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مالک محترم
ازاینکهخودرویفیاتمدلDucatoراانتخابنمودهایدمتشکریموبهشماتبریکمیگوییم.

شرکتفیاتجهتکمکبهآگاهیشماازتمامتجهیزاتخودروواستفادهازآنهابهبهترینروشممکناقدامبهتهیهاینکتابچهراهنمانمودهاست.
دراینکتابچهراهنمابرایدستیابیبهبهترینروشاستفادهازخودروفیاتDucato،اطالعات،نکاتوهشدارهایمهمدربارهنحوهاستفادهازخودرووتکنولوژی

اینخودروارائهشدهاست.
شرکتپارسیانموتورتوصیهمیکندپیشازراندنخودروبراینخستینبار،کتابچهراهنمارامطالعهنماییدتاباکنترلهاوتماممسائلمربوطبهترمزها،فرمان،

موتوروگیربکسخودروآشناشدهودرعینحالخصوصیاتوویژگیهایخودرودرشرایطمختلفرادرککنید.
همچنیناینکتابچهشاملمشخصاتفنیوهمچنیناطالعاتالزمبرایرانندگیایمنوسرویسونگهداریدورهایخودرویفیاتDucatoمیشود.

توصیهمیشودپسازخواندنکتابچهراهنمابرایرجوعآسانواطمینانازارائهآنبهمالکیکهخودروبهویفروختهمیشود،آنرادرونخودرونگهداری
نمایید.

درضمانتنامههمراهخودروخدماتیراکهشرکتپارسیانموتوربهمشتریانخودروارائهمیدهد،گواهیگارانتیوجزئیاتمربوطبهاصطالحاتوشرایطاعتبار
ضمانتنامهذکرشدهاست.

اطمینانداریمکهایننکاتبهشماکمکخواهدکردکهازخودرویجدیدخودوخدماتیکهبهمشتریانپارسیانموتورارائهمیگردد،بهراحتیاستفادهکنید.
ازخواندنکتابچهلذتببرید.رانندگیفرحبخشیرابرایتانآرزومندیم.

نکته مهم
این کتابچه راهنما توضیحات تمام مدل های فیات Ducato را در بر می گیرد. در نتیجه شما فقط اطالعات مربوط به مدل خودروی خریداری شده 

خود را مد نظر قرار دهید. 



این اطالعات را با دقت مطالعه کنید.
سوخت گیری 

فقطازسوختدیزلبرایخودروهایمطابقبامشخصاتواستاندارداروپاEN590استفادهکنید.استفادهازمحصوالتیاترکیباتمتفرقهممکناست
موجبصدمهجبرانناپذیربهموتورودرنتیجهباطلشدنگارانتیخودروبهدلیلصدمهواردهشود.

روشن کردن موتور
ترمزدستیراکامالبکشید.دستهدندهرادرموقعیتخالصقراردهیدوبدونفشاربهپدالگاز،پدالکالچراکاماًلبفشارید،سپسسوئیچرادر
خاموششودسپسسوئیچرادرموقعیتAWقراردادهوبهمحضروشنشدنموتور و موقعیتMARقراردهید،صبرکنیدتاچراغهشدار

آنرارهاکنید.
پارک کردن خودرو بر روی مواد قابل اشتعال

مبدلکاتالیستدرطولعملکردحرارتباالییایجادمیکند.ازاینروبرایجلوگیریازخطرآتشسوزی،خودرورابررویچمن،برگهایخشکیا
سایرموادقابلاشتعالپارکنکنید.

حفاظت از محیط زیست
اینخودرومجهزبهسیستمیاستکهبهمنظورحفاظتازمحیطزیستبهعیبیابیسیستمآالیندگیخودرومیپردازد.

تجهیزات الکتریکی
اگرپسازخریدخودرو،قصداضافهکردنتجهیزاتالکتریکی)بااحتمالتخلیهتدریجیباتری(رادارید،بانمایندگیهایشرکتپارسیانموتورتماس

حاصلفرمائید.متخصصانفنیشرکتمیتوانندتمامالزاماتخودروراازنظرتأمینتوانموردنیازبررسیکنند.
نگهداری دوره ای

نگهداریدورهایصحیحازخودروبرایاطمینانازعملکرددرستخودرووشرایطایمنی،سازگاریبامحیطزیستوکاهشهزینههایرانندگیبه
مدتطوالنیامریضروریاست.

کتابچه راهنمای مالک شامل موارد زیر است.
اطالعات،نکاتوهشدارهایمهمبرایاستفادهصحیح،ایمنیدررانندگیونگهداریازخودرودرطیزماناستفادهازآن

)ایمنیخودرو(مشاهدهمیکنید،حتماًتوجهکنید. )حفاظتازمحیطزیست( )ایمنیفردی( بهاطالعاتیمهمیکهدرکنارآنهاعالمت



نحوه استفاده از کتابچه راهنمای مالک
دستورالعمل های عملکرد

هربارازجهتها)چپ/راستیاجلو/عقب(نامبردهمیشود،بایدباتوجهبهمحلقرارگیریصندلیرانندهازآناستفادهنمود.مواردخاصیکهازاینقانون
تبعیتنمیکننددرمتنکتابچهمشخصشدهاند.

تصاویرمندرجدرکتابچهراهنمایمالکرابهعنواننمونهدرنظربگیرید:ممکناستبرخیازجزئیاتمربوطبهعکسباخودرویشمامطابقتنکند.عالوهبر
آناینکتابچهراهنمابرایخودروهاییاستکهغربیلکفرماندرسمتچپقراردارد.بنابراینممکناستدرخودروهاییباغربیلکفرماندرسمتراست،

جایگاهیادستورالعملمربوطبهبرخیکنترلهاباتوجهبهتصویر،کاماًلبرعکس)حالتآینهای(شود.
برایتشخیصمباحثیکهمربوطبهخودرویشمامیشودبهفهرستراهنماییانتهایکتابچهراهنمامراجعهنمائید.

تمامبخشهاشاملجداولگرافیکیدرکنارهریکازصفحاتفردکتابچهراهنمااست.صفحاتآتیشاملنحوهچیدمانمطالبفصلوعالئممربوطبهجداول
میشودودرکنارتمامصفحاتزوجخالصهتوضیحمتنیهمانفصلآوردهشدهاست.

هشدارها و احتیاط ها
باخواندناینکتابچهراهنماوهشدارهایمندرجدرآنمیتوانیدازهرآنچهممکناستباعثآسیببهخودرویشماشودجلوگیریبهعملآورید.

همچنینبرایاستفادهدرستازقطعاتخودروبادقتواحتیاطعملنماییدتاازبروزحادثهیاآسیبجلوگیریبهعملآید.
بنابراینهمیشهبادقتبههشدارهاواحتیاطهاعملنمائید.

هشدارهاواحتیاط هادرمتنباعالئمزیرنشاندادهمیشوند.

ایمنیفردی



ایمنیخودرو

حفاظتازمحیطزیست

نکته:درصورتلزوماینعالئمدرکنارعنوانیادرانتهایپاراگرافوباذکرشمارهدرجمیشوند.
شماره،هشدارمربوطهدرانتهایفصلموردنظررانشانمیدهد.

عالئم
عالئمبعضیازقطعاتخودرودارایبرچسبرنگیاستکهعالمترویآننشانهاحتیاطیاستکهبایددرهنگاماستفادهازآنقطعهمراعاتنمود.

برچسبیکهتماماینعالئمرابهصورتخالصهتوضیحمیدهد،درزیردربموتورچسباندهشدهاست.



اصالح/ تغییر
نکتهمهم:هرگونهاصالحیاتغییردرخودروممکناستبهشدتبرایمنیخودرووایستاییآنتأثیربگذاردومنجربهبروزحادثهوحتیآسیبدیدنسرنشینان

آنگردد.
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آشنایی با خودرو
FIAT CODE سیستم

چکیده مبحث

اینسیستمقفلبرقیموتوراستکهمحافظت
خودرودربرابرسرقتراافزایشمیدهد.زمانی
این شود، خارج فرمان مغزی از سوئیچ که

سیستمبهصورتخودکارفعالمیشود.
که است الکترونیکی قطعهای دارای سوئیچ
از ارسالی سیگنال موتور، شدن روشن هنگام
سویفرستندهتعبیهشدهرویموتورراتنظیم

میکند.
اینکدشناساییکهباهرباروشنشدنخودرو
عوضمیشودحکم״ رمزعبور״رادارد.بدین
معناکهیونیتکنترل،سوئیچراتشخیصدادهو

اجازهمیدهدخودروروشنشود.
)1

عملکرد
هربارکهسوئیچدرحالتMARقرارمیگیردوخودرو
FiatCODEروشنمیشود،یونیتکنترلسیستم
تا فرستاده موتور کنترل واحد به را شناسایی کد

ایموبالیرزغیرفعالگردد.
،FiatCODEتنهادرصورتیکهیونیتکنترلسیستم
کدارسالیازسوئیچراتشخیصدهد،اینکدارسال

میگردد.
هربارکهسوئیچدرحالتSTOPقرارگیرد،سیستم
را موتور کنترل ماژول عملکردهای Fiat CODE

غیرفعالمیکند.

عملکرد نادرست
اگردرحینروشنشدنخودروکدارسالیدرست
صفحه روی هشدار چراغ یا  عالمت نباشد،
داده نمایش مربوطه پیغام و شده روشن نشانگر
پیغامهای و "چراغها توضیح  بخش )به میشود

هشدار" مراجعهشود(
دراینصورتسوئیچرادرحالتSTOPوسپس
قراردهید.درصورتیکهمشکلرفعنشد MAR
ازسوئیچیدکاستفادهنماییدودرصورتروشن
پارسیان نمایندگیشرکت با نشدنمجددخودرو

موتورتماسحاصلفرمایید.

است خود مختص کد دارای کلید هر مهم: نکته
کهبایددریونیتکنترلسیستمذخیرهشود.برای
ثبتکدکلیدجدید)تا8کلید(بانمایندگیشرکت

پارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.

فعال شدن عالمت  یا چراغ هشدار در 
حین رانندگی

یاچراغهشدارروشنشود،بدان اگرعالمت
معنیاستکهسیستمدرحالتاجراییتست
عیبیابیخودکاراست)برایمثالبهعلتافت

ولتاژ(.
یاچراغهشدارروشنبماندبا اگرعالمت
نمایندگیشرکتپارسیانموتورتماسحاصل

فرمائید.

نکته مهم

1(درصورتضربهشدیدبهکلیدممکناست
قطعاتالکترونیکیداخلآنآسیبببیند.

درست عملکرد از اطمینان برای همچنین
رادر آن کلیدهرگز الکترونیکیداخل قطعات

معرضنورمستقیمخورشیدقرارندهید.

کلید ها

کلید مکانیکی

قسمتفلزی)A(کلیددرتصویر1ثابتاست.
اینکلیدبرای:

روشنکردنخودرو
قفلکردندربها

بازوبستهکردندربمخزنسوختمورداستفاده
قرارمیگیرد.

تصویر1
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کلید مجهز به ریموت کنترل
قسمتفلزی)A(درتصویر2قابلجمعشدنمیباشد.

اینکلیدبرای:
روشنکردنخودرو
قفلکردندربها

بازوبستهکردندربمخزنسوختمورداستفاده
قرارمیگیرد.

برایبیرونآوردن/جمعکردنقسمتفلزیدکمه
)B(تصویر2رافشاردهید.

تصویر2

برایبازکردندربجلومورداستفادهقرار دکمه
میگیرد.

برایقفلکردندربهامورداستفادهقرار دکمه
میگیرد.

برایبازکردندربمحفظهبارمورداستفاده دکمه
قرارمیگیرد.

)1
درصورتقفلبودنتمامیدربها،اگریکیاچند
درب LED نشانگر نشدهباشد، بسته بدرستی درب

مربوطهشروعبهچشمکزدنسریعمیکند.
)1

هشدار

1(هنگامفشردندکمه)B(بایدکلیدراازبدن
که لباسها( )مانند اشیایی و چشمها خصوصاً
برای دارید نگه دور ببیند آسیب است ممکن
جلوگیریازفشردهشدناتفاقیدکمهبههنگام
را بهدستکودکان(کلید )برایمثال استفاده

بدوناحتیاطومراقبترهانکنید.

نکته مهم

1(باترهایمصرفشدهبرایمحیطزیستزیان
باراست.آنهارادرمحفظهمخصوصومناسب
دفع مربوطه قوانین طبق بر و کرده نگهداری
موتور پارسیان شرکت نمایندگی به یا و کنید

تحویلدهید.

سیستم روشن کردن خودرو
همانندتصویرسوئیچمیتوانددریکیازسهحالت

زیرقرارگیرد.:
را سوئیچ میتوان است، خاموش موتور :STOP 
از برخی شد. خواهد قفل فرمان و نمود خارج
تجهیزاتالکتریکی)نظیرسیستمصوتی،سیستم

قفلمرکزیدربو....(عملمیکند.
MAR:موقعیترانندگی.تمامتجهیزاتالکتریکی

عملمیکنند.
AVV:موقعیتروشنکردنموتور)وضعیتغیر

ثابت(

تصویر3

سوئیچمجهزبهسیستمایمنیبرقیاستبدانمعنی
استارت از قبل موتور، نشدن روشن صورت در که

مجددبایدسوئیچدرحالتSTOPقرارگیرد.
)5)4)3)2
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آشنایی با خودرو
قفل فرمان

فعال کردن
را قرارگیریسوئیچدرحالتSTOPسوئیچ هنگام
خارجکردهوغربیلکفرمانرابچرخانیدتاقفلشود.

غیرفعال کردن
درحالیکهسوئیچرادرموقعیتMARقرارمیدهید،

غربیلکفرمانراکمیبچرخانید.
خارج کردن سوئیچ در مدل های دنده اتوماتیک

تنهادرصورتیکهدستهدندهدرموقعیتPقراردارد
میتوانسوئیچراخارجنمود.

بودهودستهدندهدر درصورتیکهموتورخاموش
موقعیتPقراردارد5ثانیهصبرکردهوسپسظرف
مدت30ثانیهسوئیچراخارجنمایید.درغیراینصورت
خارج برای میشود. قفل خودکار صورت به سوئیچ
کردنسوئیچیکبارآنرادرموقعیتMARسپسدر
موقعیتSTOPقراردادهومراحلذکرشدهرامجدداً

انجامدهید.

هشدار

است دستکاریشده کهسوئیچ درصورتی )2
از قبل خودرو(، سرقت قصد به مثال )برای
روشنکردنخودروبانمایندگیشرکتپارسیان

موتورتماسحاصلفرمائید.

به غیر افراد دسترسی از اجتناب برای )3
خودرو داخل در را سوئیچ خودرو، کنترلهای
مطمئن ترمزدستی بودن درگیر از نکنید. رها
شویددرصورتپارکخودرودرسرباالیی،دسته
دندهرادردنده1ودرصورتپارکخودرودر
سرازیریدستهدندهرادردندهعقبقراردهید.

هرگزکودکانرادرخودروتنهانگذارید.
مغزی از را سوئیچ رانندگی، هنگام هرگز )4

فرمانخارجننمایید.
به فرمان، غربیلک چرخاندن محض به زیرا
در شرایط این خواهدشد. قفل خودکار صورت
مواقعبکسلکردنخودرونیزبایدرعایتگردد.
بر کار شامل متفرقه عملکرد هرگونه )5
نصب آن)مانند اصالح یا فرمان غربیلک روی
بر منفی تأثیر موجب که تجهیزاتضدسرقت(
ایجاد آن، تجهیزات و خودرو ایمنی و عملکرد
با خودرو تطابق عدم و ایمنی جدی مشکالت
مقرراتمربوطهشود،اکیداًممنوعاستوباعث

باطلشدنگارانتیخودروخواهدشد.

آژیر هشدار
)درصورتمجهزبودن(

در که کنترل ریموت عملکردهای تمام بر عالوه
صفحاتقبلذکرشد،آژیرهشداررامیتوانازطریق
گیرندهتعبیهشدهدرزیرداشبورددرنزدیکیجعبه

فیوزکنترلنمود.
فعال شدن

پسازبستندربهاودربموتوروقرارگیریسوئیچ
کلید سوئیچ، کردن خارج یا STOP موقعیت در
ریموتکنترلرابهسمتخودروگرفتهودکمهقفل

رافشاردادهوسپسرهاکنید.
بهجزبرخیمدلها،سیستم،هشدارصوتی)صدای

بیپ(پخشنمودهوقفلدربهافعالمیشود.
یکمرحلهعیبیابیخودکارپسازفعالشدنآژیر
هشداراجرامیشوداگرنقصیشناساییشود،سیستم

سیگنالصوتیدیگریپخشمیکند.
دراینحالتبافشاردکمه»بازکردنقفلدربها/
خاموش را هشدار آژیر بار« محفظه درب بازکردن
کنید،سپسازبستهبودنکاملتمامدربهاودرب
موتوراطمینانحاصلنماییدوسپسبافشاردکمه

قفل،آژیرهشداررامجدداًفعالنمایید.
اگریکدربیادربموتوربهطورصحیحبستهنشود،
درتستسیستمآژیرهشداردرنظرگرفتهنمیشود.

اگرسیستمهشدارحتیهنگامبستهبودنصحیح
دربهاودربموتورسیگنالصوتیپخشکند،
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نشانهبروزنقصدرعملکردسیستماست.

نکتهمهم:آژیرهشدارهنگامفعالشدنقفلمرکزیبا
استفادهازقسمتفلزیکلیدفعالنمیشود.

نکتهمهم:تنظیمآژیرهشداردرکشورهایمختلف
بایدبرطبقمقرراتمربوطهصورتگیرد.

غیرفعال کردن آژیر هشدار
دکمهبازکردندرب/دربمحفظهباررویریموت

کنترلرافشاردهید.
دراینصورتعملکردهایزیراجرامیشوند)بهجز

دربرخیمدلها(:
چراغهایراهنمادوبارچشمکمیزنند.

دوسیگنالهشدارکوتاه)بیپ(شنیدهمیشود.
دربهاازحالتقفلخارجمیشوند.

نکتهمهم:درصورتبازشدندرببااستفادهازقسمت
فلزیکلیدآژیرهشدارغیرفعالنمیشود.

غیر فعال کردن
برایغیرفعالکردنموقتآژیرهشدار)هنگامعدم
استفادهازخودروبرایمدتطوالنی(،باواردکردن
قسمتفلزیکلیدریموتکنترلدرقفل،خودرورا

قفلکنید.

نکتهمهم:اگرشارژباتریهایکلیدریموتکنترل
غیر برای نقصشود، یاسیستمدچار و تمامشده
فعالکردنآژیرهشداربایدکلیدرادرمغزیفرمان

واردکردهوآنرادرموقعیتMARقراردهید.

درب ها

بستن/ بازکردن قفل مرکزی
رویریموتکنترلرا پسازبستندربهادکمه
مطابقتصویر4یا5فشاردهیدویاقسمتفلزیکلید
)A(راداخلقفلدربسمترانندهنمودهوآنرادر
جهتعقربههایساعتبچرخانید.دربهاتنهاپساز

بستهشدنکاملقفلخواهندشد.
فشار را )B( فلزیدکمه برایخارجکردنقسمت

دهید.
کنترل، ریموت روی  دکمه فشردن از پس اگر
یکیاچنددرببازباشد،چراغهایراهنماوچراغ
رویدکمه)A(تصویر7بهمدت3ثانیهشروعبه
)A(چشمکزدنمیکند.دراینصورتعملکرددکمه

غیرفعالمیشود.
رویریموتکنترلعملکرد بادوبارفشاردکمه

قفلورودیغیرمجازفعالمیگردد.
)بهبخشمربوطبه״ عملکردقفلورودغیرمجاز״

مراجعهکنید(

تصویر4

تصویر5

باز کردن قفل درب ها از سمت بیرون 
 تصویر4ویا باتوجهبهمدلخودرودکمه
تصویر5رافشاردهیدتادربهایجلوبازشده،چراغ
سقفخودروبهصورتموقتروشنشدهوچراغهای

راهنماشروعبهچشمکزدننماید.
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تصویر6

قسمتفلزیکلیدراداخلدربسمترانندهنموده
وآنرادرخالفجهتعقربههایساعتبچرخانید
تاقفلتمامیدربهابازشود.درصورتعدمشارژ
باتریریموتکنترل،ورودبهخودروتنهاازطریق
بازکردنقفلدربرانندهبااستفادهازکلیدمکانیکی

امکانپذیراست.
بستن و بازکردن قفل درب ها از سمت داخل

فشار با و قفل تصویر7دربها )A( بافشاردکمه
مجددآنقفلدربهابازمیشوند.

بستنوبازکردنقفلدربهاازطریقسیستممرکزی
است)دربهایجلووعقب(.

)A(رویدکمهLEDهنگامقفلبودندربها،چراغ
روشناست.بافشارمجدددکمهقفلتمامدربهابه
صورتمرکزیبازشدهوچراغهشدارخاموشمیشود.
هنگامبازبودنقفلدربها،چراغLEDخاموشبوده
وبافشارمجدددکمهتمامیدربهابهصورتمرکزی

قفلمیشوند.

بسته صحیح طور به که صورتی در تنها دربها
شدهباشند،قفلخواهندشد.

تصویر7

برایقفلکردندربهامیتواناز
ریموتکنترل

ضامندرباستفادهنمود.
امکاناستفادهازدکمه)A(تصویر7رویداشبورد

برایبازکردنقفلدربوجودندارد.

نکتهمهم:درصورتفعالبودنقفلمرکزیکشیدن
دستگیرهداخلیدربرویهریکازدربهایجلو
باعثمیشودسیستمقفلمرکزیغیرفعالشود.با
کشیدندستگیرهداخلیهریکازدربهایعقب

میتوانقفلدربموردنظررابازنمود.

درصورتعدموجودمنبعنیرو)بهدلیلفیوزسوخته،
یاعدماتصالباتریوغیره(امکانقفلکردندربها

بهصورتدستیوجوددارد.

اگرسرعتخودروبیشاز20کیلومتربرساعتبرسد،
درصورتیکهعملکردمنویتنظیماتSet upانتخاب
قفل خودکار صورت به دربها تمامی شدهباشد،
خواهندشد)برایتوضیحبیشتربهبخش״ آشنایییا
صفحهنشانگر״  در״ نمایشگرچندمنظوره״  مراجعه

نمایید.
قفل کردن دستی درب سمت سرنشین

به را سرنشین دربسمت میتوان عملکرد این با
ازسمت بازشدنآن از تا نمود صورتدستیقفل
اتصال )عدم نیرو منبع وجود عدم زمان در بیرون

باتری(جلوگیرینمود.
همانطورکهدرشکل8نشاندادهشدهمیتواناز
کلیدریموتکنترلبرایدربسرنشیناستفادهنمود.

برطبقدستورالعملزیرعملنمایید:
کلیدریموتکنترل)A(راواردنمودهوآنرابه

سمتباالحرکتدهیدتاقفلدربفعالشود.
دربراببندید.

دستگیرهخارجیدربرابکشیدتاازبستهبودندرب
اطمینانحاصلنمایید.

باتری، شارژ بازیابی صورت در قفل، بازکردن برای
دستگیرهداخلیدربسمتسرنشینرابکشیددکمه
ریموت روی خودرو( مدل به توجه )با  یا 

کنترلرافشاردهید.
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تصویر8

بستن و بازکردن قفل درب محفظه بار
درصورتفعالشدنقفل،چراغLEDرویدکمه

روشنمیشود.
چراغLEDدرمواردزیرروشنمیشود:

بعدازفشردندکمه)D(تصویر9ویافشردن
رویداشبوردبرایبستندربها دکمه
درصورتبازبودنهریکازدربهایجلو

هنگامیکهدربدرسرعت20کیلومتربرساعت
قفلشود)درصورتفعالکردنعملکردازمنو(.

وقتییکیازدربهایمحفظهباربازباشدویادکمه
بازشدنرویدرب)دربمحفظهباریاقفلمرکزی(
زدهشدهباشدویادکمهبازکردنرویریموتکنترل/
نیز باشد،عملکردقفل دستگیرهدربفشردهشده

غیرفعالمیشود.

تصویر9
عملکرد ورود غیرمجاز

)درصورتمجهزبودن(
اینیکسیستمامنیتیاستکهعملکرددستگیرههای
داخلیراغیرفعالمیکند.دکمهقفل/بازکردنفرمان
)A(تصویر7رافشاردهیدتاازبازشدندربسمت
مجاز)مانندشکستن غیر ورود درصورت سرنشین

شیشه(جلوگیریشود.
بنابراین،قفلایمنینهایتمحافظتدربرابرورودغیر
مجازراارائهمیدهد.توصیهمیکنیمدرصورتپارک

وترککردنخودرواینسیستمرافعالنمایید.
)6

فعال کردن سیستم امنیتی 
سیستمقفلامنیتیبهصورتخودکاربرایتمامی
ریموت روی  دادندکمه فشار بار دو با دربها

کنترلتصویر4فعالمیشود.
LEDچراغهایراهنما3بارچشمکزدهوهمراهباچراغها
دکمه)A(تصویر7روشنشدهوکنترلهایداشبورد

چشمکمیزندکهنشانهفعالشدنسیستماست.

اگریکیاچنددرببهطورکاملبستهنشدهباشد،
قفلامنیتیفعالنخواهدشدبنابراینبابستندرب
ازورودغیرمجازبهخودرووهمینطورورودازسمت

دربسرنشینجلوگیریکنید.
غیر فعال کردن سیستم امنیتی

سیستمامنیتیدرشرایطزیربرایهریکازدربها
بهصورتخودکارغیرفعالخواهدشد:

درصورتیکهکلیدمکانیکیواردمغزیقفلدرب
سمترانندهشود.

ریموتکنترل ازطریق قفلدربها بازکردن  
صورتگیرد.

MARقراردادنسوئیچخودرودرموقعیتبازکردن

درب کشویی بغل    
      )8)7

برایبازکردندربکشوییبغل،دستگیرهAتصویر
10راباالکشیدهودربرادرجهتبازکردنبکشید.
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تصویر10

دربکشوییبغلمجهربهضامن)چفت(استکه
مانعبازشدنبیشازاندازهدربمیشود.برایقفل
داخلی )دستگیره  )A( بیرونی دستگیره آن، کردن

مربوطه(راگرفتهوآنرافشاردهیدتابستهشود.
نحو به درب قالب که کنید بررسی هرصورت در
مناسببهسیستموصلشدهودربراکاماًلبازنگه

میدارد.
درفصلزمستان)دردماهایپایین(اطمینانحاصل
کنیددربکشوییبغلبهدرستیبستهشدهباشدو
لوالیآنراکاماًلروغنکاریکنید:بابخشخدمات
حاصل تماس موتور پارسیان شرکت نمایندگی

فرمایید.
قفل ایمنی کودک

)درصورتمجهزبودن(
اینسیستمازبازشدندربکشوییبغلازداخل

جلوگیریمیکند.

تصویر11

تصویر12

تصویر13

اینسیستمفقطدرصورتبازبودندربکشوییبغل
تصویر11عملمیکند:

موقعیت)1(:فعالنبودنسیستم)ممکناست
دربازداخلبازشود(

قفل )درب سیستم بودن فعال : )2( موقعیت 
میباشد(

به دربها شدن باز صورت در حتی سیستم این
صورتبرقینیزدرحالتفعالباقیمیماند.

)9
درب لوالیی عقب دو لنگه

)11)10
باز کردن درب لوالیی سمت راست از بیرون به 

صورت دستی
برایبازکردندربکلیدتصویر6راخالفعقربههای
رویریموتکنترل ساعتبچرخانیدیادکمه
رافشاردهیدودستگیره)A(تصویر12رادرجهت

نشاندادهشدهبکشید.

باز کردن درب لوالیی سمت راست از داخل به 
صورت دستی )درصورتمجهزبودن(

داده نشان جهت در را 13 تصویر )B( دستگیره
شدهبکشید.

به  بیرون  از  راست  سمت  لوالیی  درب  بستن 
صورت دستی 

یا چرخانده ساعت عقربههای جهت در را کلید
رویریموتکنترلرافشاردهید.ابتدادرب دکمه

سمتچپوسپسدربسمتراستراببندید.
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بازکردن دستی درب پشتی سمت چپ
اهرم)C(تصویر14رادرجهتفلشبکشید.

دولنگهدربپشتیدردوحالتبازمیشوند:اولین
حالتدرزاویهحداکثر°90ودومینحالتدرزاویه
°180،درصورتمجهزبودنامکانبازشدندربدر

زاویه°270نیزوجوددارد.
یا تازاویه180° بازکردندربهایدولنگه برای
عمل زیر روش به بودن( مجهز )درصورت 270°

کنید:
دربراابتدادرزاویه°90بازکنید.

دربرابافشاربکشیدتادرزاویه°180یا270°
)درصورتمجهزبودن(بازشود.

تصویر14

قفل برقی از داخل
و چپ سمت درب )ابتدا ببندید را درب دولنگه
سپسدربسمتراست(ودکمه)D(تصویر15
رویکنترلپنلشیشهباالبربرقیرافشاردهید.

تصویر15

جابجا کردن رکاب
)درصورتمجهزبودن(

هنگامیکهدربکشوییکابینسرنشینیامحفظه
خودرو کف از که رکابی از میتوان باشد، باز بار
تصویر16کمیپائینتراستاستفادهنمودتاسوار

وپیادهشدنآسانترگردد.
)16)15)14)13)12

)2

تصویر16

رکاب عقب
)برایمدلهایجابجاییبار(

)16)15)14)13)12
)2

)A(ممکناستعقبخودرومجهزبهرکابمتحرک
باررا تصویر17باشدکهورودوخروجبهمحفظه

راحتترکند.
به را آن میتوان رکاب از استفاده عدم صورت در
صورتکشوییبهسمتزیربدنههدایتکردتاازبدنه

خودروبیروننماند.
بیرون بهسمت بهصورتدستی میتوان را رکاب

کشیدهیابهسمتداخلهدایتنمود.

تصویر17

هشدار

6(اگرعملکردورودغیرمجازفعالباشد،دربازسمت
عملکردورودغیرمجازداخلبازنخواهدشد.بنابراین
قبلازاستفادهازاینعملکردبررسینماییدکهکسی

داخلخودرونباشد.اگرباتریریموتکنترل
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تخلیهشدهباشدسیستمتنهازمانیغیرفعالمیشود
کهقسمتفلزیسوئیچ)همانطورکهقبالًذکرشد(
ورود عملکرد حالت این در دربشود. قفل وارد

غیرمجازفقطبرایدربهایعقبفعالمیباشد.
7(اگردربهایکشوییبازاست،قبلازترک
خودروازبستهشدندربوچفتبودنضامن

آنمطمئنشوید.
8(ازرانندگیبادربهایکشوییبازخودداری

نمایید.
9(درصورتوجودکودکاندرخودروهمواره
ازعملکردورودغیرمجاز)قفلامنیتی(استفاده

نمایید.
10(سیستمفنریبودندرببرایراحتیبهینه
طراحیشدهاست.ضرباتناگهانیویابادشدید
ممکناستدربراازسیستمفنریخارجکرده

وباعثشوددربهابیاختیاربستهشوند.
11(درصورتبازبودندربهادرزاویه°180یا
پارک هنگام نمیکند کار قفل سیستم ،270°
خودرودرسراشیبیویاهنگامیکهبادشدید

استدربرادراینزاویهبازنکنید.
بودنرکابممنوع بیرون 12(درهنگامحرکت،

است.
13(برایسواروپیادهشدنبهمحفظهبار،رکاب

راکاماًلبازکنید.
14(قبل،بعدوهنگاماستفادهازرکابازسیستم
اتصالآنمطمئنشوید.بازیابستهبودنناقص
شده رکاب حرکت باعث است ممکن رکاب
استفاده آن از که افرادی یا و راننده برای و

میکنندخطرآفرینباشد.

به ورود یا خروج از قبل و پارک از پس )15
خودرو،ازجایگیریکاملرکاباطمینانحاصل
درب هشدار چراغ با رکاب حرکت زیرا نمایید
صورت در میشود، کنترل کناری کشویی
بستهنشدنکامل یا و ناقصرکاب جایگیری
صفحه در  هشدار چراغ عقب دربهای

نمایشگرروشنخواهدشد.
از کمی رکاب شدن، جمع از پس حتی )16
خودروبیرونمیماندبنابرایندرصورتمجهز
شدنخودروبهسنسورهایپارکعقب،میزان

عملکردکمیکاهشمییابد.

نکته مهم

2(ممکناستوجودرکاب،زاویهنزدیکشدن
بهرمپراکمیکاهشدهدبنابرتوصیهمیشود
دررمپهایباشیبتندمراقبباشیدبهرکاب

آسیبنرسد.

صندلی ها
تنظیم درحالت افقی

)17
)3

اهرم)A(تصویر18رابهسمتباالکشیدهوصندلیرا
بهسمتجلووعقبفشاردهید،بهطوریکهبتوانید
درهنگامرانندگیبهراحتیغربیلکفرمانرابهدست

بگیرید.
)18

تصویر18

تنظیم ارتفاع
صندلی روی که همانطور ارتفاع: افزایش  برای 
یا جلو( )قسمت 18 تصویر )B( اهرم نشستهاید،
اهرم)C(تصویر18)قسمتعقب(رابهسمتباال
بلند صندلی روی از را خود بدن کمی و کشیده

کنیدتاارتفاعصندلیافزایشیابد.
صندلی روی که همانطور ارتفاع: کاهش  برای 
)C( اهرم یا جلو( )قسمت )B( اهرم نشستهاید،
)قسمتعقب(رابهسمتباالکشیدهوکمیبدن
ارتفاعصندلی تا رارویصندلیفشاردهید خود

کاهشیابد.
تنظیم زاویه پشتی صندلی

کلیدمدور)D(تصویر18رابچرخانید.
)19

تنظیم کفی صندلی 
استفاده تنظیم برای 19 تصویر )E(مدور کلید از

کنید.



17

تصویر19

صندلی دارای فنر
صندلیمجهزبهسیستمارتجاعیمکانیکیوهمینطور
تا میباشد هیدرولیکیجذبضربهشدید سیستم
راحتیوایمنیرابهحداکثربرساند.همچنینسیستم
ارتجاعیصندلیتکانهایناشیازناهمواریسطح

جادهرادفعمیکند.
برایتنظیمبهسمتجلو/عقب،تنظیمارتفاع،تنظیم
زیر تنظیم و صندلی کفی تنظیم صندلی، پشتی
آرنجیبهقسمتتوضیحات״ صندلیها״ مراجعه

کنید.
تنظیم وزن

باتوجهبهوزنبدنخودازکلیدمدور)A(تصویر20
برایتنظیموزندلخواهدرمحدودهبین40تا130

کیلوگرماستفادهنمایید.

تصویر20

صندلی های دارای زیرآرنجی قابل تنظیم
صندلیرانندهمجهزبهزیرآرنجیاستکهمیتوانآن

راباالبردهویاارتفاعآنراتنظیمنمود.
استفاده تصویر21 )A( مدور کلید از تنظیم برای

نمایید.
)21)20

تصویر21

صندلی دارای پایه قابل چرخش
)درصورتمجهزبودن(

میتوانصندلیرا°180بهسمتصندلیمقابل

تصویر22 )A( مدور کلید از اینکار برای چرخاند.
استفادهنمایید.قبلازچرخاندنصندلیبایدآنرابه
سمتجلوحرکتدادهوسپسفقطدرجهتافقی

نشاندادهشدهدرتصویر23آنراتنظیمنمایید.

تصویر22

تصویر23

کمربندایمنی  دارای  چرخش  قابل  صندلی 
)درصورتمجهزبودن(

کمربند به مجهز صندلی این 24 تصویر همانند
ایمنیسهنقطهایودوزیرآرنجیقابلتنظیم
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زیر دارای صندلیهای قسمت״  به تنظیم برای (
آرنجیقابلتنظیم״ مراجعهنمایید(وپشتسریبا
قابلیتتنظیمارتفاع)برایتنظیمبهقسمت״ پشت

سری״ مراجعهکنید(میباشد.
)22

تصویر24

تنظیم زاویه پشتی صندلی
ازاهرم)A(تصویر25استفادهنمایید.

تصویر25

تنظیم ارتفاع
عقب جلو/ قسمت ارتفاع کاهش یا افزایش برای
)C(یاکلیدمدور)B(صندلیبهترتیبازکلیدمدور

تصویر25استفادهنمایید.
چرخاندن صندلی 

میتوانصندلیراتا°180بهسمتمخالفوحداکثر
°35بهسمتدربچرخاند.میتواناینوضعیترا

درحینرانندگییادرزاویه°180قفلنمود.
برایچرخاندنصندلیازاهرم)D(تصویر26)سمت

راستصندلی(استفادهنمایید.
قبلازچرخاندنصندلیآنرابهسمتجلوحرکت
دادهوسپسفقطدرجهتافقینشاندادهشدهدر

تصویر23آنراتنظیمنمایید.

تصویر26

صندلی های دارای گرم کن
)درصورتمجهزبودن(

هنگامیکهسوئیچدرموقعیتMARقراردارددکمه
)E(تصویر27رافشاردهیدتاعملکردفعال/غیرفعال

گردد.

تصویر27

صندلی راننده
)درصورتمجهزبودن(

بستهبهمدلممکناستمطابقشکل28خودرو
مجهزبهصندلیرانندهایباشدکهتنظیماتمختلف
داشتهباشد)حالتثابتیاچرخان،باکمربند،غیره(
برایتنظیماتمختلفبهبخشتوضیحات״ صندلی
قابلچرخشدارایکمربندایمنی״ مراجعهنمایید.

صندلی مجهز به صفحه نگهدارنده
)درصورتمجهزبودن(

میتوان که راست تاشو صفحه به مجهز صندلی
نمود. استفاده کمکی صفحه یک عنوان به آن از
)A(تصویر29 نواری زبانه استفادهمیتوانید برای
راکشیدهوآنراپائینآورید.صفحهمجهزبهدو
جالیوانیوهمینطورتختهشاسیباگیرهنگهدارنده

کاغذاست.
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تصویر28

تصویر29
)24

محفظه بار
)درصورتمجهزبودن(

بستهبهمدلخودرومیتوانمطابقتصویر30یک
محفظهباراضافیدرپشتکابینرادرخواستنمود

سینی زیر صندلی
)درصورتمجهزبودن(

صندلی زیر در )A( سینی یک 31 تصویر مطابق
رانندهوجودداردکهمیتوانآنرابهصورتکشویی

ازگیرههاینگهدارندهجداوخارجنمود.

تصویر30

تصویر31

درپوش محافظ محفظه زیر صندلی
)درصورتمجهزبودن(

بااستفادهازدستگیره)B(تصویر32کهدرباالی
دارد، قرار 32 تصویر )A( جلویی محفظه درپوش

میتوانمحفظهرابازنمود.
ازاینطریقمیتوانبهسینیزیرصندلیدستپیدا
نمود)بهبخش״ سینیزیرصندلی״  مراجعهنمایید(
برایبازکردنراحتتردرپوشودسترسیراحتبه

سینی،بایدصندلیتاحدممکنعقبرفتهباشد.
برایبیرونآوردندرپوشمحافظبایدآنراتاحد
امکانبازنمودهوباکشیدنبهسمتبیرونآنرااز

قالبهایپائینجدانمود.
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تصویر32

PANORAMA خودروی مدل
تنظیم صندلی سرنشین

پشتی صندلی قابل خم شدن
دکمهمدور)A(تصویر33رابچرخانید.

تصویر33

دسترسی به صندلی های ردیف دوم
)B(برایدسترسیبهصندلیهایردیفدوماهرم
بیرونی سمت صندلی راست سمت در 33 تصویر
ردیفاولراکشیدهوبادستچپپشتیصندلیرا

بهسمتجلوخمکنید.

برایبازگرداندنصندلیبهحالتمعمولمیتوان
بدوننیازبهاستفادهمجددازاهرم،آنرابهحالت

قبلبرگرداند.
چپ و راست صندلیهای Panorama مدل در

ردیفدومبهصورتثابتاست.
خم کردن پشتی صندلی وسط

)ردیف دوم و سوم( 
اهرم)C(تصویر33رابهسمتباالکشیدهوپشتی

صندلیرابهسمتجلوخمکنید.
ازسطحپشتصندلیوسطمیتوانبهعنوانزیر
جالیوانی دو با میز عنوان به همینطور و آرنجی

استفادهنمود.
برایبازگرداندنپشتیصندلیبهحالتاولازاهرم

استفادهنمایید.
دوم ردیف وسط صندلی پشتی خواباندن برای
پشتسریرابیرونآوردهتاتنظیمپشتیصندلی

وسطردیفاولآسانترگردد.

 COMBI خودروی مدل
اهرم)A(تصویر34رابهسمتباالکشیدهوپشتی

صندلیرابهسمتجلوخمکنید.

تصویر34

حالت تاشده
بهروشزیرعملکنید:

پشتسریراازجایخودخارجنموده
بادستراستاهرم)B(تصویر35)کهدرزیراهرم

)A(تصویر34قراردارد(رابهسمتباالکشیده
پشتیصندلیرا°5بهسمتعقبچرخانده،و
بادستچپ،پشتیصندلیرابهسمتجلو  

خمکنید.
)25

تصویر35
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خارج کردن نیمکت
به حداقل نیمکت کردن خارج برای مهم: نکته

کمکدونفرنیازاست.

برایخارجکردننیمکتبهروشزیرعملکنید:
پسازتاکردنصندلی،ازاهرم)C(و)D(تصویر
36استفادهنمودهآنهارابهسمتجلوبچرخانید
روی برچسب روی بر مندرج )طبقمشخصات

رامشاسیپایینتر(.
صندلیرابهسمتجلوبلندکنید.

صندلیرابهسمتباالآورده
سپسدراینحالتازاهرم)E(و)F(تصویر37
استفادهنمودهوآنهارابهسمتباالبچرخانید.
خارج و نموده بلند خودرو کف از را صندلی  

نمایید.
)26

تصویر36

تصویر37
صندلی عقب قابل خم کردن

برایخارجکردنصندلیبهروشزیرعملکنید.
ازاهرم)A(تصویر38برایخارجکردنصندلی
عقباستفادهکنیدتابتوانیدبهراحتیاهرمزیر

آنراآزادکنید)حرکت1(.
دکمهمدورسیاه)B(تصویر38رابکشید)حرکت2(.
اهرم)A(باالینگهدارنده)C(تصویر39)کنار
عملیات انجام حین در را مجموعه که پایه(
باالنگهمیداردرابه خارجکردندرموقعیت

سمتباالبکشید.)حرکت3(

تصویر38

تصویر39

هنگامیکهپایهقفلشدهاستمیتوانصندلیرا
بادودستگرفتهومطابقتصویر40بهسمتجلو

یاعقبحرکتداد.
همچنینمیتوانباکشیدنصندلیبهسمتنقاطی
کهبتوانازطریقآنها،قالبهاراازسوراخهایداخل
ریلآزادنمود،آنراپیادهنمود.دراینوضعیت)با
کمیلغزاندنپایهرویریلوکشیدنهمزمانآن
بهسمتبیرون(میتوانبهراحتیصندلیرامطابق

تصویر41پیادهنمود.

تصویر40
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تصویر41

پسازلغزاندنوخارجکردنصندلی،قبلازرانندگی
بایددوبارهبهروشزیرصندلیسرجایخودقرارگرفته

ورویریلهایکفخودرومحکمشود.
پایهرارویریلهاقرارداده

اهرمپایهرامطابقتصویر42بافشارمناسببه
سمتپایینفشاردهیدتاپایهمحکموقفلشود.

تصویر42

نکتهمهم:تنهازمانیمیتوانازعملکردمحکمشدن
زیر ایمنی نمودکهبست اطمینانحاصل صندلی

اهرمقفلشدهباشد.

صندلی که کنید حاصل اطمینان درغیراینصورت
رویریلقرارگرفتهودرجایخودمحکمشدهباشد
)صندلیراچندمیلمتربهسمتعقبیاجلوحرکت

دهیدتاکاماًلدرجایخودمحکمشود(.

پایهصندلیدرجای اهرم اولینگاممحکمشدن
خوداستبهعبارتدیگرپسازآنکهاهرمنگهدارنده
کاماًلدرریلکفجایگرفتمیتوانصندلیرادر
موقعیتانتخابشدهمحکمنمود.میتوانصندلیرا

°180بهسمتصندلیمقابلچرخاند.
بدینمنظوربخش"صندلیدارایپایهقابلچرخش" 

رامالحظهنمایید.

4- صندلی های نیمکتی )برای مدل های ون 
 )Crew Cab

)درصورتمجهزبودن(
صندلیهای به مجهز خودرو خاص، مدلهای در
نیمکتی4نفرهدرردیفعقبمیباشدایننیمکت
مطابقتصویر43مجهزبهیکمحفظهنگهدارنده

بطریدرکنارنیمکت)A(میباشد.
بار محفظه به دسترسی برای ،44 تصویر مطابق

میتوانصندلیرابهصورتدستیتانمود.

تصویر43

تصویر44

هشدار

خودرو توقف هنگام باید تنظیمات تمام )17
صورتگیرد.

18(بعدازانجامتنظیماتبایدباحرکتدادن
شدن محکم از عقب و جلو سمت به صندلی
قفلآناطمینانحاصلنماییدزیراممکناست
صندلیبهصورتناگهانیحرکتکردهوکنترل

خودروراازدستبدهید.
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به را صندلی پشتی خاطر اطمینان برای )19
حالتقائمنگهداشتهوسپسبهآنتکیهدهید
واطمینانحاصلنماییدکهکمربندایمنیکاماًل

قفسهسینهولگنشمارامحافظتمیکند.
20(قبلازبستنکمربندایمنیاطمینانحاصل
نماییدکهزیرآرنجیهادرحالتعمودیباشند

بهبخش״ کمربندایمنی״ مراجعهنمایید(.
از شدن خارج و کمربند بازکردن از قبل )21
آرنجی زیر که نمایید حاصل اطمینان خودرو

سمتبیرون)سمتدر(کاماًلبلندشدهباشد.
چرخاندنصندلی تنظیماتخصوصاً تمام )22
بایدانجامشود.مراقبباشیدتداخلیدرعملکرد

اهرمترمزدستیایجادنکند.
در صندلی قرارگرفتن از حرکت، از قبل )23

وضعیترانندگیاطمینانحاصلنمایید.
نگهدارنده صفحه روی زیاد بار قراردادن از )24
صندلیاجتنابکنیدزیرادرصورتبروزترمزیا
تکانناگهانیممکناستباسرنشیانخودروبرخورد

نمودهوباعثایجادجراحتهایشدیدشود.
25(هنگامیکهصندلیهایردیفدومتاشدهاست.
ازسوارنمودنسرنشیندرردیفسومخودداری
نمایید.هیچگونهشیئیرارویپشتینیمکتتا
شدهردیفدومقرارندهیدزیرادراثرتکانیاترمز
برخورد خودرو سرنشینان با است ممکن شدید
نمودهوباعثایجادجراحتهایشدیدشود.برای
زیر سینی به مربوط بخش به بیشتر اطالعات

نیمکتمراجعهکنید.
26(پسازجایگذاریمجددصندلیازمحکمشدن

کاملآنبهکفخودرواطمینانحاصلنمایید.

نکته مهم

شما خودرو داخل در رفته کار به پارچه )3
شدهاست، طراحی مدت طوالنی استفاده برای
توصیهمیشودتاازکشیدهشدنمحکمومداوم
قزن، فلزی، قالبهای همچون لباس تزئینات
بندینگهایچسبیونظایرآنجلوگیرینمایید
زیراایناشیاءباعثآسیبدیدنپارچهدرنهایت

پارهشدنآنمیشوند.

غربیلک فرمان
میتوانزاویهغربیلکفرمانراتنظیمنمود.

برایتنظیمبهروشزیرعملکنید.
اهرمآزادکنندهشکل45رابهسمتغربیلک

فرمانکشیدهورهاکنید)وضعیت)2((.
غربیلکفرمانراتنظیمنمایید.

اهرمآزادکنندهرابهسمتجلوفشاردهیدو
آنرارهانمایید)وضعیت)1((.

)28)27

تصویر45

هشدار

بایدهنگامتوقفخودروو 27(تمامتنظیمات
خاموشبودنموتورصورتگیرد.

28(هرگونهعملکردمتفرقهشاملکاربرروی
سیستمغربیلکفرمانیااصالحستونغربیلک
که ضدسرقت( تجهیزات نصب )مانند فرمان
خودرو ایمنی و عملکرد بر منفی تأثیر موجب
و ایمنیجدی ایجادمشکالت آن، تجهیزات و
درنتیجهعدمتطابقخودروبامقرراتمربوطه
شدن باطل باعث و است ممنوع اکیداً شود،

گارانتیخودرومیگردد.
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آینه های دید عقب

آینه های دید عقب داخلی
اهرم)A(تصویر46برایحرکتدادنآینهبهدو
موقعیتمختلفاستفادهمیشود:عادیوضدتابش

تصویر46

آینه های بغل
تنظیم دستی آینه

دو هر آینه شیشه میتوان آینهها تنظیم برای
سمترابهصورتدستیتنظیمنمود.

آینه  های برقی
MAR موقعیت در سوئیچ قرارگیری هنگام تنها

میتوانآینههارابهصورتبرقیتنظیمنمود.
برایتنظیمآینهها،کلیدمدور)B(تصویر47رادر

یکیازچهارموقعیتزیرقراردهید.
)1(آینهبغلسمتچپ)2(آینهبغلسمتراست
)3(آینهمحدب)دیدگسترده(سمتچپ)4(آینه

محدب)دیدگسترده(سمتراست)موقعیتهای)3(
و)4(برایآینههایدیدعقببیرونیبابازویکوتاه،
مدلهایTempo- tiberoوتمامآینههایدیدعقب

بیرونیدارایبازویمتوسطوبلندامکانپذیراست.
پسازچرخاندندکمهمدور) B(رویآینهمیتوان
نشاندادهشدهحرکت رادرجهتفلشهای آن

دادهوآینهانتخابیراتنظیمنمود.

تصویر47

جمع کردن آینه  ها به صورت دستی
درصورتنیاز)برایمثالعدموجودفضایکافیو
یادرشستشویخودکارخودرو(میتوانباحرکت
دادنآینههاازموقعیت)1(به)2(تصویر48،آنها

راجمعنمود.
براثرضربهآینه اگربهطورتصادفیبهطورمثال
بایدآنرا بهسمتخارجچرخید)موقعیت)3((،
بهصورتدستیبهسمتموقعیت)1( بازگردانید.

تصویر48

تا کردن آینه  به صورت برقی 
)درصورتمجهزبودن(

درصورتنیاز)برایمثالعدموجودفضایکافیو
یادرشستشویخودکارخودرو(میتوانباحرکت
به )2( موقعیت به )1( موقعیت از آینهها دادن
صورتبرقییادستی،آنهاراتانمود.)تصویر48(

تصویر49
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تا کردن برقی
برایتاکردنآینههابهصورتبرقیهمانندتصویر
49بخش)2(دکمهدوسویه)A(رافشاردهید.برای

بازکردنآینهبخش)1(دکمهرافشاردهید.

نکتهمهم:اگرآینههابهصورتبرقیتاشدهباشند
باز رانندگی حالت به برقی صورت به را آنها باید
گرداند.ازبازکردنآینههابهصورتدستیخودداری

نمایید.

تا کردن دستی
برایتاکردنآینههابهصورتدستیهمانندتصویر
)2(حرکت موقعیت به )1( موقعیت از را آنها 48
دهید.درصورتیکهآینههابهصورتدستیتاشده
باشند،میتوانآنهارابهصورتدستییابرقیبه

حالترانندگیبازگرداند.

برقی صورت به آینهها بازکردن برای مهم: نکته
)A( دوسویه )2(دکمه بخش تصویر49 همانند
رافشاردهیدتازمانیکهصدای״ کلیک״ شنیده
شودسپسمجدداًبخش)1(دکمهرافشاردهید.

تا کردن آینه  ها به سمت خارج
میتوانآینههارابهصورتدستیبهسمتخارج
تانمود)موقعیت)3(تصویر48(ویااگرآینههابه
بهسمتخارج اثرضربه( بر )مثاًل ناگهانی صورت
حالت به دوباره را آنها میتوان باشند، چرخیده

رانندگیبرگرداند.

به ضربه اثر بر یا و دستی صورت به آینهها اگر
سمتخارجچرخیدهباشدمیتوانآنهارابهصورت

دستییابرقیبهحالترانندگیبازگرداند.
رانندگی حالت به آینهها برقی بازگرداندن برای
همانندتصویر49بخش)2(دکمهدوسویه)A(را
فشاردهیدتاصدای«کلیک»شنیدهشود،سپس

مجدداًبخش)1(دکمهرافشاردهید.

با 48 تصویر همانند که صورتی در مهم: نکته
تا خارج سمت به دستی صورت به آینه اشتباه
شدهباشدمیتوانآنرادرموقعیتوسطقرارداد
دراینحالت،آینهرابهصورتدستیدرموقعیت
)1(قراردهیدسپسهمانندتصویر49بخش)2(
دکمهدوسویه)A(رافشاردهیدتاآینهبهموقعیت
)2(بازگرددوصدای״ کلیک״ شنیدهشودسپس
بخش)1(دکمهرافشاردهیدتاآینهبهموقعیت

)1(بازگردد.

یخ زدایی/ بخارزدایی
)درصورتمجهزبودن(

آینههامجهزبهگرمکنهستندکهبا)فشاردکمه
(وروشنشدنگرمکنشیشهعقبمیتوان

آنهارافعالنمود.

نکتهمهم:اینعملکرددارایزمانبندیاستوبعد
ازچنددقیقهبهصورتخودکارغیرفعالمیگردد.

هشدار

29(ازآنجاییکهآینهبغلبهصورتمنحنیاست
ممکناستکمیفاصلهتصویردیدهشدهبامقدار
حقیقیمتفاوتباشد.عالوهبراینتصویربخش
را دید دامنه که است گونهای به آینه پایینی
افزایشمیدهد.اندازهتصویردیدهشدهکوچکتر
شدهواینبرداشتالقامیشودکهاشیاءدیده

شدهدرتصویردورترازفاصلهواقعیاست.
30(هنگامرانندگیآینههابایددرموقعیت)1(

باشند.

چراغ های بیرونی خودرو

چکیده مبحث

دستهراهنمایسمتچپشاملکلیدهایکنترل
میتوان زمانی تنها میشود. بیرونی چراغهای
در سوئیچ که نمود روشن را بیرونی چراغهایی

وضعیتONباشد.

خاموش کردن چراغ ها
دسته توپی باید 50 تصویر طبق کار این برای

باشد. راهنمارویعالمت
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تصویر50

چراغ های رانندگی در روز
)درصورتمجهزبودن(

داشته قرار MAR موقعیت در هنگامیکهسوئیچ
وطبقتصویر50توپیدستهراهنمادرموقعیت
قرارگیرد،چراغهایرانندگیدرروزبهصورت
چراغ و چراغها سایر و میشوند روشن خودکار
سقفیخاموشمیماند.دربرخیمدلهاازطریق
چراغ میتوان نشانگر صفحه در مندرج منوی

رانندگیدرروزرافعالیاغیرفعالنمود.
برایاطالعاتبیشتربهبخش"صفحهنشانگر"فصل

"آشناییباصفحهنشانگر"مراجعهنمایید.
درصورتیکهچراغرانندگیدرروزغیرفعالباشد
باوجودقرارگیریتوپیدستهراهنمارویعالمت

چراغهاخاموشاست.
)31

چراغ های جلو نور پایین / نور باال/ بغل
همانندتصویر51سوئیچرادرموقعیتMARقرار

قراردهید. دادهودستهراهنماراروی
بافعالشدنچراغهایجلونورپایین،چراغرانندگی
درروزخاموشوچراغهایجانبیوچراغهایجلو
روی  چراغهشدار و میشود روشن پایین نور
صفحهنشانگرروشنخواهدشد.هنگامیکهسوئیچ
درموقعیتSTOPقرارگرفتهویاازمغزیسوئیچ
خارجشدهباشدوتوپیدستهراهنماراازموقعیت
چراغهای تمامی کند تغییر موقعیت  به 
رانندگیخودرو و راهنمایی پالک چراغ و جانبی
رویصفحهنشانگر روشنمیشودوچراغهشدار

روشنخواهدشد.

تصویر51

چراغ های اصلی جلو نور باال 
قرار وقتیکهتوپیدستهراهنمادرموقعیت
دارددستهراهنمارابهسمتغربیلکفرمانبکشید
 )موقعیتناپایداردومتصویر52(وچراغهشدار

رویصفحهنشانگرروشنخواهدشد.
برایخاموشکردنچراغهایاصلیجلونورباالدسته

راهنمارامجدداًبهسمتغربیلکفرمانبکشید.
)چراغهاینورپایینروشنخواهدشد(

تصویر52

چشمک زدن چراغ های جلو 
صرفنظرازموقعیتتوپیدستهراهنماجلوطبق
تصویر53دستهراهنمارابهسمتغربیلکفرمان

)موقعیتناپایداراول(بکشید.
رویصفحهنشانگرروشنخواهدشد. چراغهشدار

تصویر53
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چراغ نور باالی خودکار
)کنترل چراغ نور باال(

چراغ های جلو
نورچراغهادرچشم تابش از بهمنظورجلوگیری
سمت از خودرویی رسیدن هنگام رانندگان سایر
مقابلیانزدیکشدنبهخودرویجلویی،چراغهای

نورباالبهصورتخودکارخاموشمیشود.
آیتممربوطهدرمنووچرخاندندسته انتخاب با

سیستمفعالمیگردد. راهنمارویموقعیت
هنگامیکهچراغهاینورباالاصلیجلوبرایاولین
بارفعالمیگرددباکشیدندستهراهنماعملکرد
صفحه روی  هشدار چراغ و شده فعال آنها
نشانگرروشنمیشوداگرچراغهاینورباالروشن

روشنمیماند. بماند،چراغهشدارآبی
بر کیلومتر 40 از خودرو سرعت که درصورتی
ساعتبیشترشودوعملکردفعالباشد،باکشیدن
مجدددستهراهنمابهسمتموقعیتچراغنورباال

عملکردغیرفعالمیشود.
بر کیلومتر 15 از خودرو سرعت که صورتی در
ساعتکمترشودوعملکردفعالباشد،چراغنورباال
خاموشمیشود.باکشیدنمجدددستهراهنمابه
سمتموقعیتچراغنورباالچراغروشنشدهچراغ
درصفحهنشانگرروشنمیشودو هشدارآبی
تازمانیکهسرعتخودرومجدداًبه40کیلومتربر

ساعتبرسدچراغنورباالروشنمیماند.

هنگامیکهسرعتخودرواز40کیلومتربرساعت
تجاوزکند،دوبارهعملکردبهصورتخودکارصورت

. میگیرد
اگردراینشرایطدستهراهنمارادوبارهبکشیدتا
چراغنورباالغیرفعالگردد،عملکردغیرفعالشده

وچراغنورباالخاموشمیشود.
51 تصویر  موقعیت به را راهنما دسته توپی

بچرخانیدتاعملکردخودکارغیرفعالشود.
)33)32

چراغ پارک
تنهازمانیاینچراغهاروشنمیشودکهسوئیچدر
موقعیتSTOPقرارداشتهویاتوپیدستهراهنمای
وسپسدرموقعیت سمتچپابتدادرموقعیت

قرارگیرد. یا
درصفحهنشانگرروشنخواهدشد. چراغهشدار

چراغ های راهنما
دستهراهنمارادرموقعیت)پایدار(تصویر54قراردهید.
کردن فعال برای :))1( )موقعیت باال بهسمت 

چراغهایراهنمایسمتراستاست.
بهسمتپایین)موقعیت)2((:برایفعالکردن

چراغهایراهنماچپاست.
رویصفحهنشانگرچشمک یا چراغهشدار

خواهدزد.
هنگامیکهچراغهایرانندگیدرروزروشنهستند)در
مدلهایبدونLEDویادرصورتمجهزبودن(فعال
کردنچراغهایراهنماباعثخاموششدنچراغهای

.)DRL(رانندگیدرروزسمتمربوطهمیشوند

عملکرد تغییر مسیر)الین(
برایاعالمتغییرمسیر،دستهراهنمایسمتچپ
رابهمدتکمترازنیمثانیهدرموقعیت)ناپایدار(

قراردهید.
پسازآن،چراغراهنمادرجهتانتخابشدهپنج
بارچشمکزدهوسپسبهصورتخودکارخاموش

خواهدشد.

تصویر54

چراغ روشنایی موقت )راهنمایی تا درب منزل(
اینچراغفضایجلویخودرورابرایمدتکوتاهی

روشنمیکند.
فعال کردن عملکرد 

پسازقرارگیریسوئیچدرموقعیتSTOPیاخارج
راهمانند راهنما فرمان،دسته ازمغزی آن کردن
ازخاموشکردن تصویر55وطیدودقیقهپس

موتور،بهسمتغربیلکفرمانبکشید.
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به چراغها کند، حرکت راهنما دسته که بار هر
مدت30ثانیهتاحداکثر210ثانیهروشنخواهند
ماندوسپسبهصورتخودکارخاموشخواهدشد.
درصفحه بافعالشدنعملکردچراغهشدار
نشانگرروشنخواهدشدوپیغاممربوطهدرصفحه
نشانگرظاهرمیشود)بهبخش"چراغهاوپیغامهای

هشدار"مراجعهنمایید(.

تصویر55

چراغهشدارباحرکتدستهراهنماروشنشدهوتا
غیرفعالشدنخودکارعملکرد،روشنخواهدماند.

هرگونهحرکتدستهراهنمافقطمدتزمانروشن
ماندنچراغهاراافزایشمیدهد.

غیرفعال کردن عملکرد 
همانندتصویر55دستهراهنمارابهمدتبیشاز

2ثانیهبهسمتغربیلکفرمانبکشید.

سنسور خودکار چراغ جلو 
)سنسور حساس به نور(

)درصورتمجهزبودن(
نور به حساسیت تنظیمات به بسته سنسور این
میزانروشناییبیرونخودروراتشخیصمیدهد
هرچهحساسیتباالترباشد.باکمشدننوربیرون،

چراغهایبیرونیخودروفعالمیشوند.
میتوانحساسیتاینسنسوررابااستفادهاز״ منوی

تنظیماتSetup״  درصفحهنشانگرتنظیمنمود.
فعال کردن سنسور

توپیدستهراهنمارامطابقتصویر56درموقعیت
براساس میشود باعث کار این دهید: قرار 
چراغهای و جانبی چراغهای بیرون نوری شرایط
کوچکبهصورتهمزمانوخودکارروشنشوند.

تصویر56

غیرفعال کردن سنسور
10 از پس حداکثر سنسور شدن غیرفعال از بعد
ثانیهچراغهایجلونورباالوچراغهایبغلخاموش

میشود.

سنسورقابلیتتشخیصوجودمهراندارد.بنابراین
درچنینشرایطیبایدچراغهارابهصورتدستی

روشننمود.

هشدار

حین در باید اجبار به که کشورهایی در )31
رانندگیدرطولروزچراغهاروشنباشدمیتوان
ازچراغهایرانندگیدرروزبهجایچراغهای
که کشورهایی در و نمود استفاده پایین نور
اجباریوجودنداردمیتوانازآنهااستفادهنکرد.
حینرانندگیدرشبویادرونتونلنمیتوان
ازچراغهایرانندگیدرروزبهجایچراغهای

جلونورپاییناستفادهنمود.
اتوبان رانندگیدرروزدر ازچراغهای استفاده
زیرنظرقوانینکشوریاستکهدرآنرانندگی

میکنید.برطبقمقرراتعملنمایید.
کنترل دوربین یک طریق از سیستم )32
ممکن هوایی و آب خاص شرایط میشود.
تأثیر جاده شرایط درست تشخیص بر است
بگذارد.بنابراینهمیشهنحوهاستفادهدرستاز
چراغهایرانندگیدرروزباتوجهبهقوانینبر
عملکرد غیرفعالکردن برای است راننده عهده
خودکار،توپیدستهراهنمارابررویموقعیت

قراردهید.
33(اگرباتوجهبهمیزانبار،دوربینموقعیترا
تشخیصندهدسیستمممکناستموقتاًعمل
نکندتادوبارهدوربینبهصورتخودکارکالیبره

شود.
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چراغ جلو

جهت چراغ های نور باال
الزم رانندگان سایر و راننده ایمنی و راحتی برای
استچراغهایجلوبهدرستیتنظیمشوند.برای
باچراغ ازدیددرستدرهنگامحرکت اطمینان
روشنبایدتنظیمچراغهابهدرستیصورتگیرد.
برایبررسیوتنظیمنورچراغهایجلوبانمایندگی

شرکتپارسیانموتورتماسحاصلنمایید.
تنظیم کننده صحیح نور چراغ های جلو

در سوئیچ که میکند عمل زمانی تجهیزات این
موقعیتMARبودهوچراغهاینورپایینروشنباشد.

تنظیم چراغ های جلو
بررویکنترلپنلتصویر57رافشار یا

دهید.
براساسنحوهتنظیمات،7موقعیترویصفحهنشانگر

نمایشدادهمیشود.

نکتهمهم:هربارکهوزنبارحملشدهتغییریابد
تنظیماتنورچراغهارابررسینمائید.

تصویر57

تنظیم چراغ مه شکن
)درصورتمجهزبودن(

برایبررسیوتنظیمچراغهابهنمایندگیشرکت
پارسیانموتورمراجعهنمایید.

تنظیم چراغ های جلو در خارج از کشور مبدأ 
چراغهاینورباالوپایینبرایکشوریتنظیممیشود
کهخودرودرآنجاخریداریشدهاستدرکشورهایی
کهدرسمتدیگرجادهرانندگیمیشودبایدجهت
نورچراغهایجلوبراساسفیلمیکههمراهدفترچه
ارسالمیگردد،تنظیمشدهتاازتابشنوردرچشم

رانندگانخودروهایسمتمقابلجلوگیریشود.
اینفیلمتوسطMORAR  Lineaccessori تولید
ودرنمایندگیشرکتپارسیانموتورموجوداست.

چراغ های سقفی

چراغ سقفی جلو با نور نقطه ای
ازکلید)A(تصویر58برایروشن/خاموشکردن
در )A( کلید اگر میشود. استفاده سقفی چراغ
/ باز با )D( و )C( چراغهای باشد: وسط موقعیت
بستهشدندربروشن/خاموشمیشوند.اگرسمت
)D(و)C(رافشاردهیدچراغهای)A(چپکلید
)A( کلید راست سمت اگر میماند. باقی خاموش

رافشاردهیدچراغهای)C(و)D(روشنمیماند.

تصویر58

روشن/خاموششدنچراغهابهصورتکمکموبه
تدریجخواهدبود.کلید)B(بهصورتنورنقطهای
استوقتیچراغسقفخاموشاستمیتوانازاین

کلیدبهصورتزیراستفادهنمود:
بافشارسمتچپکلید،چراغ)C(روشنمیشود.
بافشارسمتراستکلید،چراغ)D(روشنمیشود.
پسازقفلشدندرب،چراغبعدازدورهزمانبندی

شدهبهصورتخودکارخاموشمیشود.
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آشنایی با خودرو
زمان بندی چراغ سقفی

دربرخیمدلهابرایتسهیلدرورودوخروجاز
خودرودرهنگامشبویادرنورکمدونوعحالت

زمانبندیمختلفوجوددارد.
برایسوارشدنبهخودرو
برایپیادهشدنازخودرو
چراغ LED در محفظه بار 

تعبیه 59 تصویر بار محفظه داخل در چراغ این
شدهاست.

تصویر59

کردن خاموش و روشن برای میتوان A کلید از
چراغاستفادهنمود:

:چراغهمیشهروشناست. موقعیت
:هنگامیکهدربجلو،دربکناری موقعیت
روشن چراغ این شود، باز عقب لوالیی درب و
خواهدشد.پسازبستهشدنتمامیدربها،این
ثانیهبهصورتخودکارخاموش از10 چراغپس

میشود.همچنینباورودهرفردبهمحفظهبار

چراغروشنمیشودوسپسبعدازچندثانیهبه
صورتخودکارخاموشمیشود.

موقعیتOFF:چراغهمیشهخاموشاست.
سقف چراغ باشد، روشن موقعیت در کلید اگر
بهصورت موتور خاموششدن از پس دقیقه 15

خودکارخاموشخواهدشد.
چراغ سقفی قابل جابجایی

)درصورتمجهزبودن(
ازاینچراغبهعنوانچراغقوهثابتیاچراغقوه

پرتابلاستفادهمیشود.
هنگامیکهچراغقابلحملبهپایهثابتتصویر60
وصلشودباتریچراغقوهبرقیبهصورتخودکار

شارژمیشود.
در سوئیچ و بوده متوقف خودرو که هنگامی
موقعیتSTOPقرارداشتهیاازمغزیفرمانخارج
دقیقه 15 حداکثر برای سقف چراغ باشد، شده

شارژاست.

تصویر60

کلیدهای کنترل

چراغ های اعالم خطر)فالشر(
میتوانصرفنظرازموقعیتسوئیچبافشارکلید

)A(تصویر61چراغهاراروشننمود.

تصویر61

و پسازفعالشدنسیستمچراغهایهشدار
رویصفحهنشانگرروشنخواهدشد.

مجدداً را )A( کلید چراغها کردن خاموش برای
فشاردهید.

ترمز اضطراری
)درصورتمجهزبودن(

اعالم چراغهای اضطراری ترمزگیری صورت در
خطر)فالشر(بهصورتخودکارروشنشدهوهمزمان
رویصفحهنشانگرظاهرمیگردد. و عالمت

صورت به ترمز حالت تغییر از پس عملکرد این
خودکارغیرفعالمیشود.



31

چراغ های مه شکن
)درصورتمجهزبودن(

است روشن عقب و جانبی چراغهای هنگامیکه
درتصویر62رافشاردهیدتاچراغهای دکمه
درصفحهنشانگرروشنشود. مهشکنوعالمت
برایخاموششدنچراغمجدداًدکمهرافشاردهید.

تصویر62

چراغ های مه شکن عقب
)درصورتمجهزبودن(

هنگامیکهچراغهاینورپایینجلوویاچراغهای
جانبیوچراغمهشکن)درصورتمجهزبودن(روشن
میتواناینچراغراروشن استبافشاردکمه
درصفحهنشانگرروشنخواهد نمودوعالمت
شد.بافشارمجدددکمه،یاخاموشکردنچراغهای
نورپایینیاچراغمهشکن)درصورتمجهزبودن(

چراغخاموشمیشود.

تصویر63

چراغ های مه شکن/ چراغ های مه شکن عقب
)درصورتمجهزبودن(

از است، روشن پایین نور چراغهای هنگامیکه
دکمه)A(تصویر64بهروشزیربرایروشنکردن

چراغهایمهشکنجلو/عقباستفادهنمایید:
بایکبارفشار:چراغهایمهشکنروشنشدهو
رویصفحهنشانگرروشنخواهدشد. عالمت
بادوبارفشار:چراغهایمهشکنعقبروشنشده
رویصفحهنشانگرروشنخواهد وعالمت

شد.
باسهبارفشار:چراغمهشکنجلو/عقبخاموش

خواهدشد.

تصویر64
چراغ  پارک

حالت در سوئیچ قرارگیری هنگام فقط چراغ این
با و فرمان مغزی از یاخارجکردنسوئیچ STOP
چرخاندنتوپیدستهراهنمایسمتچپبهموقعیت
روشنمیشوند.پسازآن یا وسپس

چراغهشداررویصفحهنشانگرروشنخواهدشد.
ECO عملکرد

تصویر64 برایفعالکردناینعملکرددکمه
LEDرافشاردهید.بافعالشدناینعملکردچراغ
مربوطهرویدکمههمراهباعالمتوپیغاممربوطه

رویصفحهنشانگرروشنخواهدشد.
اینعملکرددرحافظهخودروثبتمیشودوبنابراین
باروشنشدنمجددخودروسیستمتنظیماتقبل
ازخاموششدنموتورراحفظخواهدکرد.بافشار
تنظیمات و شده فعال غیر عملکرد دکمه، مجدد
بودن فعال با میشود. بازیابی رانندگی معمول
صورت به سیستم نقص، بروز صورت در عملکرد
راغیرفعالنمودهوتنظیمات خودکارعملکرد

معمولرانندگیبازیابیمیشود.
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آشنایی با خودرو
گرم کن شیشه عقب
)درصورتمجهزبودن(

برایفعالشدناینعملکرد،دکمه)A(تصویر65
رافشاردهید.اینعملکردبهصورتخودکارپس

از20دقیقهغیرفعالمیشود.

