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F I A T DUCATO

مالک محترم
از اینکه خودروی فیات مدل  Ducatoرا انتخاب نمودهاید متشکریم و به شما تبریک میگوییم.
شرکت فیات جهت کمک به آگاهی شما از تمام تجهیزات خودرو و استفاده از آنها به بهترین روش ممکن اقدام به تهیه این کتابچه راهنما نموده است.
در این کتابچه راهنما برای دستیابی به بهترین روش استفاده از خودرو فیات  ،Ducatoاطالعات ،نکات و هشدارهای مهم درباره نحوه استفاده از خودرو و تکنولوژی
این خودرو ارائه شده است.
شرکت پارسیان موتور توصیه میکند پیش از راندن خودرو برای نخستین بار ،کتابچه راهنما را مطالعه نمایید تا با کنترلها و تمام مسائل مربوط به ترمزها ،فرمان،
موتور و گیربکس خودرو آشنا شده و درعین حال خصوصیات و ویژگیهای خودرو در شرایط مختلف را درک کنید.
همچنین این کتابچه شامل مشخصات فنی و همچنین اطالعات الزم برای رانندگی ایمن و سرویس و نگهداری دورهای خودروی فیات  Ducatoمیشود.
توصیه میشود پس از خواندن کتابچه راهنما برای رجوع آسان و اطمینان از ارائه آن به مالکی که خودرو به وی فروخته میشود ،آن را درون خودرو نگهداری
نمایید.
در ضمانتنامه همراه خودرو خدماتی را که شرکت پارسیان موتور به مشتریان خودرو ارائه میدهد ،گواهی گارانتی و جزئیات مربوط به اصطالحات و شرایط اعتبار
ضمانتنامه ذکر شده است.
اطمینان داریم که این نکات به شما کمک خواهد کرد که از خودروی جدید خود و خدماتی که به مشتریان پارسیان موتور ارائه میگردد ،به راحتی استفاده کنید.
از خواندن کتابچه لذت ببرید .رانندگی فرحبخشی را برایتان آرزومندیم.
نکته مهم
این کتابچه راهنما توضیحات تمام مدلهای فیات  Ducatoرا در بر میگیرد .در نتیجه شما فقط اطالعات مربوط به مدل خودروی خریداری شده
خود را مد نظر قرار دهید.

این اطالعات را با دقت مطالعه کنید.

سوختگیری
فقط از سوخت دیزل برای خودروهای مطابق با مشخصات و استاندارد اروپا  EN590استفاده کنید .استفاده از محصوالت یا ترکیبات متفرقه ممکن است
  موجب صدمه جبرانناپذیر به موتور و در نتیجه باطل شدن گارانتی خودرو به دلیل صدمه وارده شود.
روشن کردن موتور
  ترمزدستی  را کامال بکشید .دسته دنده را در موقعیت خالص قرار دهید و بدون فشار به پدال گاز ،پدال کالچ را کام ً
ال بفشارید ،سپس سوئيچ را در
موقعیت  MARقرار دهید ،صبر کنید تا چراغ هشدار و خاموش شود سپس سوئيچ را در موقعیت  AWقرار داده و به محض روشن شدن موتور
آن را رها کنید.
پارک کردن خودرو بر روی مواد قابل اشتعال
  مبدل کاتالیست در طول عملکرد حرارت باالیی ایجاد میکند .از این رو برای جلوگیری از خطر آتشسوزی ،خودرو را بر روی چمن ،برگهای خشک یا
سایر مواد قابل اشتعال پارک نکنید.
حفاظت از محیطزیست
  این خودرو مجهز به سیستمی است که به منظور حفاظت از محیطزیست به عیبیابی سیستم آالیندگی خودرو میپردازد.
تجهیزات الکتریکی
  اگر پس از خرید خودرو ،قصد اضافه کردن تجهیزات الکتریکی (با احتمال تخلیه تدریجی باتری) را دارید ،با نمایندگیهای شرکت پارسیان موتور تماس
حاصل فرمائید .متخصصان فنی شرکت میتوانند تمام الزامات خودرو را از نظر تأمین توان مورد نیاز بررسی کنند.
نگهداری دورهای
  نگهداری دورهای صحیح از خودرو برای اطمینان از عملکرد درست خودرو و شرایط ایمنی ،سازگاری با محیطزیست و کاهش هزینههای رانندگی به
مدت طوالنی امری ضروری است.
کتابچه راهنمای مالک شامل موارد زیر است.
  اطالعات ،نکات و هشدارهای مهم برای استفاده صحیح ،ایمنی در رانندگی و نگهداری از خودرو در طی زمان استفاده از آن
           به اطالعاتی مهمی که در کنار آنها عالمت (ایمنی فردی) (حفاظت از محیطزیست) (ایمنی خودرو) مشاهده میکنید ،حتماً توجه کنید.

نحوه استفاده از کتابچه راهنمای مالک

دستورالعملهای عملکرد
هربار از جهتها (چپ /راست یا جلو /عقب) نام برده میشود ،باید با توجه به محل قرارگیری صندلی راننده از آن استفاده نمود .موارد خاصی که از این قانون
تبعیت نمیکنند در متن کتابچه مشخص شدهاند.
تصاویر مندرج در کتابچه راهنمای مالک را به عنوان نمونه در نظر بگیرید :ممکن است برخی از جزئیات مربوط به عکس با خودروی شما مطابقت نکند .عالوه بر
آن این کتابچه راهنما برای خودروهایی است که غربیلک فرمان در سمت چپ قرار دارد .بنابراین ممکن است در خودروهایی با غربیلک فرمان در سمت راست،
جایگاه یا دستورالعمل مربوط به برخی کنترلها با توجه به تصویر ،کام ً
ال برعکس (حالت آینهای) شود.
برای تشخیص مباحثی که مربوط به خودروی شما میشود به فهرست راهنمایی انتهای کتابچه راهنما مراجعه نمائید.
تمام بخشها شامل جداول گرافیکی در کنار هر یک از صفحات فرد کتابچه راهنما است .صفحات آتی شامل نحوه چیدمان مطالب فصل و عالئم مربوط به جداول
میشود و در کنار تمام صفحات زوج خالصه توضیح متنی همان فصل آورده شدهاست.
هشدارها و احتیاطها
با خواندن این کتابچه راهنما و هشدارهای مندرج در آن میتوانید از هر آنچه ممکن است باعث آسیب به خودروی شما شود جلوگیری به عمل آورید.
همچنین برای استفاده درست از قطعات خودرو با دقت و احتیاط عمل نمایید تا از بروز حادثه یا آسیب جلوگیری به عمل آید.
بنابراین همیشه با دقت به هشدارها و احتیاطها عمل نمائید.
هشدارها و احتیاطها در متن با عالئم زیر نشان داده میشوند.
  
             ایمنی فردی
            ایمنی خودرو
            حفاظت از محیط زیست
نکته :در صورت لزوم این عالئم در کنار عنوان یا در انتهای پاراگراف و با ذکر شماره درج میشوند.
شماره ،هشدار مربوطه در انتهای فصل مورد نظر را نشان میدهد.
عالئم
عالئم بعضی از قطعات خودرو دارای برچسب رنگی است که عالمت روی آن نشانه احتیاطی است که باید در هنگام استفاده از آن قطعه مراعات نمود.
برچسبی که تمام این عالئم را به صورت خالصه توضیح میدهد ،در زیر درب موتور چسبانده شدهاست.

اصالح /تغییر
نکته مهم :هرگونه اصالح یا تغییر در خودرو ممکن است به شدت بر ایمنی خودرو و ایستایی آن تأثیر بگذارد و منجر به بروز حادثه و حتی آسیبدیدن سرنشینان
آن گردد.

آشنایی با خودرو
آشنایی با صفحه نشانگر
ایمنی
روشن کردن خودرو و رانندگی
موارد اضطراری
سرویس و نگهداری
مشخصات فنی
سیستم چندرسانهای

آشنایی با خودرو
اطالعات شما از خودرو از همین جا شروع میشود.
در کتابچهای که اکنون در دست شماست نحوه
ساخت و نحوه کار با خودرو به زبان ساده شرح
داده شده است.
به همین دلیل به شما توصیه میکنیم همانطور
که در جای خود راحت نشستهاید توضیحات این
کتابچه را بخوانید.
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آشنایی با خودرو

سیستم FIAT CODE
چکیده مبحث

این سیستم قفل برقی موتور است که محافظت
خودرو در برابر سرقت را افزایش میدهد .زمانی
که سوئيچ از مغزی فرمان خارج شود ،این
سیستم به صورت خودکار فعال میشود.
سوئيچ دارای قطعهای الکترونیکی است که
هنگام روشن شدن موتور ،سیگنال ارسالی از
سوی فرستنده تعبیه شده روی موتور را تنظیم
میکند.
این کد شناسایی که با هر با روشن شدن خودرو
عوض میشود حکم ״ رمز عبور״ را دارد .بدین
معنا که یونیت کنترل ،سوئيچ را تشخیص داده و
اجازه میدهد خودرو روشن شود.
)1

عملکرد نادرست

اگر در حین روشن شدن خودرو کد ارسالی درست
یا چراغ هشدار روی صفحه
نباشد ،عالمت
نشانگر روشن شده و پیغام مربوطه نمایش داده
میشود (به بخش توضیح "چراغها و پیغامهای
هشدار" مراجعه شود)
در این صورت سوئيچ را در حالت  STOPو سپس
 MARقرار دهید .در صورتی که مشکل رفع نشد
از سوئيچ یدک استفاده نمایید و در صورت روشن
نشدن مجدد خودرو با نمایندگی شرکت پارسیان
موتور تماس حاصل فرمایید.
نکته مهم :هر کلید دارای کد مختص خود است
که باید در یونیت کنترل سیستم ذخیره شود .برای
ثبت کد کلید جدید (تا  8کلید) با نمایندگی شرکت
پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.

عملکرد
فعال شدن عالمت
هربار که سوئيچ در حالت  MARقرار میگیرد و خودرو
حین رانندگی
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روشن میشود ،یونیت کنترل سیستم Fiat CODE
کد شناسایی را به واحد کنترل موتور فرستاده تا
ایموبالیرز غیر فعال گردد.
تنها در صورتی که یونیت کنترل سیستم ،Fiat CODE
کد ارسالی از سوئيچ را تشخیص دهد ،این کد ارسال
میگردد.
هر بار که سوئيچ در حالت  STOPقرار گیرد ،سیستم
 Fiat CODEعملکردهای ماژول کنترل موتور را
غیرفعالمیکند.

یا چراغ هشدار در

  اگر عالمت یا چراغ هشدار روشن شود ،بدان
معنی است که سیستم در حالت اجرایی تست
عیبیابی خودکار است (برای مثال به علت افت
ولتاژ).
یا چراغ هشدار روشن بماند با
  اگر عالمت
نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس حاصل
فرمائید.

نکته مهم

 )1در صورت ضربه شدید به کلید ممکن است
قطعات الکترونیکی داخل آن آسیب ببیند.
همچنین برای اطمینان از عملکرد درست
قطعات الکترونیکی داخل کلید هرگز آن را در
معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

کلیدها
کلید مکانیکی
قسمت فلزی ( )Aکلید در تصویر  1ثابت است.
این کلید برای :
  روشن کردن خودرو
  قفل کردن دربها
  باز و بسته کردن درب مخزن سوخت مورد استفاده
قرار میگیرد.

تصویر 1

کلید مجهز به ریموت کنترل

قسمت فلزی ( )Aدر تصویر  2قابل جمعشدن میباشد.
این کلید برای :
  روشن کردن خودرو
  قفل کردن دربها
  باز و بسته کردن درب مخزن سوخت مورد استفاده
قرار میگیرد.
برای بیرون آوردن /جمع کردن قسمت فلزی دکمه
( )Bتصویر  2را فشار دهید.

هشدار

 )1هنگام فشردن دکمه ( )Bباید کلید را از بدن
خصوصاً چشمها و اشیایی (مانند لباسها) که
ممکن است آسیب ببیند دور نگه دارید برای
جلوگیری از فشرده شدن اتفاقی دکمه به هنگام
استفاده (برای مثال به دست کودکان) کلید را
بدون احتیاط و مراقبت رها نکنید.
نکته مهم

 )1باترهای مصرف شده برای محیطزیست زیان
بار است .آنها را در محفظه مخصوص و مناسب
نگهداری کرده و بر طبق قوانین مربوطه دفع
کنید و یا به نمایندگی شرکت پارسیان موتور
تحویل دهید.

سیستم روشن کردن خودرو
همانند تصویر سوئيچ میتواند در یکی از سه حالت
زیر قرار گیرد: .
 :STOPموتور خاموش است ،میتوان سوئيچ را
خارج نمود و فرمان قفل خواهد شد .برخی از
تجهیزات الکتریکی (نظیر سیستم صوتی ،سیستم
قفل مرکزی درب و  )....عمل میکند.
   :MARموقعیت رانندگی .تمام تجهیزات الکتریکی
عمل میکنند.
   :AVVموقعیت روشن کردن موتور(وضعیت غیر
ثابت)

تصویر 2

برای بازکردن درب جلو مورد استفاده قرار

دکمه
میگیرد.
دکمه برای قفل کردن دربها مورد استفاده قرار
میگیرد.
دکمه برای بازکردن درب محفظه بار مورد استفاده
قرار میگیرد.
)1

در صورت قفل بودن تمامی دربها ،اگر یک یا چند
درب بدرستی بسته نشدهباشد ،نشانگر  LEDدرب
مربوطه شروع به چشمکزدن سریع میکند.
)1

تصویر 3

سوئیچ مجهز به سیستم ایمنی برقی است بدان معنی
که در صورت روشن نشدن موتور ،قبل از استارت
مجدد باید سوئيچ در حالت  STOPقرار گیرد.
)5 )4 )3 )2
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آشنایی با خودرو

قفل فرمان
فعال کردن

هنگام قرارگیری سوئيچ در حالت  STOPسوئيچ را
خارج کرده و غربیلک فرمان را بچرخانید تا قفل شود.
غیرفعالکردن

در حالیکه سوئيچ را در موقعیت  MARقرار میدهید،
غربیلک فرمان را کمی بچرخانید.

خارج کردن سوئيچ در مدلهای دنده اتوماتیک
تنها در صورتی که دسته دنده در موقعیت  Pقرار دارد
میتوان سوئيچ را خارج نمود.
در صورتی که موتور خاموش بوده و دسته دنده در
موقعیت  Pقرار دارد  5ثانیه صبر کرده و سپس ظرف
مدت  30ثانیه سوئيچ را خارج نمایید .در غیر اینصورت
سوئيچ به صورت خودکار قفل میشود .برای خارج
کردن سوئيچ یک بار آن را در موقعیت  MARسپس در
موقعیت  STOPقرار داده و مراحل ذکرشده را مجددا ً
انجام دهید.
هشدار

 )2در صورتی که سوئيچ دستکاری شده است
(برای مثال به قصد سرقت خودرو) ،قبل از
روشن کردن خودرو با نمایندگی شرکت پارسیان
موتور تماس حاصل فرمائید.
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 )3برای اجتناب از دسترسی افراد غیر به
کنترلهای خودرو ،سوئيچ را در داخل خودرو
رها نکنید .از درگیر بودن ترمزدستی مطمئن
شوید در صورت پارک خودرو در سرباالیی ،دسته
دنده را در دنده  1و در صورت پارک خودرو در
سرازیری دسته دنده را در دنده عقب قرار دهید.
هرگز کودکان را در خودرو تنها نگذارید.
 )4هرگز هنگام رانندگی ،سوئيچ را از مغزی
فرمان خارج ننمایید.
زیرا به محض چرخاندن غربیلک فرمان ،به
صورت خودکار قفل خواهدشد .این شرایط در
مواقع بکسل کردن خودرو نیز باید رعایت گردد.
 )5هرگونه عملکرد متفرقه شامل کار بر
روی غربیلک فرمان یا اصالح آن(مانند نصب
تجهیزات ضدسرقت) که موجب تأثیر منفی بر
عملکرد و ایمنی خودرو و تجهیزات آن ،ایجاد
مشکالت جدی ایمنی و عدم تطابق خودرو با
مقررات مربوطه شود ،اکیدا ً ممنوع است و باعث
باطل شدن گارانتی خودرو خواهد شد.

آژير هشدار
(درصورت مجهز بودن)
عالوه بر تمام عملکردهای ریموت کنترل که در
صفحات قبل ذکر شد ،آژیر هشدار را میتوان از طریق
گیرنده تعبیه شده در زیر داشبورد در نزدیکی جعبه
فیوز کنترل نمود.

فعال شدن

پس از بستن دربها و درب موتور و قرارگیری سوئيچ
در موقعیت  STOPیا خارج کردن سوئيچ ،کلید
ریموت کنترل را به سمت خودرو گرفته و دکمه قفل
را فشار داده و سپس رها کنید.
به جز برخی مدلها ،سیستم ،هشدار صوتی (صدای
بیپ) پخش نموده و قفل دربها فعال میشود.
یک مرحله عیبیابی خودکار پس از فعال شدن آژیر
هشدار اجرا میشود اگر نقصی شناسایی شود ،سیستم
سیگنال صوتی دیگری پخش میکند.
در این حالت با فشار دکمه « بازکردن قفل دربها/
بازکردن درب محفظه بار» آژیر هشدار را خاموش
کنید ،سپس از بسته بودن کامل تمام دربها و درب
موتور اطمینان حاصل نمایید و سپس با فشار دکمه
قفل ،آژیر هشدار را مجددا ً فعال نمایید.
اگر یک درب یا درب موتور به طور صحیح بسته نشود،
در تست سیستم آژیر هشدار درنظر گرفته نمیشود.
اگر سیستم هشدار حتی هنگام بسته بودن صحیح
دربها و درب موتور سیگنال صوتی پخش کند،

نکته مهم :اگر شارژ باتریهای کلید ریموت کنترل
نشانه بروز نقص در عملکرد سیستم است.
تمام شده و یا سیستم دچار نقص شود ،برای غیر
نکته مهم :آژیر هشدار هنگام فعال شدن قفل مرکزی با فعالکردن آژیر هشدار باید کلید را در مغزی فرمان
استفاده از قسمت فلزی کلید فعال نمیشود.
وارد کرده و آن را در موقعیت  MARقرار دهید.
نکته مهم :تنظیم آژیر هشدار در کشورهای مختلف
باید برطبق مقررات مربوطه صورت گیرد.

غیرفعالکردن آژیر هشدار

دکمه باز کردن درب /درب محفظه بار روی ریموت
کنترل را فشار دهید.
در این صورت عملکردهای زیر اجرا میشوند (به جز
در برخی مدلها):
  چراغهای راهنما دو بار چشمک میزنند.
  دو سیگنال هشدار کوتاه (بیپ) شنیده میشود.
  دربها از حالت قفل خارج میشوند.
نکته مهم :در صورت بازشدن درب با استفاده از قسمت
فلزی کلید آژیر هشدار غیر فعال نمیشود.

غیر فعالکردن

برای غیر فعالکردن موقت آژیر هشدار (هنگام عدم
استفاده از خودرو برای مدت طوالنی) ،با وارد کردن
قسمت فلزی کلید ریموت کنترل در قفل ،خودرو را
قفل کنید.

دربها
بستن /بازکردن قفل مرکزی

پس از بستن دربها دکمه روی ریموت کنترل را
مطابق تصویر  4یا  5فشار دهید و یا قسمت فلزی کلید
( )Aرا داخل قفل درب سمت راننده نموده و آن را در
جهت عقربههای ساعت بچرخانید .دربها تنها پس از
بستهشدن کامل قفل خواهند شد.
برای خارج کردن قسمت فلزی دکمه ( )Bرا فشار
دهید.
اگر پس از فشردن دکمه روی ریموت کنترل،
یک یا چند درب باز باشد ،چراغهای راهنما و چراغ
روی دکمه ( )Aتصویر  7به مدت  3ثانیه شروع به
چشمکزدن میکند .در اینصورت عملکرد دکمه ()A
غیر فعال میشود.
با دو بار فشار دکمه روی ریموت کنترل عملکرد
قفل ورودی غیر مجاز فعال میگردد.
(به بخش مربوط به ״ عملکرد قفل ورود غیر مجاز״
مراجعه کنید)

تصویر 4

تصویر 5

باز کردن قفل دربها از سمت بیرون
تصویر  4و یا
با توجه به مدل خودرو دکمه
تصویر  5را فشار دهید تا دربهای جلو باز شده ،چراغ
سقف خودرو به صورت موقت روشن شده و چراغهای
راهنما شروع به چشمک زدن نماید.
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دربها تنها در صورتی که به طور صحیح بسته
شدهباشند ،قفل خواهند شد.

اگر سرعت خودرو بیش از  20کیلومتر بر ساعت برسد،
در صورتی که عملکرد منوی تنظیمات  Set upانتخاب
شدهباشد ،تمامی دربها به صورت خودکار قفل
خواهند شد (برای توضیح بیشتر به بخش״ آشنایی یا
صفحه نشانگر״ در״ نمایشگر چند منظوره״ مراجعه
نمایید.

قفل کردن دستی درب سمت سرنشین

تصویر 6

قسمت فلزی کلید را داخل درب سمت راننده نموده
و آن را در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید
تصویر 7
تا قفل تمامی دربها باز شود .در صورت عدم شارژ برای قفل کردن دربها میتوان از
باتری ریموت کنترل ،ورود به خودرو تنها از طریق   ریموت کنترل
بازکردن قفل درب راننده با استفاده از کلید مکانیکی   ضامن درب استفاده نمود.
امکانپذیر است.
امکان استفاده از دکمه ( )Aتصویر  ۷روی داشبورد
بستن و بازکردن قفل دربها از سمت داخل
برای بازکردن قفل درب وجود ندارد.
با فشار دکمه ( )Aتصویر  7دربها قفل و با فشار
مجدد آن قفل دربها باز میشوند.
نکته مهم :در صورت فعال بودن قفل مرکزی کشیدن
مرکزی
سیستم
طریق
بستن و بازکردن قفل دربها از
دستگیره داخلی درب روی هر یک از دربهای جلو
است(دربهای جلو و عقب).
باعث میشود سیستم قفل مرکزی غیرفعال شود .با
هنگام قفل بودن دربها ،چراغ  LEDروی دکمه ( )Aکشیدن دستگیره داخلی هر یک از دربهای عقب
روشن است .با فشار مجدد دکمه قفل تمام دربها به میتوان قفل درب مورد نظر را باز نمود.
صورت مرکزی بازشده و چراغ هشدار خاموش میشود.
هنگام باز بودن قفل دربها ،چراغ  LEDخاموش بوده در صورت عدم وجود منبع نیرو (به دلیل فیوز سوخته،
و با فشار مجدد دکمه تمامی دربها به صورت مرکزی یا عدم اتصال باتری و غیره) امکان قفل کردن دربها
قفل میشوند.
به صورت دستی وجود دارد.
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با این عملکرد میتوان درب سمت سرنشین را به
صورت دستی قفل نمود تا از بازشدن آن از سمت
بیرون در زمان عدم وجود منبع نیرو (عدم اتصال
باتری) جلوگیری نمود.
همانطور که در شکل  8نشان داده شده میتوان از
کلید ریموت کنترل برای درب سرنشین استفاده نمود.
برطبق دستورالعمل زیر عمل نمایید:
  کلید ریموت کنترل ( )Aرا وارد نموده و آن را به
سمت باال حرکت دهید تا قفل درب فعال شود.
  درب را ببندید.
دستگیره خارجی درب را بکشید تا از بستهبودن درب
اطمینان حاصل نمایید.
برای بازکردن قفل ،در صورت بازیابی شارژ باتری،
دستگیره داخلی درب سمت سرنشین را بکشید دکمه  
یا (با توجه به مدل خودرو) روی ریموت
کنترل را فشار دهید.

اگر یک یا چند درب به طور کامل بسته نشدهباشد،
قفل امنیتی فعال نخواهدشد بنابراین با بستن درب
از ورود غیر مجاز به خودرو و همینطور ورود از سمت
درب سرنشین جلوگیری کنید.

بستن و بازکردن قفل درب محفظه بار

تصویر 8

عملکرد ورود غیرمجاز

تصویر 9

(درصورت مجهز بودن)
این یک سیستم امنیتی است که عملکرد دستگیرههای
داخلی را غیرفعال میکند .دکمه قفل /باز کردن فرمان
( )Aتصویر  7را فشار دهید تا از باز شدن درب سمت
سرنشین در صورت ورود غیر مجاز(مانند شکستن
شیشه) جلوگیری شود.
بنابراین ،قفل ایمنی نهایت محافظت در برابر ورود غیر
مجاز را ارائه میدهد .توصیه میکنیم در صورت پارک
و ترک کردن خودرو این سیستم را فعال نمایید.

در صورت فعال شدن قفل ،چرا غ  LEDروی دکمه
روشن میشود.
چراغ  LEDدر موارد زیر روشن میشود:
  بعد از فشردن دکمه ( )Dتصویر  9و یا فشردن
دکمه روی داشبورد برای بستن دربها
  در صورت بازبودن هر یک از دربهای جلو
  هنگامی که درب در سرعت  20کیلومتر بر ساعت
ل کردن عملکرد از منو).
قفل شود (در صورت فعا 
وقتی یکی از دربهای محفظه بار باز باشد و یا دکمه
)6
باز شدن روی درب (درب محفظه بار یا قفل مرکزی)
زده شده باشد و یا دکمه باز کردن روی ریموت کنترل /فعال کردن سیستم امنیتی
دستگیره درب فشرده شده باشد ،عملکرد قفل نیز سیستم قفل امنیتی به صورت خودکار برای تمامی
غیرفعال میشود.
دربها با دو بار فشار دادن دکمه روی ریموت
کنترل تصویر  ۴فعال میشود.
چراغهای راهنما ۳بار چشمکزده و همراه با چراغهاLED
دکمه ( )Aتصویر  7روشن شده و کنترلهای داشبورد
چشمک میزند که نشانه فعالشدن سیستم است.

غیر فعالکردن سیستم امنیتی
سیستم امنیتی در شرایط زیر برای هر یک از دربها
به صورت خودکار غیر فعال خواهد شد:
  درصورتی که کلید مکانیکی وارد مغزی قفل درب
سمت راننده شود.
   باز کردن قفل دربها از طریق ریموت کنترل
صورت گیرد.
  قراردادن سوئيچ خودرو در موقعیت بازکردن MAR

درب کشویی بغل
)8 )7

برای بازکردن درب کشویی بغل ،دستگیره  Aتصویر
 10را باال کشیده و درب را در جهت بازکردن بکشید.
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این سیستم فقط در صورت باز بودن درب کشویی بغل
تصویر  11عمل میکند:
موقعیت ( : )1فعال نبودن سیستم (ممکن است
درب از داخل باز شود)
موقعیت ( : )2فعال بودن سیستم (درب قفل
میباشد)
تصویر 10

درب کشویی بغل مجهر به ضامن (چفت) است که
مانع باز شدن بیش از اندازه درب میشود .برای قفل
کردن آن ،دستگیره بیرونی (( )Aدستگیره داخلی
مربوطه) را گرفته و آن را فشار دهید تا بسته شود.
در هر صورت بررسی کنید که قالب درب به نحو
مناسب به سیستم وصل شده و درب را کام ً
ال باز نگه
تصویر 11
میدارد.
این سیستم حتی در صورت باز شدن دربها به
در فصل زمستان (در دماهای پایین) اطمینان حاصل
صورت برقی نیز در حالت فعال باقی میماند.
کنید درب کشویی بغل به درستی بسته شده باشد و
)9
لوالی آن را کام ً
ال روغنکاری کنید :با بخش خدمات
نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس حاصل درب لوالیی عقب دو لنگه
)11 )10
فرمایید.
باز کردن درب لوالیی سمت راست از بیرون به
قفل ایمنی کودک
صورت دستی
(در صورت مجهز بودن)
برای باز کردن درب کلید تصویر  6را خالف عقربههای
داخل
از
بغل
کشویی
درب
شدن
این سیستم از باز
روی ریموت کنترل
ساعت بچرخانید یا دکمه
جلوگیری میکند.
را فشار دهید و دستگیره ( )Aتصویر  12را در جهت
نشان داده شده بکشید.
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تصویر 12

باز کردن درب لوالیی سمت راست از داخل به
صورت دستی (در صورت مجهز بودن)
دستگیره ( )Bتصویر  13را در جهت نشان داده
شده بکشید.
بستن درب لوالیی سمت راست از بیرون به
صورت دستی
کلید را در جهت عقربههای ساعت چرخانده یا
دکمه روی ریموت کنترل را فشار دهید .ابتدا درب
سمت چپ و سپس درب سمت راست را ببندید.

تصویر 13

بازکردن دستی درب پشتی سمت چپ
اهرم ( )Cتصویر  14را در جهت فلش بکشید.
دو لنگه درب پشتی در دو حالت باز میشوند :اولین
حالت در زاویه حداکثر  90°و دومین حالت در زاویه
 ، 180°در صورت مجهز بودن امکان باز شدن درب در
زاویه  270°نیز وجود دارد.
برای بازکردن دربهای دو لنگه تا زاویه  180°یا
( 270°درصورت مجهز بودن) به روش زیر عمل
تصویر 15
کنید:
  درب را ابتدا در زاویه  90°باز کنید.
جابجا کردن رکاب
  درب را با فشار بکشید تا در زاویه  180°یا ( 270°درصورت مجهز بودن)
(درصورت مجهز بودن) باز شود.
هنگامی که درب کشویی کابین سرنشین یا محفظه
بار باز باشد ،میتوان از رکابی که از کف خودرو
تصویر  16کمی پائینتر است استفاده نمود تا سوار
و پیاده شدن آسانتر گردد.

رکاب عقب

(برای مدلهای جابجایی بار)
)16 )15 )14 )13 )12
)2

ممکن است عقب خودرو مجهز به رکاب متحرک ()A
تصویر  17باشد که ورود و خروج به محفظه بار را
راحتترکند.
در صورت عدم استفاده از رکاب میتوان آن را به
صورت کشویی به سمت زیر بدنه هدایت کرد تا از بدنه
خودرو بیرون نماند.
رکاب را میتوان به صورت دستی به سمت بیرون
کشیده یا به سمت داخل هدایت نمود.

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

تصویر 17

تصویر 14

قفل برقی از داخل
دولنگه درب را ببندید (ابتدا درب سمت چپ و
سپس درب سمت راست) و دکمه ( )Dتصویر 15
روی کنترل پنل شیشه باالبر برقی را فشار دهید.

هشدار

تصویر 16

 )6اگر عملکرد ورود غیرمجاز فعال باشد ،درب از سمت
عملکرد ورود غیر مجاز داخل باز نخواهد شد .بنابراین
قبل از استفاده از این عملکرد بررسی نمایید که کسی
داخل خودرو نباشد .اگر باتری ریموت کنترل
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تخلیه شدهباشد سیستم تنها زمانی غیرفعال میشود
که قسمت فلزی سوئيچ (همانطور که قب ً
ال ذکر شد)
وارد قفل درب شود .در این حالت عملکرد ورود
غیرمجاز فقط برای دربهای عقب فعال میباشد.
 )7اگر دربهای کشویی باز است ،قبل از ترک
خودرو از بسته شدن درب و چفت بودن ضامن
آن مطمئن شوید.
 )8از رانندگی با دربهای کشویی باز خودداری
نمایید.
 )9در صورت وجود کودکان در خودرو همواره
از عملکرد ورود غیرمجاز (قفل امنیتی) استفاده
نمایید.
 )10سیستم فنری بودن درب برای راحتی بهینه
طراحی شدهاست .ضربات ناگهانی و یا باد شدید
ممکن است درب را از سیستم فنری خارج کرده
و باعث شود دربها بی اختیار بسته شوند.
 )11در صورت باز بودن دربها در زاویه 180°یا
 ،270°سیستم قفل کار نمیکند هنگام پارک
خودرو در سراشیبی و یا هنگامی که باد شدید
است درب را در این زاویه باز نکنید.
 )12در هنگام حرکت ،بیرون بودن رکاب ممنوع
است.
 )13برای سوار و پیاده شدن به محفظه بار ،رکاب
را کام ً
ال باز کنید.
 )14قبل ،بعد و هنگام استفاده از رکاب از سیستم
اتصال آن مطمئن شوید .باز یا بستهبودن ناقص
رکاب ممکن است باعث حرکت رکاب شده
و برای راننده و یا افرادی که از آن استفاده
میکنند خطرآفرین باشد.

 )15پس از پارک و قبل از خروج یا ورود به
خودرو ،از جایگیری کامل رکاب اطمینان حاصل
نمایید زیرا حرکت رکاب با چراغ هشدار درب
کشویی کناری کنترل میشود ،در صورت
جایگیری ناقص رکاب و یا بسته نشدن کامل
در صفحه
دربهای عقب چراغ هشدار
نمایشگر روشن خواهد شد.
 )16حتی پس از جمع شدن ،رکاب کمی از
خودرو بیرون میماند بنابراین در صورت مجهز
شدن خودرو به سنسورهای پارک عقب ،میزان
عملکرد کمی کاهش مییابد.
نکته مهم

 )2ممکن است وجود رکاب ،زاویه نزدیک شدن
به رمپ را کمی کاهش دهد بنابر توصیه میشود
در رمپهای با شیب تند مراقب باشید به رکاب
آسیب نرسد.

صندلیها

تنظیم درحالت افقی
)17
)3

اهرم ( )Aتصویر  18را به سمت باال کشیده و صندلی را
به سمت جلو و عقب فشار دهید ،به طوری که بتوانید
در هنگام رانندگی به راحتی غربیلک فرمان را به دست
بگیرید.
)18

تصویر 18

تنظیم ارتفاع
برای افزایش ارتفاع :همانطور که روی صندلی
نشستهاید ،اهرم ( )Bتصویر ( 18قسمت جلو) یا
اهرم ( )Cتصویر ( 18قسمت عقب) را به سمت باال
کشیده و کمی بدن خود را از روی صندلی بلند
کنید تا ارتفاع صندلی افزایش یابد.
برای کاهش ارتفاع :همانطور که روی صندلی
نشستهاید ،اهرم (( )Bقسمت جلو) یا اهرم ()C
(قسمت عقب) را به سمت باال کشیده و کمی بدن
خود را روی صندلی فشار دهید تا ارتفاع صندلی
کاهش یابد.
تنظیم زاویه پشتی صندلی
کلید مدور ( )Dتصویر  18را بچرخانید.
)19

تنظیم کفی صندلی
از کلید مدور( )Eتصویر  19برای تنظیم استفاده
کنید.

چرخاند .برای اینکار از کلید مدور ( )Aتصویر 22
استفاده نمایید .قبل از چرخاندن صندلی باید آن را به
سمت جلو حرکت داده و سپس فقط در جهت افقی
نشان دادهشده در تصویر  23آن را تنظیم نمایید.

تصویر 19

تصویر 20

صندلی مجهز به سیستم ارتجاعی مکانیکی و همینطور
سیستم هیدرولیکی جذب ضربه شدید میباشد تا
راحتی و ایمنی را به حداکثر برساند .همچنین سیستم
ارتجاعی صندلی تکانهای ناشی از ناهمواری سطح
جاده را دفع میکند.
برای تنظیم به سمت جلو /عقب ،تنظیم ارتفاع ،تنظیم
پشتی صندلی ،تنظیم کفی صندلی و تنظیم زیر
آرنجی به قسمت توضیحات ״ صندلیها״    مراجعه
کنید.

صندلی راننده مجهز به زیر آرنجی است که میتوان آن
را باال برده و یا ارتفاع آن را تنظیم نمود.
برای تنظیم از کلید مدور ( )Aتصویر  21استفاده
نمایید.

صندلی دارای فنر

صندلیهای دارای زیرآرنجی قابل تنظیم

تصویر 22

)21 )20

تنظیم وزن
با توجه به وزن بدن خود از کلید مدور ( )Aتصویر 20
برای تنظیم وزن دلخواه در محدوده بین  40تا 130
کیلوگرم استفاده نمایید.

تصویر 23

صندلی دارای پایه قابل چرخش

تصویر 21

(درصورت مجهز بودن)
میتوان صندلی را  180°به سمت صندلی مقابل

صندلی قابل چرخش دارای کمربندایمنی

(درصورت مجهز بودن)
همانند تصویر  24این صندلی مجهز به کمربند
ایمنی سه نقطهای و دو زیر آرنجی قابل تنظیم
17
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( برای تنظیم به قسمت״ صندلیهای دارای زیر تنظیم ارتفاع
آرنجی قابل تنظیم״ مراجعه نمایید) و پشت سری با برای افزایش یا کاهش ارتفاع قسمت جلو /عقب
قابلیت تنظیم ارتفاع (برای تنظیم به قسمت ״ پشت صندلی به ترتیب از کلید مدور ( )Bیا کلید مدور ()C
سری״ مراجعه کنید) میباشد.
تصویر  25استفاده نمایید.
)22
چرخاندن صندلی
میتوان صندلی را تا  180°به سمت مخالف و حداکثر
 35°به سمت درب چرخاند .میتوان این وضعیت را
در حین رانندگی یا در زاویه  180°قفل نمود.
برای چرخاندن صندلی از اهرم ( )Dتصویر ( 26سمت
راست صندلی) استفاده نمایید.
قبل از چرخاندن صندلی آن را به سمت جلو حرکت
داده و سپس فقط در جهت افقی نشان داده شده در
تصویر  23آن را تنظیم نمایید.
تصویر 24

تنظیم زاویه پشتی صندلی
از اهرم ( )Aتصویر  25استفاده نمایید.

(درصورت مجهز بودن)
بسته به مدل ممکن است مطابق شکل  28خودرو
مجهز به صندلی رانندهای باشد که تنظیمات مختلف
داشته باشد (حالت ثابت یا چرخان ،با کمربند ،غیره)
برای تنظیمات مختلف به بخش توضیحات ״ صندلی
قابل چرخش دارای کمربند ایمنی״ مراجعه نمایید.

صندلی مجهز به صفحه نگهدارنده

تصویر 26
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صندلی راننده

صندلیهای دارای گرمکن
(درصورت مجهز بودن)
تصویر  25هنگامی که سوئيچ در موقعیت  MARقرار دارد دکمه
( )Eتصویر  27را فشار دهید تا عملکرد فعال /غیرفعال
گردد.

تصویر 27

(در صورت مجهز بودن)
صندلی مجهز به صفحه تاشو راست که میتوان
از آن به عنوان یک صفحه کمکی استفاده نمود.
برای استفاده میتوانید زبانه نواری ( )Aتصویر 29
را کشیده و آن را پائین آورید .صفحه مجهز به دو
جالیوانی و همینطور تخته شاسی باگیره نگهدارنده
کاغذ است.

محفظه بار

(در صورت مجهز بودن)
بسته به مدل خودرو میتوان مطابق تصویر  30یک
محفظه بار اضافی در پشت کابین را در خواست نمود

تصویر 31

درپوش محافظ محفظه زیر صندلی

تصویر 28

سینی زیر صندلی

)24

تصویر 30

(در صورت مجهز بودن)
با استفاده از دستگیره ( )Bتصویر  32که در باالی
درپوش محفظه جلویی ( )Aتصویر  32قرار دارد،
میتوان محفظه را باز نمود.
از این طریق میتوان به سینی زیر صندلی دست پیدا
نمود(به بخش״ سینی زیر صندلی״ مراجعه نمایید)
برای بازکردن راحتتر درپوش و دسترسی راحت به
سینی ،باید صندلی تا حد ممکن عقب رفتهباشد.
برای بیرون آوردن درپوش محافظ باید آن را تا حد
امکان باز نموده و با کشیدن به سمت بیرون آن را از
قالبهای پائین جدا نمود.

(در صورت مجهز بودن)
مطابق تصویر  31یک سینی ( )Aدر زیر صندلی
راننده وجود دارد که میتوان آن را به صورت کشویی
تصویر  29از گیرههای نگهدارنده جدا و خارج نمود.
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خودروی مدل PANORAMA

تنظیم صندلی سرنشین
پشتی صندلی قابل خم شدن
دکمه مدور( )Aتصویر  33را بچرخانید.

برای بازگرداندن صندلی به حالت معمول میتوان
بدون نیاز به استفاده مجدد از اهرم ،آن را به حالت
قبل برگرداند.
در مدل  Panoramaصندلیهای راست و چپ
ردیف دوم به صورت ثابت است.
خم کردن پشتی صندلی وسط
(ردیف دوم و سوم)
اهرم ( )Cتصویر  33را به سمت باال کشیده و پشتی
تصویر  32صندلی را به سمت جلو خم کنید.
از سطح پشت صندلی وسط میتوان به عنوان زیر
آرنجی و همینطور به عنوان میز با دو جالیوانی
استفاده نمود.
برای بازگرداندن پشتی صندلی به حالت اول از اهرم
استفاده نمایید.
برای خواباندن پشتی صندلی وسط ردیف دوم
پشت سری را بیرون آورده تا تنظیم پشتی صندلی
وسط ردیف اول آسانتر گردد.

خودروی مدل COMBI

تصویر 34

حالت تاشده
به روش زیر عمل کنید :
  پشت سری را از جای خود خارج نموده
  با دست راست اهرم ( )Bتصویر ( 35که در زیر اهرم
( )Aتصویر  34قرار دارد) را به سمت باال کشیده
  پشتی صندلی را  5°به سمت عقب چرخانده ،و
  با دست چپ ،پشتی صندلی را به سمت جلو
خم کنید.
)25

اهرم ( )Aتصویر  34را به سمت باالکشیده و پشتی
صندلی را به سمت جلو خم کنید.
تصویر 33
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دسترسی به صندلیهای ردیف دوم
برای دسترسی به صندلیهای ردیف دوم اهرم ()B
تصویر  33در سمت راست صندلی سمت بیرونی
ردیف اول را کشیده و با دست چپ پشتی صندلی را
به سمت جلو خم کنید.

تصویر 35

خارج کردن نیمکت
نکته مهم :برای خارج کردن نیمکت حداقل به
کمک دو نفر نیاز است.
برای خارج کردن نیمکت به روش زیر عمل کنید:
  پس از تا کردن صندلی ،از اهرم ( )Cو ( )Dتصویر
 36استفاده نموده آنها را به سمت جلو بچرخانید
(طبق مشخصات مندرج بر روی برچسب روی
تصویر 37
رام شاسی پایینتر).
صندلی عقب قابل خم کردن
  صندلی را به سمت جلو بلند کنید.
برای خارج کردن صندلی به روش زیر عمل کنید.
  صندلی را به سمت باال آورده
  از اهرم ( )Aتصویر  38برای خارج کردن صندلی
  سپس در این حالت از اهرم ( )Eو ( )Fتصویر 37
عقب استفاده کنید تا بتوانید به راحتی اهرم زیر
استفاده نموده و آنها را به سمت باال بچرخانید.
آن را آزاد کنید (حرکت .)1
   صندلی را از کف خودرو بلند نموده و خارج
  دکمه مدور سیاه ( )Bتصویر  38را بکشید (حرکت .)2
نمایید.
  اهرم ( )Aباالی نگهدارنده ( )Cتصویر ( 39کنار
)26
پایه) که مجموعه را در حین انجام عملیات
خارج کردن در موقعیت باال نگه میدارد را به
سمت باال بکشید( .حرکت )3

تصویر 39

هنگامی که پایه قفل شدهاست میتوان صندلی را
با دو دست گرفته و مطابق تصویر  40به سمت جلو
یا عقب حرکت داد.
همچنین میتوان با کشیدن صندلی به سمت نقاطی
که بتوان از طریق آنها ،قالبها را از سوراخهای داخل
ریل آزاد نمود ،آن را پیاده نمود .در این وضعیت (با
کمی لغزاندن پایه روی ریل و کشیدن همزمان آن
به سمت بیرون) میتوان به راحتی صندلی را مطابق
تصویر  41پیاده نمود.

تصویر 36

تصویر 38

تصویر 40
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درغیراینصورت اطمینان حاصل کنید که صندلی
روی ریل قرارگرفته و در جای خود محکم شدهباشد
(صندلی را چند میلمتر به سمت عقب یا جلو حرکت
دهید تا کام ً
ال در جای خود محکم شود).
اولین گام محکم شدن اهرم پایه صندلی در جای
خود است به عبارت دیگر پس از آنکه اهرم نگهدارنده
کام ً
ال در ریل کف جای گرفت میتوان صندلی را در
موقعیت انتخاب شده محکم نمود .میتوان صندلی را
تصویر 41
 180°به سمت صندلی مقابل چرخاند.
پس از لغزاندن و خارج کردن صندلی ،قبل از رانندگی
بدین منظور بخش"صندلی دارای پایه قابل چرخش"
باید دوباره به روش زیر صندلی سرجای خود قرارگرفته
را مالحظه نمایید.
و روی ریل های کف خودرو محکم شود.
پایه را روی ریلها قرار داده
 -4صندلیهای نیمکتی (برای مدلهای ون
اهرم پایه را مطابق تصویر  42با فشار مناسب به
)Crew Cab
سمت پایین فشار دهید تا پایه محکم و قفل شود.
(در صورت مجهز بودن)
در مدلهای خاص ،خودرو مجهز به صندلیهای
نیمکتی  4نفره در ردیف عقب میباشد این نیمکت
مطابق تصویر  43مجهز به یک محفظه نگهدارنده
بطری در کنار نیمکت ( )Aمیباشد.
مطابق تصویر  ،44برای دسترسی به محفظه بار
میتوان صندلی را به صورت دستی تا نمود.
تصویر 42
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نکته مهم :تنها زمانی میتوان از عملکرد محکم شدن
صندلی اطمینان حاصل نمود که بست ایمنی زیر
اهرم قفل شده باشد.

تصویر 43

تصویر 44

هشدار

 )17تمام تنظیمات باید هنگام توقف خودرو
صورت گیرد.
 )18بعد از انجام تنظیمات باید با حرکت دادن
صندلی به سمت جلو و عقب از محکم شدن
قفل آن اطمینان حاصل نمایید زیرا ممکن است
صندلی به صورت ناگهانی حرکت کرده و کنترل
خودرو را از دست بدهید.

 )19برای اطمینان خاطر پشتی صندلی را به
حالت قائم نگهداشته و سپس به آن تکیه دهید
و اطمینان حاصل نمایید که کمربند ایمنی کام ً
ال
قفسه سینه و لگن شما را محافظت میکند.
 )20قبل از بستن کمربند ایمنی اطمینان حاصل
نمایید که زیر آرنجیها در حالت عمودی باشند
به بخش ״ کمربند ایمنی״ مراجعه نمایید).
 )21قبل از بازکردن کمربند و خارج شدن از
خودرو اطمینان حاصل نمایید که زیر آرنجی
سمت بیرون(سمت در) کام ً
ال بلند شدهباشد.
 )22تمام تنظیمات خصوصاً چرخاندن صندلی
باید انجام شود .مراقب باشید تداخلی در عملکرد
اهرم ترمز دستی ایجاد نکند.
 )23قبل از حرکت ،از قرارگرفتن صندلی در
وضعیت رانندگی اطمینان حاصل نمایید.
 )24از قراردادن بار زیاد روی صفحه نگهدارنده
صندلی اجتناب کنید زیرا در صورت بروز ترمز یا
تکان ناگهانی ممکن است با سرنشیان خودرو برخورد
نموده و باعث ایجاد جراحتهای شدید شود.
 )25هنگامیکه صندلیهای ردیف دوم تا شدهاست.
از سوار نمودن سرنشین در ردیف سوم خودداری
نمایید .هیچ گونه شیئی را روی پشتی نیمکت تا
شده ردیف دوم قرار ندهید زیرا در اثر تکان یا ترمز
شدید ممکن است با سرنشینان خودرو برخورد
نموده و باعث ایجاد جراحتهای شدید شود .برای
اطالعات بیشتر به بخش مربوط به سینی زیر
نیمکت مراجعه کنید.
 )26پس از جایگذاری مجدد صندلی از محکم شدن
کامل آن به کف خودرو اطمینان حاصل نمایید.

نکته مهم

 )3پارچه به کار رفته در داخل خودرو شما
برای استفاده طوالنی مدت طراحی شدهاست،
توصیه میشود تا از کشیدهشدن محکم و مداوم
تزئینات لباس همچون قالبهای فلزی ،قزن،
بندینگهای چسبی و نظایر آن جلوگیری نمایید
زیرا این اشیاء باعث آسیبدیدن پارچه در نهایت
پاره شدن آن میشوند.

غربیلک فرمان
میتوان زاویه غربیلک فرمان را تنظیم نمود.
برای تنظیم به روش زیر عمل کنید.
   اهرم آزاد کننده شکل  45را به سمت غربیلک
فرمان کشیده و رها کنید (وضعیت (.))2
   غربیلک فرمان را تنظیم نمایید.
   اهرم آزاد کننده را به سمت جلو فشار دهید و
آن را رها نمایید (وضعیت(.))۱
)28 )27

تصویر 45

هشدار

 )27تمام تنظیمات باید هنگام توقف خودرو و
خاموش بودن موتور صورت گیرد.
 )28هرگونه عملکرد متفرقه شامل کار بر روی
سیستم غربیلک فرمان یا اصالح ستون غربیلک
فرمان (مانند نصب تجهیزات ضدسرقت) که
موجب تأثیر منفی بر عملکرد و ایمنی خودرو
و تجهیزات آن ،ایجاد مشکالت ایمنی جدی و
در نتیجه عدم تطابق خودرو با مقررات مربوطه
شود ،اکیدا ً ممنوع است و باعث باطل شدن
گارانتی خودرو میگردد.
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محدب (دید گسترده) سمت راست (موقعیتهای ()3
و ( )4برای آین ههای دید عقب بیرونی با بازوی کوتاه،
مدلهای  Tempo- tiberoو تمام آین ههای دید عقب

آینههای دید عقب
آینههای دید عقب داخلی

اهرم ( )Aتصویر  46برای حرکت دادن آینه به دو بیرونی دارای بازوی متوسط و بلند امکان پذیراست.
موقعیت مختلف استفاده میشود :عادی و ضدتابش پس از چرخاندن دکمه مدور ( )Bروی آینه میتوان
آن را در جهت فلشهای نشان داده شده حرکت
داده و آین ه انتخابی را تنظیم نمود.
تصویر 48

آینههای بغل

تصویر 46

تنظیم دستی آینه
برای تنظیم آینهها میتوان شیشه آینه هر دو
سمت را به صورت دستی تنظیم نمود.
آینههای برقی
تنها هنگام قرارگیری سوئيچ در موقعیت MAR
میتوان آینهها را به صورت برقی تنظیم نمود.
برای تنظیم آینهها ،کلید مدور( )Bتصویر  47را در
یکی از چهار موقعیت زیر قرار دهید.
( )1آینه بغل سمت چپ ( )2آینه بغل سمت راست
( )3آینه محدب (دید گسترده) سمت چپ ( )4آینه
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تا کردن آین ه به صورت برقی
(در صورت مجهز بودن)
در صورت نیاز (برای مثال عدم وجود فضای کافی و
یا در شستشوی خودکار خودرو) میتوان با حرکت
دادن آینهها از موقعیت ( )1به موقعیت ( )2به
صورت برقی یا دستی ،آنها را تا نمود( .تصویر )48
تصویر 47

جمع کردن آینهها به صورت دستی
در صورت نیاز(برای مثال عدم وجود فضای کافی و
یا در شستشوی خودکار خودرو) میتوان با حرکت
دادن آینهها از موقعیت ( )1به ( )2تصویر  ،48آنها
را جمع نمود.
اگر به طور تصادفی به طور مثال براثر ضربه آینه
به سمت خارج چرخید (موقعیت ( ،))3باید آن را
به صورت دستی به سمت موقعیت ( )1بازگردانید.

تصویر 49

تا کردن برقی
برای تا کردن آین هها به صورت برقی همانند تصویر
 49بخش ( )2دکمه دو سویه ( )Aرا فشار دهید .برای
باز کردن آین ه بخش ( )1دکمه را فشار دهید.

اگر آینهها به صورت دستی و یا بر اثر ضربه به
سمت خارج چرخیده باشد میتوان آنها را به صورت
دستی یا برقی به حالت رانندگی بازگرداند.
برای بازگرداندن برقی آینهها به حالت رانندگی
همانند تصویر  49بخش ( )2دکمه دو سویه ( )Aرا
فشار دهید تا صدای» کلیک «شنیده شود ،سپس
مجددا ً بخش ( )1دکمه را فشار دهید.

نکته مهم :اگر آین هها به صورت برقی تا شدهباشند
باید آنها را به صورت برقی به حالت رانندگی باز
گرداند .از بازکردن آین هها به صورت دستی خودداری
نکته مهم :در صورتی که همانند تصویر  48با
نمایید.
اشتباه آینه به صورت دستی به سمت خارج تا
تا کردن دستی
شدهباشد میتوان آن را در موقعیت وسط قرارداد
برای تا کردن آینهها به صورت دستی همانند تصویر
در این حالت ،آینه را به صورت دستی در موقعیت
 48آنها را از موقعیت ( )1به موقعیت ()2حرکت ( )1قرار دهید سپس همانند تصویر  49بخش ()2
دهید .در صورتی که آینهها به صورت دستی تا شده
دکمه دو سویه ( )Aرا فشار دهید تا آینه به موقعیت
باشند ،میتوان آنها را به صورت دستی یا برقی به
( )2بازگردد و صدای״ کلیک״ شنیده شود سپس
حالت رانندگی بازگرداند.
بخش ( )1دکمه را فشار دهید تا آینه به موقعیت
نکته مهم :برای بازکردن آینهها به صورت برقی ( )1بازگردد.
همانند تصویر  49بخش ( )2دکمه دو سویه ()A
یخزدایی /بخارزدایی
را فشار دهید تا زمانی که صدای״ کلیک״ شنیده
(در صورت مجهز بودن)
شود سپس مجددا ً بخش ( )1دکمه را فشار دهید.
آینهها مجهز به گرمکن هستند که با (فشار دکمه
) و روشن شدن گرمکن شیشه عقب میتوان
تا کردن آینهها به سمت خارج
میتوان آین هها را به صورت دستی به سمت خارج آنها را فعال نمود.
تا نمود (موقعیت ( )3تصویر  )48و یا اگر آین هها به نکته مهم :این عملکرد دارای زمانبندی است و بعد
صورت ناگهانی (مث ً
ال بر اثر ضربه) به سمت خارج از چند دقیقه به صورت خودکار غیرفعال میگردد.
چرخیده باشند ،میتوان آنها را دوباره به حالت
رانندگی برگرداند.

هشدار

 )29از آنجاییکه آینه بغل به صورت منحنی است
ممکن است کمی فاصله تصویر دیدهشده با مقدار
حقیقی متفاوت باشد .عالوه بر این تصویر بخش
پایینی آینه به گونهای است که دامنه دید را
افزایش میدهد .اندازه تصویر دیده شده کوچکتر
شده و این برداشت القا میشود که اشیاء دیده
شده در تصویر دورتر از فاصله واقعی است.
 )30هنگام رانندگی آینهها باید در موقعیت ()1
باشند.

چراغهای بیرونی خودرو
چکیده مبحث

دسته راهنمای سمت چپ شامل کلیدهای کنترل
چراغهای بیرونی میشود .تنها زمانی میتوان
چراغهایی بیرونی را روشن نمود که سوئيچ در
وضعیت  ONباشد.
خاموش کردن چراغها
برای این کار طبق تصویر  50باید توپی دسته
راهنما روی عالمت باشد.
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چراغهای جلو نور پایین  /نور باال /بغل

همانند تصویر  51سوئيچ را در موقعیت  MARقرار
داده و دسته راهنما را روی قرار دهید.
با فعال شدن چراغهای جلو نور پایین ،چراغ رانندگی
در روز خاموش و چراغهای جانبی و چراغهای جلو
روی
نور پایین روشن میشود و چراغ هشدار
صفحه نشانگر روشن خواهد شد .هنگامی که سوئيچ
در موقعیت  STOPقرار گرفته و یا از مغزی سوئيچ
تصویر  50خارج شدهباشد و توپی دسته راهنما را از موقعیت
چراغهای رانندگی در روز
موقعیت تغییر کند تمامی چراغهای
به
( در صورت مجهز بودن)
جانبی و چراغ پالک راهنمایی و رانندگی خودرو
داشته
قرار
MAR
موقعیت
هنگامی که سوئيچ در
روشن میشود و چراغ هشدار روی صفحه نشانگر
و طبق تصویر  50توپی دسته راهنما در موقعیت روشن خواهد شد.
قرارگیرد ،چراغهای رانندگی در روز به صورت
خودکار روشن میشوند و سایر چراغها و چراغ
سقفی خاموش میماند .در برخی مدلها از طریق
منوی مندرج در صفحه نشانگر میتوان چراغ
رانندگی در روز را فعال یا غیر فعال نمود.
برای اطالعات بیشتر به بخش "صفحه نشانگر" فصل
"آشنایی با صفحه نشانگر" مراجعه نمایید.
در صورتی که چراغ رانندگی در روز غیرفعال باشد
با وجود قرارگیری توپی دسته راهنما روی عالمت
تصویر 51
  چراغها خاموش است.
)31
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روی صفحه نشانگر روشن خواهد شد.
برای خاموش کردن چراغهای اصلی جلو نور باال دسته
راهنما را مجددا ً به سمت غربیلک فرمان بکشید.
(چراغهای نور پایین روشن خواهدشد)

چشمکزدن چراغهای جلو

تصویر 52

صرف نظر از موقعیت توپی دسته راهنما جلو طبق
تصویر  53دسته راهنما را به سمت غربیلک فرمان
(موقعیت ناپایدار اول) بکشید.
چراغ هشدار   روی صفحه نشانگر روشن خواهد شد.

چراغهای اصلی جلو نور باال

قرار
وقتی که توپی دسته راهنما در موقعیت
دارد دسته راهنما را به سمت غربیلک فرمان بکشید
(موقعیت ناپایدار دوم تصویر  )52و چراغ هشدار

تصویر 53

چراغ نور باالی خودکار
(کنترل چراغ نور باال)
چراغهای جلو

به منظور جلوگیری از تابش نور چراغها در چشم
سایر رانندگان هنگام رسیدن خودرویی از سمت
مقابل یا نزدیک شدن به خودروی جلویی ،چراغهای
نور باال به صورت خودکار خاموش میشود.
با انتخاب آیتم مربوطه در منو و چرخاندن دسته
سیستم فعال میگردد.
راهنما روی موقعیت
هنگامی که چراغهای نور باال اصلی جلو برای اولین
بار فعال میگردد با کشیدن دسته راهنما عملکرد
روی صفحه
آنها فعال شده و چراغ هشدار
نشانگر روشن میشود اگر چراغهای نور باال روشن
روشن میماند.
بماند ،چراغ هشدار آبی
درصورتی که سرعت خودرو از  40کیلومتر بر
ساعت بیشتر شود و عملکرد فعال باشد ،با کشیدن
مجدد دسته راهنما به سمت موقعیت چراغ نور باال
عملکرد غیر فعال میشود.
در صورتی که سرعت خودرو از  15کیلومتر بر
ساعت کمتر شود و عملکرد فعال باشد ،چراغ نور باال
خاموش میشود .با کشیدن مجدد دسته راهنما به
سمت موقعیت چراغ نور باال چراغ روشن شده چراغ
در صفحه نشانگر روشن میشود و
هشدار آبی
تا زمانی که سرعت خودرو مجددا ً به  40کیلومتر بر
ساعت برسد چراغ نور باال روشن میماند.