تصویر65

قطع کردن اتصال باتری
)قطع کردن(

)درصورتمجهزبودن(
است، دادهشده نشان تصویر66 در که همانطور
میتوان BATT موقعیت در سوئیچ قراردادن با

عملکردقطعکردناتصالباتریرافعالنمود.

تصویر66

BATT،دکمه قراردادنسوئیچدرموقعیت برای
)A()قرمز(تصویر67رافشاردهید.

موقعیت در سوئیچ آنکه از پس دقیقه 7 حدود
BATTقرارگرفتباقطعارتباطسیمارثاتصال

باتریقطعمیشود.
اینبازهزمانی7دقیقهالزماستتا:

از استفاده با و شده خارج خودرو از راننده  

ریموتکنترلدربهایخودروراقفلکند.

تصویر67

الکتریکی سیستمهای تمام بودن فعال غیر از  
خودرواطمینانحاصلشود.

پسازقطعاتصالباتریتنهامیتوانبااستفادهاز
سوئیچمکانیکیوبازکردندربرانندهواردخودرو

شد.
برایبازیابیاتصالباتری،سوئیچرادرمغزیفرمان
واردنمودهوآنرادرموقعیتMARقراردهیددر
اینلحظهمیتوانخودرورابهطورمعمولروشن
که باشد الزم شاید باتری، قطع صورت در نمود.
تمامتجهیزاتالکتریکیاصلی)مانندساعتتاریخ

وغیره(رامجدداًتنظیمنمود.
قفلکردندرب

برایقفلتمامدربهابهصورتهمزمانصرفنظر
ازموقعیتسوئیچ،دکمه)A(تصویر68درکنسول

وسطرافشاردهید.

تصویر68

باقفلشدندربها،چراغLEDدکمهروشنخواهد
شد.
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تصویر69

برقی، باالبر شیشه پنل روی 69 تصویر مطابق
دکمه)D(قرارداردکهبهصورتمستقلمحفظه

بارراقفل/بازمیکند.

تمیز کردن شیشه 

چکیده مبحث

برف 70 تصویر راست سمت راهنمای دسته
پاککنوشیشهشویو)درصورتمجهزبودن(
حساس سنسور و جلو چراغهای شیشهشوی
با فقط عملکرد این میکند. فعال را باران به
قرارگیریسوئیچدرموقعیتMARفعالمیشود.

برف پاک کن/ شیشه شوی
دستهراهنمایسمتراستتصویر70میتوانددر

5موقعیتقرارگیرد:
)A(برفپاککنخاموش

)B(عملکردمتناوب

،)B(درصورتقرارگرفتندستهراهنمادرموقعیت
برایحالتعملکردتناوبیحلقه)F(راروییکیاز

4سرعتزیرقراردهید.
تناوببسیارکند

- - تناوبکند
- - - تناوبمتوسط
- - - - تناوبتند

)C(دورکندمتوالی
)D(دورتندمتوالی

)E(دورتندموقت)موقعیتناپایدار(
زمانی به مربوط )E( موقعیت در موقت تند دور
این در دستی صورت به راهنما دسته که است

موقعیتقرارگیرد.
پسازرهاکردن،دستهراهنمابهموقعیت)A(باز
میگرددوعملکردبرفپاککنبهصورتخودکار

متوقفمیشود.
تصویر470(

نکتهمهم:توصیهمیشودکههرسالتیغههایبرف
پاککنتعویضشود.

عملکرد شستشوی هوشمند״ Smart Washing״  
فرمان غربیلک سمت به راهنما دسته کشیدن با
)موقعیتناپایدار(آبپاششیشهشویشیشهجلو

تصویر71فعالمیشود.
کشیده ثانیه نیم مدت به را پاککن برف دسته
پاککن، برف دسته حرکت یک با دارید. نگه و
میتوانآبپاششیشهشویوبرفپاککنرابه

طورهمزمانفعالنمود.
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آشنایی با خودرو
پسازردکردندستهبرفپاککن،عملکردمتوقف
میشود.پسازحدود6ثانیه،چرخهعملکردبرف

پاککنکاملمیشود.

تصویر71

سنسور حساس به باران
)درصورتمجهزبودن(

سنسورحساسبهبارانپشتآینهدیدعقبداخلی
ورویشیشهجلوقرارداردوبستهبهشدتبارش
برگشت و رفت حرکت میزان خودکار صورت به

برفپاککنراتنظیممیکند.

نکتهمهم:محلسنسورراهمیشهتمیزنگهدارید.

فعال سازی تصویر 70
پایین سمت به را راست سمت راهنمای دسته
موقعیت)B(بکشیدتایککلیکبهگوشبرسد.

حرکتبرفپاککننشانمیدهددستوراعمالو
سنسورفعالشدهاست.

حلقه)F(رابچرخانیدتاحساسیتسنسورحساس
بهبارانافزایشیابد.

حرکتبرفپاککننشانمیدهدکهدستورالعملو
حساسیتسنسورافزایشیافتهاست.

درصورتفعالبودنسنسورحساسبهباران،اگراز
شیشهشویاستفادهشود،پسازانجامچرخهشستشوی

معمولی،سنسوربهعملکردخودکاربازمیگردد.

غیرفعال سازی تصویر 70
دستهراهنماراازموقعیت)B(حرکتدادهویاسوئیچ
رادرموقعیتOFFقراردهید.درصورتروشنکردن
قرارگیرد(، ONموقعیت در )سوئیچ مجددخودرو
قرارداشته )B(اگردستهراهنمادرموقعیت حتی
باشد،سنسورفعالنمیگردد.برایفعالکردنمجدد
سنسور،دستهراهنمارادرموقعیت)A(یا)C(قرار
دادهوسپسآنرادرموقعیت)B(قراردهیدوحلقه

تنظیمحساسیتسنسوررابچرخانید.
دراینصورتحتیاگرشیشهجلوخشکباشدبرف
پاککنبهنشانفعالشدنسنسوریکبارحرکت

خواهدکرد.
سنسورحساسبهبارانتفاوتروزوشبراتشخیص
اعمال را الزم تنظیمات خودکار صورت به و داده

میکند.
)34

شیشه شوی چراغ های جلو
)درصورتمجهزبودن(

شیشهشویچراغهایجلوقابلجمعشدناستبدین
معنیکه؛اینشیشهشویدرونسپرجلوقرارداشته
وبافعالشدنبرفپاککنچراغهایجلو)چراغنور
پایینروشنباشد(اینشیشهشوینیزفعالمیگردد.

نکتهمهم:دربازههایزمانیمعین،نحوهکارکردو
تمیزبودنآبپاششیشهشویرابررسینمایند.

هشدار

حرکت باعث است ممکن آب رگههای )34
ناخواستهتیغهبرفپاککنشوند.

نکته مهم

شیشه یخ یا برف الیههای پاککردن برای )4
این در نکنید. استفاده پاککن برف از جلو
شرایطممکناستبرفپاککنهایشیشهجلو
درمعرضفشارشدیدقرارگرفتهودرعملکرد
و نموده ایجاد اختالل موتور کن قطع کلید
نماید. ثانیهقطع برایچند را عملکردسیستم
اگرعملکردبهحالتاولیهبرنگشتبهنمایندگی

شرکتپارسیانموتورمراجعهنمایید.
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1.دریچهثابتباالیی2. دریچههایمرکزیقابلتنظیم3.دریچههایجانبیثابت4.دریچههایجانبیقابلتنظیم
5.دریچههایروبهکف)پاها(برایصندلیهایردیفجلو

تصویر72

بخاری و تهویه مطبوع
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آشنایی با خودرو
کنترل های سیستم تهویه مطبوع و 

گرمایش

تصویر73

کنترل ها
کلید تنظیم دمای هوا )A( )برای هوای سرد یا گرم(

قسمتقرمز=هوایگرم
قسمتآبی=هوایسرد

کلید مدور)B( برای فعال سازی / تنظیم فن
0 =فنخاموش

3-2-1 =سرعتفن
=حداکثرسرعتفن 4
کلید انتخاب جهت وزش هوا

برایخروجهواازدریچههایوسطوجانبی
برایگرمکردنپاوخروجهوایکمیسردتر
متوسط دمایی شرایط در داشبورد دریچههای از

)عملکرددومنظوره(.

برایگرمایشدرزمانیکهدمایبیرونخودرو
بسیارپاییناستخصوصاًبرایهدایتمستقیمهوا

بهسمتپاها
برایگرمکردنپاهاوبخارزداییشیشهجلو

بهصورتهمزمان
برایبخارزداییسریعشیشهجلو

غیرفعال سازی  فعال/  برای   )D( مدور  دکمه 
سیستم 

بچرخانید گردشهوادکمهمدور)D(رابهسمت
تاگردشهوادرداخلخودروفعالگردد.

بچرخانیدتاگردش دکمهمدور)D(رابهسمت
هوادرداخلخودروغیرفعالگردد.

سیستم کنترل دستی دما
)درصوتمجهزبودن(

)2

کنترل ها

تصویر74

کلید تنظیم درجه هوا )A( )برای هوای سرد یا گرم(
قسمتقرمز=هوایگرم
قسمتآبی=هوایسرد

کلید مدور)B( برای فعال سازی / تنظیم فن
0 =فنخاموش

3-2-1 =سرعتفن
=حداکثرسرعتفن 4

کلید انتخاب جهت خروج هوا
برایخروجهواازدریچههایوسطوجانبی

برایگرمکردنپاوخروجکمیهوایسردتر
درشرایطدماییمتوسطازدریچههایداشبورد.

برایگرمایشدرزمانکهدمایبیرونخودرو
وبسیارپاییناستخصوصاًبرایهدایتمستقیمهوا

بهسمتپاها
برایگرمکردنپاهاوبخارزداییشیشهجلو

بهصورتهمزمان
برای بخارزدایی سریع شیشه جلو

برایفعال/غیرفعالسازیسیستم )D( دکمهمدور
بچرخانید گردشهوادکمهمدور)D(رابهسمت

تاگردشهوادرداخلخودروفعالگردد.
بچرخانیدتاگردش دکمهمدور)D(رابهسمت

هوادرداخلخودروغیرفعالگردد.
دکمهEبرایفعال/غیرفعالسازیسیستمکنترل
روشن LEDدکمه فشاردهید)چراغ را دمادکمه

میشود(تاسیستمکنترلدمافعالشود.
دکمهرامجدداًفشاردهید)چراغLEDدکمهخاموش

میشود(تاسیستمکنترلدماغیرفعالشود.
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نکته مهم

2(باتوجهبهمقرراتوضعشدهدرکشورهایی
کهخودرودرآنفروختهمیشودبرایسیستم
R134aیاR1234YFتهویهمطبوعازگازمبرد
مبرد گاز از تنها شارژ برای میشود. استفاده
موتور محفظه داخل برچسب در شده درج
ممکن مبردها سایر از استفاده شود. استفاده
استبرکارآییووضعیتسیستمتأثیربگذارد.
روانکنندهمورداستفادهدرکمپرسورنیزکاماًل
کسب برای دارد. همخوانی مبرد گاز نوع با
موتور پارسیان شرکت نمایندگی به اطالعات

مراجعهنمایید.

سیستم خودکار کنترل دما

)درصورتمجهزبودن(

)2

کنترل ها
A:کلیدAUTOبرایکنترلخودکارتمامعملکردها

B:کلیدانتخابجهتوزشهوا
C:نمایشگر

MAX DEFکلیدکنترلعملکرد:D
E:کلیدغیرفعالکردنسیستم

F:کلیدکنترلفعال/غیرفعالکردنکمپرسور
G:کلیدکنترلنحوهگردشهوا

H:کلیدهایکنترلافزایش/کاهشسرعتفن

Iکلیدمدورکنترلافزایش/کاهشدما

تصویر75

نحوه استفاده از سیستم کنترل دما
میتوانبهروشهایمختلفازاینسیستماستفاده
نمودولیتوصیهمیشودابتداکلیدAUTOرافشار
دمای تا بچرخانید را مدور کلید سپس و داده

مطلوبرویصفحهنشانگرتنظیمشود.
توزیع نحوه حرارت، درجه دما، میزان میتوان
بهسمتسرنشینان،عملکردگردشهواو را دما
فعالسازیکمپرسورسیستمکنترلدماراتنظیم
باشد بهصورتخودکار تمامعملکردها اگر نمود.
بهصورتدستی را زیر عملکردهای میتوان تنها

تنظیمنمود:
گردشهوا)برایفعالشدندائمگردش 

هوایابرایغیرفعالشدندائمگردشهوا(

برایافزایشسرعتیخزدایی/برفکزدایی 
شیشهجلوشیشهعقبوآینههایبغل

شما سیستم، خودکار کاماًل عملکرد حالت در
با را فن وسرعت هوا وزش دما،جهت میتوانید
استفادهازکلیدیادکمهمدورمربوطهتغییردهید:
سیستمبهصورتخودکارتنظیماترابرایتطبیق

باانتخابجدیدعوضمیکند.
درحالتعملکردکاماًلخودکار)FULL AUTO( در
صورتعوضکردنتنظیماتجهتوزش،سرعت
فنویااستفادهازکمپرسورویاتعویضنحوهگردش
هوادکمهFULLرویصفحهنشانگرظاهرمیگردد.
به خودکار کنترل حالت از عملکرد حالت این در
دستیتغییرمیکندمگرآنکهدکمهAUTOمجدداً

فشاردادهشود.

نکته مهم

3(باتوجهبهمقرراتوضعشدهدرکشورهایی
کهخودرودرآنفروختهمیشودبرایسیستم
R134aیاR1234YFتهویهمطبوعازگازمبرد
مبرد گاز از تنها شارژ برای میشود. استفاده
موتور محفظه داخل برچسب در شده درج
ممکن مبردها سایر از استفاده شود. استفاده
استبرکارآییووضعیتسیستمتأثیربگذارد.
روانکنندهمورداستفادهدرکمپرسورنیزکاماًل
کسب برای دارد. همخوانی مبرد گاز نوع با
موتور پارسیان شرکت نمایندگی به اطالعات

مراجعهنمایید.
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آشنایی با خودرو
بخاری مکمل

)درصورتمجهزبودن(
دربرخیمدلها،یکبخاریاضافیدرزیرصندلی
رانندهتعبیهشدهاست.فناینبخاریبافشاردادن
کلید)F(درزیرکنترلپنلتصویر76عملمیکند.

تصویر76

بخاری مکمل جداگانه

)درصورتمجهزبودن(

بخاری نوع )درخواست(دو بودن درصورتمجهز
جداگانهرامیتواندرخودرونصبنمود:

یکیکاماًلخودکارودیگرمدلقابلبرنامهریزی

مدل خودکار
دمای به توجه با و بوده روشن موتور که هنگامی
بخاری این میتوان هوایی و آب شرایط و بیرون

تکمیلیرادروضعیتخودکارفعالنمود.
صورت خودکار صورت به همیشه فعالکردن غیر

میگیرد.
)35

نکتهمهم:درمدتزمانیکههوایبیرونکمیسرد
نمایید بررسی میکند کار دستگاه بخاری و است
تامیزانسوختهمیشهبیشترازحدذخیرهباشد
با باید و فعالشده غیر دستگاه اینصورت غیر در

نمایندگیپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.

مدل قابل برنامه ریزی
خاموش روشن/ از مستقل کاماًل تکمیلی بخاری

بودنموتورعملمیکندو:
باوجودخاموشبودنموتورکابینسرنشینانرا

گرممیکند.

شیشههارایخزداییمیکند.
خنککنندهموتوروپسازآنخودموتورراقبل

ازاستارتگرممیکند.سیستمشامل:
یکسوختدیزلبرایگرمکردنآبیاخفهکن

اگزوزبرایگازهایناشیازاحتراق
پمپاندازهگیریمتصلبهلولههایمخزنبرای

تأمینبخاری
سیستم لولههای به متصل حرارتی مبدل 

خنککنندهموتور
یونیتکنترلمتصلبهسیستمگرمایش/تهویه

مطبوعبرایعملکردخودکار
تنظیم و برایکنترل الکتریکی یونیتکنترل  

بخاری
کردن روشن برای 77 تصویر دیجیتال تایمر  
دستییاقابلبرنامهریزیبرایزمانروشنشدن

بخاریمیشود.

نکتهمهم:بخاریمجهزبهقطعکنندهحرارتیاست
کهبهدلیلنبودمقدارکافیخنککننده،درصورت
گرمشدنبیشازحداحتراقراقطعمیکند.در
اینصورتپسازرفععیبسیستمخنککنندهویا
اضافهکردنمایعخنککننده،قبلازروشنکردن

بخاری،دکمهانتخاببرنامهرافشاردهید.
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تایمر دیجیتال تصویر 77

تصویر77

)1(نشانگرزمان/تایمر
)2(چراغهشدارسیستمتهویه

)3(دکمهتنظیمساعت)اضافهکردن(
)4(دکمهانتخاببرنامه

)5(شمارهزمانازپیشانتخابشده
)6(دکمهفعالسازیبرایگرمکردنآنی

)7(چراغهشدارتنظیم/قرائتزمان
)8(کلیدتنظیمساعت)کمکردن(
)9(چراغهشدارچرخهگرمایش

روشن کردن بخاری به صورت آنی
برایروشنکردندستیسیستم،دکمه)6(تایمر
رافشاردهیدچراغنشانگروچراغهشدار)9(روشن
شدهودرزماندرستسیستمشروعبهکارمیکند.

زمانروشنشدنبعداز10ثانیهمحومیشود.

فعال سازی قابل برنامه ریزی برای گرمایش
قبلازفعالسازیسیستمبرنامهریزیبایدزمانرا

تنظیمکنید.
تنظیم زمان فعلی

دکمه)4(رافشاردهید:نشانگروچراغهشدار
)7( روشنخواهدشد.

)3( دکمههای ثانیه 10 مدت ظرف همزمان  
یا)8( رافشاردهیدتازماندرستراانتخاب

کنید.
دکمه)4(رارهاکنید.

بعدازمحوشدننشانگرزمانفعلیذخیرهمیگردد.
بافشارمستمردکمههای)3(یا)8(زمانرامیتوان

سریعترعقبیاجلوبرد
فعال تهویهمطبوع یا هنگامیکهعملکردگرمایش

استنمیتوانزمانراتنظیمنمود.

تنظیم روز/ روشنایی ذخیره زمان به مهم: نکته
زماناستانداردتوجهنمایید.

برای تنظیم زمان فعال شدن
دکمه)4(رافشاردهید:

عالمت)10(یازمانتنظیمشدهقبلیوشماره
انتخاب پیش از زمان بازخوانی به مربوط )5(
نشانگر صفحه روی در ثانیه 10 برای شده

روشنمیشود.

سایر بازخوانی به تمایل صورت در مهم: نکته
زمانهایازپیشانتخابشده،دکمه)4(راظرف
انتخابزمانموردنظر برای بار ثانیهچندین 10
فشاردهیدسپسدکمه)3(یا)8(رافشاردهیدتا

زمانموردنظرراانتخابکنید.

به انتخابی زمان شدن ذخیره تأیید مهم: نکته
ظاهر و فعلی زمان شدن محو است: زیر صورت
با )5( شده انتخاب پیش از زمان شماره شدن

روشنشدنچراغآنبررویصفحهنشانگر

ازآنکهگرمکنروشنمیشود :پس نکتهمهم
چراغنشانگر)9(رویصفحهنشانگرروشنشدهو
چراغشمارهزمانازپیشانتخابشده)5(خاموش

میشود.

تنظیماتاستاندارد:
زمانازپیشانتخابشده6:00:1

زمانازپیشانتخابشده16:00:2
زمانازپیشانتخابشده22:00:3

نکتهمهم:باتنظیماتجدید،تنظیماتپیشفرض
کارخانهلغومیگردد.

میشود ذخیره شده انتخاب پیش از زمانهای
از اگرساعت آنکهتغییراتزیرصورتگیرد. مگر
طریقشبکهبرقخودروقطعشود)مثاًلبهدلیل
قطعباتری(،تنظیماتپیشفرضکارخانهبازیابی

میشوند.
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آشنایی با خودرو
غیر فعال کردن برنامه زمانبندی برای روشن شدن 
برایحذفزمانفعالسازیزمانبندیشده،دکمه
)4(رافشارکوتاهدهید:چراغنشانگرخاموششده
وشماره)5(مربوطبهزمانازپیشانتخابشده

محومیگردد.
بازخوانی یکی از برنامه های زمانبندی برای روشن 

شدن
10ثانیهدکمه)4(رافشاردهیدتاشمارهبرنامه
ظاهر نشانگر صفحه روی دلخواه زمانبندی برای
بدون ثانیه 10 از پس شده انتخاب برنامه گردد.
نیازبهفشاردکمهدیگریبهنشانهتأییدبهصورت
خودکارفعالمیگرددبهمنظوراستفادهدرستو
زمانبندی برنامه از مجزا بخاری عملکرد از ایمن
شدهاستفادهکنید)بدینمنظوربهبخشاستفاده

ازبخاریمجزایکتابچهراهنمامراجعهفرمایید.

نکتهمهم:بخاریمجزارامیتوانبازمانازپیش
پارکخودرووهمدر انتخابشدههمدرحالت

حالتحرکتفعالنمود.

دستورالعملهای از استفاده با میتوان مهم: نکته
ذکرشدهقبلیبرنامهزمانبندیراتغییردادهویا

لغونمود.

تنظیم طول مدت عملکرد
دکمهرافشاردادهونگهدارید.

و زمان دهید فشار را )8( یا )3( دکمه همزمان
)4( دادهمیشونددکمه نمایش )7( چراغهشدار
رامجدداًفشاردادهونگهدارید.همزماندکمه)3(

یا)8(رافشاردهید.
 )4( دکمه فشار با یا پیغام شدن محو محض به
دادهشده نمایش طولمدتعملکردپیشفرض

ذخیرهمیگردد.
غیر فعال کردن سیستم گرمایش

غیرفعالکردنسیستمبستهبهنوعفعالسازی)به
زیر صورت به میتواند دستی( یا خودکار صورت

باشد:
عملکرد مدت طول که هنگامی خودکار: 
اززمان باشد،بعد ازحد زمانبندیشدهبیش
روی از پیغام و غیرفعال سیستم شده تعیین

صفحهمحومیگردد.
راروی گرمایشآنی״   دکمه״  دستی:مجدداً  

تایمرفشاردهید)دکمه6مشعل(.
خاموش نشانگر چراغ و گرمایش هشدار چراغ
میشوند.پمپگردشمایعخنککنندهحداکثرتا

2دقیقهکارمیکند:
راروشن اینمدتمیتواندوبارهبخاری درطی

نمود.

نکتهمهم:هنگامیکهشارژباتریکمباشدبخاری
روشن را خودرو بتوان تا میشود خاموش کمکی

نمود.

اطمینان دستگاه کردن روشن از قبل مهم: نکته
حد از باالتر موجود سوخت میزان نمایید حاصل
ذخیرهاست.درغیراینصورتدستگاهغیرفعالشده
بایدبهنمایندگیشرکتپارسیانموتورمراجعه و

فرمایید.

پمپ نزدیک و سوختگیری هنگام همواره  
بنزینبخاریراخاموشنماییدتاازخطرانفجار

یاآتشسوزیجلوگیریشود.
هرگزخودرورابررویمواداشتعالزانظیرکاغذ
احتمال نکنیدچون پارک برگهایخشک یا

آتشسوزیوجوددارد.
دمایاطرافبخارینبایدازC°120 بیشترشود
)مثاًلهنگامرنگکاریدرکارگاهصافکاریو
یونیت الکتریکی اجزای است ممکن نقاشی(.

کنترلدرحرارتهایباالآسیبببینند.
هنگامیکهخودروخاموشبودهوبخاریفعال
استشارژباتریمصرفمیشود.بنابرایناجازه
اطمینان تا کند کار جا در کمی موتور دهید

حاصلنماییدباتریکاماًلشارژمیشود.
برایبررسیمیزانسطحمایعخنککنندهبه
موتور״  خنککننده مایع بخش״  دستورالعمل
مراجعهنمایید.آبدرونمحفظهگردشبخاری

بایددارای10٪ضدیخباشد.
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برایتعمیرونگهداریفقطبهنمایندگیشرکت
پارسیانموتورمراجعهنمودهوفقطازقطعات

اصلیاستفادهنمایید.

نگهداری دوره ای
درصورتمجهزبودنخودروبهبخاریمکملباید
و)درشروعفصلزمستان(در بهصورتدورهای

نمایندگیپارسیانموتورموردبررسیقرارگیرد.
و بخاری اقتصادی عملکرد و ایمنی بررسی، این

افزایشطولعمرآنراتضمینمیکند.

 Panorama بخاری مکمل عقب )مدل های
)Combi و

Panorama مدلهای بودن( مجهز )درصورت
برای و اصلی گرمایش سیستم به  Combi و
صندلیهایردیفدومبهیکسیستمتکمیلی)به
عنوانآپشن(مجهزهستندکهاینسیستممطابق

تصویر78مجهزبهکنترلسقفیاست.
دکمه از میتوان آن کردن خاموش روشن/ برای

)F(تصویر79درکنترلپنلاستفادهنمود.

تصویر78

تصویر79

دکمهمدور)D(رارویسردترینحالتقراردهید
از  تازه هوای باشد( آبی بخش روی مدور )دکمه
)برای بهجاپایسمتعقبخودرو رو دریچههای
زیرصندلیهایردیفدوم   Panoramaمدلهای
وسوموبرایمدلهایCombiدردیوارهبرجستگی

داخلیچرخسمتچپ(وزیدهمیشود.
دکمهمدور)C(رارویگرمترینحالتقراردهید.

)دکمهمدوررویبخشآبیباشد(هوایگرم)باگرم
شدنموتور(ازدریچههایروبهجاپایسمتعقب
خودرو)برایمدلهای:Panoramaزیرصندلیهای
ردیفدوموسوموبرایمدلهایCombi دردیواره
برجستگیداخلیچرخسمتچپ(وزیدهمیشود.

کنترل تکمیلی هوای عقب خودرو 
)Combi و Panorama مدل های(

)درصورتمجهزبودن(
بهسیستم مجهز Combi و Panorama مدلهای
تهویهمطبوع/بخاریاصلیویکسیستمتکمیلی

78 تصویر مطابق که هستند آپشن( عنوان )به
کنترلآنرویسقفباالیصندلیهایردیفدوم
قراردارد.برایفعال/غیرفعالکردنعملکردباید
ازدکمه)F(تصویر79رویکنترلپنلاستفاده
که میکند کار زمانی تنها مطبوع تهویه نمود.

سیستمتهویهمرکزیروشنباشد.
موقعیت در کاماًل )D( مدور دکمه هنگامیکه  
سرماقراردارد)دربخشآبیرنگ(هوایسرد

ازدریچههابهسقفمیوزد.
هنگامیکهدکمهمدور)1(درموقعیتگرماقرار
تولید گرم هوای رنگ( قرمز بخش )در دارد
زیر دریچههای از موتور( شدن گرم )با شده
پاییعقب)زیرصندلیهایردیفدوموسوم
داخلی برجستگی دیواره و Panorama مدل
وزیده )Combi مدلهای در چرخسمتچپ

میشود.
اگردکمهمدور)D(درموقعیتوسطقرارگیرد
هوابیندریچههایسقفوزیرپاییعقبتوزیع

شدهودمامتغیراست.

اصلی کنترل سیستم کمپرسور اگر مهم: نکته
فن اگر حتی ،)E دکمه باشد)عملکرد روشن هوا
سیستمکنترلتکمیلیهوانیزدرموقعیت0باشد،
سرعت1بطورخودکارفعالشدهتاازیخزدگیو

آسیبقطعاتجلوگیریشود.
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آشنایی با خودرو
هشدار

کمتر البته موتور همانند نیز بخاری )35
سوختمصرفمیکند.برایجلوگیریازایجاد
نظیر بسته درمحیطهای خفگی و مسمومیت
پارکینگیاکارگاههایبدونتهویهبرایخروج
دوداگزوزبخاریتکمیلینبایدحتیبرایمدت

کوتاهروشنبماند.

شیشه باالبر برقی

شیشه باالبر برقی
شیشهباالبربرقیباقرارگیریسوئیچدرموقعیت
ارنجی زیر روی 80 تصویر کلیدهای از ،MAR

داخلیپنلدربرانندهمیتوانبرای:
)A(:بازکردن/بستنشیشهجلوسمتچپ
)B(:بازکردن/بستنشیشهاستفادهنمود.

تصویر80

عملکرد خودکار متوالی
فشار ثانیه نیم از بیشتر برای را دکمهها از یکی
دادهونگهداشتهتاعملکرداتوماتیکمتوالیشیشه
باالبرفعالشود.درصورتیکهشیشهبهآخرینحد
بازیابستهبودنبرسدیادکمهرامجدداًفشاردهید

حرکتشیشهمتوقفمیشود.

 STOPنکتهمهم:درصورتیکهسوئیچدرموقعیت
قرارداشتهویاازمغزیفرمانخارجشود،شیشه
باالبربرقیتا3دقیقهفعالبودهوبهمحضبازشدن

یکیازدربهاغیرفعالمیگردد.

شیشه سمت سرنشین جلو
روی کلیدی شیشه این بستن کردن/ باز برای
زیرآرنجیداخلیدربجلوسمتسرنشینتعبیهشده

است.
)36

هشدار

برقی باالبر شیشه از نامناسب استفاده )36
آن، درطول و عملکرد از است.پس خطرناک
همیشهازعدمحضورشخصیااشیاءدرمسیر
حرکتشیشهاطمینانحاصلکنید.هنگامترک
ازمغزیفرمانخارج را خودروهمیشهسوئیچ
ازخطرآسیبدیدگیبهدلیلعملکرد تا کنید

اتفاقیشیشهباالبربرقیجلوگیریشود.

درب موتور

بازکردن
بهروشزیرعملکنید:

دربسمترانندهرابازکنیدتابتوانیدبهاهرم
آزادکندربموتوردسترسیپیداکنید.
اهرمتصویر81رادرجهتفلشبکشید.

همانطورکهدرتصویر82نشاندادهشدهاهرم
Aرابلندکنید.

میله کردن خارج با همزمان را موتور درب  
کمکینگهدارندهازجایخود)D(باالکشیده
سپسانتهایمیلهکمکینگهدارنده)C(تصویر
84راداخلسوراخ)E(دربموتورقراردهید.

نکتهمهم:پیشازبازکردندربموتوربررسیکنید
باز جلو شیشه از جلو شیشه پاککن برف بازوی

نشود.
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تصویر81

تصویر82

بستن
بهروشزیرعملکنید:

دربموتوررابایکدستبلندکردهبادستدیگر
میله)C(تصویر84راازسوراخEخارجنمودهوآن
رادرسرجایخود)D(درتصویر83قراردهید.

محفظه متری سانتی 20 تاحدود را موتور درب
موتورپایینآوردهوآنرارهاکنید.برایاطمینان
ازبستهشدنکاملدربموتور)ممکناستدرب
موتورفقطبوسیلهبستایمنیبستهشدهباشد(

ایمن طور به اگر کنید. امتحان را درب بازکردن
پایین سمت به را موتور درب باشد، نشده بسته
فشارندهیدبلکهآنرابازنمودهومراحلفوقرا

تکرارکنید.

نکتهمهم:بررسینماینددربموتورکاماًلبسته
باشدتاازبازشدنآندرحینرانندگیجلوگیری

شود.
)39)38)37

تصویر83

تصویر84

هشدار

همیشه رانندگی هنگام ایمنی دالیلی به )37
بایددربموتورکاماًلبستهشود.ازبستهشدن
حاصل اطمینان آن شدن قفل و درب کامل
کنید.اگرهنگامرانندگیمتوجهعدمقفلشدن
کاملدربشدید،بالفاصلهتوقفکردهودرب

موتوررابهنحوصحیحببندید.
جای در نگهدارنده میله صورتیکه در )38
درستقرارنگرفتهباشدممکناستدربموتور

بهصورتناگهانیبیافتد.
اقدامات این توقفخودرو، هنگام در تنها )39

راانجامدهید.

پشت سری ها
جلو

تصویر85

دربرخیمدلهاپشتسریهاقابلتنظیمبودهو
بهطورخودکاردرجایتعیینشدهقفلمیشوند.

)40
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آشنایی با خودرو
تنظیم 

تنظیمبهسمتباال:پشتسریرابهسمتباال
بکشیدتادرمحلخودقفلشود.

را Aتصویر85 پائین:دکمه تنظیمبهسمت 
فشاردادهوپشتسریراپایینآورید.

)B(و)A(برایجداکردنپشتسریهادکمههای
میله سمت دو از همزمان طور به را 85 تصویر
نگهدارندهفشاردادهوآنهارابهسمتباالبکشید.

هشدار

و توقف هنگام فقط باید تنظیمات تمام )40
سریها پشت شود. انجام موتور بودن خاموش
بایدطوریتنظیمشودکهبتوانیدسرتانرابه
آنتکیهدهیدنهگردنرافقطدراینشرایط،
ارائه را خود صحیح محافظت پشتسریها

خواهندداد.
پشتسریها، محافظت نهایت از استفاده برای
و تنظیمکنیدکهسر راطوری پشتیصندلی
گردنوپشتبدنبهصورتقائمقراربگیرندو
سرتانتاحدممکنبهپشتسرینزدیکباشد.

تنظیمات داخلی

محفظه زیر صندلی سرنشین جلو
برایاستفادهازاینمحفظهبهروشزیرعملکنید:
درپوشAتصویر86رابازنمودهومطابقتصویر

آنراخارجکنید.
قفلدکمهمدور)B(راخالفجهتعقربههای
بتوان تا آورید بیرون آنرا و چرخانده ساعت

محفظهرابیرونآورد.

تصویر86

USB پورت های
)درصورتمجهزبودن(

اینپورتهایمیتواننددر:
به بودهوفقط وسطداشبورددرکنارفندک
عنوانمنبعتغذیهدستگاههایمتصلشدهمورد

استفادهقرارگیرند.
مانندتصویر87درکانالمرکزیباالیمحل

قرارگیریتلفنهمراهقرارداشتهوبرایارتباطبا
دستگاههایدارایUSBبهکاررود)برایتوضیح
بیشتردرموردUconnect3 یاUconnect 5 به
Multimedia״  مبحث در USB ارتباط بخش״ 

مراجعهنمایید.(

تصویر87
سوکت شارژر

)درصورتمجهزبودن(
سوکتشارژدرکنسولمرکزینزدیکفندکقرار
دارد.برایاستفادهدرپوشAتصویر)A(رابازکنید.

تصویر88
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میز نگهدارنده
)درصورتمجهزبودن(

اینمیزنگهدارندهدروسطداشبوردقرارداشتهو
برایاستفادهبهعنوانمیزطراحیشدهاست.

عمل زیر روش به 89 تصویر طبق استفاده برای
کنید:

اهرم)A(راپائینآوریدتاقفلها)B(بازشوند.
میزرابینقفلهای)B(قراردهید.
اهرم)A(راباالبکشیدتاقفلشود.

تصویر89

بازکردن محفظه نگهدارنده
)درصورتمجهزبودن(

دربرخیمدلهامطابقشکل90محفظهنگهدارنده
دروسطداشبوردتعبیهشدهاست.

تصویر90

)44

هشدار

احتیاط با را آن داغمیشود بسیار 41(فندک
گرفتهواجازهندهیدکودکانبهآندستبزنند
زیراخطرآتشسوزیویاسوختگیوجوددارد.

حالت در میز از خودرو حرکت هنگام )42
عمودیاستفادهنکنید.

43(برایجلوگیریازبروزموقعیتهایخطرناک
هنگامرانندگی،ازحرکتدادنمیزنگهدارندهو

استفادهازآناجتنابکنید.
44(هرگزاشیاءخطرناکرادرمحفظهبازداشبورد
قرارندهیدزیرادرصورتبرخوردممکناستبه
سمتسرنشینانپرتابشدهوباعثبروزآسیب

شود.

تاخوگراف
برایآشناییباعملکردتاخوگرافونحوهاستفاده
در کنید استفاده مالک راهنمای کتابچه از آن از
صورتیکهوزنخودرو)بایابدونتریلر(از3/5تن
تجاوزکندبایدتاخوگرافرویخودرونصبشود.

نکتهمهم:هرگونهتغییربررویسیستممانیتورینگ
گزارشات روی بر که سیگنال انتقال سیستم یا و
دریافتیازسیستممانیتورینگتأثیربگذارد.خصوصاً
اگراینامرباهدفکالهبرداریصورتگرفتهباشد.

تحتپیگیردقانونیوکیفریقرارخواهدگرفت.

نکتهمهم:درصورتنصبتاخوگرافاگربیشاز5
روزخودروحرکتدادهنشودتوصیهمیگرددبرای

حفظشارژباتریکابلمنفیآنقطعگردد.

نکات مهم
برایتمیزکردندستگاهازشویندههایامحلولهای

دارایموادزبراستفادهنکنید.
برایتمیزکردنبیروندستگاهازیکدستمالنرم

ویامحصوالتخاصاستفادهنمایید.
افرادمتخصصنصبوآببندی تاخوگرافتوسط
شدهاست:سعیکنیدتحتهیچشرایطیتجهیزات
وگزارشاتآنرادستکارینکنید.بررسیدورهای

تاخوگرافبرعهدهمالکخودرواست.
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بررسیدورهایبایدحداقلهردوسالیکبارصورت
گیردوتستهایمربوطبهعملکرددرستدستگاه

بایدانجامشود.
باربررسیبرچسب ازهر مطمئنشویدکهپس
شامل چسب بر این زیرا شود تعویض دادهها

اطالعاتخاصیمیباشد.

تنظیم سیستم تعلیق بادی

اطالعات کلی
سیستمفقطبرایچرخهایعقبفعالاست.

بهمنظوررانندگیراحتترتحتهرشرایطبارگیری،
خودرو پایداری حفظ برای عقب چرخهای تنظیم

صورتمیگیرد.
تنظیم ارتفاع

اززمین ارتفاع برای ارتفاعمختلفپیشفرض 7
درنظرگرفتهشده״ 3-״ ״ 0״ و״ 3+״ موقعیت
درصفحهنشانگرچندمنظورهنشاندادهمیشود.

تنظیم خودکار
درحینرانندگی،سیستمبهصورتخودکارخودرو
رادر״ موقعیت0״  نگهمیداردتاپایداریآنحفظ

گردد.
)B(یا)A(رویدکمهLEDدرحینتنظیم،چراغ
تصویر91باتوجهبهنوعانتخابچشمکمیزند.

تصویر46

تنظیم دستی
)5

تنظیمارتفاعهنگامتوقفخودرووبدونتوجهبه
روشنیاخاموشبودنموتورمیتواندانجامشود.

ثانیهفشاردادهو ازیک دکمه)A(رابرایکمتر
ارتفاعموردنظربیشترراانتخابنماییدفشارکلید
را ارتفاع بیشترین ثانیه یک از بیش برای را )A(

انتخابمیکند:״ موقعیت3+״ 
داده فشار ثانیه یک از کمتر برای را )B( دکمه
فشار نمایید. انتخاب را کمتر نظر مورد ارتفاع و
دکمه)B(برایبیشازیکثانیهکمترینارتفاعرا

انتخابمیکند: موقعیت3-״ 
LEDدرحینتنظیم،باتوجهبهنوعانتخاب،چراغ

رویدکمه)A(یا)B(چشمکمیزند.
اگرپسازانتخابدکمه،چراغبهجایچشمکزدن
روشنبماند)بیشاز5ثانیه(بدانمعنیاستکه

تنظیمبهصورتموقتغیرفعالشدهاست.

عللاحتمالایننقصمیتواند:
نبودبادکافیباشد:عملکردباروشنشدنموتور

بازیابیمیشود.
سیستمدرآستانهدمایباالقرارگرفته:قبلاز
فشردنمجدددکمههاچنددقیقهصبرکنیدتا

حرارتپایینبیاید.
ارتفاعانتخابیبرایخودرویساکنتارسیدنسرعت

بهحدود20کیلومتربرساعتحفظمیگردد.
درصورتیکهسرعتازاینحدفراتررود،سیستم
بهصورتخودکاردرسطحمعمول موقعیت0״ قرار

میگیرد.

هشدار

تنظیمدستیهنگامیکهدربهای از قبل )5
خودروبازاست،قبلازهرگونهاقدامیازکافی
حاصل اطمینان خودرو اطراف در فضا بودن

نمایید.
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تجهیزات خریداری شده توسط 
مالک

راهنمای نصب بر چسب عوارض الکترونیکی 
روی شیشه جلو

)درصورتمجهزبودن(
درصورتیکهشیشهجلوییخودرومجهزبهنوار
بازتابشیاست،همانندتصویر92و93برچسب
عوارضالکترونیکیرادرجایمناسبنصبکنید.

تصویر92

تصویر93
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آشنایی با صفحه نشانگر

است اطالعاتی تمام شامل کتابچه از بخش این
کهبرایآشناییونحوهاستفادهدرستازصفحه

نشانگرالزمدارید.

داشبوردوصفحهنشانگر.........................................50
نمایشگر.....................................................................54
کامپیوترسفری........................................................56
چراغهاوپیغامهایهشدار.....................................57
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آشنایی با صفحه نشانگر
داشبورد و صفحه نشانگر

مدل های دارای نمایشگر چند منظوره

D.گیجدمایمایعخنککنندهموتورمجهزبهچراغهشدارداغکردن C. دورسنج B.نمایشگر A.سرعتسنج
E.گیجسوختمجهزبهچراغهشدارذخیرهباک

تصویر94
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مدل های فرمان سمت راست مجهز به نمایشگر چندمنظوره

D.گیجدمایمایعخنککنندهموتورمجهزبهچراغهشدارداغکردن C. دورسنج B.نمایشگر A.سرعتسنج
E.گیجسوختمجهزبهچراغهشدارذخیرهباک

تصویر95
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مدل های مجهز به نمایشگر چندمنظوره قابل پیکربندی مجدد

D.گیجدمایمایعخنککنندهموتورمجهزبهچراغهشدارداغکردنموتور C. دورسنج B.نمایشگر A.سرعتسنج
E.گیجسوختمجهزبهچراغهشدارذخیرهباک

تصویر96
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مدل های فرمان راست مجهز به نمایشگر چندمنظوره قابل پیکربندی مجدد

D.گیجدمایمایعخنککنندهموتورمجهزبهچراغهشدارداغکردن C. دورسنج B.نمایشگر A.سرعتسنج
E.گیجسوختمجهزبهچراغهشدارذخیرهباک

)6

تصویر97

6(اگرعقربهگیجدمایمایعخنککنندهموتوردرمحدودهقرمزقرارگرفتباالفاصلهخودروراخاموشنمودهوبانمایندگیشرکتپارسیانموتور
تماسحاصلفرمایید.

نکته مهم
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آشنایی با صفحه نشانگر
نمایشگر

)درصورتمجهزبودن(

یایک نمایشگرچندمنظوره بهیک خودرومجهز
نمایشگرچندمنظورهقابلپیکربندیمجدداستکه
اطالعاتکافیوالزمحینرانندگیرانمایشمیدهد.

نمایشگر چندمنظوره ״ استاندارد״ 
نشان را زیر اطالعات تصویر98 استاندارد صفحه

میدهد:

تصویر98

Aتاریخ
Bکیلومترشمار)نمایشکیلومتریامایلیامسافت

طیشده(
Cساعت

Dدمایهوایبیرونخودرو
Eموقعیتتنظیمچراغهایجلو)فقطدرصورتی

کهچراغهاینورپایینروشنباشد(

و باز جلو دربهای از یکی که هنگامی توجه:
برای کیلومترشمار و ساعت است. فعال نمایشگر

چندثانیهنشاندادهمیشود.

نمایشگر چندمنظوره״ استاندارد״ قابل 
پیکربندی مجدد

نشان را زیر اطالعات تصویر99 استاندارد صفحه
میدهد:

تصویر99

Aساعت
Bتاریخیانمایشمسافتهرسفربهکیلومتر

)یامایل(
Cکیلومترشمار)نمایشمسافتطیشدهبهکیلومتر

یامایل(
Dموقعیتتنظیمنورچراغهایجلو)فقطدرصورتی

کهچراغهاینورپایینروشنباشد(
مجهز صورت )در خودرو بیرون هوای دمای E

بودن(

عالمت تعویض دنده
)درصورتمجهزبودن(

سیستمGSI)عالمتتعویضدنده(ازطریقعالمت
رویصفحهنشانگربهرانندهتعویضدندهراتوصیه
میکند.ازطریقGSIرانندهمتوجهمیشودکهبا
تعویضدندهمیتواندمصرفسوختراکاهشدهد.
درصورتیکهعالمتتعویضدندهروبهباال) 
GSI،نمایشدادهشود Shift(رویصفحهنشانگر
بهرانندهتوصیهمیکندتادستهدندهرادرموقعیت
دنده تعویض درحالیکهعالمت قراردهد؛ باالتر
روبهپایین) Shift(بهرانندهتوصیهمیکندتا

دستهدندهرادرموقعیتپایینترقراردهد.

نکتهمهم:تازمانیکهرانندهدستهدندهراتغییر
موجود دنده با متناسب رانندگی شرایط یا دهد
شودتاازمصرفنامناسبسوختجلوگیریشود

اینعالمترویصفحهنشانگرباقیخواهدماند.
گیج سطح روغن موتور

)درصورتمجهزبودن(
صورت به را موتور روغن سطح میزان گیج این

تصویرینشانمیدهد.
در را سوئیچ روغن: سطح میزان دیدن برای
موقعیتMARقراردادهو3ثانیهصبرکنیدمیزان
سطحروغنهمانندتصویر100و101بهصورت5
عالمتروشنوخاموشرویصفحهنشانگرظاهر

میگردد.
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مدل های دارای نمایشگر چند منظوره

تصویر100

تصویر101

مدل های دارای نمایشگر چند منظوره قابل 
پیکربندی مجدد

خاموششدنتدریجیهریکازعالمتهانشاندهنده
کاهشمیزانروغناست.روشنبودن4یا5عالمت
نشاندهندهکافیبودنسطحروغندرمخزناست
اگرپنجمینعالمتروشننباشد،نشانهنقصویاعدم

روغنکافیدرمخزننیست.

متوسطالزم از موتور روغن کهسطح درصورتی
پایینترباشد،پیغامنشاندهندهپایینآمدنسطح
اضافهکردن به نیاز و تاحدمتوسط روغنموتور

روغنرویصفحهنشانگرظاهرمیگردد.

نکتهمهم:برایاطالعازمناسببودنمیزانروغن
״  بخش )به نمایید استفاده اندازهگیری میله از
فنی״  اطالعات ״  فصل در مایعات״  بررسیسطح

مراجعهنمایید(

پسازچندثانیه،عالمتنشاندهندهمیزانسطح
روغنموتورمحوشدهو:

باشد نزدیک بعدی دورهای زمانسرویس اگر  
زمانسرویسرویصفحهنشانگرنشاندادهشده
وعالمتOروشنمیشود.هنگامیکهاززمان
سرویسدورهایگذشتهباشد،اعالمهشدارآن

رویصفحهنشانگرنمایشدادهمیشود.
پسازآن،اگرزمانتعویضروغننزدیکباشد،
مسافتباقیماندهتاتعویضروغنبعدیروی
صفحهنشانگرنمایشدادهمیشود.هنگامیکه
اززمانتعویضروغنگذشتهباشداعالمهشدار

آنرویصفحهنشانگرنمایشدادهمیشود.

دقیقه 6 از کمتر موتور که صورتی در مهم: نکته
خاموشباشد،میزانسطحروغنرویصفحهنشانگر

نشاندادهنمیشود.

دکمه های کنترل

تصویر102

برایحرکتبهسمتباالدرصفحهنمایشگرو  
گزینهیاافزایشمواردنمایشدادهشدهاست.

MODE برایدسترسیبهمنویاواردشدنبهصفحه
نمایشبعدییاتاییدگزینهانتخابیمنوایندکمهرابه
مدتکوتاهیفشاردهید.دکمهرانگهداریدتابهصفحه

استانداردبازگردید.
صفحه در پایین سمت به حرکت برای   

نمایشگریاکاهشمواردنمایشدادهشده
و توجه:باتوجهبهمواردزیردکمههای 

عملکردهایمختلفیرافعالمیسازند.  
تنظیم نور چراغ های داخلی خودرو

هنگامیکهچراغهایجانبیروشنبودهوصفحه
نمایشگراستانداردفعالباشد،میتوانروشنایی

داخلیخودروراتنظیمنمود.
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آشنایی با صفحه نشانگر
SETUP منوی تنظیمات

برایحرکتبهسمتباالوپاییندرمنوها
برایافزایشیاکاهشمقداردرعملیاتتنظیم

Set up منوی تنظیم
Set up عملکردهای موجود در منوی تنظیم

 SetمیتوانمنویتنظیمMODEبافشاراندکدکمه
upرافعالنموداینمنوشاملعملکردهایزیراست:

منو
دیمر)تنظیمکنندهشدتنورپشتآمپر(

تنظیمنورچراغهایجلو
بوقهشدارسرعت
سنسورچراغجلو
چراغهایجانبی

سنسورحساسبهباران
TripBفعالسازی

عالئمترافیکی
تنظیمساعت
تنظیمتاریخ

بستهشدنخودکار
واحدهایاندازهگیری

زبان
تنظیمصدایهشدارها

جدولسرویسونگهداری
کیسههوایسرنشین
چراغرانندگیدرروز

تنظیمخودکارچراغجلونورباال
ترمزدستی)درصورتمجهزبودن(

قابل نمایشگرچندمنظوره دارایصفحه مدلهای
پیکربندیمجدد

 Blind کور نقطه تشخیص به مجهز مدلهای  
Spot)درصورتوجود(دارایصفحهنمایشگر

چندمنظورهقابلپیکربندیمجدد
منویخروج

 SETبرایحرکتدربینگزینههایمنویتنظیم
رافشاردهید. یا  UP دکمههای 
حالتهای انتخابی گزینه ویژگیهای اساس بر

عملکردیمختلفیوجوددارند.
به منو برخیگزینههای ،UConnectTMدرسیستم
داده نشان دوم نمایشگر روی نشانگر صفحه جای
میشود)بهبخشمربوطبهسیستمUConnectTmرا

درفصلپخشصوتیمراجعهنمایند.

کامپیوتر سفری

چکیده مبحث

در سوئیچ قرارگیری هنگام سفری کامپیوتر
موقعیتMARبراینمایشاطالعاتمربوطبه
از میگیرد. قرار استفاده مورد عملکردخودرو
جداگانه سفر نوع دو تعیین برای عملکرد این
سفر کنترل و  Trip B״  ״  و  Trip A״  ״ 
کاماًل صورت به خودرو با طوالنی( )رانندگی
مجزااستفادهمیشود.هردوعملکردرامیتوان

مجدداًتنظیمنمود)شروعیکسفرجدید(.

Trip A براینمایشمقادیرزیربهکارمیرود:
دمایمحیطبیرون

Rangeمحدوده
Aمسافتطیشده

Aمتوسطمصرفسوخت
مصرففعلی

Aمتوسطسرعت
مدتزمانسفرA)مدتزمانرانندگی(

Aریستکردنسفر
عملکردTrip Bفقطدرنمایشگرهایچندمنظوره
قابلنمایشمیباشدومقادیرزیررانشانمیدهد:

Bمسافتطیشده
Bمتوسطمصرفسوخت

Bمتوسطسرعت
مدتزمانB)مدتزمانرانندگی(

)7
خروج از منوی سفر

طور به مقادیر تمام نمایش از پس میتوانید شما
MODEخارجشویدیادکمهTRIPخودکارازعملکرد

رابهمدتبیشاز1ثانیهفشاردادهونگهدارید.

نکته مهم

7(عملکرد"Trip B"ممکناستغیرفعالباشد)به
بخش"فعالسازیTrip B"مراجعهکنید(مقادیر
"متوسطمصرفسوخت"را "محدودهRange"و

نمیتوانریستکرد.
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چراغ ها و پیغام های هشدار

چراغهشدار)درصفحهنشانگر(همراهباپیغامویاآژیرصوتیخاصیروشنمیشود.اینهشدارهاکوتاهوپیشگیرانههستندوبههمیندلیلنبایدبهصورت
اطالعاتجامعویاجایگزیناطالعاتمندرجدرکتابچهراهنمایمالکدرنظرگرفتهشود.توصیهمیکنیمحتماًمطالبکتابچهراهنمارابادقتمطالعهکنید

ودرصورتاعالمنشانگرنقص،بهاطالعاتمربوطهدرکتابچهراهنمامراجعهنمایید.

نکتهمهم:نشانگرهاینقصدرصفحهنمایشبهدودستهتقسیممیشوند:نقصهایبسیارجدیونقصهاییباجدیتکمتر.
نقصهایجدیازطریقآژیرهایصوتیطوالنیاعالممیشوند.نقصهاییباجدیتکمتربهوسیلهآژیرهایصوتیکوتاهتریاعالممیشود.چرخههشدارهر

دوحالترامیتوانمتوقفساخت:چراغهشدارهایصفحهنشانگرتازمانرفعنقصروشنباقیمیماند.

چراغ های هشدار روی صفحه نشانگر

راهکار معنی چراغ هشدار
سطح روغن ترمز پایین است/ ترمزدستی درگیر می باشد. 

درهنگامقراردادنسوئیچدرقسمتMAR-ONاینچراغ
هشدارروشنمیشودولیبایدبهصورتمعمولپسازچند

ثانیهخاموششود.
سطحروغنترمزراافزایشدهید.سپساطمینان
حاصلنماییدچراغهشدارخاموششدهباشد.در

صورتیکهچراغهشدارهنگامسفرروشنشود)در
مدلهاییکهپیغامرویصفحهظاهرمیشود(،خودرو
راسریعاًمتوقفنمودهوبانمایندگیشرکتپارسیان

موتورتماسحاصلفرمایید.

پایین بودن سطح روغن ترمز
هنگامیکهسطحروغنترمزاحتماالًبهدلیلنشتاز
سطححداقلمخزنپایینتربیاید،چراغهشدارروشن

میشود.

ترمزدستیراآزادکنید.سپساطمینانحاصلنمایید
چراغهشدارخاموششدهباشد.درصورتیکهچراغ
هشدارروشنمیماند،بانمایندگیشرکتپارسیان

موتورتماسحاصلفرمایید.

درگیر شدن ترمزدستی
هنگامدرگیرشدنترمزدستیچراغمربوطهروشن

میشود.

قرمز
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آشنایی با صفحه نشانگر
راه کار معنی چراغ هشدار

بالفاصلهبرایبازرسیسیستمتانمایندگیشرکت
پارسیانموتوربادقترانندگیکنید.

EBD چراغ نقص
)درصورتمجهزبودن(

)قرمز(،  هشدار چراغهای همزمان شدن روشن
)کهربایی(هنگامروشنشدنموتورنشانه )کهربایی(و
سیستم به دسترسی عدم یا EBD سیستم در نقص بروز
میباشد.دراینشرایطممکناستچرخهایعقببهصورت
اطراف به شدید ترمزگیری در خودرو و شده قفل ناگهانی

منحرفشود.
دربرخیمدلهاپیغامخاصنمایشدادهمیشود.

)46)45

چراغ هشدار نقص در کیسه هوا
پسازقرارگیریسوئیچدرموقعیتMAR،چراغهشدار
روشنمیشود،ولیپسازچندثانیهبایدخاموششود.

درصورتبروزنقصدرسیستمکیسههوا،چراغهشداربه
طوردائمروشنمیماند.

دربرخیمدلها،پیغامخاصینیزنمایشدادهمیشود.

آژیرهشدارصوتیSBR)هشداریادآوریبستنکمربند
ایمنی(فقطتوسطنمایندگیشرکتپارسیانموتور

غیرفعالمیشود.
درمدلهایداراینمایشگرچندمنظورهمیتوان

سیستمراازطریقمنویتنظیماتSET UPمجدداً
فعالنمود.

چراغ یادآوری بستن کمربند ایمنی
)درصورتمجهزبودن(

هنگامثابتبودن)توقف(خودرووبازبودنکمربندایمنی
رانندهچراغهشداربهطوردائمروشنمیشود.

هنگامرانندگیدرصورتنبستنکمربندایمنیرانندهبه
نحوصحیح،اینچراغهشدارچشمکمیزندوآژیرصوتی

نیزشنیدهمیشود.

قرمز

کهربایی

کهربایی

قرمز

قرمز
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راهکار معنی چراغ هشدار
را موتور کنید. متوقف را خودرو عادی: رانندگی هنگام
خنککننده مایع سطح نمایید بررسی و نموده خاموش
درمخزنپایینترازخطMINنباشد.درغیراینصورت،
چنددقیقهصبرکردهتادمایموتورپایینبیاید.سپسبه
آرامیوبادقتدربمخزنرابازکنید.مایعخنککننده
رااضافهنمودهوبررسیکنیدسطحمایعبینخطهای
MINوMAXقراربگیرد.عالوهبراین،نشتمایعرابررسی
کنید.اگرهنگامروشنکردنموتوردردفعاتبعدیمجدداً
چراغهشدارروشنشود،بهنمایندگیشرکتپارسیانموتور
مراجعهنمایید.درصورتاستفادهازخودرودرشرایطخاص
)مانندیدککشيخودرودرسرباالییویابارگیریبیشاز
اندازه(سرعتخودروراکمکنیدواگرچراغهشدارروشن
ماندخودرورامتوقفنمایید.برایکمکبهگردشبهترمایع
خنککنندهبهمدت2یا3دقیقهباموتورروشنوگازدادن
آرام،توقفکنید.سپسموتورراخاموشنمایید.پسازآن

سطحمایعرابهروشفوقبررسیکنید.
نکتهمهم:پسازرانندگیدرشرایطخاصتوصیهمیشود
موتورراروشننگهداشتهوپیشازخاموشکردنبهمدت

چنددقیقهبهآرامیگازدهید.

چراغ هشدار داغ شدن مایع خنک کننده موتور
پسازقرارگیریسوئیچدرحالتMARچراغهشدارروشن
میشود،ولیبایدپسازچندثانیهخاموششود،اینچراغ

هشدارهنگامداغشدنموتورروشنمیشود.
مایع داغشدن نشاندهنده رویصفحه آیکون مهم: نکته
خنککنندهموتورتنهادرمدلهایدارایصفحهنمایشگر

چندمنظورهقابلپیکربندیمجددوجوددارد.
پیغامخاصروینمایشگرنمایشدادهمیشود.

درصورتروشنماندنچراغهشداربالفاصلهبانمایندگی
شرکتپارسیانموتورتماسبگیرید.

چراغ هشدار پایین بودن شارژ باتری
MARاینچراغهشدارهنگامقرارگیریسوئیچدرموقعیت

روشنمیشودوبایدپسازاستارتخاموششود)درصورتی
کهموتوردردورآرامباشد،چراغباتاخیرخاموشمیشود(.

)8

چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور 
پسازقرارگیریسوئیچدرموقعیتMARچراغهشدار)درمدلهای
دارایصفحهنمایشگرچندمنظوره(یاعالمت)درمدلهایدارای
صفحهنمایشگرچندمنظورهقابلپیکربندیمجدد(روشنمیشود

ولیبایدپسازروشنشدنموتورخاموششود.
هنگامیکهسیستمپایینبودنفشارروغنموتوررا

تشخیصدهد،اینچراغهشدار)یاعالمت(بههمراهپیغام
خاصآندرنمایشگرنشاندادهمیشود.

قرمز

قرمز
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آشنایی با صفحه نشانگر
راهکار معنی چراغ هشدار

دراولینفرصتبانمایندگیپارسیانموتورتماسحاصل
فرمایید.

)48)47
بهخاطرداشتهباشیدکهفسادروغنموتوردرشرایطزیر

سریعترصورتمیگیرد:
رانندگیدرشهرزیراباعثمیشودکهمرحلهبازیابی

DPFسریعترصورتگیرد.
آن در که کوتاه مسیرهای برای خودرو از استفاده 

موتوربهدمایعملکردیالزمنمیرسد.
وقفهمداومدرروندبازیابیکههمراهباروشنشدن

چراغهشدارDPFمیباشد.

چراغ هشدار فاسد شدن روغن موتور
)درمدلهایمولتیجتدارایDPFفیلترذراتمعلق(

درصورتیکهسیستمتشخیصدهدکهروغنموتورفاسد
شدهاستچراغهشدارهمزمانباظهورپیغامهشدارمربوطه

)درصورتمجهزبودن(چشمکمیزند.
چشمکزدنچراغهشداربهمنزلهنقصنیستبلکهبهراننده

اطالعمیدهدکهبایدبهواسطهاستفادهمستمرازخودرو
روغنموتورتعویضشود.درصورتعدمتعویضروغنموتور

روشنشدهوهنگامیکهفسادروغنموتوربه چراغ
آستانهدومبرسدعملکردموتوربه3000دوردردقیقهکاهش

پیدامیکند.
درصورتیکهبازهمروغنموتورتعویضنشود،هنگامیکه

فسادروغنموتوربهآستانهسوممیرسد،دورموتوربه1500
دوردردقیقهکاهشمییابدتاازآسیببهموتورجلوگیری

شود.
چراغ هشدار بسته نشدن کامل درب خودرو / درب محفظه باز
دربعضیمدلهاهنگامیکهیکیاچنددربمحفظهبار
کاماًلبستهنشدهباشدچراغهشدار)درمدلهایدارای
صفحهنمایشگرچندمنظوره(یااینعالمت)مدلهای

دارایصفحهنمایشگرچندمنظوره(روشنمیشود.
دربرخیمدلهاپیغامخاصیرویصفحهنمایشگرنشان
میدهدکهدربسمتراست/چپجلویادربعقب/

محفظهباربازاست.
هنگامیکهدربها/دربمحفظهباربازوخودرودرحال

حرکتباشد،بوقهشداربهصدادرخواهدآمد.

قرمز

قرمز
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راهکار معنی چراغ هشدار

بانمایندگیشرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.

چراغ هشدار نقص در سیستم فرمان برقی
)SERVOTRONICبرایمدلهایدارای(

پسازقرارگیریسوئیچدرموقعیتMARاینچراغهشدار
روشنمیشودولیبایدبعدازچندثانیهخاموششود.

اگرچراغهشدارروشنماندهوپیغاممربوطهرویصفحه
نمایشگرظاهروبوقهشداربهصدادرآید،حتیاگرخودرورا
بتوانهدایتنمود،فرمانبرقیغیرفعالشدهوفرمانپذیری

بهشدتتحتتأثیرقرارمیگیرد.
چراغ هشدار نقص سیستم تعلیق خود تنظیم

)درصورتمجهزبودن(
پسازقرارگیریسوئیچدرموقعیتMAR،اینچراغ

هشدار)درمدلهایدارایصفحهنمایشگرچندمنظوره(
یااینعالمت)درمدلهایدارایصفحهنمایشگرچند

منظوه(روشنمیشودولیبایدبعدازچندثانیهخاموش
شوددرصورتبروزنقصدرسیستمتعلیقخودروتنظیم

چراغهشدار)یااینعالمت(روشنمیشود.

)9

EOBD / چراغ هشدار نقص در سیستم انژکتور
درشرایطعادیپسازقرارگیریسوئیچدرموقعیت

MAR،چراغهشدارروشنمیشودولیپسازاستارت
موتوربایدخاموششود.

پلیسراهنماییورانندگیمیتواندبااستفادهازتجهیزات
رابررسینماید.مقررات خاصعملکردچراغهشدار

کشوریکهدرآنرانندگیمیکنیدرارعایتنمایید.

قرمز

قرمز
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آشنایی با صفحه نشانگر
راهکار معنی چراغ هشدار

دراینشرایطمیتوانبدونصرفقدرتبیشازاندازه
ادامهداد.استفاده باسرعتمتوسط بهرانندگی موتور،
مداومازخودرودرحالیکهچراغهشدارروشناست،
ممکناستباعثآسیببهموتورشود.دراولینفرصت
ممکنبانمایندگیشرکتپارسیانموتورتماسحاصل

فرمایید.

اگرچراغهشدارهنگامرانندگیروشنبماندیاروشنشود،
بهمعنینقصدرسیستمانژکتوراست،خصوصاًاگرچراغ
هشداربهطورمداومروشنبماند،بهمعنیبروزنقصدر

سیستمتغذیه/انژکتوراستکهمیتواندباعثافزایشگازهای
سمیاگزوز،کاهشاحتمالیعملکرد،هدایتضعیفخودرو

وافزایشمصرفسوختشود.دربرخیمدلها،پیغامخاصی
رویصفحهنمایشگرنشاندادهمیشود.درصورترفعنقص

چراغهشدارخاموششدهامادرسیستمثبتمیگردد.
پارسیان شرکت نمایندگی با ممکن فرصت اولین در
موتورتماسحاصلفرمایید،اگرمشکلرفعنشدهباشد
ازیکآستانهمشخصبهبعدپیغامخاصیرویصفحه
روشن دیگر موتور که زمانی تا میگردد ظاهر نشانگر

نشود.
روشن موتور دیگر که زمانی به مانده کیلومتر 200 از
)درصورت نشانگر رویصفحه مداومی پیغام نمیشود
ظاهر ممتد صوتی هشدار بوق با همراه بودن( مجهز

میگردد.

 AdBlue® )UREA( چراغ هشدار نقص در سیستم انژکتور
درصورتیکهمایعیمطابقویژگیهایفنیمعرفیشده
®AdBlue بیشاز )UREA(نباشدویامتوسطمصرف
50٪باشدچراغهشدارروشنشدهوپیغامخاصی)در

صورتمجهزبودن(رویصفحهنمایشگرظاهرمیگردد.

دراولینفرصتممکنتانمایندگیشرکتپارسیانموتور
بادقترانندگیکنید.

ABS چراغ هشدار نقص
پسازقرارگیریسوئیچدرموقعیتMARاینچراغ

هشدارروشنشدهوپسازچندثانیهبایدخاموششود.
روشنشدناینچراغهشدارنشانهنقصدرسیستماست.
دراینشرایطسیستمترمزکاراییغیرقابلجایگزینخود
رابدونعملکردسیستمABSحفظمیکند.پیغامخاصی

رویصفحهنمایشگرظاهرمیگردد.

کهربایی
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راهکار معنی چراغ هشدار

چشمکزدنچراغهشدارسوختبهمنزلهبروزنقصدر
سیستممیباشد.درچنینشرایطیبرایبازرسیسیستم

بهنمایندگیشرکتپارسیانموتورمراجعهنمایید.

چراغ هشدار سوخت
پسازقرارگیریسوئیچدرموقعیتMARاینچراغ

هشدارروشنمیشود.
امابایدپسازچندثانیهخاموششود.هنگامباقیماندن

12-10لیترسوختدرمخزن)برایمدلهایدارای
مخزنسوختباگنجایش75/90لیتر(ویا9لیتر)برای
مدلهایدارایمخزنسوختباگنجایش60لیتر(چراغ

هشدارروشنمیشود.

بهمحضخاموششدنچراغهشدار،موتوررااستارت
بزنید.

چراغ هشدار پیش گرم کن شمع موتور / نقص پیش 
گرم کن در شمع موتور

سیستمپیشگرمکنشمعهایموتور
اینچراغهشدارپسازقرارگیریسوئیچدرموقعیت

MARروشنمیشود.بهمحضرسیدنشمعهایموتوربه
دمایپیشفرضچراغخاموشمیشود.

نکتهمهم:هنگامباالبودندمایمحیطاینچراغهشدار
برایمدتبسیارکوتاهیروشنمیماند.

پارسیان شرکت نمایندگی با ممکن فرصت اولین در
موتورتماسحاصلفرمایید.

چراغ هشدار نقص در پیش گرم کن شمع موتور
اینچراغهشداردرصورتبروزنقصدرسیستمپیش

گرمکنچشمکمیزند.
دربرخیمدلهاپیغامخاصیرویصفحهنمایشگرنشان

دادهمیشود.

®AdBlue راپرکنید. )UREA(مخزن

AdBlue® )UREA( چراغ هشدار سطح پایین بودن
)درصورتمجهزبودن(

®AdBlue خودروکمباشدچراغ )UREA(اگرمیزانسطح
 AdBlue® )UREA(پایینبودنسطحسوخت هشدار

روشنمیشود.

کهربایی
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آشنایی با صفحه نشانگر
راه کار معنی چراغ هشدار

برایدسترسیبهتمامکلیدهایذخیرهشدهدرحافظه
خودروبانمایندگیشرکتپارسیانموتورتماسحاصل

فرمایید.

FIAT CORE چراغ هشدار نقص در سیستم محافظت خودرو
پسازقرارگیریسوئیچدرموقعیتMARاینچراغ

هشدار)درمدلهایدارایصفحهنمایشگرچندمنظوره(
ویااینعالمت)درمدلهایدارایصفحهنمایشگرچند

منظورهقابلپیکربندیمجدد(روشنشدهیکبارچشمک
زدهوسپسخاموشمیشود.

هنگامقرارگرفتنسوئیچدرموقعیتMAR،روشنشدن
چراغبهصورتدائمینشانه:

FIATنقصاحتمالیاست)توضیحاتمربوطبه"سیستم
CODE" دربخش"آشناییباخودرو"رامطالعهفرمایند(.
استفادهاحتمالیازترمزهمراهباهشدار:دراینحالت
چراغهشدارپسازحدود10ثانیهخاموشمیشود.

چشمکبزند، اگرباموتورروشن،چراغهشدار
نشاندهندهآناستکهخودروتحتمحافظتسیستم

ایموبالیزرموتورقرارندارد.

چراغ هشدار چراغ های مه شکن عقب
هنگامروشنشدنچراغهایمهشکنعقباینچراغ

هشدارروشنمیشود.

نشانگر نقص کلی
درشرایطزیرچراغهشدار)درمدلهایدارایصفحهنمایشگر

چندمنظوره(ویااینعالمت)درمدلهایدارایصفحه
نمایشگرچندمنظورهقابلپیکربندیمجدد(روشنمیشود:

درصورتیکهدکمهقطعکناینرسیسوختفعالشده
باشد.

نقصدرهریکازاینچراغهامیتواندبهعلتیکیا
در نقص یا و سوخته فیوز سوخته، چراغ حباب چند

اتصاالتبرقیباشد.

نقصدرچراغها)چراغهایمهشکنعقب،چراغهای
راهنما،چراغپالکراهنماییورانندگی،چراغهای

جانبی،چراغرانندگیدرروز،چراغهاینورباال،چراغ
راهنمایکشنده،چراغهایجانبیکشنده

کهربایی
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راهکار معنی چراغ هشدار

درچنینشرایطیممکناستچراغهشدار)یاعالمت(
ادامه از قبل نباشد. بازدارنده سیستم در نقص نشانه
حرکتبرایبررسیسیستمبازدارندهسریعاًبانمایندگی

شرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.

چراغهشدارنقصدرسیستمکیسههوا)چراغهشدار
نقصچشمکمیزند(

نمایندگی با نقص رفع برای ممکن فرصت اولین در
شرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.

نقصدرسنسورحساسبهباران
نقصدرسنسورفیلترسوختدیزل

نقصدراتصالتریلر
نقصدرسیستمصوتی

نقصدرسیستمفشارروغنموتور
نقصدرسنسورپارک

وجودآبدرفیلترسوختدیزل
درمدلهایدارایصفحهنمایشگرچندمنظوره،چراغ

هشداردرشرایطزیرنیزروشنمیشود.
نقصسنسورسطحروغنموتور
ناکافیبودنمیزانروغنموتور

نقصچراغهشدارپایینبودنفشارروغنموتور

کهربایی
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آشنایی با صفحه نشانگر
راهکار معنی چراغ هشدار

بازیابی مرحله اجرای هنگام عالمت( )یا هشدار چراغ
سیستمDPFروشننمیشودامافقطبرایاعالمشرایط
خاصبهرانندهفعالخواهدشد.اینچراغهنگامرانندگی
خاموشمیماندتازمانیکهمرحلهبازیابیتکمیلشود.