هنگامی که سرعت خودرو از  40کیلومتر بر ساعت
تجاوز کند ،دوباره عملکرد به صورت خودکار صورت
میگیرد .
اگر در این شرایط دسته راهنما را دوباره بکشید تا
چراغ نور باال غیر فعال گردد ،عملکرد غیرفعال شده
و چراغ نور باال خاموش میشود.
تصویر 51
توپی دسته راهنما را به موقعیت
بچرخانید تا عملکرد خودکار غیر فعال شود.

عملکرد تغییر مسیر(الین)
برای اعالم تغییر مسیر ،دسته راهنمای سمت چپ
را به مدت کمتر از نیم ثانیه در موقعیت (ناپایدار)
قرار دهید.
پس از آن ،چراغ راهنما در جهت انتخاب شده پنج
بار چشمکزده و سپس به صورت خودکار خاموش
خواهد شد.

)33 )32

چراغ پارک

تنها زمانی این چراغها روشن میشود که سوئيچ در
موقعیت  STOPقرارداشته و یا توپی دسته راهنمای
سمت چپ ابتدا در موقعیت و سپس در موقعیت
یا قرارگیرد.
چراغ هشدار در صفحه نشانگر روشن خواهد شد.

چراغهای راهنما

دسته راهنمارا در موقعیت (پایدار) تصویر  54قرار دهید.

تصویر 54

چراغهای راهنمای سمت راست است.
  به سمت پایین (موقعیت ( :))2برای فعال کردن
چراغهای راهنما چپ است.
چراغ هشدار یا   روی صفحه نشانگر چشمک
خواهد زد.
هنگامی که چراغهای رانندگی در روز روشن هستند (در
مدلهای بدون  LEDو یا در صورت مجهز بودن) فعال
کردن چراغهای راهنما باعث خاموش شدن چراغهای
رانندگی در روز سمت مربوطه میشوند (.)DRL

این چراغ فضای جلوی خودرو را برای مدت کوتاهی
روشن میکند.

به سمت باال (موقعیت ( :))1برای فعال کردن چراغروشناییموقت(راهنماییتادربمنزل)

فعال کردن عملکرد
پس از قرارگیری سوئيچ درموقعیت  STOPیا خارج
کردن آن از مغزی فرمان ،دسته راهنما را همانند
تصویر  55و طی دو دقیقه پس از خاموش کردن
موتور ،به سمت غربیلک فرمان بکشید.
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هر بار که دسته راهنما حرکت کند ،چراغها به سنسور خودکار چراغ جلو
مدت  30ثانیه تا حداکثر  210ثانیه روشن خواهند (سنسور حساس به نور)
ماند و سپس به صورت خودکار خاموش خواهدشد.
در صفحه
با فعال شدن عملکرد چراغ هشدار
نشانگر روشن خواهد شد و پیغام مربوطه در صفحه
نشانگر ظاهر میشود (به بخش "چراغها و پیغامهای
هشدار" مراجعه نمایید).

( درصورت مجهز بودن)
این سنسور بسته به تنظیمات حساسیت به نور
میزان روشنایی بیرون خودرو را تشخیص میدهد
هر چه حساسیت باالتر باشد .با کم شدن نور بیرون،
چراغهای بیرونی خودرو فعال میشوند.
میتوان حساسیت این سنسور را با استفاده از ״ منوی
تنظیمات Set up״ در صفحه نشانگر تنظیم نمود.
فعالکردن سنسور
توپی دسته راهنما را مطابق تصویر  56در موقعیت
قرار دهید :این کار باعث میشود براساس
شرایط نوری بیرون چراغهای جانبی و چراغهای
کوچک به صورت همزمان و خودکار روشن شوند.

تصویر 55

چراغ هشدار با حرکت دسته راهنما روشن شده و تا
غیرفعال شدن خودکار عملکرد ،روشن خواهدماند.
هرگونه حرکت دسته راهنما فقط مدت زمان روشن
ماندن چراغها را افزایش میدهد.

غیرفعال کردن عملکرد
همانند تصویر  55دسته راهنما را به مدت بیش از
 2ثانیه به سمت غربیلک فرمان بکشید.
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تصویر 56

غیرفعالکردن سنسور
بعد از غیرفعال شدن سنسور حداکثر پس از 10
ثانیه چراغهای جلو نور باال و چراغهای بغل خاموش
میشود.

سنسور قابلیت تشخیص وجود مه را ندارد .بنابراین
در چنین شرایطی باید چراغها را به صورت دستی
روشن نمود.
هشدار

 )31در کشورهایی که به اجبار باید در حین
رانندگی در طول روز چراغها روشن باشد میتوان
از چراغ های رانندگی در روز به جای چراغهای
نور پایین استفاده نمود و در کشورهایی که
اجباری وجود ندارد میتوان از آنها استفاده نکرد.
حین رانندگی در شب و یا درون تونل نمیتوان
از چراغهای رانندگی در روز به جای چراغهای
جلو نور پایین استفاده نمود.
استفاده از چراغهای رانندگی در روز در اتوبان
زیر نظر قوانین کشوری است که در آن رانندگی
میکنید .بر طبق مقررات عمل نمایید.
 )32سیستم از طریق یک دوربین کنترل
میشود .شرایط خاص آب و هوایی ممکن
است بر تشخیص درست شرایط جاده تأثیر
بگذارد .بنابراین همیشه نحوه استفاده درست از
چراغهای رانندگی در روز با توجه به قوانین بر
عهده راننده است برای غیرفعالکردن عملکرد
خودکار ،توپی دسته راهنما را بر روی موقعیت
قرار دهید.
 )33اگر با توجه به میزان بار ،دوربین موقعیت را
تشخیص ندهد سیستم ممکن است موقتاً عمل
نکند تا دوباره دوربین به صورت خودکار کالیبره
شود.

چراغهای سقفی

چراغ جلو
جهت چراغهای نور باال

برای راحتی و ایمنی راننده و سایر رانندگان الزم
است چراغهای جلو  به درستی تنظیم شوند .برای
اطمینان از دید درست در هنگام حرکت با چراغ
روشن باید تنظیم چراغها به درستی صورت گیرد.
برای بررسی و تنظیم نور چراغهای جلو با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس حاصل نمایید.

تنظیمکننده صحیح نور چراغهای جلو

چراغ سقفی جلو با نور نقطهای

تصویر 57

تنظیم چراغ مهشکن

این تجهیزات زمانی عمل میکند که سوئيچ در (در صورت مجهز بودن)
موقعیت  MARبوده و چراغهای نور پایین روشن باشد .برای بررسی و تنظیم چراغها به نمایندگی شرکت
پارسیان موتور مراجعه نمایید.
تنظیم چراغهای جلو
یا
بر روی کنترل پنل تصویر  57را فشار تنظیم چراغهای جلو در خارج از کشور مبدأ
دهید.
چراغهای نور باالو پایین برای کشوری تنظیم میشود
براساس نحوه تنظیمات ۷ ،موقعیت روی صفحه نشانگر که خودرو در آنجا خریداری شدهاست در کشورهایی
نمایش داده میشود.
که در سمت دیگر جاده رانندگی میشود باید جهت
نور چراغهای جلو براساس فیلمی که همراه دفترچه
نکته مهم :هر بار که وزن بار حمل شده تغییر یابد
ارسال میگردد ،تنظیم شده تا از تابش نور در چشم
تنظیمات نور چراغها را بررسی نمائيد.
رانندگان خودروهای سمت مقابل جلوگیری شود.
این فیلم توسط  MORAR Lineaccessoriتولید
و در نمایندگی شرکت پارسیان موتور موجود است.

از کلید ( )Aتصویر  58برای روشن /خاموش کردن
چراغ سقفی استفاده میشود .اگر کلید ( )Aدر
موقعیت وسط باشد :چراغهای ( )Cو ( )Dبا باز /
بسته شدن درب روشن /خاموش میشوند .اگر سمت
چپ کلید ( )Aرا فشار دهید چراغهای ( )Cو ()D
خاموش باقی میماند .اگر سمت راست کلید ()A
را فشار دهید چراغهای ( )Cو ( )Dروشن میماند.

تصویر 58

روشن /خاموش شدن چراغها به صورت کم کم و به
تدریج خواهد بود .کلید ( )Bبه صورت نور نقطهای
است وقتی چراغ سقف خاموش است میتوان از این
کلید به صورت زیر استفاده نمود:
با فشار سمت چپ کلید ،چراغ ( )Cروشن میشود.
با فشار سمت راست کلید ،چراغ ( )Dروشن می شود.
پس از قفل شدن درب ،چراغ بعد از دوره زمانبندی
شده به صورت خودکار خاموش میشود.
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چراغ روشن میشود و سپس بعد از چند ثانیه به
زمانبندی چراغ سقفی
در برخی مدلها برای تسهیل در ورود و خروج از صورت خودکار خاموش میشود.
خودرو در هنگام شب و یا در نور کم دو نوع حالت   موقعیت  : OFFچراغ همیشه خاموش است.
اگر کلید در موقعیت روشن باشد ،چراغ سقف
زمانبندی مختلف وجود دارد.
 15دقیقه پس از خاموش شدن موتور به صورت
  برای سوار شدن به خودرو
خودکار خاموش خواهد شد.
  برای پیاده شدن از خودرو

چراغهای اعالم خطر(فالشر)

میتوان صرفنظر از موقعیت سوئيچ با فشار کلید
( )Aتصویر  61چراغها را روشن نمود.

چراغ سقفی قابل جابجایی

چراغ  LEDدر محفظه بار

این چراغ در داخل محفظه بار تصویر  59تعبیه (در صورت مجهز بودن)
از این چراغ به عنوان چراغ قوه ثابت یا چراغ قوه
شدهاست.
پرتابل استفاده میشود.
هنگامی که چراغ قابل حمل به پایه ثابت تصویر 60
وصلشود باتری چراغ قوه برقی به صورت خودکار
شارژ میشود.
هنگامی که خودرو متوقف بوده و سوئيچ در
موقعیت  STOPقرار داشته یا از مغزی فرمان خارج
شده باشد ،چراغ سقف برای حداکثر  15دقیقه
شارژ است.
تصویر 59

از کلید  Aمیتوان برای روشن و خاموش کردن
چراغ استفاده نمود:
 :چراغ همیشه روشن است.
  موقعیت
  موقعیت  :هنگامی که درب جلو ،درب کناری
و درب لوالیی عقب باز شود ،این چراغ روشن
خواهد شد .پس از بسته شدن تمامی دربها ،این
چراغ پس از  10ثانیه به صورت خودکار خاموش
میشود .همچنین با ورود هر فرد به محفظه بار
30

کلیدهای کنترل

تصویر 60

تصویر 61

و  

پس از فعال شدن سیستم چراغهای هشدار
روی صفحه نشانگر روشن خواهد شد.
برای خاموش کردن چراغها کلید ( )Aرا مجددا ً
فشار دهید.
ترمز اضطراری
(در صورت مجهز بودن)
در صورت ترمزگیری اضطراری چراغهای اعالم
خطر(فالشر) به صورت خودکار روشن شده و همزمان
عالمت و روی صفحه نشانگر ظاهر میگردد.
این عملکرد پس از تغییر حالت ترمز به صورت
خودکار غیر فعال میشود.

چراغهای مهشکن

(درصورت مجهز بودن)
هنگامیکه چراغهای جانبی و عقب روشن است
در تصویر  62را فشار دهید تا چراغهای
دکمه
مهشکن و عالمت در صفحه نشانگر روشن شود.
برای خاموش شدن چراغ مجددا ً دکمه را فشار دهید.
تصویر 63

چراغهای مهشکن /چراغهای مهشکن عقب

تصویر 62

چراغهای مهشکن عقب

(درصورت مجهز بودن)
هنگامیکه چراغهای نور پایین جلو و یا چراغهای
جانبی و چراغ مهشکن(درصورت مجهز بودن) روشن
میتوان این چراغ را روشن
است با فشار دکمه
در صفحه نشانگر روشن خواهد
نمود و عالمت
شد .با فشار مجدد دکمه ،یا خاموش کردن چراغهای
نور پایین یا چراغ مهشکن (درصورت مجهز بودن)
چراغ خاموش میشود.

(درصورت مجهز بودن)
هنگامیکه چراغهای نور پایین روشن است ،از
دکمه ( )Aتصویر  64به روش زیر برای روشن کردن
چراغهای مهشکن جلو /عقب استفاده نمایید:
  با یکبار فشار :چراغهای مهشکن روشن شده و
عالمت روی صفحه نشانگر روشن خواهد شد.
  با دو بارفشار :چراغهای مهشکن عقب روشن شده
روی صفحه نشانگر روشن خواهد
و عالمت
شد.
  با سه بار فشار :چراغ مهشکن جلو  /عقب خاموش
خواهد شد.

غ پارک
چرا 

تصویر 64

این چراغ فقط هنگام قرارگیری سوئيچ در حالت
 STOPیا خارج کردن سوئيچ از مغزی فرمان و با
چرخاندن توپی دسته راهنمای سمت چپ به موقعیت
روشن میشوند .پس از آن
یا
و سپس
چراغ هشدار روی صفحه نشانگر روشن خواهد شد.

عملکرد ECO

  تصویر 64
برای فعال کردن این عملکرد دکمه
را فشار دهید .با فعال شدن این عملکرد چراغ LED
مربوطه روی دکمه همراه با عالمت و پیغام مربوطه
روی صفحه نشانگر روشن خواهد شد.
این عملکرد در حافظه خودرو ثبت میشود و بنابراین
با روشن شدن مجدد خودرو سیستم تنظیمات قبل
از خاموش شدن موتور را حفظ خواهد کرد .با فشار
مجدد دکمه ،عملکرد غیر فعال شده و تنظیمات
معمول رانندگی بازیابی میشود .با فعال بودن
عملکرد در صورت بروز نقص ،سیستم به صورت
را غیر فعال نموده و تنظیمات
خودکار عملکرد
معمول رانندگی بازیابی میشود.
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گرمکن شیشه عقب

(درصورت مجهز بودن)
برای فعال شدن این عملکرد ،دکمه ( )Aتصویر 65
را فشار دهید .این عملکرد به صورت خودکار پس
از  20دقیقه غیرفعال میشود.

تصویر 66

قطع کردن اتصال باتری
(قطع کردن)

برای قرار دادن سوئيچ در موقعیت  ،BATTدکمه
(( )Aقرمز) تصویر  67را فشار دهید.
حدود  7دقیقه پس از آنکه سوئيچ در موقعیت
 BATTقرار گرفت با قطع ارتباط سیم ارث اتصال
تصویر  65باتری قطع میشود.
این بازه زمانی  ۷دقیقه الزم است تا :
   راننده از خودرو خارج شده و با استفاده از
ریموت کنترل دربهای خودرو را قفل کند.

   از غیر فعال بودن تمام سیستمهای الکتریکی
خودرو اطمینان حاصل شود.
پس از قطع اتصال باتری تنها میتوان با استفاده از
سوئيچ مکانیکی و بازکردن درب راننده وارد خودرو
شد.
برای بازیابی اتصال باتری ،سوئيچ را در مغزی فرمان
وارد نموده و آن را در موقعیت  MARقرار دهید در
این لحظه میتوان خودرو را به طور معمول روشن
نمود .در صورت قطع باتری ،شاید الزم باشد که
تمام تجهیزات الکتریکی اصلی (مانند ساعت تاریخ
و غیره) را مجددا ً تنظیم نمود.
قفل کردن درب
برای قفل تمام دربها به صورت همزمان صرف نظر
از موقعیت سوئيچ ،دکمه ( )Aتصویر  68در کنسول
وسط را فشار دهید.

(درصورت مجهز بودن)
همانطور که در تصویر  66نشان داده شده است،
با قراردادن سوئيچ در موقعیت  BATTمیتوان
عملکرد قطع کردن اتصال باتری را فعال نمود.

تصویر 68
تصویر 67
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با قفل شدن دربها ،چراغ  LEDدکمه روشن خواهد
شد.

درصورت قرار گرفتن دسته راهنما درموقعیت (،)B
برای حالت عملکرد تناوبی حلقه ( )Fرا روی یکی از
 ۴سرعت زیر قرار دهید.
  تناوب بسیار کند
  -تناوب کند  - -تناوب متوسط  - - -تناوب تند(  )Cدور کند متوالی
تصویر   )D( 69دور تند متوالی
مطابق تصویر  69روی پنل شیشه باالبر برقی  )E( ،دور تند موقت (موقعیت ناپایدار)
دکمه ( )Dقرار دارد که به صورت مستقل محفظه دور تند موقت در موقعیت ( )Eمربوط به زمانی
بار را قفل  /باز میکند.
است که دسته راهنما به صورت دستی در این
موقعیت قرار گیرد.
تمیز کردن شیشه
پس از رها کردن ،دسته راهنما به موقعیت ( )Aباز
میگردد و عملکرد برف پاککن به صورت خودکار
چکیده مبحث
متوقف میشود.
دسته راهنمای سمت راست تصویر  70برف
)4
پاککن و شیشهشوی و (در صورت مجهز بودن)
شیشهشوی چراغهای جلو و سنسور حساس
به باران را فعال میکند .این عملکرد فقط با
قرارگیری سوئيچ درموقعیت  MARفعال میشود.

برف پاککن /شیشهشوی

دسته راهنمای سمت راست تصویر  70میتواند در
 ۵موقعیت قرار گیرد:
(  )Aبرف پاککن خاموش
(  )Bعملکرد متناوب

تصویر 70

نکته مهم :توصیه میشود که هر سال تیغههای برف
پاککن تعویض شود.

عملکرد شستشوی هوشمند״Smart Washing״
با کشیدن دسته راهنما به سمت غربیلک فرمان
(موقعیت ناپایدار) آب پاش شیشهشوی شیشه جلو
تصویر  71فعال میشود.
دسته برف پاککن را به مدت نیم ثانیه کشیده
و نگه دارید .با یک حرکت دسته برف پاککن،
میتوان آب پاش شیشهشوی و برف پاککن را به
طور همزمان فعال نمود.
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پس از رد کردن دسته برف پاککن ،عملکرد متوقف حرکت برف پاککن نشان میدهد دستور اعمال و
میشود .پس از حدود  6ثانیه ،چرخه عملکرد برف سنسور فعال شدهاست.
حلقه ( )Fرا بچرخانید تا حساسیت سنسور حساس
پاککن کامل میشود.
به باران افزایش یابد.
حرکت برف پاککن نشان میدهد که دستورالعمل و
حساسیت سنسور افزایش یافتهاست.
در صورت فعال بودن سنسور حساس به باران ،اگر از
شیشهشوی استفاده شود ،پس از انجام چرخه شستشوی
معمولی ،سنسور  به عملکرد خودکار بازمیگردد.
غیرفعال سازی تصویر 70

سنسور حساس به باران

تصویر 71

(در صورت مجهز بودن)
سنسور حساس به باران پشت آینه دید عقب داخلی
و روی شیشه جلو قرار دارد و بسته به شدت بارش
به صورت خودکار میزان حرکت رفت و برگشت
برف پاککن را تنظیم میکند.
نکته مهم :محل سنسور را همیشه تمیز نگه دارید.
فعال سازی تصویر 70

دسته راهنمای سمت راست را به سمت پایین
موقعیت ( )Bبکشید تا یک کلیک به گوش برسد.

دسته راهنما را از موقعیت ( )Bحرکت داده و یا سوئيچ
را در موقعیت  OFFقرار دهید .در صورت روشن کردن
مجدد خودرو (سوئيچ در موقعیت  ONقرار گیرد)،
حتی اگر دسته راهنما در موقعیت ( )Bقرار داشته
باشد ،سنسور فعال نمیگردد .برای فعال کردن مجدد
سنسور ،دسته راهنما را در موقعیت ( )Aیا ( )Cقرار
داده و سپس آن را در موقعیت ( )Bقرار دهید و حلقه
تنظیم حساسیت سنسور را بچرخانید.
در این صورت حتی اگر شیشه جلو خشک باشد برف
پاککن به نشان فعال شدن سنسور یک بار حرکت
خواهد کرد.
سنسور حساس به باران تفاوت روز و شب را تشخیص
داده و به صورت خودکار تنظیمات الزم را اعمال
میکند.
)34
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شیشهشوی چراغهای جلو

(در صورت مجهز بودن)
شیشهشوی چراغهای جلو قابل جمع شدناست بدین
معنی که؛ این شیشهشوی درون سپر جلو قرار داشته
و با فعال شدن برف پاککن چراغهای جلو (چراغ نور
پایین روشن باشد) این شیشهشوی نیز فعال میگردد.
نکته مهم :در بازههای زمانی معین ،نحوه کارکرد و
تمیز بودن آب پاش شیشهشوی را بررسی نمایند.
هشدار

 )34رگههای آب ممکن است باعث حرکت
ناخواسته تیغه برف پاککن شوند.
نکته مهم

 )4برای پاککردن الیههای برف یا یخ شیشه
جلو از برف پاککن استفاده نکنید .در این
شرایط ممکن است برف پاککنهای شیشه جلو
در معرض فشار شدید قرار گرفته و در عملکرد
کلید قطع کن موتور اختالل ایجاد نموده و
عملکرد سیستم را برای چند ثانیه قطع نماید.
اگر عملکرد به حالت اولیه برنگشت به نمایندگی
شرکت پارسیان موتور مراجعه نمایید.

بخاری و تهویه مطبوع

تصویر 72

 .1دریچه ثابت باالیی   .2دریچههای مرکزی قابل تنظیم   .3دریچههای جانبی ثابت   .4دریچههای جانبی قابل تنظیم
 .5دریچههای رو به کف (پاها) برای صندلیهای ردیف جلو
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کنترلهای سیستم تهویه مطبوع و
گرمایش

کنترلها

تصویر 73

کلید تنظیم دمای هوا (( )Aبرای هوای سرد یا گرم)

قسمت قرمز= هوای گرم
قسمت آبی= هوای سرد

کلید مدور( )Bبرای فعالسازی  /تنظیم فن

 = 0فن خاموش
 = 1-2-3سرعت فن
= حداکثر سرعت فن
4

  برای گرمایش در زمانی که دمای بیرون خودرو
بسیار پایین است خصوصاً برای هدایت مستقیم هوا
به سمت پاها
  برای گرم کردن پاها و بخارزدایی شیشه جلو
به صورت همزمان

برای بخارزدایی سریع شیشه جلو
دکمه مدور ( )Dبرای فعال /غیرفعالسازی
سیستم
بچرخانید
گردش هوا دکمه مدور ( )Dرا به سمت
تا گردش هوا در داخل خودرو فعال گردد.
دکمه مدور ( )Dرا به سمت بچرخانید تا گردش
هوا در داخل خودرو غیر فعال گردد.

سیستم کنترل دستی دما

(در صوت مجهز بودن)
)2

کنترلها

کلید انتخاب جهت وزش هوا

  برای خروج هوا از دریچههای وسط و جانبی
برای گرم کردن پا و خروج هوای کمی سردتر
از دریچههای داشبورد در شرایط دمایی متوسط
(عملکرد دومنظوره).
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کلید تنظیم درجه هوا (( )Aبرای هوای سرد یا گرم)
قسمت قرمز= هوای گرم
قسمت آبی= هوای سرد
کلید مدور( )Bبرای فعالسازی  /تنظیم فن

 = 0فن خاموش
 = 1-2-3سرعت فن
= حداکثر سرعت فن
4

کلید انتخاب جهت خروج هوا

  برای خروج هوا از دریچههای وسط و جانبی
برای گرم کردن پا و خروج کمی هوای سردتر
در شرایط دمایی متوسط از دریچههای داشبورد.
  برای گرمایش در زمان که دمای بیرون خودرو
و بسیار پایین است خصوصاً برای هدایت مستقیم هوا
به سمت پاها
  برای گرم کردن پاها و بخارزدایی شیشه جلو
به صورت همزمان
برای بخارزدایی سریع شیشه جلو
دکمه مدور ( )Dبرای فعال /غیرفعالسازی سیستم
بچرخانید
گردش هوا دکمه مدور ( )Dرا به سمت
تا گردش هوا در داخل خودرو فعال گردد.
دکمه مدور ( )Dرا به سمت بچرخانید تا گردش
هوا در داخل خودرو غیر فعال گردد.
دکمه  Eبرای فعال /غیرفعالسازی سیستم کنترل
دما دکمه را فشار دهید(چراغ  LEDدکمه روشن
میشود) تا سیستم کنترل دما فعال شود.
دکمه را مجددا ً فشار دهید(چراغ  LEDدکمه خاموش
میشود) تا سیستم کنترل دما غیر فعال شود.

نکته مهم

 )2با توجه به مقررات وضع شده در کشورهایی
که خودرو در آن فروخته میشود برای سیستم
تهویه مطبوع از گاز مبرد  R1234YFیا R134a
استفاده میشود .برای شارژ تنها از گاز مبرد
درج شده در برچسب داخل محفظه موتور
استفاده شود .استفاده از سایر مبردها ممکن
است بر کارآیی و وضعیت سیستم تأثیر بگذارد.
روانکننده مورد استفاده در کمپرسور نیز کام ً
ال
با نوع گاز مبرد همخوانی دارد .برای کسب
اطالعات به نمایندگی شرکت پارسیان موتور
مراجعه نمایید.

 Iکلید مدور کنترل افزایش /کاهش دما

تصویر 75

نحوه استفاده از سیستم کنترل دما

میتوان به روشهای مختلف از این سیستم استفاده
نمود ولی توصیه میشود ابتدا کلید  AUTOرا فشار
سیستم خودکار کنترل دما
داده و سپس کلید مدور را بچرخانید تا دمای
(درصورت مجهز بودن)
مطلوب روی صفحه نشانگر تنظیم شود.
میتوان میزان دما ،درجه حرارت ،نحوه توزیع
دما را به سمت سرنشینان ،عملکرد گردش هوا و
)2
فعالسازی کمپرسور سیستم کنترل دما را تنظیم
کنترلها
نمود .اگر تمام عملکردها به صورت خودکار باشد
 : Aکلید  AUTOبرای کنترل خودکار تمام عملکردها
تنها میتوان عملکردهای زیر را به صورت دستی
 : Bکلید انتخاب جهت وزش هوا
تنظیم نمود:
 : Cنمایشگر
گردش هوا (برای فعال شدن دائم گردش
  
 : Dکلید کنترل عملکرد MAX DEF
هوا یا برای غیرفعال شدن دائم گردش هوا)
 : Eکلید غیر فعالکردن سیستم
 : Fکلید کنترل فعال /غیر فعالکردن کمپرسور
 : Gکلید کنترل نحوه گردش هوا
 : Hکلیدهای کنترل افزایش /کاهش سرعت فن

   برای افزایش سرعت یخزدایی /برفکزدایی
شیشه جلو شیشه عقب و آینههای بغل
در حالت عملکرد کام ً
ال خودکار سیستم ،شما
میتوانید دما ،جهت وزش هوا و سرعت فن را با
استفاده از کلید یا دکمه مدور مربوطه تغییر دهید:
سیستم به صورت خودکار تنظیمات را برای تطبیق
با انتخاب جدید عوض میکند.
در حالت عملکرد کام ً
ال خودکار( )FULL AUTOدر
صورت عوض کردن تنظیمات جهت وزش ،سرعت
فن و یا استفاده از کمپرسور و یا تعویض نحوه گردش
هوا دکمه  FULLروی صفحه نشانگر ظاهر میگردد.
در این حالت عملکرد از حالت کنترل خودکار به
دستی تغییر میکند مگر آنکه دکمه  AUTOمجددا ً
فشار داده شود.
نکته مهم

 )3با توجه به مقررات وضع شده در کشورهایی
که خودرو در آن فروخته میشود برای سیستم
تهویه مطبوع از گاز مبرد  R1234YFیا R134a
استفاده میشود .برای شارژ تنها از گاز مبرد
درج شده در برچسب داخل محفظه موتور
استفاده شود .استفاده از سایر مبردها ممکن
است بر کارآیی و وضعیت سیستم تأثیر بگذارد.
روانکننده مورد استفاده در کمپرسور نیز کام ً
ال
با نوع گاز مبرد همخوانی دارد .برای کسب
اطالعات به نمایندگی شرکت پارسیان موتور
مراجعه نمایید.
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بخاری مکمل

بخاری مکمل جداگانه
(درصورت مجهز بودن)

(درصورت مجهز بودن)
در برخی مدلها ،یک بخاری اضافی در زیر صندلی
راننده تعبیه شدهاست .فن این بخاری با فشار دادن در صورت مجهز بودن (درخواست) دو نوع بخاری
کلید ( )Fدر زیر کنترل پنل تصویر  76عمل میکند .جداگانه را میتوان در خودرو نصب نمود:
یکی کام ً
ال خودکار و دیگر مدل قابل برنامهریزی

مدل خودکار

هنگامی که موتور روشن بوده و با توجه به دمای
بیرون و شرایط آب و هوایی میتوان این بخاری
تکمیلی را در وضعیت خودکار فعال نمود.
غیر فعالکردن همیشه به صورت خودکار صورت
میگیرد.
)35

تصویر  76نکته مهم :در مدت زمانی که هوای بیرون کمی سرد
است و بخاری دستگاه کار میکند بررسی نمایید
تا میزان سوخت همیشه بیشتر از حد ذخیره باشد
در غیر اینصورت دستگاه غیر فعال شده و باید با
نمایندگی پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.

مدل قابل برنامهریزی

بخاری تکمیلی کام ً
ال مستقل از روشن /خاموش
بودن موتور عمل میکند و :
  با وجود خاموش بودن موتور کابین سرنشینان را
گرم میکند.

38

  شیشهها را یخزدایی میکند.
  خنککننده موتور و پس از آن خود موتور را قبل
از استارت گرم میکند .سیستم شامل :
  یک سوخت دیزل برای گرم کردن آب یا خفهکن
اگزوز برای گازهای ناشی از احتراق
  پمپ اندازهگیری متصل به لولههای مخزن برای
تأمین بخاری
مبدل حرارتی متصل به لولههای سیستم
خنککننده موتور
  یونیت کنترل متصل به سیستم گرمایش /تهویه
مطبوع برای عملکرد خودکار
   یونیت کنترل الکتریکی برای کنترل و تنظیم
بخاری
   تایمر دیجیتال تصویر  77برای روشن کردن
دستی یا قابل برنامهریزی برای زمان روشن شدن
بخاری میشود.
نکته مهم  :بخاری مجهز به قطع کننده حرارتی است
که به دلیل نبود مقدار کافی خنککننده ،در صورت
گرم شدن بیش از حد  احتراق را قطع میکند .در
اینصورت پس از رفع عیب سیستم خنککننده و یا
اضافهکردن مایع خنککننده ،قبل از روشن کردن
بخاری ،دکمه انتخاب برنامه را فشار دهید.

تایمر دیجیتال تصویر 77

فعالسازی قابل برنامهریزی برای گرمایش

قبل از فعالسازی سیستم برنامهریزی باید زمان را
تنظیم کنید.
تنظیم زمان فعلی

( )1نشانگر زمان /تایمر
( )2چراغ هشدار سیستم تهویه
( )3دکمه تنظیم ساعت(اضافهکردن)
( )4دکمه انتخاب برنامه
( )5شماره زمان از پیش انتخاب شده
( )6دکمه فعالسازی برای گرم کردن آنی
( )7چراغ هشدار تنظیم /قرائت زمان
( )8کلید تنظیم ساعت(کم کردن)
( )9چراغ هشدار چرخه گرمایش

  دکمه ( )4را فشار دهید :نشانگر و چراغ هشدار
( )7روشن خواهد شد.
   همزمان ظرف مدت  10ثانیه دکمههای ()3
یا ( )8را فشار دهید تا زمان درست را انتخاب
کنید.
تصویر    77دکمه ( )4را رها کنید.
بعد از محو شدن نشانگر زمان فعلی ذخیره میگردد.
با فشار مستمر دکمههای ( )3یا ( )8زمان را میتوان
سریعتر عقب یا جلو برد
هنگامیکه عملکرد گرمایش یا تهویه مطبوع فعال
است نمیتوان زمان را تنظیم نمود.

نکته مهم :در صورت تمایل به بازخوانی سایر
زمانهای از پیش انتخاب شده ،دکمه ( )4را ظرف
 ۱۰ثانیه چندین بار برای انتخاب زمان مورد نظر
فشار دهید سپس دکمه ( )3یا ( )8را فشار دهید تا
زمان مورد نظر را انتخاب کنید.
نکته مهم :تأیید ذخیره شدن زمان انتخابی به
صورت زیر است :محو شدن زمان فعلی و ظاهر
شدن شماره زمان از پیش انتخاب شده ( )5با
روشن شدن چراغ آن بر روی صفحه نشانگر
نکته مهم  :پس از آن که گرمکن روشن میشود
چراغ نشانگر ( )9روی صفحه نشانگر روشن شده و
چراغ شماره زمان از پیش انتخاب شده ( )5خاموش
میشود.
تنظیمات استاندارد :

نکته مهم :به زمان ذخیره روشنایی روز /تنظیم زمان از پیش انتخاب شده 6:00 : 1
زمان از پیش انتخاب شده 16:00 : 2
زمان استاندارد توجه نمایید.
زمان از پیش انتخاب شده 22:00 : 3
برای تنظیم زمان فعال شدن

دکمه ( )4را فشار دهید:
روشنکردن بخاری به صورت آنی
ن کردن دستی سیستم ،دکمه ( )6تایمر   عالمت ( )10یا زمان تنظیم شده قبلی و شماره
برای روش 
( )5مربوط به بازخوانی زمان از پیش انتخاب
را فشار دهید چراغ نشانگر و چراغ هشدار ()9روشن
شده برای  ۱۰ثانیه در روی صفحه نشانگر
شده و در زمان درست سیستم شروع به کار میکند.
روشن میشود.
زمان روشن شدن بعد از  10ثانیه محو میشود.

نکته مهم :با تنظیمات جدید ،تنظیمات پیش فرض
کارخانه لغو میگردد.
زمانهای از پیش انتخاب شده ذخیره میشود
مگر آنکه تغییرات زیر صورت گیرد .اگر ساعت از
طریق شبکه برق خودرو قطع شود (مث ً
ال به دلیل
قطع باتری) ،تنظیمات پیش فرض کارخانه بازیابی
میشوند.
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غیر فعالکردن برنامه زمانبندی برای روشن شدن

برای حذف زمان فعالسازی زمانبندی شده ،دکمه
( )4را فشار کوتاه دهید :چراغ  نشانگر خاموش شده
و شماره ( )5مربوط به زمان از پیش انتخاب شده
محو میگردد.
بازخوانی یکی از برنامههای زمانبندی برای روشن
شدن

 10ثانیه دکمه ( )4را فشار دهید تا شماره برنامه
برای زمانبندی دلخواه روی صفحه نشانگر ظاهر
گردد .برنامه انتخاب شده پس از  10ثانیه بدون
نیاز به فشار دکمه دیگری به نشانه تأیید به صورت
خودکار فعال میگردد به منظور استفاده درست و
ایمن از عملکرد بخاری مجزا از برنامه زمانبندی
شده استفاده کنید (بدین منظور به بخش استفاده
از بخاری مجزای کتابچه راهنما مراجعه فرمایید.
نکته مهم :بخاری مجزا را میتوان با زمان از پیش
انتخاب شده هم در حالت پارک خودرو و هم در
حالت حرکت فعال نمود.
نکته مهم :میتوان با استفاده از دستورالعملهای
ذکر شده قبلی برنامه زمانبندی را تغییر داده و یا
لغو نمود.
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تنظیم طول مدت عملکرد

دکمه را فشار داده و نگهدارید.
همزمان دکمه ( )3یا ( )8را فشار دهید زمان و
چراغ هشدار ( )7نمایش داده میشوند دکمه ()4
را مجددا ً فشار داده و نگهدارید .همزمان دکمه ()3
یا ( )8را فشار دهید.
به محض محو شدن پیغام یا با فشار دکمه ()4
طول مدت عملکرد پیش فرض نمایش داده شده
ذخیره میگردد.
غیر فعالکردن سیستم گرمایش

غیر فعالکردن سیستم بسته به نوع فعالسازی (به
صورت خودکار یا دستی) میتواند به صورت زیر
باشد:
خودکار :هنگامی که طول مدت عملکرد
زمانبندی شده بیش از حد باشد ،بعد از زمان
تعیین شده سیستم غیرفعال و پیغام از روی
صفحه محو میگردد.
   دستی :مجددا ً دکمه״ گرمایش آنی״ را روی
تایمر فشار دهید (دکمه  6مشعل).
چراغ هشدار گرمایش و چراغ نشانگر خاموش
میشوند .پمپ گردش مایع خنککننده حداکثر تا
 ۲دقیقه کار میکند:
در طی این مدت میتوان دوباره بخاری را روشن
نمود.

نکته مهم :هنگامی که شارژ باتری کم باشد بخاری
کمکی خاموش میشود تا بتوان خودرو را روشن
نمود.
نکته مهم :قبل از روشن کردن دستگاه اطمینان
حاصل نمایید میزان سوخت موجود باالتر از حد
ذخیره است .در غیر اینصورت دستگاه غیر فعال شده
و باید به نمایندگی شرکت پارسیان موتور مراجعه
فرمایید.
   همواره هنگام سوختگیری و نزدیک پمپ
بنزین بخاری را خاموش نمایید تا از خطر انفجار
یا آتشسوزی جلوگیری شود.
  هرگز خودرو را بر روی مواد اشتعالزا نظیر کاغذ
یا برگهای خشک پارک نکنید چون احتمال
آتشسوزی وجود دارد.
  دمای اطراف بخاری نباید از  120°Cبیشتر شود
(مث ً
ال هنگام رنگ کاری در کارگاه صافکاری و
نقاشی) .ممکن است اجزای الکتریکی یونیت
کنترل در حرارتهای باال آسیب ببینند.
  هنگامیکه خودرو خاموش بوده و بخاری فعال
است شارژ باتری مصرف میشود .بنابراین اجازه
دهید موتور کمی در جا کار کند تا اطمینان
حاصل نمایید باتری کام ً
ال شارژ میشود.
  برای بررسی میزان سطح مایع خنککننده به
دستورالعمل بخش״ مایع خنککننده موتور״
مراجعه نمایید .آب درون محفظه گردش بخاری
باید دارای  ٪10ضدیخ باشد.

  برای تعمیر و نگهداری فقط به نمایندگی شرکت
پارسیان موتور مراجعه نموده و فقط از قطعات
اصلی استفاده نمایید.

نگهداری دورهای

در صورت مجهز بودن خودرو به بخاری مکمل باید
به صورت دورهای و (در شروع فصل زمستان) در
نمایندگی پارسیان موتور مورد بررسی قرار گیرد.
این بررسی ،ایمنی و عملکرد اقتصادی بخاری و
افزایش طول عمر آن را تضمین میکند.

بخاری مکمل عقب (مدلهای Panorama
و )Combi

(درصورت مجهز بودن) مدلهای Panorama
و    Combiبه سیستم گرمایش اصلی و برای

صندلیهای ردیف دوم به یک سیستم تکمیلی (به
عنوان آپشن) مجهز هستند که این سیستم مطابق
تصویر  78مجهز به کنترل سقفی است.
برای روشن /خاموش کردن آن میتوان از دکمه
( )Fتصویر  79در کنترل پنل استفاده نمود.

تصویر 79

دکمه مدور ( )Dرا روی سردترین حالت قرار دهید
(دکمه مدور روی بخش آبی باشد) هوای تازه   از
دریچههای رو به جاپای سمت عقب خودرو (برای
مدلهای  Panoramaزیر صندلیهای ردیف دوم
و سوم و برای مدلهای  Combiدر دیواره برجستگی
داخلی چرخ سمت چپ) وزیده میشود.
دکمه مدور ( )Cرا روی گرمترین حالت قرار دهید.
(دکمه مدور روی بخش آبی باشد) هوای گرم (با گرم
شدن موتور) از دریچههای رو به جاپای سمت عقب
خودرو (برای مدلهای Panorama :زیر صندلیهای
ردیف دوم و سوم و برای مدلهای  Combiدر دیواره
برجستگی داخلی چرخ سمت چپ) وزیده میشود.

کنترل تکمیلی هوای عقب خودرو
(مدلهای  Panoramaو )Combi

(در صورت مجهز بودن)
مدلهای  Panoramaو  Combiمجهز به سیستم
تهویه مطبوع  /بخاری اصلی و یک سیستم تکمیلی
تصویر 78

(به عنوان آپشن) هستند که مطابق تصویر 78
کنترل آن روی سقف باالی صندلیهای ردیف دوم
قرار دارد .برای فعال /غیر فعالکردن عملکرد باید
از دکمه ( )Fتصویر  79روی کنترل پنل استفاده
نمود .تهویه مطبوع تنها زمانی کار میکند که
سیستم تهویه مرکزی روشن باشد.
ً
   هنگامیکه دکمه مدور ( )Dکامال در موقعیت
سرما قرار دارد(در بخش آبی رنگ) هوای سرد
از دریچهها به سقف میوزد.
  هنگامیکه دکمه مدور ( )1در موقعیت گرما قرار
دارد (در بخش قرمز رنگ) هوای گرم تولید
شده (با گرم شدن موتور) از دریچههای زیر
پایی عقب (زیر صندلیهای ردیف دوم و سوم
مدل  Panoramaو دیواره برجستگی داخلی
چرخ سمت چپ در مدلهای  )Combiوزیده
میشود.
  اگر دکمه مدور ( )Dدر موقعیت وسط قرار گیرد
هوا بین دریچههای سقف و زیرپایی عقب توزیع
شده و دما متغیر است.
نکته مهم :اگر کمپرسور سیستم کنترل اصلی
هوا روشن باشد(عملکرد دکمه  ،)Eحتی اگر فن
سیستم کنترل تکمیلی هوا نیز در موقعیت  0باشد،
سرعت  ۱بطور خودکار فعال شده تا از یخزدگی و
آسیب قطعات جلوگیری شود.
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هشدار

 )35بخاری نیز همانند موتور البته کمتر
سوخت مصرف میکند .برای جلوگیری از ایجاد
مسمومیت و خفگی درمحیطهای بسته نظیر
پارکینگ یا کارگاههای بدون تهویه برای خروج
دود اگزوز بخاری تکمیلی نباید حتی برای مدت
کوتاه روشن بماند.

شیشه باالبر برقی
شیشه باالبر برقی

عملکرد خودکار متوالی
یکی از دکمهها را برای بیشتر از نیم ثانیه فشار
داده و نگه داشته تا عملکرد اتوماتیک متوالی شیشه
باالبر فعال شود .درصورتی که شیشه به آخرین حد
باز یا بسته بودن برسد یا دکمه را مجددا ً فشار دهید
حرکت شیشه متوقف میشود.

نکته مهم :در صورتی که سوئيچ در موقعیت STOP

قرار داشته و یا از مغزی فرمان خارج شود ،شیشه
باالبر برقی تا  3دقیقه فعال بوده و به محض باز شدن
یکی از دربها غیر فعال میگردد.

شیشه باالبر برقی با قرارگیری سوئيچ در موقعیت شیشه سمت سرنشین جلو
 ،MARاز کلیدهای تصویر  80روی زیر ارنجی برای باز کردن /بستن این شیشه کلیدی روی
زیرآرنجی داخلی درب جلو سمت سرنشین تعبیه شده
داخلی پنل درب راننده میتوان برای :
است.
( : )Aباز کردن /بستن شیشه جلو سمت چپ
)36
( : )Bباز کردن /بستن شیشه استفاده نمود.
هشدار

 )36استفاده نامناسب از شیشه باالبر برقی
خطرناک است .پس از عملکرد و در طول آن،
همیشه از عدم حضور شخص یا اشیاء در مسیر
حرکت شیشه اطمینان حاصل کنید .هنگام ترک
خودرو همیشه سوئيچ را از مغزی فرمان خارج
کنید تا از خطر آسیبدیدگی به دلیل عملکرد
اتفاقی شیشه باالبر برقی جلوگیری شود.
تصویر 80
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درب موتور
بازکردن

به روش زیر عمل کنید:
  درب سمت راننده را باز کنید تا بتوانید به اهرم
آزاد کن درب موتور دسترسی پیدا کنید.
  اهرم تصویر  81را در جهت فلش بکشید.
  همانطور که در تصویر  82نشان داده شده اهرم
 Aرا بلند کنید.
   درب موتور را همزمان با خارج کردن میله
کمکی نگهدارنده از جای خود ( )Dباال کشیده
سپس انتهای میله کمکی نگهدارنده ( )Cتصویر
 84را داخل سوراخ ( )Eدرب موتور قرار دهید.
نکته مهم :پیش از بازکردن درب موتور بررسی کنید
بازوی برف پاککن شیشه جلو از شیشه جلو باز
نشود.

بازکردن درب را امتحان کنید .اگر به طور ایمن
بسته نشده باشد ،درب موتور را به سمت پایین
فشار ندهید بلکه آن را باز نموده و مراحل فوق را
تکرار کنید.
نکته مهم  :بررسی نمایند درب موتور کام ً
ال بسته
باشد تا از باز شدن آن در حین رانندگی جلوگیری
شود.
تصویر 81

)39 )38 )37

هشدار

 )37به دالیلی ایمنی هنگام رانندگی همیشه
باید درب موتور کام ً
ال بسته شود .از بسته شدن
کامل درب و قفل شدن آن اطمینان حاصل
کنید .اگر هنگام رانندگی متوجه عدم قفل شدن
کامل درب شدید ،بالفاصله توقف کرده و درب
موتور را به نحو صحیح ببندید.
 )38در صورتیکه میله نگهدارنده در جای
درست قرار نگرفته باشد ممکن است درب موتور
به صورت ناگهانی بیافتد.
 )39تنها در هنگام توقف خودرو ،این اقدامات
را انجام دهید.

پشتسریها
جلو

بستن

تصویر 82

به روش زیر عمل کنید:
درب موتور را با یک دست بلند کرده با دست دیگر
میله ( )Cتصویر  84را از سوراخ  Eخارج نموده و آن
را در سر جای خود ( )Dدر تصویر  83قرار دهید.
درب موتور را تا حدود  20سانتی متری محفظه
موتور پایین آورده و آن را رها کنید .برای اطمینان
از بسته شدن کامل درب موتور (ممکن است درب
موتور فقط بوسیله بست ایمنی بسته شدهباشد)

تصویر 83

تصویر 85

در برخی مدلها پشت سریها قابل تنظیم بوده و
به طور خودکار در جای تعیین شده قفل میشوند.
تصویر 84

)40
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تنظیم
  تنظیم به سمت باال :پشت سری را به سمت باال
بکشید تا در محل خود قفل شود.
  تنظیم به سمت پائین :دکمه  Aتصویر  85را محفظه زیر صندلی سرنشین جلو
برای استفاده از این محفظه به روش زیر عمل کنید:
فشار داده و پشت سری را پایین آورید.
برای جدا کردن پشتسریها دکمههای ( )Aو (   )Bدرپوش  Aتصویر  86را باز نموده و مطابق تصویر
آن را خارج کنید.
تصویر  85را به طور همزمان از دو سمت میله
  قفل دکمه مدور ( )Bرا خالف جهت عقربههای
نگهدارنده فشار داده و آنها را به سمت باال بکشید.
ساعت چرخانده و آنرا بیرون آورید تا بتوان
محفظه را بیرون آورد.
هشدار

تنظیمات داخلی

 )40تمام تنظیمات باید فقط هنگام توقف و
خاموش بودن موتور انجام شود .پشت سریها
باید طوری تنظیم شود که بتوانید سرتان را به
آن تکیه دهید نه گردن را فقط در این شرایط،
پشتسریها محافظت صحیح خود را ارائه
خواهند داد.
برای استفاده از نهایت محافظت پشتسریها،
پشتی صندلی را طوری تنظیم کنید که سر و
گردن و پشت بدن به صورت قائم قرار بگیرند و
سرتان تا حد ممکن به پشت سری نزدیک باشد.

44

قرارگیری تلفن همراه قرار داشته و برای ارتباط با
دستگاههای دارای  USBبه کاررود (برای توضیح
بیشتر درمورد  Uconnect 3یا  Uconnect 5به
بخش״ ارتباط  USBدر مبحث Multimedia״
مراجعه نمایید).

سوکت شارژر

تصویر 87

(در صورت مجهز بودن)
سوکت شارژ در کنسول مرکزی نزدیک فندک قرار
دارد .برای استفاده درپوش  Aتصویر ( )Aرا باز کنید.

پورتهای USB

تصویر 86

(درصورت مجهز بودن)
این پورتهای میتوانند در:
  وسط داشبورد در کنار فندک بوده و فقط به
عنوان منبع تغذیه دستگاههای متصل شده مورد
استفاده قرار گیرند.
  مانند تصویر  87در کانال مرکزی باالی محل

تصویر 88

میز نگهدارنده

(درصورت مجهز بودن)
این میز نگهدارنده در وسط داشبورد قرار داشته و
برای استفاده به عنوان میز طراحی شدهاست.
برای استفاده طبق تصویر  89به روش زیر عمل
کنید:
  اهرم ( )Aرا پائین آورید تا قفلها ( )Bباز شوند.
  میز را بین قفلهای ( )Bقرار دهید.
  اهرم ( )Aرا باال بکشید تا قفل شود.

تاخوگراف
برای آشنایی با عملکرد تاخوگراف و نحوه استفاده
از آن از کتابچه راهنمای مالک استفاده کنید در
صورتی که وزن خودرو (با یا بدون تریلر) از  3/5تن
تجاوز کند باید تاخوگراف روی خودرو نصب شود.
تصویر 90
)44

هشدار

بازکردن محفظه نگهدارنده

تصویر 89

(درصورت مجهز بودن)
در برخی مدلها مطابق شکل  90محفظه نگهدارنده
در وسط داشبورد تعبیه شدهاست.

 )41فندک بسیار داغ میشود آن را با احتیاط
گرفته و اجازه ندهید کودکان به آن دست بزنند
زیرا خطر آتشسوزی و یا سوختگی وجود دارد.
 )42هنگام حرکت خودرو از میز در حالت
عمودی استفاده نکنید.
 )43برای جلوگیری از بروز موقعیتهای خطرناک
هنگام رانندگی ،از حرکت دادن میز نگهدارنده و
استفاده از آن اجتناب کنید.
 )44هرگز اشیاء خطرناک را در محفظه باز داشبورد
قرار ندهید زیرا در صورت برخورد ممکن است به
سمت سرنشینان پرتاب شده و باعث بروز آسیب
شود.

نکته مهم :هرگونه تغییر بر روی سیستم مانیتورینگ
و یا سیستم انتقال سیگنال که بر روی گزارشات
دریافتی از سیستم مانیتورینگ تأثیر بگذارد .خصوصاً
اگر این امر با هدف کالهبرداری صورت گرفته باشد.
تحت پیگیرد قانونی و کیفری قرار خواهد گرفت.
نکته مهم :در صورت نصب تاخوگراف اگر بیش از 5
روز خودرو حرکت داده نشود توصیه میگردد برای
حفظ شارژ باتری کابل منفی آن قطع گردد.
نکات مهم
برای تمیز کردن دستگاه از شویندهها یا محلولهای
دارای مواد زبر استفاده نکنید.
برای تمیز کردن بیرون دستگاه از یک دستمال نرم
و یا محصوالت خاص استفاده نمایید.
تاخوگراف توسط افراد متخصص نصب و آببندی
شدهاست :سعی کنید تحت هیچ شرایطی تجهیزات
و گزارشات آن را دستکاری نکنید .بررسی دورهای
تاخوگراف بر عهده مالک خودرو است.
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بررسی دورهای باید حداقل هر دو سال یکبار صورت
گیرد و تستهای مربوط به عملکرد درست دستگاه
باید انجام شود.
مطمئن شوید که پس از هر بار بررسی بر چسب
دادهها تعویض شود زیرا این بر چسب شامل
اطالعات خاصی میباشد.

تنظیم سیستم تعلیق بادی
اطالعات کلی

سیستم فقط برای چرخهای عقب فعال است.
به منظور رانندگی راحتتر تحت هر شرایط بارگیری،
تنظیم چرخهای عقب برای حفظ پایداری خودرو
صورت میگیرد.

تنظیم ارتفاع

 7ارتفاع مختلف پیش فرض برای ارتفاع از زمین
در نظر گرفته شده ״ -3״ ״ 0״ و ״ +3״ موقعیت
در صفحه نشانگر چند منظوره نشان داده میشود.
تنظیم خودکار
در حین رانندگی ،سیستم به صورت خودکار خودرو
را در״ موقعیت 0״ نگه میدارد تا پایداری آن حفظ
گردد.
در حین تنظیم ،چراغ  LEDروی دکمه ( )Aیا ()B
تصویر  91با توجه به نوع انتخاب چشمک میزند.
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تنظیم دستی
)5

تصویر 46

تنظیم ارتفاع هنگام توقف خودرو و بدون توجه به
روشن یا خاموش بودن موتور میتواند انجام شود.
دکمه ( )Aرا برای کمتر از یک ثانیه فشار داده و
ارتفاع مورد نظر بیشتر را انتخاب نمایید فشار کلید
( )Aرا برای بیش از یک ثانیه بیشترین ارتفاع را
انتخاب میکند:״ موقعیت +3״
دکمه ( )Bرا برای کمتر از یک ثانیه فشار داده
و ارتفاع مورد نظر کمتر را انتخاب نمایید .فشار
دکمه ( )Bبرای بیش از یک ثانیه کمترین ارتفاع را
انتخاب میکند :موقعیت -3״
در حین تنظیم ،با توجه به نوع انتخاب ،چراغ LED
روی دکمه ( )Aیا ( )Bچشمک میزند.
اگر پس از انتخاب دکمه ،چراغ به جای چشمکزدن
روشن بماند (بیش از  5ثانیه) بدان معنی است که
تنظیم به صورت موقت غیر فعال شده است.

علل احتمال این نقص میتواند:
  نبود باد کافی باشد :عملکرد با روشن شدن موتور
بازیابی میشود.
  سیستم در آستانه دمای باال قرار گرفته :قبل از
فشردن مجدد دکمهها چند دقیقه صبر کنید تا
حرارت پايین بیاید.
ارتفاع انتخابی برای خودروی ساکن تا رسیدن سرعت
به حدود  20کیلومتر بر ساعت حفظ میگردد.
در صورتی که سرعت از این حد فراتر رود ،سیستم
به صورت خودکار در سطح معمول موقعیت 0״ قرار
میگیرد.
هشدار

 )5قبل از تنظیم دستی هنگامی که دربهای
خودرو باز است ،قبل از هرگونه اقدامی از کافی
بودن فضا در اطراف خودرو اطمینان حاصل
نمایید.

تجهیزات خریداری شده توسط
مالک
راهنمای نصب بر چسب عوارض الکترونیکی
روی شیشه جلو

(درصورت مجهز بودن)
در صورتی که شیشه جلویی خودرو مجهز به نوار
باز تابشی است ،همانند تصویر  92و  93بر چسب
عوارض الکترونیکی را در جای مناسب نصب کنید.

تصویر 93

تصویر 92
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داشبورد و صفحه نشانگر
مدلهای دارای نمایشگر چند منظوره

تصویر 94

 .Cدورسنج
 .Bنمایشگر
 .Aسرعت سنج
 .Eگیج سوخت مجهز به چراغ هشدار ذخیره باک

50

 .Dگیج دمای مایع خنککننده موتور مجهز به چراغ هشدار داغ کردن

مدلهای فرمان سمت راست مجهز به نمایشگر چندمنظوره

تصویر 95

 .Cدورسنج
 .Bنمایشگر
 .Aسرعت سنج
 .Eگیج سوخت مجهز به چراغ هشدار ذخیره باک

 .Dگیج دمای مایع خنککننده موتور مجهز به چراغ هشدار داغ کردن
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مدلهای مجهز به نمایشگر چندمنظوره قابل پیکربندی مجدد

تصویر 96

 .Cدورسنج
 .Bنمایشگر
 .Aسرعت سنج
 .Eگیج سوخت مجهز به چراغ هشدار ذخیره باک
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 .Dگیج دمای مایع خنککننده موتور مجهز به چراغ هشدار داغ کردن موتور

مدلهای فرمان راست مجهز به نمایشگر چندمنظوره قابل پیکربندی مجدد

تصویر 97

 .Cدورسنج
 .Bنمایشگر
 .Aسرعت سنج
 .Eگیج سوخت مجهز به چراغ هشدار ذخیره باک

 .Dگیج دمای مایع خنککننده موتور مجهز به چراغ هشدار داغ کردن

)6

نکته مهم

 )6اگر عقربه گیج دمای مایع خنککننده موتور در محدوده قرمز قرار گرفت باالفاصله خودرو را خاموش نموده و با نمایندگی شرکت پارسیان موتور
تماس حاصل فرمایید.
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نمایشگر
(در صورت مجهز بودن)

توجه :هنگامی که یکی از دربهای جلو باز و
نمایشگر فعال است .ساعت و کیلومترشمار برای
چند ثانیه نشان داده میشود.

نمایشگر چندمنظوره״ استاندارد״ قابل
خودرو مجهز به یک نمایشگر چند منظوره یا یک پیکربندی مجدد

نمایشگر چند منظوره قابل پیکربندی مجدد است که صفحه استاندارد تصویر  99اطالعات زیر را نشان
اطالعات کافی و الزم حین رانندگی را نمایش میدهد .میدهد:

نمایشگر چندمنظوره ״ استاندارد״

صفحه استاندارد تصویر  98اطالعات زیر را نشان
میدهد:

تصویر 99
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 Aساعت
 Bتاریخ یا نمایش مسافت هر سفر به کیلومتر
(یا مایل)
تصویر 98
 Cکیلومترشمار (نمایش مسافت طی شده به کیلومتر
 Aتاریخ
یا مایل)
 Bکیلومترشمار (نمایش کیلومتر یا مایل یا مسافت
 Dموقعیت تنظیم نور چراغهای جلو (فقط در صورتی
طیشده)
که چراغهای نور پایین روشن باشد)
 Cساعت
 Eدمای هوای بیرون خودرو (در صورت مجهز
 Dدمای هوای بیرون خودرو
بودن)
 Eموقعیت تنظیم چراغهای جلو (فقط در صورتی
که چراغهای نور پایین روشن باشد)

عالمت تعویض دنده
(در صورت مجهز بودن)
سیستم ( GSIعالمت تعویض دنده) از طریق عالمت
روی صفحه نشانگر به راننده تعویض دنده را توصیه
میکند .از طریق  GSIراننده متوجه میشود که با
تعویض دنده میتواند مصرف سوخت را کاهش دهد.
در صورتی که عالمت تعویض دنده رو به باال (
 )Shiftروی صفحه نشانگر نمایش داده شودGSI ،
به راننده توصیه میکند تا دسته دنده را در موقعیت
باالتر قرار دهد؛ در حالی که عالمت تعویض دنده
رو به پایین  (  )Shiftبه راننده توصیه میکند تا
دسته دنده را در موقعیت پایینتر قرار دهد.
نکته مهم :تا زمانی که راننده دسته دنده را تغییر
دهد یا شرایط رانندگی متناسب با دنده موجود
شود تا از مصرف نامناسب سوخت جلوگیری شود
این عالمت روی صفحه نشانگر باقی خواهد ماند.