اینمرحلهحدود15دقیقهطولمیکشد.
شرایطمطلوببرایتکمیلاینمرحلهدرصورتادامه
رانندگیتا60کیلومتربرساعتباموتورروشنودور

موتورباالتراز2000دوردردقیقهفراهممیشود.
نقص نشانه عالمت( )یا هشدار چراغ این شدن روشن
خودرونیستبنابراینمراجعهبهتعمیرگاهلزومیندارد.

)10 )49

چراغ هشدار پاکسازی سیستم DPF )فیلتر ذرات(
)درصورتمجهزبودن(

پسازقرارگیریسوئچدرموقعیتMARاینچراغهشدار
)برایمدلهایدارایصفحهنمایشگرچندمنظوره(ویااین
عالمت)برایمدلهایدارایصفحهنمایشگرچندمنظوره(

روشنمیشودولیبایدپسازچندثانیهخاموششود.
اگرچراغهشداربهطورمداومروشنبماند،نشانهنیازبه
پاکسازیذراتآالیندهازطریقمرحلهبازیابیمیباشد

هنگامروشنشدنچراغهشدارپیامخاصینیزنشانداده
میشود)درصورتمجهزبودن(

نکتهمهم:درصورتروشنماندنچراغاگربازگشتبهروند
مناسببرایمدتطوالنیبهتعویقافتدممکناستچراغ
روشنشدهودرنتیجهنیازمندمراجعهبهنمایندگی هشدار
شرکتپارسیانموتوربرایبازیابیعملکرددرستDPFباشد.

خاموش رانندگی حین در هشدار چراغ که صورتی در
نمیشودیاروشنمیماندبهنمایندگیشرکتپارسیان

موتورمراجعهنمایند.

چراغ هشدار نقص در سیستم ESC – ASR / کشنده
درمدلهایخاصپیغاممشخصینمایشدادهمیشود.

چشمکزدنچراغ
هشداردرحینرانندگینشانهنقصدرسیستمESCاست.

بانمایندگی اولینفرصتممکن درچنینشرایطیدر
شرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.

نقص در سیستم کنترل خودرو در سرباالیی
هنگامبروزنقصدرسیستمکنترلخودرودرسرباالیی

اینچراغروشنمیشود.
درمدلهایخاصپیغاممشخصینمایشدادهمیشود.

دراولینفرصتممکنآنهاراتعویضنمایید.

چراغ هشدار سایش لنت ترمز
درصورتسائیدگیوفرسایشلنتهایترمزجلو،این
چراغهشدار)درمدلهایدارایصفحهنمایشگرچند

منظوره(یااینعالمت)درمدلهایدارایصفحهنمایشگر
چندمنظورهقابلپیکربندیمجدد(روشنمیشود.

درمدلهایخاصپیغاممشخصینمایشدادهمیشود.

کهربایی
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راهکار معنی چراغ هشدار
چراغ هشدار تشخیص خارج شدن از مسیر

دارای منظوره چند نمایشگر صفحه دارای مدلهای )در
پیکربندیمجدد(

دوچراغهشدارروشنشدهونشانهآناستکهسیستم،مسیر
خودروراتشخیصمیدهد.درصورتتشخیص،مسیرخودرو
فعالمیگرددبدینمعنیکهبابوقهشدارصوتییاتصویری
بهرانندهدرتشخیصمسیرکمکمیکندبنابراینچراغهشدار
خاموشمیشود.درصورتیکهمسیرمشخصنباشدسیستم
روشنولیغیرفعالاستوبنابرایندوچراغهشداررویصفحه
نشانگرروشنمیشود.هنگامفعالبودنسیستمدرصورتیکه
خودروبهیکیازخطوطکناریمسیریاخطوطمسیرحرکتی
نزدیکشود،رانندهازطریقبوقهشداریکهشنیدهمیشود
همراهباروشنکردنچراغهشدارونشاندهندهجهت)سمت

راستیاچپ(رویصفحهنشانگرآگاهمیگردد.
یا نقصسیستمباروشنشدنچراغهاینشاندهندهجهت
رویصفحهنشانگرهمراهبابوقهشدارصوتیوپیغامخاص

مشخصمیگردد.

بانمایندگی اولینفرصتممکن درچنینشرایطیدر
شرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.

TPMS
 TPMS نقص در سیستم

چشمکزدنچراغهشداربرای75ثانیهوسپسروشن
ماندنمداومآن)همراهبانمایشپیغامخاصرویصفحه
نمایشگر(نشاندهندهآناستکهسیستمبهطورموقت

غیرفعالیادچارنقصشدهاست.
درچنینشرایطیتوصیهمیگرددفشاربادتایربهحد

مطلوبتنظیمگردد.
یاچند یک پایین فشار با رانندگی ادامه از مهم: نکته
تایرخوددارینماییدزیراممکناستکنترلخودروبه
درستیصورتنگیرد.خودرورابدونترمزگیریشدیدو

چرخاندنسریعفرمانمتوقفنمایید.

چراغ هشدار پایین بودن فشار باد تایر 
روشنشدناینچراغهشدارنشانهآناستکهفشاریک
یاچندتایرکمترازمیزانتوصیهشدهاستویابادتایردر
حالکمشدناست.درچنینشرایطیممکناستاستفاده

بهینهازتایرومصرفبهینهسوختدچاراختاللگردد.

کهربایی

کهربایی

کهربایی
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راهکار معنی چراغ هشدار

پارسیان شرکت نمایندگی با ممکن فرصت اولین در
موتورتماسحاصلفرمایید.

چراغ هشدار نقص یا فعال شدن سیستم کنترل کامل ترمز
)درصورتمجهزبودن(

)برایمدلهایدارایصفحهنمایشگرقابلپیکربندیمجدد(
درصورتفعالشدنسیستم،چراغهشدار)همراهباپیغام
رویصفحهنمایشگر(روشنمیشود.درصورتوجودمانع
آلودگییاعدمدسترسیبهسیستمچراغهشداروعالمت

همراهباپیغامخاصروشنمیشود.
غیرفعال کردن یا فعال سازی مجدد سیستم کنترل کامل 

ترمز به صورت دستی
)درصورتمجهزبودن(

)برایمدلهایدارایصفحهنمایشگرقابلپیکربندیمجدد(
درصورتیکهسیستمبهصورتدستییاموقتیغیرفعال
شدهباشدچراغهشداربهصورتمداوم)همراهباپیغام

هشدارخاصرویصفحهنمایشگرروشنمیشودتازمانی
کهسیستمدوبارهفعالگردد.

چراغ های نور باال چراغ جلو
هنگامیکهچراغهاینورباالروشنهستندچراغهشدار

آنروشنمیشود.
چراغ روشنایی موقت )راهنمایی تا درب منزل(

هنگامیکهازاینعملکرداستفادهمیشودچراغهشدار
)همراهباپیغامرویصفحهنمایشگر(روشنمیشود.

)برایتوضیحاتبیشتربهقسمت"چراغروشناییموقت"
)راهنماییتادربمنزل(دربخش"چراغهایبیرونی

خودرو"درفصل"آشناییباخودرو"مراجعهکنید.(
نشانگر چراغ راهنمای سمت چپ 

اینچراغهشدارهنگامکشیدندستهراهنمابهسمت
پایینیاهمراهباچراغراهنمایسمتراستدرزمان

فشردندکمهچراغهشدار)فالشر(روشنمیشود.

کهربایی

کهربایی

سبز

سبز
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نشانگر چراغ راهنمای سمت راست
اینچراغهنگامکشیدندستهراهنمابهسمتباالیابههمراه
چراغراهنمایسمتچپدرزمانفشردهشدندکمهچراغ

هشدار)فالشر(روشنمیشود.

چراغ هشدار چراغ های مه شکن
اینچراغهشدارهنگامروشنشدنچراغهایمهشکن

روشنمیشود.

کروز کنترل
)درصورتمجهزبودن(

پسازقرارگیریسوئیچدرموقعیتMARاینچراغ
هشدارروشنمیشودولیاگرکروزکنترلغیرفعال

باشدبایدپسازچندثانیهخاموششود.هنگامیکه
قرارداردباتوجهبهمدل کروزکنترلرویONیا

خودروچراغهشداررویصفحهنشانگرروشنمیشود.در
مدلهایخاصپیغاممشخصینشاندادهمیشود.

چراغ هشدار نور باالی خودکار )کنترل نور باال( 
چراغهایجلو

هنگامیکهچراغنورباالیچراغهایجلوفعالباشداین
چراغهشدارروشنمیشود.

چراغ هشدار چراغ های نور باالی جلو
درصورتیکهچراغهاینورباالیخودروروشنشونداین

چراغهشدارروشنمیگردد.
 

سبز

سبز

سبز

سبز

آبی
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هشدار

روشننشودیادرحینرانندگی)همراهباپیغامرویصفحهنمایشگر(روشنبماند، 45(پسازقرارگیریسوئیچدرموقعیتMARاگرچراغهشدار
میتواندنشانهوجودنقصدرسیستمبازدارندهباشد.درچنینشرایطیدرصورتبروزحادثهویادرمواردبسیارکمتربهعلتسهلانگاریکیسههایهوایا

سیستمبازدارندهعملنمیکنند.قبلازادامهجهتبررسیسریعترسیستمبانمایندگیشرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.
رویصفحهنمایشگرنشاندادهمیشود. باچشمکزدنچراغهشدارویابستهبهنوعمدلباروشنشدنمداومآیکون 46(نقصدرچراغهشدار
نشانهنقصاحتمالیدرسیستمبازدارندهکیسههوانباشد.پیشازادامهسفر،برایبررسیسیستمفوراًبا درچنینشرایطیممکناستچراغهشدار

نمایندگیشرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.
روغنموتورفاسدبایددراولینفرصتممکنتعویضگرددونبایدبیشاز500کیلومترپسازروشنشدنچراغباخودرو 47(پسازروشنشدنچراغ
حرکتکرد.عدمتوجهورسیدگیبراینامرممکناستموجبایجادآسیبجدیبهموتوروابطالگارانتیگردد.بهخاطرداشتهباشیدکهروشنشدن

چراغهشداربهمعنیکمشدنسطحروغنموتورنیستبنابرایناگرچراغهشدارشروعبهچشمکزدنکندنیازبهافزودنروغنموتورنیست.
شروعبهچشمکزدنکندبانمایندگیشرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید. 48(اگردرحینرانندگیچراغهشدار

49(باتوجهبهشرایطجاده،آبوهواومقرراتراهنماییورانندگیبرانید.درصورتیکهDPFروشنباشدممکناستموتورخاموششود؛هرچند
وقفههایمکرردرمرحلهبازیابیممکناستمنجربهفسادروغنموتورشود.بههمیندلیلهمانطورکهپیشترتوضیحدادهشدقبلازخاموشکردن

موتورصبرکنیدتاچراغهشدارخاموششود.

روشنشود،بالفاصلهموتورراخاموشکردهوبانمایندگیشرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید. 8(اگردرحینرانندگی،چراغهشدار
روشننمیشود،یابهصورتمداومروشنمیماندویادرحینرانندگیچشمکمیزند 9(پسازقرارگیریسوئیچدرموقعیتMARاگرچراغهشدار

)درمدلهایخاصهمراهباپیغامرویصفحهنمایشگر(بانمایندگیشرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.
10(درطولمرحلهبازیابیممکناستفنعملنکند.

نکته مهم
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نقصمربوطبهاینچراغهاممکناستبهدلیل:سوخته
بودنیکیاچندحبابچراغ،فیوزسوختهویانقصدر

اتصالبرقیباشد.

نقص در چراغ های بیرونی خودرو
)مدلهایدارایصفحهنمایشگرچندمنظورهقابلپیکربندی

مجدد(
درصورتبروزنقصدریکیازچراغهایزیراینعالمت

روشنمیشود:
چراغهایراهنما

چراغهایمهشکنعقب
چراغهایترمزدستی

چراغهایبغل
چراغهایرانندگیدرروز

چراغهایپالکراهنماییورانندگی
چراغهایدندهعقب

چراغهایجلودرحالتخودکار
چراغهایبغلتریلر

چراغهایراهنمایتریلر

بانمایندگیشرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.

نقص چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور
)درصورتمجهزبودن(

)مدلهایدارایصفحهنمایشگرچندمنظورهقابلپیکربندی
مجدد(

عالمتبهنشانهنقصچراغهشدارپایینبودنفشارروغن
موتورروشنمیشود:

درمدلهایدارایصفحهنمایشگرچندمنظوره،چراغهشدار
"نقصکلی"روشنمیشود)برایتوضیحاتبیشتربخش
"چراغهایهشداردرصفحهنشانگر"رامالحظهفرمایید.(.

ایننقصمیتواندبهدلیل:سوختهبودنیکیاچندحباب
چراغ،سوختهبودنفیوزیانقصدراتصالبرقیباشد.

نقص در چراغ ترمز
)مدلهایدارایصفحهنمایشگرچندمنظورهقابلپیکربندی

مجدد(
درصورتنقصدرچراغهایترمزاینعالمتروشنمیشود.

پیغام های روی نمایشگر
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چراغ های نور باال در حالت خودکار )کنترل چراغ جلو(
نقصدرچراغهایجلو

)مدلهایدارایصفحهنمایشگرچندمنظورهقابلپیکربندی
مجدد(

درصورتنقصدرسیستمروشنشدنخودکارچراغهاینور
باال،عالمتروشنمیشود.

وجود احتمالی یخ روی سطح جاده
مدل های دارای صفحه نمایشگر چند منظوره قابل پیکر 
بندی مجدد:درصورتیکهدمایبیرونبهC°3یاکمتر

برسدنشانگردمایبیرونشروعبهچشمکزدنمیکندتا
رانندهراازوجوداحتمالییخرویسطحجادهمطلعسازد.
مدل های دارای صفحه نمایشگر چند منظوره:درصورتی

کهدمایبیرونبهC°3یاکمتربرسدپیغامهشدارخاصی
رویصفحهنمایشگرنمایشدادهمیشودتارانندهرااز

وجوداحتمالییخرویسطحجادهمطلعسازد.
هشدار سرعت بیش از حد مجاز

مدل های دارای صفحه نمایشگر چند منظوره قابل 
پیکربندی مجدد:درصورتیکهسرعتخودروازحد

مجازفراتررود،اینعالمتبههمراهپیغامخاصروصفحه
نمایشگرنمایشدادهمیشود.)توضیحاتبیشتررادر

بخش"صفحهنمایشگرچندمنظورهقابلپیکربندیمجدد"
مالحظهفرمایید.(

مدل های دارای صفحه نمایشگر چند منظوره:درصورتی
کهسرعتخودروازحدمجازفراتررود،اینعالمتبه
همراهپیغامخاصرویصفحهنمایشگرنمایشداده

میشود.
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هشدار سرویس دوره ای
)درصورتمجهزبودن(

قابل منظوره چند نمایشگر صفحه دارای )مدلهای عالمت
پیکربندیمجدد(بههمراهپیغامخاصوهشدارسرویسدورهای
بعدیرویصفحهنمایشگرروشنشدهوتازمانیکهمدتزمان
سرویسسربرسدروشنمیماند.عالمتبعدازانجامسرویس
دورهاییاپسازطی1000کیلومترپسازآخرینسرویس
چند نمایشگر صفحه دارای مدلهای در شود. می خاموش

منظورهتنهاپیغامخاصنمایشدادهمیشود.
محدود کننده سرعت

)درصورتمجهزبودن(
درصورتفعالبودنعملکرد،اینعالمترویصفحهنمایشگر
روشنمیشود.دربرخیمدلهاپیغامخاصنمایشدادهمیشود.

برایفعالسازیمجدددکمهقطعکنسوختبهبخش
در فرمایید. مراجعه سوخت" اینرسی قطعکن "دکمه
با ندارد، وجود سوخت بازیابی امکان هنوز که صورتی
نمایندگیشرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.

دکمه قطع کن سوخت
)درمدلهایدارایصفحهنمایشگرچندمنظورهقابلپیکربندی

مجدد(
درصورتفعالکردندکمهقطعکنسوختاینعالمت

رویصفحهنمایشگرروشنمیشود.
نقص سنسور پارک

)مدلهایدارایصفحهنمایشگرچندمنظورهقابلپیکربندی
مجدد(

روشنشدناینعالمتهمراهباپیغامخاصنشانهوجود
نقصدرسنسورهایپارکاست.

نقص سیستم هشدار خارج شدن از مسیر 
مدل های دارای صفحه نمایشگر چند منظوره دارای 

پیکربندی مجدد:اینعالمتهمراهباچراغهایراهنمای
همراهباصدایبیبوپیغامخاصروشنمیشود. و
مدل های دارای صفحه نمایشگر چند منظوره:پیغامخاص

رویصفحهنمایشگرنمایشدادهمیشود.
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نقص در تشخیص عالئم راهنمایی
)مدلهایدارایصفحهنمایشگرچندمنظورهقابلپیکربندی

مجدد(
روشنشدناینعالمتهمراهباپیغامخاصرویصفحهنمایشگر
نشاندهندهوجودنقصدرسیستمتشخیصعالئمراهنماییاست.

محدوده سرعت
رویصفحهنمایشگرپیغامیخاصنمایشدادهمیشودتابهراننده

اطالعدهدمحدودهسرعتخودروکمتراز50کیلومتراست.

ECO قرار گرفتن در حالت عملکرد
)مدلهایدارایصفحهنمایشگرچندمنظورهقابل

پیکربندیمجدد(
بافشارکلید"ECO"رویداشبوردکلمهECOرویصفحه
نمایشگرهمراهباعملکردآنروشنمیشودبافشارمجدد
کلید،کلمهECOمحومیشود.دربرخیمدلهابهجای

کلمه"ECO"صفحهایخاصنمایشدادهمیشود.
فعال / غیرفعال سازی سیستم روشن / خاموش شدن خودرو 

)START/STOP(
)START/STOP(  فعال سازی سیستم روشن / خاموش شدن خودرو
بافعالشدنسیستمروشن/خاموششدنخودروپیغامی
رویصفحهنمایشگرظاهرمیگردد.دراینشرایطچراغ

خاموشمیشود)بخشروشن/ LEDرویدکمه
خاموششدنخودرورامطالعهفرمایید(

غیرفعال شدن سیستم روشن / خاموش شدن خودرو
باغیرفعالشدنسیستمروشن/خاموششدنخودرو

پیغامخاصرویصفحهنمایشگرظاهرمیگردد.
روشنمیشود. باغیرفعالشدنسیستمچراغLEDرویدکمه
)START/STOP( نقص در سیستم خاموش / روشن شدن خودرو
درصورتبروزنقصدرسیستمخاموش/روشنشدناین

عالمترویصفحهنمایشگرظاهرمیگردد.
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®AdBlue رابا )UREA(دراولینفرصتممکنمخزن
®AdBlue پرکنید.درصورتی )UREA(حداقل5لیتر
کیلومتر 0 به محدوده این مخزن کردن پر از قبل که
رسیدهباشدبایدقبلازاستارتموتورحداقلدودقیقه

صبرکنید.

 AdBlue® )UREA( هشدار کم بودن مقدار
®AdBlue کمباشدپیغامی )UREA(هنگامیکهمقدار

رویصفحهنشانگرهمراهباعالمتظاهرمیگرددتاراننده
راآگاهسازد.

 AdBlue® )UREA(تازمانیکهمخزنازحداقل5لیتر
پرنباشداینعالمتروشنمیمانددرصورتیکهمخزن

پرنشود،پیغامیرویصفحهنشانگرظاهرمیشودکه
نشاندهندهنزدیکشدنبهآستانهایاستکهبعدازآن

ممکناستموتورروشننشود.
درصورتیکه200کیلومترتااینآستانهباقیماندهباشد

پیغامیبهصورتدائمرویصفحهنشانگرظاهرشدهو
صدایبیپبهگوشمیرسد.

وقتیمقدارباقیماندهتااینآستانهبه0کیلومتربرسد
پیغامخاصرویصفحهنشانگر)درصورتمجهزبودن(

ظاهرمیگردد.
پسازخاموششدنخودروممکناستخودروروشننشود.
®AdBlue ممکن )UREA(پسازریختنحداقل5لیتر

استموتوردوبارهروشنشود.
)50

هشدار وجود آب درون فیلتر سوخت دیزل
)درصورتمجهزبودن(

)مدلهایسوختدیزلی(
)مدلهایدارایصفحهنمایشگرچندمنظورهقابلپیکربندی

مجدد(
اینعالمتدر درصورتوجودآبدرفیلترسوختدیزل
حینرانندگی)همراهباپیغامرویصفحهنمایشگر(بهصورت

مداومروشنمیشود.
)11
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آشنایی با صفحه نشانگر
راهکار معنی چراغ هشدار

نمایندگی با اولینفرصت،سریعاً درچنینشریطیدر
شرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.

نقصدرسیستمسوختطبیعی
)برایمدلهایدارایسیستمسوختطبیعی(

اینعالمتهمراهباپیغامرویصفحهنمایشگرروشنشدهو4
عالمتگرافیکیسطحمتانخاموشمیشود.

قراردهید آرام یادرحالتدور راخاموشکرده موتور
صبرکنیدتاعالمتخاموششود.

گرمشدنبیشازحدروغنگیربکساتوماتیک
اینعالمتبهنشانهگرمشدنبیشازحدروغنگیربکس

اتوماتیکظاهرمیگردد.

پارسیان شرکت نمایندگی به ممکن فرصت اولین در
موتورمراجعهنمایید.

نقصدرسیستمگربکساتوماتیک
ایندو اتوماتیک بروزنقصدرسیستمگیربکس درصورت
عالمتباپیغاممربوطهرویصفحهنمایشگرظاهرمیگردد.تا
زمانرفعنقصاینعالمتوپیغامرویصفحهباقیخواهدماند.
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راهکار معنی چراغ هشدار

پارسیان شرکت نمایندگی با ممکن فرصت اولین در
موتورتماسحاصلفرمایید.

)زرد(غیرفعال شدن سنسور:درصورتغیرفعالشدن
سنسور،سیستمتشخیصنقطهکورخودرویدارایتریلراین
عالمترویصفحهنمایشگرظاهرمیگردد.درچنینشرایطی
چراغLEDآینههایبغلبهصورتمستمرروشنمیشود.هرنوع

مانعیراازرویسپربرداشتهویاآنراتمیزکنید.
)زرد(:سیستم فعال نمی باشد:درصورتعدمبروزنقص
درسیستمتشخیصنقطهکورخودرویدارایتریلراینعالمت
ظاهرمیگردد.درچنینشرایطی،چراغLEDآینههایبغلبه

صورتمستمرروشنمیشود.
عدمفعالبودنسیستممیتواندبهعلتعدمولتاژباتریویا

نقصهایدیگرسیستمهایبرقیباشد.
برایبررسیسیستمبرقیخودرودراولینفرصتممکنبا

نمایندگیشرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.
نقطه کور خودروی  نقص در سیستم تشخیص  )قرمز( 
دارای تریلر:درصورتبروزنقصدرسیستمتشخیصنقطه
کورخودرویدارایتریلراینعالمتظاهرمیگردد.درچنین
شرایطیLEDآینههایبغلخاموشاست.هشدارصوتینیز

شنیدهمیشود.

سیستمتشخیصنقاطکور

و  " Normal"، "Power"( رانندگی برای انتخابشده حالت
"ECO"رویصفحهنشانگرنمایشدادهمیشود. "DRIVE MODE" function

هشدار

®AdBlue باحداقل5لیترپرنشودامکانروشن )UREA(خالیبودهوخودروخاموششودتازمانیکهمخزن AdBlue® )UREA(درصورتیکهمخزن)50
شدنمجددخودرووجودندارد.
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آشنایی با صفحه نشانگر
11(وجودآبدرمدارسوختممکناستباعثآسیبجدیبهسیستمانژکتورودرنتیجهعدمعملکرددرستموتورگردد.درصورتروشنشدنعالمت
)دربرخیمدلهاهمراهبانمایشپیغامخاصرویصفحهنمایشگر(دراولینفرصتممکنجهتتخلیهآببانمایندگیشرکتپارسیانموتورتماس

حاصلفرمایید.
درصورتیکهبالفاصلهپسازسوختگیریمجدداینعالمتظاهرشد،ممکناستآبواردمخزنسوختشدهباشد؛فوراًموتورراخاموشنمودهوبا

نمایندگیشرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.

نکته مهم
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سیستم ایمنی

اینفصلبسیارمهماستزیراسیستمهایایمنی
استفاده نحوه دستورالعمل و خودرو در موجود

درستازآنهاراتوضیحمیدهد.

80...........................................................ABSسیستم
ESC)سیستمالکتریکیپایداریخودرو(..........81
سیستمکمکیچسبندگی....................................84
سیستمهایکمکیحرکت....................................85
سیستمتجهیزاتمحافظتی..................................95
کمربندایمنی...........................................................95
سیستمSBR)یادآوریبستنکمربند(..............96
پیشکشنده..............................................................96
حملونقلایمنکودکان.....................................98

تنظیماتمجموعهصندلیکودکایزوفیکس
102.................................................................ISOFIX

-)SRS (سیستممحافظتتکمیلی
کیسههوا...............................................................110
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سیستم ایمنی
ABS سیستم

اینبخشجزئیازسیستمترمزگیریمیباشدکه
ارائهبهترینکنترلهنگامترمزگیریاضطراری با
مانعقفلشدنیالغزیدنیکیاچندچرخصرف
ترمزگیریمیشود. وشدت ازشرایطجاده نظر
ترمزگیری در خصوصاً ترمزگیری، هنگام سیستم
درصورت یاچسبندگیکمسطحجاده اضطرای
اتفاق بسیار اینشرایط در که قفلشدنچرخها

میافتدفعالمیشود.
درحینترمزگیریسیستمABSجهتخودرورا
ترمزگیری نگهداشتهودرعینحالفاصله ثابت
نگهمیدارد،همچنینهنگام بهترینحالت رادر
ترمزگیریرویسطحیکهچسبندگیسطحجاده
برایچرخهایسمتچپوراستیکینمیباشدو
یاترمزگیریدرپیچهاسیستمبهکنترلوپایداری

خودروکمکمیکند.
نیروی الکترونیکی )توزیع EBD به سیستممجهز
ترمز(استکهنیرویترمزرابینچرخهایعقبو

جلوتوزیعمیکند.

نکتهمهم:برایدستیابیبهکاراییحداکثریسیستم
500 حدود الیهبندی دوره یک به ترمزگیری،
کیلومترینیازاست:درطولاینمدتبهتراستاز

ترمزگیریشدید،مکرروطوالنیاجتنابشود.
)51

مداخله سیستم
رانندهازرویضرباتضعیفپدالترمزوسروصدای
سیستممیتواندازعملکردسیستمABSآگاهشود،
اینمرحلهبهمعنیایناستکهسرعتخودروباید

مناسببانوعسطحجادهتغییرکند.
)58)57)56)55)54)53)52

سیستم MSR )تنظیم گشتاور موتور(
اینسیستمبخشیازسیستمABSاستوازقفل
شدناحتمالیچرخهایمحرکبرایمثالدرصورت
رهاشدنناگهانیپدالگازویاتعویضناگهانیدندهبه
دندهپایینتردرشرایطچسبندگیضعیفجلوگیری
میتواند موتور ترمز نیروی شرایط این در میکند.
نتیجهکاهش لغزیدنچرخهایمحرکودر باعث

پایداریخودروشود.
درچنینشرایطیسیستمبامداخلهوبازیابیگشتاور
موتورپایداریخودروودرنتیجهایمنیآنراحفظ

میکند.

هشدار

ارائه 51(سیستمABSبیشترینچسبندگیرا
میدهداماآنرابهبودنمیبخشدبنابراینهنگام
کرده احتیاط بسیار جاده سطح روی رانندگی
غیرضروری اقدامات و خطر پر رانندگی از و

اجتنابنمایید.

52(هنگامقطع)عملنکردن(سیستمABSو
ضرباتپدال،پایخودراازرویپدالبرندارید.
فشار پایین بهسمت را ترمز پدال آن بهجای
در جاده شرایط به توجه با کار این با دهید.

کوتاهترینمسافتتوقفخواهیدکرد.
53(اگرسیستمABSعملنکندبهاینمعنی
سطح و الستیک بین چسبندگی که است
شرایط این در است؛ شده محدود بسیار جاده
با خودرو سرعت تا کنید کم را سرعت باید

چسبندگیجادههماهنگشود.
طبیعی قوانین از نمیتواند ABS سیستم )54
فیزیکفراتررودونمیتواندباتوجهبهشرایط

جادهچسبندگیراافزایشدهد.
تصادف بروز از نمیتواند ABS سیستم )55
خصوصاًبهدلیلسرعتبیشترازحددرپیچها
یارانندگیدرجادههایدارایچسبندگیکمیا

سطوحخیسجلوگیرینماید.
ABS عملکردسیستم توانایی نباید هرگز )56
آزمایش بهصورتغیرمسئوالنهوخطرناک را
نمود،زیراممکناستایمنیرانندهوسایرافراد

بهخطرافتد.
ABS درستسیستم عملکرد برایحفظ )57
بوده یکی تایرها تمام نوع و مارک است الزم

وبراساسنوعوقطردرنظرگرفتهشدهباشد.
58(درصورتاستفادهازتایریدک)درصورت
تایر که باشید داشته خاطر به بودن( مجهز
معمولی تایر از بودن کوچکتر دلیل به یدک

چسبندگیکمتریایجادمیکند.
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ESC )سیستم کنترل الکترونیکی 
پایداری خودرو(

)درصورتمجهزبودن(
کنترل رانندگی مختلف شرایط در ،ESC سیستم

هدایتوپایداریخودروراافزایشمیدهد.
اصالح را کمفرمانی یا فرمانی بیش ESC سیستم
نمودهونیرویترمزرابینچرخهایمربوطهتوزیع
تا میکند پیدا کاهش نیز موتور گشتاور میکند.

پایداریخودروحفظشود.
سیستمESCازسنسورهاییاستفادهمیکندتامسیر
چرخشفرمانتوسطرانندهراتشخیصدادهوآنرا

بامسیرچرخشواقعیخودرومقایسهمیکند.
درصورتیکهمسیرچرخشواقعیبامسیرچرخش
بیش ESC سیستم باشد، داشته مغایرت مطلوب

فرمانییاکمفرمانیرااصالحمیکند.
بیشفرمانی:زمانیرخمیدهدکهباتوجهبهزاویه

چرخشفرمان،خودروبیشترازآنبچرخد.
کمفرمانی:زمانیرخمیدهدکهباتوجهبهزاویه

چرخشفرمانخودروکمترازآنبچرخد.
سیستمESCشاملسیستمهایزیرنیزمیشود:

کنترلایستاییدرسرباالیی
ASE
HBA
ERM
HDC

)61)60)59

مداخله سیستم
درصورتفعالشدنسیستمیاچشمکزدنچراغ
رویصفحهنشانگربهرانندهاطالعمیدهد هشدار
خودرودرشرایطپایداریوچسبندگیبحرانیقرار

دارد.

فعال شدن سیستم
درصورتیکهموتورروشنباشد،سیستمبهصورت

خودکارفعالشدهونمیتوانآنراغیرفعالنمود.
سیستم کنترل ایستایی در سراشیبی

اینسیستمبخشیازسیستمESCاستکهبهشروع
حرکتدرسراشیبیهاکمکمیکند.

اینسیستمدرشرایطزیربهصورتخودکارفعال
میگردد.

سرباالیی:درصورتتوقفخودرودرجادهایبا
شیببیشاز5٪،روشنبودنموتور،فشارپدال
ترمزوقرارگرفتندستهدندهدرموقعیتخالص

یاهردندهای)بهجزدندهعقب(
سرازیری:درصورتتوقفخودرودرجادهایبا
شیببیشاز5٪،روشنبودنموتور،فشارپدال

ترمزوقرارگرفتندندهدرموقعیتدندهعقب
،ESCدرصورتفعالبودنیونیتکنترلسیستم
فشارترمزرویچرخهارانگهمیداردتاگشتاورالزم
برایشروعحرکتمهیاشودیارانندهبتواندظرف
حداکثر2ثانیهبهراحتیپایخودراازرویپدال

ترمزبرداردورویپدالگازقراردهد.

نگیرد صورت حرکتی اگر ثانیه 2 گذشت از پس
بهصورتخودکارغیرفعالشدهوکمکم سیستم
فشارترمزبرداشتهمیشود.دراینمرحلهصدایرها

شدنترمزنشانگربهحرکتدرآمدنخودرواست.

نکتهمهم:سیستمکنترلایستاییدرسراشیبی،ترمز
بنابراینبدونفعالکردنترمزدستی، پارکنیست
در دنده دسته دادن قرار و موتور کردن خاموش
در خودرو پارک از اطمینان و یک دنده موقعیت
اطالعات )برای نکنید راترک ایمن،خودرو شرایط
شروع و "استارت فصل در "پارک" بخش به بیشتر

حرکت"مراجعهنمایید(.

سیستم ASR )تنظیم عدم لغزش(
اینسیستمبخشیازسیستمESCاستکهدرهنگام
لغزشیکیاهردوچرخمحرک،کاهشچسبندگی
درجادههایخیسوشتابگیریدرجادههایلغزنده،

برفییایخزدهبهصورتخودکارفعالمیشود.
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سیستم ایمنی
سیستم نوع دو جاده لغزندگی شرایط اساس بر

کنترلمختلففعالمیگردند:
درصورتیکههردوچرخمحرکدچارلغزششود،
سیستمASRنیرویگشتاورموتورراکاهشمیدهد.
دچار محرک چرخهای از یکی که صورتی در  
باعث خودکار صورت به سیستم شود لغزش

ترمزگیریچرخمربوطهمیشود.
)62

ASR فعال / غیرفعال شدن سیستم
باهربارروشنشدنموتور،سیستمASRبهصورت

خودکارفعالمیشود.
 ASR offدرحینرانندگیمیتوانبافشاردکمه

سیستمASRراغیرفعالوسپسمجدداًفعالنمود.
)Aتصویر103(

)63
دربرخیمدلهافعالشدنسیستمبهصورتپیغام

رویصفحهنمایشگرنمایشدادهمیشود.

تصویر103

درصورتغیرفعالبودنسیستمچراغLEDدکمه
پیغام مدلها برخی در و شده روشن ASR off

مربوطهرویصفحهنمایشگرنمایشدادهمیشود.
حین در ASR سیستم کردن غیرفعال صورت در
رانندگیپسازروشنکردنمجددخودرو،سیستم
دوبارهفعالمیگردد.هنگامرانندگیدرجادههای
استسیستم بهتر زنجیرچرخ از استفاده با برفی
ASRغیرفعالباشد،زیرادرچنینشرایطیلغزش

چرخهایمحرکامکانکششبهتریرامیدهد.

سیستم HBA )ترمز کمکی هیدرولیکی(
در ترمزگیری عملکرد بهبود برای HBA سیستم

مواقعترمزگیریاضطراریطراحیشدهاست.
سیستمبانظارتوبررسیسرعتخودروومیزان
را اضطراری ترمزگیری ترمز، پدال بر وارده فشار
تشخیصدادهوفشاردرمدارترمزراتنظیممیکند.
دهد. کاهش را ترمزگیری فاصله میتواند امر این
بنابراینسیستمHBAمکملسیستمABSمیباشد.
بهترینکاراییسیستمHBAزمانیبهدستمیآید
کهپدالترمزرابسیارسریعفشاردهید.عالوهبر
بایددرطولمدت بهینهسیستم کارایی برای آن
ترمزگیریپدالترمزرابهصورتمداومفشاردادهو

ازفشارمتناوبپدالاجتنابنمود.
تازمانیکهبهترمزگیرینیازاست،فشاررویپدال

ترمزراکاهشندهید.

پسازرهاکردنپدالترمز،سیستمHBAغیرفعال
میگردد.

)66)65)64
کنترل  الکترونیکی  )سیستم   ERM سیستم 

لغزش جانبی(
درصورتانجامحرکاتیمانندچرخاندنسریعفرمان
توسطراننده،سیستمتمایلچرخهابرایبلندشدن
ازسطحزمینراخصوصاًدرجادههاینامناسبمورد

پایشقرارمیدهد.
روی بر فشار اعمال با شرایطیسیستم درچنین
از بلندشدنچرخها امکان نیرویموتور و ترمزها

رویزمینراکاهشمیدهد.
اگردالیلیهمچونرانندگیدرشیبزیاد،برخورد
باموانعیاسایرخودروهادلیلبلندشدنچرخهااز
رویزمینباشدلغزشجانبی)واژگونشدن(خودرو

اجتنابناپذیراست.
)67

 )HDC( سیستم کنترل خودرو در سراشیبی
به که است ESC سیستم از بخشی سیستم این
بهشیوههای ترمز روی بر صورتعملکردخودکار
مختلفوبهصورتهمزمانکمکمیکندخودرو
درسراشیبیباسرعتثابتحرکتکند.درچنین
حالتیدرشرایطچسبندگیضعیفیاسراشیبیهای
تندپایداریخودروودرنتیجهرانندگیکاماًلایمن

حفظمیگردد.
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برایفعالسازیسیستمبایدسرعترابهکمتراز25
کیلومتردرساعترساندهودکمهمربوط)Aتصویر
روشن رویدکمه LED دهیدچراغ فشار را 104
شدهوپیغامخاصرویصفحهنمایشگرنمایشداده

میشود.(

تصویر104

پسازرسیدنخودروبهسرعتمطلوبپدالگاز
رارهاکردهوکاماًلپدالترمزرافشاردهید)چراغ
که درصورتی میزند(. دکمهچشمک روی LED
مجدداً دهید کاهش / افزایش را سرعت بخواهید

پدالگاز/ترمزرافشاردهید.

در دنده دسته داشتن قرار صورت در مهم: نکته
موقعیتخالصازاینسیستماستفادهنکنید.

نکتهمهم:برایجلوگیریازمتوقفشدنموتورو
تنظیمسرعت،دستهدندهرادرموقعیتمناسبقرار

دهید.

پسازفعالشدنعملکرد،چراغهایترمزبهصورت
خودکارروشنمیشوند.

درصورتفعالبودنHDCمیتوانبافشارپدالهای
ترمزوگازمجدداًکنترلخودرورابهدستگرفت.

درصورتیکهپسازفشاردکمه،سیستمفعالنشد
اینامرممکناستبهدلیلگرمشدنبیشازحد
باشد.دراینصورتقبلازاستفادهمجددازعملکرد

چنددقیقهصبرکنید.

25 از کمتر سرعت در فقط سیستم مهم: نکته
کیلومتردرساعتفعالاست.

نکتهمهم:درسرعتباالتراز25کیلومتردرساعت
سیستمHDCغیرفعالشدهودرحالتآمادهباش
تا میماند)چراغLEDرویدکمهروشنمیماند(
ساعت در کیلومتر 25 از کمتر به خودرو سرعت
از بیش به خودرو سرعت که صورتی در برسد.
50کیلومتردرساعتبرسد،سیستمHDCکاماًل
خاموش دکمه روی LED )چراغ شده غیرفعال
ترمزها وهرگونهعملکردخودکاریروی میشود(
غیرفعالمیگردد.برایفعالکردنمجددسیستم
پسازآنکهخودروبهکمتراز25کیلومتردرساعت

رسیدمجدداًدکمهمربوطهرافشاردهید.
)12

هشدار

طبیعی قوانین از نمیتواند ESC سیستم )59
فیزیکفراتررودونمیتواندباتوجهبهشرایط

جاده،چسبندگیراافزایشدهد.
تصادف بروز از نمیتواند ESC سیستم )60
ازحددرپیچها بهدلیلسرعتبیش خصوصاً
یارانندگیدرجادههایدارایچسبندگیکمیا

سطوحخیسجلوگیرینماید.
61(هرگزنبایدتواناییعملکردسیستمESCرابه
صورتغیرمسئوالنهوخطرناکآزمایشنمود؛زیرا
ممکناستایمنیرانندهوسایرافرادبهخطرافتد.
62(برایحفظعملکرددرستسیستمESCو
ASRالزماستمارکونوعتمامتایرهایکیبوده

وبراساسنوعوقطردرنظرگرفتهشدهباشد.
انجام ASR و ESC عملکرد وجود با )63
کنید. اجتناب غیرضروری و خطرناک اقدامات
حالترانندگیبایدمطابقشرایطجادهقابلدید
بودنوترافیکباشد.مسئولیتایمنیجادهبه

عهدهرانندهمیباشد.
64(سیستمHBAنمیتواندچسبندگیتایرهارا
با افزایشدهید.همیشه قوانینفیزیک از فراتر
توجهبهشرایطسطحجادهبادقترانندگیکنید.
تصادف بروز از نمیتواند HBA سیستم )65
یا پیچها در زیاد سرعت دلیل به خصوصاً
یا کم چسبندگی دارای جادههای در رانندگی

خیسجلوگیرینماید.
HBAیکسیستمکمکیاستو 66(سیستم
رانندهبایدباتوجهکاملرانندگیکند.مسئولیت
ایمنیجادهبرعهدهرانندهمیباشد.هرگزنباید

تواناییعملکردسیستمHBAرابهصورت
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)درصورتمجهزبودن(سیستم ایمنی
چسبندگی شرایط در رانندگی به سیستم این
ضعیفجاده)وجودبرف،یخ،گلوغیرهدرجاده(
چرخ دو از یکی لغزش هنگام و میکند کمک
بهطور اکسل همان به را نیرویمحرک محرک،

یکنواختتوزیعمیکند.
اینسیستمازطریقترمزگیریبررویچرخهای
دارایچسبندگیضعیف)یاچرخهایدارایلغزش
بیشترازسایرچرخها(عملمیکندکهدرنتیجه
نیرویمحرکرابرایچسبندگیبیشتربهچرخها

انتقالمیدهد.
)69)68

غیرمسئوالنهوخطرناکآزمایشنمودزیراممکن
استایمنیرانندهوسایرافرادبهخطرافتد.

به را خودرو ERM عملکرد نباید هرگز )67
نمود آزمایش خطرناک و غیرمسئوالنه صورت
به افراد سایر و راننده ایمنی است ممکن زیرا

خطرافتد.

نکته مهم

میتواند سیستم از مدت طوالنی استفاده )12
باعثگرمشدنبیشازحدسیستمترمزگیری
ترمزها حد از بیش گرمشدن درصورت شود
سیستمHDCفعالوپسازآگاهساختنراننده
LEDرویدکمه(کمکم )باروشنشدنچراغ
شدن خنک از پس تنها میگردد. غیرفعال

ترمزهاسیستممیتوانددوبارهفعالشود.
مسافتیکهمیتوانیدطیکنیدبستهبهمیزان
وسرعت بارخودرو ترمزها،شیبجاده، دمای

خودرودارد.

سیستم کمکی چسبندگی
)Traction Plus(

تصویر105

عملکرد سیستم  کمکی چسبندگی
اینسیستمهنگامروشنشدنخودروغیرفعالمیشود.
Aدکمه "Traction Plus"برایفعالشدنسیستم
تصویر105رافشاردهید:پسازآنچراغLEDروی

دکمهنیزروشنخواهدشد.
فعالکردناینسیستممستلزمفعالسازیعملکردهای

زیرمیباشد:
جلوگیریازعملکردASRبهمنظوربهکارگیری

کاملگشتاورموتور
تأثیرقفلدیفرانسیلرویاکسلجلوازطریقسیستم

ترمزبرایبهبودچسبندگیرویسطوحناهموار.
اگرسیستم"Traction Plus" دچارنقصشودچراغ
"general failon"رویصفحهنشانگربه هشدار

طورمداومروشنمیشود.
همراه به برفی جادههای روی بر رانندگی هنگام
زنجیرچرخ،فعالکردنTraction Plusوغیرفعال
کردنسیستمASRمفیدخواهدبود:دراینشرایط
درصورتلغزشچرخهایمحرکهنگامرانندگی،

چسبندگیبهتریارائهمیشود.
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سیستمتشخیصنقطهکورازدوسنسورراداریروی
سپرعقب)یکیدرهرطرف(تصویر106استفاده
میکندوهنگامرانندگیدرجادهیاهنگامحرکتبا
دندهعقب)GPR(وجودخودروها)خودرو،کامیون
وغیره(رادرنقطهکورمحدودهسپرعقبخودرو

تشخیصمیدهد.

موقعیت در دنده دسته و بوده متوقف خودرو اگر
دارای خودروهای )در باشد داشته قرار )پارک( P

گیربکساتوماتیک(.
ویاهنگامیکهخودرومتوقفبودهواهرمترمزدستی
دستی(  گیربکس )خودروهای باشد شده کشیده

سنسورهاموقتاًغیرفعالمیشوند.
اگرتریلربهخودرومتصلنباشدسیستمتشخیص
نقطهکورمسیرهردوقسمتخودرو)حدود3متر(
راپوششمیدهد.اینمحدودهازنزدیکستونوسط
خودروشروعشدهوحداکثرتا6متریعقبخودرو

رادربرمیگیرد.
منطقه سیستم باشند فعال سنسورها که هنگامی
تشخیصنقطهکورهردوسمتخودروراموردپایش
قراردادهورانندهراازوجوداحتمالیخودروهادراین

محدودهآگاهمیسازد.
درهنگامحرکت،سیستممحدودهتشخیصراازسه
نقطه)کنار،عقبوجلو(موردبررسیقرارمیدهدتا

درصورتلزومهشداریبرایرانندهارسالگردد.
نکات مهم

سیستموجودموانعثابت)موانعایمنی،دیوارها
برخی در چند هر نمیدهد. هشدار را غیره( و
مواقعسیستمممکناستوجودچنینموانعیرا
همهشداردهد.اینطبیعیاستونشانهنقص

سیستمنمیباشد.
درجادههایدوطرفه،سیستموجودخودروهای

مسیرروبروراهشدارنمیدهد.

هشدار

68(سیستمTraction Plus تنهابررویجادههایی
عملمیکندکههمگننبودهوبیندوچرخمحرک

اختالفوجوددارد.
69(تازمانیکهناهمواریبرطرفنشدهاست،پدال
انتهافشاردهیدتاتمامنیرویگشتاور گازراتا
موتوربرایچسبندگیبهتربهچرخهامنتقلشود.

سیستم های کمکی حرکت
ممکناستخودروبهسیستمهایکمکیحرکت

زیرمجهزباشد:
BSA)سیستمتشخیصنقطهکور(

TPMS)سیستمبررسیفشاربادتایر(
LDW)سیستمهشدارخارجشدنازمسیر(

عملکرداینسیستمهادرصفحاتآبیتوضیحداده
میشود.

BSA )سیستم تشخیص نقطه کور تریلر(
)سیستم BSA سیستم به مجهز میتواند خودرو
تشخیصنقطهکورتریلر(جهتتشخیصنقطهکور

باشد.

تصویر106
هشدار چراغهای شدن روشن طریق از سیستم
مربوطهرویآینههایجانبیهمراهباصدایهشدار
وجودخودرودرمحدودهتشخیصرابهرانندههشدار
میدهد.هنگامیکهموتورروشنمیشودچراغهای
بودن فعال از را راننده تا میشود روشن هشدار

سیستممطلعسازد.
سنسورها

هنگامیکهخودرودرموقعیتهریکازدندههابوده
وسرعتخودروبیشاز10کیلومتربرساعتباشد
ویادرصورتقرارگرفتندستهدندهدردندهعقب،

سنسورهافعالمیشوند.
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سیستم ایمنی
برایعملکردصحیحسیستم،محدودهسپرعقب
قرار آنجا در رادار تصویر106کهسنسورهای
آلودگیهای یا و یخ برف، از عاری باید دارند،

ناشیازسطحجادهباشد.
که 106 تصویر عقب سپر محدوده روی 
باهیچ را دارند قرار آنجا در رادار سنسورهای
)... نگهدارندهدوچرخه، برچسب، )نظیر مانعی

نپوشانید.
دید عقب

از تصویر107 مطابق که را سیستم،خودروهایی
طرفینعقبخودروبهآننزدیکوواردمحدوده
تشخیصنقطهکورمیشونواختالفسرعتآنها
باخودرویشماکمتراز50کیلومتربرساعتاست

راتشخیصمیدهد.

درصورتیکهاختالفسرعتبیندوخودروبیشتر
باشد،چراغهشدارروشن از25کیلومتربرساعت

نمیشود.

تصویر107
خودروهای در حال سبقت

مطابقتصویر108اگرخودروبهآرامی)بااختالف
سرعتکمتراز25کیلومتربرساعت(ازخودروی
دیگریسبقتبگیرد،چراغهشداررویآینهجانبی

سمتمربوطهروشنمیشود.

تصویر108

تشخیص  )سیستم   RCPV سیستم  عملکرد 
مسیر دنده عقب(

اینسیستمهنگامحرکتخودروبهسمتعقببه
تصویر109سیستم مطابق رانندهکمکمیکند.
RCPاشیایدرحالحرکتباسرعت1کیلومتر
طرف دو )در ساعت بر کیلومتر 35 تا ساعت بر
عقبخودروحتیاگردرمحدودهپارکباشند(را

تشخیصمیدهد.

تصویر109

بهصورت سیگنال سیستم بودن فعال درصورت
هشدارتصویریوصوتیبرایرانندهارسالمیشود.

نکتهمهم:درصورتپوشیدهشدنمحدودهتشخیص
سنسورباهرگونهمانعیاخودرویی،سیستمهشداری

ارسالنمیکند.

BSAروش عملکرد سیستم
میتوانسیستمراازطریقمنویصفحهنمایشگر
اطالعات )برای UConnectTM ازطریقسیستم یا
بیشتربهبخشتجهیزاتمربوطهمراجعهفرمایید(

فعال/غیرفعالنمود.
برایفعال/غیرفعالکردنسیستمازطریقمنوی
صفحهنمایشگربافشاردکمهMODEرویصفحه
 یا نشانگروبااستفادهازدکمههای
کنید. حرکت SETUP تنظیمات فهرست بین
گزینه سه کنید: انتخاب را کور" نقطه "تشخیص

برایاینسیستموجوددارد.
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)OFF(غیرفعال
هشدارتصویری

هشدارصوتیوتصویری
تشخیص  سیستم  تصویری"  "هشدار  حالت 

نقطه کور
هنگامفعالبودنسیستم،درصورتتشخیصمانع
سیستمBSAهشدارتصویریمربوطبهآینهجانبی

سمتمربوطهراارسالمیکند.
بااینوجودهنگامیکهعملکردRCPفعالاست،
و مانعهشدارصوتی سیستمدرصورتتشخیص
تصویریارسالمیکند،هنگامارسالهشدارصوتی

حجمصدایرادیوکمترمیشود.
سیستم  تصویری"  و  صوتی  "هشدار  حالت 

تشخیص نقطه کور
تشخیص صورت در سیستم، بودن فعال هنگام
مانع،سیستمBSAهشدارتصویریمربوطبهآینه
جانبیسمتمربوطهراارسالمیکند.اگرراهنمای
سمتیکهمانعتشخیصدادهشدهاستفعالباشد

هشدارصوتینیزبهصدادرخواهدآمد.
حجمصدایرادیوکمنخواهدشد.

تشخیص صورت در "RCP" عملکرد حالت در
وجودمانع،سیستمهشدارصوتیوتصویریارسال
حجم صوتی هشدار ارسال هنگام کرد. خواهد

صدایرادیوکمترمیشود.

غیرفعال کردن سیستم "تشخیص نقطه کور"
گزینه انتخاب طریق )از سیستم که صورتی در
"OFF"عملکردرویصفحهنشانگر(غیرفعالشده
RCPهشدارصوتیو یا BSA باشد،سیستمهای

تصویریارسالنخواهندکرد.
عملکرد حالت موتور بودن خاموش صورت در
روشن بار هر با میگردد. ذخیره BSA سیستم
سیستم قبلی شده ذخیره عملکرد خودرو، شدن

BSAبازیابیشدهومورداستفادهقرارمیگیرد.
)70

سیستم تشخیص تریلر
سیستممیتواندوجودوطولتریلرمتصلشدهرا
تشخیصدهدومحدودههشدارتشخیصنقطهکور

راباتوجهبهطولتریلرافزایشدهد.
از پس ساعت بر کیلومتر 10 از باالتر درسرعت
آنکهسیستموجودتریلرراتشخیصبدهد،پیغامی

برایرانندهارسالمیگردد.
درصورتتشخیصوجودتریلرعملکردتشخیص

مسیرحرکتبهسمتعقبغیرفعالمیگردد.
برایتنظیمحالتتشخیصطولتریلرمیتواناز
عملکرد"تشخیصنقطهکور"رویفهرستتنظیم

SETUPاستفادهنمود.
براساسنوعحالتتشخیصطولتریلرآیکونهای

زیرنمایشدادهمیشوند:
درصورتانتخابتنظیم"MAX"،محدوده 
هشدارتشخیصنقطهکوربرایبیشترینطول

)بیشتراز9متر(تنظیممیگردد.

نیزمیتوانندازطریقتنظیم یا ، 
طول براساس سیستم شوند. انتخاب "Auto"
تشخیصدادهشدهخودکار)3متر،6متریا9
متر(آیکونمربوطهرانشانمیدهد.درچنین
شرایطیشایدالزمباشدکهخودرویکدور90
تشخیص را تریلر طول سیستم تا بزند درجه
آیکون تریلر طول تشخیص از پس دهد.
مربوطهبراساسواحدمتریاپا)براساسواحد
اندازهگیریانتخابشده(نمایشدادهمیشود.

باشد متر 9 از بیش تریلر طول که صورتی در
سیستم،طولحداکثریوپیغاممربوطهرانمایش

میدهد.
درصورتیکهخودروبرایبیشاز90ثانیهمتوقف

باشدسیستممجدداًتریلرراتشخیصمیدهد:
اگرتریلرتشخیصدادهشود،آیکوننشاندهنده

وجودوطولتریلرمحومیگردد.
صورت در "Auto" گزینه انتخاب صورت در  
تشخیصتریلرجدیدبامشخصاتهمانتریلر
قبلی)باخطای1متر(آیکونطولبدونتغییر

باقیخواهدماند.
درصورتانتخابگزینه"Auto"درصورتیکه
طول با جدید شده داده تشخیص تریلر طول
به تریلر آیکونطول باشد قبلیمتفاوت تریلر

روزرسانیمیشود.
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هشدار

رانندگی برای کمکی سیستم یک این )70
استونمیتواندنزدیکشدنخودروهایخارج
دهد. هشدار راننده به را تشخیص محدوده از
رانندهبایدبهشرایطترافیکیوجادهتوجهکافی
داشتهباشدومراقبکنترلمسیرحرکتخودرو

باشد.

 TPMS سیستم
)سیستم نظارت بر فشار باد تایر(

)درصورتمجهزبودن(
)79)78)77)76)75)74)73)72)71

توضیحات
سیستمنظارتبرفشاربادتایر)TPMS(براساس
زمان در دفترچهخودرو در توصیهشده باد فشار
سردبودنتایر،رانندهراازکمبودنفشاربادتایر

آگاهمیسازد.
تایر باد فشار تغییر باعث بیرون دمای تغییرات
میشود،بدینمعنیکهکاهشدمایبیرونباعث

کاهشبادتایرمیشود.
هموارهبایدفشاربادتایررابراساسفشاربادتایر
سردتنظیمنمودمنظورازفشاربادتایرسردفشار
ساعت 3 حداقل خودرو که است زمانی در تایر
متوقفبودهیامسافتیکمترز1/6کیلومترراپس

ازیکبازهتوقف3ساعتهطیکردهباشد.

درج باد فشار ازحداکثر نباید تایرسرد باد فشار
شدهرویکنارهتایربیشترشود.

میتواند تایر باد فشار خودرو حرکت حین در
به نیاز و بوده طبیعی امر این کند: پیدا افزایش

هیچگونهتنظیمفشاربادینیست.
نشود،سیستم تصحیح تایر باد فشار که زمانی تا
TPMS هشدارکمبودنفشاربادتایررابهراننده
اعالممیکند،تازمانیکهفشاربادتایرمطابقیا
نشود سرد تایر برای شده توصیه فشار از بیشتر
دارد.هنگامیکهچراغهشدار ادامه اعالمهشدار
صورت به تایر باد فشار بودن کم به مربوط 
تنظیم تایر باد فشار باید میشود، روشن مستمر

شودتابهفشاربادتوصیهشدهتایرسردبرسد.
پسازبهروزرسانیخودکارسیستم،چراغهشدار
نظارتبرفشاربادتایرخاموشمیشود.پساز20
بر کیلومتر 20 از بیش سرعت با رانندگی دقیقه

ساعت،TPMSاطالعاترابهروزرسانیمیکند.
نکته

سیستمTPMSجایگزینسرویسدورهایتایر
نمیشودونقصدرتایرراتشخیصنمیدهد.

از نباید تایر باد فشار تنظیم هنگام بنابراین  
استفاده فشار تنظیم کلید عنوان به TPMS

نمود.

رانندگیباتایریکهفشاربادکافینداردباعث
گرمشدنبیشازحدتایرونقصآنمیشود.
باعثمصرف تایر باد همچنینکمشدنفشار
شده تایر مفید عمر کاهش و بیشتر سوخت
ترمزگیری و کنترل عملکرد بر است ممکن و

خودروتاثیربگذارد.
سیستمTPMSجایگزینسرویسدورهایتایر
نمیشود.مسئولیتاندازهگیریفشاربادتایربا
راننده عهده بر فشار اندازهگیری مناسب ابزار
است،حتیاگرکمبودنفشاربادتایردرحدی
تایر باد فشار کنترل هشدار چراغ که نباشد

روشنشود،اینسرویسبایدانجامشود.
سیستمTPMSکمبودنفشاربادتایررابههر

دلیلیبهرانندهاطالعمیدهد.
تایر باد یاکمشدنطبیعیفشار پایین دمای
باعثپایینآمدنمحدودهفشاربادتایرمیشود.
تأثیر تایر باد فشار بر فصلی دمایی تغییرات  

میگذارد.
سیستمTPMSازابزاریبیسیمبهرهمیگیردکه
سنسورهایالکترونیکیرویرینگچرخسوارشده
وبهصورتمستمرمیزانفشاربادتایررابررسی
میکنند.اینسنسورهابهعنوانبخشیازوالوتایر
استکهتماماطالعاتمربوطبهتایرهارابهیونیت

گیرندهانتقالمیدهدتافشارمحاسبهگردد.
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فشار نگهداری و تایر چهار هر بررسی مهم: نکته
آنهادرحدمطلوبامریبسیارمهماست.

سیستم نظارت بر فشار باد تایر
هشدارهای کم بودن فشار باد تایر

تایر، بادشدنیکیاچند درصورتپنچریاکم
رویصفحه کردنچراغهشدار روشن با سیستم
هشدار( بوق و هشدار پیغام با )همراه  نشانگر

رانندهراآگاهمیسازد.
درچنینشرایطیدراولینفرصتممکنخودرورا
متوقفکردهوفشاربادهریکازتایرهارابررسی
نمودهوآنهاراتاحدفشاربادتایرسردتوصیهشده

برایخودروبادنمایید.
سیستمبهصورتخودکاربهروزرسانیمیشودو
پسازدریافتاطالعاتفشاربهروزرسانیشدهباد
تایر،چراغهشدارنظارتبرفشاربادتایرخاموش
میشود.ممکناستبرایبهروزرسانیایناطالعات
نیازباشدحدود20دقیقهباسرعتبیشتراز20

کیلومتربرساعترانندگیکنید.
 TPMS خطای عملکرد سیستم

 نشانهخطایسیستمروشنشدنچراغهشدار
به سپس و زده ثانیهچشمک 15 ابتدا که است
صورتمداومروشنمیماند.علتاینخطامیتواند

یکیازدالیلزیرباشد:
تداخلایجادشدهتوسطدستگاههایالکترونیکی
شبیه که ارسالی رادیویی فرکانسهای یا

سیگنالسنسورهایTPMSمیباشند.

تداخل باعث که رنگی برچسب از استفاده 
سیگنالهایامواجرادیوییمیشوند.

وجودبرفیایخرویچرخهایاگلگیرها
استفادهاززنجیرچرخ

سنسور به که تایرهایی / چرخها از استفاده 
TPMSمجهزنشدهاند.

تایر باد فشار بر نظارت سنسور به زاپاس تایر 
تایر این باد فشار بنابراین است نشده مجهز

توسطسیستمکنترلنمیشود.
درصورتیکهتایرزاپاسباتایریکهفشاربادآن
کمترازمحدودهدرنظرگرفتهشدهاستجایگزین
شود،باروشنشدنموتورهشدارصوتیمنتشر

روشنمیشود. شدهوچراغهشدار
و تعویض و اصلی تایرهای تعمیر از پس 
سیستم زاپاس، تایر جای به آن جایگذاری
TPMSبهصورتخودکاربهروزرسانیشدهو
نشانمیدهد و چراغهشدارخاموشمیشود
فشارهیچتایریکمترازمحدودهدرنظرگرفته
شدهنیست.ممکناستبرایبهروزرسانیاین
باسرعت دقیقه باشدحدود20 نیاز اطالعات

بیشاز20کیلومتربرساعترانندگیکنید.

هشدار

71(سیستمTPMSبرایتایرهاوچرخهایاصل
بهینهسازیشدهاست.فشارTPMSوهشدارهای
نمایشدادهشدهبراساسسایزتایرهاییاست
کهدرخودرومورداستفادهقرارمیگیرد.استفاده
ازتایرهایباسایزنوعمتفاوتممکناستباعث
بهسنسور آسیب یا و نامنظمسیستم عملکرد
بهسیستم بودنخودرو شود.درصورتمجهز
TPMSازدرزگیرتایریاباالنساجتنابنمایید
زیراممکناستبهسنسورهاآسیبواردشود.

72(درصورتارسالسیگنالافتفشاربادیکی
تایر بادهرچهار فشار توصیهمیشود تایرها از

بررسیشود.
بررسی مسئولیت TPMS سیستم وجود )73
ماهانهفشاربادتایرهاراازرانندهسلبنمیکند
حتیاستفادهازسیستمجایگزینیبرایسرویس

دورهاییاسیستمایمنینیزتوصیهنمیشود.
بودن سرد زمان در باید تایرها باد فشار )74
بررسیشود.اگربنابههردلیلیالزمباشدکه
فشاربادتایرهادرزمانگرمبودنبررسیشود،
توصیهشده میزان از تایرها باد اگرفشار حتی
باالتربودآنراکمنکنیدامافشارآنهارادرزمان

سردشدنمجدداًبررسینمایید.
ناگهانی افت نمیتواند TPMS سیستم )75
دهد. نمایش را تایر( ترکیدن )مثاًل تایر فشار
با و نموده متوقف را خودرو مواقعی چنین در
احتیاطترمزکنیدوازچرخاندنسریعغربیلک

فرماناجتنابورزید.
76(سیستمفقطکمبودنفشاربادتایررااعالم

میکندوقادربهبادکردنآنهانیست.
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افزایش باعث تایرها باد فشار بودن کم  )77
ممکن و شده تایر آج سایش سوخت، مصرف
استبرتواناییرانندهبرایراندنایمنخودرو

تأثیربگذارد.
باد فشار تنظیم یا بررسی از بعد همیشه )78
تایردرپوشوالورامجدداًمحکمکنید.اینکار
باعثجلوگیریازورودرطوبتوآلودگیبهوالو
وعدمآسیبدیدنبهسنسورکنترلفشارباد

تایرمیشود.
)در شده ارائه )Fix Go( تایر تعمیر کیت  )79
صورتمجهزبودن(باسنسورهایTPMSسازگار
است:استفادهازدرزگیرهاغیرمشابهآنچهدرکیت
اصلیوجودداردممکناستبهشدتبرعملکرد
آنتأثیربگذارد.درصورتاستفادهتوصیهمیشود
مجهز تعمیرگاه در TPMS سنسور عملکرد که

موردبررسیقرارگیرد.

مسیر  از  انحراف  هشداردهنده  سیستم 
)Driving Advisor سیستم کمک راننده(

هشدار
)درصورتمجهزبودن(

)82)81)80
 Driving( مسیر از انحراف دهنده هشدار سیستم
advisor(سیستمهشداردهندهایاستکهاگرراننده
بهعلتحواسپرتییاعدمهوشیاریازخطوطمسیر

عبورکند،ویراآگاهمیسازد.
سنسورتصویریرویشیشهجلونزدیکآینهدید
عقبداخلینصبوحدودخطوطمسیروموقعیت

خودرورانسبتبهآنهاتشخیصمیدهد.

سیستم به خودرو تجهیز صورت در مهم: نکته
هشداردهندهانحرافازمسیرتوصیهمیگرددبرای
پارسیان شرکت نمایندگی با جلو شیشه تعویض
تعویض صورت در فرمایید. حاصل تماس موتور
تعویضشیشه مرکزتخصصی در تعمیرشیشه یا
بازهمالزماستکهدوربیندرنمایندگیشرکت

پارسیانموتورکالیبرهشود.

عملکرد
باروشنشدنخودرو،سیستمفعالمیشود.بافشار
)توضیحات داشبورد روی 110 تصویر )A( دکمه
زیررامالحظهفرمایید(میتوانسیستمراغیرفعال

یامجدداًفعالنمود.

تصویر110

چراغLEDرویدکمهبهنشانهفعالبودنسیستم،
نمایشگر صفحه روی خاص پیغام و شده روشن

نمایشدادهمیشود.
روی LED چراغ سیستم، بودن فعال صورت در
دکمهمربوطهخاموشاست.درصورتیکهراننده

سیستمراغیرفعالکند،چراغLEDرویدکمهبه
نشانه به پیغامخاص و مداومروشنشده صورت
غیرفعالبودنسیستمرویصفحهنمایشگرنمایش

دادهمیشود.
باهربارروشنشدنخودرو،سیستمفعالشدهو
شرایطعملکردرابررسیمینماید.)باروشنشدن
رویصفحه  و  دوجهت هشدار چراغهای

نشانگرشرایطبهرانندهاعالممیگردد.(
فعال سیستم عملکرد، شرایط تشخیص از پس
میگردد،یعنیمیتواندازطریقهشدارهایصوتی
کند. رانندهکمک به هدایتخودرو در تصویری و
روی  و  دوجهت بنابراینچراغهایهشدار
صفحهنشانگرخاموشمیشودتادرهنگامرانندگیبا
سرعتکمدرداخلشهرهایاجادههاپرپیچوخماز

هشدارهایبیموردومستمرجلوگیریشود.

عملکرد، شرایط وجود عدم صورت در مهم: نکته
سیستمظاهراًفعالبودهولیدرعملغیرفعالاست.
بنابراینباروشنشدنمداومچراغهایهشداردو

بهرانندههشداردادهمیشود. و جهت

شرایط عملکرد برای فعال سازی
هنگامروشنبودنخودرودرصورتوجودشرایط

زیرسیستمفعالمیگردد:
استفادهازدندهحرکت)غیرازدندهعقب(

سیستمهیچگونهخطاییراتشخیصندهد
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انجامکالیبراسیون
و ساعت بر کیلومتر 60 بین خودرو سرعت 

حداکثرسرعتخودروباشد.
ازهردوطرفقابل خطوطمسیرواضحبوده

رویتباشد.
وضعیتدیدجادهمناسبباشد.

خطراستیاخطوطمنحنیپهنباشد.
محدودهدیدکافیباشد)فاصلهایمنازخودروی

جلویی(.
شده گرفته نظر در مسیر برای راهنما چراغ  
خروجیفعالنشدهباشد)برایمثالبرایخارج
شدنازمسیربهسمتراستبایدچراغراهنمای

گردشبهسمتراستانتخابشدهباشد(.
مسیرحرکتخودروبهصورتمداومبهخطوط
مشخصشدهمسیرنزدیکشود)مسیرحرکت
خودروبینخطوطمشخصشدهمیسرمیباشد(.
خودروبهصورتمداومنزدیکخطوطمشخص

شدهمسیرقرارندارد.

فعال / غیرفعال کردن سیستم
بهیکی اگرخودرو بودنسیستم، فعال درصورت
ازخطوطتعیینکنندهمسیرویایکیازخطوط
)در صوتی هشدار با سیستم شود، نزدیک کناره
صورتتجهیزخودروبهسیستمناوبریرادیوییاین
با همراه میشود( شنیده مربوطه ازسمت هشدار
) یا روشنشدنچراغهشدارهمانسمت)

رانندهراآگاهمیسازد.

سبقت یا مسیر تغییر برای راننده که صورتی در
گرفتنچراغراهنماراروشنکند،سیستم،هشدار

بهرانندهراغیرفعالمیکند.
ادامهدهد تغییرمسیر به ازرویعمد راننده اگر
که صورتی در و میکند قطع را هشدار سیستم
شرایطعملکردفراهمنشود،سیستمدرحالتآماده
بهکارماندهودرصورتیکهشرایطعملکردفراهم
را مربوطه )پاراگراف میگردد فعال شود،سیستم

مالحظهفرمایید(.

غیرفعال کردن سیستم
حالت دستی

داشبورد روی 110 تصویر A دکمه فشردن با
میتوانسیستمراغیرفعالنمود.

چراغLEDرویدکمهروشنشدهوپیغامیروی
سیستم شدن غیرفعال نشانه به نمایشگر صفحه

ظاهرمیگردد.
حالت خودکار

درصورتیکهسیستمروشن/خاموشکردنموتور
صورت به سیستم باشد فعال )Start & Stop(
شدن روشن از پس میشود. غیرفعال خودکار
خودرو،سیستممجدداًفعالشدهوشرایطعملکرد

رابررسیمینماید.

نقص در سیستم 
درصورتبروزنقصسیستمبانمایشپیغامروی
صفحهنمایش،هشدارصوتیوروشنشدنآیکون
رویصفحهنمایشگر)درصورتمجهزبودن(

رانندهراازبروزنقصمطلعمیسازد.
هشدارها

و نادرست باالنس علت به راننده کمکی سیستم
بارگیریبیشازحدنمیتواندعملنکند.

دربرخیمواردممکناستشکلجاده)برایمثال
)برای دید کاهش شرایط تپهها(، روی رانندگی
بیش نوری شرایط برف(، و باران مه وجود مثال
تاریکی(، خورشید، نور بازتاب مثال )برای حد از
تمیزنبودنیاآسیبحتیجزئیمحدودهدوربین
سیستمدرشیشهجلورویعملکردسیستمتأثیر

معکوسداشتهباشد.
سیستمکمکیرانندهدرصورتبروزنقصدریکی

ازسیستمهایایمنیزیرعملنمیکند:
.Traction Plusو ASR ESC ABS

شرایط تأثیر تحت سیستم عملکرد است ممکن
کاهشدید)برایمثالوجودمهبارانبرف(،شرایط
نوریبیشازحد)برایمثالبازتابنورخورشید،
تاریکی(،تمیزنبودنیاآسیبحتیجزئیمحدوده

دوربینسیستمدرشیشهجلوقرارگیرد.
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سیستم ایمنی
محدودهدوربینشیشهجلونبایدبهصورتجزئی
یاکاملتوسطاشیاییمانندبرچسبهایانوارهای

رنگیوغیرهپوشیدهشود.

هشدار

80(درصورتیکهبهدلیلافزایشبارموقعیت
دوربینتغییرکندممکناستسیستمبهطور
کالیبراسیون دوربین تا شود غیرفعال موقت

خودکارانجامدهد.
خودران سیستم راننده کمکی سیستم )81
مسیر کنترل برای راننده جایگزین و نیست
خودرونمیشود.رانندهمسئولنظارتکاملبر
خودرو ایمن کنترل و وجوی ترافیکی شرایط

میباشد.
82(درصورتیکهخطوطتعیینکنندهمسیر
واضحنبوده،همپوشانیداشتهویاازبینرفته
باشدسیستمممکناستنتواندبهرانندهکمک
هشداردهنده سیستم شرایطی چنین در کند.
انحرافازمسیر)سیستمکمکیراننده(غیرفعال

میگردد.
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معنی هشدار صوتی  وضعیت عالمت روی
صفحه نمایشگر پیغام روی صفحه نمایشگر

وضعیت چراغ 
LED روی دکمه

سیستمفعالاست)باهربار
روشنشدنخودروفعالمیشود(. - - - خاموش

بدوندرنظرگرفتنشرایط،
عملکردسیستمفعالاست. -

چراغهایهشدار
 و 

بهصورتثابتروشناست
سیستمکمکیرانندهفعال خاموش

سیستمفعالوشرایطعملکرد
وجوددارد:

سیستمهشدارصوتیوتصویری
ارسالمیکند.

- - سیستمکمکیرانندهفعال خاموش

سیستمفعالبودهوشرایط
عملکردراتشخیصمیدهد:

سیستمانحرافازخطسمتچپ
راهشدارمیدهد.

بله
چراغهشدار


چشمکمیزند

- خاموش

سیستمفعالبودهوشرایط
عملکردراتشخیصمیدهد:
سیستمانحرافازخطسمت

راستراهشدارمیدهد.
بله

چراغهشدار


چشمکمیزند
- خاموش

سیستمبهصورتدستیغیرفعال
شدهاست. خیر - سیستمکمکیراننده

غیرفعال روشن

سیستمدچارخطاشدهاست:به
نمایندگیشرکتپارسیانموتور

مراجعهنمایید.
بله چراغهشدارنقص سیستمکمکیرانندهوجود

ندارد-بهکتابچهراهنما
مراجعهنمایید.

روشن

جدول عالئم استفاده از سیستم هشداردهنده انحراف از مسیر
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سیستم ایمنی
معنی هشدار صوتی  وضعیت عالمت روی

صفحه نمایشگر پیغام روی صفحه نمایشگر
وضعیت چراغ 
LED روی دکمه

نقصسیستم:شیشهجلوراتمیز
کنید. بله چراغهشدارنقص سیستمکمکیدردسترس

نیست-دوربینجلورا
تمیزکنید.

روشن
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سیستم تجهیزات محافظتی
تعدادیازمهمترینتجهیزاتایمنیخودروشامل

سیستمهایمحافظتیزیرمیباشند:
کمربندایمنی

سیستمSBR)یادآوریکنندهکمربندایمنی(
پشتسری

سیستممحافظتکنندهکودک
کیسههایهوایجلووکیسههایهوایجانبی

درصفحاتآتیبهتوضیحهریکمیپردازیم.
الزمبهذکراستکهبرایاطمینانازحفظحداکثر
سیستمهای از باید سرنشینان و راننده ایمنی

مراقبتیاستفادهنمود.
سری پشت تنظیمات به مربوط توضیح برای
بخش"پشتسری"درفصل"آشناییباخودرو"را

مالحظهفرمایید.

کمربندایمنی

چکیده مبحث

تمامصندلیهایخودرومجهزبهکمربندایمنی
سهنقطهایوسیستمپیشکشندهمیباشند.در
صورتترمزگیریشدیدیاکاهششتابشدید
ایمنی ازبرخورد،مکانیزمقرقره،کمربند ناشی

راقفلمیکند.
اینعملکردباعثمیشودتسمهکمربندایمنی
سرنشین بدن با متناسب و بخورد سر آزادانه
کمربند تصادف بروز صورت در شود. تنظیم
به ضربه شدن وارد خطر و شده قفل ایمنی
را ازخودرو اوبهخارج یاپرتشدن سرنشین
قوانین رعایت مسئول راننده میدهد. کاهش
اطمینان و ایمنی ازکمربند استفاده به مربوط
ازرعایتتمامسرنشینانازاینقوانینمیباشد.
همیشهپیشازرانندگیکمربندایمنیخودرا

ببندید.

استفاده از کمربند ایمنی
قسمت که شود بسته طوری باید ایمنی کمربند
باالتنهدرحالتعمودبودهوبهپشتیصندلیتکیه

دهد.
برایبستنکمربندزبانه)A(تصویر111راگرفته
صدای تا نمایید وارد )B( زبانه قفل در را آن و

کلیکشنیدهشود.

تصویر111

برایخارجکردنکمربندایمنیازقفلاگرکمربند
گیرکردهاستآنراباکششکمیبهسمتداخل
فشاردهیدسپسآنرامجدداًبهآرامیبکشیددکمه
)C(تصویر111رافشاردهیدتاکمربندآزادشود.
برایجلوگیریازگیرکردنکمربندایمنیهمزمان
بافشاردادنآنبهداخل،کمربندرابادستبگیرید.
کشندهکمربندایمنیممکناستهنگامپارکخودرو
بررویشیبقفلشود.اینحالتکاماًلعادیاست.

عالوهبرآنمکانیسمقرقرهدرصورتکشیدهشدن
شدیدیاترمزگیریناگهانیتصادفوخمشدندر

سرعتباالنیزتسمهکمربندراقفلمیکند.
)83

تنظیم ارتفاع
)درصورتمجهزبودن(

برایتنظیمدکمه)A(تصویر112وبرایکوتاهیا
بلندکردنطولتسمه،دستگیره)B(رافشاردهید.

)85)84
بدن به توجه با را ایمنی کمربند ارتفاع همیشه

سرنشینتنظیمنمایید.
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سیستم ایمنی
تاحد اقداماحتیاطی این بروزبرخورد درصورت
زیادیخطرآسیبدیدگیراکاهشمیدهد.تنظیم
ازبینشانهو درستبهصورتیاستکهکمربند

گردنعبورکند.

تصویر112

کمربند ایمنی دارای پیش کشنده برای بخش 
میانی نیمکت جلو 

به مجهز جلو نفره دو نیمکت 113 تصویر طبق
کمربندایمنیسهنقطهایدروسطنیمکتمیباشد.

تصویر113

هشدار

83(هرگزدرحینحرکتدکمه)C(رافشارندهید.
باید فقط ایمنی کمربند ارتفاع تنظیم )84

هنگامتوقفخودروصورتگیرد.
ایمنی کمربند تنظیم از پس هیمشه )85
بسته آن در قالبیکهحلقه نماییدکه بررسی
شدهاست،دریکیازوضعیتهایمشخصشده
قفلشدهباشد،برایانجاماینکارهنگامیکه
دکمهرهاشدهاستاگرهنوزکمربنددریکیاز
موقعیتهایموجودآزادنشدهاست،آنراکمی

بهسمتپایینبکشید.

سیستم SBR )یادآوری بستن 
کمربند ایمنی(

چکیده مبحث

SBR)یادآوریبستن خودرومجهزبهسیستم
کمربندایمنی(استکهدرصورتبستهنبودن
صحیحکمربندسرنشین)درصورتمجهزبودن(
رانندهرابایکهشدارصوتی)بوق(وچشمک

آگاهمیسازد. زدنچراغهشدار

برایغیرفعالکردنموقتاینسیستمبانمایندگی
شرکتپارسیانموتور،تماسحاصلفرمایید.

SBRدرصفحهنمایشگرهایچندمنظوره،سیستم
فعال مجدداً  SETUP تنظیمات منوی از میتواند

گردد.

پیش کشنده
ایمنی کمربندهای محافظتی کارایی افزایش برای
جلو،خودرومجهزبهسیستمپیشکشندهاست.در
صورتتصادفشدیدباخودرویجلوییبابرخورد
چند را ایمنی کمربندهای تجهیزات، این بغل، از

سانتیمتربهعقبمیکشند.
سیستم محافظتی، عملکرد از پیش طریق این از
بدن روی و خود جای در را ایمنی کمربندهای
کمربند قرقره شدن قفل میکند. سفت سرنشین
ایمنینشانمیدهدکهسیستمپیشکشندهعمل
میکند.هنگامعملکردسیستمپیشکشندهممکن
استمقداریدودایجادشودکهعالمتآتشسوزی
و نگهداری به پیشکشنده سیستم نمیباشد.

روغنکارینیازیندارد.
این اصلی شرایط دستکاری و اصالحات هرگونه
سیستممنجربهنقصدرعملکردآنخواهدشد.اگر
بهدلیلبروزحوادثغیرعادی)سیل،طوفاندریایی
وغیره(آبوگلبهسیستمپیشکشندهنفوذکند،

بایدبهطورکاملتعویضشود.
)86
)13

نکتهمهم:برایدستیابیبهنهایتاستفادهازمحافظت
توسطسیستمپیشکشنده،تسمهکمربندرابهنحوی

ببندیدکهقفسهسینهولگنرامحکمنگهدارد.
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سیستم محدود کننده نیرو
برایافزایشایمنیسرنشین،قرقرهکمربندایمنی
صندلیهایجلومجهزبهیکسیستممحدودکننده
و سینه قفسه بر وارده نیروی که میباشند نیرو
شانههارادرطولعملکردمحافظتیکمربندایمنی

هنگامبرخوردازجلوکنترلمیکند.
اینسیستمدرتماممدلهاییکهکیسههواندارند

بهجزمدلدارایصندلینیمکتیوجوددارد.

دستورالعمل های کلی برای استفاده از 
کمربند ایمنی

در ببندند: را ایمنی کمربند باید نیز باردار بانوان
آسیبدیدگی خطر ایمنی کمربند بستن صورت
هنگامتصادفبسیارکاهشمییابد.قسمتتسمه
رویپابایددرپایینترینسطحدرعرضلگنوزیر

شکمقرارگیرد)تصویر114(.
بابزرگترشدنشکمرانندهبایدصندلیوغربیلک
فرمانراطوریتنظیمنمایدتاازکنترلکاملخودرو
مطمئنشود)بهراحتیپدالوغربیلکفرمانقابل
کنترلباشد(.بایدبینشکموغربیلکفرمانفاصله
کافیوجودداشتهباشد.تسمهکمربندایمنینباید
بههمبپیچد.قسمتباالییتسمهبایدازرویشانه
وقفسهسینهبهصورتمورببستهشود.قسمت
پایینیتسمهبایدرویلگنقرارگیردنهاینکهبر

رویشکمبستهشود)تصویر115(.

خود بدن از ایمنی کمربند داشتن نگه دور برای
وسایلیمانندگیرهوغیرهرابهکارنبرید.

تصویر114

تصویر115

تصویر116

هرکمربندایمنیفقطمخصوصیکنفرمیباشد.
هرگزدرحالیکهکودکرویپایشمانشستهو
یککمربندایمنیبرایمحافظتوجودداردسفر
نکنید)تصویر116(.بهطورکلیازقراردادنهرگونه

شیءبینفردوکمربندایمنیخودداریکنید.

نگهداری از کمربند ایمنی
برایحفظکمربندایمنیدرشرایطمناسب،موارد

زیررابهدقترعایتکنید:
همیشهکمربندایمنیراسفتبکشیدوتسمه
بدونوجود آزادانه ازحرکت و نپیچانید را آن

مانعاطمینانحاصلکنید.
عملکردکمربندایمنیرابهصورتزیربررسی

کنید:
کمربندایمنیرابستهوآنراسفتبکشید.

پسازتصادفشدید،حتیدرصورتعدموجود
صدمهقابلمشاهدهکمربندایمنیراتعویضکنید
همیشهدرصورتفعالشدنسیستمپیشکشنده

آنراتعویضنمایید.
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سیستم ایمنی
در نمایید: جلوگیری قرقرهها مرطوبشدن از  
عمل صحیح طور به قرقرهها آب، نفوذ صورت

نمیکنند.
پارگی و ساییدگی عالمت مشاهده صورت در 

کمربندایمنیراتعویضکنید.

هشدار

86(سیستمپیشکشندهممکناستفقطیکبار
مورداستفادهقرارگیرد.پسازفعالشدنآنرا
درنمایندگیشرکتپارسیانموتورتعویضکنید.
87(برایدریافتحداکثرایمنی،پشتصندلیخود
رابهصورتقائمنگهدارید،بهآنتکیهدهیدواز
بستنکمربندایمنینزدیکقفسهولگناطمینان
حاصلکنید.همیشهکمربندهاراهنگامنشستن
درصندلیهایجلویاعقبببندید.درصورتبروز
تصادفرانندگیبدونبستنکمربندایمنیخطر

آسیبشدیدیاحتیمرگراافزایشمیدهد.
88(پیادهسازییادستکاریاجزایکمربندایمنی
وسیستمپیشکشندهاکیداًممنوعاست.هرگونه
بایدتوسطمتخصصانفنیدر عملکردتعمیری

نمایندگیشرکتپارسیانموتورصورتگیرد.
89( درصورتیکهتسمهکمربندایمنیبهعنوان
مثالپسازتصادف،بهشدتکشیدهشود،باید
پیچهای تگیهگاهها، همراه به ایمنی کمربند
تعویض پیشکشنده سیستم تکیهگاه، اتصال
شود.درواقعحتیدرصورتعدموجودنقص
ممکن ایمنی کمربند تسمه، در مشاهده قابل
استحالتارتجاعیخودراازدستدادهباشد.

نکته مهم

ضربات به منجر اقدامات و عملکردها )13
سانتیگراد درجه 100 )باالی حرارت یا لرزش
بهمدتحداکثر6ساعت(درمجاورتسیستم
پیشکشندهممکناستبهسیستمصدمهزده
یاآنرافعالکند.برایهرگونهمشورتدراین
تماس موتور پارسیان شرکت نمایندگی با باره

حاصلفرمایید.

حمل و نقل ایمن کودکان

برایارائهحداکثرمحافظتدرصورتبروزتصادف
تحت و نشسته حالت در باید سرنشینان تمام
محافظتکافیقراربگیرندکهاینمحافظتشامل
تمام در توصیه این نیزمیشود. وکودکان نوزادان
ECDirectiveکشورهایاروپاییبراساساستاندارد
دارای کودکان برای است. اجباری  20/2003/EC
قدکمتراز1/5متروزیر12سالبایدازسیستم
محافظتیمناسباستفادهشدهودرصندلیعقب
نشاندهشوندوآمارتصادفاتنشانمیدهدکهایمنی

کودکاندرصندلیعقببیشتراست.
به نسبت کودک سر بزرگساالن، با مقایسه در
که حالی در است سنگینتر و بزرگتر او بدن
نکرده رشد کاماًل او استخوانبندی و عضالت
افرادبزرگسالبه از بنابراینکودکانبیشتر است.
بروز تاخطر نیازدارند سیستممحافظتیمناسب
آسیبدیدگیدرتصادفات،ترمزگیریهاویاتغییر

کاماًل باید کودکان یابد. کاهش ناگهانی مسیرهای
ایمنوراحتدرصندلیبنشینند.

توصیه کودک، صندلیهای مشخصات براساس
میشودتاحدامکان)حداقلتا4-3سالگی(صندلی
کودکانراروبهعقبقراردهیدتادرصورتبروز

ضربهبیشترینمحافظتازآنهاصورتگیرد.
کودکان  محافظتی سیستم مناسبترین انتخاب

بستهبهوزنوسایزکودکدارد.
محافظت برای مختلفی محافظتی سیستمهای
کمربند شکل به میتوانند که دارد وجود کودک
از ISOFIX قفل دارای صندلیهای یا و ایمنی
سرنشینمحافظتکنند.توصیهمیشودهموارهاز
سیستممحافظتیمناسبباکودکاستفادهشود.به
همینعلتبراساسمواردمندرجدربخشدفترچه
از تا نمایید مراجعه سیستمهایمحافظتیکودک
اطمینان محافظتی سیستم مناسب نوع انتخاب

حاصلکنید.
کودک محافظتی سیستمهای مشخصات اروپا در
تقسیم دسته 5 به ECE-R44 مقررات طبق بر

میشوند:

گروه وزنی گروه

تا10کیلوگرم گروه 0
تا13کیلوگرم گروه 0+
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گروه وزنی گروه

9تا18کیلوگرم گروه 1
15تا25کیلوگرم گروه 2
22تا36کیلوگرم گروه 3

همانطورکهمشاهدهمیکنیدتمامگروههاتاحدی
ازنظروزنیبایکدیگرهمپوشانیدارندوتجهیزاتی
هموجوددارندکهبیشازیکگروهوزنیرادربر

میگیرند.
تمامتجهیزاتبایددارایاطالعاتتأییدشدهباشد
کههمراهعالمتکنترلروییکبرچسببهصندلی

کودکچسباندهشدهونبایدهرگزجداشود.
ازنظرسیستمهایمحافظتیکودکاندارایقدبلندتر
از1/5متربهعنوانبزرگساالندرنظرگرفتهمیشوند

وبهطورعادیازکمربندایمنیاستفادهمیکنند.
محافظتی سیستم Line accessoli MOPAR
این میدهد. ارائه وزنی گروه هر برای را کودک
موتور پارسیان خودروهای مخصوص تجهیزات

طراحیوتوصیهشدهاند.
)90

گروه های سنی 0 و 0+ 
بایددرصندلیهایمحافظ تا13کیلوگرم نوزادان
گهوارهایروبهعقبقراردادهشوندکهازسرآنها
محافظتشدهوهنگامکاهشسرعتشدیدبرگردن
فشارواردنشود.طبقتصویر117صندلیگهوارهایبه
وسیلهکمربندایمنیمحافظتمیشودوبهنوبهخود

بایدازکودکباکمربندایمنیخودمحافظتکند.
)97)96)95)94)93)92)91

تصویر117

گروه 1
کودکان9تا18کیلوگرمرامیتواندرصورتیکه
صندلیمجهزبهتشکچهجلومیباشددرصندلیهای
محافظکودکروبهجلوقراردادکهدراینحالت
کمربندایمنیهمازکودکوهمازصندلیمحافظ

کودکمحافظتمیکند)تصویر118(.

تصویر118

گروه 2
میتوانند کیلوگرم 25 تا 15 وزن دارای کودکان
مستقیماًازکمربندایمنیخودرواستفادهکنندفقط
الزماستکهصندلیمحافظکودکبهطورصحیح
اریب بخش که نحوی به گیرد قرار صندلی روی
کمربندازرویقفسهسینهکودک)نهگردن(وبخش

پایینآنازرویلگن)نهشکم(بستهشود.

تصویر119

گروه 3
اندازه کیلوگرم، 36 تا 22 وزن دارای کودکان در
به پایهپشتیبانجهتفاصلهدادن به قفسهسینه
پشتکودکازپشتیصندلینیازندارد.تصویر120
نشان را عقب درصندلی قرارگیریصحیحکودک

میدهد.
)96)95)94)93)92
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سیستم ایمنی

تصویر120

کودکانبلندتراز1/5مترمیتوانندمانندبزرگساالناز
کمربندایمنیاستفادهکنند.

هشدار

جانبی هوای کیسه بودن فعال صورت در )90
به رو قراردادنصندلیگهوارهای از سرنشین،
سمتعقبدرصندلیجلوخودداریکنید.باز
شدنکیسههواهنگامتصادفمیتواندبدوندر
نظرگرفتنشدتتصادفموجبآسیبدیدگی

منجربهفوتکودکشود.
حداکثری میزان دلیل به میشود توصیه
صندلی در کودکان تصادف، هنگام محافظت
عقبقراربگیرند.درصورتیکهنیازاستصندلی
درصندلیجلو را بهسمتعقب رو گهوارهای
قراردهید،بایدکیسههایهوایجانبیسرنشین
)درصورتمجهزبودنبرایمحافظتازقفسه
SETسینه/لگن(رابراساسمنویتنظیمات
UPغیرفعالکنید.نکتهمهمآناستکهباید
داشبوردرا چراغLEDمربوطهرویدکمه

ازغیرفعالبودنآناطمینان تا نمایید بررسی
حاصلکنید.عالوهبراینبرایاجتنابازتماس
داشبورد،صندلی وصفحه کودک بینصندلی

سرنشینجلوراتاحدامکانعقببکشید.
در که دارد وجود برچسبی آفتابگیر روی )91
صورتقراردادنسیستممحافظتیکودکروبه
عقبرویصندلی،اطالعاتالزمبرایغیرفعال

کردنکیسههوادرجشدهاست.
آفتابگیر روی دستورالعمل اساس بر همواره
سیستم بخش )به کنید عمل سرنشین سمت
مراجعه هوا" "کیسه )SRS( تکمیلی محافظت

فرمایید(.
یا و صندلی روی کودک که صورتی در )92
است، نشسته خاصی محافظتی سیستم روی
یاجلوخودداری دادنصندلیعقب ازحرکت

نمایید.
کودک محافظتی سیستم نادرست نصب )93
در و ندهد ارائه را الزم محافظت است ممکن
صورتبروزتصادفممکناستسیستممحافظتی
کودکشلشده،موجبآسیبدیدگیمنجربه
فوتکودکشود،هنگامنصبسیستممحافظتی
ارائه دستورالعمل از همواره کودکان یا نوزادان

شدهتوسطسازندهپیرویکنید.
سیستم از استفاده عدم صورت در )94
محافظتیکودکآنراباکمربندویانگهدارنده
خودرو از را آن یا و نموده محکم ISOFIX
خارجنمایید.سیستممحافظتیرابدونمحکم
صورت در زیرا نکنید. رها خودرو در کردن
ترمزگیریشدیدویاتصادفممکناستباعث

آسیبدیدگیسرنشینانشود.

اریب بخش که نمایید حاصل اطمینان )95
یاپشتکودکردنشده اززیرآرنجو کمربند
باشد.زیرادرصورتبروزتصادفکمربندایمنی
ممکن و نموده محافظت کودک از نمیتواند
استموجبآسیبدیدگیمنجربهفوتکودک
شود.بنابراینهمیشهبایدبهدرستیازکمربند

ایمنیبرایکودکاستفادهنمود.
96(تصاویراشارهکنندهبودهوفقطبهمنظور
برایسوار است، ارائهشده سوارکردنقطعات
همراه به شده ارائه دستورالعملهای به کردن
صندلیمحافظکودکوبرطبقمقرراتمراجعه

کنید.
و 0 وزنی گروه برای کودک صندلیهای )97
تجهیزات دارای خود کمربندایمنی بر عالوه 1
جانبیمتصلبهکمربندایمنیخودرومیباشند.
اشتباه نصب صورت در آنها، وزن به توجه با
مثال عنوان )به باشند خطرآفرین میتوانند
اگرباقراردادنتشکچهیابالشبینتجهیزات،
شوند(. متصل خودرو ایمنی کمربندهای به
دستورالعملهایسوارکردن)نصب(رابهدقت

انجامدهید.
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تناسب صندلی های سرنشین برای استفاده از صندلی محافظ کودک
خودروبااستانداردجدیداروپاEC/2000/3مطابقتداردکهامکاناتتنظیمبرایسیستمهایمحافظتیکودکدرصندلیهایخودروراطبقجدولزیرنشان

.)Panorama و Van، Combiمیدهد)برایمدلهای

صندلی های عقب ردیف 1 و 2 صندلی سرنشین جلو محدوده وزنی گروه

سرنشینوسط سرنشنیعقب
سمتراست

سرنشینعقب
سمتچپ

تکصندلییادوصندلی)1یا2
سرنشین()*(

فاقدکیسههوا دارایکیسههوا

U U U U X تا13کیلوگرم گروه 0, 0+

U U U U X 9-18کیلوگرم گروه 1

U U U U U 15-25کیلوگرم گروه 2

U U U U U 22-36کیلوگرم گروه 3

Xدرتقسیمبندیوزنیسیستممحافظتیمناسبکودکنیست.
UبراساساستانداردECE-R44 اروپابرای"گروههایخاص"،برایصندلیمحافظکودکزیرگروه"Universal" مناسباست.

*مهم:هرگزصندلیمحافظکودکروبهعقبراهنگامفعالبودنکیسههوایسرنشیندرصندلیجلوقرارندهید.درصورتیکهمیخواهیدصندلی
محافظکودکرادرصندلیجلوقراردهید،ابتداکیسههوایمربوطهراغیرفعالنمایید)بهدستورالعملمربوطبه"سیستممحافظتتکمیلی)SRS(-کیسه

هوا"مراجعهکنید(.
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سیستم ایمنی
تنظیمات مجموعه صندلی کودک

ISOFIX ایزوفیکس

ایزوفیکس کودک محافظ بهصندلی مجهز خودرو
اجازه شما به ایزوفیکس سیستم است. ISOFIX
ایزوفیکس تاصندلیمحافظکودکدارای میدهد
رابهراحتی،سریعوایمنبدوناستفادهازکمربند
ایمنیخودرووتنهابااتصالمستقیمصندلیمحافظ
کودکبهکمربندایمنیسهنقطهایصندلیخودرو
نصبنمایید.صندلیمحافظکودکمتداولرامیتوان
درکنارسیستمایزوفیکسصندلیهایدیگرهمان

خودرونصبنمود.
آن ایزوفیکس، محافظکودک نصبصندلی برای
رابهدوحلقهفلزی)A(تصویر121واقعدربین
سپس کنید. وصل صندلی پشت و عقب تشکچه
نوارباالیی)ارائهشدهبههمراهصندلی(رابهحلقه
)B(تصویر122واقعدرپشتصندلیعقبنصب

وسفتکنید.
کودک محافظ صندلی از نمونهای 124 تصویر

ایزوفیکسرابرایگروهوزنی1نشانمیدهد.

تصویر121

تصویر122

محافظ صندلی از استفاده برای : مهم نکته
تمام از تنهامیتوانید ISOFIX ایزوفیکس کودک
صندلیهایدارایتأییدیهR44/3(ECE R44 یابه

روزرسانیشده(تصویر123استفادهکنید.

نکتهمهم:تصویر124بهعنواننمونهوتنهاجهت
را محافظ صندلی است. نصب فرآیند دادن نشان
براساسدستورالعملارائهشدهنصبومحکمنمایید.

)101)100)99)98

تصویر123

تصویر124

هشدار

98(صندلیکودکرافقطهنگامتوقفخودرو
قفل، صدای شنیدن صورت در کنید. نصب
وصل پایهها به صحیح طرز به کودک صندلی
کردن، جدا و نصب تنظیم برای است. شده
دستورالعملهایمندرجبررویصندلیمحافظ

کودکرارعایتنمایید.
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99(توصیههایتخصصیشرکتپارسیانموتور
برایمحکمنمودنصندلیمحافظکودکبراساس

دستورالعملهایآنارائهشدهاست.
100(ازیکحلقهبراینصببیشازیکصندلی

محافظکودکاستفادهنکنید.
101(درصورتیکهصندلیمحافظکودکایزوفیکس
بهسهحلقهمحکمنشدهباشد،محافظتکاملاز
کودکصورتنمیگیردودرصورتتصادفممکن
استبهآسیبجدیویاحتیفوتکودکمنجر

شود.
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سیستم ایمنی

موقعیت ISOFIX صندلی 
)Combi( عقب ردیف اول

 ISOFIX موقعیت
صندلی عقب ردیف 

)Panorama( اول
ISOFIX کالس  موقعیت قرارگیری

صندلی محافظ کودک گروه وزنی

X X F روبهعقب
گهوارهقابلحمل

X X G روبهعقب

IL IL E روبهعقب گروه0)تا10کیلوگرم(

IL IL E روبهعقب

ILگروه0+)تا13کیلوگرم( IL D روبهعقب

IL IL C روبهعقب

IL IL D روبهعقب

گروه1)از9تا18کیلوگرم(

IL IL C روبهعقب

IUF IUF B روبهجلو

IUF IUF B1 روبهجلو

IUF IUF A روبهجلو

X:موقعیتISOFIX،مناسبصندلیمحافظکودکISOFIXاینگروهوزنییاکالسISOFIXنیست.
IL:مناسبصندلیمحافظکودکدستهبندی"Restrictect"یا"Semiuniversal"استودراینخودرومیتوانازآناستفادهنمود.
IUF:مناسبصندلیهایمحافظکودکISOFIXروبهجلوبرایدستهبندی"Universal" واستفادهبرایاینگروهوزنیمیباشد.

نکتهمهم:صندلیهای4نفرهخودرویمدلCrew can van وصندلینیمکتیمناسبقراردادنصندلیمحافظکودکنمیباشد.

تناسب صندلی  سرنشین با مقررات استفاده از صندلی محافظ کودک ایزوفیکس
جدولزیرامکاناتنصبمختلفبرایصندلیهایایزوفیکسUniversalقابلنصببررویصندلیهایخودروبههمراهاتصاالتوتجهیزاتجانبیایزوفیکس

وطبقمقرراتECE16 اروپارانشانمیدهد.
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توجه:سایرگروههایوزنیازصندلیمحافظکودکISOFIXمخصوصاستفادهمیکنندوتنهادرصورتیکهازنظرمطابقتبااینخودروآزمایششدهباشند
)فهرستخودروهاییکهمجهزبهسیستممحافظکودکهستندرامالحظهنمایید(میتوانازآنهااستفادهنمود.
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سیستم ایمنی
)i-Size( صندلی کودک سایز

i سایز استاندارد براساس کودک صندلیهای این
)ECER129(ساختهشدهتابتوانندشرایطایمنی
فراهم خودرو در کودکان استفاده برای بهتری

آورند.
کودکانتا15ماهگیبایدروبهعقبقرارداده

شوند.
درصورتبرخوردوتصادفازکنارباخودرو،
محافظت کودک از بدرستی کودک صندلی

میکند.
برایاجتنابازنصبنادرستصندلیکودک
بهتراستازسیستمایزوفیکساستفادهشود.

انتخابصندلیمحافظکودکبراساسقدکودک
ونهوزناودارایکاراییبهتریخواهدبود.

سازگاریبینصندلیخودرووصندلیمحافظ
را i سایز کودک صندلی است. بیشتر کودک

میتوان"Super ISOFIX"درنظرگرفت.
بدینمعنیکهکاماًلباصندلیهایتاییدشدهسایز
 ISOFIXونیزصندلیهایتاییدشده)i-Size( i

)ECE R44(نیزهمخوانیدارد.

خودروی صندلیهای که صورتی در مهم: نکته
بست کنار تصویر125 عالمت است، i سایز شما

ISOFIXصندلیهاوجوددارد.

تصویر125

نکتهمهم:جدولصفحهبعدامکاننصبصندلی
)i-Size(رارویخودروشما iمحافظکودکسایز

نشانمیدهد.
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)i-Size(رانشانمیدهد. iاروپاامکاننصبصندلیمحافظکودکسایزECE 129جدولبرطبقاستاندارد

موقعیت صندلی سایز I در خودروی 

سرنشین وسط سرنشین عقب سرنشین جلو نوع صندلی

X X X ISO/R2 iصندلیمحافظکودکسایز
)i-Size(X X X ISO/F2

نیست. iسایز Universalصندلیمناسبصندلیمحافظکودک:X

نکتهمهم:اینخودروبرایاستفادهازصندلیمحافظکودکسایزiطراحینشدهاست.بااینوجودمیتوانصندلیمحافظکودکسایزiرارویآننصب
نمود.سازگاریخودروراباصندلیمحافظکودکدروبسایتسازندهبررسینمایید.
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سیستم ایمنی
صندلی محافظ کودک توصیه شده متخصصان پارسیان موتور برای خودروی DUCATO جدید

بااستفادهازحلقهّایISOFIXیاکمربندایمنیسهنقطهای Lineaccessori MOPARطیفوسیعیازصندلیهایمحافظکودکراپیشنهادمیدهدکه
میتوانندمورداستفادهقرارگیرند.

نکتهمهم:FCAتوصیهمیکندبراینصبصندلیمحافظکودکبراساسدستورالعملهمراهآنعملنمایید.

)105)104)103)102

نصب صندلی محافظ کودک نوع صندلی محافظ کودک صندلی محافظ کودک گروه وزنی

Universalو/i صندلیمحافظکودکسایز
بایدصندلیروبهجلونصبشودوفقطاز
کمربندایمنیخودرویارویصندلیهای
سایزi)کهمیتوانندجداگانهخریداری

شوند(وحلقههایISOFIXخودرواستفاده
شود.

بایدرویصندلیهایسمتبیرونیردیف
عقبمحکمشود.

Besafe iZi Modular
Fiat order code: 71808564

گروه0+:ازبدوتولدتا13
کیلوگرم

+از40تا80سانتیمتر +

Besafe iZi Modular i-Size Base
Fiat order code: 71808566
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نصب صندلی محافظ کودک نوع صندلی محافظ کودک صندلی محافظ کودک گروه وزنی

صندلیمحافظکودکسایزiبایدهمراهبا
پایهizi Modular I size کهبایدجداگانه

خریداریشودنصبمیگردد.
میتوانآنراروبهعقبیاجلوقرارداد

)بهدفترچهراهنمایصندلیمحافظکودک
رجوعشود(.

صندلیمحافظبایدرویصندلیهایسمت
بیرونیردیفعقبقرارگیرد.

Besafe iZi Modular i-Size Base
Fiat order code: 71808565

گروه0+/1:از9تا18
کیلوگرم

از67تا105سانتیمتر
+ +

Besafe iZi Modular i-Size Base
Fiat order code: 71808566

میتوانبااستفادهازکمربندایمنیسه
نقطهایوبستهایISOFIX)درصورت
 FCA .وجود(آنراروبهجلونصبنمود

توصیه می کند از قالب ISOFIX خودرو 
استفاده شود.

صندلیمحافظبایدرویصندلیهایسمت
بیرونیردیفعقبقرارگیرد.

Britax Romer KidFix XP
گروه2:از15تا25کیلوگرم

از95تا135سانتیمتر
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سیستم ایمنی
نصب صندلی محافظ کودک نوع صندلی محافظ کودک صندلی محافظ کودک گروه وزنی

بااستفادهازکمربندسهنقطهایوبست
ISOFIX)درصورتوجود(میتوانتنها

 FCA.اینصندلیراروبهجلونصبنمود
توصیه می کند از قالب ISOFIX خودرو 

استفاده شود.
صندلیمحافظبایدرویصندلیهایسمت

بیرونردیفعقبقرارگیرد.

Britax Romer KidFix XP
گروه3:از22تا38کیلوگرم
از136تا150سانتیمتر

هشدار

102(صندلیکودکرافقطهنگامتوقفخودرونصبکنید.درصورتشنیدنصدایقفل،صندلیکودکبهطرزصحیحبرپایههاوصلشدهاست.برای
تنظیم،نصبوجداکردن،دستورالعملهایمندرجبررویصندلیمحافظکودکرارعایتنمایید.

103(شرکتپارسیانموتورتوصیهمیکندبرایمحکمنمودنصندلیمحافظکودکبراساسدستورالعملهمراهآنعملنمایید.
104(ازیکحلقهبراینصببیشازیکصندلیمحافظکودکاستفادهنکنید.

105(درصورتیکهصندلیمحافظکودکایزوفیکسبهسهحلقهمحکمنشدهباشد،محافظتکاملازکودکصورتنمیگیردودرصورتتصادفممکن
استبهآسیبجدیویاحتیفوتکودکمنجرشود.
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توصیه های کلی برای حفظ ایمنی کودک
نصب برای موقعیت بهترین عقب، صندلی 
ضربه صورت در زیرا است کودک صندلی

بهترینحفاظتراازکودکمیکند.
3-4 تا مثال برای دارد امکان که حدی تا  
کودک محافظ صندلی در را کودکان سالگی،

روبهعقبقراردهید.
سرنشین جلو هوای کیسه که صورتی در  
 دکمه روی LED چراغ است، غیرفعال
صفحهنشانگررانیزبررسیکنیدتاازغیرفعال

بودنکیسههوامطمئنشوید.
کاماًلازدستورالعملارائهشدهصندلیمحافظ

کودکپیرویکنید.
دفترچهراهنمایآنراباسایرمدارکوکتابچه
راهنمایخودرودرونخودرونگهدارینمایید.
ازصندلیمحافظکودکدستدومکهدفترچه

راهنماندارداستفادهنکنید.
کمیصندلیمحافظکودکراحرکتدهیدتا

ازمحکمبودنآناطمینانحاصلنمایید.
هرصندلیمحافظکودکبراییکنفراست.
ازقراردادندوکودکروییکصندلیمحافظ

کودکخوددارینمایید.
بررسینماییدکهکمربندایمنیازرویگردن

کودکعبورنکردهباشد.
طور به کودک ندهید اجازه حرکت حین در 
نادرسترویصندلینشستهویاکمربندایمنی

رابازکند.

پایخود راروی نوزادان هرگزکودکانحتی
کس هیچ تصادف بروز صورت در ننشانید.

نمیتواندکودکراایمننگهدارد.
هرگزاجازهندهیدتسمهکمربنداززیرآرنجو

یاپشتکودکعبورکند.
درصورتبروزتصادفصندلیمحافظکودک
نوع به بسته آن، بر عالوه نمایید. تعویض را
حتی یا و ISOFIX حلقههای محافظ صندلی

کمربندایمنیراتعویضنمایید.
درصورتنصبصندلیمحافظکودکمیتوان
پشتسریردیفعقبخودروراخارجنمود.اما
درهنگاماستفادهبزرگساالنازصندلیخودرو
کودک محافظ صندلی از کودکان استفاده یا
صندلی پشتسری باید پشتسری، بدون

خودروسرجایخودقرارگیرد.

 – )SRS( سیستم محافظت تکمیلی
کیسه هوا

خودروممکناستمجهزبه:
کیسههوایراننده

کیسههوایسرنشینجلو
کیسههایهوایجانبیجلوبرایمحافظتاز

لگنوقفسهسینهرانندهوسرنشین.
کیسههایهوایپردهایبرایمحافظتازسر

سرنشینانجلوباشد.
"AIR BAG"محلقرارگیریکیسههوابادرجکلمه
دروسطغربیلکفرمانرویداشبوردرویلبههای
کنارییارویبرچسبکنارهکیسههوادرجشده

است.
کیسه های هوای جلو

کیسههایهوایجلودرصورتتصادفباجلوی
قرار طریق از زیاد – متوسط درجه با خودرو
گرفتنکیسههوابینسرنشینوغربیلکفرمانیا

داشبورد،ازسرنشینانجلومحافظتمیکند.
بنابراینعدمفعالشدنکیسههایدرسایرتصادفها
)برخوردازبغل،تصادفباعقبخودرو،واژگونشدن

خودرووغیره(نشانهنقصدرسیستمنمیباشد.
هنگامتصادفیابرخوردازجلوخودرو،کنترلیونیت

الکترونیکیموجببادشدنکیسههوامیشود.
کیسههواباقرارگرفتنبینبدنسرنشینجلوو
تجهیزاتکهمیتواندموجبصدمهشود،بهطور
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سیستم ایمنی
ناگهانیوفوراًبادمیشود.پسازآنبادکیسههوا

بالفاصلهتخلیهمیشود.
ایمنی کمربندهای جایگزین جلو هوای کیسههای
نیستند،بلکهعملکردآنهاراتکمیلمیکنند.بنابراین
کشورهای بیشتر و اروپا قوانین طبق باید همیشه

غیراروپاییکمربندایمنیخودراببندید.
درصورتهرگونهضربه،افرادیکهکمربندایمنی
و شده پرت جلو سمت به باشند، نبسته را خود
برخوردمیکنند.عملکرد بادشده باکیسههوای
محافظتیکیسههوادراینشرایطبهخطرمیافتد.
کیسههایهوایجلودرشرایطزیربادنمیشوند:

برخوردازجلوبااشیاءانعطافپذیرکهبرسطح
جلویخودروتأثیرنمیگذارند)بهعنوانمثال

برخوردقسمتجلویخودروباگاردریل(
یا دیگر خودروهای زیر به خودرو رفتن فرو  
گاردریل(؛ یا کامیون زیر )مانند محافظ موانع
دراینشرایطکیسههایهوابادرنظرگرفتن
بیشتری محافظت ایمنی کمربندهای عملکرد
غیرضروری آنها شدن فعال و نمیکنند ارائه
بادشدنکیسههای اینشرایطعدم است.در

هوانشانهنقصنمیباشد.
)106

رانندهوسرنشینجلوطراحیو کیسههایهوای
درجهبندیشدهاستتاازسرنشینجلوکهکمربند

ایمنیخودرابستهاست،محافظنماید.

جلو، هوای کیسههای حداکثری شدن باد حجم
بین و راننده و فرمان غربیلک بین فضای بیشتر
میکند. پر را جلو سرنشین و داشبورد صفحه
ناکافی باشدت برخورد درصورت هوا کیسههای
ازسمتجلو)کهدرآنعملکردکمربندهایایمنی
ایمنی کمربندهای نمیشوند. باز است( کافی
ازسمت تصادف هنگام باشند. بسته باید همیشه
جلویخودرو،کمربندهایایمنیقرارگیریصحیح

سرنشینانراتضمینمیکنند.
کیسه هوای جلو سمت راننده

به اینمجموعهشاملیککیسههوامیشودکه
مخصوص محفظه در و شد خواهد باد آنی طور

وسطغربیلکفرمانتصویر126قراردارد.

تصویر126

کیسه هوای سمت سرنشین جلو
)درصورتمجهزبودن(

به که میباشد هوا کیسه یک شامل اینسیستم
طورناگهانیبادخواهدشدودرمحفظهمخصوص
اینکیسههوا قراردارد. درداشبوردتصویر127
دارایحجمبزرگترینسبتبهکیسههوایراننده

میباشد.

تصویر127

کیسه هوای سمت سرنشین و صندلی 
محافظ کودک

)107
هرگزصندلیمحافظکودکروبهعقبراهنگام
فعالبودنکیسههوایسرنشینجلو،درصندلی
جلوقرارندهید.زیرادرصورتتصادف،فعالشدن
کیسههواممکناستموجبآسیبدیدگیمنجر

بهفوتکودکشود.
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تصویر128

همیشهمطابقدستورالعملرویبرچسبآفتابگیر
سرنشینجلو)تصویر128(عملنمایید.

سرنشین  هوای  کیسه  دستی  غیرفعال سازی 
جلو و کیسه هوای جانبی 

)درصورتمجهزبودن(
درصورتلزومقرارگیریکودکدرصندلیمحافظ
کودکروبهعقبرویصندلیجلو،کیسههوای
سرنشینجلووکیسههایجانبی)درصورتمجهز

بودن(بایدغیرفعالشوند.

نکتهمهم:برایغیرفعالکردندستیکیسههوای
سرنشینجلووکیسههایهوایجانبی)درصورت
مجهزبودن(بهتوضیحاتبخش"نمایشگر"درفصل
چراغ نمایید. مراجعه نشانگر" صفحه با "آشنایی
LEDرویدکمهدرصورتغیرفعالشدنروشن
تصویر129روی میشود.چراغLEDعالمت
نشان را سرنشین هوای کیسه وضعیت داشبورد
میدهد.درصورتیکهچراغLEDخاموشباشد.

کیسههوایسرنشینفعالاست.

درصورتیکهکیسههوایسرنشینجلووکیسه
هوایجانبی)درصورتمجهزبودن(مجدداًفعال

گردد،چراغهشدارخاموشمیشود.

تصویر129

هنگاماستارتخودرو)قرارگیریسوئیچدرموقعیت
روشن ثانیه 8 حدود برای LED چراغ )MAR
میشود.البتهباید5ثانیهازآخرینخاموششدن
موتورگذشتهباشد.درغیراینصورتبانمایندگی

شرکتپارسیانموتورتماسحاصلنمایید.
OFF/اگرسوئیچدرکمتراز5ثانیهمجدداًدرموقعیت
ONقرارگیرد،ممکناستچراغLEDخاموشباقی
،LEDبماند.دراینصورتبرایبررسیعملکردچراغ
موتورراخاموشنموده،حداقل5ثانیهصبرکنیدو

سپسموتورراروشننمایید.
نشانه LED چراغ شدن روشن اول ثانیه 8 طی
وضعیتدقیقکیسههوانمیباشد،بلکهتنهاوضعیت

اتصالرابررسیمیکند.
غیر که مدلهایی برای LED چراغ همچنین
فعالسازیکیسههوایسرنشیندرآندرنظرگرفته

نشدهاستنیزبررسیمیشود.

MAR،چراغ موقعیت در قرارگیریسوئیچ از پس
LEDبرایکمترازیکثانیهروشنوسپسخاموش
شدت به توجه با و مختلف شرایط در میشود.
برخورد،ممکناستچراغهشدارروشنشود.این
شدتبرخوردممکناستباتوجهبهسرعتخودرو

تغییرنماید.

هشدار

به اشیاء سایر یا برچسب چسباندن از )106
نواحی در داشبورد صفحه فرمان، غربیلک
کیسههایهوایسرنشینوصندلیهاخودداری
کنید.اشیاء)مانندتلفنهایسیار(رارویصفحه
داشبوردسمتسرنشینقرارندهید.وجوداین
اشیاءموجبتداخلدرعملکردبازشدنکیسه

هواوآسیبجدیبهسرنشینانمیشود.
107(درصورتفعالبودنکیسههوایسرنشین
صندلیمحافظکودکروبهعقبرارویصندلی
بادشدنکیسههوادرصورت ندهید. قرار جلو
به منجر آسیبدیدگی موجب میتواند تصادف
دادن قرار درصورت فوتکودکشود.همیشه
هوای کیسه جلو، صندلی در کودک صندلی
سرنشینراغیرفعالکنید.عالوهبراینصندلی
سرنشینبایدتاحدممکنبهسمتعقبکشیده
شودتاازتماسبینصندلیکودکوداشبورد
جلوگیریگردد.کیسههوابایدبالفاصلهپساز
کودک، حضور عدم و کودک صندلی برداشتن
جهتاطمینانازمحافظتبیشتربرایبزرگساالن

مجدداًفعالشود.
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کیسه هوای جلو سمت سرنشین و صندلی محافظ کودک : مهم

تصویر130
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کیسه های هوای جانبی
)117)116)115)114)113)112)111)110)109)108

)121)120)119)118

افزایشحفاظتازسرنشیناندرصورت بهمنظور
بروزتصادفازبغل،)درصورتمجهزبودن(خودرو
دارایکیسههایهوایجانبیوکیسههوایپردهای

است.
بودن( مجهز صورت )در جانبی هوای کیسههای
هنگامبرخوردازبغلبادرجهمتوسطشدیدباقرار
سمت داخلی قسمتهای و سرنشین بین گرفتن
عدم میکند. محافظت سرنشین از خودرو کناری
فعالشدنکیسههایهوایجانبیدرسایرتصادفات
پشت، سمت از برخورد جلو، سمت از )برخورد
نقصسیستممحسوب عنوان به غیره( و واژگونی

نمیشود.
درصورتبرخوردازبغل،یونیتکنترلالکترونیکی،
موجببادشدنکیسههوامیشود.کیسههایهوا
که تجهیزات و سرنشین بدن بین گرفتن قرار با
میتواندموجبصدمهشودبهطورناگهانیوفوراً
بالفاصله هوا کیسه باد آن از پس و میشود باد

تخلیهمیشود.
بودن( مجهز صورت )در جانبی هوای کیسههای
جایگزینکمربندهایایمنینیستند،بلکهعملکرد
آنهاراتکمیلمیکنند.بنابراینهمیشهبایدطبق
قوانیناروپاوبیشترکشورهایغیراروپاییکمربند

ایمنیخودراببندید.

کیسه های هوای جانبی برای محافظت از 
قفسه سینه

)درصورتمجهزبودن(
اینسیستمدرپشتیهایصندلیتصویر131قرار
داردکهدرصورتبرخوردازبغلبادرجهمتوسط
–شدیدازقفسهسینهولگنسرنشینانمحافظت

میکند.

تصویر131

کیسه های هوای پرده ای
)درصورتمجهزبودن(

یکیسمت میشود پردهای هوای کیسه دو شامل
پوشش کهپشت یکیسمتچپخودرو و راست
کناریسقفقرارگرفتهباکاورخاصپوشیدهشده

است.

سر از حفاظت برای پردهای هوای کیسههای
سرنشیناندرصورتبرخوردازبغلطراحیشدهو

بهصورتگستردهبادمیشود.
نکتهمهم:درصورتبروزتصادفازبغل،اگربهدرستی
رویصندلیقرارداشتهباشید،بهترینمحافظتازسر
راارائهمیدهدزیراکیسهّهایهوایپردهایبهدرستی

بادمیشوند.

در تصادف یا شدید برخورد صورت در مهم: نکته
نواحیزیرخودرو)برایمثالبرخوردشدیدبهپلهها،
جدولحاشیهپیادهروویاموانعکوتاهیاسقوطخودرو
دردستاندازهایاگودیهایبزرگجاده(ممکناست
کیسههایهوایجلوویاکیسههایجانبیبازشوند.

نکتهمهم:هنگامبادشدنکیسههایهوامقداریگرد
وخاکتولیدمیشود.

تصویر132
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اینگردوخاکیادودمضرنیستونشانهآتشسوزی
نمیباشد.عالوهبراینسطحکیسههوایبادشدهو
داخلخودروممکناستازبقایایاینگردپوشیده
شود.دراینشرایطممکناستپوستوچشمها
تحتتأثیرقراربگیرند.برایرفعاینمشکلنواحی

تحتتأثیرراباآبوصابونمالیمبشویید.

نکتهمهم:درصورتبروزتصادفوفعالشدنهر
یکازتجهیزاتمحافظتی،خودرورابرایتعویض
اینتجهیزاتوبازرسیتمامسیستمبهنمایندگی
شرکتپارسیانموتورنشاندهید.هرگونهکنترل،
تعمیروتعویضمربوطبهکیسههایهوابایدفقط
شود. انجام موتور پارسیان شرکت نمایندگی در
در ابتدا دارید، را خودرو کردن اوراق قصد اگر
کیسه سیستم موتور، پارسیان شرکت نمایندگی
هواراغیرفعالکنید.درصورتتغییرمالکخودرو،
کیسههای کارگیری به روش از باید جدید مالک
هواوهشدارهایفوقوهمچنین"کتابچهراهنمای

مالکخودرو"مطلعشود.

کیسههای پیشکشنده، سیستمهای مهم: نکته
هوایجلووکیسههایهوایجانبیسرنشینجلو
بهطورمتفاوتوبراساسنوعخودروعملمیکنند.
عدمعملکرداینتجهیزاتنشانهنقصدرسیستم

آنهانمیباشد.

هشدار

روی را خود بازوی یا آرنج دست، هرگز )108
پردهای هوای کیسه محدوده یا پنجره یا درب
از بازشدنکیسههوا تادرصورت قرارندهید

بروزآسیباحتمالیجلوگیریشود.
پنجره از را خود آرنج یا بازو سر، هرگز )109

بیروننبرید.
در سوئیچ قرارگیری با که صورتی در )110
روشننشدهو موقعیتMAR،چراغهشدار
یادرحینرانندگیروشنبماند)بههمراهپیغام
صورت )در منظوره چند نمایشگر صفحه روی
سیستم در نقص است ممکن بودن(( مجهز
صورت این در باشد؛ آمده وجود به ایمنی
است ممکن هوا کیسههای یا و پیشکشندهها
یادرحالت و نشوند باز بروزحادثه درصورت

عادیبهصورتناگهانیبازشوند.
برایبررسیسیستمایمنیبانمایندگیشرکت

پارسیانموتورتماسحاصلنمایید.
111(پشتیصندلیهایجلویاپشتراباروکشی
کهمناسببرایاستفادهکیسههایهوایجانبی

نباشد،نپوشانید.
بر اشیاء دادن قرار از رانندگی هنگام )112
لبهای بین یا سینه قفسه مقابل پاها، روی
کنید، اجتناب غیره( و مداد لوله، )مانند خود
ایناشیاءدرصورتبادشدنکیسههواموجب

آسیبشدیدمیشوند.

را خود دستان رانندگی هنگام همیشه )113
رویغربیلکفرمانقراردهیدتادرصورتنیاز
هنگام در شوند. باز راحتی به هوا کیسههای
نکنید. رابهسمتجلوخم رانندگیبدنخود
بهپشتی و قرارداده راکاماًلصاف پشتخود

تکیهدهید.
حرکت خودرو که هنگامی است ممکن )114
نمیکند،سوئیچواردشدهودرموقعیتMARقرار
داردیاحتیهنگامیکهخودروخاموشاست،یا
خودروبهخودرویدرحالحرکتدیگریبرخورد

کردهاست،کیسههایهوابازشوند.
بنابراینحتیاگرخودرومتوقفمیباشد،هنگامی
کهکیسههوایسرنشینجلوفعالاستصندلی
صندلی روی را عقب به رو کودک محافظ
سرنشینجلوقرارندهید.زیرادراثربروزتصادف
ممکناستموجبآسیبمنجربهفوتکودک
شود.بنابراینهمیشهپیشازآنکهصندلیمحافظ
کودکروبهعقبرارویصندلیسرنشینجلو
قراردهید،کیسههوایسرنشینراغیرفعالکنید.
عالوهبراین،صندلیسرنشینبایدتاحدممکنبه
سمتعقبکشیدهشودتاازتماسبینصندلی
کودکوداشبوردجلوگیریگردد.بالفاصلهپس
ازخارجکردنصندلیمحافظکودک،کیسههای
هوایسرنشینرامجدداًفعالنمایید.همچنین
بهخاطرداشتهباشیددرصورتیکهسوئیچدر
موقعیتSTOPقرارداشتهباشد،درصورتبروز
تصادفهیچیکازسیستمهایایمنی)کیسههای
هوایاپیشکشندهها(عملنمیکند.عملنکردن

تجهیزاتدراینمواقعنشانهنقصنیست.
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سارقین تالش خودرو، سرقت صورت در )115
معرض در خودرو قرارگیری یا سرقت برای
کیسه سیستم بازرسی برای سیل، یا تخریب
هوابهنمایندگیشرکتپارسیانموتورمراجعه

کنید.
،MAR116(پسازقرارگیریسوئیچدرموقعیت
رویداشبورد)زمانروشن چراغLEDدکمه
ماندنرامیتوانتغییرداد(برایبررسیعملکرد

درستچراغLEDروشنمیشود.
117(صندلیهاراباآبیابخارفشردهشستشو
کارواشهای در یا دست با را )شستشو ندهید

اتوماتیکمخصوصصندلیانجامدهید(
از بیشتر هوا کیسه شدن باد محدوده )118
است. پیشکشنده سیستم عملکرد محدوده
برایبرخوردهادرنواحیبیندومحدودهفعال
شدنسیستمپیشکشندهبهتنهاییعادیاست.
119(ازآویزانکردناشیاءسفتبهقالبلباس

یادستگیرههاخوددارینمایید.
کمربند عملکرد جایگزین هوا کیسههای )120
افزایش را آنها کارایی اما نیستند، ایمنی
میدهند.عالوهبراینازآنجاییکهکیسههای
پایین، سرعت با جلو از برخورد در جلو هوای
برخوردازبغل،برخوردازعقبخودرویاواژگونی
عملنمیکنند،سرنشینانفقطباکمربندایمنی
محافظتمیشوندوکمربندهایایمنیهمیشه

بایدبستهباشند.

چراغ نقص صورت در مدلها برخی در )121
نشانگر( صفحه روی در )واقع  LED
کیسه و شده روشن کنسول روی   چراغ
برخی در میگردد. غیرفعال سرنشین هوای
)واقعدر مدلها،درصورتنقصچراغ
رویصفحهنشانگر داشبورد(چراغهشدار

روشنمیشود.
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روشن کردن خودرو و رانندگی
روشن کردن موتور 

خودرومجهزبهسیستمقفلبرقیخودرواست،در
 Fiat"صورتیکهموتورروشننمیشود،بخشسیستم

CODE"فصلآشناییباخودرورامالحظهفرمایید.
آینهدید موتور،صندلیخود، ازروشنکردن قبل
عقب،آینههایبغلراتنظیمنمودهوکمربندایمنیرا

بهطورصحیحببندید.
فشار را گاز پدال موتور، کردن روشن برای هرگز

ندهید.

نکتهمهم:اگرپدالگازوترمزبهطورهمزمانناگهان
فشردهشود،سیستمفرمان،ترمزگیریرابهعنوان
اولیتاولدرنظرمیگیرد.دراینشرایطموتوربه
حالتبازیابیتغییرحالتدادهوعملکرد)گشتاوردور

موتوروسرعتخودرو(محدودمیگردد.
برایبازگشتبهحالتمعمول،پدالگازرابهآرامی

رهاکنید.
الزمبهتوقفوروشنکردنموتورنیست.

)122
)15)14

نحوه روشن کردن موتور برای مدل های 
گیربکس دستی

بهروشزیرعملکنید:
ترمزدستیرادرگیرنمایید.

دستهدندهرادرموقعیتخالصقراردهید.
سوئیچرادرموقعیتMARقراردهید:چراغهای
روشن نشانگر صفحه روی  و  هشدار

خواهدشد.
خاموش و صبرکنیدتاچراغهایهشدار
عملکرد این باشد، گرمتر موتور چه هر شوند.

سریعترصورتمیگیرد.
بدونفشردنپدالگاز،پدالکالچراتاانتهافشار

دهید.
بهمحضخاموششدنچراغهشدارAVVسوئیچ
بچرخانید.صبرکردنبهمدت رابهموقعیت
طوالنیموجبهدررفتنگرمایتولیدیبهوسیله

شمعهایموتورمیشود.
بهمحضروشنشدنموتور،سوئیچرارهاکنید.

)16
نحوه روشن کردن موتور برای مدلهای دارای 

گیربکس اتوماتیک 
در دستهدنده که میشود روشن زمانی تنها موتور
موقعیتPیاNقرارداشتهباشد؛یعنیهنگامروشن
شدنموتورسیستمدرموقعیتNیاPقراردارد)Pبه
معنیدندهخالصاستدرحالیکهچرخهایخودرو

بهصورتمکانیکیقفلهستند.
)16

شروع حرکت 
برایحرکتازموقعیتP،پدالترمزرافشاردهیدو
دستهدندهرادرموقعیتدلخواه)Dیاحالتمتوالی
برایحرکتبهجلویاRبرایدندهعقب(قراردهید.
عالمتموقعیتدندهرویصفحهنمایشگرنشانداده
میشود.پسازرهاکردنپدالترمز،خودروبهمحض
عقب یا جلو سمت به خزیدن"، "حالت فعالشدن
شروعبهحرکتخواهدکرد.دراینحالتنبایدپدال

گازرافشارداد.

نکتهمهم:ناهماهنگیبینسرعت)کهرویصفحه
نمایشگرنشاندادهمیشود(وموقعیتدستهدنده
بهوسیلهحرفاولموقعیتدستهدندهویاچشمک
زدنعالمتدندهرویصفحهنشانگر)همراهباهشدار
صوتی(نشاندادهمیشود.اینوضعیتنشانهنقص
عملکردنیست.ولیبایدبهعنوانیکفرمانازسوی

سیستمبرایادامهحرکتدرنظرگرفتهشود.

نکتهمهم:هنگامیکهاهرمترمزپارکیاترمزدستی
رهاشده،موتوردرحالتدورآرامقرارداردودسته
بسیار قراردارد حرکت یا D، R موقعیت در دنده
احتیاطکنیدزیراممکناستخودروحتیبدونفشار

دادنپدالگازشروعبهحرکتکند.
دراینشرایطخودروبایدحتماًدرمکانیبهدرستی

پارکشدهوازپدالترمزاستفادهشود.
)17
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مراحل روشن کردن موتور برای مدلهای 
سوخت طبیعی

)درصورتمجهزبودن(
روشهایمختلفروشنشدنموتوربهشرحزیر

است:
مخزنمتاندرحالتذخیرهنیست:مخزنسوخت
خالینیست:موتورباسوختنمتانروشنمیشود.
:مخزنسوختخالی مخزنمتانخالیاست  
نیست:موتورباسوختروشنمیشودوتازمانی
کهمخزنمتانپرنشود،مصرفسوختبهحالت
استفادهازمخزنمتانتغییرپیدانمیکند.درعین
و شده روشن ذخیره مخزن هشدار چراغ حال
پیغام"نیازبهسوختگیری"،رویصفحهنمایشگر

نشاندادهمیشود.
مخزنمتاندرحالذخیرهنیست:مخزنسوخت
خالیاست:موتورباسوختمتانروشنمیشود.

)16)21)20)19)18

هشدار

122(روشنکردنخودرودرمکانهایسربسته
خطرناکاست.موتوراکسیژنمصرفمینماید.
دوداگزوزشاملدیاکسیدکربن،مونوکسیدکربن

وسایرگازهایسمیاست.

نکته مهم

14(توصیهمیشودازحداکثرکاراییخودرودر
مدتکارکرداولیهآناستفادهنکنید)بهعنوانمثال،
گازدادنبیشازاندازه،رانندگیطوالنیمدتبا
سرعتباال،ترمزگیریشدیدوبیشازحدوغیره(.

15(هنگامخاموشکردنموتور،برایجلوگیری
ازمصرفغیرضروریسوختوتخلیهشارژباتری،
هرگزسوئیچخودرورادرحالتMARرهانکنید.
کردن خاموش از پس موارد، برخی در )16
موتور،فنبهمدتحدود120ثانیهفعالاست.
17(درصورتروشنشدنخودرودردنده،از
آنجاکهدستهدندهبهصورتخودکاردرحالت
خالصقرارمیگیرد،خطرناکبودنموقعیتبه

صورتبوقهشداراعالممیگردد.
18(اگر60ثانیهبعدازروشنشدنموتوریادر
طولزمانبکسلکردنطوالنیمدت،چراغهشدار
 چشمکبزندنشاننقصدرسیستمپیش

گرمکنشمعاستدراینصورتاگرموتورروشن
میشودبهصورتمعمولیرانندگیکنید،ولیدر
اولینفرصتممکنبانمایندگیشرکتپارسیان

موتورتماسحاصلفرمایید.
19(بهخاطرداشتهباشیدکهبوسترترمزوفرمان
برقیتازمانروشنشدنموتورعملنمیکنند.
غربیلک و ترمز پدال کنترل برای بنابراینشما

فرماننیازبهنیرویبیشازحدمعمولدارید.
20(هرگزبرایروشنکردنموتورازطریقهل
دادن،یابکسلکردنیاسرازیرشدنخودروبر
رویشیبسرپایینیاقدامنکنید.اینامرموجب
جاریشدنسوختبهمبدلکاتالیستیوصدمه

جبرانناپذیربهآنمیشود.

گازدادن موتور، کردن خاموش از پیش )21
ناگهانیوشدیدنتیجهاینداردوسوختراهدر
دادهوبهویژهبهتوربوشارژموتورصدمهمیزند.

پارک خودرو

)123
)22

برایپارکوترکخودروبهروشزیرعملکنید:
دستهدندهرادرگیرکرده)درصورتپارکبرروی
شیبرویدنده1قراردهیدیادرصورتپارک
درسرازیری،دندهعقبرادرگیرنمایید(وچرخها

رابچرخانید.
موتورراخاموشکردهوترمزدستیرابکشید.

ازمغزی را ترکخودروسوئیچ همیشههنگام 
فرمانخارجکنید.اگرخودرورویشیبپارک
شده،توصیهمیشودجلویچرخهابلوکیاسنگ

قراردهید.

نکتهمهم:هرگزخودرورادرموقعیتخالص)یادر
مدلهایگیربکساتوماتیک،قبلازقراردادندسته

دندهدرموقعیتP(رهانکنید.

خودروهای دارای گیربکس دستی
بهروشزیرعملکنید:

دستهدندهرادرگیرکرده)درصورتپارکبرروی
شیبرویدنده1قراردهیدیادرصورتپارک
درسرازیری،دندهعقبرادرگیرکنید(وچرخها

رابچرخانید.
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موتورراخاموشکردهوترمزدستیرابکشید.

اگرخودرورویشیب)سرباالیی(پارکشده،توصیه
میشودجلویچرخها،بلوکیاسنگقراردهید.

سوئیچراازمغزیفرمانبرداریدزیراباعثتخلیهشارژ
باتریمیشود.همیشههنگامترکخودرو،سوئیچرا

همراهخودببرید.
مدل های دارای گیربکس اتوماتیک

درمدلهایدارایگیربکساتوماتیک،پدالترمزرا
فشاردادهودستهدندهرادرموقعیتPقراردهید.
صبرکنیدتاعالمتPرویصفحهنمایشگرظاهر

گردد.حالمیتوانیدپدالترمزرارهاکنید.
نکات مهم:

درصورتتوقفخودرووقرارداشتندستهدنده
درهرموقعیتیهمیشهپدالترمزرافشردهنگه
داریدتازمانیکهبخواهیدشروعبهحرکتکنید.
دراینحالتپدالترمزرارهاکردهوآرامپدال

گازرافشاردهید.
مدت، طوالنی توقفهای در میشود پیشنهاد  

دستهدندهرادرموقعیتخالصNقراردهید:
برایحفظشرایطکالچ،ازپدالگازبرایمتوقف
نگهداشتنخودرو)برایمثالهنگامتوقفدرسر
باالیی(استفادهنکنیدممکناستکالچپیشاز
حدداغشدهوآسیبببیند.بهجایآنازپدال
ترمزاستفادهنمودهوتنهابرایشروعبهحرکتاز

پدالگازاستفادهنمایید.

فقطدرصورتنیازبهکنترلبیشتربرایحرکت
2 دنده از کم چسبندگی با سطوحی روی یا

استفادهکنید.
اگردستهدندهدرموقعیتدندهعقب)R(قرار
داشتهومجبوربهاستفادهازدنده1یابرعکس
هستید.ابتداکاماًلخودرورامتوقفنمودهوپدال

ترمزرافشاردهید.
باوجودتوصیهشدیدبهعدمانجام،ولیدرصورت
منتظره غیر دالیل به یا سرازیری در حرکت
میتوانیدبادندهخالصروبهجلوحرکتکنید.
هنگامیکهدستهدندهرادرموقعیتیقراردهید
سیستمبهصورتخودکاردستهدندهرادربهترین
موقعیتقرارمیدهدتابراساسسرعتخودرو،

گشتاوردرستبهچرخهامنتقلگردد.
درصورتلزومباموتورخاموشمیتوانیددسته
در را سوئیچ و N یا R موقعیت1، در را دنده
موقعیتMARقراردادهوپدالترمزرافشاردهید.
دراینحالت،بایدبینتغییردندهها5دقیقهفاصله
باشدتاباعثحفظعملکردسیستمهیدرولیکو

خصوصاًپمپگردد.
برایشروعحرکتدرسرباالییپسازآزادکردن
ترمزدستیویاپدالترمز،بهتدریجشتاببگیرید.
افزایش موتور دور تعداد میشود باعث کار این
یافتهوباایجادگشتاوربیشترچرخهاازعهدهگذر

ازسرباالییبربیاید.

هنگامتوقفخودرودرشیببیشاز5٪،قرار
دادندستهدندهدردنده2ممنوعاست.

ترمز دستی
فعال کردن ترمز دستی:اهرمدستیدرسمتچپ
صندلیرانندهقراردارد.برایدرگیرکردنترمزدستی
آنرابهسمتباالبکشیدوازعدمحرکتخودرو

مطمئنشوید.
را دستی ترمز اهرم کمی : ترمزدستی رها کردن 
بلندکنیدودکمهAرافشاردهیدواطمینانحاصل
نمایشگر رویصفحه  هشدار چراغ که نمایید
خاموشمیشود.درحینانجامایناقدامات،پدال
خودرو ناگهانی حرکت از تا دهید فشار را ترمز

جلوگیریشود.

نکتهمهم:درچنینمواقعیبرایاطمینانازتوقف
کامل، بارگیری یا سراشیبیها در خصوصاً خودرو

مطمئنشویدکهترمزدستیدرگیرشدهاست.

خودرو که هنگامی ترمزدستی از تنها مهم: نکته
سیستم در نقص صورت در یا است متوقف
هیدرولیکهنگامحرکتخودرواستفادهکنید.در
صورتاستفادهازترمزدستیهنگامحرکتخودرو
تا گیرد صورت آرامی به کار این میشود توصیه
نتیجهچرخش در و عقب قفلشدنچرخهای از

خودروجلوگیریشود.
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برایدرگیرکردندندهّها،پدالکالچراتاانتهافشار
دادهودستهدندهرادرموقعیتموردنظر)موقعیتهای
مختلفدندههارویاهرمدستهدنده)A(تصویر133

نشاندادهشدهاست(قراردهید.

هشدار

123(هرگزکودکانرادرخودروتنهانگذارید،
فرمان مغزی از را سوئیچ خودرو ترک هنگام

خارجنمودهوآنراهمراهخودببرید.

نکته مهم

سیستم بر خودرو بودن مجهز صورت در )22
هنگام که نمایید بررسی همواره بادی تعلیق
وجود خودرو اطراف و باال کافی فضای پارک،
با خودرو ارتفاع است ممکن زیرا داشتهباشد.
توجهبهبارویاتغییراتدمایی،باالتریاپایینتر

رود.

گیربکس دستی

تصویر133

برایتعویضدستهدندهدردنده6،اهرمرابهسمت
راستفشاردهیدتابهاشتباهدردنده4قرارنگیرد.
همینکاررابرایتغییردندهازدنده6به5انجام

دهید.

در دنده دسته زمانی تنها است ممکن مهم: نکته
موقعیتدندهعقبقرارگیردکهخودرومتوقفباشد.
درصورتروشنبودنموتورقبلازقراردادندسته
دندهدرموقعیتدندهعقب،پدالکالچرافشردهو2
ثانیهصبرکنیدتاازآسیببهدندههاجلوگیریشود.

برایتعویضدستهدندهازموقعیتخالصبهموقعیت
دندهعقب)R(بهروشزیرعملکنید:حلقه)A(زیر
اهرمراکمیبکشیدوهمزماندستهدندهرابهسمت

چپوسپسجلوحرکتدهید.
)124
)23

هشدار

124(برایتعویضصحیحدندهها،پدالکالچرا
تاانتهافشاردهید.زیرپدالهاوکفخودرونباید
کفپوش کنید بررسی باشد. داشته قرار مانعی
خودروهمیشهصافبودهوبهپدالهاگیرنکند.

نکته مهم

23(هنگامرانندگی،ازقراردادندستبرروی
بر دست قرارگیری کنید؛ اجتناب دنده اهرم
اتفاقیهرچندکم،درطول فشار با دنده روی
زمانموجبسایشپیشازموعداجزایداخلی
برای فقط باید کالچ پدال میشود. گیربکس

تعویضدندهاستفادهشود.
هنگامرانندگیپایخودرارویپدالکالچتکیه
)در الکترونیکی کالچ کنترل عملکرد ندهید.
صورتمجهزبودن(؛حالتاشتباهرانندگیرابه
عنوانخطادرنظرگرفتهوغیرفعالخواهدشد.
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روشن کردن خودرو و رانندگی
)درصورتمجهزبودن(

9 اتوماتیک گیربکس به مجهز میتواند خودرو
سرعتهباشد.

کهدردوحالتمیتواندعملکند"حالتاتوماتیک"
و"حالتترتیبی"

دسته دنده
)24 )130)129)128)127)126)125

گیربکس اتوماتیک

تصویر134

اهرمدستهدندهمیتوانددریکیازموقعیتهایزیر
قرارگیرد:

P=پارک
R=دندهعقب

N=خالص
D=حرکت)حرکتخودکارروبهجلو(

Auto Stick :افزایشدندهبهدندهباالتربراساس
سرعتحرکتخودرو؛کاهشدندهبهدندهپایینتر

براساسسرعتحرکتخودرو

داده نشان نمایشگر صفحه روی دنده موقعیت
استفاده گیربکس ترتیبی" "حالت از اگر میشود.
– یا + سمت به میتواند )حرکت( D دنده شود
حرکتکند.اینموقعیتهامتغیرمیباشندواهرم

بهحالتمیانهبازمیگردد.
برایخروجازموقعیتP،یاتغییرازموقعیتN به
موقعیتD یاR،درزمانیکهخودرومتوقفبودهیا
باسرعتکمدرحالحرکتاست،بایدپدالترمز
همفشاردادهشود)بهبخش"غیرفعالسازیدندهها
ترمز"درهمینفصلمراجعه بهکارگیریپدال با

نمایید.

)Nیا( Pنکتهمهم:هنگامتعویضدندهازموقعیت
بهموقعیتدیگرپدالگازرافشارندهید.

نکتهمهم:پسازانتخابدنده،قبلازشتابگیری
کمیصبرکنید.ایناحتیاطخصوصاًدرزمانیکه

موتورسرداست،امریبسیارحیاتیاست.

حالت رانندگی اتوماتیک
دسته باید اتوماتیک رانندگی حالت انتخاب برای
دندهرادرموقعیتDقراردهید.باتوجهبهسرعت،
دورموتور)میزانفشاررویپدالگاز(وپیچجاده
بهتریننسبتتوسطیونیتکنترلانتخابمیشود.