گیج سطح روغن موتور

(در صورت مجهز بودن)
این گیج میزان سطح روغن موتور را به صورت
تصویری نشان میدهد.
برای دیدن میزان سطح روغن :سوئیچ را در
موقعیت  MARقرار داده و  3ثانیه صبر کنید میزان
سطح روغن همانند تصویر  100و  101به صورت 5
عالمت روشن و خاموش روی صفحه نشانگر ظاهر
میگردد.

مدلهای دارای نمایشگر چند منظوره

در صورتی که سطح روغن موتور از متوسط الزم
پایینتر باشد ،پیغام نشاندهنده پایین آمدن سطح
روغن موتور تا حد متوسط و نیاز به اضافه کردن
روغن روی صفحه نشانگر ظاهر میگردد.

دکمههای کنترل

نکته مهم :برای اطالع از مناسب بودن میزان روغن
از میله اندازهگیری استفاده نمایید (به بخش ״
بررسی سطح مایعات״ در فصل ״ اطالعات فنی״
مراجعه نمایید)
تصویر  100پس از چند ثانیه ،عالمت نشاندهنده میزان سطح
روغن موتور محو شده و:
مدلهای دارای نمایشگر چند منظوره قابل
   اگر زمان سرویس دورهای بعدی نزدیک باشد
پیکربندی مجدد
زمان سرویس روی صفحه نشانگر نشان داده شده
و عالمت  Oروشن میشود .هنگامی که از زمان
سرویس دور های گذشته باشد ،اعالم هشدار آن
روی صفحه نشانگر نمایش داده میشود.
  پس از آن ،اگر زمان تعویض روغن نزدیک باشد،
مسافت باقی مانده تا تعویض روغن بعدی روی
صفحه نشانگر نمایش داده میشود .هنگامی که
از زمان تعویض روغن گذشته باشد اعالم هشدار
آن روی صفحه نشانگر نمایش داده میشود.
تصویر 101
خاموش شدن تدریجی هر یک از عالمتها نشاندهنده
نکته مهم :در صورتی که موتور کمتر از  6دقیقه
کاهش میزان روغن است .روشن بودن  4یا  5عالمت
خاموش باشد ،میزان سطح روغن روی صفحه نشانگر
نشاندهنده کافی بودن سطح روغن در مخزن است
نشان داده نمیشود.
اگر پنجمین عالمت روشن نباشد ،نشانه نقص و یا عدم
روغن کافی در مخزن نیست.

تصویر 102

برای حرکت به سمت باال در صفحه نمایشگر و
گزینه یا افزایش موارد نمایش داده شده است.
 MODEبرای دسترسی به منو یا وارد شدن به صفحه
نمایش بعدی یا تایید گزینه انتخابی منو این دکمه را به
مدت کوتاهی فشار دهید .دکمه را نگه دارید تا به صفحه
استانداردبازگردید.
برای حرکت به سمت پایین در صفحه
نمایشگر یا کاهش موارد نمایش داده شده
  و
توجه :با توجه به موارد زیر دکمههای
  عملکردهای مختلفی را فعال میسازند.
تنظیم نور چراغهای داخلی خودرو
  هنگامی که چراغهای جانبی روشن بوده و صفحه
نمایشگر استاندارد فعال باشد ،میتوان روشنایی
داخلی خودرو را تنظیم نمود.
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  مدلهای مجهز به تشخیص نقطه کور Blind
منوی تنظیمات SETUP
( Spotدر صورت وجود) دارای صفحه نمایشگر
  برای حرکت به سمت باال و پایین در منوها
چند منظوره قابل پیکربندی مجدد
  برای افزایش یا کاهش مقدار در عملیات تنظیم
  منوی خروج
منوی تنظیم Set up
برای حرکت در بین گزینههای منوی تنظیم SET
عملکردهای موجود در منوی تنظیم Set up
را فشار دهید.
یا
 UPدکمههای
با فشار اندک دکمه  MODEمیتوان منوی تنظیم Set
بر اساس ویژگیهای گزینه انتخابی حالتهای
 upرا فعال نمود این منو شامل عملکردهای زیر است:
عملکردی مختلفی وجود دارند.
  منو
در سیستم  ،UConnectTMبرخی گزینههای منو به
  دیمر (تنظیمکننده شدت نور پشت آمپر)
جای صفحه نشانگر روی نمایشگر دوم نشان داده
  تنظیم نور چراغهای جلو
میشود (به بخش مربوط به سیستم UConnectTmرا
  بوق هشدار سرعت
در فصل پخش صوتی مراجعه نمایند.
  سنسور چراغ جلو

  چراغهای جانبی
  سنسور حساس به باران
  فعالسازی Trip B
  عالئم ترافیکی
  تنظیم ساعت
  تنظیم تاریخ
بسته شدن خودکار
  واحدهای اندازهگیری
  زبان
  تنظیم صدای هشدارها
  جدول سرویس و نگهداری
  کیسه هوای سرنشین
  چراغ رانندگی در روز
  تنظیم خودکار چراغ جلو نور باال
  ترمزدستی (در صورت مجهز بودن)
مدلهای دارای صفحه نمایشگر چندمنظوره قابل
پیکربندی مجدد

کامپیوتر سفری

 Trip Aبرای نمایش مقادیر زیر به کار میرود:
  دمای محیط بیرون
  محدوده Range
  مسافت طی شده A
  متوسط مصرف سوخت A
  مصرف فعلی
  متوسط سرعت A
  مدت زمان سفر ( Aمدت زمان رانندگی)
ریست کردن سفر A
عملکرد  Trip Bفقط در نمایشگرهای چند منظوره
قابل نمایش میباشد و مقادیر زیر را نشان میدهد:
  مسافت طی شده B
  متوسط مصرف سوخت B
  متوسط سرعت B
  مدت زمان ( Bمدت زمان رانندگی)
)7

چکیده مبحث

کامپیوتر سفری هنگام قرارگیری سوئیچ در
موقعیت  MARبرای نمایش اطالعات مربوط به
عملکرد خودرو مورد استفاده قرار میگیرد .از
این عملکرد برای تعیین دو نوع سفر جداگانه   
״ Trip A״ و ״ Trip B״ و کنترل سفر
(رانندگی طوالنی) با خودرو به صورت کام ً
ال
مجزا استفاده میشود .هر دو عملکرد را میتوان
مجددا ً تنظیم نمود (شروع یک سفر جدید).

خروج از منوی سفر
شما میتوانید پس از نمایش تمام مقادیر به طور
خودکار از عملکرد  TRIPخارج شوید یا دکمه MODE
را به مدت بیش از  1ثانیه فشار داده و نگهدارید.
نکته مهم

 )7عملکرد " "Trip Bممکن است غیرفعال باشد (به
بخش "فعالسازی  "Trip Bمراجعه کنید) مقادیر
"محدوده  "Rangeو "متوسط مصرف سوخت" را
نمیتوان ریست کرد.

چراغها و پیغامهای هشدار
چراغ هشدار (در صفحه نشانگر) همراه با پیغام و یا آژیر صوتی خاصی روشن میشود .این هشدارها کوتاه و پیشگیرانه هستند و به همین دلیل نباید به صورت
اطالعات جامع و یا جایگزین اطالعات مندرج در کتابچه راهنمای مالک در نظر گرفته شود .توصیه میکنیم حتماً مطالب کتابچه راهنما را با دقت مطالعه کنید
و در صورت اعالم نشانگر نقص ،به اطالعات مربوطه در کتابچه راهنما مراجعه نمایید.
نکته مهم :نشانگرهای نقص در صفحه نمایش به دو دسته تقسیم میشوند :نقصهای بسیار جدی و نقصهایی با جدیت کمتر.
نقصهای جدی از طریق آژیرهای صوتی طوالنی اعالم میشوند .نقصهایی با جدیت کمتر به وسیله آژیرهای صوتی کوتاهتری اعالم میشود .چرخه هشدار هر
دو حالت را میتوان متوقف ساخت :چراغ هشدارهای صفحه نشانگر تا زمان رفع نقص روشن باقی میماند.
چراغهای هشدار روی صفحه نشانگر
معنی چراغ هشدار

راهکار

سطح روغن ترمز پایین است /ترمزدستی درگیر میباشد.

در هنگام قرار دادن سوئیچ در قسمت  MAR-ONاین چراغ
هشدار روشن میشود ولی باید به صورت معمول پس از چند
ثانیه خاموش شود.
پایین بودن سطح روغن ترمز

قرمز

هنگامی که سطح روغن ترمز احتماالً به دلیل نشت از
سطح حداقل مخزن پایینتر بیاید ،چراغ هشدار روشن
میشود.
درگیر شدن ترمزدستی

هنگام درگیر شدن ترمزدستی چراغ مربوطه روشن
میشود.

سطح روغن ترمز را افزایش دهید .سپس اطمینان
حاصل نمایید چراغ هشدار خاموش شده باشد .در
صورتی که چراغ هشدار هنگام سفر روشن شود (در
مدلهایی که پیغام روی صفحه ظاهر میشود) ،خودرو
را سریعاً متوقف نموده و با نمایندگی شرکت پارسیان
موتور تماس حاصل فرمایید.
ترمز دستی را آزاد کنید .سپس اطمینان حاصل نمایید
چراغ هشدار خاموش شده باشد .در صورتی که چراغ
هشدار روشن میماند ،با نمایندگی شرکت پارسیان
موتور تماس  حاصل فرمایید.
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راهکار

معنی چراغ هشدار

چراغ نقص EBD

قرمز

کهربایی

(در صورت مجهز بودن)
(قرمز)،
روشن شدن همزمان چراغهای هشدار
(کهربایی) هنگام روشن شدن موتور نشانه
(کهربایی) و
بروز نقص در سیستم  EBDیا عدم دسترسی به سیستم
میباشد .در این شرایط ممکن است چرخهای عقب به صورت
ناگهانی قفل شده و خودرو در ترمزگیری شدید به اطراف
منحرف شود.
در برخی مدلها پیغام خاص نمایش داده میشود.

بالفاصله برای بازرسی سیستم تا نمایندگی شرکت
پارسیان موتور با دقت رانندگی کنید.

کهربایی
چراغ هشدار نقص در کیسه هوا

قرمز

پس از قرارگیری سوئیچ در موقعیت  ،MARچراغ هشدار
روشن میشود ،ولی پس از چند ثانیه باید خاموش شود.
در صورت بروز نقص در سیستم کیسه هوا ،چراغ هشدار به
طور دائم روشن میماند.
در برخی مدلها ،پیغام خاصی نیز نمایش داده میشود.
چراغ یادآوری بستن کمربند ایمنی

قرمز
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(در صورت مجهز بودن)
هنگام ثابت بودن (توقف) خودرو و باز بودن کمربند ایمنی
راننده چراغ هشدار به طور دائم روشن میشود.
هنگام رانندگی در صورت نبستن کمربند ایمنی راننده به
نحو صحیح ،این چراغ هشدار چشمک میزند و آژیر صوتی
نیز شنیده میشود.
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آژیر هشدار صوتی ( SBRهشدار یادآوری بستن کمربند
ایمنی) فقط توسط نمایندگی شرکت پارسیان موتور
غیرفعال میشود.
در مدلهای دارای نمایشگر چند منظوره میتوان
سیستم را از طریق منوی تنظیمات  SET UPمجددا ً
فعال نمود.

معنی چراغ هشدار

چراغ هشدار داغ شدن مایع خنککننده موتور

پس از قرارگیری سوئیچ در حالت  MARچراغ هشدار روشن
میشود ،ولی باید پس از چند ثانیه خاموششود ،این چراغ
هشدار هنگام داغ شدن موتور روشن میشود.
نکته مهم :آیکون روی صفحه نشاندهنده داغ شدن مایع
خنککننده موتور تنها در مدلهای دارای صفحه نمایشگر
چند منظوره قابل پیکربندی مجدد وجود دارد.
پیغام خاص روی نمایشگر نمایش داده میشود.

چراغ هشدار پایین بودن شارژ باتری

این چراغ هشدار هنگام قرارگیری سوئیچ در موقعیت MAR

قرمز

قرمز

روشن میشود و باید پس از استارت خاموش شود (در صورتی
که موتور در دور آرام باشد ،چراغ با تاخیر خاموش میشود).

راهکار
هنگام رانندگی عادی :خودرو را متوقف کنید .موتور را
خاموش نموده و بررسی نمایید سطح مایع خنککننده
در مخزن پایینتر از خط  MINنباشد .در غیر این صورت،
چند دقیقه صبر کرده تا دمای موتور پایین بیاید .سپس به
آرامی و با دقت درب مخزن را باز  کنید .مایع خنککننده
را اضافه نموده و بررسی  کنید سطح مایع بین خطهای
 MINو  MAXقرار بگیرد .عالوه بر این ،نشت مایع را بررسی
کنید .اگر هنگام روشن کردن موتور در دفعات بعدی مجددا ً
چراغ هشدار روشن شود ،به نمایندگی شرکت پارسیان موتور
مراجعه نمایید .در صورت استفاده از خودرو در شرایط خاص
(مانند یدککشي خودرو در سرباالیی و یا بارگیری بیش از
اندازه) سرعت خودرو را کم کنید و اگر چراغ هشدار روشن
ماند خودرو را متوقف نمایید .برای کمک به گردش بهتر مایع
خنککننده به مدت  2یا  3دقیقه با موتور روشن و گاز دادن
آرام ،توقف کنید .سپس موتور را خاموش نمایید .پس از آن
سطح مایع را به روش فوق بررسی کنید.
نکته مهم :پس از رانندگی در شرایط خاص توصیه میشود
موتور را روشن نگه داشته و پیش از خاموش کردن به مدت
چند دقیقه به آرامی گاز دهید.
در صورت روشن ماندن چراغ هشدار بالفاصله با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس بگیرید.

چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور

پسازقرارگیریسوئیچدرموقعیت MARچراغهشدار(درمدلهای
دارای صفحه نمایشگر چند منظوره) یا عالمت (در مدلهای دارای
صفحهنمایشگرچندمنظورهقابلپیکربندیمجدد)روشنمیشود
ولی باید پس از روشن شدن موتور خاموش شود.
هنگامی که سیستم پایین بودن فشار روغن موتور را
تشخیص دهد ،این چراغ هشدار (یا عالمت) به همراه پیغام
خاص آن در نمایشگر نشان داده میشود.

)8
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معنی چراغ هشدار
چراغ هشدار فاسد شدن روغن موتور

قرمز

(در مدلهای مولتی جت دارای  DPFفیلتر ذرات معلق)
در صورتی که سیستم تشخیص دهد که روغن موتور فاسد
شده است چراغ هشدار همزمان با ظهور پیغام هشدار مربوطه
(در صورت مجهز بودن) چشمک میزند.
چشمک زدن چراغ هشدار به منزله نقص نیست بلکه به راننده
اطالع میدهد که باید به واسطه استفاده مستمر از خودرو
روغن موتور تعویض شود .در صورت عدم تعویض روغن موتور
چراغ روشن شده و هنگامی که فساد روغن موتور به
آستانه دوم برسد عملکرد موتور به  3000دور در دقیقه کاهش
پیدا میکند.
در صورتی که باز هم روغن موتور تعویض نشود ،هنگامی که
فساد روغن موتور به آستانه سوم میرسد ،دور موتور به 1500
دور در دقیقه کاهش مییابد تا از آسیب به موتور جلوگیری
شود.
چراغ هشدار بسته نشدن کامل درب خودرو  /درب محفظه باز

قرمز
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راهکار

در بعضی مدلها هنگامی که یک یا چند درب محفظه بار
کام ً
ال بسته نشده باشد چراغ هشدار (در مدلهای دارای
صفحه نمایشگر چند منظوره) یا این عالمت (مدلهای
دارای صفحه نمایشگر چند منظوره) روشن میشود.
در برخی مدلها پیغام خاصی روی صفحه نمایشگر نشان
میدهد که درب سمت راست  /چپ جلو یا درب عقب /
محفظه بار باز است.
هنگامی که دربها  /درب محفظه بار باز و خودرو در حال
حرکت باشد ،بوق هشدار به صدا درخواهد آمد.

در اولین فرصت با نمایندگی پارسیان موتور تماس حاصل
فرمایید.
)48 )47

به خاطر داشته باشید که فساد روغن موتور در شرایط زیر
سریعتر صورت میگیرد:
  رانندگی در شهر زیرا باعث میشود که مرحله بازیابی
 DPFسریعتر صورت گیرد.
استفاده از خودرو برای مسیرهای کوتاه که در آن
موتور به دمای عملکردی الزم نمیرسد.
  وقفه مداوم در روند بازیابی که همراه با روشن شدن
چراغ هشدار  DPFمیباشد.

راهکار

معنی چراغ هشدار
چراغ هشدار نقص در سیستم فرمان برقی

قرمز

(برای مدلهای دارای )SERVOTRONIC
پس از قرارگیری سوئیچ در موقعیت  MARاین چراغ هشدار
روشن میشود ولی باید بعد از چند ثانیه خاموش شود.
اگر چراغ هشدار روشن مانده و پیغام مربوطه روی صفحه
نمایشگر ظاهر و بوق هشدار به صدا درآید ،حتی اگر خودرو را
بتوان هدایت نمود ،فرمان برقی غیرفعال شده و فرمانپذیری
به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد.

با نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.

چراغ هشدار نقص سیستم تعلیق خود تنظیم

قرمز

(در صورت مجهز بودن)
پس از قرارگیری سوئیچ در موقعیت  ،MARاین چراغ
هشدار (در مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره)
یا این عالمت (در مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند
منظوه) روشن می شود ولی باید بعد از چند ثانیه خاموش
شود در صورت بروز نقص در سیستم تعلیق خودرو تنظیم
چراغ هشدار (یا این عالمت) روشن میشود.

چراغ هشدار نقص در سیستم انژکتور EOBD /

کهربایی

در شرایط عادی پس از قرارگیری سوئیچ در موقعیت
 ،MARچراغ هشدار روشن میشود ولی پس از استارت
موتور باید خاموش شود.
پلیس راهنمایی و رانندگی میتواند با استفاده از تجهیزات
خاص عملکرد چراغ هشدار را بررسی نماید .مقررات
کشوری که در آن رانندگی میکنید را رعایت نمایید.
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کهربایی

معنی چراغ هشدار

راهکار

اگر چراغ هشدار هنگام رانندگی روشن بماند یا روشن شود،
به معنی نقص در سیستم انژکتور است ،خصوصاً اگر چراغ
هشدار به طور مداوم روشن بماند ،به معنی بروز نقص در
سیستم تغذیه  /انژکتور است که میتواند باعث افزایش گازهای
سمی اگزوز ،کاهش احتمالی عملکرد ،هدایت ضعیف خودرو
و افزایش مصرف سوخت شود .در برخی مدلها ،پیغام خاصی
روی صفحه نمایشگر نشان داده میشود .در صورت رفع نقص
چراغ هشدار خاموش شده اما در سیستم ثبت میگردد.

در این شرایط میتوان بدون صرف قدرت بیش از اندازه
موتور ،به رانندگی با سرعت متوسط ادامه داد .استفاده
مداوم از خودرو در حالی که چراغ هشدار روشن است،
ممکن است باعث آسیب به موتور شود .در اولین فرصت
ممکن با نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس حاصل
فرمایید.

چراغ هشدار نقص در سیستم انژکتور (AdBlue® )UREA

کهربایی

در صورتی که مایعی مطابق ویژگیهای فنی معرفی شده
نباشد و یا متوسط مصرف ( AdBlue® )UREAبیش از
 ٪50باشد چراغ هشدار روشن شده و پیغام خاصی (در
صورت مجهز بودن) روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد.

در اولین فرصت ممکن با نمایندگی شرکت پارسیان
موتور تماس حاصل فرمایید ،اگر مشکل رفع نشده باشد
از یک آستانه مشخص به بعد پیغام خاصی روی صفحه
نشانگر ظاهر میگردد تا زمانی که موتور دیگر روشن
نشود.
از  200کیلومتر مانده به زمانی که دیگر موتور روشن
نمیشود پیغام مداومی روی صفحه نشانگر (در صورت
مجهز بودن) همراه با بوق هشدار صوتی ممتد ظاهر
میگردد.

چراغ هشدار نقص ABS

کهربایی
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پس از قرارگیری سوئیچ در موقعیت  MARاین چراغ
هشدار روشن شده و پس از چند ثانیه باید خاموش شود.
روشن شدن این چراغ هشدار نشانه نقص در سیستم است.
در این شرایط سیستم ترمز کارایی غیر قابل جایگزین خود
را بدون عملکرد سیستم  ABSحفظ میکند .پیغام خاصی
روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد.

در اولین فرصت ممکن تا نمایندگی شرکت پارسیان موتور
با دقت رانندگی کنید.

معنی چراغ هشدار

راهکار

چراغ هشدار سوخت

کهربایی

کهربایی

پس از قرارگیری سوئیچ در موقعیت  MARاین چراغ
هشدار روشن میشود.
اما باید پس از چند ثانیه خاموش شود .هنگام باقی ماندن
 10-12لیتر سوخت در مخزن (برای مدلهای دارای
مخزن سوخت با گنجایش  75/90لیتر) و یا  9لیتر (برای
مدلهای دارای مخزن سوخت با گنجایش  60لیتر) چراغ
هشدار روشن میشود.

چشمک زدن چراغ هشدار سوخت به منزله بروز نقص در
سیستم میباشد .در چنین شرایطی برای بازرسی سیستم
به نمایندگی شرکت پارسیان موتور مراجعه نمایید.

چراغ هشدار پیش گرمکن شمع موتور  /نقص پیش
گرمکن در شمع موتور

سیستم پیش گرم کن شمعهای موتور
این چراغ هشدار پس از قرارگیری سوئیچ در موقعیت
 MARروشن میشود .به محض رسیدن شمعهای موتور به
دمای پیش فرض چراغ خاموش میشود.
نکته مهم :هنگام باال بودن دمای محیط این چراغ هشدار
برای مدت بسیار کوتاهی روشن میماند.

به محض خاموش شدن چراغ هشدار ،موتور را استارت
بزنید.

چراغ هشدار نقص در پیش گرمکن شمع موتور

این چراغ هشدار در صورت بروز نقص در سیستم پیش
گرمکن چشمک میزند.
در برخی مدلها پیغام خاصی روی صفحه نمایشگر نشان
داده میشود.

در اولین فرصت ممکن با نمایندگی شرکت پارسیان
موتور تماس حاصل فرمایید.

چراغ هشدار سطح پایین بودن (AdBlue® )UREA
(در صورت مجهز بودن)

کهربایی

اگر میزان سطح ( AdBlue® )UREAخودرو کم باشدچراغ
هشدار پایین بودن سطح سوخت (AdBlue® )UREA
روشن میشود.

مخزن ( AdBlue® )UREAرا پر کنید.
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معنی چراغ هشدار

راهکار

چراغ هشدار نقص در سیستم محافظت خودرو FIAT CORE

کهربایی

پس از قرارگیری سوئیچ در موقعیت  MARاین چراغ
هشدار (در مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره)
و یا این عالمت (در مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند
منظوره قابل پیکربندی مجدد) روشن شده یک بار چشمک
زده و سپس خاموش میشود.
هنگام قرار گرفتن سوئیچ در موقعیت  ،MARروشن شدن
چراغ به صورت دائمی نشانه:
  نقص احتمالی است (توضیحات مربوط به "سیستم FIAT
 "CODEدر بخش "آشنایی با خودرو" را مطالعه فرمایند).
  استفاده احتمالی از ترمز همراه با هشدار :در این حالت
چراغ هشدار پس از حدود  10ثانیه خاموش میشود.
چشمک بزند،
اگر با موتور روشن ،چراغ هشدار
نشاندهنده آن است که خودرو تحت محافظت سیستم
ایموبالیزر موتور قرار ندارد.

برای دسترسی به تمام کلیدهای ذخیره شده در حافظه
خودرو با نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس حاصل
فرمایید.

چراغ هشدار چراغهای مهشکن عقب

هنگام روشن شدن چراغهای مهشکن عقب این چراغ
هشدار روشن میشود.
کهربایی

کهربایی
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نشانگر نقص کلی

در شرایط زیر چراغ هشدار (در مدلهای دارای صفحه نمایشگر
چند منظوره) و یا این عالمت (در مدلهای دارای صفحه
نمایشگر چند منظوره قابل پیکربندی مجدد) روشن میشود:
  در صورتی که دکمه قطعکن اینرسی سوخت فعال شده
باشد.
  نقص در چراغها (چراغهای مهشکن عقب ،چراغهای
راهنما ،چراغ پالک راهنمایی و رانندگی ،چراغهای
جانبی ،چراغ رانندگی در روز ،چراغهای نور باال ،چراغ
راهنمای کشنده ،چراغهای جانبی کشنده

نقص در هر یک از این چراغها میتواند به علت یک یا
چند حباب چراغ سوخته ،فیوز سوخته و یا نقص در
اتصاالت برقی باشد.

کهربایی

معنی چراغ هشدار

راهکار

  چراغ هشدار نقص در سیستم کیسه هوا (چراغ هشدار
نقص چشمک میزند)

در چنین شرایطی ممکن است چراغ هشدار (یا عالمت)
نشانه نقص در سیستم بازدارنده نباشد .قبل از ادامه
حرکت برای بررسی سیستم بازدارنده سریعاً با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.

  نقص در سنسور حساس به باران
  نقص در سنسور فیلتر سوخت دیزل
  نقص در اتصال تریلر
  نقص در سیستم صوتی
  نقص در سیستم فشار روغن موتور
  نقص در سنسور پارک
  وجود آب در فیلتر سوخت دیزل

در مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره ،چراغ
هشدار در شرایط زیر نیز روشن میشود.
  نقص سنسور سطح روغن موتور
  ناکافی بودن میزان روغن موتور
  نقص چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور

در اولین فرصت ممکن برای رفع نقص با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.
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معنی چراغ هشدار
چراغ هشدار پاکسازی سیستم ( DPFفیلتر ذرات)

کهربایی

(در صورت مجهز بودن)
پس از قرارگیری سوئچ در موقعیت  MARاین چراغ هشدار
(برای مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره) و یا این
عالمت (برای مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره)
روشن میشود ولی باید پس از چند ثانیه خاموش شود.
اگر چراغ هشدار به طور مداوم روشن بماند ،نشانه نیاز به
پاکسازی ذرات آالینده از طریق مرحله بازیابی میباشد
هنگام روشن شدن چراغ هشدار پیام خاصی نیز نشان داده
میشود (در صورت مجهز بودن)
نکته مهم :در صورت روشن ماندن چراغ اگر بازگشت به روند
مناسب برای مدت طوالنی به تعویق افتد ممکن است چراغ
هشدار روشن شده و در نتیجه نیازمند مراجعه به نمایندگی
شرکت پارسیان موتور برای بازیابی عملکرد درست  DPFباشد.

چراغ هشدار (یا عالمت) هنگام اجرای مرحله بازیابی
سیستم  DPFروشن نمی شود اما فقط برای اعالم شرایط
خاص به راننده فعال خواهد شد .این چراغ هنگام رانندگی
خاموش میماند تا زمانی که مرحله بازیابی تکمیل شود.
این مرحله حدود  15دقیقه طول میکشد.
شرایط مطلوب برای تکمیل این مرحله در صورت ادامه
رانندگی تا  60کیلومتر بر ساعت با موتور روشن و دور
موتور باالتر از  2000دور در دقیقه فراهم میشود.
روشن شدن این چراغ هشدار (یا عالمت) نشانه نقص
خودرو نیست بنابراین مراجعه به تعمیرگاه لزومی ندارد.

در مدلهای خاص پیغام مشخصی نمایش داده میشود .
چشمک زدن چراغ
هشدار در حین رانندگی نشانه نقص در سیستم  ESCاست.

در صورتی که چراغ هشدار در حین رانندگی خاموش
نمیشود یا روشن میماند به نمایندگی شرکت پارسیان
موتور مراجعه نمایند.

هنگام بروز نقص در سیستم کنترل خودرو در سرباالیی
این چراغ روشن میشود.
در مدلهای خاص پیغام مشخصی نمایش داده میشود.

در چنین شرایطی در اولین فرصت ممکن با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.

چراغ هشدار نقص در سیستم  / ESC – ASRکشنده

کهربایی

راهکار

نقص در سیستم کنترل خودرو در سرباالیی

  )49

)10

چراغ هشدار سایش لنت ترمز

66

کهربایی

در صورت سائیدگی و فرسایش لنتهای ترمز جلو ،این
چراغ هشدار (در مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند
منظوره) یا این عالمت (در مدلهای دارای صفحه نمایشگر
چند منظوره قابل پیکربندی مجدد) روشن میشود.
در مدلهای خاص پیغام مشخصی نمایش داده میشود.

در اولین فرصت ممکن آنها را تعویض نمایید.

معنی چراغ هشدار

راهکار

چراغ هشدار تشخیص خارج شدن از مسیر

کهربایی

کهربایی

(در مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره دارای
پیکربندی مجدد)
دو چراغ هشدار روشن شده و نشانه آن است که سیستم ،مسیر
خودرو را تشخیص میدهد .در صورت تشخیص ،مسیر خودرو
فعال میگردد بدین معنی که با بوق هشدار صوتی یا تصویری
به راننده در تشخیص مسیر کمک میکند بنابراین چراغ هشدار
خاموش میشود .در صورتی که مسیر مشخص نباشد سیستم
روشن ولی غیرفعال است و بنابراین دو چراغ هشدار روی صفحه
نشانگر روشن میشود .هنگام فعال بودن سیستم در صورتی که
خودرو به یکی از خطوط کناری مسیر یا خطوط مسیر حرکتی
نزدیک شود ،راننده از طریق بوق هشداری که شنیده میشود
همراه با روشن کردن چراغ هشدار و نشان دهنده جهت (سمت
راست یا چپ) روی صفحه نشانگر آگاه میگردد.
نقص سیستم با روشن شدن چراغهای نشاندهنده جهت یا
روی صفحه نشانگر همراه با بوق هشدار صوتی و پیغام خاص
مشخص میگردد.