از Dدرهرگونهشرایطرانندگیمیتوانموقعیت
عملکردترتیبیراانتخابنمود.

عملکرد "دنده معکوس" 
برایحفظسریعسرعتدرصورتفشارکاملبر
پدالگاز،سیستمکنترلگیربکسدندهرابهدنده

پایینترتعویضمیکند)دندهمعکوس(.

دارای جادههای در رانندگی هنگام مهم: نکته
چسبندگیکم)وجودبرف،یخ،غیره(ازفعالشدن

عملکرددندهمعکوسجلوگیرینمایید.

Auto Stick - حالت رانندگی ترتیبی
که هنگامی مثال )برای متداول دنده تعویض در
خودروبابارسنگین،رویشیبیادربادشدیدیادر
زمانیدککشیتریلرهایسنگین(توصیهمیشود
ازحالتAuto Stick)تعویضدندهترتیبی(برای
انتخابوحفظنسبتدندهپایینتراستفادهنمود.

دراینحالتتعویضدندهازموقعیتD)رانندگی(
خودرو سرعت بر توجه بدون ترتیبی حالت به

امکانپذیراست.
فعال سازی

برایقراردادندستهدندهازموقعیتD)حرکتبه
حالتترتیبی،دستهدندهرابهسمتچپنشانگر
–و+پنل(حرکتدهید.موقعیتدندهرویصفحه

نمایشگرنشاندادهخواهدشد.
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اهرمدستهدندهرادرموقعیتP)پارک(قرار
دهید

موتورراخاموشکنید.
روشن را موتور دوباره و کرده صبر ثانیه 10  

کنید.
دندهموردنظرراانتخابکنید.درصورتعدم
گیربکس صحیح عملکرد مشکلی هیچ وجود

بازیابیخواهدشد.

موقتی، نقص هرگونه بروز صورت در مهم: نکته
توصیهمیشودبانمایندگیشرکتپارسیانموتور

تماسحاصلفرمایید.

قفل سوئیچ و موقعیت پارک
خارج از قبل است نیاز عملکرد این اجرای برای
در دنده دسته فرمان مغزی از سوئیچ نمودن

موقعیتPقرارگیرد.
و باشد شده تمام خودرو باتری که صورتی در
سوئیچداخلمغزیفرمانباشد،سوئیچدرموقعیت

خودقفلخواهدشد.
بخش دستی صورت به سوئیچ کردن خارج برای
"بازکردنقفلدستهدندهخودکار"درفصل"شرایط

اضطراری"رامالحظهفرمایید.

ممانعت از حرکت دسته دنده
باشد شده فشرده قباًل ترمز پدال که صورتی در
سیستماجازهنمیدهدکهدستهدندهراازموقعیت

Pحرکتدهید.

برایتعویضدندهبهموقعیتیغیرازPیاازNبه
R،بایدسوئیچدرموقعیتMAR)موتورروشنیا

خاموش(قرارگرفتهوپدالترمزفشردهشود.
درصورتبروزنقصیاعدمشارژباتری،دستهدنده
درموقعیتPقفلخواهدشد.برایآگاهیازنحوه
بازکردننقصدستهدندهبهصورتدستیبخش
"گیربکساتوماتیک"درفصل"شرایطاضطراری"را

مالحظهفرمایید.
)موتور MAR موقعیت در سوئیچ قرارگرفتن با
روشن(،درصورتیکهبیشاز10ثانیهدستهدنده
درموقعیتNباقیبماند،بایدترمزرافشاردهید
تادنده)RیاD(درگیرشود.پیغامیرویصفحه
نمایشگرظاهرخواهدشدتابهشمایادآورینماید

کهبرایتعویضدندهبایدترمزفشردهشود.
ولی نشده قفل N موقعیت در دنده دراینحالت،
تعویضدندهبدونفشارترمزامکانپذیرنمیباشد

وپیغامیرویصفحهنمایشگرظاهرمیگردد.
نکات مهم

گیربکس به است ممکن زیر کارهای انجام عدم
آسیببرساند:

فقطهنگامتوقفخودروموقعیتPراانتخاب
کنید.

برایتغییردنده،اهرمدستهدندهرابهسمتجلو
عالمت-یابهسمتعقبعالمت+بکشید.

غیرفعال سازی
اهرمتعویضدندهرابهموقعیتD)حرکت(حالت

رانندگی"اتوماتیک"برگردانید.

عملکرد اضطراری گیربکس
)درصورتمجهزبودن(

عملکردگیربکسبهصورتلحظهایبرایشناسایی
در میگیرد. قرار استفاده مورد نقصی هرگونه
صورتوجودهرنقصیکهبهگیربکسآسیببزند،
عملکرد" اضطراریگیربکس"فعالمیشودودراین
شرایطگیربکسبدوندرنظرگرفتندندهانتخابی،

درموقعیتدنده4قرارمیگیرد.
موقعیتهایR ،PوNهنوزفعالمیباشند.عالمت

ممکناسترویصفحهنمایشگرروشنشود.
اضطراری "عملکرد پیغام شدن ظاهر صورت در
پارسیان شرکت نمایندگی با بالفاصله گیربکس"

موتورتماسحاصلنمایید.
نقص موقت

زیر روش با میتوان موقت نقص بروز صورت در
دندههای تمام برای را گیربکس صحیح عملکرد

حرکتروبهجلوبازیابینمود:
خودرورامتوقفنمایید.
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روشن کردن خودرو و رانندگی
موتور دورآرام و توقفخودرو درصورت تنها  
سایر به R از یا نموده انتخاب را R موقعیت

موقعیتهاحرکتکنید.
است، دورآرام از بیش موتور دور که هنگامی  
DوN،R،Pازتعویضدندهبینموقعیتهای

خودداریکنید.
درصورتیکهاهرمتعویضدندهرادرموقعیت
دیگریبهجزPقرارمیدهیدپدالترمزرافشار

دهید.
حرکتناگهانیخودرومیتواندمنجربهآسیب
سرنشینانیاافراداطرافخودروشود.خودرورا
درحالتروشنترکنکنید.قبلازخارجشدن
نموده درگیر را پارک ترمز همیشه خودرو از
دستهدندهرادرموقعیتPقرارداده،موتوررا
فرمان)در مغزی از را وسوئیچ نموده خاموش
نمایید. خارج مکانیکی( کلید دارای مدلهای
دارد قرار Stop حالت در سوئیچ که هنگامی
نمود( خارج را سوئیچ میتوان که )موقعیتی
گیربکسدرموقعیتPقفلمیشودتاازحرکت

ناگهانیخودروجلوگیرینماید.
هنگامخروجازخودرو،همیشهکلیدمکانیکیرا
ازمغزیفرمانخارجنمودهوتمامیدربهارا
ببندید.هرگزکودکانرادرخودروتنهانگذارید.
هنگامیکهدورموتوربیشترازدورآراماست،
تعویضدندهبهموقعیتیغیرازPیاNخطرناک

است.

اگرپدالترمزکاماًلفشردهنشود،خودروبهسرعت
میتواندشتابگیرد.تنهادندهرادرحالتدورآرام

وبافشارکاملپدالترمزدرگیرنمایید.
معمول حد از گیربکس دمای که صورتی در  
عملکردباالتررود،یونیتکنترلگیربکسممکن
را وگشتاورحرکت نموده راعوض دنده است

کاهشدهد.
درصورتیکهگیربکسبیشازحدداغشود،
عالمتداغشدنبیشازحدروغنرویصفحه
ممکن اینصورت در میگردد. ظاهر نمایشگر
بهدرستی تازمانخنکشدن استگیربکس

عملنکند.
درصورتاستفادهازخودرودردمایهوایبسیار
سرد،ممکناستعملکردگیربکسباتوجهبه
دمایموتوروسرعتخودروتغییرکند:تازمانی
کهروغنگیربکسکاماًلگرمنشود،ممکناست
گرم نباشد. امکانپذیر باالتر دنده به تعویض
باعثشتابگیریموتور شدنروغنگیربکس،
وگرمشدنگیربکسمیشود.بهمحضرسیدن
گیربکس عملکرد شده، گرفته درنظر دمای به

کاملمیشود.

هشدار

ترمز جای به P موقعیت دنده از هرگز )125
پارکاستفادهنکنید.هموارههنگامپارکخودرو
ترمزپارکرادرگیرنماییدتاازآسیبهایناشی

ازحرکتناگهانیخودروجلوگیریشود.

126(درصورتیکهدستهدندهدرموقعیتPقرار
نداشتهباشدممکناستخودروحرکتنمودهو
خودرو ترک از قبل شود. افراد آسیب باعث
در دنده اهرمدسته نماییدکه اطمینانحاصل

موقعیتPقرارداردوترمزپارکدرگیراست.
در را دنده سرازیریها در هنگامحرکت )127
خاموش را موتور یا و ندهید قرار N موقعیت
نکنید.اینامربسیارخطرناکاستودرصورت
امکان جاده سطح یا ترافیکی وضعیت تغییر
مداخلهوکنترلخودروکاهشمییابد.وممکن

استباعثبروزتصادفگردد.
128(قبلازتعویضدندهازموقعیتP،سوئیچ
را ترمز پدال و داده قرار MAR موقعیت در را
فشاردهید.درغیراینصورتممکناستدسته

دندهآسیبببیند.
در را دنده دسته اهرم هنگامی تنها )129
موقعیتدندهعقبقراردهیدکهخودروکاماًل
متوقفوموتوردرحالتدورآرامبودهوپدالگاز

رارهاکردهباشید.
نگذارید. تنها رادرخودرو 130(هرگزکودکان
عالوهبرآنهمیشههنگامترکخودروسوئیچرا
ازمغزیفرمانخارجنمودهوهمراهخودببرید.

نکته مهم

24(درصورتتوقفخودرودرسراشیبیقبلاز
قراردادندستهدندهدرموقعیتP،ترمزپارکرا

درگیرنمایید.
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اینعملکرددرگیربکساتوماتیکمیتواندباتوجه
بهنیازرانندهوشرایطجادهدرسهحالتمختلف

رانندگیمورداستفادهقرارگیرد:
."Eco"و"Normal" , "Power"

بافشاردکمهAتصویر135رویداشبوردمیتوان
یکیازحالتهاراانتخابنمودهحالتانتخابیروی

صفحهنشانگرAتصویر136نشاندادهمیشود.

اینعملکردبهصورتالکترونیکیرویگیربکسعمل
کردهورویصفحهنمایشگرنشاندادهمیشود.حالت
رانندگیموردنظررویصفحهنمایشگرنمایشداده

میشود.
هنگامروشنشدنموتور،سیستمبهصورتخودکار

بهحالت"Normal"تغییرمیکند.
شناسایی نقص

درصورتبروزهرگونهنقصدرسیستمیاانتخاب
غیرفعال خودکار صورت به حالت تغییر کننده،
حالت به خودکار صورت به سیستم و میشود

"Normal" تغییرمیکند.

عملکرد "حالت رانندگی" 

تصویر135

)درصورتمجهزبودن(

تصویر136

سیستم روشن/ خاموش کردن 
)Start / Stop( موتور

چکیده مبحث

توقفخودروسیستمروشن/خاموش بار باهر
تمام و موتور خودکار، صورت به موتور شدن
دارند قرار اتوماتیک حالت در که دستگاههایی
آنها خودرو حرکت با و مینماید خاموش را
مصرف کاهش با عمل این میکند. روشن را
سوختوگازهایآالیندهمضروکاهشآلودگی

صوتی،کاراییخودروراافزایشمیدهد.

عملکرد
خاموش کردن موتور 

خودروهای دارای گیربکس دستی
پسازتوقفخودرو،درصورتیکهدستهدندهدر
موقعیتخالصقرارگرفتهوپدالکالچرهاشود،

موتورخاموشمیشود.
خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک

در ترمز پدال دادن فشار و خودرو توقف از پس
Rصورتیکهاهرمدستهدندهدرموقعیتیغیراز

باشدموتورخاموشمیشود.
توجه:درخودروهایدارایگیربکساتوماتیک،در
صورتتوقفدرسرباالیی،عملکردکمکبهشروع
عمل روشن موتور با )فقط سرباالیی در حرکت

میکند(فعالمیشود.
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روشن کردن خودرو و رانندگی
برای خودکار مجدد شدن روشن از پس نکته:
سیستم توسط موتور شدن خاموش از جلوگیری
روشنکردن/خاموشکردنموتور،بهآرامیحرکت
کنید)باسرعتبیشتراز0/5کیلومتربرساعتدر
خودروهایدارایگیربکساتوماتیکیا7کیلومتربر

ساعتدرخودروهایدارایگیربکسدستی(
چراغهشداررویصفحهنمایشگرروشنمیشودتا

خاموشبودنموتوررااطالعرسانیکند.
روشن کردن مجدد موتور 

خودروهای دارای گیربکس دستی
روشن مجدداً موتور تا دهید فشار را کالچ پدال

شود.
خودروهای دارای گیریکس اتوماتیک

رها را ترمز پدال موتور مجدد کردن روشن برای
خاموش نمایشگر صفحه روی  عالمت کنید.
در دنده دسته اگر ترمز، پدال فشار با میشود.
حالتاتوماتیکباشد-D)حرکت(–باتغییردنده
موتور )خالص( N یا عقب( )دنده R موقعیت به
میتواندمجدداًروشنشود.بافشارپدالترمزاگر
دستهدندهدرحالت"AutoStick"باشد،باحرکت
 Nدندهعقب(یا(Rدندهبهموقعیت"+"یا"-"یا

)خالص(،خودرومجدداًمیتواندروشنشود.

ترمزرا ازخاموششدنخودکارموتور،پدال پس
همچنانفشاردهید.درصورتتعویضسریعدنده
بهموقعیتP)پارک(میتوانباخاموششدنموتور
پدالترمزرارهاکرد.برایروشنکردنمجددموتور
کافیاستدستهدندهراازموقعیتPخارجنمایید.

فعال / غیرفعال کردن دستی سیستم
برایفعال/غیرفعالکردندستیسیستم،دکمه

رویکنترلپنلداشبوردنشاندهید.
)25

عملکردهای ایمنی
سیستم توسط موتور شدن خاموش صورت در
روشن/خاموشکردنموتور،درصورتیکهراننده
کمربندایمنیخودرانبستهباشدویادربراننده
یاسرنشینبازباشد،موتورتنهابااستفادهازسوئیچ

مجدداًروشنمیشود.
رانندهازطریقیکبوقهشداروچشمکزدنچراغ
رویصفحهنمایشگرودرصورتمجهز هشدار
بودنیانمایشیکپیغامروینمایشگرازاینشرایط

اطالعمییابد.
)132)131

هشدار

131(پسازخارجکردنسوئیچیاقرارگرفتنآن
درموقعیتStopبایدخودروراترکنمود.در
هنگامسوختگیری،اطمینانحاصلنماییدکه

سوئیچدرموقعیتStopقراردارد.

132(درصورتنیازبهتعویضباتری،بانمایندگی
شرکتپارسیانموتورتماسحاصلنمایید.باتری
)L6 105Ah/850A( نوع همان از باید تعویضی

بودهوهمانویژگیهاراداشتهباشد.

نکته مهم

کنترل به خودرو بودن مجهز صورت در )25
دستیدمادرصورتنیازبهدسترسیبههوای
مطلوب،برایکنترلمداومعملکرددما،سیستم

روشن/خاموشکردنموتورراغیرفعالکنید.

کروز کنترل )تنظیم کننده سرعت 
ثابت(

)درصورتمجهزبودن(

چکیده مبحث

رانندگی کمکی الکترونیکی سیستم یک این
استکهاجازهمیدهدبتوانیدباسرعتیبیشتر
از30کیلومتربرساعتدرجادههایخشکو
مستقیمباکمترینتغییراترانندگی)برایمثال
آزادراهها(وباسرعتازپیشتعیینشده،بدون
از استفاده بنابراین برانید. را خودرو گاز فشار
اینعملکردبرایجادههایبیرونشهریدارای
ترافیکتوصیهنمیشود.ازاینعملکرددرداخل

شهرهااستفادهنکنید.
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فعال کردن عملکرد 
حلقهAتصویر137-تصویر138رارویONیا

بچرخانید)براساسمدلخودرو(.
فعال عقب دنده یا 1 دنده موقعیت در خودرو
نمیشودولیبرایدنده4وباالترتوصیهمیگردد.

مدلهایبدونمحدودکنندهسرعت
)تصویر137(

هنگامحرکتدرسرازیری،اگرعملکردفعالباشد
تنظیمشده ازسرعت ممکناستسرعتخودرو
سیستم بودن فعال صورت در باشد بیشتر کمی
روشنشدهوپیغاممربوطهروی چراغهشدار

صفحهنشانگرنمایشدادهمیشود.
ذخیره سرعت خودرو 
بهروشزیرعملکنید:

ONتصویر137-تصویر138رارویAحلقه
بچرخانید)براساسمدلخودرو(وپدال یا
میزان به خودرو سرعت تا دهید فشار را گاز

دلخواهبرسد.
باال سمت به ثانیه یک حداقل برای را اهرم  
)+(حرکتدادهسپسرهاکنید.سرعتخودرو

ذخیرهشدهمیتوانیدپدالگازرارهاکنید.
افزایش/ کاهش سرعت ذخیره شده

پسازفعالکردنکروزکنترلمیتوانیدسرعتآن
راباحرکتدادنآناهرمبهسمتباال)+(افزایش
وباحرکتدادنبهسمتپایین)-(کاهشدهید.
باهربارحرکتاهرممیتوانسرعتراحدودیک
کیلوبرساعتتغییردادوباپاییننگهداشتناهرم

میتوانسرعترابهصورتمستمرکاهشداد.
غیرفعال کردن سیستم

میتوانبهروشهایزیرعملکردراغیرفعالنمود:
 یا OFF حالت به )A( حلقه چرخاندن با  

)براساسمدلخودرو(

تصویر137

تصویر138

مدلهایدارایمحدودکنندهسرعت)تصویر138(

باخاموشکردنموتور
غیرفعال کردن عملکرد 

میتوانعملکردرابهروشهایزیرغیرفعالنمود:
 باچرخاندنحلقه)A(بهحالتOFFیا

)براساسمدلخودرو(
CANC/RES یا بافشاردکمه)B(باعالمت
میتوانسیستمرابهصورتموقتقطعنمود.

باخاموشکردنموتور
بافشارپدالترمزیاکشیدنترمزدستی

بافشارپدالکالچ
باتعویضدندهگیربکساتوماتیکدرحالتترتیبی
حد از تر پایین به خودرو سرعت کاهش با  

درنظرگرفتهشده
واقعاً اینحالتسیستم بافشارپدالگاز؛در  
شتابگیری فرمان ولی نمیشود غیرفعال
ارجحیتدارد؛کروزکنترلبدوننیازبهفشردن
تاپس باقیمیماند دکمهCANC/RESفعال
ازاتمامشتابگیری،شرایطقبلیبازیابیشود.

غیرفعال خودکار صورت به سیستم زیر موارد در
میگردد:

درصورتیکهسیستمهایABSیاESCفعال
شود.

درصورتبروزنقصدرسیستم
)134)133
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روشن کردن خودرو و رانندگی
محدودکننده سرعت

بااینسیستم،رانندهمیتواندسرعتخودرورابه
سرعتتنظیمشدهمحدودنماید.میتوانحداکثر
تنظیم یاحرکتخودرو توقف درحین را سرعت

نمود.حداقلسرعت30کیلومتربرساعتاست.
درصورتفعالبودنسیستمسرعتخودروبراساس
میزانفشاربرپدالگازتنظیممیشودتازمانیکه
صورت در برسد. سرعت شده تنظیم محدوده بر
محدوده میتوان سبقت( هنگام مثال )برای لزوم
گاز پدال بر کامل فشار با را شده تنظیم سرعت

افزایشداد.
برگشت و گاز پدال روی فشار تدریجی باکاهش
عملکرد شده، تنظیم حد از پایینتر به سرعت

مجدداًفعالمیگردد.

فعال کردن سیستم 
برایفعالکردنسیستم،حلقه)A(تصویر139را

بچرخانید. بهموقعیت
 هنگامیکهسیستمفعالمیشود،چراغهشدار
رویصفحهنمایشگرروشنشدهودربرخیمدلها
پیغاموآخرینسرعتتنظیمشدهقبلیرویصفحه

نمایشگرنمایشدادهخواهدشد.
غیرفعال کردن خودکار سیستم

درصورتبروزنقصدرسیستم،سیستمبهصورت
خودکارغیرفعالمیگردد.

)درصورتمجهزبودن(
تنظیمدورآرامموتورویژگیایاستکهمیتواناز
طریقآنبهصورتدستیدورموتوررابااستفادهاز
حلقهکنترلکروزکنترلومحدودکنندهسرعتتصویر
140،تنظیمنمود.اینعملکردمعموالًدرمواقعزیر

مورداستفادهقرارمیگیرد.
")Power take- off(برای"تیکاف

گرمکردنموتورویاگرمکردنکابینسرنشین.
کروز داری خودروهای برای تنها عملکرد این
کنترلومحدودکنندهسرعتقابلاستفادهاست.

فعال کردن سیستم

تصویر139

هشدار

133( درصورتیکهسیستمفعالمیباشد،هرگز
دستهدندهرادرموقعیتخالصقرارندهید.

134(درصورتنقصدرسیستمحلقهAرادر
قراردهید،فیوزهارابررسیکنیدوبا حالت
تماسحاصل موتور پارسیان نمایندگیشرکت

فرمایید.

پیش فرض دورآرام موتور 

تصویر140

بچرخانید.بافشار حلقهتصویر140رابهسمت
برای را موتور دورآرام سرعت سیستم ،)B( دکمه
مقداریکهقباًلذخیرهشدهاستتنظیممیکند.در
صورتیکههیچمقداریذخیرهنشدهباشد،سیستم
بهصورتپیشفرضحداقلسرعت)900دوردر

دقیقه(راتنظیممیکند.
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رویصفحه مربوطه پیغام سیستم، فعالشدن با
نمایشگرنمایشدادهمیشود.

فعال را زیرمیتوانسیستم ایجادشرایط از پس
نمود:

ترمزدستیدرگیرشود.
پدالکالچ)برایمدلهایدارایگیربکسدستی(

پدالترمزرهاشود.
سرعتخودروصفرکیلومتربرساعتباشد.

)برای سوئیچ سیکل یک طی یکبار حداقل  
کالچ پدال دستی( گیربکس دارای مدلهای

فشردهشدهورهاگردد.
)برای گیرد قرار  N موقعیت در دستهدنده  

مدلهایدارایگیربکساتوماتیک(.
اگر باشد نشده فراهم باال شرایط که صورتی در
بخواهید)بافشاردکمه)B((سیستمرافعالکنید،

پیغامخاصیظاهرخواهدشد.

افزایش/ کاهش و ذخیره پیش فرض 
دورآرام موتور 

باحرکت درصورتفعالبودنسیستممیتوانید
پایین)-(دورآرام به باال)+(رو به اهرمرو دادن
حرکت بار هر با دهید. کاهش افزایش/ را موتور
دقیقه در دور 50 حدود موتور دور سرعت اهرم

افزایش/کاهشمییابد.

پایین،دورآرام باال/ بهسمت اهرم بانگهداشتن و
موتوربهصورتمستمرتغییرمیکندتابهحداقل/

حداکثرمجازبرسد.
)حداقل:900دوردردقیقه–حداکثر:2200دور
را )B(اگردکمه دردقیقه(تحتچنینشرایطی
فشاردادهونگهدارید،سیستمدورموتورفعلیرا
بهعنوانمقدارپیشفرضجدیدذخیرهمیکندو
مقدارذخیرهجدیدرابهصورتپیغامیرویصفحه

نمایشگرنشانمیدهد.

غیر فعال کردن سیستم
موتور، دورآرام سرعت سیستم فعالکردن از پس
میتوانآنرابافشارورهاکردندکمه)B(غیر

فعالنمود.
سیستم زیر شرایط از یک هر بروز صورت در

غیرفعالخواهدشد:
خارجشود. حلقهازموقعیت

ترمزدستیآزادشود.
دارای مدلهای )در شود فشرده کالچ پدال  

گیربکسدستی(
سرعتخودروبیشاز صفرکیلومتربرساعت

شود.
دستهدندهدرموقعیتیغیرازN)درمدلهای

دارایگیربکساتوماتیک(باشد.
مربوطه پیغام صورت به سیستم شدن غیرفعال

رویصفحهنمایشگرنشاندادهمیشود.

)درصورتمجهزبودن(
خودرومجهزبهعملکردمحدودکنندهسرعتاست
از یکی در راننده درخواست براساس میتواند که
چهارحالتپیشفرضزیرتنظیمشود:100،90،

110و130کیلومتربرساعت.
نمایندگی با عملکرد غیرفعالکردن فعال/ برای

شرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.
میشود چسبانده جلو شیشه روی که برچسبی

حداکثرسرعتتنظیمشدهرانشانمیدهد.

نکتهمهم:باتوجهبهمقرراتراهنماییورانندگی،
کشورسرعتسنجمیتواندحداکثرسرعتباالتراز
حدمورددرنظرگرفتهشدهراکهتوسطنمایندگی

تنظیمشدهاسترانشاندهد.

محدودیت سرعت
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روشن کردن خودرو و رانندگی
اینسنسورهارویسپرعقبخودرویتصویر141
قرارداردوازطریقبوقهشدارمتناوب،رانندهرااز

وجودشیئیدرپشتخودروآگاهمیسازد.

سنسورهای پارک

تصویر141

فعال سازی
صورت به سنسورها این عقب، دنده موقعیت در

خودکارفعالمیشوند.
شود، نزدیک سپر به خودرو پشت مانع چه هر

فرکانسسیگنالصوتیافزایشمییابد.

هشدار صوتی
به متناوبی عقب،هشدارصوتی دنده موقعیت در

صورتخودکارفعالمیشود.
اینبوقهشدار:

باکاهشفاصلهبینخودروومانع،فرکانسبوق
افزایشمییابد.

درصورتیکهفاصلهبینخودروومانعکمتراز
30سانتیمترشودبوقبهصورتممتدبهصدادر

میآیدوباافزایشفاصلهبهسرعتقطعمیشود،
درصورتیکهفاصلهتغییرنکندبوقبهصورت
ممتدباقیمیماند.درصورتیکهسنسورهای
جانبینیزدرگیرشوند،بوقبعداز3ثانیهقطع
حرکت صورت در مثال برای تا شد خواهد
صورت در شود. داده هشدار دیوار، کنار در
ازیکمانع،وجودنزدیکترین تشخیصبیش

مانعاطالعدادهمیشود.
نشان بروز نقص

در نقص بروز صورت در عقب، دنده موقعیت در
صفحه روی  هشدار چراغ پارک، سنسور
نمایشگر رویصفحه یاعالمت و نمایشگر
بههمراهپیغامیرویصفحهنمایشگرچندمنظوره

)درصورتمجهزبودن(روشنمیشود.
عملکرد سیستم در صورت وجود تریلر

سوکت به تریلر برق کابل اتصال که صورتی در
پارک سنسور عملکرد شود وارد یدککشی قالب

بهصورتخودکارغیرفعالمیشود.
پسازجداکردناتصالکابل،سنسورهابهصورت

خودکارمجدداًفعالمیشوند.
)135
)26

نکتهمهم:درصورتیکهمیخواهیدقالبیدککشی
بدونیدککشتریلررویخودروباقیبماند،بهتر
مراجعه موتور پارسیان شرکت نمایندگی به است
نمایید.تاعملکردسیستممربوطهبهروزرسانیشود
زیراقالبیدککشیمیتواندبهوسیلهسنسورهای
مرکزیبهعنوانمانعدرنظرگرفتهشود.درهنگام
آب مانند خاص شستشویی تجهیزات از استفاده
پاشهایپرفشار،آبپاشراحدود10سانتیمتراز
خودرودورنگهداشتهوسنسورراسریعتمیزکنید.

هشدارها
خودداری سنسورها روی چسب چسباندن از  

کنید.
درهنگامپارکدقتکنیدمانعیرویازیرسنسور

وجودنداشتهباشد.
دربرخیمواقعخاصممکناستموانعنزدیک
بهخودروتشخیصدادهشدهوباعثبروزآسیب

خودروشود.
ممکناستشرایطزیربرعملکردسیستمکمکی

پارکتأثیربگذارد:
عملکرد کاهش و سنسور حساسیت کاهش 
سیستمکمکیپارکممکناستبهدلیلوجود
یخ،برف،گلیالکهضخیمرویسطحسنسور

باشد.
سنسورممکناستبهدلیلسروصدایمکانیکی
برایمثالهنگامشستشویخودرو،بارشباران،
بادشدید،تگرگ،یکمانعغیرواقعی)انعکاس

صدا(راتشخیصدهد.
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با میتواند سنسور توسط شده ارسال هشدار  
ترمزهای مثال )برای اولتراسونیک سیستمهای
بادیکامیونهایادریلهایبادی(نزدیکخودرو

نیزاشتباهگرفتهشود.
عملکردسیستمکمکیپارکمیتواندتحتتأثیر
موقعیتسنسورهانیزقرارگیرد،برایمثالتغییر
درتنظیماتحرکتی)بدلیلسایشکمکفنرها
یاسیستمتعلیق(،تعویضتایرها،بارگیریبیش
باشد الزم که خاصی کردن میزان یا و حد از

ارتفاعخودروپایینترقرارگیرد.
ممکناستموانعدرقسمتهایباالترخودرو
 Chossis(خصوصاًدرونهایاخودروهایکفی(
سیستم، زیرا نشوند داده تشخیص ))Cabs
به موانعیراتشخیصمیدهدکهممکناست

قسمتهایپایینترخودروضربهبزند.

هشدار

خطرناک اقدامات سایر و پارک هنگام )135
مسئولیتکاملبرعهدهرانندهمیباشد.هنگام
یا کودکان( ویژه )به افراد وجود عدم از پارک
حیواناتدراطرافخودرواطمینانحاصلکنید.
سنسورهایپارکبرایکمکبهرانندهطراحی
شدهاند.بااینوجودشمابایدهمیشهدرطول
سرعت در حتی پارک برای خطرناک اقدامات

پایینکاماًلدقتنمایید.

نکته مهم

26(برایعملکردصحیحسیستم،سنسورباید
عاریازهرگونهگلوالی،آلودگی،برفویایخ
باشد.هنگامتمیزکردنمراقبباشیدسنسورها
کارگیری به از نبیند. یاآسیب نشده خراشیده
پارچههایخشن،زبروخشکخودداریکنید.
شوینده و آب با را سنسورها نیاز صورت در

مخصوصخودروتمیزکنید.

دوربین عقب
)دوربین دید عقب برای پارک(

)درصورتمجهزبودن(

)136
)27

پارک برای عقب دید دوربین به مجهز خودرو
)Parkview Pear Back Up Camera(میباشد
کهازطریقآنرانندهمیتوانددرهنگامدندهعقب
یازمانیکهدربپشتبازاست،طبقتصویر142

اطرافمحدودهپشتخودروراببنید.
عالئم و پیغام های روی صفحه نمایشگر 

هنگامنمایشمحدوده،خطچینها،پهنایخودرو
را نشانمیدهد.هرخطچینمحدودهایجدا را
تاعقبخودرو بتوانیدفاصلهآنها تا نشانمیدهد

رامتوجهشوید.

جدولزیرفاصلهتقریبیهرمحدودهرانشانمیدهد:

تصویر142

فاصلهتقریبیهرمحدوده:
فاصله تا عقب خودرو محدوده

0-30سانتیمتر )A(قرمز
30-100سانتیمتر )B(زرد
1متریابیشتر )C(سبز
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نکات مهم

یاگلوالیرویسطح بروزیخ،برف درصورت
دوربینحساسیتآنکاهشمییابد.

نکتهمهم:درصورتیکهپسازتعمیر،دربهای
عقببایدمجدداًرنگشود،باپوشاندندوربینبا
یکپالستیکاطمینانحاصلنماییدکهرنگروی

دوربینریختهنشود.

نکتهمهم:درهنگامپارک،اطمینانحاصلکنید
کهمانعیباالیازیرمحدودهدوربیننباشد.

هشدار

خطرناک اقدامات سایر و پارک هنگام )136
مسئولیتکاملبرعهدهرانندهمیباشد.هنگام
یا کودکان( ویژه )به افراد وجود عدم از پارک
حیواناتدراطرافخودرواطمینانحاصلکنید.
دوربینبرایکمکبهرانندهطراحیشدهاست.
بااینوجودشمابایدهمیشهدرطولاقدامات
خطرناکبرایپارکحتیدرسرعتپایینکاماًل
حرکت پایین سرعت با همیشه نمایید. دقت
سریعاً بتوانید مانع وجود صورت در تا کنید

ترمزگیریکنید.

نکته مهم

27(بهمنظورعملکردصحیحسیستم،دوربین
بایدعاریازگل،خاک،برفویخبودهوهمیشه
کردن تمیز هنگام باشید مراقب باشد، تمیز
از نزنیدو یاصدمه دوربینآنراخراشندهید
بهکارگیریپارچهخشک،خشنوزبرخودداری
کنید.درصورتلزومدوربینبایدبااستفادهاز
آبتمیزوشامپویخودروشستشوشود.هنگام
مانند خاص شستشوی تجهیزات از استفاده
10 حداقل را پاش آب پرفشار، آبپاشهای
سانتیمترازخودرودورنگهداشتهودوربینرا

بهسرعتتمیزکنید.

تشخیص عالئم راهنمایی و رانندگی

)درصورتمجهزبودن(

)140)139)138)137
)34)33)32)31)30)29)28

و راهنمایی عالئم خودکار صورت به سیستم این
رانندگیراتشخیصمیدهد:محدودیتهایسرعت،
عالمتسبقتممنوع،عالئمنشاندهندهپایاناین
محدودیتها.دوربین،پشتآینهدیدعقبداخلی
را رانندگی و راهنمایی عالئم سنسور دارد. قرار
عالمت و مجاز سرعت محدوده و نموده بررسی

سبقتممنوعراتشخیصمیدهد.

نکتهمهم:سیستمبراساسمشخصاتکنوانسیون
وینعالئمراهنماییورانندگیراتشخیصمیدهد.

استفاده از سیستم تشخیص عالئم 
راهنمایی و رانندگی 

فعال/ غیرفعال کردن سیستم
میتوانازطریقمنویرویصفحهنمایشگرسیستم
رافعال/غیرفعالنمود.بهبخش"صفحهنمایشگر"
درفصل"آشنایییاصفحهنشانگر"مراجعهنمایید.

غیرفعال فعال/ با تنظیمات و شرایط مهم: نکته
کردنسیستمتغییرنمیکند.

تصویر143

هشدار

بار میزان تغییر علت به که صورتی در )137
وضعیتدوربینتغییرکند،.سیستمممکناست
موقتاًقطعشودتادوربینمجدداًکالیبرهشود.
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را نزدیک ترافیکی عالئم تنها سیستم )138
تشخیصمیدهد.درصورتحداقلدیدوفاصله
را عالئم تمام میتواند سیستم عالئم، از کافی

شناساییکند.
139(سیستمبهعنوانسیستمکمکیرانندگی
است،ولیرانندهمسئولتوجهورعایتمقررات

رانندگیاست.
140(درصورتفعالبودنسیستم،رانندهمسئول
کنترلخودرووپایشعملکردسیستمبودهوباید

درصورتلزوماقداماتالزمراانجامدهد.

نکته مهم

28(اگرسنسورمسدودشدهباشدممکناست
سیستمعملنکند.

29(دردمایپایینومخصوصاًشرایطوارونگی
هواممکناستسیستمعملنکند.

30(ممکناستبارشباران،برف،تگرگورعد
وبرقشدیدبرعملکردسنسوراثربگذارد.

را جلو شیشه سنسور اطراف محدوده )31
مستقیماًتعمیرنکنید.

کیت به خودرو بودن مجهز صورت در )32
بهدرستی تعلیقغیراصلممکناستسیستم

عملنکند.
33(برایتعویضالمپچراغهایجلوهموارهاز
قطعاتاصلیاستفادهکنید.المپهایغیراصل

ممکناستبرعملکردسنسورتأثیربگذارد.
34( هرگونهشیءخارجینظیرفضوالتپرندگانو
حشرات،یخوبرفراازرویشیشهجلوپاککنید.

سیستم کنترل کامل ترمز

)40)39)38)37)36)35 )144)143)142)141
)درصورتمجهزبودن(

شامل که است رانندگی کمکی سیستم یک این
تصویر جلو شیشه وسط در که میشود دوربینی

144قراردادهشدهاست.

تصویر144

درصورتتشخیصاحتمالبرخورد،سیستمترمزگیری
ازبرخوردجلوگیرینمودهیاشدتآنرا خودکار

کاهشمیدهد.
طریق از تصویری و صوتی هشدار ارائه با سیستم
نمایشپیغامخاصرویصفحهنمایشگر،رانندهرا

مطلعمیسازد.
درصورتاحتمالبروزتصادفازسمتجلو،سیستم
باترمزگیریسبکرانندهرامطلعمیسازد)ترمزگیری
محدود(اینهشدارهاباعثمیشودتارانندهبتواندبه
درستیواکنشنشاندادهوازبروزتصادفجلوگیری

نمودهیاشدتآنراکاهشدهد.

درصورتاحتمالبروزتصادفاگرواکنشیازسمت
رانندهصورتنگیرد،سیستمباترمزگیریخودکار
سرعتخودروراکاهشدادهوبروزتصادفاحتمالی
ازسمتجلوراکاهشمیدهد)ترمزگیریخودکار(
درصورتفشارپدالترمزازسمتراننده،اگرفشار
افزودن با و نموده مداخله سیستم نباشد، کافی
مینماید کمتر را خودرو سرعت ترمزگیری فشار

)ترمزگیریکمکی(
مدل های مجهز به گیربکس دستی: ممکناستپس
ازترمزگیریخودکار،موتورازحرکتبازایستادهو
رافشار رانندهپدالکالچ آنکه خاموششود،مگر

دهد.
از پس : اتوماتیک گیربکس  به  مجهز  مدل های 
موقعیت آخرین در دستهدنده خودکار، ترمزگیری
ذخیرهشدهقرارمیگیرد:بنابراینپسازچندثانیه

خودرودوبارهروشنمیشود.

نکتهمهم:درهردومدلگیربکسدستیواتوماتیک،
پسازمتوقفشدنخودروممکناستکالیپرهای

ترمزبهدالیلایمنیبرای2ثانیهقفلشوند.
حرکت جلو سمت به کمی خودرو که درصورتی

میکند،پدالترمزرافشاردهید.
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فعال/ غیرفعال کردن

 UconnectTM سیستم از استفاده با میتوان
)درصورتمجهزبودن()بهبخشمربوطهمراجعه
نمایید(یاازطریقصفحهنشانگر)بهبخشمربوطه
را ترمز کامل کنترل سیستم فرمایید( مراجعه

غیرفعال)یامجدداًفعال(نمود.
قرار MAR موقعیت در سوئیچ که هنگامی حتی

داردمیتوانسیستمراغیرفعالنمود.
سیستمرامیتواندردوحالتتنظیمنمود:

اگر بودن(، فعال )درصورت است: فعال سیستم
رانندهدرموقعاحتمالبروزتصادفازجلو،پدال
ترمزرابهحدکافیفشارندهد،سیستمعالوهبر
محدود، ترمزگیری تصویری، و صوتی هشدارهای
ارائه نیز را کمکی ترمزگیری خودکار، ترمزگیری

میدهد.
و صوتی هشدار سیستم است، غیرفعال سیستم
تصویری،ترمزگیریمحدود،ترمزگیریخودکارو
هیچ بنابراین نمیدهد. ارائه را کمکی ترمزگیری

نشانهایازبروزاحتمالتصادفنمایشنمیدهد.

فعال سازی/ غیرفعال سازی
اگرسیستمکنترلکاملترمزفعالشدهباشد،در
هربارروشنشدنخودرو،سیستمفعالمیشود.
ازطریقمنویسیستمUconnectTM یاازطریق

صفحهنشانگرمیتوانآنراغیرفعالنمود.

از نظر صرف سیستم شدن غیرفعال صورت در
تنظیمات،احتمالبروزتصادفباخودرویجلویی

بهرانندههشداردادهنخواهدشد.
درصورتخاموشبودنموتور،وضعیتفعالبودن
صورت در نمیشود. نگهداری حافظه در سیستم
خاموشبودنموتوراگرسیستمغیرفعالباشد،با

روشنشدنموتور،سیستمفعالمیگردد.
را آن میتوان سیستم بودن غیرفعال صورت در
صفحه منوی یا  UconnectTM سیستم طریق از
درسرعت عملکرد این نمود. فعال نشانگرمجدداً

باالی5کیلومتربرساعتفعالنمیگردد.
اینسیستمتنهادرصورتیفعالمیشودکه

بهدرستیفعالشدهباشد؛
سیستم منوی یا نشانگر صفحه طریق از  

UconnectTM غیرفعالنشدهباشد؛

سوئیچدرموقعیتMARباشد.
سرعتخودروبیشاز5کیلومتربرساعتباشد.

تغییر میزان حساسیت سیستم
منوی یا  UconnectTM طریقسیستم از میتوان
صفحهنشانگرحساسیتسیستمرابهیکیازسه

حالتزیرتغییرداد:
"دور یا ")Med( وسط "حد ، ")Near( "نزدیک

.")Far(

پیوست فایل تنظیمات، تغییر نحوه برای
UconnectTM مالحظهفرمایید.گزینهپیشفرض

اینحالتکه )Med("است.در "حدوسط حالت
مابیندوگزینهدیگراست،هنگامیکهامکانبروز
استاندارد فاصله یاحفظ جلو خودروی با تصادف
وجودداشتهباشد،سیستمرانندهراآگاهمیسازد.

دراینحالتدرصورتاحتمالبروزتصادفزمان
")Near(عکسالعملرانندهنسبتبهحالت"نزدیک

بیشترونسبتبهحالت"دور)Far("کمتراست.
که زمانی ،")Near( "نزدیک حساسیت حالت در
در دارد، جلویی خودروی با کمی فاصله خودرو
صورتاحتمالبروزتصادف،سیستمرانندهراآگاه

میسازد.
باانتخابحساسیت"دور)Far("زمانیکهخودرو
فاصلهبیشتریازخودرویجلوییدارد،درصورت
آگاه را راننده سیستم تصادف، بروز احتمال
به و آرامتر میتواند ترمزگیری بنابراین میسازد.
تدریجصورتگیرد.دراینحالتبهرانندهحداکثر
از جلوگیری جهت العمل عکس برای الزم زمان

بروزتصادفاحتمالیدادهمیشود.
درصورتخاموششدنموتور،تنظیماتحساسیت

سیستمدرحافظهذخیرهمیگردد.
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هشدار قطع موقت عملکرد 
درصورتقطعموقتعملکردچراغهشدار)نقص(

روشنوپیغامخاصنمایشدادهمیشود.
هوا و آب به مربوط موقت قطع این اصلی علت

میشود:
)بارشسنگینباران،مه،محوشدنخورشیددرافق،

غیره(.
باوجودامکانرانندگیدرشرایطنرمال،ممکناست

سیستمبهطورموقتقطعشود.
درصورتبرطرفشدنعلتقطعموقت،عملکردبه
حالتنرمالبازمیگردد.درصورتبرطرفنشدن
تماس موتور پارسیان شرکت نمایندگی با نقص،

حاصلنمایید.

هشدار قطع سیستم به دلیل مسدود شدن
داده نمایش پیغامخاص قطعسیستم، درصورت

میشود.
علتاینقطعی،مسدودشدندوربینمیباشد.در
تصویر جلو شیشه محدوده پیغام، نمایش صورت
144راپاکنمودهوازمحوشدنپیغاماطمینان

حاصلنمایید.
باوجودامکانرانندگیدرشرایطنرمالممکناست

سیستمقطعباشد.

درصورتبرطرفشدنعلتقطع،عملکردسیستم
بهحالتنرمالبازمیگردد.

درصورتبرطرفنشدننقص،بانمایندگیشرکت
پارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.

هشدار نقص سیستم 
اگرسیستمغیرفعالشدهوپیغامخاصرویصفحه
نمایشگرظاهرگرددبهمعنیآناستکهسیستم
دچارنقصشدهاست.دراینحالتامکانرانندگی
فرصت اولین در میشود توصیه ولی دارد، وجود
تماس موتور پارسیان شرکت نمایندگی با ممکن

حاصلفرمایید.

رانندگی در شرایط خاص
درشرایطخاصرانندگینظیر:

رانندگیسرپیچ
وجودوسیلهنقلیهدارایابعادکوچکویاعدم

قرارگیریدرمسیررانندگی
تغییرمسیرسایرخودروها

خودروهاییکهدرسمتراستخودروحرکت
میکنند

سیستمعملنکردهیاباتأخیرعملمیکند.بنابراین
رانندهبایدباهشیاریکاملجهتایمنیکامل

خودروراکنترلنماید.
نکتهمهم:درشرایطبسیارپیچیدهرانندگی،راننده
میتواندازطریقUconnectTM یاازطریقصفحه
نشانگر،سیستمرابهصورتدستیغیرفعالنماید.

رانندگی در سرپیچ
ممکن پیچ،سیستم از یاخروج ورودی هنگام در
استخودروییرادرمقابلشماتشخیصصدهدکه
نباشد.در همانندتصویر145درمسیرعبورشما

چنینشرایطیممکناستسیستمعملکند.

تصویر145

وسیله نقلیه دارای ابعاد کوچک و یا عدم 
قرارگیری در مسیررانندگی

دید درمحدوده که نمیتواندخودروهایی سیستم
دوربیننیستندراتشخیصدهدبنابرایندرصورت
موتورسیکلتها، نظیر نقلیهکوچک وسایل وجود

سیستمممکناستعملنکند.
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تغییر مسیر ناگهانی سایر خودروهاروشن کردن خودرو و رانندگی
طبقتصویر147باتغییرمسیرناگهانیخودروهاو
ورودبهمسیرحرکتخودرویشماوقرارگرفتندر
محدودهدیددوربین،سیستمممکناستعملکند.

تصویر146

تصویر147

درشرایطپیچیدهرانندگیممکناستهشدارهاو
ترمزگیریهاینابجاصورتگیرد.

نکات مهم
نشده طراحی برخورد از جلوگیری برای سیستم
استونمیتواندشرایطاحتمالیمنجربهتصادفرا
پیشبینینماید.عدمتوجهبهاینهشدارهاممکن

است،باعثآسیبشدیدمنجربهفوتشود.

هشدار

141(اینیکسیستمکمکیبرایرانندهاست.
ولیرانندهبایدهمیشهدرحینرانندگیمراقب
میباشد. وی با رانندگی مسئولیت زیرا باشد،
شرایط تمام باید ایمن رانندگی برای بنابراین
با را ایمنی فاصله و بگیرد نظر در را رانندگی

خودرویجلوحفظنماید.
142(اگردرطولعملکردسیستم،رانندهپدال
ترمزراکاملفشاردادهوفرمانپذیریدرستی
ترمزگیری عملکرد است ممکن دهد، انجام را
انجام جهت مثال )برای شود قطع خودکار

اقداماتالزمبرایجلوگیریازبرخورد(.
همان در که خودروهایی فقط سیستم )143
قرار پایش مورد را دارند قرار رانندگی مسیر
میدهدوافراد،حیواناتواشیاء)نظیرکالسکه

بچه(رانمیتواندتشخیصدهد.
باید نگهداری و تعمیر جهت خودرو اگر )144
رویچالهسرویسقرارگیردویابایددرکارواش
باشد آن جلوی مانعی و شود شسته خودکار
)مانندیکخودرویادیواریامانعدیگر(،سیستم
شود فعال و داده تشخیص را آن است ممکن
بنابرایندرچنینمواردیبایدسیستمغیرفعال

شود.

نکته مهم

وهوایی دلیلشرایطآب به است 35(ممکن
برف و غلیظ مه طوفان، شدید، باران مانند

سنگین،سیستممحدودشدهیاعملنکند.
36(باتوجهبهسایزمعمولخودرودرصورتی
از که کنند حمل را باری خودروها، سایر که
بیرون خودرو عقب از یا طرفین یا باال سمت
زدهباشد،ممکناستسیستمعملنکندیابا

تأخیرعملکند.
تأثیر تحت سیستم عملکرد است ممکن )37
شدیدهرگونهتغییرساختاریدرخودرو)مانند
یا تایر تعویض خودرو، جلوی شکل اصالح

بارگیریبیشازحداستاندارد(قرارگیرد.
محدوده در ناصحیح تعمیرات هرگونه )38
ممانعت باعث است ممکن دوربین قرارگیری
محدودهدیدشدهوعملکردآنراکاهشدهد
)برایمثالاستفادهازچسببرایبرطرفکردن
خراشیدگیها(.برایهرگونهتعمیرازایندست
مراجعه موتور پارسیان شرکت نمایندگی به

کنید.
مداخله جلو شیشه دوربین عملکرد در )39
نمایندگی با سنسور نقص صورت در نکنید.

شرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.
مدولهای )با تریلر یدککشی صورت در )40
هنگام یا خودرو( خریداری از پس شده نصب
قرارگرفتنخودروروییکخودروبر،سیستم

بایدغیرفعالگردد.
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کاهش مصرف سوخت

اطالعات کلی
عواملاصلیکهبرمصرفسوختتأثیرمیگذارند

بهشرحزیراست:
نحوهنگهداری خودرو 

تایرها
بارگیری بیش از حد

باربند سقفی / باربند چوب اسکی
تجهیزات الکتریکی

سیستم کنترل کیفیت هوا
دستگاه هایی برای کنترل آیرودینامیک

شیوه رانندگی
شیوههایاصلیرانندگیکهبرمصرفسوختتأثیر

میگذارندعبارتنداز:
روشن کردن موتور 

تند یا پایین رادردور هنگامتوقفخودرو،موتور
موتورگرمنکنید.اینکارموجبگرمشدنآهستهتر
موتورودرنتیجهافزایشمصرفسوختوگازهای

خروجیاگزوزخواهدشد.
اقدامات غیر ضروری

هنگامتوقفخودروپشتچراغقرمزیاقبلازخاموش
کردنموتورازگازدادنخودداریکنید.

انتخاب دنده
بههمینترتیب،استفادهنامناسبازدندهسنگین
نیزموجبافزایشمصرفسوخت،گازهایخروجی

وسایشموتورمیشود.

سرعت باال
مصرفسوختباسرعتگرفتنافزایشمییابد.

گازدادن
مصرف بر منفی تأثیر موجب ناگهانی گازدادن
سوختوگازهایخروجیمیشود.گازدادنبایدبه

آرامیصورتگیرد.

شرایط استفاده
تأثیر سوخت مصرف بر که استفاده اصلی شرایط

منفیمیگذاردبهشرحزیرمیباشد:
روشن کردن موتور سرد

سرد، موتور مکرر استارت و کوتاه مسافتهای
مانعرسیدنموتوربهدمایمطلوببرایرانندگی

میشود.
شرایط ترافیک جاده

سوخت مصرف افزایش موجب سنگین ترافیک
میشود.

جادههایکوهستانیوسطوحناهموارنیزبرمصرف
سوختتأثیرمنفیمیگذارد.

شرایط توقف در ترافیک
در مثال عنوان )به مدت طوالنی توقف طول در

تقاطعها(موتوربایدخاموششود.

سوخت گیری مجدد

چکیده مبحث

قبلازسوختگیریموتورراخاموشکنید.

موتورهای بنزینی
تنهاازسوختبنزینیاشمارهاکتان)RON(بیشتر

ازEN228(95(استفادهکنید.

موتورهای دیزلی
فقطبراساسمشخصاتEN590 اروپاسوختگیری

نمایید.
عملکرد در دمای پایین

توصیهمیشودهنگاماستفادهیاپارکخودروبرای
مدتطوالنیدرمناطقکوهستانییاسردازسوخت
توصیه شرایطی چنین در شود. استفاده دیزلی

میگردد50٪مخزنراپرکنید.
)41

مخزن سوخت
برایاطمینانازپرشدنکاملمخزنپسازاولین

کلیکنازلسوخت،دوبارهآنراپرکنید.
اضافهکردنمقداربیشترسوختممکناستباعث

بروزنقصدرسیستمسوخترسانیگردد.
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روشن کردن خودرو و رانندگی
درپوش مخزن سوخت

که را 148 تصویر )A( زبانه سوختگیری، هنگام
درپوش کنید. باز دارد قرار درقسمتچپخودرو
)B(تصویر148رابرخالفجهتعقربههایساعت

بچرخانید.
درصورتمجهزبودن،سوئیچرادرقفلدرپوشوارد

کنید.
سوئیچرادرخالفجهتعقربههایساعتبچرخانید
وسوئیچرانگهداشتهودرپوشراجداکنید.درطول
سوختگیریسوئیچراازدرپوشخارجنکنید.هنگام
سوختگیریمیتوانیددرپوشرابهمحلدرنظر
گرفتهشدهرویدرب)A(تصویر148آویزانکنید.
آببندیممکناستکمیفشارمخزنرابیشترکند.
مکش کمی سوخت مخزن درب شلکردن هنگام

کاماًلعادیاست.

تصویر148

صدای تا کنید سفت را سوخت مخزن درپوش
"کلیک"شنیدهشود.اینصدانشانمیدهدکهدرب

مخزنسوختکاماًلسفتشدهاست.
درصورتمجهزبودنکلیدرادرجهتعقربههای
ساعتبچرخانیدتاقفلشود.الزمبهاعمالنیروی
اضافیبهکلیدبرایبستهشدندرپوشنیست.تنها
درصورتیکهدرپوشکاماًلبستهشدهباشد،میتوان

سوئیچراازدرپوشخارجنمود.
و کامل بستهشدن از بارسوختگیری هر از بعد
ایمندرپوشمخزنسوختاطمینانحاصلنمایید.

نکتهمهم:هنگامیکهنازلسوختبهصورتناگهانی
تکانمیخوردیاسوختگیریراقطعمیکند،تقریباً
مخزنپرشدهاستومیتوانیدبعدازقطعخودکار

دوبارمقداربیشتریسوختگیریکنید.

)147)146)145

AdBlue  برای  )UREA( اضافه کردن
سوخت های دیزلی

شرایطاولیه
AdBlueدردماهایکمترازC°11-یخ )UREA(
میزند.اگرخودرومدتزمانطوالنیدرایندماقرار
خواهد مشکل مخزن مجدد پرکردن باشد، داشته
شد.بههمیندلیلتوصیهمیشودکهخودرورادر
پارکینگیادرمحیطگرمتریپارککنیدوصبر
AdBlueقبلازپرکردنمجدد )UREA(کنیدتا

بهحالتمایعبازگردد.

درصورتآسیببهدرپوشمخزنسوخت،ازدرپوش
جایگزینمناسبخودرواستفادهکنید.

بهروشزیرعملکنید:
خودروراپارککنید.

سوئیچرادرموقعیتMARقراردادهوموتوررا
خاموشکنید.

زبانهAتصویر148رابازنمودهودرپوش)آبی
از را آن و پیچانده را )C( 148 تصویر رنگ(

AdBlueجداکنید. )UREA(مخزن
پرکردن با نازل

AdBlue پرکنید. )UREA(میتواندمخزنرااز
بهروشزیرعملکنید.

و نموده مخزن داخل را  AdBlue )UREA( نازل
شروعبهپرکردنمخزننماییدوپسازاولینقطع
نازلبهکارخودخاتمهدهید)قطعکردننشانهاین
AdBlue پرشدهاست(. )UREA(استکهمخزن

مخزن پرکردن به شدن سرریز از جلوگیری برای
ادامهندادهونازلراخارجکنید.

پرکردن مخزن
بهروشزیرعملکنید:

تاریخانقضارابررسیکنید.
)UREA(قبلازریختنمحتوایبطریدرمخزن
AdBlue ،دستورالعملاستفادهرویبرچسب

رابخوانید.
اگرازسیستمهاییکهپیچاندهنمیشود)مثل
مخزنها(وبرایپرکردناستفادهمیشود،پس

ازاینکهپیغام
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رویصفحهنشانگرظاهرشد)بهبخش"چراغها
مخزن نمایید. مراجعه هشدار" پیغامهای و
AdBlue رابیشاز10لیترپرنکنید. )UREA(
AdBlue ظرفیرا )UREA(اگربرایتخلیهمایع
بهمخزنمتصلکردید،زمانیظرفپرخواهدشد
نشود. خارج  AdBlue )UREA( مایع  دیگر که
بنابراینظرفراازمخزنجداکردهوادامهندهید.

پس از پرکردن مخزن
بهروشزیرعملکنید:

)UREA(تصویر148رارویمخزن)C(درپوش
AdBlue گذاشتهوآنرادرجهتعقربههای

ساعتچرخاندهومحکمکنید.
سوئیچرادرموقعیتMARقراردهید)الزمبه

روشنکردنموتورنیست(
روی پیغام تا ازحرکتخودروصبرکنید قبل  
صفحهنشانگرمحوشود.پیغامممکناستبرای
چندثانیهوحداکثرسیثانیهروشنبماند.اگر
پیغام کند حرکت خودرو و شده روشن موتور
بر البته میماند روشن طوالنیتری مدت برای

عملکردموتورلطمهنمیزند.
هنگامیکهمخزنخالیاست،برایاضافهکردن
را "سوختگیری" بخش  AdBlue )UREA(
مالحظهنمودهوقبلازروشنکردنموتوردو

دقیقهصبرکنید.
از  AdBlue )UREA( که صورتی در مهم: نکته
ورودیمخزنسرریزکند،بهخوبیمحلراتمیز

نمودهومخزنرامجدداًپرکنید.

درصورتکریستالهشدنمایعآنرابااسفنجوآب
گرمپاککنید.

نکته مهم
بیشازحدمخزنراپرنکنید:زیراممکناست
 AdBlue )UREA(.باعثآسیببهمخزنشود

دردمایC°11- یخمیزند.
هرچندسیستمطوریطراحیشدهکهزیرنقطه
یخزدگیاورهنیزعملکندولیتوصیهمیشود
کهمخزنرابیشازمیزانحداکثریآنپرنکنید
AdBlueیخزدهوبه )UREA(زیراممکناست
سیستمآسیببزند.ازدستورالعملبخشپرکردن
AdBlueدرهمینفصلپیرویکنید. )UREA(
روی AdBlue )UREA( ریختن صورت در  
سطوحرنگشدهیاآلومینومی،بالفاصلهمحلرا

باآبودستمالجاذبرطوبتپاککنید.
مخزن به AdBlue )UREA( اشتباه به اگر  
راروشن موتور است، اضافهشده دیزل سوخت
موتور جدی آسیب باعث کار این زیرا نکنید
میشود.بانمایندگیشرکتپارسیانموتورتماس

حاصلفرمایید.
)UREA(هیچگونهمکملیامایعدیگریرابه

AdBlueاضافهنکنید:اینکارباعثآسیببه

سیستممیشود.
 AdBlue )UREA( از استفاده صورت در 
چراغ است ممکن پایین سطح یا بیکیفیت
)بخش شود روشن نشانگر رویصفحه نشانگر
"چراغهاوپیغامهایهشدار"رامالحظهفرمایید(.

AdBlue رادرمخزندیگری )UREA(هرگز
نریزید.زیراممکناستآلودهشود.

دلیل به اگزوز سیستم به آسیب صورت در  
استفادهاشتباهازمکملها/آبیاسوختدیزل
یاحتیعدمرعایتدستورالعملها،گارانتیابطال

میگردد.
AdBlue برای )UREA(درصورتتمامشدن
ادامهاستفادهازخودروبهصورتمعمولبهبخش

"چراغهاوپیغامهایهشدار"مراجعهفرمایید.

  AdBlue )UREA( نگهداری
با پایدار محصولی عنوان به  AdBlue )UREA(
ماندگاریطوالنیاستکهمیتوانآنرادردماهای
پایینترازC°32بهمدتحداقل1سالنگهداری
نمود.برطبقدستوالعملرویبرچسببطریعمل

کنید.
AdBlue  در آب و هوای  )UREA( پرکردن

سرد 
حدود دمای در AdBlue )UREA( که آنجا از
C°11-شروعبهیخزدنمیکند،خودرومجهزبه
در سیستم تا است اوره گرمکن خودکار سیستم
دماهایپایینترازC°11-نیزبهدرستیعملکند.
درصورتیکهخودروبرایمدتطوالنیدردمای
است ممکن باشد داشته قرار -11°C از پایینتر

AdBlueیخزدهباشد. )UREA(
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از AdBlueبیش )UREA( درصورتیکهمخزن
میزانحداکثریپرشدهویخبزندممکناستمخزن

آسیبببیند.
بههمیندلیل،توصیهمیشودمخزنراتابیشاز

میزانحداکثریپرنکنید.
هنگامپرکردنمخزنقابلحمل)پرتابل(بسیارمراقب

باشیدکهآنرابیشازمیزانحداکثریپرنکنید.
ذخیره سوخت- سوخت دیزل

)148
درصورتذخیرهمقدارزیادیسوخت،بایدنگهداری
دقیقیصورتگیرد.آلودهشدنسوختباآبباعث

"رشدمیکروبها"میشود.
اینمیکروبهالجنیراتولیدمیکنندکهمیتواند
باعثمسدودشدنسیستمفیلترومجرایسوخت
شود.آبراازمخزنسوختخارجنمودهوبهطور

منظمفیلترسوختراتعویضنمایید.

نکتهمهم:هنگامیکهسوختموتوردیزلیتمامشود
هواواردسیستمسوختمیشود.

موتورهای با گاز متان 
)سوخت طبیعی(

مخزن گاز متان
مخزنگازمتاننزدیکمخزنبنزینقراردارد.برای
دسترسیبهاینمخزن،پیچدرپوش)A(تصویر149
با که بوده نوعجهانی از مخزن بپیچانید.شکل را
استانداردهای"NGV1" واستانداردهایایتالیامطابقت

دارد.
دربرخیکشورهایاروپایی)برایمثالدرآلمان(از

تطبیقدهندهILLEGALاستفادهمیشود.
درپمپبنزینهاییکهنازلهایمترمکعب)m3(دارند
)اختالففشار(،برایاندازهگیریفشارباقیماندهدر
سیلندر،بایدازطریقارسالمقدارکمیمتان،سوزن

)سوپاپ(بدونبازگشتنازلآزادشود.

تصویر149

رویبرگهای)کههمراهمدارکخودرودادهمیشود(
تاریخاولینبررسیسیلندرنوشتهشدهاست.

)43)42

سازگاری سوخت- خودرو 
 EN16942 مشخصات- عالئم گرافیکی بر اساس

برای اطالع کاربر
اینعالئمکهدرزیرنشاندادهمیشودکمکمیکند
تانوعسوختمناسبخودرویخودراتشخیصدهید.
مخزن درپوش درون عالئم سوختگیری از قبل
سوخت)درصورتمجهزبودن(رامطالعهنمودهو
آنهاراباعالئمرویپمپسوخت)درصورتمجهز

بودن(مقایسهکنید.
عالئم برای ماشین های دوگانه سوز بنزین/ 

گازمتان 

)m/m( ٪2/7 تا حاوی سرب بدون بنزین : E5
با مطابق اتانول )V/V( حداکثر٪5/0 و اکسیژن

EN228 استاندارد
)m/m( ٪3/7 حاوی سرب بدون بنزین : E10
اکسیزنوحداکثرV/V(٪10/0(اتانولمطابقبا 

EN228 استاندارد
با مطابق بیومتان و خودرویی متان گاز : CNG

EN16723استاندارد
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عالئم برای خودروهای دیزلی

)V/V(٪7 حاویتا)گازوئیل)سوختدیزلی: B7
FAME )متیلاستراسیدچرب(مطابقبااستاندارد

EN590

هشدار

145(ازروشنکردنآتشیاسیگاردرکنارمخزن
آتشسوزی خطر زیرا کنید خودداری سوخت
وجوددارد.صورتخودراازمخزنسوختدور

نگهداریدتابخاراتسمیرااستشاقنکنید.
146(برایجلوگیریازسرریزوافزایشبیشازحد
سوخت،پسازپرشدنمخزنمجدداًآنراپرنکنید.
کف روی پرتابل مخزنهای سوختگیری )147
خودروممکناستباعثآتشسوزیشودوخطر
سوختگیوجوددارد.هموارههنگامسوختگیری
مخزنپرتابلرارویزمینقراردهید.ازسوخت
آلودهاستفادهنکنید.سوختآلودهشدهبهآبیاهوا
میتواندباعثآسیبجدیبهسیستمسوخترسانی
موتورشود.الزماستازفیلترسوخت،موتورومخزن

سوختبهدقتنگهداریشود.
و بوده کار حال در موتور که هنگامی )148
فشارزیاداست،دربمخزنسوخترابازنکنید.
عملکردموتورباعثباالرفتنفشارسوختمیشود.
پاشیدنسوختفشارباالمیتواندباعثآسیبهای

جدییاحتیمرگشود.

نکته مهم

با مطابق دیزل)گازوئیل( سوخت از تنها )41
مشخصاتEN590اروپااستفادهکنید.استفاده
میتواند دیگر ترکیبات یا سوختها سایر از
باعثآسیببهموتورودرنتیجهابطالگارانتی
گردد.اگربهاشتباهسوختدیگریرادرمخزن
ریختید.موتورراروشننکنید.مخزنراتخلیه

نمایید.
درصورتیکهحتیبرایمدتکوتاهیموتوربا
اینسوختکارکندنهتنهامخزنسوختبلکه
بایدکلمدارسوختراتخلیهوپاکسازیکنید.
42(درصورتیکهازتاریخبازبینیگذشتهباشد
پرکردن اجازه متان سوخت جایگاه مسئولین
اجازه طرفه یک سوپاپ ندارند. را سیلندرها

برگشتمتانبهمخزنسوخترانمیدهد.
43(درصورتیکهخودرودرکشوریغیرازایتالیا
ثبتشدهاست،تاریخگواهی،مشخصاتوروند
بررسیسیلندرهایمتانبایدمطابققوانینآن
کشورباشد.درهرصورتبایدخاطرنشانکرد
110ECEبراساسمقرارت کهعمرسیلندرها

20سالازتاریختولیدمیباشد.

  AdBlue )UREA(

برای خودروهای دیزلی
اینخودروبرایرسیدنبهاستانداردآلودگیمجهزبه
AdBlueوکاهشدهنده )UREA(سیستمانژکتوری

کاتالیستاست.
آالیندههای کردن برطرف برای سیستم دو این
گازوئیلیالزماستوهمزمانمیتواندباعثافزایش
بهرهوریسوخت،وافزایشگشتاوروقدرتخودرو
شود.برایآگاهیازپیغامهاوهشدارهایسیستمبر
بخش"چراغهاوپیغامهایهشدار"فصل"آشناییبا

صفحهنشانگر"مراجعهنمایید.
با پایدار بسیار محصولی AdBlue )UREA(
برایحداقل1 ماندگاریطوالنیاستکهمیتوان
سالآنرادردماهایپایینترازC°32نگهدارینمود.
)UREA( مایع نوع مورد در بیشتر اطالعات برای

فصل روانکنندهها" و "مایعات بخش ، AdBlue

"مشخصاتفنی"رامالحظهفرمایید.
)UREA(خودرومجهزبهسیستمگرمکنخودکار

AdBlueمیباشد.ودرهنگامروشنشدنموتور،

-11°Cکمکمیکندکهسیستمدردماهایکمتراز
نیزبهدرستیعملکند.

AdBlueدردمایپایینتراز )UREA(:نکتهمهم
C°11-یخمیزند.
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مدل های دارای سوخت متان

)سوخت طبیعی(

)45)44
مقدمه

مدلهایدارایسوختمتانپارسیانموتوردوکات
دارایدونوعسیستمسوختهستندیکیسیستم
سیستم دیگری و )متان( طبیعی سوخت  اصلی

سوختبنزیناضطراری

سیلندرهای متان
اینخودرومجهزبه5سیلندر)باظرفیتکلحدود
218لیتر(استکهزیرکفخودروقراردارندوتوسط
دومحفظهمخصوصمحافظتمیشوند.سیلندرها

حاویگازمتانهستند.
)فشارbar200درC°15(.گازمتانبافشارزیاددر
کنیسترهاذخیرهوازطریقلولهمخصوصبهیونیت
تنظیمکننده/کاهندهفشارواردمیشودتابتواندبه4
انژکتورمتانرابافشارکم)حدودbar6(واردشود.

سیلندرها باید هر 4 سال یکبار از تاریخ ثبت خودرو 
بر اساس قانون شماره ECE 110 یا براساس مقررات 

خاص کشور مقصد مورد بررسی قرار گیرند.

نکتهمهم:درصورتاستشاقبویگاز،سیستمرابه
استفادهازسوختبنزینتغییردادهوبرایبررسی
برطرفکردنونقصاحتمالیسیستمبهنمایندگی

شرکتپارسیانموتورمراجعهنمایید.

تغییر سیستم سوخت 
مدیریتاستفادهازیکیازدوسیستمسوخت،خودکار

بودهوتوسطیونیتکنترلموتورصورتمیگیرد.
هنگامیکهمیزانباقیماندهمتانزیر1/5سیلندر
قرارگیرد،پایینترینعالئمگرافیکیچشمکزدهو
نشانهآناستکهمخزندرحالتذخیرهقرارگرفته

وبایدطبقتصویر150سوختگیریصورتگیرد.
صورت به سیستم متان، سوخت اتمام صورت در
روی و میکند تغییر بنزین سیستم به خودکار
صفحهنمایشگرتمامخانههایخالیعالمتشروعبه
CNGنزدیکعالمت چشمکزدننمودهونشانگر

تصویر151روشنمیشود.
هنگامیکهسیستمدرآستانهفشارذخیرهمتانقرار
میگیردوکاماًلمخزنمتانپرمیشود،سیستمبه
اجباربرای5ثانیهبهسیستمبنزینتغییرمیکندتا
سیستمسوختبنزینبتواندکاراییالزمراحفظکند.

تصویر150

تصویر151

توصیه های کلی برای جلوگیری از خالی شدن کامل 
مخزن بنزین که ممکن است برای راننده دردسرساز 

باشد:
پسازآنکهسطحمتانبهزیرآستانهذخیرهبرسد،
خودروباسوختبنزینحرکتمیکندتابنزین

تمامشود.
بنزیناستفادهشدهو ازسوخت درسفرقبلی  
سطحمتاندرزیرآستانهذخیرهقرارداد.سیستم
بازهمازسوختبنزیناستفادهمیکندوخودرو

درحینحرکتخاموشمیشود.
نکته:اطمینانحاصلنماییدکههنگامسوختگیری

متانسوئیچدرموقعیتOFFقراردارد.
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درحقیقتچونخودروقباًلبهاجباربرایحرکت
با متان سوختگیری اگر کرده، استفاده بنزین از
قرارگیریسوئیچدرموقعیتONصورتگیردموتور
تا میکند. استفاده بنزین سوخت از حرکت برای

زمانیکهدوبارهموتوراستارتزدهشود.

محدودیت های استفاده
درصورتیکهحرکتبااستفادهازسوختمتانبه
کند،حداکثر پیدا تغییر بنزین ازسوخت استفاده
محدود ساعت بر کیلومتر 90 به خودرو سرعت
که صورتی در میشود توصیه پس میشود.
دومیننشانگرسوختمتانخاموششد)دوبیپ(
سوختگیرینماییدتابرایمثالهنگامسبقتگیری
باسرعتزیاددربزرگراههاازبهوجودآمدنشرایط

"خطرناک"جلوگیریشود.

استفادهازسوختبنزینبرایمواقعاضطراریاست.
برایحفظشرایطمطلوب،حتیزمانیکهظرفیت
سرعت، نظیر عملکردهایی میکند، کفایت مخزن
باالیی( سر در )خصوصاً شتابگیری آف، تیک

محدودمیشود.
بنابراینقبلازحرکتیابراساسمیزانباریاشرایط
جادهازپربودنسیلندرگازاطمینانحاصلنمایید.

نکته مهم

44(سیستمسوختطبیعیخودرویپارسیان
پرفشار بهسیستممتان Ducatoمجهز موتور
bar200است.فشاربیشتربهسیستمخطرناک
است.درصورتوجودهرنوعنقصدرسیستم
سوختمتانبانمایندگیشرکتپارسیانموتور
اجزای یا پیکربندی فرمایید. حاصل تماس

سیستمسوختمتانراتغییرندهید.
پارسیان طبیعی سوخت برای دقیقاً آنها زیرا
از استفاده شدهاند. طراحی Ducato موتور
ایمنی کاهش یا نقص باعث دیگر قطعات

میشوند.
45(درصورترنگکاریخودرو،بایدسیلندرها
توسطنمایندگیشرکتپارسیانموتورپیادهو
سیستمسوخت که چند هر شود. سوار دوباره
است، متنوعی ایمنی شاخصهای دارای متان
اماتوصیهمیشودکهاگربرایمدتطوالنیاز
خودرواستفادهنمیشودیارویخودرویدیگر
تصادفدچارحادثه دلیل به یا حملمیگردد

شدهاست،شیردستیرویسیلندرراببندید.

توصیه های الزم برای یادگیری
براساس شما Ducato موتور پارسیان خودروی
)جدول است شده طراحی خاصی وزن حداکثر
"وزن"درفصل"مشخصاتفنی"رامالحظهفرمایید(.
وزنخالص،مقداربارقابلحمل،وزنکلی،حداکثر
وزناکسلجلو،حداکثروزن،اکسلعقب،وزنقابل

یدککشی

نکتهمهم:حداکثربارمجازرویکف500کیلوگرم
150 کنار پنل روی مجاز بار حداکثر و است،

کیلوگرماست.

کناری درب دارای که خودروهایی در مهم: نکته
راستوچپاستتوصیهمیشودکهقبلازپایین

آوردنکناره،اهرمرادروضعیتبستهقراردهند.

)151)150)149
)46

احتیاطهای برخی کلی، احتیاطهای این بر عالوه
و راحتی رانندگی، ایمنی میزان میتواند ساده

استحکامخودروراافزایشدهد.
باررابهصورتمساویدرکفتوزیعکنید:در
صورتیکهالزماستباردریکمحدودهباشد.

مکانیمیاندواکسلرادرنظربگیرید.
بهیادداشتهباشیدکهنیرویخودروتحتتأثیر
وزنقراردارد:خصوصاًزمانیکهفاصلهتوقفها

باالخصدرسرعتهایباالبیشترباشد.
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هشدار

149(مسیرهایپرپیچوخموترمزهایناگهانی
ممکناستباعثحرکتبارودرنتیجهایجاد
موقعیتهایخطرناکبرایرانندهوسرنشینان
شود.قبلازحرکت،باررابدرستیوبااستفاده

ازقالبهایکفمحکمنمایید.
از باروثابتنگهداشتنآن، برایمحکمکردن
کابل،طنابویاتسمهایکهکاماًلمحکماست

استفادهنمایید.
150(حتیزمانتوقفدرسرباالیییاسرازیری،
دربهای یا عقب درب بازکردن است ممکن

کناریباعثسقوطبارشود.
151(درصورتیکهمیخواهیدسوختذخیرهای
رادرظرفحملکنیدازمقرراتقانونیپیروی
نمایید.فقطازظرفکاماًلتأییدشدهومحکم
استفادهنماییدتارویبارنریزد.درصورتبروز
تصادفاحتمالآتشسوزیافزایشپیدامیکند.

نکته مهم

بایدکاماًلرعایتشودوهرگز 46(تمامموارد
نبایدازآنسرپیچینمود.خصوصاًهنگامتوزیع
بار)خصوصاًدرخودروهایمجهزبهتودوزیهای
خاص(اطمینانحاصلنماییدکهبارگیریروی
اکسلهایجلووعقبازحداکثرمجازبارفراتر

نرود.

یدک کشی تریلرها

نکات مهم
باید خودرو تریلرها، یا کاروانها یدککشی برای
سیستم و شده تأیید یدککشی قالب به مجهز
افراد توسط باید نصب باشد. مناسب الکتریکی
الزم مجوزهای دارای که گیرد صورت متخصص

برایحرکتبایدککشدرجادههستند.
نصبهرگونهآینهرویدرببایدبراساسمشخصات

مندرجدرHighway Codeباشد.
در مسیر، کردن طی که باشید داشته خاطر به
سرباالییهابهمراتبسختتراست.بهواسطهاضافه
شدنوزنفاصلهترمزگیریافزایشیافتهوسبقت

طوالنیترمیشود.
استفاده بهجای رانندگیدرسرازیریها درطول

مستمرازترمز،ازدندهسنگیناستفادهکنید.
اندازه همان به یدککشی قالب روی تریلر وزن
تریلر، وزن میکند. کم خودرو بار کلی وزن از
رامحاسبه تجهیزاتوچمدانها با بارگیریشده
نماییدتااطمینانحاصلکنیدوزنآنازحداکثر
درج خودرو مدارک در )که یدککشی قابل وزن

شده(فراترنرود.

درصورتیدککشیتریلر،ازمحدودهسرعتمجاز
کشورکهدرآنرانندگیمیکنیدفراترنروید.هرگز
سرعتنبایداز100کیلومتربرساعتتجاوزکند.

توصیهمیشودازموجگیر)پایدارکننده(برایقالب
یدککشاستفادهکنید.

درخودروهایمجهزبهسنسورپارک،پسازوصل
قسمتها برخی دارد احتمال آنکه دلیل به قالب
در سرگرد( یدککش قالب یدککشی/ )قالب
است ممکن قرارگیرند، تشخیصسنسور محدوده
نمایشدادهشود. پیغامهشدارنقصرویصفحه
دراینحالتبایدمحدودهتشخیصتنظیمشدهو

یاعملکردکمکیپارکغیرفعالگردد. 
)153)152

نصب قالب یدک کشی 
و متخصص تکنسینهای توسط باید یدککش
براساساطالعاتارائهشدهتوسطکارخانهسازنده

یدککشبهخودرووصلشود.
مفاد و 94/20/EC قوانین براساس باید یدککش

آنباشد.
هرنوعیدککشیکهاستفادهمیشودبایدباوزنقابل
یدککشیخودروییکهبهآنوصلمیشودمطابقت
اتصال از باید نیز برقی اتصاالت برای باشد. داشته
محفظهای در معموالً که شود استفاده استانداردی

خاصقرارداشتهوبهیدککشوصلاست.
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همچنینECUخاصیبرایکنترلنورچراغبیرون
تریلررویخودرونصبمیگردد.برایاتصاالتبرقی
ازسوکتهای7یا13پین12ولت)VDC(استفاده
میشود.)استانداردهایCUNA/UNIوISO/DIN(.بر
اساسدستورالعملسازندهخودروویایدککشعمل
نمایید.ترمزبرقیمستقیماًازباتریوتوسطکابلیبه

قطربیشاز2/5میلمترمربعتغذیهمیکند.

دیگر تجهیزات هرگونه یا و برقی ترمز مهم: نکته
بایدباموتورروشنمورداستفادهقرارگیرد.عالوهبر
تجهیزاتبرقی،سیستمبرقخودروتنهامیتوانداز
طریقکابلبهترمزبرقیوازطریقکابلبهچراغهای
داخلی)کهنبایداز15واتبیشترباشند(وصلشود.
برایاتصالازیونیتکنترلپیشفرضهمراهباکابل

باتریبیشاز2/5میلمترمربعاستفادهکنید.

خودرو طول با تریلر یدککشی قالب مهم: نکته
خودروهای روی بر نصب صورت در دارد. مطابقت
طویلتنهامیتوانازقالبهاییدککشیمتحرک
استفادهنمودزیراطولکلیخودرواز6مترتجاوز
میکند.درصورتعدموجودتریلر،بایدقالبازپایه
اتصالخارجشودزیرانبایدازطولاصلیخودروبیشتر

شود.

بدون یدککش قالب میخواهید اگر : مهم نکته
توصیه بماند، باقی خودرو روی تریلر یدککشی
میشودبرایبهروزرسانیسیستممربوطهبانمایندگی
شرکتپارسیانموتورتماسبگیریدزیراممکناست
قالبیدککشیتوسطسنسورهایمرکزیبهعنوان

مانعتشخیصدادهشود.

دیاگرام نصب برای خودروهای مدل ون 
تصویر 152 

قالبیدککشیبایددرنقاطمشخصشدهباعالم
M12و4پیچM10X1.25وبااستفادهاز6پیچØ

محکمشوند.

صفحهداخلیپشتیبایدحداقل5میلیمترضخامت
داشتهباشد.حداکثرباررویتوپییدککشسرگرد:
براساسظرفیتبارگیریمجاز،100/120کیلوگرم
میباشد)جدول"وزنها"رادربخش"مشخصاتفنی"

مالحظهنمایید(.
)154

طبق باید سپرها یدککش قالب نصب برای
دستورالعملنصبطراحیشوند.

خودروهای  و  کامیونت ها  برای  نصب  دیاگرام 
)Chassis Cab (کفی

تصویر 153 
مخصوص که یدککش قالب از دیگری مدل
)Chassis Cab( کفی خودروهای و کامیونتها

میباشددرتصویر153نشاندادهشدهاست.

M12و4پیچM10X1.25بایدتوسط6پیچØبدنه
بهنقاطمشخصشدهمتصلشود.

براساس سرگرد: یدککش توپی روی بار حداکثر
ظرفیتبارگیریمجاز،100/120کیلوگرممیباشد
)جدول"وزنها"رادربخش"مشخصاتفنی"مالحظه

نمایید(.

هشدار

به استخودرو کهممکن ABS 152(سیستم
را تریلر ترمز نمیتواندسیستم باشد آنمجهز
بسیار باید لغزنده جادههای در نماید. کنترل

احتیاطکنید.
153(هرگزسیستمترمزراجهتکنترلترمز
تریلراصالحنکنید.سیستمترمزتریلربایدکاماًل

مستقلازسیستمهیدرولیکخودروباشد.
154(پسازنصب،بایدسوراخپیچهاآببندی

شودتاازنفوذدوداگزوزجلوگیریشود.
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تصویر152
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تصویر153
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روشن کردن خودرو و رانندگی
دستورالعمل  استفاده از میل یدک کش 

سرگرد
)52)51)50)49)48)47

قبلازحرکت،بهروشزیربررسیکنیدکهمیل
یدککشسرگرد

بهدرستیقفلشدهباشد:
عالمتسبزفالیویلبایدباعالمتسبزرویمیل

یدککشچفتومیزانشود.
شود ثابت یدککش میل روی باید فالیویل 

)بدونهیچگونهروزنهای(
نباید شود. خارج کلید و قفل فالیویل باید 

فالیویلحرکتکند.
محکم هوزینگ لوله به کاماًل سرگرد میل 

میشود.
آن بودن محکم از تا دهید تکان دست با را آن

اطمینانحاصلکنید.
درصورتیکهیکیازاین4موردانجامنشود،باید

مجدداًاینمراحلتکرارگردد.
اگرحتییکیازاینمواردانجامنشودنبایدازقالب
یدککشیاستفادهنمودزیراخطرتصادفوجوددارد.

باتولیدکنندهقالبیدککشتماسبگیرید.
میلیدککشسرگردباکمکدستنصبیاپیاده

میشودونیازبههیچابزارخاصیندارد.
هرگزازابزاریاوسیلهایاستفادهنکنیدزیراممکناست
بهمکانیزمیدککشآسیببرسد.درصورتیکهتریلر

بهخودرویاقالبمتصلاستقفلآنرابازنکنید.

درصورتیکههنگامرانندگی،تریلریاقالبمتصل
نیستبایدمیلیدککشسرگردجداشودودرپوش

بایدرویلولههوزینگگذاشتهشود.

تصویر154

تصویر155

حالتآزاد،خارجکردنمیلهتصویر156

حالتقفلدرحالحرکتتصویر155

تصویر156

میل یدک کش سرگرد متحرک تصویر 154- 
156-155

)1(پایهنصب-)2(میلهیدککشسرگرد
)3(مهرهقفلکن-)4(اهرمآزادکن-)5(چرخ
دستی-)6(درپوش-)7(آچار-)8(عالمتقرمز

)مهرهچندپر(-)9(عالمتسبز)مهرهچندپر(
)10(عالمتسبز)میلیدککشی(-)11(عالمت
پین )13( - درپوش )12( - آزادسازی( )کنترل

اتصال-)14(بدونشکافبین2و5-
)15(شکافحدود5میلمتر

نصب میل یدک کش سرگرد
1.درپوشپایهنصبراجداکنید.

هنگامبیرونآوردنمیلهیدککشسرگردازمحل
اصلی،معموالًدرحالتآزادقراردارد.بدینترتیب
از اندازهیکشیارحدود5میلمتر به کهفالیویل
میلهیدککشفاصلهدارد)تصویر155(وعالمت
قرمزرویفالیویلرویعالمتسبزمیلیدککش

چفتومیزانمیشود.
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بهخاطرداشتهباشیدکهتنهادراینشرایطمیتوان
ازمیلیدککشاستفادهنمود.درصورتیکهمکانیزم
قفلمیلیدککشقبلازنصبیاهرزماندیگری
ابتدا باید باشد. قفل حالت در یا باشد شده باز

آمادهسازیصورتگیرد.
حالتقفلزمانیاستکهعالمتسبزفالیویلروی
عالمتسبزمیلیدککشچفتشدهوبهعنوان
مثالبدونهیچگونهشکافیرویآنمحکمشده

باشد.
مکانیزمآمادهسازیبهصورتزیراست:

کلیدراداخلنمودهوقفلرابازکنید.فالیویلرا
درجهتفلش)a(خارجنمودهوبرایآمادهسازی
آنرادرجهتفلش)b(بچرخانیدتامتوقفشود.
وحتی قرارمیگیرد استفاده مورد آزادکن اهرم
زمانیکهفالیویلآزادشدهباشدنیزمکانیزمقفل

درحالتآمادهسازیباقیمیماند.
پین وسیله به یدککش میل باید نصب برای

اتصالیواردپایهنصبشود.
آنراازانتهاواردنمودهوبهسمتباالفشاردهید.
دستان میگردد. قفل خودکار صورت به مکانیزم
زیراممکناست نگهدارید ازفالیویلدور را خود

فالیویلدرطیفرآیندقفلشدنبچرخد.
پین وسیله به یدککش میل باید نصب برای .2
انتهاوارد از را پایهنصبشود.آن اتصالیوارد
به مکانیزم دهید. فشار باال سمت به و نموده

صورتخودکارقفلمیگردد.

دستانخودراازفالیویلدورنگهداریدزیراممکن
استطیفرآیندقفلشدنبچرخد.

3.قفلرابستهوکلیدراخارجکنید.تاهنگامیکه
کنید. خارج را کلید نباید نشده بسته قفل

درپوشمحافظرارویقفلقراردهید.
جداکردن میل یدک کش

برداشته قفل محل روی از را محافظ درپوش .1
کلید با را قفل و داده فشار زبانه در را کلید و

بازکنید.
وفالیویل نگهداشته رامحکم میلهیدککش .2
درجهت را آن و کنید جدا فلش درجهت را
فلشبچرخانیدتامتوقفشود.بطوریکهبتوانید
پس آن از کنید. جدا فعلی موقعیت از را آن
شده آزاد موقعیت در و میشود آزاد فالیویل

متوقفمیشود.
3.میلهیدککشرادرمحفظهبارقراردهیدتابه

وسیلهسایراشیاءحملشدهآسیبنبیند.
4.اتصالمناسبرادرپایهنصبواردکنید.

نکته مهم

توسط فقط باید متحرک سرگرد میل )47
سازندهتعمیروتعویضشود.

48(صفحهمربوطهبایدکاماًلدرداخلخودرو
درمحدودهدیدنزدیکپایهنصبیاداخلکابین

باشد.

49(برایاطمینانازدرستیعملکردسیستمبه
صورتدورهای،دورمیلسرگردولولهراپاک
کنید.تمامقطعاتمکانیکیبایددربازهزمانی

مشخصسرویسشوند.
50( تماماتصاالت،سطوحلغزندهوتوپیهاباید
باگریسبدونرزینیاروغن،روغنکاریشود.
روغنکاریازخوردگیبیشترجلوگیریمیکند.
بافشارباالی 51(درصورتشستشویخودرو
آب،میلسرگردراجداکردهودرپوشموردنظر
روی را آب باالی فشار هرگز نمایید. محکم را

میلسرگردقرارندهید.
52(دوکلیدبههمراهمیلیدککشمتحرک
دادهمیشود.شمارهکلیدرارویآننوشتهوآن

رانگهدارید.
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روشن کردن خودرو و رانندگی
اگرمیخواهیدخودروبرایبیشازیکماهخاموش

باشد،بایداحتیاطهایزیرراانجامدهید.
خودرورادرمکانیمسقف،خشکودرصورت

امکانباتهویهمناسبپارککنید.
خودرورادردندهقراردهید.

ترمزدستیرانکشید.
درصورتیکه کنید، قطع را باتری منفی کابل  
خودرومجهزبهعملکردقطعباتریاست)قطع

کنباتری(
توضیحاتروندانجامکاردربخش"کنترلها"
درفصل"آشناییباخودرو"رامطالعهفرمایید.

قسمتهایرنگشدهراتمیزوآنرابااستفاده
واکسمحافظمحافظتنمایید.

قسمتهایفلزیبراقراتمیزوآنرابااستفاده
ازترکیباتخاصمحافظتنمایید.

شیشه و جلو شیشه پاککن برف تیغه روی  
عقبپودرتالکبپاشیدوآنراازشیشهکمی

جداکنید.
شیشهپنجرههاراکمیبازبگذارید.

یاروکشپالستیکیدارای پارچه با را خودرو
روزنهبپوشانید.ازروکشهایپالستیکیبرزنتی
سطح رطوبت تبخیر مانع زیرا نکنید استفاده

خودرومیشود.

استاندارد حد از بیش باد +0/5 تا را تایرها  
درنظرگرفتهشدهبادکردهوآنرابهصورت

دورهایبررسیکنید.
سیستمخنککنندهموتورراتخلیهنکنید.

هشدار سیستم به مجهز خودرو اگر مهم: نکته
)سیستمضدسرقت(است،آنراازطریقریموت

کنترلغیرفعالکنید.

موقعیت در سوئیچ قراردادن از پس مهم: نکته
Stopوبستندربسمتراننده،قبلازقطعکابل
قطع هنگام کنید. صبر دقیقه یک حداقل باتری
Stopکابلباتریازقرارداشتنسوئیچدرموقعیت

وبستهبودندربرانندهاطمینانحاصلکنید.

استفاده نکردن از خودرو به مدت 
طوالنی
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اقدامات اضطراری

تایرخودروپنچرشدهویاالمپچراغسوختهاست؟
همیشهممکناستچنیناتفاقاتیدرطولرانندگی

رخدهد.
توضیحاتمندرجدراینفصلبهشماکمکمیکند
شرایط پس از بتوانید تنهایی به و آرامش با که

بحرانیبرآیید.
توصیهمیشوددرچنینشرایطیباتلفنهایدرج

شدهدرکتابچهراهنمایمالکتماسبگیرید.
دیگری سودمند اطالعات همراه به الزم اطالعات

ازطریقسایت
قرار شما دسترس در  www.Parsianmotor.com

دارد.
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تعویضالمپچراغهایبیرونی.........................157
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آزادکردندستهدندهگیربکساتوماتیک.......188
آزادسازیسوئیچدرگیربکساتوماتیک..........189
یدککشیخودرو.................................................190
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ت اضطراری
اقداما

تعویض المپ چراغ
دستورالعمل کلی

)156)155
)53

هنگامیکهچراغیروشننمیشود،قبلازتعویض
باشد، سالم مربوطه فیوز که نمایید بررسی المپ،
"تعویض بخش به فیوزها، محل از آگاهی برای

فیوزها"درهمینبخشمراجعهنمایید.
اکسید نظر از را تماس تعویض،محل از قبل  

شدن)زنگزدن(بررسینمایید.
المپهایسوختهبایدباالمپدیگریازهمان

نوعوتوانتعویضشود.
پسازتعویضالمپ،جهتتابشنورباالچراغ

جلورابررسیکنید.

سطح روی رطوبت کمی است ممکن مهم: نکته
تلقی نقص این شود؛ پدیدار جلو چراغ داخلی
رطوبت درجه و پایین دمای آن علت و نمیشود
هواست.پسازروشنشدنچراغهایجلو،بالفاصله
قطراتآب رفت.وجود بینخواهد از اینرطوبت
نمایندگی با نیست. آب نفوذ نشانه چراغ داخل

شرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.

هشدار

155(هرگونهتغییریاتعمیرغیراصولییابدون
باعث میتواند فنی مشخصات گرفتن نظر در

بروزنقصمنجربهخطرآتشسوزیشود.
156(المپهایهالوژنحاویگازفشردهاست
شدن پرت موجب شکستن، صورت در که

قطعاتشیشهبهاطرافمیشود.

نکته مهم

قسمت از فقط باید را هالوژنی 53(المپهای
فلزیاندردستبگیرید.لمسقسمتشفاف
کاهش موجب است ممکن انگشتان با المپ
شدتنورانتشاریآنشدهوحتیازدوامالمپ
با را المپ آن، اتفاقی لمس صورت در بکاهد.
دستمالآغشتهبهالکلپاککردهواجازهدهید

خشکشود.
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انواع مختلف المپ های قابل نصب در خودروی شما:

المپ های تمام شیشه ای:)نوعA(آنهارابافشارجازدهوبرای
جداکردنبکشید.

المپ های میخی: )نوعB(برایخارجکردنآنهاالمپرافشارداده
وخالفجهتعقربههایساعتبچرخانید.

المپ های لوله ای: )نوعC(برایخارجکردن،اتصالآنهاراآزاد
کنید.

المپ های هالوژنی: )نوعD(برایجداکردنالمپ،بستنگهدارنده
المپراازمحلخودآزادکنید.

المپ های هالوژنی : )نوعE(برایجداکردنالمپ،بست
نگهدارندهالمپراازمحلخودآزادکنید.

انواع المپ
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ت اضطراری
اقداما

رفرنس تصویر قدرت نوع المپ چراغ ها
D 55W H7 چراغنورباال

D 55W H7 چراغنورپایین

- - W21/5W - LED )*( چراغبغل–جلو/چراغرانندگیدرروز

- 55W H11 چراغمهشکنجلو

B 21W WY21W چراغراهنمایجلو

A 16W)***(/ 5W)****( W16WF)***(/ WY5W)****( چراغراهنمایبغل

B 21W PY21W چراغراهنمایعقب

A 5W W5W چراغبغل

B 21/5W P21/5W چراغبغل-عقب

B 21W P21W چراغهایعقب/چراغترمز

B 5W W5W چراغترمزسوم

B 16W W16W چراغدندهعقب

B 16W W16W چراغمهشکنعقب

A 5W C5W چراغپالکراهنماییورانندگی

C 10W 12V10W چراغسقفیجلو)لنزمتحرک(

C 10W 12V10W چراغسقفیعقب

5W/W21 درصورتمجهزبودنبهجایالمپ )*(
)**( درصورتمجهزبودن

 Tempo LiberaوXLبرایمدلهای )***(
)****( برایتمامیسایرمدلها

المپ های چراغ ها
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تعویض المپ چراغ های بیرونی
مجموعه چراغ های جلو

برایتعویضالمپچراغجلوبهشرحزیرعملکنید:
درب / موتور "درب بخش دستورالعمل طبق  
درب خودرو" با "آشنایی فصل بار" محفظه

خودرورابازکنید.
جلو چراغ از را 157 تصویر A برقی سوکت  

قطعنمایید.
به جلو چراغ اتصال 158 تصویر B پیچهای  
در که طور همان نموده، شل را خودرو بدنه
تصویر158نشاندادهشدهچراغرادرقسمت
پایینترازمحلخوددرآوریدوآنرارویمیز

قراردهید.
مراحلزیررابرایتعویضالمپانجامدهید.

رادرجای دوبارهچراغ تعویضالمپ از پس 
را 158 تصویر )B( پیچهای و داده قرار خود

محکمکنید.
سوکتبرقی)A(تصویر157رابهچراغجلو

وصلکنید.

تصویر157

تصویر158

مجموعهچراغهایجلوتصویر159شاملالمپهای
زیرمیشود:

)A(چراغهایراهنما
)B(چراغهاینورپایین

)C(چراغهاینورباالیاصلی
)D(چراغهایرانندگیدرروز

)E(چراغهایبغل/DRLsیاLEDs)کهمیتواند
جایگزین)D(شود(

تصویر159

Cبرایتعویضالمپچراغنورباالاصلی،درپوش
محافظتصویر160راجداکنید.

)B( درپوش پایین نور چراغ المپ تعویض برای
محافظتصویر160راجداکنید.

برایتعویضچراغراهنمایاچراغبغل/DRL)در
صورتعدموجودLED(درپوشمحافظ)A(تصویر

160راجداکنید.
پسازتعویض،دوبارهدرپوشهایمحافظرابهنحو
صحیحنصبکردهواطمینانحاصلفرماییدکهدر

جایخودمحکمشدهاند.

تصویر160
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ت اضطراری
اقداما

چراغ های بغل / چراغ رانندگی در روز 
)LED(

اینچراغهاLEDهستندوبرایتعویضبانمایندگی
شرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.

چراغ های بغل / چراغ رانندگی در روز
برایتعویضالمپبهروشزیرعملکنید:

درپوشمحافظAتصویر160راجداکنید.
نگهدارندهالمپBتصویر161راخالفجهت

عقربههایساعتبچرخانید.
المپراکشیدهوآنراجدانمودهوتعویضنمایید.
المپراکمیکشیدهوآنرادرخالفجهت

عقربههایساعتبچرخانید.
نگهدارندهالمپ)B(رادوبارهنصبوآنرادر
محکم از و بچرخانید ساعت عقربههای جهت

شدنآناطمینانحاصلفرمایید.
درپوشمحافظ)A(تصویر160رامجدداًنصب

کنید.

تصویر161

چراغ های جلو نور باال

تصویر162

برایتعویضالمپبهروشزیرعملکنید:
درپوشمحافظ)C(تصویر160راجداکنید.

نگهدارندهالمپ)A(تصویر162راازبستهای
کناریBآزادنمودهونگهدارندهراجدانمایید.

سوکتبرقیراقطعکنید.
المپجدیدرانصبنمودهوسپسبخشفلزی
راباشیارهایمنحنیرویچراغهایجلوچفت
ومیزانکنیدوبستهایکناریرارویآنفشار

دادهومحکمکنید.
سوکتبرقیرامجدداًوصلکنید.

ًنصب درپوشمحافظ)C(تصویر160رامجددا
کنید.

چراغ های نور پایین 
با المپ های تابان

تصویر163

برایتعویضالمپبهروشزیرعملکنید:
درپوشمحافظ)B(تصویر160راجداکنید. 
نگهدارندهالمپ)A(تصویر163راازبستهای
کناری)B(آزادنمودهونگهدارندهراجدانمایید.

سوکتبرقیراقطعکنید.
المپجدیدرانصبنمودهوسپسبخشفلزی
راباشیارهایمنحنیرویچراغهایجلوچفت
ومیزانکنیدوبستهایکناریرارویآنفشار

دادهومحکمکنید.
سوکتبرقیرامجدداًوصلکنید.

درپوشمحافظ)B(تصویر160رامجدداًنصب
کنید.
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چراغ های راهنما
برایتعویضالمپبهروشزیرعملکنید:

درپوشمحافظ)A(تصویر160راجداکنید.
برخالف را 164 تصویر )B( المپ نگهدارنده  

عقربههایساعتبچرخانید.
المپراکشیدهوجدانمودهوتعویضنمایید.

المپراکمیکشیدهوآنرادرجهتخالف
عقربههایساعتبچرخانید.

نگهدارندهالمپBرامجدداًنصبنمودهآنرا
درجهتعقربههایساعتبچرخانیدوازمحکم

شدنصحیحآناطمینانحاصلکنید.
درپوشمحافظ)A(تصویر160رامجدداًنصب

کنید.

تصویر164

چراغ های راهنمای بغل
برایتعویضالمپتصویر165بهروشزیرعمل

کنید:
آینهرابهصورتدستیخارجنمودهتابتوانیدبه

دوپیچمحکمکننده)A(دسترسیپیداکنید.

بااستفادهازپیچگوشتیچهارسوپیچهاراشل
کردهومجموعهنگهدارندهالمپراخارجنمودهو

آنرااززبانهآزادکنید.
المپ)B(راباچرخاندنخالفجهتعقربههای

ساعتخارجنمودهوآنراتعویضنمایید.

تصویر165
چراغ های مه شکن

)درصورتمجهزبودن(
به جلو مهشکن چراغهای تعویضالمپ برای  

روشزیرعملکنید:
چراغرابهسمتداخلهدایتکنید.

پیچ)A(راشلنمودهوزبانه)B(تصویر166را
جداکنید.

)D(تصویر167راآزادوسوکتبرقی)C(بست
راقطعکنید.

نگهدارندهالمپ)E(راچرخاندهوجداکنید.
المپراخارجوآنراتعویضنمایید.

المپجدیدرانصبنمودهوتماممراحلباالرا
برعکسانجامدهید.

تصویر166

تصویر167
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ت اضطراری
اقداما

مجموعه چراغ های عقب

تصویر168

مجموعچراغهایعقبهمانطورکهدرتصویر168
نشاندادهشدهاست،شاملالمپهایزیرمیشود:

)A( چراغترمز/چراغبغل
)B( چراغهایبغل

)C(چراغهایراهنما
)D(چراغدندهعقب

)E(چراغمهشکنعقب
برایتعویضهرالمپطبقتصویر169و170عمل

کنید:
دربلوالییعقبرابازکنید.

7پیچاتصال)A(درپوشپالستیکیراشلکنید.
دوپیچاتصال)B(راشلکنید

مجموعرابهسمتخارجکشیدهوسوکتبرقی
راقطعکنید

پیچهای)C(رابااستفادهازپیچگوشتیبازنموده
ونگهدارندهالمپراجداکنید.

المپهای)D(و)E(و)F(راکمیفشاردادهو
آنرادرخالفجهتعقربههایساعتبچرخانید
وسپسآنراتعویضنمایید.المپهای)G(و

)H(رابهسمتبیرونبکشید.
نگهدارندهالمپرامجدداًنصبنمودهوپیچهای

)C(راسفتکنید.
سوکتبرقیراوصلنمودهومجموعهراروی
پیچهای سپس و کنید سوار درستی به بدنه

اتصال)B(راسفتکنید.

تصویر170تصویر169
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روکشپالستیکیرامجدداًنصبنمودهوآنرا
با7پیچاتصال)A(محکمکنید.

 )chassis cab( برای کامیونت ها و خودروهای کفی

تصویر171

4پیچاتصال)H(تصویر171راشلنمودهوالمپ
راتعویضکنید.

)I(المپچراغمهشکنعقب
)L(المپچراغدندهعقب

)N(المپچراغبغل
)N(المپچراغترمز

)O(المپچراغراهنما

چراغ ترمز سوم

تصویر172

تصویر173

برایتعویضالمپبهروشزیرعملکنید:
دوپیچاتصال)A(تصویر172راشلکنید.

مجموعهلنزهاراخارجکنید.
زائدههای)B(تصویر173راهمزمانباهمفشار

دادهونگهدارندهالمپراجداکنید.
المپقفلیراخارجوتعویضنمایید.

چراغ پالک راهنمایی و رانندگی

تصویر174

برایتعویضالمپبهروشزیرعملکنید:
محفظهایراکهبافلشرویتصویر174نشان
را )A( لنزهای دادهشدهفشاردادهومجموعه

جداکنید.
المپهاراازبستهایکنارخارجنمودهوآنرا
ومطمئنشویدالمپهایجلو نمایید تعویض

بینبستهامحکمشدهاند.

چراغ های بغل
)درصورتمجهزبودن(

برایتعویضالمپبهروشزیرعملکنید:
برای ون های با طول زیاد

دوپیچاتصال)C(تصویر175راشلکنیدو
چراغجلوراجداکنید.

نگهدارندهالمپ)D(مجموعهچراغعقبرا1/4
دورچرخاندهوجدانمایید.

المپقفلیراجدانمودهوتعویضنمایید.
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ت اضطراری
اقداما

تصویر175

  )Chassis cab( برای خودروهای کفی
نگهدارندهالمپمجموعهچراغعقبرابا1/4دور

بچرخانیدوجداکنید.
المپقفلیراجدانمودهوتعویضکنید.

تعویض المپ چراغ های داخلی

برایآگاهیازنوعالمپهاوتوانمربوطبهبخش
"تعویضالمپ"رامالحظهفرمایید.

چراغ سقفی جلو
برایتعویضالمپبهروشزیرعملکنید:

فلش رادرجهت تصویر176 A چراغسقفی  
نشاندادهشدهخارجکنید.

تصویر176

تصویر177

درپوشمحافظ)B(تصویر177راببندیدوچراغ
سقفی)A(تصویر176رابااطمینانازقفلشدن

آندرمحلبهقابخودمحکمکنید.

چراغ استقبال LED محفظه بار 
)درصورتمجهزبودن(

برایتعویضچراغسقفیLEDبانمایندگیشرکت
پارسیانموتورتماسحاصلنمایید.

چراغ سقفی عقب
برایتعویضالمپبهروشزیرعملکنید:

از استفاده با را تصویر178 )D( چراغسقفی  
نقاطیکهبافلشنشاندادهشدهخارجکنید.
درپوشمحافظ)E(تصویر179رابازکنید.

از آن کردن آزاد با را تصویر179 )F( المپ  
اتصاالتجانبیجداکنید.سپسالمپجدیدرا
اتصاالت این بین ازجازدنآن و نموده نصب

اطمینانحاصلکنید.

درپوشمحافظ)B(تصویر177رابازکنید.
المپهای)C(تصویر177راباآزادکردنآن
ازاتصاالتجانبیجداکنید.سپسالمپجدید
رانصبکردهوازجازدنآنبینایناتصاالت

اطمینانحاصلکنید.
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درپوشمحافظ)E(تصویر179راببندیدوچراغ
سقفی)D(تصویر178رامجدداًدرقابخودجا
بزنیدوازقفلشدنصحیحآناطمینانحاصل

کنید.

تصویر178

تصویر179

تعویض فیوزها

اطالعات کلی
)160)159)158)157

)54
فیوزهاازسیستمالکتریکیمحافظتمیکنند:

قطع اشتباه عملکرد یا نقص بروز صورت در آنها
میشوند)میسوزند(.درصورتیکهیکیازقطعات
یاتجهیزاتکارنکندوضعیتفیوزمربوطهرابررسی

کنید:
فیالمنت)A(تصویر180بایدسالمباشد.درغیراین
صورتفیوزسوختهرابافیوزجدیدیباهماندرجه

آمپر)همانرنگ(تعویضکنید.
)B(فیوزسالم

)C(فیوزدارایفیالمنتآسیبدیده

تصویر180

موقعیت فیوز
فیوزهایخودرودرسهیونیتکنترلداشبورد،ستون
سمتراستسرنشینومحفظهموتورگروهبندیشدهاند.

جعبه فیوز داشبورد

تصویر181

برایدسترسیبهجعبهفیوزداشبوردتصویر181
پیچهای)A(تصویر182راشلنمودهودرپوشرا

جداکنید.
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تصویر182

جعبه فیوز محفظه موتور - سیم کشی ماژول 
انتخابی 

تصویر185-184- فیوز بهجعبه برایدسترسی
186،درپوشمحافظتصویر183راجداکنید.

تصویر183

بهروشزیرعملکنید:
بااستفادهازپیچگوشتیچهارسوکاماًلپیچرا

شلکنید.

پیچراکمیخالفجهتعقربههایساعتچرخانده
تاشلشود)بیشازحدآنراشلنکنید(.

بهآرامیپیچراازدرپوشجداکنید.
پیچرابازنمودهوآنراازمحلخودخارجکنید.

درپوشراجداکنید.
براینصبمجدددرپوشبهروشزیرعملکنید:
درپوشرابهدرستیرویجعبهفیوزقراردهید.
بااستفادهازپیچگوشتیچهارسوکاماًلپیچرا

سفتکنید.
پیچراکمیدرجهتعقربهساعتچرخاندهتا

سفتشود)بیشازحدآنراسفتنکنید(.
بهآرامیپیچراسفتکنید.

پیچرادرمحلخودقراردادهوسفتکنید.

جعبه فیوز محفظه موتور

تصویر184

سیم کشی مدول 
)2.3 120HP - 140 HP - 160 HP - 180 HP 
Multijet AdBlue(
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تصویر185

سیم کشی ماژول - انتخابی

تصویر186

جعبه فیوز انتخابی ستون سمت راست مرکزی 
)درصورتمجهزبودن(

تصویر187درپوش فیوز بهجعبه برایدسترسی
محافظتصویر188راجداکنید.

تصویر187

تصویر188

هشدار

157(هرگزفیوزسوختهرابافیوزیدارایآمپر
وجود آتشسوزی خطر نکنید. تعویض باالتر
  MEGA–FUSE(دارد.اگرفیوزمحافظتاصلی
نمایندگیشرکت با است فعال )MIDI–FUSE

پارسیانموتورتماسحاصلنمایید.
158(پسازتعویضفیوزسوئیچراخارجنموده

وتمامتجهیزاتراغیرفعالکنید.
159(درصورتسوختنمجددفیوزبانمایندگی

شرکتپارسیانموتورتماسحاصلنمایید.
هوا، )کیسههای ایمنی سیستم فیوز اگر )160
یا و گیربکس موتور موتور( سیستم ترمزها،
نمایندگی با بسوزد فرمان غربیلک سیستم

شرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.

نکته مهم

یا باسیمهایفلزی را 54(هرگزفیوزسوخته
شیءدیگریتعویضنکنید.
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ت اضطراری
اقداما

آمپر فیوز تجهیزات محافظت شده

7.5 F12 چراغنورپایینسمتراست

7.5 F13 چراغنورپایینسمتچپ

5 F31 رلهجعبهفیوزمحفظهموتور،رلهیونیتکنترلداشبورد)+سوئیچ(

7.5 F32 چراغسقفیمحفظهسرنشین)+باتری(

7.5 F33 سنسورپایشباتریبرایمدلهایمجهزبهروشن/خاموششدنموتور )Start & Stop( )+باتری(

7.5 F34 چراغهایداخلیمینیبوس)اضطراری(

10 F36
رادیو/سیستمکنترلکیفیتهوا،سیستمهشدار،تاخوگراف،یونیتکنترلقطعکنباتری،تایمر

)S&S(/استابیالیزرجریانبرایتنظیمرادیو،)وباستو)+باتری
7.5 F37 کنترلچراغهایترمز)اصلی(صفحهنشانگر)+سوئیچ(،ورودی)برایمبدلها(

20 F38 قفلدربها)+باتری(

20 F43 برفپاککن)+سوئیچ(

20 F47 شیشهباالبربرقیسمتراننده

20 F48 شیشهباالبربرقیسمتسرنشین

5 F49
یونیتکنترلسنسورپارک،کنترلهایغربیلکفرمان،کنترلپنلمرکزی،کنترلپنلچپ،پنل
کمکی،یونیتکنترلقطعکنباتری)+باتری(،قالبتریلر،سنسورحساسبهباران،استابیالیزر

)S&Sجریان)برای

5 F51
سیستمکنترلکیفیتهوا:یونیتکنترلغربیلکفرمان،چراغدندهعقب،تاخوگراف)+باتری(،

تنظیمTOM TOM،چراغهشدارانحرافازمسیر،دوربینعقب،تنظیمکنندهارتفاعچراغهایجلو
7.5 F53 صفحهنشانگر)+باتری(

جعبه فیوز داشبورد
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آمپر فیوز تجهیزات محافظت شده

- F89 موجودنیست

7.5 F90 چراغجلونورباالسمتچپ

7.5 F91 چراغجلونورباالسمتراست

7.5 F92 چراغمهشکنچپ

7.5 F93 چراغمهشکنراست
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ت اضطراری
اقداما

2.3 120 HP - 140 HP - 160 HP - 180 HP Multijet versions whit AdBlue

تصویر189به:A:جعبهفیوزمحفظهموتورB:سیمکشیماژولC:سیمکشیماژول-انتخابی

آمپر فیوز تجهیزات محافظت شده

50 F05 B منبعتغذیهماژولسیمکشی 

40/60 F06 سرعتباالیفنخنککنندهموتور)+باتری(

40/50/60 F07 سرعتپایینفنخنککنندهموتور)+باتری(
40 F08 فنمحفظهسرنشین)+سوئیچ(

15 F09 سوکتشارژتجهیزاتجانبیعقب

15 F10 بوق

15 F14 سوکتشارژتجهیزاتجانبی)+باتری(

15 F15 فندک)+باتری(
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آمپر فیوز تجهیزات محافظت شده

7.5 F19 کمپرسورتهویهمطبوع

30 F20 برفپاککنشیشهجلو

7.5 F24 کنترلپنلکمکیبرایحرکتوتاکردنآینه)+سوئیچ(
15 F30 بخارزداییآینه

30 F61 )webasto(یونیتکنترلوباستو

20 F62 )webasto(فنمحفظهسرنشیندارایوباستو

20 F63 سوکتبوقتریلر

30 F64 شیشهشویچراغجلو

15 F65 یونیتکنترلتریلر

15 F66 یونیتکنترلتریلر

20 F67 سوکتبوقتریلر

خالی F91 خالی

خالی F92 خالی

7.5 F93 سیستمتعلیقبادی

خالی F94 خالی

15 F95 SCR UREA )ماژولکنترلاوره(

15 F96 SCR UREA)سنسورهایاوره(

15 F97 یونیتکنترلگیربکساتوماتیک

5 F98 اهرمگیربکساتوماتیک
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ت اضطراری
اقداما

  140 3.0 Natural Power versions   

تصویر190به: Aجعبهفیوزمحفظهموتور-B:سیمکشیماژول)*(-C: سیمکشیماژول-انتخابی

آمپر فیوز تجهیزات محافظت شده

40/60 F06 سرعتباالیفنخنککنندهموتور)+باتری(

40/50 F07 سرعتپایینفنخنککنندهموتور)+باتری(

40 F08 فنمحفظهسرنشین)+باتری(
15 F09 سوکتشارژتجهیزاتجانبیعقب)+باتری(

15 F10 بوق

15 F14 سوکتشارژتجهیزاتجانبی)+باتری(

15 F15 فندک

7.5 F19 کمپرسورتهویهمطبوع

30 F20 برفپاککن

)دارای سوخت طبیعی(
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آمپر فیوز تجهیزات محافظت شده

7.5 F24 کنترلپنلکمکیبرایحرکتوتاکردنآینه)+سوئیچ(

15 F30 بخارزداییآینه

20 F63 سوکتبوقتریلر

30 F64 شیشهشویچراغجلو

15 F65 یونیتکنترلتریلر

15 F66 یونیتکنترلتریلر

20 F67 سوکتبوقتریلر

10 F68 )CNG(والومخزنمتان

30 T51 سولنوئیدوالوهایرلهمتان

)*(درمدلهایدارایسوختطبیعیوجودنداردوتنهادرمدلهایدارایAdBlueوجوددارد.
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ت اضطراری
اقداما

جعبه فیوز )انتخابی( ستون مرکزی سمت راست

تصویر191

آمپر فیوز تجهیزات محافظت شده

15 F54 )MBUS(ورودیموتور/فنتهویه

15 F55 گرمکنصندلیها

15 F56 سوکتشارژتجهیزاتجانبیسرنشینعقب

10 F57 بخاریاضافیزیرصندلی
15 F58 گرمکنسمتچپشیشهعقب
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آمپر فیوز تجهیزات محافظت شده

15 F59 گرمکنسمتراستشیشهعقب

- F60 وجودندارد

- F61 وجودندارد

- F62 وجودندارد

10 F63 کنترلگرمکناضافیسرنشین

- F64 وجودندارد

30 F65 فنگرمکناضافیسرنشین

نکته:درصورتیکهسوختمتانتمامشود،یونیتکنترلبهصورتخودکارمصرفسوخترابهبنزینتغییرمیدهد.
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ت اضطراری
اقداما

 FMS ماژول واسط
)سیستم مدیریت ناوگان(

و خودرو اطالعات شبکه واسطه FMS ماژول
سیستممدیریتناوگان)FMS(استاندارداست.

سامانهای ناوگان مدیریت سیستم سامانه :FMS
استکهکمکمیکندسیگنالهاییونیتکنترل
الکترونیکیدیجیتالقابلخواندنشودواطالعات
نیازها شخصیسازی سهولت برای سیگنالها این
میگیرد. قرار استفاده مورد خاص تجهیزات یا و
زیر FMS استاندارد مدلهای از FMS ماژول

حمایتمیکند:
FMS –ورژن02استاندارد)قابلدسترسیاز

http://www.fms-standard.comطریق
)Truck/index.htm

FMSاتوبوسی– ورژن02استاندارد)قابلدسترسی
http://www.fms-standard.comازطریق

)Truck/index.htm
نمایندگی در FMS ماژول که میشود توصیه
تکنسینهای توسط یا و موتور پارسیان شرکت
متخصصنصبشود.دستورالعملنصبدردفترچه
www. آدرس  به Hyperlink وبسایت در نصب
fiatprofessional-converters.comموجوداست.

در دسترسی قابل سیگنالهای تمام زیر جدول
یونیتکنترلماژولFMSرانشانمیدهد.
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توضیح سیگنال پیغام

درگیرشدنترمزپارکرانشانمیدهد کلیدترمزپارک

CCVS

سرعتخودرورانشانمیدهد سرعتدورچرخها

فشردهشدنپدالکالچرانشانمیدهد کلید)فشنگی(کالچ

فشردهشدنپدالترمزرانشانمیدهد کلید)فشنگی(ترمز

فعالبودنکروزکنترلرانشانمیدهد فعالبودنکروزکنترل

موقعیتپدالگازرانشانمیدهد موقعیت1پدالگاز
EEC2نسبتدرصدگشتاورموتوروحداکثرگشتاوردرنظر

گرفتهشدهدردورموتورفعلیرانشانمیدهد. درصددورموتوردرسرعتفعلی

کلسوختمصرفشدهدرحینکارکردنخودرورا
نشانمیدهد کلسوختموتوراستفادهشده LFC

نسبتحجمسوختبهنسبتحجمکلمخزنرانشان
میدهد سطحسوخت DD

دورموتوررانشانمیدهد دورموتور EEC1

مسافت کل پیموده شده خودرو را نشان می دهد مسافتدقیقطیشدهخودرو VDHR

دمایمایعخنککنندهموتوررانشانمیدهد دمایمایعخنککنندهموتور ET1

دمایخارجخودرورانشانمیدهد دمایهوایبیرون AMB

مقدارسوختمصرفیخودرودرهرواحدزمانرانشان
میدهد میزانسوخت

LFEنسبتمقدارسوختمصرفیوسرعتفعلیخودرورا
نشانمیدهد حالتاقتصادیمصرفسوخت
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ت اضطراری
اقداما

توضیح سیگنال پیغام
فاصلهایراکهخودرومیتواندتاسرویسونگهداری

دورهایبعدیطیمیکند فاصلهسرویسونگهداریدورهای SERV

تعدادساعتکلیکارکردموتوررانشانمیدهد تعدادساعتکلیکارکردموتور HOURS

وضعیتدربفعلیرانشانمیدهد وضعیتدربها DC1

وضعیتمبدلکنونیرانشانمیدهد وضعیتمبدل1 AS

دندهبعدیرانشانمیدهد دندهانتخابشده)1(
ETC2

دندهفعلیرانشانمیدهد دندهفعلی)1(
دقیقهرانشانمیدهد دقیقه

TD

ساعترانشانمیدهد ساعت
ماهرانشانمیدهد ماه
روزرانشانمیدهد روز
سالرانشانمیدهد سال

وضعیتفعالبودننورباالچراغاصلیجلورانشانمیدهد نورباال/چراغاصلی

FMS1 )2(

وضعیتفعالبودننورپایینچراغجلورانشانمیدهد نورپایین
وضعیتفعالبودنچراغراهنمارانشانمیدهد چراغراهنما

وضعیتفعالبودنچراغخطر)فالشر(رانشانمیدهد چراغخطر)فالشر(
درگیرشدنترمزپارکرانشانمیدهد ترمزپارک

نقصسیستمترمزرانشانمیدهد نقصترمز/نقصسیستمترمز
بازبودندربعقبرانشانمیدهد بازبودندربعقب

روشنشدنچراغهشدارمیزانسوختباقیماندهرا
نشانمیدهد. سطحسوخت
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توضیح سیگنال پیغام
روشنشدنچراغهشدارداغشدنبیشازحدمایع

خنککنندهموتوررانشانمیدهد دمایمایعخنککنندهموتور

FMS1 )2(

روشنشدنچراغهشدارعدمشارژکافیباتریرا
نشانمیدهد وضعیتشارژباتری

روشنشدنچراغهشدار،فشارکمروغنموتوررانشانمیدهد روغنموتور

وضعیتفعالبودنچراغهایبغلرانشانمیدهد چراغموقعیت/چراغهایبغل

وضعیتفعالبودنچراغمهشکنجلورانشانمیدهد چراغهایمهشکنجلو
وضعیتفعالبودنچراغمهشکنعقبرانشان

میدهد چراغمهشکنعقب

روشنشدنچراغهشدار،نقصسیستمانژکتور/
EOBDرانشانمیدهد نشانگرMill/موتور

روشنشدننشانگرسرویسونگهداریدورهایرا
نشانمیدهد سرویس/هشداربراینگهداری

نقصسیستمگیربکسرانشانمیدهد نقصسیستمگیربکس
روشنشدنچراغهشدارنقصسیستمABSرانشان

میدهد نقصسیستمترمزضدقفل

روشنشدنچراغسایشلنتهایترمزرانشان
میدهد سایشلنتهایترمز

روشنشدنچراغهشدارنقصکلیرانشانمیدهد نقص/نقصکلی
نشانگرتنظیمارتفاعخودکارسیستمتعلیقرانشانمیدهد تنظیمارتفاع
روشنشدنچراغهشدارمسدودشدنفیلتررانشانمیدهد نقصسیستمآالینده
روشنشدنچراغهشدار،کنترلپایداریخودرورانشان

میدهد ESCنشانگر

سرعتذخیرهشدهخودروتوسطتاخوگرافرانشانمیدهد تاخوگرافسرعتخودرو)3( TC01
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ت اضطراری
اقداما

توضیح سیگنال پیغام

وضعیتدربرانندهرانشانمیدهد بازبودندرب

DC2

وضعیتدربسرنشینرانشانمیدهد بازبودندرب2

وضعیتدربهایعقبرانشانمیدهد بازبودندرب3)4(

وضعیتدربکناریکشوییرانشانمیدهد بازبودندرب4)4(

وضعیتدربکناریکشوییرانشانمیدهد بازبودندرب5)4(

نشانمیدهدکهماژولFMSپاسخگویفرمانهای
صادرشدهازسویماژولFMSمیباشدیاخیر تاییددرخواستها

FMSازفرمانهایصادرشدهFMSنشانمیدهدکهماژول
برایارسالاطالعاتعیبیابیتاییدمیکند تاییدعیبیابی

نشانمیدهدکهنسخهاستانداردFMSتوسطماژول
FMSتاییدمیشود SW – FMSاستاندارد-مدلپشتیبانیشده

)1(درماژولهایدارایسیستمگیربکسComfort - Matticوجوددارد.
)2(مقدارسیگنالازاطالعاتنشاندادهشدهرویصفحهنشانگربرگرفتهمیشود.

)3(حتیاگرتاخوگرافوجودنداشتهباشدسیگنالسرعتخودرووجوددارد.
)4(اگرمحتواییوجودنداشتهباشدمقدارسیگنالمقدار"خاتمه)Closed("میباشد.
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تعویض تایر

دستورالعمل کلی
زاپاس تایر و ازجک استفاده و تایر تعویض برای
زیر احتیاطهای باید بودن( مجهز صورت )در

صورتگیرد.
)165)164)163)162)161

لطفا به خاطر داشته باشید که:
وزنجک4/5کیلوگرماست.

جکنیازبهتنظیمندارد.
جکنبایدتعمیرشود.درصورتبروزنقصباید

بانوعاصلدیگریتعویضشود.
آن روی نباید جک میله جز به ابزاری هیچ  

نصبشود.
)166

برای تعویض تایر به روش زیر عمل کنید:
پارک ترافیک بدون امن مکانی در را خودرو  
کنیدتابتوانیدباایمنیتایرراتعویضنمایید.
اینکاربایدرویزمینمسطحوسفتصورت

گیرد.

تصویر192

موتورراخاموشکردهوترمزدستیرابکشید.
دستهدندهرادرموقعیتدندهیکیادندهعقب

قراردهید.
قبلازکاربررویخودروجلیقهشبرنگبپوشید

)براساسقوانینکشورمربوط(.
بااستفادهازتجهیزاتموردنیازبراساسقوانین
چراغهای هشدار، مثلث )نظیر مربوطه کشور
کهخودرو کنید غیره(مشخص و فالشر خطر

نیازبهتعمیردارد.
درصورتنیازبهتعویضتایررویسرباالیییا

سراشیبیشیءراپشتچرخقراردهید.
جعبهابزارزیرصندلیسرنشینراخارجکنید
)بخشتجهیزاتزیرصندلیسرنشینجلو(را

دربخش"آشناییباخودرو"مالحظهنمایید.
اینابزارشامل:

)A(-قالبیدککشی
)B(-میلهآچار

)C(-آچاربازکردنمهرهها
)D(-جک

)E(-میلهالحاقیآچار
)F(-بستآچارپیچگوشتی
)G(-میلهآچارپیچگوشتی

تصویر193

رینگ دارای مدلهای برای که صورتی در  
مخصوصکیفابزارمخصوصارائهنشدهباشد

بایدآنهاراتهیهنمود.
برایمدلهایدارایرینگآلومینیومی،درپوش

رینگکهبافشارنصبشدهراجداکنید.
ازجعبهابزارمیلهالحاقیآچار،آچاربازکردن

مهرههاومیلهآچاررابیرونبیاورید.
باز را مهرهچرخها ابزار، از استفادهدرست با  
کنیدتابتوانبایکچرخشآنهاراجدانمود.

باالآوردهومهرهرینگراکمی جکراکمی
بچرخانید.

جکراهمانندنقاطمشخصشدهتصویر192در
جایمناسبنزدیکچرخیکهبایدتعویضگردد
قراردهید.برایخودروهاییکهدارایرکابجمع
شوندههستندجکباید،بازاویه°45تصویر194
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ت اضطراری
اقداما

قرارگیردتابهرکابقابلجمعشدنبرخوردنکند.

تصویر194

بهسرنشینانهشداردهیدکهخودرورویجک
قراردارد.آنهابایدکاماًلدوربایستندتاهنگام
پایینآوردنقرارگیریخودروبررویزمینبا

آنهابرخوردنکند.
ارتفاعخودکار تنظیم به مجهز درخودروهای  
سیستمتعلیقبادی،قبلازاستفادهازجکبرای
بلندکردنخودرو،دکمه)A(و)B(تصویر195
رابهصورتهمزمانبهمدت5ثانیهفشاردهید

تاحالتعملکردبلندکردنخودروفعالشود.
دکمه)A(و)B(رامجدداًبهصورتهمزمانبه
مدت5ثانیهفشاردهید.هردوچراغLEDروی
دکمههاخاموششدهوعملکردکاملسیستم

ذخیرهمیگردد.
هنگامیکهسرعتبیشاز5کیلومتربرساعت
غیرفعال خودکار صورت به عملکرد این شود،

میگردد.

تصویر195

خودرورابلندکنید.
پسازباالبردنخودرو:

برایتماممدلها،میتوانیدبهطوقهچرخعقب
به را آچار کنید. پیدا دسترسی راست سمت
درستیدرمیلهالحاقیBتصویر196قرارداده

وپیچAتصویر196تایرزاپاسرابازکنید.
آچارراطبقتصویر197خالفجهتعقربههای

ساعتبچرخانیدتاتایرزاپاسپایینبیاید.
بهچرخشخالفجهتعقربههایساعتادامه
دهیدتاحرکتمیلهمتوقفویاصدایکلیک

شنیدهشود.
)169)168

تصویر196

پسازبازکردنتمامپیچهایتایریدک،تایررا
ازخودروجداکنید.

تصویر197

از را رافشاردادهچرخ Dتصویر198 دکمه 
حائل)E(جداکنید.
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تصویر198

باابزار،پیچهایتصویر199راکاماًلشلکرده
تایرراجداکنید.

تایرزاپاسرانصبنمودهوسوراخهایGتصویر
200رابهپینهای)H(منطبقنمایید.هنگام
که کنید حاصل اطمینان زاپاس تایر نصب
سطوحتمیزوعاریازهرگونهآلودگیباشندتا

باعثشلشدنمهرههانگردند.
5مهرهراباآچارسفتکنید.

طبقتصویر200باابزار،تمامیمهرههارایکی
پسازدیگریدرجهتمتقاطعسفتکنید.

بااستفادهازآچار،خودروراپایینآوردهوجک
راخارجکنید.

تصویر199

درانتها:
تایرتعویضشدهراطبقتصویر198درمحفظه
نگهدارنده)E(قراردادهودکمه)D(رافشاردهید.

تصویر200

ابزارپیادهسازی197وهمینطورمیلهالحاقی
)B(تصویر196رارویآچار)A(تصویر196
محفظهنگهداریتایرزاپاسقراردادهوآنرا2
باردرجهتعقربههایساعتبچرخانیدتاتایر
زاپاسباالرفتهوکاماًلدرمحفظهنگهدارنده

تصویر201

برایخودروهایدارایرینگآلومینیومیبهروش
زیرعملکنید:

تماممراحلباالبرایتعویضتایرراتامرحله
زاپاس تایر پنچردرونمحفظه تایر دادن قرار

انجامدهید.
ابزار جعبه از دستکش از استفاده با را کیت  

خارجنمایید.
کیتشاملیکپایه،سهآچارمخصوصویک

آچارآلنسایز10میباشد.
بهمحلقرارگیریتایرزاپاسدرعقبخودرو

بروید.
اطمینانحاصلکنیدکهتمامتجهیزاتبرای
و شده سفت درستی به زاپاس تایر بردن باال
توپیمحکمشدهودرونپایهوسطتصویر202

قرارگرفتهاست.

زیرسینیکف)D(تصویر197قرارگیرد.
)170



182

ت اضطراری
اقداما

تصویر202

درپوشرویمهرههایمحافظپایهتصویر203
رامحکمکنید.

تصویر203

204 تصویر آلومینیومی رینگ درون را پایه  
قراردهید.

تصویر204

ازآچارآلنبرایسفتکردنسهپیچمخصوص
و نموده استفاده 205 تصویر پایه مهرههای

رینگرامحکمکنید.

تصویر205

ابزارپیادهسازیتصویر197همراهمیلهالحاقی
)A(تصویر196 پیچ راروی )B(تصویر196
در را آن و داده قرار زاپاس نگهداری محفظه
جهتعقربههایساعتبچرخانیدتاتایرزاپاس
زیر نگهدارنده محفظه در کاماًل و رفته باال

سینیکف)D(تصویر199قرارگیرد.

بررسینماییدکهتایرتعویضشدهبهدرستی
درصفحهقرارگرفتهباشد)سیستمباالبرمجهز
بهکالچیاستتاحدانتهاییکورسرامحدود
نامناسبممکن قرارگیری زیراوضعیت نماید(

استایمنیرابهخطربیاندازد.
ابزاررادرونجعبه/محفظهابزارقراردهید.

ابزاررادرمحلنگهداریزیر جعبه/محفظه
صندلیسرنشینقراردهید.

)172)171

هشدار

از خودرو توقف موقعیت اعالم برای )161
غیره و هشدار مثلث )فالشر(، خطر چراغهای
وزن بودن سنگین صورت در کنید. استفاده
ازخودروپیادهشوندو باید خودرو،سرنشینان
عبور ازمسیر دور به تعویضالستیک زمان تا
قرارگیری صورت در بمانند. منتظر خودروها
خودرودرشیبیاسطحناهموار،مانعیااشیاء

مناسبدیگرزیرچرخهایجلوقراردهید.
بودن( مجهز صورت )در زاپاس تایر )162
مخصوصخودرویشمااست.بنابرایننبایددر
خودروهای تایر از شود. استفاده مدلها سایر

دیگر،بررویخودرویخوداستفادهنکنید.
163(دراولینفرصتممکنتایرهایاستاندارد
از قبل پیچها رزوه به کنید. نصب و تعمیر را
باز و شل باعث عمل این نزنید: گریس نصب

شدنآنهامیشود.
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تایر تعویض برای فقط )باالبر( جک از )164
ازهمینمدل دیگر یاخودروی خودرویخود
مانند اهداف سایر برای هرگز کنید. استفاده
باالبردنمدلهایدیگرازجکاستفادهنکنید.
هرگزبرایامورتعمیراتدرزیرخودروازجک
ممکن جک اشتباه قرارگیری نکنید. استفاده
ازوزن استموجبسقوطخودروشود.بیشتر
بارقرار بررویبرچسبجک،رویآن مندرج

ندهید.
165(هرگزازهیچگونهابزاریبینرینگوتایر
استفادهنکنید.بهطورمنظمومطابقبامقادیر
مندرجدربخش"مشخصاتفنی"تایروفشادباد

تایرزاپاسرابررسیکنید.
باال برای جک میله جز ابزاری از هرگز )166
برایحرکت و نکنید استفاده زاپاس تایر بردن

دادنآنفقطازدستخودکمکبگیرید.
تنظیم سیستم به مجهز مدلهای در )167
خودکارتعلیقبادی،هرگزسریادستخودرا
است ممکن زیرا نکنید نزدیک چرخ طوقه به
صورت به خودرو دما تغییرات یا بار براساس

خودکارارتفاعخودروباالتریاپایینرود.
از فقط باید تجهیزات از استفاده برای )168
دستکمکگرفتهوازهیچابزاردیگری)مثل
میله جز به برقی( یا بادی گوشتیهای پیچ

مخصوصارائهشدهاستفادهنکنید.
ممکن مهرهها( و )آچار جک قطعات )169
آنها به زدن دست از شوند. آسیب باعث است
به شدنتان آلوده صورت در کنید. خودداری

گریسروغنکاریسریعاًآلودگیراپاککنید.

170(پسازاتمامکارتعویضتایر،بررسینمایید
کهتایربهدرستیزیرسینیکف)برآمدگیزرد
داخل(قرارگرفته،آچارخارجشدهباشدآنرادر
جهتاشتباهنچرخانید)همانندتصویر(تاخارج
کردنآچارراحتترشدهوازشلشدنقطعات
الحاقیجلوگیریشودوامنیتتایرحفظگردد.
زاپاس، تایر کردن خارج بار هر از پس )171
محفظه در درستی به که نمایید بررسی
نگهدارندهزیرسینیکفقرارگیرد.درصورت
عدمجایگیریدرست،برایمنیتأثیرمعکوس

دارد.
172(سیستمباالبرتایرزاپاسبرایمحافظتاز
خودمجهزبهسیستمایمنیکالچاستکهدر
صورتاعمالنیرویاضافیبرآچارممکناست

فعالشود.

کیت پنچرگیری فوری و خودکار 
 )Fix&Go( تایر

)در صورت مجهز بودن(

)درصورتمجهزبودن(

محفظه جلوی در Fix&Go خودکار تعمیر کیت
تصویر مطابق و دارد قرار خودرو جلوی سرنشین

206شامل:

تصویر206

قوطیاسپری)A(حاویآببندمایعبههمراه
،)E(شیلنگسیاهفشارباال،)B(شیلنگتمیز
بر کیلومتر 80 "حداکثر عالمت :)C( چسب
در باید تایر تعمیر از کهپس ساعت"میشود
جایتمیزودرمحدودهدیدراننده)رویصفحه

نشانگر(وصلشود.
نحوه برای را )207 )تصویر اطالعات برگه  
صحیحاستفادهازکیتتعمیرفوریتایرمطالعه
اختیار در را آن اقدامات انجام برای و نموده

پرسنلمتخصصقراردهید.
کمپرسور)D(دارایگیجفشارواتصاالتاست.
محفظه کنار در محافظ دستکش جفت یک  

کمپرسورقراردارد.
آداپتورمخصوصاجزایمختلفپنچرگیری

)175)174)173
)55
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تصویر207

اطالعات مهم
مایعآببندیکیتتعمیرسریعدردمایC°20-و

C°50+عملمیکند.
مایعآببندیدارایتاریخمصرفاست.

)177)176
)4

نحوه باد کردن تایر
)182)181)180)179)178

ترمزدستیرابکشید.درپوشوالوتایررابازکنید.
شیلنگبادکنترل)A(تصویر208رابرداشتهوآن

رارویپیچگرد)B(سروانتایربپیچانید.
اتصال)E(تصویر210رادرنزدیکترینسوکت
12ولتنمودهوموتورراروشننمایید.انتخاب
عقربه جهت خالف را 209 تصویر )D( کننده
ساعتبپیچانیدتادروضعیت"تعمیر"قرارگیرد.با
فشاردکمهروشن/خاموشکیترافعالنمایید.
تایررابافشارمندرجدربخش"فشاربادتایر"در

فصل"مشخصاتفنی"بادکنید.

تصویر208

برایخواندندقیقترفشار،توصیهمیشودزمانیکه
کمپرسورغیرفعالاست،بدونتغییردادنموقعیت
)F( فشارسنج فشار، کننده انتخاب کلید "تعمیر"

تصویر209رابررسیکنید:

تصویر209

درصورتیکهپسازگذشت10دقیقهفشارباد
تایربهحداقل3barنرسید،لولهبادکنندهاصلیرا
ازوالوجدانمودهواتصال12ولتیراخارجنمایید

سپسخودرورا10متربهجلوحرکتدهیدتا

فوراًمایعآببندیدرونتایرتوزیعشودوسپس
مجدداًتایررابادکنید.

درصورتیکهپسازگذشت10دقیقهبازهم
فشاربادتایربهحداقل3barنرسیدخودرورا
حرکتندهیدزیراتایرآسیبدیدهوکیتتعمیر
را خودرو مناسب پایداری نمیتواند تایر فوری
تضمینکند.بانمایندگیشرکتپارسیانموتور

تماسحاصلنمایید.
درصورتیکهتایربراساسفشارتوصیهشدهدر

بخش"فشاربادتایر"بادشدهاست:

تصویر210

پسازدهدقیقهرانندگی،خودرورامتوقفنموده
وفشاربادتایررامجدداًبررسینمایید.بهخاطر

داشتهباشیدکهترمزدستیرادرگیرنمایید.
درصورتیکهفشاربادتایرحداقل3barمیباشد
کشیده ترمزدستی و روشن حالت در )موتور
پرکنید بادصحیح تافشار را تایر باشد(، شده
وبهرانندگیادامهدهید.بادقتتانزدیکترین

نمایندگیشرکتپارسیانموتوررانندگیکنید.
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173(کتابچهدستورالعملرادراختیارمتخصص
پنچرگیریقراردهید.

174(صدماتواردهبهدیوارهممکناستقابلتعمیر
نباشد.اگرباتایرپنچرشدهرانندگیکردهوتایر
آسیبدیدهاستازکیتپنچرگیریاستفادهنکنید.
175(درصورتیکهآجتایرصدمهدیدهباشد)شیار
تغیرشکلپیداکردهوموجبازدستدادنفشار
بادتایرشدهاست(پنچرگیریامکانپذیرنیست.
ازالستیک را یامیخها( )پیچها اجسامخارجی

تایربیروننکشید.
بار هر در دقیقه از20 بیش کمپرسور از )176
استفادهکارنکشید.خطرداغشدنکمپرسوروجود
دارد.کیتپنچرگیریبرایاستفادهدرتعمیرات
کلیمناسبنیست،بنابراینتایرهایتعمیرشده
فقطبهصورتموقتیمورداستفادهقرارمیگیرند.
177(سیلندرحاویاتیلنگلیکون)ضدیخ(است.
اینمادهدارایالتکسمیباشد.اینمایعموجب
خارشوسوزشچشمهامیشود.درصورتتنفس
یاتماسمیتواندموجبواکنشبدنشود.ازتماس
اینموادباچشمها،پوستولباسخودجلوگیری
کنید.درصورتتماس،فوراًبامقدارفراوانیآب
شستشودهید.درصورتتماسبادهان،اقدامبه
برگرداندنموادنکنید.دهانخودرابشوییدومقدار
زیادیآببنوشید.سپسبهپزشکمراجعهکنید.
اینموادراازدسترسکودکاندورنگهدارید.افراد
دچارآسموتنگینفسنبایددرمعرضاینمواد
قرارگیرند.بخارهایحاصلرادرمدتواردکردن
ومکشتنفسنکنید.درصورتمشاهدهآلرژیک،

فوراًبهپزشکمراجعهکنید.
از دور را مخصوص محفظه در موجود سیلندر
منبعحرارتینگهدارید.مایعآببندیدارایتاریخ

مصرفمیباشد.سیلندرحاویمایعآببندیرا
پسازتاریخانقضاءتعویضکنید.

از پنچرگیری کیت از استفاده هنگام )178
دستکشایمنیاستفادهکنید.

پنچرگیری از پس مخصوص برچسب )179
کنید، نصب راننده برای دید قابل درمحلی را
پنچرگیری تایر کننده یادآوری که نحوی به
شدهباشد.بهخصوصدرپیچهاودستاندازها
80 از کمتر سرعت با کنید. رانندگی دقت به
کیلومتربرساعترانندگیکنید.ازگازدادنیا

ترمزناگهانیاجتنابکنید.
به باشد، 3barاز تایرکمتر باد اگرفشار )180
رانندگیادامهندهید.بهدلیلصدمهبیشازحد
 Fix & Go بهالستیک،استفادهازکیتپنچرگیری
کمکینمیکند.دراینشرایطبهنمایندگیشرکت

پارسیانموتورمراجعهنمایید.
به تایر پنچرگیری باشید داشته خاطر به )181
اطالع تعمیرگاه به را پنچرگیری کیت وسیله
دهید.کتابچهدستورالعملرادراختیارمتخصص

پنچرگیریقراردهید.
182(اگرازتایرهایمتفاوتبرایخودرواستفاده
نمود.درصورت تعمیر را آنها نمیتوان میشود.
تعویضهرکدامازآنها،توصیهمیشودکهازتایر
توصیهشدهکارخانهسازندهخودرواستفادهکنید.
بانمایندگیشرکتپارسیانموتورتماسحاصل

نمایید.

نکته مهم

55(درصورتیکهصدمهآجوشانهتایربیشتر
از4mmنباشد،پنچریناشیازاجسامخارجی

قابلتعمیرمیباشد.

نکته مهم

گذشته آببندی مایع تاریخ درصورتیکه )4
مایع و سیلندر کنید. تعویض را آن باشد
آببندیرابهنحومناسبدوربریزید.براساس

مقرراتملیومحلیآنهارادفعنمایید.

روشن کردن اضطراری خودرو
درصورتروشنشدنیاروشنماندنچراغهشدار
نمایندگی به بالفاصله نشانگر، صفحه روی بر

شرکتپارسیانموتورمراجعهنمایید.

استارت کمکی
اگرشارژباتریخالیشدهاست،میتوانموتوررابا
استفادهازباتریکمکیوبرایظرفیتبرابریاکمی

باالترازباتریخالیروشنکرد.
به باتری تعویض بررسی/ برای میشود توصیه

نمایندگیشرکتپارسیانموتورمراجعهنمایید.
)183

تصویر211
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برایروشنکردنخودروبهروشزیرعملکنید:
درپوش)A(تصویر211راجداکنیدتابتوانید

بهقطبمثبتباتریدسترسیپیداکنید.
قطبمثبت)عالمت+نزدیکترمینال(دوباتری

رابااستفادهازیککابلکمکیوصلکنید.
بااستفادهازکابلدوم،قطبمنفی)-(باتریکمکی

راهمانندتصویر212نقطهارثوصلکنید.
موتوررااستارتبزنید.

برعکس را ازروشنشدنموتور،کابلها پس
ترتیبمراحلفوقجداکنید.

تصویر212

نشود، روشن موتور استارت، بار چند از پس اگر
مجدداًتالشنکنیدوبانمایندگیشرکتپارسیان

موتورتماسحاصلفرمایید.