TPMS
نقص در سیستم TPMS

چشمک زدن چراغ هشدار برای  75ثانیه و سپس روشن
ماندن مداوم آن (همراه با نمایش پیغام خاص روی صفحه
نمایشگر) نشاندهنده آن است که سیستم به طور موقت
غیرفعال یا دچار نقص شده است.

کهربایی

چراغ هشدار پایین بودن فشار باد تایر

روشن شدن این چراغ هشدار نشانه آن است که فشار یک
یا چند تایر کمتر از میزان توصیه شده است و یا باد تایر در
حال کم شدن است .در چنین شرایطی ممکن است استفاده
بهینه از تایر و مصرف بهینه سوخت دچار اختالل گردد.

در چنین شرایطی در اولین فرصت ممکن با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.
در چنین شرایطی توصیه میگردد فشار باد تایر به حد
مطلوب تنظیم گردد.
نکته مهم :از ادامه رانندگی با فشار پایین یک یا چند
تایر خودداری نمایید زیرا ممکن است کنترل خودرو به
درستی صورت نگیرد .خودرو را بدون ترمزگیری شدید و
چرخاندن سریع فرمان متوقف نمایید.

67

آشنایی با صفحه نشانگر

معنی چراغ هشدار
چراغ هشدار نقص یا فعال شدن سیستم کنترل کامل ترمز

کهربایی

(در صورت مجهز بودن)
(برای مدلهای دارای صفحه نمایشگر قابل پیکربندی مجدد)
در صورت فعال شدن سیستم ،چراغ هشدار (همراه با پیغام
روی صفحه نمایشگر) روشن میشود .در صورت وجود مانع
آلودگی یا عدم دسترسی به سیستم چراغ هشدار و عالمت
همراه با پیغام خاص روشن میشود.

غیرفعال کردن یا فعالسازی مجدد سیستم کنترل کامل
ترمز به صورت دستی

کهربایی

(در صورت مجهز بودن)
(برای مدلهای دارای صفحه نمایشگر قابل پیکربندی مجدد)
در صورتی که سیستم به صورت دستی یا موقتی غیرفعال
شده باشد چراغ هشدار به صورت مداوم (همراه با پیغام
هشدار خاص روی صفحه نمایشگر روشن میشود تا زمانی
که سیستم دوباره فعال گردد.

چراغهای نور باال چراغ جلو

هنگامی که چراغهای نور باال روشن هستند چراغ هشدار
آن روشن میشود.
چراغ روشنایی موقت (راهنمایی تا درب منزل)
سبز

هنگامی که از این عملکرد استفاده میشود چراغ هشدار
(همراه با پیغام روی صفحه نمایشگر) روشن میشود.
(برای توضیحات بیشتر به قسمت "چراغ روشنایی موقت"
(راهنمایی تا درب منزل) در بخش "چراغهای بیرونی
خودرو" در فصل "آشنایی با خودرو" مراجعه کنید).

نشانگر چراغ راهنمای سمت چپ
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سبز

این چراغ هشدار هنگام کشیدن دسته راهنما به سمت
پایین یا همراه با چراغ راهنمای سمت راست در زمان
فشردن دکمه چراغ هشدار (فالشر) روشن میشود.

در اولین فرصت ممکن با نمایندگی شرکت پارسیان
موتور تماس حاصل فرمایید.

معنی چراغ هشدار

راهکار

نشانگر چراغ راهنمای سمت راست

سبز

این چراغ هنگام کشیدن دسته راهنما به سمت باال یا به همراه
چراغ راهنمای سمت چپ در زمان فشرده شدن دکمه چراغ
هشدار (فالشر) روشن میشود.
چراغ هشدار چراغهای مهشکن

سبز

این چراغ هشدار هنگام روشن شدن چراغهای مهشکن
روشن میشود.
کروز کنترل

سبز

(در صورت مجهز بودن)
پس از قرارگیری سوئیچ در موقعیت  MARاین چراغ
هشدار روشن میشود ولی اگر کروز کنترل غیرفعال
باشد باید پس از چند ثانیه خاموش شود .هنگامی که
کروز کنترل روی  ONیا قرار دارد با توجه به مدل
خودرو چراغ هشدار روی صفحه نشانگر روشن میشود .در
مدلهای خاص پیغام مشخصی نشان داده میشود.
چراغ هشدار نور باالی خودکار (کنترل نور باال)

سبز

چراغهای جلو
هنگامی که چراغ نور باالی چراغهای جلو فعال باشد این
چراغ هشدار روشن میشود.
چراغ هشدار چراغهای نور باالی جلو

آبی 

در صورتی که چراغهای نور باالی خودرو روشن شوند این
چراغ هشدار روشن میگردد.
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هشدار

روشن نشود یا در حین رانندگی (همراه با پیغام روی صفحه نمایشگر) روشن بماند،
 )45پس از قرارگیری سوئیچ در موقعیت  MARاگر چراغ هشدار
میتواند نشانه وجود نقص در سیستم بازدارنده باشد .در چنین شرایطی در صورت بروز حادثه و یا در موارد بسیار کمتر به علت سهلانگاری کیسههای هوا یا
سیستم بازدارنده عمل نمیکنند .قبل از ادامه جهت بررسی سریعتر سیستم با نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.
روی صفحه نمایشگر نشان داده میشود.
 )46نقص در چراغ هشدار   با چشمک زدن چراغ هشدار و یا بسته به نوع مدل با روشن شدن مداوم آیکون
ً
در چنین شرایطی ممکن است چراغ هشدار   نشانه نقص احتمالی در سیستم بازدارنده کیسه هوا نباشد .پیش از ادامه سفر ،برای بررسی سیستم فورا با
نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.
 )47پس از روشن شدن چراغ روغن موتور فاسد باید در اولین فرصت ممکن تعویض گردد و نباید بیش از  500کیلومتر پس از روشن شدن چراغ با خودرو
حرکت کرد .عدم توجه و رسیدگی بر این امر ممکن است موجب ایجاد آسیب جدی به موتور و ابطال گارانتی گردد .به خاطر داشته باشید که روشن شدن
چراغ هشدار به معنی کم شدن سطح روغن موتور نیست بنابراین اگر چراغ هشدار شروع به چشمک زدن کند نیاز به افزودن روغن موتور نیست.
شروع به چشمک زدن کند با نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.
 )48اگر در حین رانندگی چراغ هشدار
 )49با توجه به شرایط جاده ،آب و هوا و مقررات راهنمایی و رانندگی برانید .در صورتی که  DPFروشن باشد ممکن است موتور خاموش شود؛ هر چند
وقفههای مکرر در مرحله بازیابی ممکن است منجر به فساد روغن موتور شود .به همین دلیل همان طور که پیشتر توضیح داده شد قبل از خاموش کردن
موتور صبر کنید تا چراغ هشدار خاموش شود.
نکته مهم

روشن شود ،بالفاصله موتور را خاموش کرده و با نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.
 )8اگر در حین رانندگی ،چراغ هشدار
روشن نمیشود ،یا به صورت مداوم روشن میماند و یا در حین رانندگی چشمک میزند
 )9پس از قرارگیری سوئیچ در موقعیت  MARاگر چراغ هشدار
(در مدلهای خاص همراه با پیغام روی صفحه نمایشگر) با نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.
 )10در طول مرحله بازیابی ممکن است فن عمل نکند.
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پیغامهای روی نمایشگر
معنی چراغ هشدار

راهکار

(مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره قابل پیکربندی
مجدد)
در صورت بروز نقص در یکی از چراغهای زیر این عالمت
روشن میشود:
  چراغهای راهنما
  چراغهای مهشکن عقب
  چراغهای ترمزدستی
  چراغهای بغل
  چراغهای رانندگی در روز
  چراغهای پالک راهنمایی و رانندگی
  چراغهای دنده عقب
  چراغهای جلو در حالت خودکار
چراغهای بغل تریلر
  چراغهای راهنمای تریلر

نقص مربوط به این چراغها ممکن است به دلیل :سوخته
بودن یک یا چند حباب چراغ ،فیوز سوخته و یا نقص در
اتصال برقی باشد.

نقص در چراغهای بیرونی خودرو

نقص چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور

(در صورت مجهز بودن)
(مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره قابل پیکربندی
مجدد)
عالمت به نشانه نقص چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن
موتور روشن میشود:
در مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره ،چراغ هشدار
" نقص کلی " روشن میشود (برای توضیحات بیشتر بخش
"چراغهای هشدار در صفحه نشانگر" را مالحظه فرمایید.).
نقص در چراغ ترمز

(مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره قابل پیکربندی
مجدد)
در صورت نقص در چراغهای ترمز این عالمت روشن میشود.

با نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.

این نقص میتواند به دلیل :سوخته بودن یک یا چند حباب
چراغ ،سوخته بودن فیوز یا نقص در اتصال برقی باشد.
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معنی چراغ هشدار
چراغهای نور باال در حالت خودکار (کنترل چراغ جلو)

نقص در چراغهای جلو
(مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره قابل پیکربندی
مجدد)
در صورت نقص در سیستم روشن شدن خودکار چراغهای نور
باال ،عالمت روشن میشود.
وجود احتمالی یخ روی سطح جاده
مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره قابل پیکر
بندی مجدد :در صورتی که دمای بیرون به  3°Cیا کمتر

برسد نشانگر دمای بیرون شروع به چشمک زدن میکند تا
راننده را از وجود احتمالی یخ روی سطح جاده مطلع سازد.
مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره :در صورتی
که دمای بیرون به  3°Cیا کمتر برسد پیغام هشدار خاصی
روی صفحه نمایشگر نمایش داده میشود تا راننده را از
وجود احتمالی یخ روی سطح جاده مطلع سازد.
هشدار سرعت بیش از حد مجاز
مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره قابل
پیکربندی مجدد :در صورتی که سرعت خودرو از حد

مجاز فراتر رود ،این عالمت به همراه پیغام خاص رو صفحه
نمایشگر نمایش داده میشود( .توضیحات بیشتر را در
بخش "صفحه نمایشگر چند منظوره قابل پیکربندی مجدد"
مالحظه فرمایید).
مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره :در صورتی
که سرعت خودرو از حد مجاز فراتر رود ،این عالمت به
همراه پیغام خاص روی صفحه نمایشگر نمایش داده
میشود.
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معنی چراغ هشدار

راهکار

هشدار سرویس دورهای

(در صورت مجهز بودن)
عالمت (مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره قابل
پیکربندی مجدد) به همراه پیغام خاص و هشدار سرویس دورهای
بعدی روی صفحه نمایشگر روشن شده و تا زمانی که مدت زمان
سرویس سر برسد روشن میماند .عالمت بعد از انجام سرویس
دورهای یا پس از طی  1000کیلومتر پس از آخرین سرویس
خاموش می شود .در مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند
منظوره تنها پیغام خاص نمایش داده میشود.
محدود کننده سرعت

(در صورت مجهز بودن)
در صورت فعال بودن عملکرد ،این عالمت روی صفحه نمایشگر
روشن میشود .در برخی مدلها پیغام خاص نمایش داده میشود.
دکمه قطعکن سوخت

(در مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره قابل پیکربندی
مجدد)
در صورت فعال کردن دکمه قطعکن سوخت این عالمت
روی صفحه نمایشگر روشن میشود.

برای فعالسازی مجدد دکمه قطعکن سوخت به بخش     
"دکمه قطعکن اینرسی سوخت" مراجعه فرمایید .در
صورتی که هنوز امکان بازیابی سوخت وجود ندارد ،با
نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.

نقص سنسور پارک

(مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره قابل پیکربندی
مجدد)
روشن شدن این عالمت همراه با پیغام خاص نشانه وجود
نقص در سنسورهای پارک است.

نقص سیستم هشدار خارج شدن از مسیر
مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره دارای
پیکربندی مجدد :این عالمت همراه با چراغهای راهنمای

و همراه با صدای بیب و پیغام خاص روشن میشود.
مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره :پیغام خاص
روی صفحه نمایشگر نمایش داده میشود.
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معنی چراغ هشدار
نقص در تشخیص عالئم راهنمایی

(مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره قابل پیکربندی
مجدد)
روشن شدن این عالمت همراه با پیغام خاص روی صفحه نمایشگر
نشاندهنده وجود نقص در سیستم تشخیص عالئم راهنمایی است.

محدوده سرعت

روی صفحه نمایشگر پیغامی خاص نمایش داده میشود تا به راننده
اطالع دهد محدوده سرعت خودرو کمتر از  50کیلومتر است.

قرار گرفتن در حالت عملکرد ECO

(مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره قابل
پیکربندی مجدد)
با فشار کلید " "ECOروی داشبورد کلمه  ECOروی صفحه
نمایشگر همراه با عملکرد آن روشن میشود با فشار مجدد
کلید ،کلمه  ECOمحو میشود .در برخی مدلها به جای
کلمه " "ECOصفحهای خاص نمایش داده میشود.
فعال  /غیرفعالسازی سیستم روشن  /خاموش شدن خودرو

()START/STOP
فعالسازی سیستم روشن  /خاموش شدن خودرو ()START/STOP
با فعال شدن سیستم روشن  /خاموش شدن خودرو پیغامی
روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد .در این شرایط چراغ
 LEDروی دکمه خاموش میشود (بخش روشن /
خاموش شدن خودرو را مطالعه فرمایید)
غیرفعال شدن سیستم روشن  /خاموش شدن خودرو

با غیرفعال شدن سیستم روشن  /خاموش شدن خودرو
پیغام خاص روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد.
با غیرفعال شدن سیستم چراغ LEDروی دکمه روشن میشود.
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نقص در سیستم خاموش  /روشن شدن خودرو ()START/STOP
در صورت بروز نقص در سیستم خاموش  /روشن شدن این
عالمت روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد.

راهکار

معنی چراغ هشدار

راهکار

هشدار کم بودن مقدار (AdBlue® )UREA

هنگامی که مقدار ( AdBlue® )UREAکم باشد پیغامی
روی صفحه نشانگر همراه با عالمت ظاهر میگردد تا راننده
را آگاه سازد.
®
تا زمانی که مخزن از حداقل  5لیتر (AdBlue )UREA
پر نباشد این عالمت روشن میماند در صورتی که مخزن
پر نشود ،پیغامی روی صفحه نشانگر ظاهر میشود که
نشاندهنده نزدیک شدن به آستانهای است که بعد از آن
ممکن است موتور روشن نشود.
در صورتی که  200کیلومتر تا این آستانه باقی مانده باشد
پیغامی به صورت دائم روی صفحه نشانگر ظاهر شده و
صدای بیپ به گوش میرسد.
وقتی مقدار باقی مانده تا این آستانه به  0کیلومتر برسد
پیغام خاص روی صفحه نشانگر (در صورت مجهز بودن)
ظاهر میگردد.
پس از خاموش شدن خودرو ممکن است خودرو روشن نشود.
پس از ریختن حداقل  5لیتر ( AdBlue® )UREAممکن
است موتور دوباره روشن شود.

در اولین فرصت ممکن مخزن ( AdBlue® )UREAرا با
حداقل  5لیتر ( AdBlue® )UREAپر کنید .در صورتی
که قبل از پر کردن مخزن این محدوده به  0کیلومتر
رسیده باشد باید قبل از استارت موتور حداقل دو دقیقه
صبر کنید.

)50

هشدار وجود آب درون فیلتر سوخت دیزل

(در صورت مجهز بودن)
(مدلهای سوخت دیزلی)
(مدلهای دارای صفحه نمایشگر چند منظوره قابل پیکربندی
مجدد)
در صورت وجود آب در فیلتر سوخت دیزل این عالمت در
حین رانندگی (همراه با پیغام روی صفحه نمایشگر) به صورت
مداوم روشن میشود.
)11
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معنی چراغ هشدار

راهکار

نقص در سیستم سوخت طبیعی
(برای مدلهای دارای سیستم سوخت طبیعی)
این عالمت همراه با پیغام روی صفحه نمایشگر روشن شده و 4
عالمت گرافیکی سطح متان خاموش میشود.

در چنین شریطی در اولین فرصت ،سریعاً با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.

گرم شدن بیش از حد روغن گیربکس اتوماتیک
این عالمت به نشانه گرم شدن بیش از حد روغن گیربکس
اتوماتیک ظاهر میگردد.

موتور را خاموش کرده یا در حالت دور آرام قرار دهید
صبر کنید تا عالمت خاموش شود.

نقص در سیستم گربکس اتوماتیک
در صورت بروز نقص در سیستم گیربکس اتوماتیک این دو
عالمت با پیغام مربوطه روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد .تا
زمان رفع نقص این عالمت و پیغام روی صفحه باقی خواهد ماند.

در اولین فرصت ممکن به نمایندگی شرکت پارسیان
موتور مراجعه نمایید.

معنی چراغ هشدار

راهکار

سیستم تشخیص نقاط کور

(زرد) غیرفعال شدن سنسور :در صورت غیرفعال شدن
سنسور ،سیستم تشخیص نقطه کور خودروی دارای تریلر این
عالمت روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد .در چنین شرایطی
چراغ  LEDآینههای بغل به صورت مستمر روشن میشود .هر نوع
مانعی را از روی سپر برداشته و یا آن را تمیز کنید.
(زرد) :سیستم فعال نمیباشد :در صورت عدم بروز نقص
در سیستم تشخیص نقطه کور خودروی دارای تریلر این عالمت
ظاهر میگردد .در چنین شرایطی ،چراغ  LEDآینههای بغل به
صورت مستمر روشن می شود.
عدم فعال بودن سیستم میتواند به علت عدم ولتاژ باتری و یا
نقصهای دیگر سیستمهای برقی باشد.
برای بررسی سیستم برقی خودرو در اولین فرصت ممکن با
نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.
(قرمز) نقص در سیستم تشخیص نقطه کور خودروی
دارای تریلر :در صورت بروز نقص در سیستم تشخیص نقطه
کور خودروی دارای تریلر این عالمت ظاهر میگردد .در چنین
شرایطی  LEDآینههای بغل خاموش است .هشدار صوتی نیز
شنیده میشود.

در اولین فرصت ممکن با نمایندگی شرکت پارسیان
موتور تماس حاصل فرمایید.

"DRIVE MODE" function

حالت انتخاب شده برای رانندگی ("  " Normal"، "Powerو
" "ECOروی صفحه نشانگر نمایش داده میشود.
هشدار

 )50در صورتی که مخزن ( AdBlue® )UREAخالی بوده و خودرو خاموش شود تا زمانی که مخزن ( AdBlue® )UREAبا حداقل  5لیتر پر نشود امکان روشن
شدن مجدد خودرو وجود ندارد.
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نکته مهم

 )11وجود آب در مدار سوخت ممکن است باعث آسیب جدی به سیستم انژکتور و در نتیجه عدم عملکرد درست موتور گردد .در صورت روشن شدن عالمت
(در برخی مدلها همراه با نمایش پیغام خاص روی صفحه نمایشگر) در اولین فرصت ممکن جهت تخلیه آب با نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس
حاصل فرمایید.
ً
در صورتی که بالفاصله پس از سوختگیری مجدد این عالمت ظاهر شد ،ممکن است آب وارد مخزن سوخت شده باشد؛ فورا موتور را خاموش نموده و با
نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.

سیستم ایمنی
این فصل بسیار مهم است زیرا سیستمهای ایمنی سیستم 80 ........................................................... ABS
موجود در خودرو و دستورالعمل نحوه استفاده ( ESCسیستم الکتریکی پایداری خودرو) 81 ..........
درست از آنها را توضیح میدهد.
سیستم کمکی چسبندگی 84 ....................................
سیستمهای کمکی حرکت 85 ....................................
سیستم تجهیزات محافظتی 95 ..................................
کمربندایمنی 95 ...........................................................
سیستم ( SBRیادآوری بستن کمربند) 96 ..............
پیشکشنده 96 ..............................................................
حمل و نقل ایمن کودکان 98 .....................................
تنظیمات مجموعه صندلی کودک ایزوفیکس
102 ................................................................. ISOFIX
سیستم محافظت تکمیلی (- )SRS
کیسه هوا 110 ...............................................................
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سیستم ایمنی

سیستم ABS

نکته مهم :برای دستیابی به کارایی حداکثری سیستم
ترمزگیری ،به یک دوره الیهبندی حدود 500
کیلومتری نیاز است :در طول این مدت بهتر است از
ترمزگیری شدید ،مکرر و طوالنی اجتناب شود.
)51

80

مداخله سیستم

راننده از روی ضربات ضعیف پدال ترمز و سر و صدای
این بخش جزئی از سیستم ترمزگیری میباشد که
سیستم میتواند از عملکرد سیستم  ABSآگاه شود،
با ارائه بهترین کنترل هنگام ترمزگیری اضطراری
این مرحله به معنی این است که سرعت خودرو باید
مانع قفل شدن یا لغزیدن یک یا چند چرخ صرف
مناسب با نوع سطح جاده تغییر کند.
نظر از شرایط جاده و شدت ترمزگیری می شود.
)58 )57 )56 )55 )54 )53 )52
سیستم هنگام ترمزگیری ،خصوصاً در ترمزگیری
اضطرای یا چسبندگی کم سطح جاده در صورت سیستم ( MSRتنظیم گشتاور موتور)
قفل شدن چرخها که در این شرایط بسیار اتفاق این سیستم بخشی از سیستم  ABSاست و از قفل
شدن احتمالی چرخهای محرک برای مثال در صورت
میافتد فعال میشود.
در حین ترمزگیری سیستم  ABSجهت خودرو را رها شدن ناگهانی پدال گاز و یا تعویض ناگهانی دنده به
ثابت نگه داشته و در عین حال فاصله ترمزگیری دنده پایینتر در شرایط چسبندگی ضعیف جلوگیری
را در بهترین حالت نگه میدارد ،همچنین هنگام میکند .در این شرایط نیروی ترمز موتور میتواند
ترمزگیری روی سطحی که چسبندگی سطح جاده باعث لغزیدن چرخهای محرک و در نتیجه کاهش
برای چرخهای سمت چپ و راست یکی نمیباشد و پایداری خودرو شود.
یا ترمزگیری در پیچها سیستم به کنترل و پایداری در چنین شرایطی سیستم با مداخله و بازیابی گشتاور
موتور پایداری خودرو و در نتیجه ایمنی آن را حفظ
خودرو  کمک میکند.
سیستم مجهز به ( EBDتوزیع الکترونیکی نیروی میکند.
ترمز) است که نیروی ترمز را بین چرخهای عقب و
هشدار
جلو توزیع میکند.
 )51سیستم  ABSبیشترین چسبندگی را ارائه
میدهد اما آن را بهبود نمیبخشد بنابراین هنگام
رانندگی روی سطح جاده بسیار احتیاط کرده
و از رانندگی پر خطر و اقدامات غیرضروری
اجتناب نمایید.

 )52هنگام قطع (عمل نکردن) سیستم  ABSو
ضربات پدال ،پای خود را از روی پدال برندارید.
به جای آن پدال ترمز را به سمت پایین فشار
دهید .با این کار با توجه به شرایط جاده در
کوتاهترین مسافت توقف خواهید کرد.
 )53اگر سیستم  ABSعمل نکند به این معنی
است که چسبندگی بین الستیک و سطح
جاده بسیار محدود شده است؛ در این شرایط
باید سرعت را کم کنید تا سرعت خودرو با
چسبندگی جاده هماهنگ شود.
 )54سیستم  ABSنمیتواند از قوانین طبیعی
فیزیک فراتر رود و نمیتواند با توجه به شرایط
جاده چسبندگی را افزایش دهد.
 )55سیستم  ABSنمیتواند از بروز تصادف
خصوصاً به دلیل سرعت بیشتر از حد در پیچها
یا رانندگی در جادههای دارای چسبندگی کم یا
سطوح خیس جلوگیری نماید.
 )56هرگز نباید توانایی عملکرد سیستم ABS
را به صورت غیر مسئوالنه و خطرناک آزمایش
نمود ،زیرا ممکن است ایمنی راننده و سایر افراد
به خطر افتد.
 )57برای حفظ عملکرد درست سیستم ABS
الزم است مارک و نوع تمام تایرها یکی بوده
و براساس نوع و قطر در نظر گرفته شده باشد.
 )58در صورت استفاده از تایر یدک (در صورت
مجهز بودن) به خاطر داشته باشید که تایر
یدک به دلیل کوچکتر بودن از تایر معمولی
چسبندگی کمتری ایجاد میکند.

( ESCسیستم کنترل الکترونیکی

مداخله سیستم

در صورت فعال شدن سیستم یا چشمک زدن چراغ
پایداری خودرو)
هشدار روی صفحه نشانگر به راننده اطالع میدهد
(در صورت مجهز بودن)
خودرو در شرایط پایداری و چسبندگی بحرانی قرار
سیستم  ،ESCدر شرایط مختلف رانندگی کنترل دارد.
هدایت و پایداری خودرو را افزایش میدهد.
سیستم  ESCبیش فرمانی یا کمفرمانی را اصالح فعال شدن سیستم
در صورتی که موتور روشن باشد ،سیستم به صورت
نموده و نیروی ترمز را بین چرخهای مربوطه توزیع
خودکار فعال شده و نمیتوان آن را غیرفعال نمود.
میکند .گشتاور موتور نیز کاهش پیدا میکند تا
سیستم کنترل ایستایی در سراشیبی
پایداری خودرو حفظ شود.
این سیستم بخشی از سیستم  ESCاست که به شروع
سیستم  ESCاز سنسورهایی استفاده میکند تا مسیر
حرکت در سراشیبیها کمک میکند.
چرخش فرمان توسط راننده را تشخیص داده و آن را
این سیستم در شرایط زیر به صورت خودکار فعال
با مسیر چرخش واقعی خودرو مقایسه میکند.
میگردد.
در صورتی که مسیر چرخش واقعی با مسیر چرخش
  سرباالیی :در صورت توقف خودرو در جادهای با
مطلوب مغایرت داشته باشد ،سیستم  ESCبیش
شیب بیش از  ،٪5روشن بودن موتور ،فشار پدال
فرمانی یا کمفرمانی را اصالح میکند.
ترمز و قرار گرفتن دسته دنده در موقعیت خالص
  بیش فرمانی :زمانی رخ میدهد که با توجه به زاویه
یا هر دندهای (به جز دنده عقب)
چرخش فرمان ،خودرو بیشتر از آن بچرخد.
  سرازیری :در صورت توقف خودرو در جادهای با
  کمفرمانی :زمانی رخ میدهد که با توجه به زاویه
شیب بیش از  ،٪5روشن بودن موتور ،فشار پدال
چرخش فرمان خودرو کمتر از آن بچرخد.
ترمز و قرار گرفتن دنده در موقعیت دنده عقب
سیستم  ESCشامل سیستمهای زیر نیز میشود:
در صورت فعال بودن یونیت کنترل سیستم ،ESC
  کنترل ایستایی در سرباالیی
فشار ترمز روی چرخها را نگه میدارد تا گشتاور الزم
  ASE
برای شروع حرکت مهیا شود یا راننده بتواند ظرف
  HBA
حداکثر  2ثانیه به راحتی پای خود را از روی پدال
  ERM
ترمز بردارد و روی پدال گاز قرار دهد.
  HDC
)61 )60 )59

پس از گذشت  2ثانیه اگر حرکتی صورت نگیرد
سیستم به صورت خودکار غیرفعال شده و  کمکم
فشار ترمز برداشته میشود .در این مرحله صدای رها
شدن ترمز نشانگر به حرکت درآمدن خودرو است.
نکته مهم :سیستم کنترل ایستایی در سراشیبی ،ترمز
پارک نیست بنابراین بدون فعال کردن ترمزدستی،
خاموش کردن موتور و قرار دادن دسته دنده در
موقعیت دنده یک و اطمینان از پارک خودرو در
شرایط ایمن ،خودرو را ترک نکنید (برای اطالعات
بیشتر به بخش "پارک" در فصل "استارت و شروع
حرکت" مراجعه نمایید).

سیستم ( ASRتنظیم عدم لغزش)

این سیستم بخشی از سیستم  ESCاست که در هنگام
لغزش یک یا هر دو چرخ محرک ،کاهش چسبندگی
در جادههای خیس و شتابگیری در جادههای لغزنده،
برفی یا یخزده به صورت خودکار فعال میشود.
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بر اساس شرایط لغزندگی جاده دو نوع سیستم
ی گردند:
کنترل مختلف فعال م 
  در صورتی که هر دو چرخ محرک دچار لغزش شود،
سیستم ASRنیروی گشتاور موتور را کاهش میدهد.
   در صورتی که یکی از چرخهای محرک دچار
لغزش شود سیستم به صورت خودکار باعث
ترمزگیری چرخ مربوطه میشود.
)62

در صورت غیرفعال بودن سیستم چراغ  LEDدکمه
 ASR offروشن شده و در برخی مدلها پیغام
مربوطه روی صفحه نمایشگر نمایش داده میشود.
در صورت غیرفعال کردن سیستم  ASRدر حین
رانندگی پس از روشن کردن مجدد خودرو ،سیستم
دوباره فعال میگردد .هنگام رانندگی در جادههای
برفی با استفاده از زنجیر چرخ بهتر است سیستم
 ASRغیرفعال باشد ،زیرا در چنین شرایطی لغزش
چرخهای محرک امکان کشش بهتری را میدهد.