دو منفی قطبهای مستقیم اتصال از مهم: نکته
باتریاجتنابکنید.جرقهحاصلازآنباعثتولید
گازانفجاریآزادشدهازباتریخواهدشد.درصورت
نصبباتریکمکیبهخودرویدیگر،ازاتصالاتفاقی

بینقطعاتفلزیدرخودروجلوگیریکنید.

روشن کردن خودرو از طریق هل دادن
در رانندگی یا کردن بکسل دادن، هل با هرگز
این نکنید. کردنخودرو روشن به اقدام سرازیری
عملموجبجاریشدنسوختبهمبدلکاتالیستی

وصدمهجبرانناپذیربهآنمیشود.

هشدار

توسط باید موتور کردن روشن اقدامات )183
متخصصاناجراشود.زیرااقداماتاشتباهممکن
استبهتخلیهالکتریکیجبرانناپذیرمنجرشود.
عالوهبراین،مایعباتریسمیوخورندهاست:

ازتماساینمایعباپوستوچشمهاجلوگیری
از را روشن سیگار و حفاظ بدون آتش کنید.

باتریدورنگهدارید.

شارژ مجدد باتری

نکتهمهم:روششارژباتریتنهابرایاطالعرسانی
پارسیان شرکت نمایندگی با آن انجام برای است

موتورتماسحاصلفرمایید.

موقعیت در سوئیچ دادن قرار از بعد مهم: نکته
STOPوبستندربسمتراننده،قبلازقطعکابل
وصل هنگام کنید. صبر دقیقه یک حداقل باتری
مجددکابلباتریاطمینانحاصلکنیدکهسوئیچ
درموقعیتSTOPبودهودربسمترانندهبسته

باشد.

نکتهمهم:باتریبایدباآمپرپایینوحدوداًبهمدت
24ساعتبهآرامیشارژبشود.شارژطوالنیمدت

بهباتریصدمهمیزند.

نکتهمهم:کابلهایاتصالبایدبهدرستیبهباتری
وصلشودبدینمعنیکهکابلمثبت)+(بهقطب
مثبتوکابلمنفی)-(بهقطبمنفی.قطبهای
)-( منفی عالمت و )+( مثبت عالمت با باتری
عالمتگذاریشدهاستورویباترینشاندادهشده
است.ترمینالهایباتریبایدعاریازخوردگیبوده

وکاماًلبهباتریمحکمشوند.
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خودرو شارژ برای باتری سریع" "نوع شارژ از اگر
استفادهمیشود.قبلازاتصالآنهردوکابلباتری

راجداکنید.
الزم ولتاژ تأمین برای باتری "نوعسریع" شارژر از

برایروشنکردنخودرواستفادهنکنید.

)185)184
مدل های بدون سیستم روشن /  خاموش 

 )Start & Stop system( کردن موتور
برایشارژباتریبهروشزیرعملکنید:

ترمینالراازقطبمنفیباتریقطعکنید.
کابلهایشارژررابهقطبهایمربوطهترمینالهای

باتریوصلکنید.
شارژرباتریراروشنکنید.

پسازشارژوقبلازجداکردنکابلهاازباتری
شارژرراخاموشکنید.

ترمینالرابهقطبمنفیباتریوصلکنید.

مدل های دارای سیستم روشن / خاموش 
)Start / Stop system( کردن موتور
برایشارژباتریبهروشزیرعملکنید:

کابل)A(دکمه)B(سنسور)C(پایشوضعیت
باتریرویقطبمنفی)D(باتریرافشاردهید.
همانندتصویر213کابلمثبتشارژرباتریرابه
)F(مثبتباتریوکابلمنفی)E(ترمینالهای

رابهسنسورترمینالوصلکنید.

شارژرراروشنکنید.
پسازاتمامشارژ،شارژرراخاموشکنید.

پسازقطعشارژرباتری،طبقتصویر213کابل
)A(رابهسنسور)C(وصلکنید.

تصویر213

هشدار

184(مایعباتریسمیوخورندهاست:ازتماس
اینمایعباپوستوچشمهاجلوگیریکنید.آتش
بدونحفاظوسیگارروشنراازباتریدورنگه

دارید.
جلوگیری یخزده باتری کردن شارژ از )185
نمایید.برایجلوگیریازخطرانفجارابتدابایدیخ
آنآبشود.درصورتیخزدگیباتریبایدتوسط
متخصصینبررسیشودتااطمینانحاصلشود
کهقطعاتداخلیآسیبندیدهوبدنهباتریبه
دلیلخطرنشتاسیدسمیوخورندهشکستگی

نداشتهباشد.

کلید قطع کن سوخت

خودرومجهزبهکلیدقطعکنسوختاستکهدر
صورتبروزتصادفباعثقطعسوختودرنتیجه

خاموششدنموتورمیشود.
جریان میشود، فعال اینرسی کلید که هنگامی
سوختقطعشدهوچراغهایهشدارخطر)فالشر(.
باز زمان تا موقعیت چراغهای و جانبی چراغهای
مربوطه پیغام و شده روشن دربها تمامی شدن
نمایشدادهمیشود.بافشاردکمه)A(اینچراغها
وپیغامغیرفعالمیشوند.درصورتمجهزبودن،رله
ایمنینیزوجودداردکهدرصورتضربهبهکلید
قطعکنسوختفعالمیشود.دراینصورتپس
ازآسیببهقطعاتالکتریکیازهدررفتسوخت
وشکستمجرایسوختوهمینطورایجادجرقه

الکتریکییاشارژجلوگیریمیشود.
)187)186

بروز از پس که باشید داشته خاطر به مهم: نکته
تصادف،سوئیچراازمغزیفرمانخارجنماییدتااز
نشتی باتریجلوگیریشود.درصورتعدم تخلیه
یاعدمآسیبقطعاتالکتریکیخودرو)برایمثال
چراغجلو(پسازبرخورداگرخودروروشنمیشود،
دوبارهکلیدقطعکنخودکارسوخترافعالکنید.
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اقداما

بازیابی دکمه قطع کن سوخت
)A( قطعکنسوخت کلید تا دهید فشار را دکمه

214مجدداًفعالگردد.

تصویر214

هشدار

بوی استشمام درصورت برخورد از 186(پس
برای یاوجودنشتیسیستمسوخت و سوخت
ریست را کلید آتشسوزی بروز از جلوگیری

نکنید.
قطعکن کلید مجدد فعالسازی از قبل )187
قطعات به آسیب یا نشتی هرگونه سوخت،
را جلو( چراغ مثال )برای خودرو الکتریکی

بررسینمایید.

آزاد کردن دسته دنده گیربکس 
اتوماتیک

درصورتبروزنقص،برایخارجکردندستهدندهاز
موقعیتP)پارک(بهروشزیرعملکنید:

درگیر را پارک ترمز و راخاموشکرده موتور  
قاب و بکشید باال سمت به را گردگیر کنید؛
داشبوردتصویر215راجدانماییدتابهدکمه

)A(دسترسیپیداکنید.
پدالترمزراکاماًلفشاردادهونگهدارید!

دکمهآزادسازی)A(رافشاردادهونگهداریدو
اهرمدستهدندهرادرموقعیتN)خالص(قرار

دهید.
صحیح جای در را دنده دسته قاب دوباره  

جایگذاریکنید.
تصویر215
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آزادسازی سوئیچ در گیربکس 
اتوماتیک

)56
ریموت بدون کلید دارای مدلهای )در سوئیچ
نمودکه تنهادرصورتیمیتوانخارج را کنترل(

دستهدندهدرموقعیتP)پارک(باشد.
درصورتیکهباتریخالیشدهوسوئیچداخلمغزی
باشد،سوئیچدرموقعیتقفلمیشودبرایخارج

کردندستیسوئیچبهروشزیرعملکنید:
خودرورادرمکانامنیمتوقفنمودهوخودرو
رادردندهقراردادهوترمزپارکبرقیرادرگیر

نمایید.
ازآچار)A(تصویر216)رویمحفظهمدارک  
تصویر )B( پیچهای و نموده استفاده خودرو(

217راازقابپایینی)C(بازنمایید.

تصویر216

تصویر217

قابپایینیستونفرمان)C(راازمحلآنجدا
نمایید.

زبانه)D(تصویر218رابایکدستبهسمت
پایینکشیدهوبادستدیگرسوئیچرابهسمت

خارجچرخاندهوخارجنمایید.

تصویر218
)C( پایینی قاب سوئیچ، نمودن خارج از پس  
تصویر217رامجدداًنصبنماییدوازقفلشدن
)B(صحیحآناطمینانحاصلنمودهوپیچهای

راسفتکنید.

نکته مهم

56(توصیهمیشودبراینصبمجددبانمایندگی
نمایید.در پارسیانموتورتماسحاصل شرکت
صورتیکهمیخواهیدخودتاناقدامکنیدمراقب
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باشیدکهبستهاکاماًلچفتشوند.درغیراین
صورتممکناستبهدلیلنصبنادرستقاب

زیریبهقابرویی،سروصداایجادشود.

تصویر221

یدک کشی خودرو

)196)195)194)193)192)191)190)189)188
خودرومجهزبهدوحلقهبرایاتصالبهقالب

یدککشیاست.

تصویر219

تصویر220

حلقهاولدرجعبهابزارزیرصندلیسمتسرنشین
قراردارد.درمدلهایمجهزبهکیتFix & Go و
بدونتایرزاپاس،جعبهابزارفقطدرصورتدرخواست

ارائهمیشود.

تصویر222

یدککشی قالب ابزار، جعبه وجود عدم درصورت
جلوخودروهمراهدفترچهمالکدرمحفظهنگهدارنده

مدارکداخلخودرووجوددارد.

برایاستفادهبهروشزیرعملکنید:
درپوش)A(تصویر219رابازنمودهوآنراجدا

کنید.
جهت خالف را 219 تصویر )B( قفل کلید  
عقربههایساعتبچرخانیدوآنراخارجنماییدتا

تجهیزاتتصویر220جداشود.
آچارپیچگوشتیراازجعبهابزاربیرونآوردهوآن
رادرجهتنشاندادهشدهبچرخانیدتادرپوش

)C(تصویر222جداشود.
حلقهیدککشی)D(راازجعبهخارجنمودهوان

رابهپینتصویر222بپیچانید.
حلقهعقب)B(تصویر223درشکلنشاندادهشده

است.

تصویر223

مدل های دارای گیربکس اتوماتیک
AT9امکانیدککشیخودروهایگیربکساتوماتیک

وجودندارد.
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هشدار

188(حلقهیدککشیراکاماًلپیچاندهوبررسی
نماییدکهتاانتهاسفتشدهباشد.

189(قبلازیدککشی،غربیلکفرمانراقفل
کنید)بخش"سوئیچ"فصل"آشناییباخودرو"را

مالحظهفرمایید(.
فرماندرهنگامیدککشی و ترمز بوستر )190
عملنمیکند.بنابراینبرایکنترلپدالترمزو

غربیلکفرماننیرویبیشتریالزماست.
191(هنگامیدککشیازکابلهایانعطافپذیر
ناگهانی و سریع حرکات از و نکنید استفاده
اجتنابکنید.درطولیدککشی،بررسیکنید
اتصالبستهشدهبهاجزایمجاورومتصلصدمه

واردنمیکند.
192(هنگامیدککشیخودرو،مقرراتراهنمایی
ورانندگیمربوطبهیدککشیوهدایتدرجاده

رارعایتکنید.
193(درزمانیدککشی،موتورراروشننکنید.
194(یدککشیبایدفقطدرجادهها/خیابانها
از خودرو شدن خارج صورت در گیرد. صورت
آوردن بیرون برای یدککشی از نباید جاده

خودرواستفادهنمود.
موانع کنارزدن برای نباید ازیدککشی )195
بزرگرویجاده)تودهایازبرفیااشیاءروی

سطحجاده(استفادهنمود.
)یک دوخودرو ازطریق باید 196(یدککشی
خودروی یک و شده یدککشی خودروی
یدککش(انجامشودکهتاحدممکنبایددر

یکخطمستقیمپشتهمقراربگیرند.
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سرویس و نگهداری

باال را نگهداریخودروعملکردخودرو و سرویس
کارایی و داده کاهش را تعمیر هزینههای و برده
سیستمایمنیخودروراتضمینمیکند.اینفصل

بهنحوهسرویسونگهداریخودرومیپردازد.
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س و نگهداری
سروی

سرویس دوره ای 
برایدوامعمرخودرودربهترینشرایطبایدازآنبه
نحوصحیحنگهدارینمود.بههمیندلیل،شرکت
پارسیانموتورباتوجهبهمدلخودرومجموعهایاز
بازرسیهاوسرویسهارادرهر10000کیلومتردر

نظرگرفتهاست.
بااینوجود،ایننکتهحائزاهیمتاستکهجدول
بهطور را الزاماتخودرو تمام نگهداری و سرویس
کاملدربرنمیگیرد؛حتیدردورهکارکرداولیهپیش
بینیکسرویس ازآن، بعد و از10000کیلومتر
وسرویسبعدی،همیشهبایدمراقبتمعمولمانند
بازرسیهایروزانهشاملبازرسیواضافهکردنروغن،

بازرسیفشاربادتایروغیرهراانجامدهید.

نکتهمهم:برگههایجدولسرویسونگهداریتوسط
موارد رعایت عدم میشود. تنظیم خودرو سازنده
گارانتی ابطال موجب نگهداری و سرویس جدول
خودرومیشود.سرویسونگهداریدورهایتنهاباید
نمایندگی ازپیشتعیینشدهتوسط درزمانهای

شرکتپارسیانموتوراجراشود.

اگردرطولهرسرویس،بهتعویضیاتعمیراضافه
برمواردمندرجدرجدولنیازباشد،فقطدرصورت

رضایتمشتریانجامخواهدشد.

نکتهمهم:توصیهمیشوددرصورتمشاهدههرگونه
عملکردغیرعادیحتیجزئی،بدونانتظاربرایموعد
سرویسبعدی،بهنمایندگیشرکتپارسیانموتور
خودرو با مکرر یدککشی صورت در دهید. اطالع

فواصلبینسرویسهابایدکمترشود.

بازرسی های منظم
پیشازرانندگیطوالنی،مواردزیررابازرسیودر

صورتلزوماضافهکنید:
سطحروغنترمز

AdBlue )UREA(بررسیواضافهکردنسطح
)درصورتمجهزبودن(
سطحمایعشیشهشوی

فشاربادتایروشرایطآن
جلو، )چراغهای روشنایی سیستم عملکرد  
چراغهایراهنما،چراغهایفالشرچراغهایترمز

وغیره(
و پاککن برف و عملکردسیستمشیشهشوی  
موقعیتیاساییدگیتیغههایبرفپاککنشیشه

عقبوجلو.
برایاطمینانازکاراییونحوهدرستموقعیت،
بهطورمنظم را باال تمامموارد توصیهمیشود
هر و نمایید بررسی کیلومتر هر1000 )تقریباً
3000کیلومترسطحروغنموتوررابازرسیودر

صورتلزومروغناضافهنمایید(

به کارگیری خودرو در شرایط سخت
اگرخودرودریکیازشرایطزیرمورداستفادهقرار

گیرد:
یدککشیتریلریاکاروان

جادههایخاکی
رانندگیدرمسافتهایکوتاهومکرر)کمتراز

8-7کیلومتر(ودردمایزیرصفرمحیط
قراردادنمکررموتوردرحالتدورآرامیارانندگی
طوالنیباسرعتکم)مانندرانندگیازمحلیبه
طوالنی قرارگیری با آن مجاور یا نزدیک محل

مدتموتوردرحالتدورآرام(
دراینشرایطبایدمواردزیررادرفواصلکمتری
نسبتبهجدولسرویسنگهدرایبازرسیکنید:

بازرسیشرایطوساییدگیلنتترمزجلو
بازرسیتمیزبودندربموتوروقفلدربصندوق

عقب،تمیزیوروغنکاریاتصاالت
بازرسیچشمیشرایطموتور،گیربکس،انتقال  
نیرو،مولدهاوشیلنگها)اگزوز/سیستمسوخت
/ترمزها(واجزاءپالستیکی)گردگیرهایمحافظ،

روکشها/بوشهاوغیره(
بررسیوضعیتشارژوسطحمایعباتری)الکترولیت(

بررسیچشمیشرایطکمربندایمنی
بازرسیروغنموتوردرصورتلزومتعویضآنو
تعویضفیلتر)وقتیکهچراغهشداررویصفحه
نشانگرروشنشدهوپیغاممربوطهظاهرمیگردد(

بررسیودرصورتلزومتعویضفیلترهوا
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جدول سرویس و نگهداری دوره ای

پسازطی120.000،بایدسیکلجدولسرویسونگهداریدورهایازابتداشروعشودوبازهانجامآنبهصورتزیراست.

موتور )مجهز به توربوشارژ(                       I : بازدید     R : تعویض
120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1.5-3.0 شرحسرویسها
144 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12

3 × 1.000 Km

سرویساولیه زمان حدودی انجام سرویس )ماه(

I I I I I I I I I I I I I بازرسیوضعیتشارژباتریواحتمالشارژآن

I I I I I I I I I I I I I بازدیدآجوفشاربادتایرها

I I I I I I I I I I I I I
بازدیدعملکردسیستمروشنایی)چراغهایجلو،چراغهای

راهنما،چراغهشدارخطر،محفظهبار،قسمتسرنشین،جعبه
)داشبورد،چراغهشدارصفحهنمایشگروغیره

I I I I I I I I I I I I I
بازدیدعملکردموتورشیشهشوی/موتوربرفپاککن/در

صورتلزومتنظیمآبپاشها/بازدیدتیغهبرفپاککنجلو
وعقب

I I I I I I I I I I I I I
بازرسیوتمیزبودنقفلدربموتورومحفظهبار،تمیزیو

روغنکاریاتصاالت

I I I I I I I I I I I I I
بازرسیچشمیشرایط:بدنهبیرونیخودرو،محافظزیربدنه،
لولههاوشیلنگها،اگزوز،سیستمسوخترسانی،سیستمترمز،

اجزایپالستیکی)گردگیرها،شیلنگها،بوشهاوغیره(

I I I I I I I I I I I I I بازدیدلنتودیسکترمزجلووعقب
I I I I I I I I I I I I I بررسیعملکردنشانگرساییدگیلنتترمزجلووعقب

I I I I I I I I I I I I I
بازرسیودرصورتنیازاضافهکردنسطحمایعاتمحفظه

موتور)1(و)2(

I - I - I - I - I - I - -
بازدیدازنظرترکخوردگی،پوستهشدگی،سائیدگیوتنظیم

کششتسمههایموتور
I - I - I - I - I - I - - بازرسیوضعیتتسمهتایم)دندانهها،پوستهشدنو...(
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س و نگهداری
سروی

120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1.5-3.0 شرحسرویسها
144 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12

3 × 1.000 Km

سرویساولیه زمان حدودی انجام سرویس )ماه(

I I I I I I I I I I I I I بازدیدپدالوترمزدستیودرصورتلزومتنظیم

I I I I I I I I I I I I I بررسیگازهاودودخروجیاگزوز

I I I I I I I I I I I I I
استفادهازدستگاهعیبیاببرایبررسیعملکردسیستم

کنترلموتور/سوخترسانیووضعیتروغنموتور)درصورت
مجهزبودن(

I I I I I I I I I I I I I
بازدیدلولهآبسیستمخنککنندهازنظرخرابیومحکمبودن

اتصاالتلوله

I I I I I I I I I I I I I
بررسیتمیزبودنراهنمایپایینیدربکشوییبغلدرمدل

SSD)یاهر6ماه(

I I I I I I I I I I I I - تعویضکارتریجفیلترسوخت

- - R - - - - R - - - - - تعویضتسمههایموتور)بهجزتسمهتایم(
تعویضهر100.000کیلومتر)یادوسالیکبار( تعویضتسمهتایمینگموتوربههمراهمتعلقاتآن

R R R R R R R R R R R R - تعویضفیلترهوا
R R R R R R R R R R R R R تعویضروغنموتور
R R R R R R R R R R R R R تعویضفیلترروغنموتور
R R R R R R R R R R R R R تعویضفیلترتهویهمطبوع)درصورتمجهزبودن(

بدوندرنظرگرفتنمسافتطیشده،تعویضهر2سالانجامشود تعویضمایعخنککنندهموتور
بدوندرنظرگرفتنمسافتطیشده،تعویضهر2سالانجامشود عویضروغنترمز
بدوندرنظرگرفتنمسافتطیشده،تعویضهر2سالانجامشود تعویضروغنکالچگیربکس
بدوندرنظرگرفتنمسافتطیشده،تعویضهر2سالانجامشود تعویضروغنهیدرولیکفرمان

تعویضهر50.000کیلومترانجامشود تعویضروغنگیربکسدستی
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120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 1.5-3.0 شرحسرویسها
144 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12

3 × 1.000 Km

سرویساولیه زمان حدودی انجام سرویس )ماه(

روغنگیربکساتوماتیکوفیلترآنهر70.000کیلومترتعویضگردد شرایطکارکردعادی تعویضروغنگیربکس
AT9روغنگیربکساتوماتیکوفیلترآنهر50.000کیلومترتعویضگردداتوماتیک شرایطکارکردسخت

)1(فقطبعدازبررسیواطمینانازسالمبودنسیستموتنهاازروغنهاییکهدرکتابچهراهنمانشاندادهشدهبرایاضافهکردناستفادهنمایید.
AdBlueبستگیبهشرایطاستفادهازخودروداردوباکمشدنآن،چراغهشداروپیغاممربوطهرویصفحهنشانگرروشنمیشود )UREA(مصرف)2(

)درصورتمجهزبودن(
)3(درصورتیکهخودرودرجادههایخاکیاستفادهمیشود؛فیلترهواراهر5/000کیلومتربررسیوتمیزنمودهوهر10/000کیلومتریاهرزمانیکه

نشانگرمسدودبودنفیلترهواظاهرمیگردد،آنراتعویضنمایید.
)4(درخودروهایدارایگیربکساتوماتیک)AT9(درصورتاستفادهدرجادههایخاکی،توصیهمیشودفیلترهواراهر10/000کیلومترتعویضنمایید.
)5(بازهتعویضروغنوفیلترروغنموتوربستگیبهشرایطاستفادهازخودروداردودرصورتنیازچراغهشدارپیغام)درصورتمجهزبودن(رویصفحه
نشانگرنمایشدادهمیشود)بخش"چراغهاوپیغامهایهشدار"رامالحظهفرمایید(ونبایداز10/000کیلومتریا6ماهفراتررود.درصورتیکهازخودرو

بیشتردرداخلشهراستفادهمیشودهر7500کیلومترروغنموتوروفیلترروغنراعوضکنید.
)6(تعویضروغنترمزبایدهر2سالیکباربدونتوجهبهمسافتطیشدهصورتگیرد.

)7(پسازاولینتعویضروغن،کششتسمهموتوررابررسینمایید.
)8(بدوندرنظرگرفتنمسافتطیشده،تسمهتایمبایددرشرایطسخت)آبوهوایسرد،رانندگیدرداخلشهر،کارکردطوالنیدرحالتدورآرام(هر

2سالیکبارونهایتهر3سالیکبارتعویضشود.نهایتمسافتشده100/000کیلومتراست.
)*(توجه:روغنگیربکساتوماتیک)AT9(وفیلترآنراهر100/000کیلومترتعویضنمایید.
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س و نگهداری
سروی

مدل های دارای سوخت طبیعی

150 120 90 60 30 هزار مایل
240 192 144 96 48 هزار کیلومتر
10 8 6 4 2 سال
● ● ● ● ● بارزسیوضعیتشارژباتریواحتمالشارژآن

● ● ● ● ● بازرسیشرایط/ساییدگیتایرودرصورتلزومتنظیمفشار

● ● ● ● ●
بازرسیعملکردسیستمروشنایی)چراغهایجلو،چراغهایراهنما،چراغ
هشدارخطر)فالشر(،محفظهبار،قسمتسرنشین،جعبهداشبورد،چراغ

هشدارصفحهنشانگروغیره(

● ● ● ● ● بازرسیعملکردشیشهشوی/برفپاککنشیشهجلوودرصورتلزوم
تنظیمآبپاشها

● ● ● ● ● بازرسیشرایطوساییدگیعملکردتیغههایبرفپاککنشیشهجلو/عقب

● ● ● ● ● بازرسیتمیزبودنقفلدربموتور،محفظهبار،تمیزیوروغنکاریاتصاالت

● ● ● ● ●
بازرسیچشمیشرایط:بدنهبیرونیخودرو،محافظزیربدنه،لولههاو

شیلنگها)اگزوزسیستمسوخترسانی-سیستمترمز(اجزاءپالستیکی
)گردگیرها،شیلنگها،بوشهاوغیره(

● ● ● ● ● بازرسیچشمیشرایطوساییدگیلنتترمزدیسکجلووعملکرد
نشانگرساییدگیلنتترمز

● ● ● ● ● بازرسیشرایطوساییدگیلنتترمزوعملکردنشانگرساییدگیلنت
ترمز)درصورتمجهزبودن(

● ● ● ● ●
بررسیودرصورتنیازاضافهکردنسطحمایعات)مایعخنککننده

موتور،روغنکالچ/ترمز/هیدرولیک،مایعشیشهشویشیشهجلو،مایع
باتریوغیره(

● ● بازرسیچشمیشرایطکمربندایمنیوتجهیزات)درخودروهایبدون
کشندهخودکار(
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150 120 90 60 30 هزار مایل
240 192 144 96 48 هزار کیلومتر
10 8 6 4 2 سال

● ● بررسیکششتجهیزاتکمریندایمنی)مدلهایبدونسیستمکشندهخودکار(
● ● ● ● ● بررسیشرایطترمزدستیودرصورتلزومتنظیمآن

● ● ● ● ● بررسیدوداگزوز

● ● ● ● ● بررسیعملکردسیستمکنترلموتور)بااستفادهازرابطسیستمعیبیابی(

● ● ● ● ● بررسیتمیزبودنتنظیمکنندههایپاییندربکشوییبغلدرمدلهای
داریS.S.D)هر6ماه(

● ● ● ● ● تعویضشمعها

- - - - - تعویضتسمهتایم/هر100.000کیلومتر

- - - - - تعویضکارتریجفیلترهوا/هر10.000کیلومتر

- - - - - تعویضروغنموتوروفیلترروغن/هر10.000کیلومتر

- - - - - تعویضروغنترمز/هر2سال

● ● ● ● ● تعویضفیلترمحفظهسرنشین/هر48.000کیلومتر

● ● ● ● ● بازرسیچشمیشرایطوتنظیماتلولههایمتان،محکمبودنمخزن
متانوبازیابیهایاحتمالیآن

● ● ● ● ● بررسیرگوالتورفشارودرصورتلزومتعویضفیلترداخلیآن

● ● ● ● ● بررسیعملکردوپارامترهایسیستممصرفسوختبااستفادهازرابط
سیستمخودعیبیابی

● ● ● بررسیمحکمبودنتسمههایبستنسیلندر

● ● ● ● ● بررسیرگوالتورفشارگرمکنلولهسوخت
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س و نگهداری
سروی

150 120 90 60 30 هزار مایل
240 192 144 96 48 هزار کیلومتر
10 8 6 4 2 سال
● ● ● ● ● ّها( بررسینصبدرستانژکتورها)موقعیتومحکمبودنبست
● ● ● ● ● بررسیاتصاالتبرقیویکپارچگیسیستمبرقیموتور

)1(درصورتیکهخودرو،درجادههایخاکی،استفادهمیشود:فیلترهواراهر5/000کیلومتربررسیوتمیزنمودهوهر10/000کیلومترتعویضنمایید.
)2(درصورتیکهمسافتطیشدهساالنهخودروکمتراز10/000کیلومتراستبایدروغنموتوروفیلترروغنهر6ماهتعویضشود.

)3(بدونتوجهبهمسافتطیشده،تعویضروغنترمزهردوسالیکباربایدصورتگیرد.
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بررسی مقادیر

2.3 120HP - 140 HP - 160 HP - 180 HP Multijet AdBlue

B.میلهاندازهگیریروغنموتورC.مایعخنککنندهموتورD.مایعشیشهشویشیشهجلو A .ورودیمخزنروغنموتور
E.روغنترمزF.روغنفرمانهیدرولیک

)198)197
)57

تصویر224
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س و نگهداری
سروی

B.میلهاندازهگیریروغنموتورC.مایعخنککنندهموتورD.مایعشیشهشویشیشهجلو A .ورودیمخزنروغنموتور
E.روغنترمزF.روغنفرمانهیدرولیک

)198)197
)57

تصویر225

2.3 140 Natural Power versions
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هشدار

197(هرگزهنگامکاردرمحفظهموتور،سیگارنکشید.گازهاوبخارهایقابلاشتعالموجودممکناستباعثآتشسوزیشود.
198(هنگامداغبودنموتورودرصورتکاردرمحفظهموتوربسیارمراقبباشید.ممکناستبسوزید!بهخاطرداشتهباشیدفنممکناستهنگامداغ
بودنموتوربهکاربیفتد.اینامرمیتواندبهشماآسیبجدیبرساند.بررسیکنیدروسری،کراواتوسایرالبسهآزاددرقطعاتدرحالحرکتگیرنکند.

57(هنگاماضافهکردنمایعاتمراقبباشیدکهمایعاتمختلفباهممخلوطنشوند:زیراباهممطابقتنداشتهوممکناستبهخودروآسیبجدیوارد
شود.

نکته مهم
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س و نگهداری
سروی

روغن موتور 
)58

چنددقیقهپسازپارکخودرودرجایمسطحو
خاموشکردنموتور)حدود5دقیقه(،سطحروغن
عالمتهای بین باید روغن کنید.سطح بررسی را
MAXوMINرویمیله)B(تصویر224-225قرار

داشتهباشد.
فاصلهبینMINوMAXحدود1لیترروغنمیباشد.
خط از پایینتر حتی یا نزدیک روغن سطح اگر
MINبیاید،ازطریقورودی)A(تصویر225-226
روغن بودن( مجهز صورت )در لوله از استفاده با

اضافهکنیدتابهسطحMAXبرسد.
سطحروغننبایدازخطMAXباالتررود.

مصرف روغن موتور 
هر1/000 در معموالً موتور روغن مصرف حداکثر
کیلومتر،400گرممیباشد.اگرخودروصفرباشد.
موتوربایدکارکند،بنابراینمصرفروغنموتورپس
اولیهدرنظرگرفته از600-500کیلومترکارکرد

میشود.

نکتهمهم:مصرفروغنموتوربهحالترانندگیو
شرایطیکهخودرودرآناستفادهمیشودبستگی

دارد.

روغن تعویض یا اضافهکردن از پس مهم: نکته
موتور،موتوررابرایچندثانیهروشنکردهوپس
وسپس کرده دقیقهصبر کردنچند خاموش از

سطحروغنرااندازهبگیرید.

نکتهمهم:همیشههماننوعروغنموتوریکهقباًل
درموتوراستفادهشدهاسترااضافهکنید.

مایع خنک کننده موتور 
)199
)59

سطحمایعخنککنندهبایدهنگامسردبودنموتور
در MIN و MAX بینخطوط باید و بررسیشود

مخزنقرارداشتهباشد.
اگرسطحمایعپایینباشدبهطریقزیرعملکنید:
برایدسترسیبهورودیمخزنپیچ)B(رادر
خالفجهتعقربهایساعتچرخاندهودرپوش

پالستیکی)A(تصویر226راخارجکنید.
 PETRONAS ٪50ترکیب50٪مایعآبمقطرو
ورودی طریق از آرامی به را LOBRICANTS

مخزنداخلآنبریزدتابهسطحMAXبرسد.
ترکیب50٪آبمقطروPARAFLU٪50)ضدیخ(
C°35-حفظ دمای تا یخزدن از را موتور میتواند

کند.
درشرایطسختآبوهواییتوصیهمیشوداز
ترکیبPARAFLU UP ٪60)ضدیخ(و٪40

آبمقطراستفادهشود.

تصویر226

روغن فرمان هیدرولیک 
)200
)60
)5

بررسیکنیدمایعداخلمخزندرسطحماکزیمم
است سرد و خاموش موتور که زمانی باید باشد.

بررسیصورتگیرد.
بهروشزیرعملکنید:

برایدسترسیبهورودیمخزن،پیچهای)B(را
درخالفجهتعقربههایساعتپیجاندهودر
پوشپالستیکی)A(تصویر226راجداکنید.

،225 تصویر )F( مخزن کنار میل وسیله به  
عالمت بین مخزن داخل مایع کنید بررسی
بودن خاموش زمان )در باشد MAX و MIN

سطحآنرویکنارمیلهنشاندادهمیشود(.
درصورتیکهسطحروغنپایینترازحددرنظر

گرفتهشدهمیباشد،بایکیازمحصوالتیکهدر
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بخش"مایعاتوروانکنندهها"دربخش"مشخصات
زیر روش به کنید. پر را آن است ذکرشده فنی"

عملکنید:
موتورراروشنکردهوصبرکنیدتاسطحمایعداخل

مخزنبیحرکتگردد.
باموتورروشنچندینبارغربیلکفرمانراکاماًل

بهسمتراستوچپبچرخانید.
روغنراتاسطحMAXپرکنیدوسپسدرپوش

رابستهومحکمکنید.

مایع شیشه شوی شیشه  جلو/ عقب
)202)201

برایاضافهکردنمایع:
زبانهدرپوش)D(تصویر224رابهسمتبیرون

کشیدهودرپوشراجداکنید.
قیف تا بکشید باال سمت به را ورودی لوله  

تلسکوپیتصویر227باالبیاید.
قطعات آسیبدیدن از جلوگیری برای مهم: نکته
حاصل اطمینان درپوش بازکردن از قبل جانبی،
نماییددقیقاًهمانندتصویر227عملکردهباشید.
از کنید. پر را مخزن زیر دستورالعمل براساس
 PETRONAS DURANCE SC35ترکیبآبو

بانسبتهایزیراستفادهکنید:
30PETRONAS DURANCE SC٪و70٪آبدر

تابستانیا
PETRONAS DURANCE SC35 50٪و50٪آب

درزمستان

 PETRONAS 35 مایع از -20°C زیر دمای در
DURANCE SC)رقیقنشده(استفادهکنید.

تصویر227

برایبستندرپوشبهروشزیرعملکنید:
قیفراکاماًلفشاردهیدتامحکمشود.

درپوشراببندید.
)203

روغن ترمز
)205)204

)61
درپوش)E(تصویر224-225رابازنمودهوبررسی
کنیدمایعداخلیمخزندرسطحMAXقرارداشته

باشد.
MAX ازعالمت نباید ترمزدرمخزن روغن سطح
باالتررود.درصورتنیازبهاضافهکردنروغنتوصیه
میشودازروغنترمزتعیینشدهدرجدول"مایعات
استفاده فنی" "مشخصات فصل در روانکنندهها"

کنید.
توجه:درپوشومخزنومحیطاطرافآنرابهدقت
تمیزکنیدهنگامبازکردندرپوشمراقبباشیدکه
برای همیشه نکند. نفوذ مخزن داخل گردوخاک
اضافهکردنروغنازیکقیفدارایفیلترتوکارو

یکتوری0/12mmیاکمتراستفادهنمایید.

به راجذبمیکند ترمزرطوبت روغن نکتهمهم:
همیندلیلدرصورتیکهاغلباوقاتباخودرودر
نواحیدارایدرجهباالیرطوبترانندگیمیکنید،
روغنترمزبایددرفواصلکوتاهترازبازهمندرجدر

جدول"سرویسونگهداری"تعویضشود.
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س و نگهداری
سروی

هشدار

199(سیستمخنککنندهتحتفشارقراردارد.
درصورتنیازبهتعویضدرپوشمخزن،ازیک
اینصورت غیر در کنید استفاده اصل درپوش
کاراییسیستمبهخطرمیافتد.هنگامداغبودن
موتوردربمخزنمایعخنککنندهرابرندارید

خطرسوختگیوجوددارد.
200(ازتماسروغنفرمانهیدرولیکباقطعات
قابل روغن این کنید جلوگیری موتور داغ

اشتعالاست.
خالی جلو شیشه شیشهشوی مخزن اگر )201

استرانندگینکنید:
وضوح برای جلو ازشیشهشویشیشه استفاده

دیدرانندهضروریاست.
شیشهشوی مایع افزودنیهای از بعضی )202
محفظه در میباشند. اشتعال قابل جلو شیشه
باآنها موتور،قطعاتداغوجودداردکهتماس

موجبآتشسوزیمیشود.
راجدا بدونگرفتنحلقهآن را 203(درپوش

کنید.
است. خورنده بسیار و سمی ترمز روغن )204
مورد نواحی بالفاصله اتفاقی تماس )درصورت
دهید. شستشو مالیم صابون و آب با را نظر
صورت در بشویید. آب فراوان مقدار با سپس
تماسبادهانبالفاصلهبهپزشکمراجعهکنید.
205(عالمترویبطریروغنترمزبهمعنیآن
یابرپایهروغنمعدنی استکهروغنترکیبی
است.استفادهازروغنترمزمعدنیبهواشرهای
پالستیکیمخصوصسیستمترمزصدمهمیزند.

نکته مهم

روغن فیلتر و شده استفاده موتور روغن )58
تعویضشدهحاویموادخطرناکومضربرای
روغن تعویض برای میباشند. محیطزیست
شرکت نمایندگی با میشود توصیه فیلتر و

پارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.
سیستم در PARAFLU UP ضدیخ ماده )59
اضافه برای میشود. استفاده موتور خنککننده
کردنمایعازهماننوعمایعموجوددرسیستم
 PARAFLU مایع نمایید. استفاده خنککننده
UPنبایدباهیچنوعمایعدیگریترکیبشود.در
صورتترکیبشدناینمایعبامایعدیگرموتوررا
روشننکنید.دراینشرایطبالفاصلهبانمایندگی

شرکتپارسیانموتورتماسحاصلفرمایید.
60(هرگزدرصورتروشنبودنموتور،8ثانیه
زیرا نپیچانید انتها تا را فرمان غربیلک مداوم
باعثایجادسروصداشدهممکناستسیستم

آسیبببیند.
61(بهدلیلخورندگیبسیارباالیروغنترمز،از
تماسآنباقطعاترنگشدهجلوگیرینمایید.در

صورتتماس،بالفاصلهقطعاتراباآببشویید.

فیلتر هوا/ فیلتر ذرات

نکته مهم

5(مصرفروغنفرمانهیدرولیکبسیارپایین
است.اگرپسازمدتکوتاهیفرماننیازبهاضافه
کردنروغنداشت،برایبررسینشتیروغنبه
نمایندگیشرکتپارسیانموتورمراجعهنمایید..

پارسیان شرکت نمایندگی توسط باید هوا فیلتر
موتورتعویضشود.

فیلتر هوا در مناطق پر گرد و خاک 
)درصورتمجهزبودن(

درمناطقپرگردوخاک،فیلترهوا)بهجزمدلهای
دارایگیربکساتوماتیک(مجهزبهنشانگرناخالصی

فیلترهوا)تصویر)A(228(است.

تصویر228
مقداربستهشدنسنسوررادربازههایزمانیمشخص
بررسیکنید)بهبخش"سرویسدورهای"مراجعهنمایید(

نکتهمهم:برایتمیزکردنفیلترازیککمپرسورباد
استفادهنمودهوازآبیامایعشسشواستفادهنکنید.
ازآنجاکهاینفیلترمخصوصمدلهایویژهمناطق
پرگردوخاکاست،توصیهمیشودبرایتعویضآن

بهنمایندگیشرکتپارسیانموتورمراجعهکنید.
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باتری

قرار پدالها جلوی سرنشین، محفظه داخل باتری
بر را آن بایددرپوشمحافظ برایدسترسی دارد.

دارید.
)207)206

تعویض باتری
درصورتنیاز،باتریراباباترییدکیازهماننوع

اصلیومطابقباهمانمشخصاتتعویضکنید.
باتری مشخصات با متفاوت و متفرقه باتری اگر
اصلینصبشود،فواصلسرویسمندرجدرجدول

"سرویسونگهداری"دیگرمعتبرنخواهدبود.

سازنده دستورالعملهای از باتری نگهداری برای
باتریپیرویکنید.

)209)208
)63)62

)6

نکات مفید برای افزایش عمر باتری 
برایاجتنابازتخلیهشارژباتریودوامعمرآن،

دستورالعملهایزیرراانجامدهید:
صحیح بودن بسته از خودرو، پارک از پس  
دربها،دربصندوقعقبودربموتورودر
داخل سقفی چراغهای بودن خاموش نتیجه

محفظهسرنشیناطمینانحاصلکنید.

اتوماتیک سیستم به مجهز خودرو چند هر 
همه است، داخلی چراغهای کردن خاموش
چراغهایسقفیداخلخودروراخاموشکنید.

ماندن روشن از موتور بودن خاموش هنگام 
چراغ صوتی، سیستم )مانند جانبی تجهیزات

فالشروغیره(بهمدتطوالنیاجتنابکنید.
رویسیستم بر عملیات هرگونه انجام از پیش 

الکتریکی،کابلمنفیباتریراجداکنید.
کاماًل همیشه باتری ترمینالهای کنید بررسی 

سفتباشند.

نکتهمهم:قبلازقطعکردنکابلازباتری،پساز
قراردادنسوئیچدرموقعیتSTOPوبستندرب
رانندهحداقلیکدقیقهصبرکنید.هنگام سمت
وصلمجددکابلبهباتریازقرارداشتنسوئیچدر
راننده سمت درب بودن بسته و STOP موقعیت

اطمینانحاصلکنید.

٪50 از پایینتر سطح در باتری اگر مهم: نکته
شارژبهمدتطوالنیبماند،موجبسولفاتهشدن
کاهش آن ظرفیت و میشود آن صدمهدیدگی و
مییابد.عالوهبرآن،باتریدرمعرضخطریخزدگی

.)-10°Cقرارمیگیرد)دردمای

بهبخش"استفادهنکردنازخودروبهمدتطوالنی"
مراجعه رانندگی" و "روشنکردنخودرو فصل در

نمایید.

اگرپسازخریدخودرو،قصدنصبتجهیزاتجانبی
الکتریکیراداریدکهنیازمندمنبعدائمیبرق)مانند
شرکت نمایندگی به هستند، غیره( و صوتی آژیر
پارسیانموتورمراجعهنمایید.درنمایندگیشرکت
توصیه بر عالوه فنی متخصصان موتور، پارسیان
آیا اینکه بررسی با جانبی، تجهیزات مناسبترین
مقاومت نیاز مورد الکتریکی بار ظرفیت تا خودرو
بار باتریقویترنصبنمود،جذب باید یا میکند
الکتریکینهاییراارزیابیمیکنند.ازآنجاکهاین
به موتور بودن خاموش صورت در حتی تجهیزات
مصرفبرقادامهمیدهند،بهتدریجشارژباتریرا

مصرفمیکنند.

نکتهمهم:درصورتنصبتاخوگرافاگرازخودرو
بهمدتطوالنیاستفادهنمیکنید،توصیهمیشود
کهبرایحفظشارژباتریکابلمنفیآنجداشود.
درصورتمجهزبودنخودروبهعملکردقطعکن
باتریتوضیحروندآنرادربخش"کنترل"درفصل"

آشناییباخودرو"مطالعهفرمایید.
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س و نگهداری
سروی

هشدار

206(مایعباتریسمیوخورندهاست.ازتماس
باتری کنید. جلوگیری ّها چشم و پوست با آن
راازآتشبدونمحافظومنابعجرقهدورنگه

دارید:خطرانفجاروآتشسوزیوجوددارد.
207(کارکردباتریباسطحمایعبسیارپایین،
بهباتریصدمهجبرانناپذیرمیرساندوحتی

باعثانفجارآنمیشود.
روی بر عملیات هرگونه انجام از قبل )208
سیستمبرقی،سوئیچرادرموقعیتSTOPقرار
دادهوحداقل1دقیقهصبرکنیدوسپسکابل

منفیباتریراازترمینالآنجدانمایید.
209(هنگامانجامهرگونهعملیاتبررویباتری
محافظ عینک از همیشه آن مجاورت در یا

)ایمنی(استفادهکنید.

نکته مهم

و الکتریکی تجهیزات اشتباه کردن سوار )62
الکترونیکیممکناستموجبصدمهشدیدبه
جانبی تجهیزات نصب صورت در خودروشود.
به غیره( و سایر تلفن صوتی، آژیرهای )مانند
نمایندگیشرکتپارسیانموتورمراجعهنمایید.
باالتر، باتریبهظرفیت نیازبهنصب درصورت
متخصصاننمایندگیبهترینتجهیزاترابهشما

پیشنهادخواهندداد.

بدون طوالنی مدت به باید خودرو اگر )63
نگهداری شدید سرمای شرایط در و استفاده
گرم محلی در و کرده جدا را باتری شود،
نگهداریکنید.درغیراینصورتیخخواهدزد.

نکته مهم

برای مضر بسیار مواد حاوی باتریها )6
برای میشود توصیه میباشند. محیطزیست
تعویضباتریقدیمیخودروبهنمایندگیشرکت

پارسیانموتورمراجعهکنید.

برف پاک کن شیشه جلو

تعویض تیغه های برف پاک کن شیشه جلو
)64 )210

تصویر229

بهروشزیرعملکنید:
بازویبرفپاککنشیشهجلورابلندکنیدو
زبانه)A(تصویر229فنرمربوطهرافشارداده

وتیغهراازبازوجداکنید.
ازطریقواردکردنزبانهبهتسمهمخصوصبازو
تیغهجدیدرانصبکنید.بررسیکنیدکهتیغه

جدیددرمحلخودقفلشدهباشد.
بازورارویشیشهجلوقراردهید.

نازل ها
شیشه شوی)آب پاش( شیشه جلو تصویر 230

تصویر230

اگرآبپاشعملنمیکندابتدابررسیکنیدمایع
درمخزنوجودداشتهباشد.

)آبپاش( نازل سوراخهای کنید بررسی سپس
مسدودنشدهباشد.

آن کردن باز برای سوزن یک از لزوم صورت در
استفادهکنید.

زاویهآبپاشرابااستفادهازیکپیچگوشتیسر
تختکوچکتنظیمکنید.
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آببایددقیقاًتاحدود1/3ارتفاعازلبهباالیشیشه
جلوپاشیدهشود.

شیشه شوی چراغ های جلو
وضعیتوتمیزینازلهارادربازههایزمانیمنظم

بررسیکنید.
از و بوده روشن پایین نور چراغهای که هنگامی
استفادهشود،شیشهشوی شیشهشویشیشهجلو
چراغهایجلوهمبهصورتخودکارعملمیکند.

هشدار

باتیغههایبرفپاککنساییده 210(رانندگی
شدهبسیارخطرناکاستزیرادرشرایطآبو

هوایبدمیزاندیدکاهشمییابد.

نکته مهم

بلند را برفپاککن تیغههای 64(درصورتیکه
کردهایدازبرفپاککناستفادهنکنید.

باالبردن خودرو 

اینکاررادر باالبردنخودرو، به نیاز درصورت
زیرا دهید انجام موتور پارسیان نمایندگیشرکت
مجهزبهجرثقیلبازوییویاتجهیزاتالزمهستند.
بازوی روی را خودرو 231 تصویر همانند کاماًل

جکیاجکتعمیرگاهیقراردهید.

تصویر231

چرخ ها و تایرها

فشارهرتایررابههمراهتایرزاپاسهردوهفتهو
قبلازسفرهایطوالنیبررسیکنید.فشاربادتایر

بایددرحالتتوقفوسردبررسیشود.
تایر فشار خودرو، از استفاده هنگام است طبیعی
افزایشمییابد.برایبررسیدرستفشاربادتایر
بخش"تایرها"درفصل"مشخصاتفنی"رامالحظه

فرمایید.
باعث تایر باد نامناسب فشار 232 تصویر طبق

ساییدگیغیرعادیتایرمیشود.
Aفشاربادنرمال:ساییدگییکنواختآجها

Bفشاربادکم:ساییدگیبهویژهدرلبههایشیار
تایر

Cفشاربادزیاد:ساییدگیبهویژهدرمرکزشیارهای
تایر

هنگامیکهضخامتآجکمتراز1/6mmاستتایرها
بایدتعویضشوند.شرایط،قوانینومقرراتکشوری

کهدرآنرانندگیمیکنیدرارعایتکنید.
)213)212)211
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س و نگهداری
سروی

تصویر232

نکات مهم
تاحدممکنازترمزگیریناگهانی،حرکتشدید
وبرخوردشدیدباجدولپیادهرو،گودالیاسایر
موانعجلوگیریکنید.رانندگیطوالنیبرروی
جادههایناهموارموجبصدمهبهتایرهامیشود.
تایرهارابهطورمنظمازنظرصدمهدرقسمت
دیوارهها،برجستگیها،ورمکردگیهایاساییدگی
به لزوم صورت در کنید. بررسی آج نامنظم
نمایندگیشرکتپارسیانموتورمراجعهنمایید.

ازبارگیریبیشازحددرخودروهنگامرانندگی
اجتنابکنید.اینامرموجبصدماتجدیبه

چرخهاوتایرهامیشود.
درصورتپنچرشدنتایر،بالفاصلهتوقفکرده
برایجلوگیریازصدمهدیدنتایر،رینگ،سیستم

تعلیقوسیستمفرمانپنجریآنرابگیرید.
تایرحتیاگرزیادمورداستفادهقرارنگیرد،کهنه
میشود.آثارترکخوردگیبررویشیارهاودیواره
تایرنشانهکهنگیوساییدگیاست.درهرصورت
اگرتایرهابهمدتبیشاز6سالبررویخودرو

نمایندگی به آنها تعویض برای بودهاند نصب
شرکتپارسیانموتورمراجعهنمایید.بهخاطر
داشتهباشیدتایرزاپاسرابادقتزیادبازرسی

کنید.
درصورتتعویض،همیشهازنصبتایرهایجدید

کهدراصلبودنآنشکداریداجتنابکنید.
هنگامتعویضتایر،والوپنچرگیریرانیزتعویض

کنید.
برایایجادساییدگییکنواختبینتایرهایجلو
وعقب،توصیهمیشودتایرهاراهر15-10هزار
کیلومترتعویضکردهودریکسمتخودرونگه

داریدتاجهتگردشآنهاتغییرنکند.

تایر والو طریق از تایر، تعویض هنگام مهم: نکته
)TPMS(بررسیکنیدسنسورپایشفشاربادتایر

همانمقدارقبلیباشد.

هشدار

211(پایینبودنبیشازحدفشاربادتایرموجب
داغشدنتایروصدمهشدیدبهآنمیشود.

212(تایرهاراازچپبهراستخودرویابرعکس
تعویضنکنید.

باالتر دمای در را آلومینومی رینگهای )213
صورت این در نکنید. رنگ مجدداً 180°C از
در است ممکن چرخها مکانیکی خصوصیات

معرضخطرقرارگیرد.

تایرهای برفی

باشد میلیمتر از4 کمتر آج کهضخامت هنگامی
عملکرداینتایرهاتاحدزیادیکاهشمییابد.در

اینصورتآنهاراتعویضکنید.

نکتهمهم:درصورتاستفادهازتایرهایبرفی،حداکثر
با سرعتمشخصشدهایراکهبایدزیرآنمقدار
خودرورانندگیکرد)تا5٪اضافهتر(برروییادداشتی
نوشتهودرمحفظهسرنشینودرمعرضدیدقرار
دهیدهرچهارتایربایدازیکنوع)مارکوآج(باشد
تاهنگامرانندگیوترمزگیریوحرکت،امنیتبیشتر
شودبهخاطرداشتهباشیدکهجهتچرخشتایرها

راعوضنکنید.

)214

هشدار

214(حداکثرسرعتبرایتایرهایبرفیدارای
عالئم"Q"،160کیلومتربرساعتاستوبرای
برای و 190 ،"T" عالمت دارای برفی تایرهای
بر کیلومتر 210 ،"H" عالمت دارای تایرهای
ساعتاستهرچندکهبایدبراساسمحدوده

سرعتاتوبانهارانندگیکنید.
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زنجیر چرخ

استفادهاززنجیرچرخبایدبراساسقوانینومقررات
کشورصورتگیرد.

)چرخهای جلو چرخهای روی فقط چرخ زنجیر
زنجیر از میشود توصیه شوند. می نصب محرک(
چرخهایLineaccessori MOPARاستفادهکنید.
را زنجیرهایچرخ مترحرکت،کشش چند از بعد

بررسیکنید.
)65

نکتهمهم:هنگاماستفادهاززنجیرهایچرخ،درزمان
شتابگیریبسیاردقتکنیدتاازلغزشچرخهای
محرکجلوگیریشدهویاتاحدامکاناحتمالآن
کاهشیابدزیراممکناستباعثپارهشدنزنجیر
چرخودرنتیجهآسیببهبدنهیاقطعاتمکانیکی

خودروشود.

تایر75/225 به مجهز برایخودروهای مهم: نکته
16mm حداکثر ضخامت با چرخ زنجیر از ،R16
برفی جادههای در رانندگی هنگام کنید. استفاده
زنجیرچرخ،توصیهمیشودASRراغیرفعالکنید.
درحقیقتدرچنینشرایطیسرخوردنچرخهای

محرککششبهتریرافراهممیآورد.

نکته مهم

65(هنگاماستفادهاززنجیرچرخباسرعتکم
کیلومتر 50 از را سرعت هرگز کنید. رانندگی
برساعتباالترنبرید.ازافتادندردستاندازها
جلوگیریکنید.رویپلههاویاپیادهرورانندگی
مسافت برف، وجود عدم صورت در و نکنید.
طوالنیرابازنجیرچرخطینکنیدتاازآسیب

دیدنخودرووسطحجادهجلوگیریشود.

بدنه

محافظتدربرابرعواملجوی
زیر شرح به زنگزدگی و خوردگی اصلی دالیل

میباشد:
آلودگیهوا

وجودنمکورطوبتدرهوا)مناطقساحلییا 
شرایطآبوهواییگرمومرطوب(

شرایطمحیطیفصلی

توصیه هایی برای محافظت از بدنه
رنگ

رنگبدنهفقطزیباییخودرومحسوبنمیشودبلکه
ازصفحهفلزیزیربدنهنیزمحافظتمیکند.

میشود توصیه زنگزدگی، از جلوگیری برای
خراشیدگیهاوخوردگیهارابالفاصلهاصالحکنید.
فقطازمحصوالترنگاصلبرایاینامراستفادهکنید

فصل در بدنه" رنگ شناسایی "پالک بخش )به
"مشخصاتفنی"مراجعهکنید.(مراقبتعادیازبدنه
شاملشستشوخودرومیشود:تکراراینمراقبتبه
شرایطومحیطیکهخودرودرآناستفادهمیشود

بستگیدارد.
بهعنوانمثالتوصیهشدهشستشویخودرورادر
نواحیباآلودگیباالیجوییارانندگیدرجادهای
شستشوی برای دهید. انجام بیشتر نمک دارای

صحیحخودروبهروشزیرعملکنید:
بااستفادهازآبپاشکمفشار،بدنهراشستشو

دهید.
بااستفادهازاسفنجومقداریمحلولصابونی
بدنهراپاککردهومکرراًبااسفنجآببریزید.

بدنهراباآببهخوبیبشوییدوبهوسیلهپمپ
هوایاپارچهجیرخشککنید.

کارواش در خودرو شستشوی صورت در  
توصیههایزیررارعایتکنید.

آنتنراجهتجلوگیریازصدمهدیدنآنجدا
کنید.

خودروبایدباآبومحلولصابونشستهشود.
برایجلوگیریازبهجاماندناثرصابونبرروی
بدنهیاقطعاتپنهانازدید،سرتاسربدنهباآب

شستشوشود.
شیشه ها

برایتمیزکردنشیشههاازشویندههایمخصوص
استفادهکنید.برایجلوگیریازخراشیدگیشیشه
تمیز پارچه از آن شفافیت روی بر منفی اثر یا

استفادهکنید.
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س و نگهداری
سروی

نکتهمهم:برایجلوگیریازصدمهدیدگیتجهیزات
گرمکنداخل،شیشهعقبرابهآرامیبایکپارچهدر

جهتکانکتورهایشیشهپاککنید.
محفظه موتور 

پسازهرزمستان،سرتاسرمحفظهموتوررابشوییدو
ازپاشیدنمستقیمآبپاشبرروییونیتکنترلهای
الکتریکیوجعبهفیوزورلهدرسمتچپمحفظه
موتور)جهترانندگی(اجتنابکنید.اینعملیاترا

درتعمیرگاهتخصصیانجامدهید.

نکتهمهم:عملشستشوبایددرصورتسردبودن
STOPموتوروقرارگیریسوئیچخودرودرموقعیت
انجامشود.پسازشستشو،بررسیکنیدتجهیزات
گاردهای و پالستیکی درپوشهای )مانند محافظ

محافظ(جدانشدهیاصدمهندیدهباشند.

چراغ های جلو
یابنزین( ازموادنفتی)مانندنفت نکتهمهم:هرگز
یاگازهایکتون)ماننداستون(برایتمیزکردنلنز

)بلوری(چراغهایجلواستفادهنکنید.

)66
)7

نکته مهم

یا کارواشها از بعضی کهنه تجهیزات )66
وضعیتنامناسبتجهیزاتآنهامیتواندموجب
خطوط تشکیل و خودرو بدنه به صدمهزدن
در ویژه به آن کدرشدن و بدنه رنگ روی بر
خودروهایتیرهرنگشود.درصورتوقوعاین
امر،بهوسیلهمحصوالتمناسب،رنگبدنهرابه

آرامیصیقلدهید.

نکته مهم

میشوند. آب آلودگی موجب شوینده مواد )7
مجهز که شود شستشو محلی در باید خودرو
مایعمورد بهتجهیزاتجمعآوریوپاککردن

استفادهدرمرحلهشستشوباشد.

داخل خودرو 

بهطورمنظمبررسیکنیدکهآبحاصلازکفشهای
خیس،چتروغیرهزیرکفپوشخودروجمعنشدهباشد.

)216)215

صندلی ها و قطعات فابریک
بااستفادهازیکبرسنرمیاجاروبرقی،گردوخاکرا
بگیرید.توصیهمیشودازیکبرسمرطوببرروی
لوازممخملاستفادهکنید.صندلیهاراباکمکاسفنج

ومحلولآبوصابونمالیمپاککنید.

قطعات پالستیکی
توصیهمیشودقطعاتپالستیکیداخلیراباپارچه
آغشتهبهمحلولآبوصابونمالیمتمیزکنید.برای
محصوالت از سخت لکههای و گریس کردن پاک
مخصوصشستشویپالستیکاستفادهکنیداینمواد
فاقدحاللبودهوبررویظاهرورنگاجزایخودرو

تأثیرینمیگذارند.

نکتهمهم:هرگزازالکل،یافراوردههاینفتیبرایتمیز
کردنشیشهصفحهنشانگراستفادهنکنید.



213

غربیلک فرمان چرم/ توپی دسته دنده/ 
ترمزدستی

)درصورتمجهزبودن(
تمیز مالیم صابون و آب با فقط باید قطعات این
شوند.هرگزازالکلیامحصوالتحاویالکلاستفاده

نکنید.

هشدار

مانند اشتعال قابل محصوالت از هرگز )215
بنزینیارقیقشدهآنبرایتمیزکردنداخل
خودرواستفادهنکنید.زیرااصطکاکایجادشده
تمیزکاریممکن الکتریکیدرحین باوسایل

استباعثایجادآتشسوزیگردد.
نگه خودرو دورن را اسپری قوطیهای )216
ندارید.زیراممکناستمنفجرشوند.قوطیهای
اسپریرانبایددردمایبیشازC°50نگهداری
خورشید نور معرض در گرفتن قرار زیرا نمود.
داخل ماده حجم دما، شود باعث است ممکن
خودرو انفجار باعث و داده افزایش را قوطی

گردد.

شیلنگ های پالستیکی

براساسنحوهنگهداریسیستمترمزوشیلنگهای
اساس بر دقیقاً سوخترسانی، سیستم پالستیکی
"جدولزمانبدیسرویسونگهداری"عملنمایید.

ازن،دمایباالویانشستطوالنیمدتمایعاتو
مسدودشدن و باعثسخت است ممکن روغنها
شیلنگهاشود.بنابراینبهدقتآنهارابررسینمایید.
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س و نگهداری
سروی
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مشخصات فنی

دراینفصلتمامآنچهبایددرموردخودروبدانید
ارائهشدهاست. قالبجدولوشکلگرافیکی در
برای بلکه کارشناسان برای تنها نه اطالعات این
تمامافرادیکهمیخواهندجزئیاتکاملیدرمورد

خودروداشتهباشندسودمنداست.

اطالعاتشناسایی................................................216
کدهایموتور-مدلبدنه...................................218
موتور......................................................................220
سیستمغربیلکفرمان........................................222
چرخها....................................................................223
ابعاد........................................................................228
عملکرد...................................................................238
وزنوبار................................................................240
سوختگیری.........................................................243
سیاالتوروغنها.................................................246
250....................CO2مصرفسوختوگازآالینده
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ت فنی
مشخصا

اطالعات شناسایی

توصیهمیشودکدهایشناساییرادرمحلییادداشت
کنید.اطالعاتشناساییبررویبرچسبهابهقرار

زیرچاپشدهاست:
VIN)پالک)شماره

عالمتشاسی
پالک)شماره(شناساییبدنهخودرو

عالمتموتور

عالمت موتور شماره شناسایی خودرو 
)VIN(

تصویر233

اینشمارهرویرامشاسیجلومحفظهموتورقرار
داشتهطبقتصویر233شاملاطالعاتزیراست:

)A(نامسازنده
)B(شمارهتأییدشده

)C(کدشناسایینوعخودرو
)D(شمارهشاسی

)E(حداکثروزنمجازبارگیریکاملخودرو
)F(حداکثروزنمجازبارگیریکاملبههمراهتریلر

)G(حداکثروزنمجازرویاکسلاول)جلو(
)H(حداکثروزنمجازرویاکسلدوم)عقب(

)L(کدمدلبدنه
)M(شمارهمخصوصقطعاتیدکی

)N(مقدارصحیحضریبآالینده)برایخودروهای
دیزلی(

عالمت  شاسی
اینعالمتهابهترتیببررویگلگیرداخلیچرخ
سمتسرنشینAتصویر234ودیگریرویقسمت
پایینشیشهجلوتصویر235قراردارد.اینعالمت

شاملمواردزیرمیباشد:
نوعخودرو

شمارهسریالشاسی

تصویر234

تصویر235

پالک شناسایی رنگ بدنه
اینپالکداخلدربموتوررامشاسیجلوقراردارد

وشاملاطالعاتزیرمیشود)تصویر236(:
)A(سازندهرنگ

)B(نامرنگ
)C(کدرنگپارسیانموتور
)D(کدرنگواصالحمجدد

تصویر236
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عالمت موتور 
اینعالمترویبلوکسیلندرقرارداردوشاملنوع

وشمارهسریالموتورمیشود.

عالمت سیلندر
اطالعاتهرسیلندرمتانرویسرسیلندرحکشده

است.

تصویر237
برگهدیگرینیزتوسطنمایندگیبههمراهمدارک
خودروارائهمیگرددکهزماناولینبررسی/تست

سیلندررانشانمیدهد.
)67

بازرسی سیستم
سیلندرهابایدبراساسقانونECEمادهشماره110،
هرچهارسالیکبارپسازتاریخثبتخودرویابر

اساسقوانینکشورمربوطهبازرسیشوند.

نکته مهم

از غیر کشوری در خودرو که صورتی در )67
شماره تأیید، گواهی است، شده ثبت ایتالیا
باید متان بررسیسیلندرهای روند و شناسایی
تمامی باشد.در تأییدکشورمربوطهرسیده به
عمر باشید داشته خاطر به است الزم موارد
20ECE قوانین ماده110 براساس سیلندرها

سالازتاریختولیدمیباشد.
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ت فنی
مشخصا

کدهای موتور - مدل بدنه

کد موتور مدل

F1AGL4114 2.3 120 HP Multihet whit AdBlue

F1AGL4113 2.3 140 HP Multihet whit AdBlue

F1AGL4112 2.3 160 HP Multihet whit AdBlue

F1AGL4111 2.3 180 HP Multihet whit AdBlue

F1CFA401A   Natural Power 140 3.0 )سوختطبیعی(
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ایننمونهکدوکلیدمدلبدنهبرایتمامکدهای
مدلبدنهصدقمیکند.

نمونه:
250 A M M F A DX

مدل 250
  GVW  A

Mموتور
Mاکسلهایگیربکسموتور

Fبدنه
Aفاصلهدومحورچرخ

DXمدل

GVW
3000 kg A
3300 kg B
3500 kg C

kg D 3500  ماکزیمم
kg E 4250/4005/3995  ماکزیمم

  2800 kg F
   3650 kg G

kg H 3510  ماکزیمم
   3510 kg L

kg M 4400  ماکزیمم

موتور
             2.3 120 HP Multihet whit AdBlue D

               2.3 140 HP Multihet whit AdBlue E

               2.3 160 HP Multihet whit AdBlue F

               2.3 180 HP Multihet whit AdBlue G

          3.0 140 Natural Power H

               2.3 180 HP Multihet whit AdBlue L
AT9وگیربکساتوماتیک

گیربکس
Nگیربکسمکانیکی)دندهای(

AT9گیربکساتوماتیکB

فاصله دو محور چرخ
Aفاصلهکوتاهبیندومحورچرخ

Bفاصلهمتوسطبیندومحورچرخ
فاصلهبلندبیندومحورچرخ C

فاصلهمتوسط-بلندبیندومحورچرخ D
تمامیفواصل)خودروهایتکمیلنشده( E

بدنه
Aشاسیکابین

Bشاسیبدونکابین
کفکابین C

جعبه D
ون F

شاسیجعبهکشیده G
شاسیکابینکشیده H

مینیبوس M
پانوراما  P

RمدلCombi 9-6نفره
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ت فنی
مشخصا

موتور

2.3 180 HP Multijet 
with AdBlue

2.3 160 HP Multijet 
with AdBlue

2.3 140 HP Multijet 
with AdBlue

2.3 120 HP Multijet 
with AdBlue خصوصیات کلی

F1AGL4111 F1AGL4112 F1AGL4113 F1AGL4114 کدنوعموتور

دیزل دیزل دیزل دیزل سیکل)نوعسوختمصرفی(

4سیلندرخطی 4سیلندرخطی 4سیلندرخطی 4سیلندرخطی شمارهوترتیبسیلندرها

88 x 94 88 x 94 88 x 94 88 x 94 )mm(قطروکورسپیستون

2287 2287 2287 2287  )CM3(حجمموتور

16.2 : 1 16.2 : 1 16.2 : 1 16.2 : 1 نسبتتراکم

130 118 103 88 )EC( )kW(حداکثرقدرت

180 160 140 120 )EEC( )HP(حداکثرقدرت

3500 3500 3600 3600 )rpm(دورموتور

400 380 350 320 )ECC( )Nm(حداکثرگشتاور

1500 1500 1400 1400  )rpm(دورموتور

)EN590گازوئیل)بامشخصات سوخت
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3.0 140 Natural power )سوخت طبیعی( خصوصیات کلی

F1CFA401A کدنوعموتور

Otto سیکل)نوعسوختمصرفی(

4سیلندرمستقیم شمارهوترتیبسیلندرها

95.8 x104 )mm(قطروکورسپیستون

2999  )CM3(حجمموتور

12.5 ± 0.5:1 نسبتتراکم

100 )EC( )kW(حداکثرقدرت

136 )EEC( )HP(حداکثرقدرت

3500 )rpm(دورموتور

350 )ECC( )Nm(حداکثرگشتاور

1500  )rpm(دورموتور

Champion RC7BYC- NGK IFRF-D شمعها
متان سوخت
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ت فنی
مشخصا

سیستم غربیلک فرمان

نوع )m( )دایره چرخش )حاشیه به حاشیه مدل

شانهایوپیستونبههمراهغربیلکفرمان
هیدرولیک

11.06 فاصلهدومحورکوتاه

12.46 فاصلهدومحورمتوسط

13.54 فاصلهدومحورمتوسط-بلند

14.28 فاصلهدومحوربلند

15.3 فاصلهدومحوربسیاربلند
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چرخ ها

رینگ ها و تایرها
رینگاستیلپرسییاآلومینیومیتایرهایرادیال

تیوبلس
تمامتایرهایموردتأییددرکتابچهتجهیزاتذکر

شدهاست.

نکتهمهم:اگربینکتابچهراهنمایمالکوکتابچه
تجهیزاتتفاوتیمشاهدهمیکنید،اطالعاتمورد
اورید. دست به تجهیزات کتابچه از را خود نیاز
برایاطمینانازایمنیخودروهنگامحرکتاندازه
تعیینشدهرارعایتکنید.تایرهاییکاندازهرابر

رویچرخهانصبکنید.

نکتهمهم:ازتیوبهایبادیبرایتایرهایتیوبلس
استفادهنکنید.

تایر زاپاس
رینگاستیلپرسی

تایرتیوبلس

مشخصات صحیح مقادیر تایر
زاویهتو-این)Toe-in(چرخجلوبینرینگها:

 -1 ± 1 mm
مقادیرباتوجهبهنوعخودروونوعرانندگیتغییر

میکند.
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ت فنی
مشخصا

رینگ تایرهای استاندارد
رینگ ها برای مدل های دارای گیربکس دستی

رینگ
تایرها

ظرفیت بارگیری مجاز مدل
سایز/ شاخص بار/ سرعت

6 J x 15-68
225/70 R15C
)112/110 R( 

M+S

225/70 R15C
)112/110 S(

215/70 R15 C
)109/107 S(

3000

LIGHT 15"3300

3500

-
215/70 R15 CP

)109/107 Q(

3000
LIGHT TEMPO

LIBERO 15"
- 3300

- 3500/3650

6 J x 16-68
225/75 R16C
)116/114 R( 

M+S

225/75 R16C
)116/114 R(

215/75 R16C
)116/114 R(

3300
LIGHT 16"

3500

- 225/75 R16 CP
)116/114 Q(

3300 LIGHT TEMPO

LIBERO 16"- 3500/3650

6 J x 16-68 225/75 R16C
)116/114 R(M+S

225/75 R16C
)116/114 R(

215/75 R16C
)114/116 R(

3500

MAXI215/75 R16C
)114/116 R(

Excluding PTT 4250
4000/4250

- 225/75 R16C
)116/114 Q(

3500
MAXI TEMPO

LIBERO
4000/4250

- 4400
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رینگ های برای مدل های دارای گیربکس اتوماتیک

رینگ
تایرها

ظرفیت بارگیری مجاز مدل
سایز/ شاخص بار/ سرعت

6 J x 15-68
225/70 R15C
)112/110 R( 

M+S

225/70 R15C
)112/110 S(

215/70 R15 C
)109/107 S(

3000 LIGHT 15"

- 215/70 R15 CP
)109/107 Q(

3000
LIGHT TEMPO

LIBERO 15"

6 J x 16-68
225/75 R16C
)116/114 R( 

M+S

225/75 R16C
)116/114 R(

215/75 R16C
)116/114 R(

3300
LIGHT 16"

3500

- 225/75 R16 CP
)116/114 Q(

3300/3500/3650
LIGHT TEMPO

LIBERO 16"

6 J x 16-68 225/75 R16C
)116/114 R(M+S

225/75 R16C
)116/114 R(

75/215 R16C
)114/116 R(

3500

MAXI75/215 R16C
)114/116 R(

Excluding PTT 4250
4000/4250

- 225/75 R16C
)116/114 Q(

3500
MAXI TEMPO

LIBERO
4000/4250

- 4400
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ت فنی
مشخصا

هنگاماستفادهازتایرهایزمستانیM+Sباشاخصسرعتکمتراز"S"برایرینگهای"15و"R"برایرینگهای"16،بهحداکثرسرعتمجازذکرشدهدر
جدول"شاخصحداکثرسرعت"توجهکنید.