فعال  /غیرفعال شدن سیستم ASR
با هر بار روشن شدن موتور ،سیستم  ASRبه صورت سیستم ( HBAترمز کمکی هیدرولیکی)
خودکار فعال میشود.
سیستم  HBAبرای بهبود عملکرد ترمزگیری در
در حین رانندگی میتوان با فشار دکمه ASR off
مواقع ترمزگیری اضطراری طراحی شده است.
سیستم  ASRرا غیرفعال و سپس مجددا ً فعال نمود .سیستم با نظارت و بررسی سرعت خودرو و میزان
( Aتصویر )103
فشار وارده بر پدال ترمز ،ترمزگیری اضطراری را

)63
یکند.
تشخیص داده و فشار در مدار ترمز را تنظیم م 
در برخی مدلها فعال شدن سیستم به صورت پیغام این امر میتواند فاصله ترمزگیری را کاهش دهد.
روی صفحه نمایشگر نمایش داده میشود.
بنابراین سیستم  HBAمکمل سیستم  ABSمیباشد.
بهترین کارایی سیستم  HBAزمانی به دست میآید
که پدال ترمز را بسیار سریع فشار دهید .عالوه بر
آن برای کارایی بهینه سیستم باید در طول مدت
ترمزگیری پدال ترمز را به صورت مداوم فشار داده و
از فشار متناوب پدال اجتناب نمود.
تا زمانی که به ترمزگیری نیاز است ،فشار روی پدال
ترمز را کاهش ندهید.
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پس از رها کردن پدال ترمز ،سیستم  HBAغیرفعال
میگردد.
)66 )65 )64

سیستم ( ERMسیستم الکترونیکی کنترل
لغزش جانبی)
در صورت انجام حرکاتی مانند چرخاندن سریع فرمان
توسط راننده ،سیستم تمایل چرخها برای بلند شدن
از سطح زمین را خصوصاً در جادههای نامناسب مورد
پایش قرار میدهد.
در چنین شرایطی سیستم با اعمال فشار بر روی
ترمزها و نیروی موتور امکان بلند شدن چرخها از
روی زمین را کاهش میدهد.
اگر دالیلی همچون رانندگی در شیب زیاد ،برخورد
با موانع یا سایر خودروها دلیل بلند شدن چرخها از
روی زمین باشد لغزش جانبی (واژگون شدن) خودرو
اجتنابناپذیر است.
)67

سیستم کنترل خودرو در سراشیبی ()HDC

این سیستم بخشی از سیستم  ESCاست که به
صورت عملکرد خودکار بر روی ترمز به شیوههای
مختلف و به صورت همزمان کمک میکند خودرو
در سراشیبی با سرعت ثابت حرکت کند .در چنین
حالتی در شرایط چسبندگی ضعیف یا سراشیبیهای
تند پایداری خودرو و در نتیجه رانندگی کام ً
ال ایمن
حفظ میگردد.

برای فعالسازی سیستم باید سرعت را به کمتر از 25
کیلومتر در ساعت رسانده و دکمه مربوط ( Aتصویر
 104را فشار دهید چراغ  LEDروی دکمه روشن
شده و پیغام خاص روی صفحه نمایشگر نمایش داده
میشود).

پس از فعال شدن عملکرد ،چراغهای ترمز به صورت
خودکار روشن میشوند.
در صورت فعال بودن  HDCمیتوان با فشار پدالهای
ترمز و گاز مجددا ً کنترل خودرو را به دست گرفت.
در صورتی که پس از فشار دکمه ،سیستم فعال نشد
این امر ممکن است به دلیل گرم شدن بیش از حد
باشد .در این صورت قبل از استفاده مجدد از عملکرد
چند دقیقه صبر کنید.
نکته مهم :سیستم فقط در سرعت کمتر از 25
کیلومتر در ساعت فعال است.
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پس از رسیدن خودرو به سرعت مطلوب پدال گاز
را رها کرده و کام ً
ال پدال ترمز را فشار دهید (چراغ
 LEDروی دکمه چشمک میزند) .در صورتی که
بخواهید سرعت را افزایش  /کاهش دهید مجددا ً
پدال گاز  /ترمز را فشار دهید.
نکته مهم :در صورت قرار داشتن دسته دنده در
موقعیت خالص از این سیستم استفاده نکنید.
نکته مهم :برای جلوگیری از متوقف شدن موتور و
تنظیم سرعت ،دسته دنده را در موقعیت مناسب قرار
دهید.

نکته مهم :در سرعت باالتر از  25کیلومتر در ساعت
سیستم  HDCغیرفعال شده و در حالت آمادهباش
میماند (چراغ  LEDروی دکمه روشن میماند) تا
سرعت خودرو به کمتر از  25کیلومتر در ساعت
برسد .در صورتی که سرعت خودرو به بیش از
 50کیلومتر در ساعت برسد ،سیستم  HDCکام ً
ال
غیرفعال شده (چراغ  LEDروی دکمه خاموش
میشود) و هرگونه عملکرد خودکاری روی ترمزها
غیرفعال میگردد .برای فعال کردن مجدد سیستم
پس از آنکه خودرو به کمتر از  25کیلومتر در ساعت
رسید مجددا ً دکمه مربوطه را فشار دهید.
)12

هشدار

 )59سیستم  ESCنمیتواند از قوانین طبیعی
فیزیک فراتر رود و نمیتواند با توجه به شرایط
جاده ،چسبندگی را افزایش دهد.
 )60سیستم  ESCنمیتواند از بروز تصادف
خصوصاً به دلیل سرعت بیش از حد در پیچها
یا رانندگی در جادههای دارای چسبندگی کم یا
سطوح خیس جلوگیری نماید.
 )61هرگز نباید توانایی عملکرد سیستم  ESCرا به
صورت غیرمسئوالنه و خطرناک آزمایش نمود؛ زیرا
ممکن است ایمنی راننده و سایر افراد به خطر افتد.
 )62برای حفظ عملکرد درست سیستم  ESCو
 ASRالزم است مارک و نوع تمام تایرها یکی بوده
و بر اساس نوع و قطر در نظر گرفته شده باشد.
 )63با وجود عملکرد  ESCو  ASRانجام
اقدامات خطرناک و غیرضروری اجتناب کنید.
حالت رانندگی باید مطابق شرایط جاده قابل دید
بودن و ترافیک باشد .مسئولیت ایمنی جاده به
عهده راننده میباشد.
 )64سیستم  HBAنمیتواند چسبندگی تایرها را
فراتر از قوانین فیزیک افزایش دهید .همیشه با
توجه به شرایط سطح جاده بادقت رانندگی کنید.
 )65سیستم  HBAنمیتواند از بروز تصادف
خصوصاً به دلیل سرعت زیاد در پیچها یا
رانندگی در جادههای دارای چسبندگی کم یا
خیس جلوگیری نماید.
 )66سیستم  HBAیک سیستم کمکی است و
راننده باید با توجه کامل رانندگی کند .مسئولیت
ایمنی جاده بر عهده راننده میباشد .هرگز نباید
توانایی عملکرد سیستم  HBAرا به صورت
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غیرمسئوالنه و خطرناک آزمایش نمود زیرا ممکن
است ایمنی راننده و سایر افراد به خطر افتد.
 )67هرگز نباید عملکرد  ERMخودرو را به
صورت غیرمسئوالنه و خطرناک آزمایش نمود
زیرا ممکن است ایمنی راننده و سایر افراد به
خطر افتد.
نکته مهم

 )12استفاده طوالنی مدت از سیستم میتواند
باعث گرم شدن بیش از حد سیستم ترمزگیری
شود در صورت گرم شدن بیش از حد ترمزها
سیستم  HDCفعال و پس از آگاه ساختن راننده
(با روشن شدن چراغ  LEDروی دکمه) کمکم
غیرفعال میگردد .تنها پس از خنک شدن
ترمزها سیستم میتواند دوباره فعال شود.
مسافتی که میتوانید طی کنید بسته به میزان
دمای ترمزها ،شیب جاده ،بار خودرو و سرعت
خودرو دارد.
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()Traction Plus

(در صورت مجهز بودن)
این سیستم به رانندگی در شرایط چسبندگی
ضعیف جاده (وجود برف ،یخ ،گل و غیره در جاده)
کمک میکند و هنگام لغزش یکی از دو چرخ
محرک ،نیروی محرک را به همان اکسل به طور
یکنواخت توزیع میکند.
این سیستم از طریق ترمزگیری بر روی چرخهای
دارای چسبندگی ضعیف (یا چرخهای دارای لغزش
بیشتر از سایر چرخها) عمل میکند که در نتیجه
نیروی محرک را برای چسبندگی بیشتر به چرخها
انتقال میدهد.
)69 )68
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عملکرد سیستم کمکی چسبندگی
این سیستم هنگام روشن شدن خودرو غیرفعال میشود.
برای فعال شدن سیستم " "Traction Plusدکمه A
تصویر  105را فشار دهید :پس از آن چراغ  LEDروی
دکمه نیز روشن خواهد شد.
فعال کردن این سیستم مستلزم فعالسازی عملکردهای
زیر میباشد:
  جلوگیری از عملکرد  ASRبه منظور به کارگیری
کامل گشتاور موتور
   تأثیر قفل دیفرانسیل روی اکسل جلو از طریق سیستم
ترمز برای بهبود چسبندگی روی سطوح ناهموار.
اگر سیستم " "Traction Plusدچار نقص شود چراغ
" "general failonروی صفحه نشانگر به
هشدار
طور مداوم روشن میشود.
هنگام رانندگی بر روی جادههای برفی به همراه
زنجیر چرخ ،فعال کردن  Traction Plusو غیرفعال
کردن سیستم  ASRمفید خواهد بود :در این شرایط
در صورت لغزش چرخهای محرک هنگام رانندگی،
چسبندگی بهتری ارائه میشود.

هشدار

 )68سیستم  Traction Plusتنها بر روی جادههایی
عمل میکند که همگن نبوده و بین دو چرخ محرک
اختالف وجود دارد.
 )69تا زمانی که ناهمواری برطرف نشده است ،پدال
گاز را تا انتها فشار دهید تا تمام نیروی گشتاور
موتور برای چسبندگی بهتر به چرخها منتقل شود.

سیستم تشخیص نقطه کور از دو سنسور راداری روی
سپر عقب (یکی در هر طرف) تصویر  106استفاده
میکند و هنگام رانندگی در جاده یا هنگام حرکت با
دنده عقب ( )GPRوجود خودروها (خودرو ،کامیون
و غیره) را در نقطه کور محدوده سپر عقب خودرو
تشخیص میدهد.

سیستمهای کمکی حرکت
ممکن است خودرو به سیستمهای کمکی حرکت
زیر مجهز باشد:
  ( BSAسیستم تشخیص نقطه کور)
  ( TPMSسیستم بررسی فشار باد تایر)
  ( LDWسیستم هشدار خارج شدن از مسیر)
تصویر 106
داده
عملکرد این سیستمها در صفحات آبی توضیح
سیستم از طریق روشن شدن چراغهای هشدار
میشود.
مربوطه روی آینههای جانبی همراه با صدای هشدار
وجود خودرو در محدوده تشخیص را به راننده هشدار
( BSAسیستم تشخیص نقطه کور تریلر)
خودرو میتواند مجهز به سیستم ( BSAسیستم میدهد .هنگامی که موتور روشن میشود چراغهای
تشخیص نقطه کور تریلر) جهت تشخیص نقطه کور هشدار روشن میشود تا راننده را از فعال بودن
سیستم مطلع سازد.
باشد.
سنسورها
هنگامی که خودرو در موقعیت هر یک از دند هها بوده
و سرعت خودرو بیش از  10کیلومتر بر ساعت باشد
و یا در صورت قرار گرفتن دسته دنده در دنده عقب،
سنسورها فعال میشوند.

اگر خودرو متوقف بوده و دسته دنده در موقعیت
( Pپارک) قرار داشته باشد (در خودروهای دارای
گیربکس اتوماتیک).
و یا هنگامی که خودرو متوقف بوده و اهرم ترمزدستی
کشیده شده باشد (خودروهای گیربکس   دستی)
سنسورها موقتاً غیرفعال میشوند.
اگر تریلر به خودرو متصل نباشد سیستم تشخیص
نقطه کور مسیر هر دو قسمت خودرو (حدود  3متر)
را پوشش میدهد .این محدوده از نزدیک ستون وسط
خودرو شروع شده و حداکثر تا  6متری عقب خودرو
را در بر میگیرد.
هنگامی که سنسورها فعال باشند سیستم منطقه
تشخیص نقطه کور هر دو سمت خودرو را مورد پایش
قرار داده و راننده را از وجود احتمالی خودروها در این
محدوده آگاه میسازد.
در هنگام حرکت ،سیستم محدوده تشخیص را از سه
نقطه (کنار ،عقب و جلو) مورد بررسی قرار میدهد تا
در صورت لزوم هشداری برای راننده ارسال گردد.
نکات مهم
  سیستم وجود موانع ثابت (موانع ایمنی ،دیوارها
و غیره) را هشدار نمیدهد .هر چند در برخی
مواقع سیستم ممکن است وجود چنین موانعی را
هم هشدار دهد .این طبیعی است و نشانه نقص
سیستم نمیباشد.
  در جادههای دو طرفه ،سیستم وجود خودروهای
مسیر روبرو را هشدار نمیدهد.
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  برای عملکرد صحیح سیستم ،محدوده سپر عقب در صورتی که اختالف سرعت بین دو خودرو بیشتر
تصویر  106که سنسورهای رادار در آنجا قرار از  25کیلومتر بر ساعت باشد ،چراغ هشدار روشن
دارند ،باید عاری از برف ،یخ و یا آلودگیهای نمیشود.
ناشی از سطح جاده باشد.
روی محدوده سپر عقب تصویر  106که
سنسورهای رادار در آنجا قرار دارند را با هیچ
مانعی (نظیر برچسب ،نگهدارنده دوچرخه)... ،
نپوشانید.
دید عقب
سیستم ،خودروهایی را که مطابق تصویر  107از
طرفین عقب خودرو به آن نزدیک و وارد محدوده
تشخیص نقطه کور میشون و اختالف سرعت آنها
تصویر 108
با خودروی شما کمتر از  50کیلومتر بر ساعت است
عملکرد سیستم ( RCPVسیستم تشخیص
را تشخیص میدهد.
مسیر دنده عقب)
این سیستم هنگام حرکت خودرو به سمت عقب به
راننده کمک میکند .مطابق تصویر  109سیستم
 RCPاشیای در حال حرکت با سرعت  1کیلومتر
بر ساعت تا  35کیلومتر بر ساعت (در دو طرف  
عقب خودرو حتی اگر در محدوده پارک باشند) را
تشخیص میدهد.
تصویر 107
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خودروهای در حال سبقت
مطابق تصویر  108اگر خودرو به آرامی (با اختالف
سرعت کمتر از  25کیلومتر بر ساعت) از خودروی
دیگری سبقت بگیرد ،چراغ هشدار روی آینه جانبی
سمت مربوطه روشن میشود.

تصویر 109

در صورت فعال بودن سیستم سیگنال به صورت
هشدار تصویری و صوتی برای راننده ارسال میشود.
نکته مهم :در صورت پوشیده شدن محدوده تشخیص
سنسور با هر گونه مانع یا خودرویی ،سیستم هشداری
ارسال نمیکند.

روش عملکرد سیستم BSA

میتوان سیستم را از طریق منوی صفحه نمایشگر
یا از طریق سیستم ( UConnectTMبرای اطالعات
بیشتر به بخش تجهیزات مربوطه مراجعه فرمایید)
فعال  /غیرفعال نمود.
برای فعال  /غیرفعال کردن سیستم از طریق منوی
صفحه نمایشگر با فشار دکمه  MODEروی صفحه
یا
نشانگر و با استفاده از دکمههای
بین فهرست تنظیمات  SETUPحرکت کنید.
"تشخیص نقطه کور" را انتخاب کنید :سه گزینه
برای این سیستم وجود دارد.

  غیرفعال ()OFF
  هشدار تصویری
  هشدار صوتی و تصویری

غیرفعال کردن سیستم "تشخیص نقطه کور"
در صورتی که سیستم (از طریق انتخاب گزینه
" "OFFعملکرد روی صفحه نشانگر) غیرفعال شده
باشد ،سیستمهای  BSAیا  RCPهشدار صوتی و
تصویری ارسال نخواهند کرد.
در صورت خاموش بودن موتور حالت عملکرد
سیستم  BSAذخیره میگردد .با هر بار روشن
شدن خودرو ،عملکرد ذخیره شده قبلی سیستم
 BSAبازیابی شده و مورد استفاده قرار میگیرد.

حالت "هشدار تصویری" سیستم تشخیص
نقطه کور
هنگام فعال بودن سیستم ،در صورت تشخیص مانع
سیستم  BSAهشدار تصویری مربوط به آینه جانبی
سمت مربوطه را ارسال میکند.
با این وجود هنگامی که عملکرد  RCPفعال است،
)70
سیستم در صورت تشخیص مانع هشدار صوتی و
تصویری ارسال میکند ،هنگام ارسال هشدار صوتی سیستم تشخیص تریلر
سیستم میتواند وجود و طول تریلر متصل شده را
حجم صدای رادیو کمتر میشود.
تشخیص دهد و محدوده هشدار تشخیص نقطه کور
حالت "هشدار صوتی و تصویری" سیستم
را با توجه به طول تریلر افزایش دهد.
تشخیص نقطه کور
در سرعت باالتر از  10کیلومتر بر ساعت پس از
هنگام فعال بودن سیستم ،در صورت تشخیص
آنکه سیستم وجود تریلر را تشخیص بدهد ،پیغامی
مانع ،سیستم  BSAهشدار تصویری مربوط به آینه
برای راننده ارسال میگردد.
جانبی سمت مربوطه را ارسال میکند .اگر راهنمای
در صورت تشخیص وجود تریلر عملکرد تشخیص
سمتی که مانع تشخیص داده شده است فعال باشد
مسیر حرکت به سمت عقب غیرفعال میگردد.
هشدار صوتی نیز به صدا درخواهد آمد.
برای تنظیم حالت تشخیص طول تریلر میتوان از
حجم صدای رادیو کم نخواهد شد.
عملکرد "تشخیص نقطه کور" روی فهرست تنظیم
در حالت عملکرد " "RCPدر صورت تشخیص
 SETUPاستفاده نمود.
وجود مانع ،سیستم هشدار صوتی و تصویری ارسال
براساس نوع حالت تشخیص طول تریلر آیکونهای
خواهد کرد .هنگام ارسال هشدار صوتی حجم
زیر نمایش داده میشوند:
صدای رادیو کمتر میشود.
   در صورت انتخاب تنظیم " ،"MAXمحدوده
هشدار تشخیص نقطه کور برای بیشترین طول
(بیشتر از  9متر) تنظیم میگردد.

نیز میتوانند از طریق تنظیم
یا
،
" "Autoانتخاب شوند .سیستم براساس طول
تشخیص داده شده خودکار ( 3متر 6 ،متر یا 9
متر) آیکون مربوطه را نشان میدهد .در چنین
شرایطی شاید الزم باشد که خودرو یک دور 90
درجه بزند تا سیستم طول تریلر را تشخیص
دهد .پس از تشخیص طول تریلر آیکون
مربوطه براساس واحد متر یا پا (براساس واحد
اندازهگیری انتخاب شده) نمایش داده میشود.
در صورتی که طول تریلر بیش از  9متر باشد
سیستم ،طول حداکثری و پیغام مربوطه را نمایش
میدهد.
در صورتی که خودرو برای بیش از  90ثانیه متوقف
باشد سیستم مجددا ً تریلر را تشخیص میدهد:
  اگر تریلر تشخیص داده شود ،آیکون نشاندهنده
وجود و طول تریلر محو میگردد.
   در صورت انتخاب گزینه " "Autoدر صورت
تشخیص تریلر جدید با مشخصات همان تریلر
قبلی (با خطای  1متر) آیکون طول بدون تغییر
باقی خواهد ماند.
  در صورت انتخاب گزینه " "Autoدر صورتی که
طول تریلر تشخیص داده شده جدید با طول
تریلر قبلی متفاوت باشد آیکون طول تریلر به
روزرسانی میشود.
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فشار باد تایر سرد نباید از حداکثر فشار باد درج
هشدار
شده روی کناره تایر بیشتر شود.
 )70این یک سیستم کمکی برای رانندگی در حین حرکت خودرو فشار باد تایر میتواند
است و نمیتواند نزدیک شدن خودروهای خارج افزایش پیدا کند :این امر طبیعی بوده و نیاز به
از محدوده تشخیص را به راننده هشدار دهد .هیچ گونه تنظیم فشار بادی نیست.
راننده باید به شرایط ترافیکی و جاده توجه کافی
تا زمانی که فشار باد تایر تصحیح نشود ،سیستم
داشته باشد و مراقب کنترل مسیر حرکت خودرو
 TPMSهشدار کم بودن فشار باد تایر را به راننده
باشد.
اعالم می کند ،تا زمانی که فشار باد تایر مطابق یا
سیستم TPMS
بیشتر از فشار توصیه شده برای تایر سرد نشود
(سیستم نظارت بر فشار باد تایر)
اعالم هشدار ادامه دارد .هنگامی که چراغ هشدار
(در صورت مجهز بودن)
مربوط به کم بودن فشار باد تایر به صورت
)79 )78 )77 )76 )75 )74 )73 )72 )71
مستمر روشن میشود ،باید فشار باد تایر تنظیم
شود تا به فشار باد توصیه شده تایر سرد برسد.
توضیحات
سیستم نظارت بر فشار باد تایر ( )TPMSبراساس پس از به روزرسانی خودکار سیستم ،چراغ هشدار
فشار باد توصیه شده در دفترچه خودرو در زمان نظارت بر فشار باد تایر خاموش میشود .پس از 20
سرد بودن تایر ،راننده را از کم بودن فشار باد تایر دقیقه رانندگی با سرعت بیش از  20کیلومتر بر
ساعت TPMS ،اطالعات را به روزرسانی میکند.
آگاه میسازد.
تغییرات دمای بیرون باعث تغییر فشار باد تایر
میشود ،بدین معنی که کاهش دمای بیرون باعث
کاهش باد تایر میشود.
همواره باید فشار باد تایر را براساس فشار باد تایر
سرد تنظیم نمود منظور از فشار باد تایر سرد فشار
تایر در زمانی است که خودرو حداقل  3ساعت
متوقف بوده یا مسافتی کمتر ز  1/6کیلومتر را پس
از یک بازه توقف  3ساعته طی کرده باشد.
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نکته
  سیستم  TPMSجایگزین سرویس دورهای تایر
نمیشود و نقص در تایر را تشخیص نمیدهد.
   بنابراین هنگام تنظیم فشار باد تایر نباید از
 TPMSبه عنوان کلید تنظیم فشار استفاده
نمود.

  رانندگی با تایری که فشار باد کافی ندارد باعث
گرم شدن بیش از حد تایر و نقص آن میشود.
همچنین کم شدن فشار باد تایر باعث مصرف
سوخت بیشتر و کاهش عمر مفید تایر شده
و ممکن است بر عملکرد کنترل و ترمزگیری
خودرو تاثیر بگذارد.
  سیستم  TPMSجایگزین سرویس دورهای تایر
نمیشود .مسئولیت اندازهگیری فشار باد تایر با
ابزار مناسب اندازهگیری فشار بر عهده راننده
است ،حتی اگر کم بودن فشار باد تایر در حدی
نباشد که چراغ هشدار کنترل فشار باد تایر
روشن شود ،این سرویس باید انجام شود.
  سیستم  TPMSکم بودن فشار باد تایر را به هر
دلیلی به راننده اطالع میدهد.
دمای پایین یا کم شدن طبیعی فشار باد تایر
باعث پایین آمدن محدوده فشار باد تایر میشود.
   تغییرات دمایی فصلی بر فشار باد تایر تأثیر
میگذارد.
سیستم  TPMSاز ابزاری بیسیم بهره میگیرد که
سنسورهای الکترونیکی روی رینگ چرخ سوار شده
و به صورت مستمر میزان فشار باد تایر را بررسی
میکنند .این سنسورها به عنوان بخشی از والوتایر
است که تمام اطالعات مربوط به تایرها را به یونیت
گیرنده انتقال میدهد تا فشار محاسبه گردد.

نکته مهم :بررسی هر چهار تایر و نگهداری فشار
آنها در حد مطلوب امری بسیار مهم است.
سیستم نظارت بر فشار باد تایر
هشدارهای کم بودن فشار باد تایر
در صورت پنچر یا کم باد شدن یک یا چند تایر،
سیستم با روشن کردن چراغ هشدار روی صفحه
نشانگر (همراه با پیغام هشدار و بوق هشدار)
راننده را آگاه میسازد.
در چنین شرایطی در اولین فرصت ممکن خودرو را
متوقف کرده و فشار باد هر یک از تایرها را بررسی
نموده و آنها را تا حد فشار باد تایر سرد توصیه شده
برای خودرو باد نمایید.
سیستم به صورت خودکار به روزرسانی میشود و
پس از دریافت اطالعات فشار به روزرسانی شده باد
تایر ،چراغ هشدار نظارت بر فشار باد تایر خاموش
میشود .ممکن است برای بهروزرسانی این اطالعات
نیاز باشد حدود  20دقیقه با سرعت بیشتر از 20
کیلومتر بر ساعت رانندگی کنید.

خطای عملکرد سیستم TPMS

نشانه خطای سیستم روشن شدن چراغ هشدار
است که ابتدا  15ثانیه چشمک زده و سپس به
صورت مداوم روشن میماند .علت این خطا میتواند
یکی از دالیل زیر باشد:
تداخل ایجاد شده توسط دستگاههای الکترونیکی
یا فرکانسهای رادیویی ارسالی که شبیه
سیگنال سنسورهای  TPMSمیباشند.

استفاده از برچسب رنگی که باعث تداخل
سیگنالهای امواج رادیویی میشوند.
  وجود برف یا یخ روی چرخها یا گلگیرها
  استفاده از زنجیر چرخ
استفاده از چرخها  /تایرهایی که به سنسور
 TPMSمجهز نشدهاند.
تایر زاپاس به سنسور نظارت بر فشار باد تایر
مجهز نشده است بنابراین فشار باد این تایر
توسط سیستم کنترل نمیشود.
در صورتی که تایر زاپاس با تایری که فشار باد آن
کمتر از محدوده در نظر گرفته شده است جایگزین
شود ،با روشن شدن موتور هشدار صوتی منتشر
شده و چراغ هشدار روشن میشود.
پس از تعمیر تایرهای اصلی و تعویض و
جایگذاری آن به جای تایر زاپاس ،سیستم
 TPMSبه صورت خودکار به روزرسانی شده و
چراغ هشدار خاموش میشود و نشان میدهد
فشار هیچ تایری کمتر از محدوده در نظر گرفته
شده نیست .ممکن است برای به روزرسانی این
اطالعات نیاز باشد حدود  20دقیقه با سرعت
بیش از  20کیلومتر بر ساعت رانندگی کنید.

هشدار

 )71سیستم  TPMSبرای تایرها و چرخهای اصل
بهینهسازی شده است .فشار  TPMSو هشدارهای
نمایش داده شده بر اساس سایز تایرهایی است
که در خودرو مورد استفاده قرار میگیرد .استفاده
از تایرهای با سایز نوع متفاوت ممکن است باعث
عملکرد نامنظم سیستم و یا آسیب به سنسور
شود .در صورت مجهز بودن خودرو به سیستم
 TPMSاز درزگیر تایر یا باالنس اجتناب نمایید
زیرا ممکن است به سنسورها آسیب وارد شود.
 )72در صورت ارسال سیگنال افت فشار باد یکی
از تایرها توصیه میشود فشار باد هر چهار تایر
بررسی شود.
 )73وجود سیستم  TPMSمسئولیت بررسی
ماهانه فشار باد تایرها را از راننده سلب نمیکند
حتی استفاده از سیستم جایگزینی برای سرویس
دورهای یا سیستم ایمنی نیز توصیه نمیشود.
 )74فشار باد تایرها باید در زمان سرد بودن
بررسی شود .اگر بنا به هر دلیلی الزم باشد که
فشار باد تایرها در زمان گرم بودن بررسی شود،
حتی اگر فشار باد تایرها از میزان توصیه شده
باالتر بود آن را کم نکنید اما فشار آنها را در زمان
سرد شدن مجددا ً بررسی نمایید.
 )75سیستم  TPMSنمیتواند افت ناگهانی
فشار تایر (مث ً
ال ترکیدن تایر) را نمایش دهد.
در چنین مواقعی خودرو را متوقف نموده و با
احتیاط ترمز کنید و  از چرخاندن سریع غربیلک
فرمان اجتناب ورزید.
 )76سیستم فقط کم بودن فشار باد تایر را اعالم
میکند و قادر به باد کردن آنها نیست.
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 )77کم بودن فشار باد تایرها باعث افزایش
مصرف سوخت ،سایش آج تایر شده و ممکن
است بر توانایی راننده برای راندن ایمن خودرو
تأثیر بگذارد.
 )78همیشه بعد از بررسی یا تنظیم فشار باد
تایر درپوش والو را مجددا ً محکم کنید .این کار
باعث جلوگیری از ورود رطوبت و آلودگی به والو
و عدم آسیب دیدن به سنسور کنترل فشار باد
تایر میشود.
 )79کیت تعمیر تایر ( )Fix Goارائه شده (در
صورت مجهز بودن) با سنسورهای  TPMSسازگار
است :استفاده از درزگیرها غیرمشابه آنچه در کیت
اصلی وجود دارد ممکن است به شدت بر عملکرد
آن تأثیر بگذارد .در صورت استفاده توصیه میشود
که عملکرد سنسور  TPMSدر تعمیرگاه مجهز
مورد بررسی قرار گیرد.