نکتهمهم:فقطازتایرهایمشخصشدهدرکتایچهتجهیزاتخودرواستفادهکنید.درصورتاستفادهازتایرهایکالسCرویخودروهایکاروانی،ازچرخهایی
باوالوفلزیجهتبادکردناستفادهنمایید.درصورتتعویضتوصیهمیشودازتایرهایمخصوصکارواناستفادهکنید.

)bar( فشار باد تایر سرد
عقب جلو الستیک استاندارد

4.0 4.0
PTT 3000 )*(باتایرهایسادهبهجز

PANORAMAمدل
215/70 R15 C

4.5 4.1
3000 GVW )*( /3500PTT)*(با

تایرهایساده

4.5 4.1 PANORAMAباتایرهایساده 215/70 R15 C

4.0 4.0
PTT 3000 )*(باتایرهایسایزبزرگ

PANORAMAبجز
225/70 R15 C

4.5 4.1
 )*(3500PTT/ )*( GVW 3000

باتایرهایسایزبزرگ

4.5 4.1 تایرهایزمستانیوتایرهایچهارفصل 225/70 R15 C

4.5 4.1 PANORAMAباتایرهاییسایربزرگ 225/70 R15 C

5.5 5.0 خودروهایدارایتایرکاروانی 215/70 R15 CP

5.0 4.5 برایتماممدلها/رینگها 215/75 R16 C

5.0 4.5
برایتماممدلهای/رینگها،بهجز

تایرهایزمستانیوچهارفصل 225/75 R16 C

4.8 4.5 تایرهایزمستانی 225/75 R16 C
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عقب جلو الستیک استاندارد

5.0 4.5 تایرهایچهارفصل 225/75 R16 C

5.5 5.5 خودروهایدارایتایرکاروانی 225/75 R16 CP

5.5 5.5
Maxi 4400 GVW )*(  

باتایرهایکاروانی)درصورتمجهز
بودن(

225/75 R16 CP

)*(وزنکلخودرو
هنگامگرمبودنتایرهاممکناستفشاربادتایرbar 1.0+بیشازفشارتوصیهشدهباشد.بااینوجودپسازسردشدنتایر،مقدارصحیحفشاربادتایررا

بازرسیکنید.
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ت فنی
مشخصا

ابعاد

PANORAMA / COMBI مدل
ابعادخودروبهمیلیمتروبرایخودروهایمجهزبهتایرهایاستاندارددرنظرگرفتهمیشود.ارتفاعخودروبدونبارگیریاندازهگیریمیشود.

تصویر238
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COMBI- PANORAMA

LH2 MH2 CH1

948 948 948 A

4035 3450 3000 B

1015-1380)*( 1015 1015 C

5998-6363)*( 5413 4963 D

2524 2524 2254 E

1810 1810 1510 F

2050 2050 2050 G

1790 1790 1790 I

*مدلمینیبوس،1+16نفره
سایزبراساسمدلهایمختلفودرمحدودهمشخصشدهباالتغییرمیکند.
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ت فنی
مشخصا

مدل ون
ابعادخودروبهمیلیمتروبرایخودروهایمجهزبهتایرهایاستاندارددرنظرگرفتهمیشود.ارتفاعخودروبدونبارگیریاندازهگیریمیشود.

تصویر239
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COMBI- PANORAMA

XLH2 – XLH3 LH2 -LH3 MH1-MH2 CH1-CH2

948 948 948 948 A

4035 4035 3450 3000 B

1380 1015 1015 1015 C

6363 5998 5413 4963 D

2764 – 2524 2524 – 2764 )**( 2254 – 2524 )*( 2254 - 2524 E

1810 1810 1810 1810 F

2050 2050 2050 2050 G

1790 1790 1790 1790 I

MAXI 2269 – 2539مدل*
MAXI 2539 – 2774مدل**

سایزبراساسمدلهایمختلفدرمحدودهمشخصشدهباالتغییرمیکند.
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ت فنی
مشخصا

مدل کامیونت
ابعادخودروبهمیلیمتروبرایخودروهایمجهزبهتایرهایاستاندارددرنظرگرفتهمیشود.ارتفاعخودروبدونبارگیریاندازهگیریمیشود.

تصویر240
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)Chassis Cab( خودروهای کفی بدنه کامیونت

XXLH1 XLH1 LH1
MH1
MLH1 CH1 XLH1 LH1 MH1 CH1

948 948 948 948 948 948 948 948 948 A

4300 4035 4035
-3450
3800 3000 4035 4035 3450 3000 B

1590 1325 960 960 960 1710 1345 1345 1345 C

6573 6308 5943
-5358
5708 4908 6693 6328 5743 5293 D

- - - - - 4198 3833 3248 2798 E

2519 2254 2254 2254 2254 2424 2424 2424 2424 F

1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 G

-1790
1980

-1790
1980

-1790
1980

-1790
1980

-1790
1980 1790 1790 1790 1790 H

2050 2050 2050 2050 2050 2100 2100 2100 2100 L

سایزبراساسمدلهایمختلفدرمحدودهمشخصشدهباالتغییرمیکند.
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ت فنی
مشخصا

ون دارای کابین مخصوص Chassis COWL

XXLH1 XLH1 LH1
MH1

- MLH1
CH1 XXLH1 XLH1 LH1

MH1
- MLH1

CH1

948 948 948 948 948 925 925 925 925 925 A

4300 4035 4035
 3450-
3800 3000 4300 4035 4035  3450-

3800 3000 B

1510 1245 880 880 880 1490 1225 860 860 860 C

6493 6228 5863
5235-
5585 4828 6390 6125 8520

5235-
5585 4785 D

- - - - - - - - - - E

2254 2254 2254 2254 2254 - - - - - F

1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 G

1790-
1980

1790-
1980

1790-
1980

1790-
1980

1790-
1980

1790-
1980

1790-
1980

1790-
1980

1790-
1980

1790-
1980 H

2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 L

سایزبراساسمدلهایمختلفدرمحدودهمشخصشدهباالتغییرمیکند.
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COWL شاسی

XXLH1 XLH1 LH1 MH2 - MH1 CH1

925 925 925 925 925 A

4300 4035 4035  3800 - 3450 3000 B

1510 1245 880 880 880 C

6470 6205 5840 5255-5605 4805 D

1810 1810 1810 1810 1810 G

1790 - 1980 1790 - 1980 1790 - 1980 1790 - 1980 1790 - 1980 H

2050 2050 2050 2050 2050 L

سایزبراساسمدلهایمختلفدرمحدودهمشخصشدهباالتغییرمیکند.
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ت فنی
مشخصا

CREW CAB مدل های
ابعادخودروبهمیلیمتروبرایخودروهایمجهزبهتایرهایاستاندارددرنظرگرفتهمیشود.ارتفاعخودروبدونبارگیریاندازهگیریمیشود.

تصویر241
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CREW CAB مدل
XLH1 LH1  MH1

948 948 948 A

4035 4035 3450 B

1695 1245 1340 C

6678 6228 5798 D

2424 2424 2424 E

1810 1810 1810 F

2100 2100 2100 G

1790 1790 1790 I

سایزبراساسمدلهایمختلفدرمحدودهمشخصشدهباالتغییرمیکند.
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ت فنی
مشخصا

عملکرد
)km/h(بیشترینحدسرعتمجازپسازمدتزمانکارکرداولیه

مدل های دارای گیربکس دستی

3.0 140 Natural 
power 

)سوخت طبیعی(

2.3 180 HP 
Multijet with 

AdBlue

2.3 160 HP 
Multijet with 

AdBlue

2.3 140 HP 
Multijet with 

AdBlue

2.3 120 HP 
Multijet with 

AdBlue

- سنگین
)**(

سبک
)*(

سنگین سبک سنگین سبک سبک

159 161
170)*(
161)**(

162 163 156 148 سقفکوتاه ون)بهجز
 Tempoمدل

)Libero155 161
165)*(

161)**(
158 159 153 143 سقفمتوسط

153 156 161 153 154 149 138 سقفبلند

159 161
170)*(
161)**( 162 163 156 148 سقفکوتاه

TRAILER 
TRUCK/CAB

/CHASSIS
/COWLS

PLATFORMS
)جزمدل 

)Tempo Libero

- 152 152 152 148 سقفکوتاه

CAB CHASSIS
/CHASSIS

COWLS ) مدل 
)Tempo Libero
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3.0 140 Natural 
power 

)سوخت طبیعی(

2.3 180 HP 
Multijet with 

AdBlue

2.3 160 HP 
Multijet with 

AdBlue

2.3 140 HP 
Multijet with 

AdBlue

2.3 120 HP 
Multijet with 

AdBlue

-
سنگین

)**(
سبک

)*(
سنگین سبک سنگین سبک سبک

- 152 152 152 148 سقفکوتاه ون
 Tempoمدل(

)Libero
- 152 152 152 146 سقفمتوسط

- 152 152 149 141 سقفبلند

)*(مدلهایدارایرینگ"15
)**( مدلهایدارایرینگ"16
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ت فنی
مشخصا

وزن و بار

برایمشخصکردنوزنهاوبارهابهجدولتصویر
242کهتوضیحاتآندربخش"شمارهشناسایی
ثبت گواهی به یا و شده داشته ")VIN( خودرو
)درصورت مجاز وزنهای نشاندهنده که خودرو

مجهزبودن(میباشدمراجعهنمایید.

تصویر242

)E(حداکثربارمجازبرایخودروبابارگیریکامل
)GVW(

کامل بارگیری با خودرو مجاز بار حداکثر )F(
)GVW(بههمراهتریلر.درصورتیکهعددیدرآن
درجنشدهویاعالمت)-(دراینقسمتنوشتهشد
بهمعنیآناستکهاینخودروقابلیتیدککش

بودنراندارد.
)G(حداکثربارمجازبرایاکسلاول)جلو(
)H(حداکثربارمجازرویاکسلدوم)عقب(

تریلر توسط یدککشی قابل وزن محاسبه برای
را )F( و )E( دادهشده نشان مقادیر ترمز، دارای

ازهمکمکنید.
3500 kg = E – 6000 kg= F:برایمثال

2500 kg=تریلتردارایترمز

قابل مجاز وزن و تریلر مجاز وزن از مهم: نکته
یدککشیفراتربارگیرینکنید.

نکتهمهم:بهظرفیتیدککشیخودروتوجهکنید.

بنابرمدلموتور،جدولهاوزنقابلیدککشیرا
نشانمیدهند.
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وزن قابل یدک کشی
عالمت:

A=وزنقابلیدککشی
B=تریلرفاقدترمز

C=وزنباررویقالبیدککشی

C B A موتور )GVW( مدل

100 750 2000
2.3 120 HP Multijet with AdBlue®

2800

سبک

100 750 2500 3650/3500/3300/3000

100 750 2500
2.3 140 HP Multijet with AdBlue®

3510/3500/3300/3000

100 750 2500 3650 )T.L. Tempo Libero(

100 750 2500 2.3 160 HP Multijet with AdBlue®

3000/3300/3500/3510/3650
100 750 2500 2.3 180 HP Multijet with AdBlue®

100 750 2500 3.0 140 Natural Power 3500

120)*( 750 3000)*(

2.3 140 HP Multijet with AdBlue®

3500

متوسط

100 750 3000 3510

100 750 2500 3995/4005/4400

100 750 2250 4250

120)*( 750 3000)*(

2.3 160 HP Multijet with AdBlue®

3500

100 750 3000 3510

100 750 2500 3995/4005

100 750 2250 4250
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ت فنی
مشخصا

C B A موتور )GVW( مدل

100 750 2100 2.3 160 HP Multijet with AdBlue® 4400

سنگین

120)*( 750 3000)*(

2.3 180 HP Multijet with AdBlue®

3500

100 750 3000 3510

100 750 2500 3995/4005

100 750 2250 4250

100 750 2100 4400

100 750 3000

3.0 140 HP Natural Power

3500

100 750 2500 3995/4005

100 750 2250 3820

100 750 2200/2250)°( 4250

)100kg=وزنقابلیدککشی(2500 kg مخصوصT.L،برایوزن)*(
)°(سیستمتعلیقافزایشیافته

توجه: مدل های زیر جزء جدول قرار نمی گیرند:
A=وزنقابلیدککشی

C=وزنباررویقالبیدککشی

C A GVW مدل بدنه موتور

- - 4005/4250/4300 همه MINIBUS/BASE 
MINIBUS همه

توجه:برایتمامخودروهایدارایقالبیدککشیبارخودروهارویقالبیدککشبایدجزءحداکثروزنمجازخودرودرنظرگرفتهشود.
6500 kg=)حداکثروزنمجاز+وزنقابلیدککشی(MAX
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سوختگیری

سوخت توصیه شده و روان کننده های اصل
2.3120 HP- 140 HP- 160 HP - 180HP 

Multijet with AdBlue®

سوختدیزلخودرویی
)EN590براساسمشخصات(

75 )*( مخزنسوختبنزین)لیتر(:

10/12 شاملباکذخیره)لیتر(:

ــتاندارددارای ــولآبواوره(اس AdBlue )محل

ISO22241-1 و   DIN70070

)218)217
19 ظرفیت بودن( مجهز صورت )در اوره مخزن

تقریبی)لیتر(:

)*(درصورتدرخواست،برایتماممدلهاییکمخزن90لیتریدردسترساست)باذخیره12لیتر(.برایمدل"Tempo Libero"درصورتدرخواست،
یکمخزن60لیتریدردسترساست)باذخیره9لیتر(.

217(تنهابرطبقDIN70070وISO22241-1 از AdBlue استفادهکنید.مایعاتدیگرممکناستبهسیستمآسیببزند.همچنینمیزانآالیندههای
اگزوزنیزدرمحدودهمجازنمیباشند.

218( شرکتهایتوزیعکننده،مسئولتولیدمحصوالتبراساسقانونهستند.جهتحفظکیفیتاولیهمحصوالت،احتیاطهایالزمبراینگهداریوذخیره
رارعایتکنید.درصورتبروزنقصوآسیبخودرودرنتیجهاستفادهغیراصولیازاوره)AdBlue(کارخانهسازندهخودرو،آنراگارانتینمیکند.

هشدار
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ت فنی
مشخصا

 سوخت توصیه شده و روان کننده های
اصل

2.3120 HP- 140 HP- 160 HP - 

180HP Multijet with AdBlue®

ترکیب50٪آبمقطرو٪50
PARAFLUUP)***(  10)**( سیستمخنککاریموتور)لیتر(:

SELENIA WR Forward 0W -30
5.7 حجمروغنموتور)لیتر(:

6.3 حجمروغنموتوربافیلتر)لیتر(:

TUTELA TRANSMISSION 
EXPERYA

MLGU( 2.7 گیربکس( حجمروغندیفرانسیل/گیربکس)لیتر(:

TUTELA TRANSMISSION 
GEARTECH

M40 گیربکس( ( 2.9 حجمروغندیفرانسیل/گیربکس)لیتر(:

TUTELA TRANSMISSION AS8 6.0 حجمروغنگیربکساتوماتیکAT9)لیتر(:

TUTELA 4/S
0.6 حجمروغنترمزهیدرولیکدارایABS)کیلوگرم(:

0.62 حجمروغنترمزهیدرولیکدارایASR/ESC)کیلوگرم(:

TUTELA TRANSMISSION GI/E 1.5 حجمروغنفرمانهیدرولیک)لیتر(:

ترکیبآبومایع
 PETRONAS DURANCE SC 35

5.5 حجممخزنشیشهشویشیشهجلو/چراغهایجلو)لیتر(:

)**(دارایوباستو)Webasto( :1/4لیتر-گرمکنزیرصندلی600CC :1+لیتر-گرمکنزیرصندلی900CC :1/5+لیتر-گرمکنزیرصندلی+وباستو
)Webasto( :1/25+لیترگرمکنزیرصندلی+وباستو)Webasto( :1/75+لیتر

)***(درصورتیکهازخودرودرشرایطآبوهواییسختاستفادهمیشودتوصیهمیشود.ازترکیبPARAFLUUP٪60 و40٪آبمقطراستفادهکنید.
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 سوخت توصیه شده و روان کننده های
اصل 3.0 140 Natural Power )سوخت طبیعی(

بنزیندارایاکتان)RON(95وباالتر
)EN228براساس(

متانمخصوصخودروومتان
)EN16723براساس(

بنزین:14/5
متان)کیلوگرم(:36)°°()°( حجممخزنسوخت)لیتر(:

بنزین:8 حجممخزنذخیره)لیتر(:

ترکیب 50٪ آب مقطر و

)***( PARAFLUUP 
)***(10 حجمسیستمخنککاریموتور)لیتر(:

SELENIA MULTIPOWER GAS 5W -40

8 حجمروغنموتور)لیتر(:

9 حجمروغنموتوروفیلتر)لیتر(:

TUTELA TRANSMISSION GEARTECH 2.9 حجمروغندیفرانسیل/گیربکس:

TUTELA TOP 4/S 0.62
Kg( ASR/حجمروغنترمزهیدرولیکدارای

: )ESC

TUTELA TRANSMISSION GI/E )red( 1.5 حجمروغنفرمانهیدرولیک)لیتر(:

)°(مسافتقابلطیکردنبامتان:400کیلومتر
)°°(میزانمتانبستگیبهدمایهوایبیرون،فشار،کیفیتگازونوعسیستمسوخترسانیدارد.

حجمکلیسیلندرهابرایتمامیمدلهاحدود220لیتر)اسمی218/5(میباشد.
)***(دارایوباستو)Webasto(:1/4+لیتر-گرمکنزیرصندلی1:600CC+لیتر-گرمکنزیرصندلی1/5:900CC+لیتر-گرمکنزیرصندلی+وباستو

)Webasto(:1/25+لیتر-گرمکنزیرصندلی+وباستو)Webasto(:1/75+لیتر
)****(درشرایطبدآبوهوایی،توصیهمیشودازترکیبPARAFLUUP٪60 و40٪آبمقطراستفادهکنید.

نکتهمهم:خاطرنشانمیشودهنگاماستفادهسوختیمانندمتان،مسافتقابلطیکردنبامتانبسیارمتغیراستزیرابستگیبهدمایگازداخلیسیلندر،
شرایطرانندگیونحوهسرویسونگهداریخودرودارد.متاندرحینسوختگیریواقعاًداغشدهودرحینرانندگیخنکمیشودوتغییراتفشاریباعث

افزایشمیزانمصرفآنمیشود.
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ت فنی
مشخصا

سیاالت و روغن ها
خودرویشمامجهزبهروغنموتوریاستکهبراساسزمانبندیسرویسونگهداریتستشدهاست.استفادهمستمرازروانکنندههایتوصیهشدهباعث

کاهشمصرفسوختوگازهایآالیندهمیشود.کیفیتروانکنندههانقشمهمیدرعملکردوطولعمرموتوردارد.
)68

مشخصات محصول

بازه زمانی برای تعویض  مایعات و روان کننده های
اصل مشخصات نام تجاری کاربرد

براساسجدولزمانبندی
سرویسونگهداری

SELENIA WR
FORWARD 0W-30

بامشخصاتفنی
 N˚ F842.F13

9.55535-DS1 SAE 0W-30 ACEA C2 روغنموتوردیزل

براساسجدولزمانبندی
سرویسونگهداری

SELENIA MULTI
POWER 5W-40
بامشخصاتفنی
N˚ F922.E09

9.55535-T2 SAE 5W-40 ACEA C3
روغنبرای
موتورهای

بنزینی/متان

درصورتیکهچنینروغنهاییباهمینمشخصاتدردسترسنبودند،میتوانازمحصوالتیکهچنینمشخصاتیرادارندبهعنوانجایگزیناستفادهکردولی
عملکردبهینهموتورتضمیننمیشود.
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موارد کاربرد  مایعات و روان کننده های
اصل مشخصات نام تجاری کاربرد

دیفرانسیلوگیربکسدستی
)MLGOگیربکس(

TUTELA 
TRANSMISSION 

EXPERYA
بامشخصاتفنی
 N° F002.F13

9.55550-MZ2 روغنسینتتیکگرید
SAE 75W  

روغنهاو
گریسهابرای

گیربکس

دیفرانسیلوگیربکسدستی

TUTELA 
TRANSMISSION 

GEARTECH
بامشخصاتفنی
 N° F704.CO8

9.55550-MZ3
روغنپایهسینتتیکگرید

SAE 75W-85 

روغنبرایمدلهایدارای
AT9گیربکساتوماتیک

 TUTELA
 TRANSMISSION AS8

بامشخصاتفنی
 N° F139.L11

9.55550-AV5 روغنسینتتیک

بلبرینگچرخواتصاالت
 TUTELA ALL

 STAR
بامشخصاتفنی
N° F702.G07

9.55580-GRAS II
گریسدیسولفید

Molbdenum مناسببرای
مناطقگرمسیر

NLGI 1-2 دارایمشخصه

اتصاالتدیفرانسیل
TUTELA STAR 700 

بامشخصاتفنی
N° F701.G07

9.55580-GRAS II
گریسدارایضریب

اصطکاککمبرایاتصاالت
دیفرانسیل

NLGI 0-1دارایمشخصه

جعبهفرمانهیدرولیک

TUTELA 
TRANSMISSION 

GI/E
بامشخصاتفنی
N° F001.C94

9.55550-AG2
روغنبرایجعبهفرمان:با

مشخصات 
"ATF DEXRON III"
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ت فنی
مشخصا

موارد کاربرد  مایعات و روان کننده های
اصل مشخصات نام تجاری کاربرد

کنترلکالچهیدرولیکیوترمز
هیدرولیکی

TUTELA TOP 4/S
رفرنسفنیقراردادی

 N˚ F005.F15
MS.90039 

روغنسینتتیکبرایسیستم
ترمزوکالچ:بامشخصات
n˚116DOT4,ISO 4925, 

SAE J 1704.

روغنترمز

-35˚Cخنککندهمدارهاتادمای
ازنسبت50٪استفادهکنید.با
محصوالتدارایفرمولمتفاوت

مخلوطنکنید)*(

PARAFLUUP

رفرنسفنیقراردادی
 N˚ F101.M01

9.55523 or MS.90032

محافظتکنندهباخاصیت
ضدیخی،برپایهمونواتیل

گلیکولبافرمولارگانیکبا
مشخصات

CUNA NC 956-16, 
ASTM D 3306

عامل
محافظتکننده

رادیاتور

برایترکیبباسوختدیزل)25
سیسیبرایهر10لیتر(

 PETRONAS
 DURANCE DIESEL

 ART
رفرنسفنیقراردادی

 N˚ F601.L06

-
مکملبرایضدیخسوخت
دیزل،محافظتکننده

موتورهایدیزل

مکملسوخت
دیزل

قابلاستفادهجهتپرکردنمخزن
)AdBlue® )UREAخودروهای
مجهزبهسیستمکاهشدهنده
)SCR(کاتالیستیانتخابی

AdBlue® )UREA( DIN 070 70 and ISO 
22241-1

)UREA(محلولآبو
Adblue®

 AdBlueمکمل
برایآالیندههای

دیزل

بهصورترقیقدرشیشهشوی
استفادهمیشود.

  PETRONAS
DURANCE SC35
رفرنسفنیقراردادی

N˚ F001.D16

MS.90043 ترکیبالکلبامشخصات
CUNA NC 956-II 

محلول
شیشهشوی

)*( هنگاماستفادهازخودرودرشرایطبدآبوهواییتوصیهمیشودازترکیبPARAFLUUP٪60و40٪آبمقطراستفادهکنید.



249

68(استفادهازمحصوالتیبامشخصاتمتفاوتازآنچهتوصیهشدهممکناستباعثآسیببهموتوروابطالگارانتیگردد.

نکته مهم
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ت فنی
مشخصا

CO2 مصرف سوخت و گاز آالینده
COبرپایهتستهایتاییدشدهواستاندارددرکشورسازندهخودرواعالممیشود.

2
میزانمصرفسوختوگازآالینده

مسیرحرکت،شرایطترافیکی،شرایطآبوهوا،سبکرانندگی،وضعیتکلیخودرو،نوعیرینگ/تجهیزاتجانبی،سیستمکنترلکیفیتهوا،میزانبار،باربند
وسایرمواردبرخاصیتآیرودینامیکییامقاومتدربرابرجریانباداثرمیگذاردوممکناستباعثافزایشمصرفسوختشود.

میزانمصرفسوختبعداز3000کیلومتراولیهکمیباالترازحدمعمولمیرود.
برایدریافتاطالعاتمربوطبهمصرفسوختوگازهایآالیندهخودروبهاطالعاتدرجشدهدرتاییدیهومدارکمربوطبهخودرومراجعهنمایید.
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سیستم چندرسانه ای

 ،UconneetTMدراینبخشعلمکردهایکلیسیستم
 UconneetTM5" NAV و   UconneetTM5" سیستم
کهقابلنصببررویاینخودروهستند،شرحداده

خواهدشد.

رادیو.......................................................................252
نکات،کنترلهاواطالعاتکلی.........................252
255.......................................... UconneetTM سیستم
عملکرد...................................................................260

-UconneetTM
سیستم"5

264............................UconneetTM
5" NAVسیستم

عملکرد...................................................................269
تاییدیههایرسمی...............................................273
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سیستمچندرسانهای
رادیو

)درصورتمجهزبودن(
به چندرسانهای سیستم عملکرد با آشنایی برای
ارائه مالک راهنمای کتابچه کههمراه آن دفترچه

شدهاستمراجعهفرمایید.

راه اندازی 
)درصورتمجهزبودن(

سیستمشامل:
رابطمنبعتغذیهسیستمرادیو

کابلاتصالبلندگویجلو
رابطمنبعتغذیهآنتن

دوعددتیوتر)A(کهرویدربهایجلو)قدرت
قرار 243 تصویر وات( 30 حداکثر کدام هر

گرفتهاست.
رویدربهای که )B( متوسط تیوتر دوعدد  
جلو)قطر165میلیمتروقدرتهرکدام40

وات(تصویر244قرارگرفتهاست.
40 حداکثر کدام هر )قدرت بلندگو عدد دو  
وات(کهرویدوطرفعقبخودروقرارگرفته

.)Panoramaاست)برایمدلهای
رابطآنتنرادیو

آنتن
که نگهداریوسطجایی درمحفظه باید سیستم

دستهسیمآنقرارداردنصبشود.
)219

هشدار

219(برایجلوگیریازبروزهرگونهمشکلکه
به اتصال جهت بزند، آسیب خودرو ایمنی به
دستگاههایموجودخودروبانمایندگیپارسیان

موتورتماسحاصلنمایید.

تصویر243

تصویر244

نکات، کنترل ها و اطالعات کلی

ایمنی در جاده
قبلازنصببانحوهاستفادهازعملکردسیستمهای
ازنصبدستورالعملهای مختلفآشناشوید.قبل

سیستمرابادقتمطالعهفرمایید.
)221)220

شرایط دریافت امواج
رانندگی طول در رادیویی امواج دریافت شرایط
مداومتغییرمیکند.ممکناستدرنقاطکوهستانی
بینساختمانهایاپلهاخصوصاًزمانیکهفاصلهاز
ایستگاهرادیوییزیاداستدریافتامواجرادیوییبا

اختاللروبروشود.

اطالعات دریافت هنگام است ممکن مهم: نکته
ترافیکیواخبار،صدایرادیوافزایشیابد.

مراقبت و نگهداری
احتیاطهایزیر ازعملکردصحیح، برایاطمینان

رارعایتکنید:
ازتماساشیاءنوکتیزوسختباصفحهنمایشگر
جلوگیرینماییدزیراممکناستبهصفحهآن
آسیببزند،برایتمیزکردنسطحصفحهازیک
استفاده ضدالکتریسیته و نرم،خشک دستمال

کنیدوازاعمالفشارخوددارینمایید.
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برایتمیز یامشتقاتآن الکل،نفت از هرگز
کردنصفحهنمایشگراستفادهنکنید.

سیستم داخل به مایع گونه هر ورود از  
جلوگیرینماییدزیراممکناستباعثآسیب

جبرانناپذیریشود.
)70)69

سیستم ضدسرقت
است سرقت ضد سیستم به مجهز رادیو سیستم
کنترل یونیت با اطالعات مبادله براساس که

الکترونیکیخودرو)کامیپوتربدنه(عملمیکند.
در و میرساند حداکثر به را ایمنی عملکرد این
صورتیکهسیستمازمنبعتغذیهقطعمیشودبه

صورتخودکارپسوردواردنمیشود.
سیستم باشد، مثبت سیستم بررسی نتیجه اگر
فعالخواهدشد،درصورتیکهکدتطبیقییکسان
نباشدویایونیتکنترلالکترونیکی)کامپیوتربدنه(
تعویضشود،سیستمبهروشزیرازکاربرمیخواهد

کهپسوردراواردنماید.
وارد کردن پسورد

وقتیسیستمروشنمیشوددرصورتدرخواست
کد،پیغام"لطفاًکدضدسرقتراواردنمایید"روی
کد کردن وارد برای فضایی و شده ظاهر صفحه

رویصفحهظاهرمیشود.
پسوردشامل4عددبین9-0میباشد.

: UconnectTMسیستم
پسوردشامل4عددبین9-0است:برایواردکردن
 "BROWES ENTER"کددکمهمدورسمتراست

رابچرخانیدوآنرابهنشانهتأییدفشاردهید
"UconnectTM5 وUconnectTM5" NAV : پسورد
شامل4عددبین9-1است.برایواردکردناولین
را نمایش صفحه روی مربوطه عدد دکمه عدد،
روش همین به هم اعداد باقی برای دهید. فشار
عملکنید.بعدازواردکردنعددچهارممکاننما
راروی"OK"قراردادهودکمهمدورسمتراست
فعال سیستم دهید. فشار را "Browse/ENTER"

میشود.
اشتباه  "کد پیغام اشتباه، واردکردنکد درصورت
)Incorrect code(" رویصفحهنمایشظاهرمیشود
تاکاربرمتوجهشودکهبایدکدصحیحرامجدداًوارد

کند.
بعدازسهبارتالشناموفقواردکردنکدصحیح،
سیستمقفلمیشودوباید30دقیقهصبرکنید.پس
ازآنپیغام"کداشتباه" محوشدهوامکانواردکردن

مجددکدوجوددارد.
برگه مشخصات سیستم صوتی

اینبرگهمالکیتسیستماستکهشاملاطالعات
مربوطبهمدلسیستمشمارهسریالوپسوردآنمی
شود.درصورتمفقودشدنبرگهبادردستداشتن
سندمالکیتخودرووکارتملیبهنمایندگیشرکت

پارسیانموتورمراجعهنمایید.

نکتهمهم:برگهمالکیتسیستمصوتیرادرمکانامن
نگهداریکنیدتادرصورتبهسرقترفتنسیستم
بتوانیداطالعاتآنرادراختیارمسئولینذیربطقرار

دهید.

هشدار
صفحه به ایمن شرایط در و لزوم صورت در فقط

سیستمصوتینگاهکنید.
درصورتنیازبهنگاهکردنطوالنیمدتبهصفحه
سیستمصوتی،خودرورادرمحلیایمنپارکنمایید
تاحواستانهنگامرانندگیپرتنشود.درصورتبروز
نقصبالفاصلهاستفادهازسیستمرامتوقفنمایید.
درغیراینصورتممکناستسیستمآسیبببیند.

نمایندگی به تعمیرسیستم برای فرصت اولین در
شرکتپارسیانموتورمراجعهکنید.

هشدار

220( برایایمنیقوانینایمنیرارعایتکنید:
آسیب باعث است ممکن صورت این غیر در

جدیبهسرنشینانیاسیستمشود.
221(صدایبسیاربلندسیستممیتواندخطرناک
که کنید بلند تاحدی را باشد.صدایسیستم
بتوانیدصداهاییدیگر)نظیربوقخودروها،آژیر

آمبوالنسوپلیس(رابشنوید.
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سیستمچندرسانهای
نکته مهم

69(پنلجلووصفحهنمایشرافقطبادستمال
تمیز کنید. تمیز الکتریسیته ضد و تمیز نرم،
کردنسیستمباپولیشبهصفحهنمایشآسیب
میزند.هرگزازالکلنفتومشتقاتآناستفاده

نکنید.
حائل عنوان به نمایش صفحه از هرگز )70
چسب یا )چسبانک( مکنده دارای پایه برای
برایاستفادهازدستگاههایناوبرییاتلفنهای
استفاده مشابه دستگاههای سایر یا هوشمند

نکنید.
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UconnectTM سیستم
کنترل های پنل جلو

تصویر245
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سیستمچندرسانهای
نحوه انتخاب عملکرد دکمه

فشارکوتاهدکمه روشنکردن

فشارکوتاهدکمه خاموشکردن
چرخشکلیدمدوردرجهت/خالفجهتحرکت

عقربههایساعت تنظیمصدا

فشارکوتاهدکمه )Mute/Pause(فعال/غیرفعالسازیصدا

فشارکوتاهدکمه خروجازحالتانتخاب/برگشتبهصفحهقبلی

چرخشکلیدمدوردرجهت/خالفجهتحرکت
عقربههایساعت

حرکتدرداخلمنو/انتخابایستگاهرادیویی/انتخابفایل
)تراک(قبلییابعدی

فشارکوتاهدکمه تاییدگزینهانتخابی

نشاندادنحالتانتخاب)رادیو/سیستمصوتی( تاییدگزینهانتخابی

فشارکوتاهدکمه دسترسیبهحالتاستفادهازتلفن

فشارکوتاهدکمه دسترسیبهسیستمانتخاببرنامههایتفریحی/منویتنظیمات

فشارکوتاهدکمه USBانتخابدرگاه

فشارکوتاهدکمه انتخابحالترادیو

فشارطوالنیدکمه ذخیرهایستگاهرادیوییفعلی

فشارکوتاهدکمه بازیابیایستگاههایرادیوییذخیرهشده

فشارکوتاهدکمه انتخابگروهیازپیشفرضهایرادیویاانتخابحرفمورد
نظرهرفهرست

جدول دکمه های کنترل پنل جلو
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نحوه انتخاب عملکرد دکمه

فشارکوتاهدکمه USBجستجویایستگاهرادیوییقبلییاانتخابتراکقبلیاز

فشارطوالنیدکمه اسکنفرکانسهایپایینترتازمانیکهدکمهرهاشود/عقب
USBرفتنسریعتراک

فشارکوتاهدکمه USBجستجویایستگاهرادیوییبعدییاانتخابتراکبعدیاز

فشارطوالنیدکمه
اسکنفرکانسهایباالترتازمانیکهدکمهرهاشود/جلورفتن

USBسریعتراک

فشارکوتاهدکمه USBانتخابتصادفیتراکهای

فشارکوتاهدکمه USB تکرارمحتوای
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سیستمچندرسانهای
دکمه های روی غربیلک فرمان

)درصورتمجهزبودن(
برایکنترلراحتتر،دکمهعملکردهایاصلیسیستمرویغربیلکفرماننیزوجوددارد.

دربرخیموارد،فعالسازیعملکردانتخابیبامیزانزمانفشاردکمه)فشارکوتاهیاطوالنی(کنترلمیشودکهدرجدولزیربهتوضیحآنهامیپردازیم.

جدول دکمه های روی غربیلک فرمان

فشار/ چرخش دکمه

قبولتماسورودی
holdقبولتماسورودیدوموقراردادنتماسفعلیرویحالت

ردکردنتماسورودی
پایاندادنبهتماس

غیرفعالکردن/فعالسازیمجددمیکروفوندرطولمکالمهتلفنی
USBدرگاه)Pause(فعال/غیرفعالسازیحالتتوقف

فعال/غیرفعالسازیعملکردبیصداکردن)Mute(رادیو
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فشار/ چرخش دکمه

چرخشدکمهمدورچپبهسمتباالیاپایین:جهتتنظیممیزانصدا
فشارکوتاه:افزایش/کاهشیکدرجهایصدا

فشارطوالنی:افزایش/کاهشمستمرصداتازمانیکهدکمهرهاشود.

چرخشدکمهمدورراستبهسمتباالیاپایین
فشارکوتاه)حالترادیو(:انتخابایستگاهقبلییابعدی

فشارطوالنی)حالترادیو(:اسکنفرکانسهایباالتر/پایینترتازمانیکهدکمهرهاشود.
فشارکوتاه)حالتUSB(:انتخابتراکقبلییابعدی

فشارطوالنی)حالتUSB(جلو/عقبرفتنسریعتراکتازمانیکهدکمهرهاشود.
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سیستمچندرسانهای
روشن/ خاموش کردن سیستم

میتوانسیستمراروشن/خاموش بافشاردکمه
نمود.

دکمهتنظیمصدابهصورتمستمر)'360(بدون
وقفهدرهردوجهتمیچرخد.برایافزایشصدا
عقربههایساعت درجهتحرکت را مدور دکمه
وبرایکاهشصدادکمهمدوررادرخالفجهت

حرکتعقربههایساعتبچرخانید.

موج )تیونر( رادیو
AM،FM:اینسیستممجهزبهموجهایزیراست

وDAB)درصورتمجهزبودن(
انتخاب موج رادیو

دکمهRADIOرویپنلجلورافشاردهیدتاموج
رادیورافعالکنید.

انتخاب فرکانس
مختلف موجهای RADIO دکمه فشار با میتوان

رادیوراانتخابکرد.
نمایش اطالعات

اطالعات دلخواه، رادیویی ایستگاه انتخاب از پس
مربوطبهآنرویصفحهنمایشدادهمیشود:

بخش باالیی
ایستگاهپیشفرض،زمانسایروتنظیماترادیویی

)TAروشنمیشود)برایمثال

بخش مرکزی:نامایستگاهفعلی،فرکانسواطالعات
رادیو)همه(روشناست.

FM فهرست ردیف های موج
دکمهمدورBROWSE ENTERرافشآردهیدتا
فهرستکاملیازردیفهایمختلفقابلدسترسی
 A-B-C دکمه از میشود. داده نمایش FM موج
میتوانحرفموردنظرراانتخابنمودهوبهاولین
حرف با که  FM/DAB موج دسترس قابل ردیف

موردنظرشروعمیشوددستپیدانمود.
AM1FM ذخیره ردیف های موج

)درصورتمجهزبودن(
ردیفهایپیشفرضدرتمامموجهاقابلدسترسی
بودهومیتوانبالمسیکیازدکمههایپیشفرض
5-4-3-2-1رویپنلآنراانتخابنموددرصورتی
کهمیخواهیدردیفیراذخیرهکنیددکمهراروی
صفحهنمایشفشاردادهونگهداریدتاصدایبوق

بهنشانهتاییدبهگوشبرسد.
سیستمتا8ردیفدرهرموجراذخیرهمیکند.
 FM/AM انتخاب ردیف سری موج رادیویی

رافشار یا برایجستجویردیفدلخواه،دکمه
فرمان غربیلک روی  دکمههای از یا و داده
استفادهکنیدیادکمهمدورBROWSE ENTER را

بچرخانید.

جستجوی ردیف قبل/ بعدی
دکمه از یا داده فشار را  یا  دکمه کمی
رها با کنید: استفاده فرمان غربیلک روی 
کردندکمهردیفرادیوییقبلیابعدنمایشداده

میشود.
از پس باالتر فرکانس ایستگاههای جستجوی در
روی خودکار صورت به جستجو فرکانس، آخرین
ایستگاهیکهجستجوازآنآغازشدهاست،متوقف

میگردد.
جستجوی سریع ردیف قبلی/ بعدی

جستجویسریع یا بانگهداشتندکمه
ایستگاه اولین دکمه کردن رها با میشود: آغاز

رادیوییصدادارپخشمیشود.
DAB فهرست ردیف های موجی

دکمهBROWSE ENTER رافشاردهیدتا
DABفهرستتمامردیفهایموج

فهرستیردیفهایفیلترشدهبراساسدستهبندی
فهرستردیفهای"دستهجمعی")پخشجمعی(

نمایشدادهمیشود.
به "ABC" دکمه فشار با میتوان فهرست هر در
میشوند شروع نظر مورد حرف با که ردیفهایی

دستپیدانمود.
انتخاب الفبایی ردیف مورد نظر

میتواندکمهA-B-C رافشاردادهوبستهبهحرف
انتخابشدهبهاولینردیفیکهباحرفموردنظر

شروعمیشوددستپیدانمود.

عملکرد
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حالت سیستم صوتی
USBبخشهایمختلفعملکرد

انتخاب منبع صوتی
USBرافشاردهیدتامنبعصوتیMEDIAدکمه

راانتخابکنید
عوض کردن تراک )قبلی/ بعدی(

 BROWSEراکمیفشاردادهیادکمه دکمه
ساعت عقربههای حرکت جهت در را  ENTER

بچرخانیدتاتراکبعدیاجراشود.
 BROWSEراکمیفشاردادهیادکمه دکمه
عقربههای حرکت جهت خالف در را  ENTER
ساعتبچرخانیدتابهابتدایتراکانتخابشدهیا
اگرکمتراز30ثانیهازاجرایتراکفعلیگذشته

باشدبهابتدایتراکقبلیبازگردید.
جلو/ عقب بردن سریع تراک

رافشاردادهوآنرانگهداریدتاتراک دکمه
رافشاردهید موردنظرسریعاًجلورودودکمه

تاتراکموردنظرسریعاًبهعقببردهشود.
یاشروعتراک / بهمحضرهاکردندکمه
بعدی/قبلی،جلو/عقببردنسریعتراکمتوقف

میشود.
انتخاب تراک

انتخاب و گزینهها بین برایحرکت گزینه این از
تراکاستفادهکنید.

انتخابهابهدستگاهمتصلشدهبستگیدارد.
برایمثالدرصورتاستفادهازUSBشمامیتوانید
 BROWSEبستهبهاطالعاتتراکهاازدکمهمدور
خوانندگان، فهرست بین حرکت برای  ENTER
دستهبندیهاوآلبومهایموجوددرUSBاستفاده
کنید.بااستفادهازدکمهA-B-C میتوانیددرهر

فهرستالفبایی،حرفموردنظرراانتخابکنید.
نکته:ایندکمهممکناستبرایبرخیدستگاههای

®Apple غیرقابلدسترسیباشد.

این تا دهید فشار را  BROWSE ENTER دکمه
عملکردبرایمنبعصوتیفعالگردد.

تا بپیچانید را  BROWSE ENTER دکمه
دستهبندیموردنظرراانتخابکنیدوسپسدکمه

رافشاردهیدتاتاییدگردد.
رافشاردهیدتاعملکردلغوگردد. دکمه

آن نوع به بستگی USB تشخیص زمان نکته:
زمان دقیقه چند مواقع برخی )در است متفاوت

میبرد(
نمایش اطالعات تراک

اجرای با همزمان تا دهید فشار را INFO دکمه
آلبوم، خواننده، )نام مربوط اطالعات تراک،
دستهبندی،نامپوشه،نامفایل(نمایشدادهشود.

دکمهرافشاردهیدتاازصفحهخارجشوید.

)ShuFFle( اجرای تصادفی
رافشاردهیدتاتراکهایرویUSBبه دکمه

صورتتصادفیاجراشود.
فشارمجدد با دادهمیشود. نشان مربوطه آیکون

دکمهعملکردغیرفعالمیشود.
تکرار

شود. فعال عملکرد تا دهید فشار را  دکمه
آیکونمربوطهنشاندادهمیشود.

بافشارمجدددکمه،عملکردغیرفعالمیشود.

USB درگاه
برایفعالسازیحالتUSB،دستگاهUSBمربوطه

رابهدرگاهآنوصلکنید.
)222

تراکهای ،USB وصل با باشد فعال سیستم اگر
موجوداجرامیشود.

به قادر است UconnectTMممکن سیستم نکته:
چنین در نباشد. USB اطالعات برخی خواندن
حالت از خودکار صورت به است ممکن مواقعی
تراکی که صورتی در نکند. پیدا تغییر "Radio"
خاصی پیام کنید، بررسی را آن نمیشود اجرا
ظاهر  UconnectTM سیستم نمایش صفحه روی

میشود.





262

سیستمچندرسانهای
نکتهمهم:هنگاماستفادهازدرگاهشارژUSB،توصیه
میشودکهاتصالدستگاه)تلفنهایهوشمند(قطع
از سپس و خودرو سوکت از کابل ابتدا و گردد
دستگاهجداشود.کابلهایرهاشدهویانصبشده
یا و شارژدرست است ممکن غیرصحیح روش به

وضعیتسوکتUSBرابهخطربیندازد.

تلفن دستگاه/ از را اطالعات USB پورت نکته:
هوشمندوغیرهانتقالمیدهدودرصورتاستفاده
ازبرندها/نوعنامناسب،ممکناستشارژدستگاهها

باکندیصورتگیرد.

استفاده از تلفن همراه 
فعال سازی استفاده از تلفن همراه

تاحالت فشاردهید پنل روی را PHONE دکمه
استفادهازتلفنهمراهفعالگردد.

ازاینعملکردمیتوانبرای:
شمارهگیریشمارهدلخواه

تلفن دفترچه شمارههای با تماس و نمایش 
همراه

نمایشوتماسباشمارهتماسهایقبلی
همگامسازیباحداکثر8دستگاهتلفنجهت

تماسسریعتروراحتتر
انتقالشمارهتلفنهاازسیستمبهتلفنهمراه
برای میکروفون غیرفعالسازی و برعکس یا
مکالماتخصوصی،صدایتلفنهمراهازطریق
سیستمصوتیپخشخواهدشدوهنگامیکه

ازعملکردتلفناستفادهمیشود،عملکردرادیوبه
صورتخودکارمتوقفمیشود.

روی صفحه نمایش
هنگامیکهتلفنبهسیستممتصلاست،اطالعات

مختلفیازجمله:
وضعیترومینگ
میزانآنتندهی

میزانشارژباتری
نامتلفنهمراهرویصفحهنشاندادهمیشود.

همگام سازی تلفن همراه
عمل زیر روش به همراه تلفن همگامسازی برای

کنید:
عملکرد®Bluetooth تلفنهمراهرافعالکنید.

دکمهPHONEرویپنلرافشاردهید.
درصورتیکههنوزهیچتلفنهمراهی،همگامسازی
نشدهاستپیغامرویصفحهنشاندادهمیشود.

 ")Connect phone(گزینه"تلفنرامتصلکنید
راانتخابکنیدتاروندهمگامسازیشروعشود
سپسرویتلفنهمراهگزینهUconnectTM را
انتخابشودصفحه "NO" )اگر کنید جستجو

اصلیتلفنهمراهنمایشدادهمیشود(.
کلید صفحه از همراه، تلفن از استفاده هنگام 
برایواردکردنپینکد)PIN Code(یاتایید

پینکدتلفنهمراهاستفادهکنید.

"منوی گزینه انتخاب با "تنظیمات"، منوی از 
 Phone menu/Add(تلفن/اضافهکردنتلفن
نمایید. همگام سیستم با را تلفن ")phone

سپسبهروششرحدادهشدهعملنمایید.
درحینمراحلهمگامسازی،یکصفحهجدید
روندعملیاتهمگامسازی نمایش رویصفحه

رانشانمیدهد.
نکته:اولویتاتصالتلفنهایهمراهبهصورتخودکار
براساسترتیباتصالآنهااست.آخرینتلفنیکهبه

سیستموصلشدهاستدراولویتقراردارد.
برقراری ارتباط تلفنی

اینبخشمربوطبهتوضیحاتروندبرقراریتماس
تلفنیاست.برایتمامعملکردهابهدفترچهمالک

تلفنهمراهمراجعهکنید.
میتوانبرایبرقراریارتباط

ازبخشدفترچهتلفن)دفترچهتلفن............(
ازفهرستآخرینتماسها

ازصفحهکلیداستفادهنمود
شماره گیری با استفاده از صفحه کلید روی 

صفحه نمایش 
بااستفادهازصفحهکلیدنمایشدادهشدهشماره

تلفنراواردکنید.بهروشزیرعملکنید:
فشار را پنل راست سمت در PHONE دکمه 

دهید.
صفحهکلیدرویصفحهنمایشراانتخابنموده
BROWSE دکمه و نموده وارد را شماره و

ENTER رابزنید.
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برقرار تماس تا کنید انتخاب را تماس آیکون 
شود.

شماره گیری از طریق تلفن همراه
نمود شمارهگیری همراه تلفن طریق از میتوان
استفاده صحبت برای ConnectTM سیستم از و
پس نشود(. پرت حواستان رانندگی حین )تا کرد
همراه، تلفن کلید طریقصفحه از شمارهگیری از
صدایتماسازداخلسیستمصوتیخودروپخش

میشود.

هشدار

222(درصورتواردکردنUSB بهدرگاهآن
اطمینانحاصلنماییدکهمزاحمعملکرداهرم

ترمزدستینمیشود.
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سیستمچندرسانهای
 UconnectTM 5" NAV سیستم - UconnectTM 5"سیستم

دکمه های روی کنترل  پنل

تصویر247



265

جدول دکمه های کنترل پنل جلو

نحوه انتخاب عملکرد دکمه

فشارکوتاهدکمه روشنکردن

فشارکوتاهدکمه    1-   خاموشکردن

چرخشبهچپوراستکلیدمدور تنظیمصدا

فشارکوتاهدکمه )Mute/Pause(فعال/غیرفعالسازیصدا  -2

فشارکوتاهدکمه روشن/خاموشکردنصفحهنمایش  -3

فشارکوتاهدکمه تنظیمات  -4

فشارکوتاهدکمه خروجازانتخاب/بازگشتبهصفحهقبل  -5

چرخشبهچپوراستدکمهمدور حرکتدرداخللیست/یاانتخابایستگاهرادیویی
 -6

فشارکوتاهدکمه تاییدگزینهانتخابی

فشارکوتاهدکمه
دسترسیبهعملکردهایدیگر)نمایشزمان،کامپیوترسفری،

دمایهوایبیرون(  -7

فشارکوتاهدکمه نمایشاطالعاتگوشیهمراه  -8

فشارکوتاهدکمه دسترسیبهمنویکامپیوترسفری  -9
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سیستمچندرسانهای
نحوه انتخاب عملکرد دکمه

فشارکوتاهدکمه دسترسیبهمنویراهبری  -9

فشارکوتاهدکمه Bluetooth
® ،USB:انتخاب  -10

فشارکوتاهدکمه دسترسیبهحالترادیو  
-11
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دکمه های روی غربیلک فرمان
برایکنترلراحتتر،دکمههایعملکردهایاصلیسیستمصوتیرویغربیلکفرماننیزقراردارند.

دربرخیموارد،فعالسازیعملکردانتخابیبامیزانزمانفشاردکمه)فشارکوتاهیاطوالنی(کنترلمیشودکهدرجدولزیربهتوضیحآنهامیپردازیم.

جدول دکمه های روی غربیک فرمان

فشار/ چرخش دکمه
قبولتماسورودی

holdقبولتماسدوموقراردادنتماسفعلیرویحالت
فعالسازیتشخیصصدابرایعملکردتماس

قطعکردنیکپیغامصوتیبرایاجراییکفرمانصوتیجدید
قطعکردنتشخیصصدا

ردکردنتماسورودی
پایاندادنبهتماس

غیرفعالکردن/فعالسازیمجددمیکروفوندرطولمکالمهتلفنی
Bluetooth® یا USBدرگاه)Pause(فعال/غیرفعالسازیحالتتوقف

فعال/غیرفعالسازیعملکردبیصداکردن)Mute(رادیو

تصویر248
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سیستمچندرسانهای
فشار/ چرخش دکمه

چرخشدکمهمدورچپغربیلکفرمانبهسمتباالیاپایین،تنظیمصدایهندزفری
خواندنپیامهایمتنی)SMS(،پیغامصوتیوموزیک

فشارکوتاه:افزایش/کاهشیکدرجهایصدا
فشارطوالنی:افزایش/کاهشمستمرصداتازمانیکهدکمهرهاشود.

فعالسازیتشخیصصدا
قطعپیامصوتیبرایاجرایفرمانصوتیجدید

قطعتشخیصصدا

چرخشدکمهمدورراستبهسمتباالیاپایین
فشارکوتاه)حالترادیو(:انتخابایستگاهقبلییابعدی

فشارطوالنی)حالترادیو(:اسکنفرکانسهایباالتر/پایینترتازمانیکهدکمهرهاشود.
فشارکوتاه)حالتBluetooth®،USB(:انتخابتراکقبلی/بعدی

فشارطوالنی)حالتBluetooth®،USB(:جلو/عقبرفتنسریعتراکتازمانیکهدکمهرهاشود.
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عملکرد

روشن/ خاموش کردن سیستم
خاموش روشن/ را سیستم میتوان دکمه فشار با
جهت در را مدور دکمه صدا افزایش برای نمود.
حرکتعقربههایساعتوبرایکاهشصداآنرادر

خالفحرکتعقربههایساعتبچرخانید.
موج )تیونر( رادیو

پسازانتخابفرکانسرادیوییموردنظر،اطالعات
زیررویصفحهنمایشدادهمیشود.

رادیویی ایستگاههای از فهرستی صفحه: باالی  در 
ذخیرهشده)پیشفرض(؛وایستگاهرادیوییفعلی

بهصورتپررنگنشاندادهمیشود.
و فعلی رادیویی ایستگاه نام صفحه: میانه  در 
یا قبلی رادیویی ایستگاه انتخاب برای دکمههایی

بعدینشاندادهمیشود.
درانتهایصفحه:دکمههایزیرنشاندادهمیشود.

Browse:فهرستیازایستگاههایرادیوییقابل
دسترس

انتخابفرکانس :FM/DAB و  AM/FM ،AM/DAB 
موجموردنظر)میتوانبراساسموجانتخابشده
)DABیاAM ،FMدکمههارامجدداًپیکربندینمود
Tune:جستجویدستیایستگاهرادیویی)برای

DABقابلدسترسنیست(
Info:اطالعاتتکمیلیدرموردمنبعصوتیدر

حالپخش
"Auodioدسترسیبهصفحه"تنظیمات:Audio

Audio منوی
رادر برایدسترسیبهمنوی"Audio"دکمه
پنلجلوفشاردهیدوسپسباحرکتکردنداخل
منوگزینه"Audio"راانتخابکردهوآنرافشار
"Audio"تنظیمات ازطریقمنوی دهید.میتوان

زیرراانجامداد؛
"Equalizer")اکوالیزر()درصورتمجهزبودن(

"Balance/Fade")تنظیمباالنسصدایراست/
چپوعقب/جلو(

"Volume/Speed")بهجزمدلهایدارایسیستم
Wi-Fi(تنظیمصدایخودکاروابستهبهسرعت

"Loudness")درصورتمجهزبودن(
"Auto - on Radio"
"Radio off Delay"

برایخارجشدنازمنوی"Audio"دکمهرافشار
دهید.

حالت رسانه ای 
دکمهرافشاردهیدتامنبعصوتیموردنظرازبین

USBیا®Bluetoothراانتخابکنید.

 )Browse( انتخاب تراک
انتخاب ازاینعملکردبرایحرکتبینتراکهاو
به بسته انتخابها کنید استفاده نظر مورد تراک

دستگاهمتصلشدهدارد.
میتوانید  Bluetooth® یا USB در مثال برای
براساساطالعاتموجوددربینفهرستخوانندگان،

دستهبندییاآلبومهایدستگاهحرکتکنید.

به مجهز دستگاههای از تعدادی مهم: نکته
تمام تراکهای بین حرکت امکان  Bluetooth®

طبقهبندیهاوجودندارد.

دکمه از استفاده با میتوان لیست، هر داخل در
"ABC"تراکیکهباحرفیموردنظرشروعمیشود

رااجرانمود.
 Apple® برایبرخیدستگاههای ایندکمه نکته:
کاربردندارد.برایفعالسازیاینعملکرددرمنبع

صوتیموجوددکمه"Browse" رافشاردهید.
ازدکمهBROWSENTERبرایانتخابطبقهبندی
موردنظراستفادهکنیدسپسدکمهراجهتتایید
عملکرد کردن لغو برای را "X" دکمه دهید. فشار

فشاردهید.

 Bluetooth® منبع
دستگاه همگامسازی برای میتوان حالت این از
®Bluetooth حاویتراکهایموسیقیباسیستم

چندرسانهایاستفادهکرد.
 Bluetooth®همگام سازی دستگاه صوتی

برایهمگامسازیدستگاهصوتی®Bluetooth به
روشزیرعملکنید:

عملکرد®Bluetooth رویدستگاهرافعالکنید.
دکمهMEDIAرویپنلجلورافشاردهید.
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سیستمچندرسانهای
دکمه "Media" منبع بودن فعال صورت در 

"Source"رافشاردهید.
منبع®Bluetoothراانتخابکنید.

دکمه"اضافهکردندستگاه)Add Device("را
فشاردهید.

Bluetooth®رارویدستگاهUconnectTMگزینه
جستجوکنید)درطولهمگامسازی،صفحهای

روندانجامعملکردرانشانمیدهد(
درصورتدرخواستازسویدستگاه:پینکد
ظاهرشدهرویصفحهنمایشراواردکنیدیا

پینکدظاهرشدهراتاییدکنید.
درصورتموفقبودنهمگامسازیبهسوالپرسیده
،Bluetooth®دستگاه آیا اینکه بر مبنی شده
دستگاهموردنظراستیاخیرپاسخ"بله"بدهید
)دستگاهفعلیبهتمامدستگاههایهمگامسازی
شدهقبلیاولویتدارد(درصورتپاسخ"خیر"
میباشد. اتصال ترتیب به دستگاهها اولویت

آخریندستگاهوصلشدهاولویتدارد.
روی دستگاهصوتیرامیتوانبافشاردکمه
"Phone/Bluetooth®" انتخاب و جلو پنل

همگامسازینمود.

نکتهمهم:درصورتیکهاتصال®Bluetoothبین
به تلفنهمراهوسیستمچندرسانهایقطعشود،

دفترچهتلفنهمراهمراجعهکنید.

USB
برایفعالسازیحالتUSB،یکعددUSBمعتبر

راداخلدرگاهUSBخودروواردنمایید.
)222

درصورتورودUSBبهدرگاه،تراکهایموجوددر
آناجرامیشود.

به قادر UconnectTM سیستم است ممکن توجه:
خواندناطالعاتبرخیUSBهانباشد.دراینصورت
ممکناستبهصورتخودکارازحالت"Radio"به
حالت"Media"تغییرپیدانکند.درصورتیکهتراکی
اجرانمیشود،تطابقآنرابررسیکنید.پیامخاص
ظاهر  UconnectTM سیستم نمایش صفحه روی

میشود.

،USB شارژ درگاه از استفاده هنگام مهم: نکته
توصیهمیشودکهاتصالدستگاه)تلفنهوشمند(
قطعگرددوابتداکابلازسوکتخودرووسپساز
دستگاهجداشود.کابلهایرهاشدهیانصبشدهبه
روشغیرصحیحممکناستشارژدرستیاوضعیت

سوکتUSBرابهخطربیاندازد.

تلفن / دستگاه از را اطالعات USB پورت نکته:
هوشمندوغیرهانتقالمیدهدودرصورتاستفاده
ازبرندها/نوعنامناسب،ممکناستشارژدستگاهبا

کندیصورتگیرد.

تلفن همراه
فعال سازی استفاده از تلفن همراه

تاحالت فشاردهید را پنل روی PHONE دکمه
استفادهازتلفنهمراهفعالگردد.

ازاینعملکردمیتوانبرای:
شمارهگیریشمارهدلخواه

نمایشوتماسباشمارههایدفترچهتلفنهمراه
نمایشوتماسباشمارهتماسهایقبلی

تلفن/ دستگاه 10 حداکثر با همگامسازی  
دستگاهصوتیبرایدسترسیسریعتروراحتتر
همراه تلفن به ازسیستم تلفن شماره انتقال  
برای میکروفون غیرفعالسازی و برعکس یا

مکالماتخصوصی.
ازطریقسیستمصوتیپخش تلفنهمراه صدای
خواهدشدوهنگامیکهازعملکردتلفناستفاده
متوقف خودکار صورت به رادیو عملکرد میشود

میشود.
همگام سازی تلفن همراه

نکتهمهم:تنهاازاینعملکردزمانیاستفادهکنیدکه
خودرومتوقفودرشرایطایمناست.اینعملکرددر

حینرانندگیغیرفعالمیشود.
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روندهمگامسازیبهصورتزیراست:هموارهبرایحل
هرموردیبهکتابچهراهنمایتلفنمراجعهنمایید.

برایهمگامسازیتلفنهمراهبهروشزیرعملکنید:
عملکرد®Bluetooth تلفنهمراهرافعالکنید.

دکمهPHONEرویپنلرافشاردهید.
درصورتیکههنوزتلفنهمراهی،همگامسازی
نشدهاست،پیغامرویصفحهنشاندادهمیشود.
روند تا کنید انتخاب را ")YES( "بله گزینه   
همگامسازیشروعشود.سپسرویتلفنهمراه

گزینهUconnectTMراجستجوکنید.
)درصورتانتخابگزینه"نه)NO("(صفحهاصلی

تلفنهمراهنشاندادهمیشود.
هنگاماستفادهازتلفنهمراهازصفحهکلیدبرای
واردکردنپینکد)PIN code(یاتاییدپینکد

تلفنهمراهاستفادهکنید.
 "Phone" صفحه از تنظیمات دکمه فشار با   
نمایید: همگامسازی را همراه تلفن میتوانید
را ")Add device( "اضافهکردندستگاه دکمه

فشاردهیدوبهروشباالعملکنید.
درحینمراحلهمگامسازی،یکصفحهجدید
رویصفحهنمایشروندعملیاتهمگامسازیرا

نشانمیدهد.
سوال به همگامسازی بودن موفق درصورت   
پرسیدهشدهمبنیبراینکهآیادستگاهبلوتوث
")Yes(دستگاهموردنظراستیاخیرپاسخ"بله

بدهید.

خوانش پیام متنی
تلفن روی شده دریافت پیغام میتواند سیستم

همراهرابخواند.
بهفناوری تلفن باید اینعملکرد از برایاستفاده
تبدیلSMSازطریق®Bluetoothمجهزباشد.

دکمه عملکرد، این نکردن ساپورت صورت در
غیرفعالمیشود)بهرنگطوسی(. گرافیکی

هنگامدریافتپیغاممتنی،گزینههای"گوشکردن
نظر "صرف یا و ")Call( کردن "تلفن ،")Listen(
)Ignor(" رامیتوانرویصفحهنمایشانتخابکرد.
روی دریافتی SMS پیغامهای به دستیابی برای
رافشاردهید)فهرستتا تلفنهمراهدکمه

60پیامدریافتیرانشانمیدهد(

تنظیمات
منوی تا فشاردهید پنلجلو روی را  دکمه

اصلی"تنظیمات"ظاهرگردد.
نکته:باتوجهبهمدل،گزینههایمنومتفاوتاست.

منوشامل:
صفحهنمایش
ساعتوتاریخ

سیستمایمنی/سیستمکمکی)درصورتمجهز
بودن(

چراغها)درصورتمجهزبودن(
دربهاوقفلها
سیستمصوتی

)Phone/bluetooth( تلفن/بلوتوث
رادیو

ذخیرهتنظیماتپیشفرض

همراه تلفنهای تمام به فعلی همراه )تلفن
همگامسازیشدهقبلیاولویتدارد(.درصورتیکه
اولین سیستم نشود، همگامسازی دستگاهی هیچ
دستگاهوصلشدهرابهعنواندستگاهمورداستفاده

درنظرمیگیرد.
نکته:اولویتبراساسترتیباتصالتلفنهایهمراه

است.آخرینتلفنمتصلشدهاولویتدارد.
نکته:دربرخیتلفنهایهمراه،خواندنپیغامهای
صوتیهمامکانپذیراستوبرایاینکاربایداعالن

پیغام)SMS(رافعالنمایید.
 UconnectTM اینآپشنبرایتلفنهایثبتشدهدر

معموالًدرمنویاتصاالت®Bluetoothقراردارد.
برقراری تماس

روشزیرتنهادرصورتساپورتکردنتلفنهمراه
قابلاجراهستند:

برایبررسیدردسترسبودنهریکازعملکردها،
بهکتابچهراهنمایتلفنهمراهمراجعهنمایید.

میتوانبهروشزیرتماسبرقرارنمود:
)دفترچهتلفنگوشیتلفن( انتخابآیکون

")Recent calls(انتخاب"تماسهایاخیر
انتخابآیکون

")Redial(فشاردکمه"شمارهگیری
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سیستمچندرسانهای
حالت "گزینه های بیشتر"

"بیشتر گزینه زیر تنظیمات دادن نمایش برای
)MORE("رافشاردهید:

دمایهوایبیرون
ساعت

UconnectTM 5"Radio Navقطبنما)فقطبرای
 Radio Navکامپیوترسفری)فقطبرای

)UconnectTM 5"
 Radio Navتنظیمات)فقطبرای

)UconnectTM 5"

سیستم راهبری
)UconnectTM 5"Radio Navفقطبرای(

مسیریابی
نکتهمهم:برایایمنیوکاهشحواسپرتیهنگام
رانندگیقبلازشروعحرکتمسیرخودرامشخص

کنید.

بااستفادهازعملکردمسیریابیمیتوانیدمسیرهای
مختلفرابراییکآدرسمشخص،آدرسحدودی
ویایکنقطهمکانیمشخص)برایمثالرستوران
یا مشخص پستی کد یک یا خدماتی( مراکز یا
)برای خود فعلی مکان نزدیک عالقه مورد مکان
طول دارای مکان یا رستوران( نزدیکترین مثال
وعرضجغرافیایییاحتیانتخابیکنقطهروی

نقشهجستجونمایید.

ودرج ")search( "جستجو انتخابگزینه از پس
آدرسهای از مجزا لیست دو ورودی، اطالعات
مکان به نزدیک مکانهای طور همین و مربوطه

فعلیارائهمیگردد.
و فهرست یک در آن شهر و مربوطه آدرسهای
مکانهاینزدیکونوعمکانوموقعیتمکانیآنها

درفهرستدیگرینشاندادهمیشود.
")Guide(برایانتخابیکمسیر،دکمه"راهنمایی
راانتخابکنید.مسیرنشاندادهشدهوبااستفاده
ازمسیریابیصوتیشمابهمکانموردنظرهدایت

میشوید.

فرامین صوتی
توسط که زبانهایی برای صدا کنترلهای نکته:

سیستمساپورتنمیشوندامکانپذیرنمیباشد.
 یا  فرامینصوتی،دکمه از استفاده برای
بلند صدای با و داده فشار فرمان غربیلک روی

دستورخودرااعالمکنید.
دستورات جهانی

رویغربیلکفرمانمیتوانید پسازفشاردکمه
اینفرامینصوتیرااجرانمایید.

)help(کمک
)cancle(لغوکردن

)Repeat(تکرارکردن
)Voice prompts(پیغامصوتی

سیستم ایمنی/  سیستم کمکی
)درصورتمجهزبودن(

سنسورحساسبهبارشباران
میتوانبااینعملکردحساسیتسنسورحساسبه

بارشبارانراتنظیمنمود.
چراغها

)درصورتمجهزبودن(
ازاینعملکردمیتوانبرایتنظیماتزیراستفاده

نمود.
سنسورچراغجلو

حساسیتفعالشدنچراغجلورامیتوانتنظیم
نمود.

)در باال" نور کنترل خودکار/ باالی نور "چراغ  
صورتمجهزبودن(:فعال/غیرفعالکردنچراغ

نورباال.
"چراغرانندگیدرروز")DRL()درصورتمجهز
بودن(:فعال/غیرفعالکردنچراغرانندگیدر

روز
"چراغهایبغل")درصورتمجهزبودن(:فعال
یاغیرفعالکردنچراغهایبغل،دربهاوقفل
دربها،اینعملکرد،قفلشدنخودکاردربها
رادرزمانحرکتخودروفعال/غیرفعالمیسازد

)عملکردبستنخودکار(
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تلفن
فرمان غربیلک روی  دکمه فشار طریق از

میتوانفرامینصوتیزیرارااجرانمود:
)Call(تلفنزدن

)Dial(شمارهگیری
)Redial(شمارهگیریمجدد

)Call back(قطعتماس
)Recent calls(تماسهایاخیر

)Outgoing calls(تماسهایگرفتهشده
)Missed call(تماسهایازدسترفته

)Incoming calls(تماسهایورودی
)Phone Book(دفترچهتلفن
>Rossi> >Mario>جستجو
)SMS(نمایشپیغاممتنی
)SMS(ارسالپیغاممتنی

نمایشپیامها
رادیو

فرمان غربیلک روی  دکمه فشار طریق از
میتوانفرامینصوتیزیررااجرانمود:

FMانتخابفرکانسهای
AMانتخابفرکانسهای

FMانتخابایستگاهرادیویی
AMانتخابایستگاهرادیویی

موزیک
فرمان غربیلک روی  دکمه فشار طریق از

میتوانفرامینصوتیزیررااجرانمود:

اجرایآهنگ...
اجرایآلبوم...

اجرایخواننده...
اجرایژانر...

اجرایفهرستآهنگ...
اجرایپادکست...

اجرایکتابصوتی...

اجرایتراکشماره...
اجرایمنبع...

نمایش...
سیستم راهبری 

)UconnectTM5"Radio Navفقطبرای(
فرمان غربیلک روی  کلید فشار طریق از

میتوانفرامینصوتیزیررااجرانمود:
راندنتادربمنزل

دیددوبعدی
دیدسهبعدی
مسیرخلوت

اضافهکردنآدرسهایدلخواه
تکراردستور

دستگاه های رادیویی

بامفاد اینخودرومطابق رادیویی تمامتجهیزات
دستورالعملEU/2014/53میباشد.
برایکسباطالعاتبیشتربهسایت

www.mopar.eu/owner یا
http://aftersales.fiat.com/elum/websites

مراجعهنمایید.

دستگاه های دارای فرکانس رادیویی

تمامدستگاههایدارایفرکانسرادیوییمطابقبا
فروخته آن در خودرو که است کشوری مقررات

میشود.برایکسباطالعاتبیشتربه
www.mopar.eu/owner یا

 http://aftersales.fiat.com/elum/websites
مراجعهکنید.

هشدار

223(هنگاماتصالUSBبهدرگاهآناطمینان
حاصلکنیدکهمزاحمعملکردترمزدستینشود.
حین حواسپرتی کاهش و ایمنی برای )224
را خود مسیر حرکت شروع از قبل رانندگی

مشخصکنید.

تاییدیه های رسمی
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سیستمچندرسانهای

www.Parsianmotor.com

حمل بار
بادقت،دستورالعملموجوددرکیتسوارکردنرارعایتکنید.سوارکردنبایدتوسطپرسنلباتجربهصورتگیرد.

پسازطیچندکیلومتراطمینانحاصلنماییدکهپیچهایمحکمکنندهکاماًلسفتشدهاند.بارهارابهصورتمتعادلقراردهیدودرحینرانندگیبه
بادهایجانبیتوجهداشتهباشید.

بهمقرراتموجودبرایحداکثرلقیرابهدقترعایتکنید.هرگزفراترازحدمجازبارگیرینکنید)فصل"مشخصاتفنی"رامالحظهفرمایید(.
تجهیزات خریداری شده توسط مالک

هنگامنصببادشکن)اسپویلر(،چراغهایالومینومیویاتوپیهایچرخغیراستانداردمراقبباشید.اینتجهیزاتتهویهترمزهاراکاهشدادهودرصورت
ترمزگیریشدید،مستمرویاطوالنی،برکاراییترمزتأثیرمیگذارد.اطمینانحاصلکنیدکهمانعی)برایمثالکفپوشها(مزاحمعملکردپدال

نمیشود.
حفاظت محیط زیست

درطیعملکردنرمال،فیلترذراتمعلق)DPF(دماراباالمیبرد.ازپارکخودرورویموادقابلاشتعال)علف،برگهایخشک،شاخههایکاجوغیره
اجتنابکنید.

تایرهای دارای محافظ رینگ
درصورتیکهازدرپوشچرخیکپارچه)بافنر(رویرینگفلزیاستفادهمیکنیدیاپسازخریدتایربامحافظرینگ،درپوشچرخرانصبنکنید.استفاده

ازتایرهاودرپوشنامناسبچرخها،ممکناستبهطورناگهانیفشاربادتایرراکمکند.
تجهیزات داخلی

هرگزاشیاءخطرناکرادرداخلمحفظهبازداشبوردقرارندهید؛درصورتبروزتصادفممکناستباسرنشینانبرخوردنمودهومنجربهآسیبآنهاشود.

هشدار