نکته مهم :در صورت تجهیز خودرو به سیستم
هشداردهنده انحراف از مسیر توصیه میگردد برای
تعویض شیشه جلو با نمایندگی شرکت پارسیان
موتور تماس حاصل فرمایید .در صورت تعویض
یا تعمیر شیشه در مرکز تخصصی تعویض شیشه
باز هم الزم است که دوربین در نمایندگی شرکت
پارسیان موتور کالیبره شود.

عملکرد

با روشن شدن خودرو ،سیستم فعال میشود .با فشار
دکمه ( )Aتصویر  110روی داشبورد (توضیحات
زیر را مالحظه فرمایید) میتوان سیستم را غیرفعال
یا مجددا ً فعال نمود.

سیستم هشداردهنده انحراف از مسیر
(سیستم کمکراننده )Driving Advisor

نکته مهم :در صورت عدم وجود شرایط عملکرد،
سیستم ظاهرا ً فعال بوده ولی در عمل غیرفعال است.
بنابراین با روشن شدن مداوم چراغهای هشدار دو
جهت   و به راننده هشدارداده میشود.

هشدار
(در صورت مجهز بودن)
)82 )81 )80
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سیستم هشدار دهنده انحراف از مسیر (Driving
 )advisorسیستم هشدار دهندهای است که اگر راننده چراغ  LEDروی دکمه به نشانه فعال بودن سیستم،
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سیستم را غیرفعال کند ،چراغ  LEDروی دکمه به
صورت مداوم روشن شده و پیغام خاص به نشانه
غیرفعال بودن سیستم روی صفحه نمایشگر نمایش
داده میشود.
با هر بار روشن شدن خودرو ،سیستم فعال شده و
شرایط عملکرد را بررسی مینماید( .با روشن شدن
روی صفحه
و
چراغهای هشدار دو جهت
نشانگر شرایط به راننده اعالم میگردد).
پس از تشخیص شرایط عملکرد ،سیستم فعال
میگردد ،یعنی میتواند از طریق هشدارهای صوتی
و تصویری در هدایت خودرو به راننده کمک کند.
روی
و
بنابراین چراغهای هشدار دو جهت
صفحه نشانگر خاموش میشود تا در هنگام رانندگی با
سرعت کم در داخل شهرها یا جادهها پر پیچ و خم از
هشدارهای بیمورد و مستمر جلوگیری شود.

به علت حواس پرتی یا عدم هوشیاری از خطوط مسیر روشن شده و پیغام خاص روی صفحه نمایشگر
نمایش داده میشود.
عبور کند ،وی را آگاه میسازد.
سنسور تصویری روی شیشه جلو نزدیک آینه دید در صورت فعال بودن سیستم ،چراغ  LEDروی
عقب داخلی نصب و حدود خطوط مسیر و موقعیت دکمه مربوطه خاموش است .در صورتی که راننده
خودرو را نسبت به آنها تشخیص میدهد.

شرایط عملکرد برای فعالسازی

هنگام روشن بودن خودرو در صورت وجود شرایط
زیر سیستم فعال میگردد:
  استفاده از دنده حرکت (غیر از دنده عقب)
  سیستم هیچ گونه خطایی را تشخیص ندهد

در صورتی که راننده برای تغییر مسیر یا سبقت
  انجام کالیبراسیون
سرعت خودرو بین  60کیلومتر بر ساعت و گرفتن چراغ راهنما را روشن کند ،سیستم ،هشدار
حداکثر سرعت خودرو باشد.
به راننده را غیرفعال میکند.
قابل
طرف
دو
هر
از
   خطوط مسیر واضح بوده
اگر راننده از روی عمد به تغییر مسیر ادامه دهد
سیستم هشدار را قطع میکند و در صورتی که
رویت باشد.
  وضعیت دید جاده مناسب باشد.
شرایط عملکرد فراهم نشود ،سیستم در حالت آماده
  خط راست یا خطوط منحنی پهن باشد.
به کار مانده و در صورتی که شرایط عملکرد فراهم
خودروی
  محدوده دید کافی باشد (فاصله ایمن از
شود ،سیستم فعال میگردد (پاراگراف مربوطه را
جلویی).
مالحظه فرمایید).
   چراغ راهنما برای مسیر در نظر گرفته شده غیرفعال کردن سیستم
خروجی فعال نشده باشد (برای مثال برای خارج
حالت دستی
شدن از مسیر به سمت راست باید چراغ راهنمای
با فشردن دکمه  Aتصویر  110روی داشبورد
گردش به سمت راست انتخاب شده باشد).
میتوان سیستم را غیرفعال نمود.
  مسیر حرکت خودرو به صورت مداوم به خطوط
چراغ  LEDروی دکمه روشن شده و پیغامی روی
مشخص شده مسیر نزدیک شود (مسیر حرکت
صفحه نمایشگر به نشانه غیرفعال شدن سیستم
خودرو بین خطوط مشخص شده میسر میباشد).
ظاهر میگردد.
  خودرو به صورت مداوم نزدیک خطوط مشخص
حالت خودکار
شده مسیر قرار ندارد.
در صورتی که سیستم روشن  /خاموش کردن موتور
فعال  /غیرفعال کردن سیستم
( )Start & Stopفعال باشد سیستم به صورت
در صورت فعال بودن سیستم ،اگر خودرو به یکی خودکار غیرفعال میشود .پس از روشن شدن
از خطوط تعیین کننده مسیر و یا یکی از خطوط خودرو ،سیستم مجددا ً فعال شده و شرایط عملکرد
کناره نزدیک شود ،سیستم با هشدار صوتی (در را بررسی مینماید.
صورت تجهیز خودرو به سیستم ناوبری رادیویی این
هشدار از سمت مربوطه شنیده میشود) همراه با
روشن شدن چراغ هشدار همان سمت ( یا )
راننده را آگاه میسازد.

نقص در سیستم

در صورت بروز نقص سیستم با نمایش پیغام روی
صفحه نمایش ،هشدار صوتی و روشن شدن آیکون
روی صفحه نمایشگر (در صورت مجهز بودن)
راننده را از بروز نقص مطلع میسازد.

هشدارها
سیستم کمکی راننده به علت باالنس نادرست و
بارگیری بیش از حد نمیتواند عمل نکند.
در برخی موارد ممکن است شکل جاده (برای مثال
رانندگی روی تپهها) ،شرایط کاهش دید (برای
مثال وجود مه باران و برف) ،شرایط نوری بیش
از حد (برای مثال بازتاب نور خورشید ،تاریکی)،
تمیز نبودن یا آسیب حتی جزئی محدوده دوربین
سیستم در شیشه جلو روی عملکرد سیستم تأثیر
معکوس داشته باشد.
سیستم کمکی راننده در صورت بروز نقص در یکی
از سیستمهای ایمنی زیر عمل نمیکند:
 ASR ESC ABSو .Traction Plus
ممکن است عملکرد سیستم تحت تأثیر شرایط
کاهش دید (برای مثال وجود مه باران برف) ،شرایط
نوری بیش از حد (برای مثال بازتاب نور خورشید،
تاریکی) ،تمیز نبودن یا آسیب حتی جزئی محدوده
دوربین سیستم در شیشه جلو قرار گیرد.
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محدوده دوربین شیشه جلو نباید به صورت جزئی
یا کامل توسط اشیایی مانند برچسبها یا نوارهای
رنگی و غیره پوشیده شود.
هشدار

 )80در صورتی که به دلیل افزایش بار موقعیت
دوربین تغییر کند ممکن است سیستم به طور
موقت غیرفعال شود تا دوربین کالیبراسیون
خودکار انجام دهد.
 )81سیستم کمکی راننده سیستم خودران
نیست و جایگزین راننده برای کنترل مسیر
خودرو نمیشود .راننده مسئول نظارت کامل بر
شرایط ترافیکی و جوی و کنترل ایمن خودرو
میباشد.
 )82در صورتی که خطوط تعیین کننده مسیر
واضح نبوده ،همپوشانی داشته و یا از بین رفته
باشد سیستم ممکن است نتواند به راننده کمک
کند .در چنین شرایطی سیستم هشداردهنده
انحراف از مسیر (سیستم کمکی راننده) غیرفعال
میگردد.
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جدول عالئم استفاده از سیستم هشداردهنده انحراف از مسیر
پیغام روی صفحه نمایشگر

وضعیت عالمت روی
صفحه نمایشگر

هشدار صوتی

معنی

خاموش

-

-

-

سیستم فعال است (با هر بار
روشن شدن خودرو فعال میشود).

خاموش

سیستم کمکی راننده فعال

چراغهای هشدار
و
به صورت ثابت روشن است

-

بدون در نظر گرفتن شرایط،
عملکرد سیستم فعال است.

خاموش

سیستم کمکی راننده فعال

-

-

سیستم فعال و شرایط عملکرد
وجود دارد :
سیستم هشدار صوتی و تصویری
ارسال میکند.

خاموش

-

خاموش

-

روشن

سیستم کمکی راننده
غیرفعال

روشن

سیستم کمکی راننده وجود
ندارد  -به کتابچه راهنما
مراجعه نمایید.

وضعیت چراغ
 LEDروی دکمه

چرا غ هشدار
چشمک میزند
چرا غ هشدار
چشمک میزند

چراغ هشدار نقص

بله

سیستم فعال بوده و شرایط
عملکرد را تشخیص میدهد:
سیستم انحراف از خط سمت چپ
را هشدار میدهد.

بله

سیستم فعال بوده و شرایط
عملکرد را تشخیص میدهد:
سیستم انحراف از خط سمت
راست را هشدار میدهد.

خیر

سیستم به صورت دستی غیرفعال
شده است.

بله

سیستم دچار خطا شده است :به
نمایندگی شرکت پارسیان موتور
مراجعه نمایید.
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وضعیت چراغ
 LEDروی دکمه

پیغام روی صفحه نمایشگر

روشن

سیستم کمکی در دسترس
نیست  -دوربین جلو را
تمیز کنید.

وضعیت عالمت روی
صفحه نمایشگر
چراغ هشدار نقص

هشدار صوتی

معنی

بله

نقص سیستم :شیشه جلو را تمیز
کنید.

سیستم تجهیزات محافظتی
تعدادی از مهمترین تجهیزات ایمنی خودرو شامل
سیستمهای محافظتی زیر میباشند:
  کمربند ایمنی
  سیستم ( SBRیادآوری کننده کمربند ایمنی)
  پشت سری
  سیستم محافظت کننده کودک
  کیسههای هوای جلو و کیسههای هوای جانبی
در صفحات آتی به توضیح هر یک میپردازیم.
الزم به ذکر است که برای اطمینان از حفظ حداکثر
ایمنی راننده و سرنشینان باید از سیستمهای
مراقبتی استفاده نمود.
برای توضیح مربوط به تنظیمات پشت سری
بخش "پشت سری" در فصل "آشنایی با خودرو" را
مالحظه فرمایید.

کمربندایمنی
چکیده مبحث

تمام صندلیهای خودرو مجهز به کمربند ایمنی
سه نقطهای و سیستم پیش کشنده میباشند .در
صورت ترمزگیری شدید یا کاهش شتاب شدید
ناشی از برخورد ،مکانیزم قرقره ،کمربند ایمنی
را قفل میکند.
این عملکرد باعث میشود تسمه کمربند ایمنی
آزادانه سر بخورد و متناسب با بدن سرنشین
تنظیم شود .در صورت بروز تصادف کمربند
ایمنی قفل شده و خطر وارد شدن ضربه به
سرنشین یا پرت شدن او به خارج از خودرو را
کاهش میدهد .راننده مسئول رعایت قوانین
مربوط به استفاده از کمربند ایمنی و اطمینان
از رعایت تمام سرنشینان از این قوانین میباشد.
همیشه پیش از رانندگی کمربند ایمنی خود را
ببندید.

استفاده از کمربند ایمنی

کمربند ایمنی باید طوری بسته شود که قسمت
باالتنه در حالت عمود بوده و به پشتی صندلی تکیه
دهد.
برای بستن کمربند زبانه ( )Aتصویر  111را گرفته
و آن را در قفل زبانه ( )Bوارد نمایید تا صدای
کلیک شنیده شود.

تصویر 111

برای خارج کردن کمربند ایمنی از قفل اگر کمربند
گیر کرده است آن را با کشش کمی به سمت داخل
فشار دهید سپس آن را مجددا ً به آرامی بکشید دکمه
( )Cتصویر  111را فشار دهید تا کمربند آزاد شود.
برای جلوگیری از گیر کردن کمربند ایمنی همزمان
با فشار دادن آن به داخل ،کمربند را با دست بگیرید.
کشنده کمربند ایمنی ممکن است هنگام پارک خودرو
بر روی شیب قفل شود .این حالت کام ً
ال عادی است.
عالوه بر آن مکانیسم قرقره در صورت کشیده شدن
شدید یا ترمزگیری ناگهانی تصادف و خم شدن در
سرعت باال نیز تسمه کمربند را قفل میکند.
)83

تنظیم ارتفاع

(در صورت مجهز بودن)
برای تنظیم دکمه ( )Aتصویر  112و برای کوتاه یا
بلند کردن طول تسمه ،دستگیره ( )Bرا فشاردهید.
)85 )84

همیشه ارتفاع کمربند ایمنی را با توجه به بدن
سرنشین تنظیم نمایید.
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در صورت بروز برخورد این اقدام احتیاطی تا حد
زیادی خطر آسیبدیدگی را کاهش میدهد .تنظیم
درست به صورتی است که کمربند از بین شانه و
گردن عبور کند.

تصویر 112

کمربند ایمنی دارای پیش کشنده برای بخش
میانی نیمکت جلو
طبق تصویر  113نیمکت دو نفره جلو مجهز به
کمربند ایمنی سه نقطهای در وسط نیمکت میباشد.

96

تصویر 113

هشدار

 )83هرگز در حین حرکت دکمه ( )Cرا فشار ندهید.
 )84تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی فقط باید
هنگام توقف خودرو صورت گیرد.
 )85هیمشه پس از تنظیم کمربند ایمنی
بررسی نمایید که قالبی که حلقه در آن بسته
شده است ،در یکی از وضعیتهای مشخص شده
قفل شده باشد ،برای انجام این کار هنگامی که
دکمه رها شده است اگر هنوز کمربند در یکی از
موقعیتهای موجود آزاد نشده است ،آن را کمی
به سمت پایین بکشید.

سیستم ( SBRیادآوری بستن
کمربند ایمنی)
چکیده مبحث

خودرو مجهز به سیستم ( SBRیادآوری بستن
کمربند ایمنی) است که در صورت بسته نبودن
صحیح کمربند سرنشین (در صورت مجهز بودن)
راننده را با یک هشدار صوتی (بوق) و چشمک
زدن چراغ هشدار آگاه میسازد.
برای غیرفعال کردن موقت این سیستم با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور ،تماس حاصل فرمایید.
در صفحه نمایشگرهای چند منظوره ،سیستم SBR
میتواند از منوی تنظیمات  SETUPمجددا ً فعال
گردد.

پیشکشنده
برای افزایش کارایی محافظتی کمربندهای ایمنی
جلو ،خودرو مجهز به سیستم پیشکشنده است .در
صورت تصادف شدید با خودروی جلویی با برخورد
از بغل ،این تجهیزات ،کمربندهای ایمنی را چند
سانتیمتر به عقب میکشند.
از این طریق پیش از عملکرد محافظتی ،سیستم
کمربندهای ایمنی را در جای خود و روی بدن
سرنشین سفت میکند .قفل شدن قرقره کمربند
ایمنی نشان میدهد که سیستم پیشکشنده عمل
میکند .هنگام عملکرد سیستم پیشکشنده ممکن
است مقداری دود ایجاد شود که عالمت آتشسوزی
نمیباشد .سیستم پیشکشنده به نگهداری و
روغنکاری نیازی ندارد.
هرگونه اصالحات و دستکاری شرایط اصلی این
سیستم منجر به نقص در عملکرد آن خواهد شد .اگر
به دلیل بروز حوادث غیرعادی (سیل ،طوفان دریایی
و غیره) آب و گل به سیستم پیشکشنده نفوذ کند،
باید به طور کامل تعویض شود.
)86

)13

نکته مهم  :برای دستیابی به نهایت استفاده از محافظت
توسط سیستم پیشکشنده ،تسمه کمربند را به نحوی
ببندید که قفسه سینه و لگن را محکم نگه دارد.

برای دور نگه داشتن کمربند ایمنی از بدن خود
سیستم محدود کننده نیرو
برای افزایش ایمنی سرنشین ،قرقره کمربند ایمنی وسایلی مانند گیره و غیره را به کار نبرید.
صندلیهای جلو مجهز به یک سیستم محدودکننده
نیرو میباشند که نیروی وارده بر قفسه سینه و
شانهها را در طول عملکرد محافظتی کمربند ایمنی
هنگام برخورد از جلو کنترل میکند.
این سیستم در تمام مدلهایی که کیسه هوا ندارند
به جز مدل دارای صندلی نیمکتی وجود دارد.

دستورالعملهای کلی برای استفاده از
کمربند ایمنی

بانوان باردار نیز باید کمربند ایمنی را ببندند :در
صورت بستن کمربند ایمنی خطر آسیبدیدگی
هنگام تصادف بسیار کاهش مییابد .قسمت تسمه
روی پا باید در پایینترین سطح در عرض لگن و زیر
شکم قرار گیرد (تصویر .)114
با بزرگتر شدن شکم راننده باید صندلی و غربیلک
فرمان را طوری تنظیم نماید تا از کنترل کامل خودرو
مطمئن شود (به راحتی پدال و غربیلک فرمان قابل
کنترل باشد) .باید بین شکم و غربیلک فرمان فاصله
کافی وجود داشته باشد .تسمه کمربند ایمنی نباید
به هم بپیچد .قسمت باالیی تسمه باید از روی شانه
و قفسه سینه به صورت مورب بسته شود .قسمت
پایینی تسمه باید روی لگن قرار گیرد نه اینکه بر
روی شکم بسته شود (تصویر .)115

تصویر 114

تصویر 116

هر کمربند ایمنی فقط مخصوص یک نفر میباشد.
هرگز در حالی که کودک روی پای شما نشسته و
یک  کمربند ایمنی برای محافظت وجود دارد سفر
نکنید (تصویر  .)116به طور کلی از قرار دادن هرگونه
شیء بین فرد و کمربند ایمنی خودداری کنید.

نگهداری از کمربند ایمنی

تصویر 115

برای حفظ کمربند ایمنی در شرایط مناسب ،موارد
زیر را به دقت رعایت کنید:
   همیشه کمربند ایمنی را سفت بکشید و تسمه
آن را نپیچانید و از حرکت آزادانه بدون وجود
مانع اطمینان حاصل کنید.
  عملکرد کمربند ایمنی را به صورت زیر بررسی
کنید:
  کمربند ایمنی را بسته و آن را سفت بکشید.
  پس از تصادف شدید ،حتی در صورت عدم وجود
صدمه قابل مشاهده کمربند ایمنی را تعویض کنید
همیشه در صورت فعال شدن سیستم پیشکشنده
آن را تعویض نمایید.
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   از مرطوب شدن قرقرهها جلوگیری نمایید :در
صورت نفوذ آب ،قرقرهها به طور صحیح عمل
نمیکنند.
در صورت مشاهده عالمت ساییدگی و پارگی
کمربند ایمنی را تعویض کنید.
هشدار

 )86سیستم پیشکشنده ممکن است فقط یکبار
مورد استفاده قرار گیرد .پس از فعال شدن آن را
در نمایندگی شرکت پارسیان موتور تعویض کنید.
 )87برای دریافت حداکثر ایمنی ،پشت صندلی خود
را به صورت قائم نگه دارید ،به آن تکیه دهید و از
بستن کمربند ایمنی نزدیک قفسه و لگن اطمینان
حاصل کنید .همیشه کمربندها را هنگام نشستن
در صندلیهای جلو یا عقب ببندید .در صورت بروز
تصادف رانندگی بدون بستن کمربند ایمنی خطر
آسیب شدید یا حتی مرگ را افزایش میدهد.
 )88پیادهسازی یا دستکاری اجزای کمربند ایمنی
و سیستم پیشکشنده اکیدا ً ممنوع است .هر گونه
عملکرد تعمیری باید توسط متخصصان فنی در
نمایندگی شرکت پارسیان موتور صورت گیرد.
 )89در صورتی که تسمه کمربند ایمنی به عنوان
مثال پس از تصادف ،به شدت کشیده شود ،باید
کمربند ایمنی به همراه تگیهگاهها ،پیچهای
اتصال تکیهگاه ،سیستم پیشکشنده تعویض
شود .در واقع حتی در صورت عدم وجود نقص
قابل مشاهده در تسمه ،کمربند ایمنی ممکن
است حالت ارتجاعی خود را از دست داده باشد.
98
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 )13عملکردها و اقدامات منجر به ضربات
لرزش یا حرارت (باالی  100درجه سانتیگراد
به مدت حداکثر  6ساعت) در مجاورت سیستم
پیشکشنده ممکن است به سیستم صدمه زده
یا آن را فعال کند .برای هر گونه مشورت در این
باره با نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس
حاصل فرمایید.

حمل و نقل ایمن کودکان
برای ارائه حداکثر محافظت در صورت بروز تصادف
تمام سرنشینان باید در حالت نشسته و تحت
محافظت کافی قرار بگیرند که این محافظت شامل
نوزادان و کودکان نیز میشود .این توصیه در تمام
کشورهای اروپایی براساس استاندارد EC Directive
 20/2003/ECاجباری است .برای کودکان دارای
قد کمتر از  1/5متر و زیر  12سال باید از سیستم
محافظتی مناسب استفاده شده و در صندلی عقب
نشانده شوند و آمار تصادفات نشان میدهد که ایمنی
کودکان در صندلی عقب بیشتر است.
در مقایسه با بزرگساالن ،سر کودک نسبت به
بدن او بزرگتر و سنگینتر است در حالی که
عضالت و استخوانبندی او کام ً
ال رشد نکرده
است .بنابراین کودکان بیشتر از افراد بزرگسال به
سیستم محافظتی مناسب نیاز دارند تا خطر بروز
آسیبدیدگی در تصادفات ،ترمزگیریها و یا تغییر

مسیرهای ناگهانی کاهش یابد .کودکان باید کام ً
ال
ایمن و راحت در صندلی بنشینند.
براساس مشخصات صندلیهای کودک ،توصیه
میشود تا حد امکان (حداقل تا  3-4سالگی) صندلی
کودکان را رو به عقب قرار دهید تا در صورت بروز
ضربه بیشترین محافظت از آنها صورت گیرد.
انتخاب مناسبترین سیستم محافظتی   کودکان
بسته به وزن و سایز کودک دارد.
سیستمهای محافظتی مختلفی برای محافظت
کودک وجود دارد که میتوانند به شکل کمربند
ایمنی و یا صندلیهای دارای قفل  ISOFIXاز
سرنشین محافظت کنند .توصیه میشود همواره از
سیستم محافظتی مناسب با کودک استفاده شود .به
همین علت براساس موارد مندرج در بخش دفترچه
سیستمهای محافظتی کودک مراجعه نمایید تا از
انتخاب نوع مناسب سیستم محافظتی اطمینان
حاصل کنید.
در اروپا مشخصات سیستمهای محافظتی کودک
بر طبق مقررات  ECE-R44به  5دسته تقسیم
میشوند :
گروه

گروه وزنی

گروه 0
گروه +0

تا  10کیلوگرم
تا  13کیلوگرم

گروه

گروه وزنی

گروه 1
گروه 2
گروه 3

 9تا  18کیلوگرم

باید از کودک با کمربند ایمنی خود محافظت کند.
)97 )96 )95 )94 )93 )92 )91

 15تا  25کیلوگرم
 22تا  36کیلوگرم

همان طور که مشاهده میکنید تمام گروهها تا حدی
از نظر وزنی با یکدیگر همپوشانی دارند و تجهیزاتی
هم وجود دارند که بیش از یک گروه وزنی را در بر
میگیرند.
تمام تجهیزات باید دارای اطالعات تأیید شده باشد
که همراه عالمت کنترل روی یک برچسب به صندلی
کودک چسبانده شده و نباید هرگز جدا شود.
از نظر سیستمهای محافظتی کودکان دارای قد بلندتر
از  1/5متر به عنوان بزرگساالن در نظر گرفته میشوند
و به طور عادی از کمربند ایمنی استفاده میکنند.
 Line accessoli MOPARسیستم محافظتی
کودک را برای هر گروه وزنی ارائه میدهد .این
تجهیزات مخصوص خودروهای پارسیان موتور
طراحی و توصیه شدهاند.

کودکان دارای وزن  15تا  25کیلوگرم میتوانند
مستقیماً از کمربند ایمنی خودرو استفاده کنند فقط
الزم است که صندلی محافظ کودک به طور صحیح
روی صندلی قرار گیرد به نحوی که بخش اریب
کمربند از روی قفسه سینه کودک (نه گردن) و بخش
پایین آن از روی لگن (نه شکم) بسته شود.

تصویر 117

گروه 1

کودکان  9تا  18کیلوگرم را میتوان در صورتی که
صندلی مجهز به تشکچه جلو میباشد در صندلیهای
محافظ کودک رو به جلو قرار داد که در این حالت
کمربند ایمنی هم از کودک و هم از صندلی محافظ
کودک محافظت میکند (تصویر .)118

تصویر 119

گروه 3

در کودکان دارای وزن  22تا  36کیلوگرم ،اندازه
قفسه سینه به پایه پشتیبان جهت فاصله دادن به
پشت کودک از پشتی صندلی نیاز ندارد .تصویر 120
قرارگیری صحیح کودک در صندلی عقب را نشان
میدهد.

)90

گروههای سنی  0و +0

نوزادان تا  13کیلوگرم باید در صندلیهای محافظ
گهوارهای رو به عقب قرار داده شوند که از سر آنها
محافظت شده و هنگام کاهش سرعت شدید بر گردن
فشار وارد نشود .طبق تصویر  117صندلی گهوارهای به
وسیله کمربند ایمنی محافظت میشود و به نوبه خود

گروه 2

)96 )95 )94 )93 )92

تصویر 118
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تصویر 120

کودکان بلندتر از  1/5متر میتوانند مانند بزرگساالن از
کمربند ایمنی استفاده کنند.
هشدار

100

 )90در صورت فعال بودن کیسه هوای جانبی
سرنشین ،از قرار دادن صندلی گهوارهای رو به
سمت عقب در صندلی جلو خودداری کنید .باز
شدن کیسه هوا هنگام تصادف میتواند بدون در
نظر گرفتن شدت تصادف موجب آسیبدیدگی
منجر به فوت کودک شود.
توصیه میشود به دلیل میزان حداکثری
محافظت هنگام تصادف ،کودکان در صندلی
عقب قرار بگیرند .در صورتی که نیاز است صندلی
گهوارهای رو به سمت عقب را در صندلی جلو
قرار دهید ،باید کیسههای هوای جانبی سرنشین
(در صورت مجهز بودن برای محافظت از قفسه
سینه  /لگن) را بر اساس منوی تنظیمات SET
 UPغیرفعال کنید .نکته مهم آن است که باید
داشبورد را
چراغ  LEDمربوطه روی دکمه

بررسی نمایید تا از غیرفعال بودن آن اطمینان
حاصل کنید .عالوه بر این برای اجتناب از تماس
بین صندلی کودک و صفحه داشبورد ،صندلی
سرنشین جلو را تا حد امکان عقب بکشید.
 )91روی آفتابگیر برچسبی وجود دارد که در
صورت قرار دادن سیستم محافظتی کودک رو به
عقب روی صندلی ،اطالعات الزم برای غیرفعال
کردن کیسه هوا درج شده است.
همواره بر اساس دستورالعمل روی آفتابگیر
سمت سرنشین عمل کنید (به بخش سیستم
محافظت تکمیلی (" )SRSکیسه هوا" مراجعه
فرمایید).
 )92در صورتی که کودک روی صندلی و یا
روی سیستم محافظتی خاصی نشسته است،
از حرکت دادن صندلی عقب یا جلو خودداری
نمایید.
 )93نصب نادرست سیستم محافظتی کودک
ممکن است محافظت الزم را ارائه ندهد و در
صورت بروز تصادف ممکن است سیستم محافظتی
کودک شل شده ،موجب آسیبدیدگی منجر به
فوت کودک شود ،هنگام نصب سیستم محافظتی
نوزادان یا کودکان همواره از دستورالعمل ارائه
شده توسط سازنده پیروی کنید.
 )94در صورت عدم استفاده از سیستم
محافظتی کودک آن را با کمربند و یا نگهدارنده
 ISOFIXمحکم نموده و یا آن را از خودرو
خارج نمایید .سیستم محافظتی را بدون محکم
کردن در خودرو رها نکنید .زیرا در صورت
ترمزگیری شدید و یا تصادف ممکن است باعث
آسیبدیدگی سرنشینان شود.

 )95اطمینان حاصل نمایید که بخش اریب
کمربند از زیر آرنج و یا پشت کودک رد نشده
باشد .زیرا در صورت بروز تصادف کمربند ایمنی
نمیتواند از کودک محافظت نموده و ممکن
است موجب آسیبدیدگی منجر به فوت کودک
شود .بنابراین همیشه باید به درستی از کمربند
ایمنی برای کودک استفاده نمود.
 )96تصاویر اشاره کننده بوده و فقط به منظور
سوار کردن قطعات ارائه شده است ،برای سوار
کردن به دستورالعملهای ارائه شده به همراه
صندلی محافظ کودک و بر طبق مقررات مراجعه
کنید.
 )97صندلیهای کودک برای گروه وزنی  0و
 1عالوه بر کمربندایمنی خود دارای تجهیزات
جانبی متصل به کمربند ایمنی خودرو میباشند.
با توجه به وزن آنها ،در صورت نصب اشتباه
میتوانند خطرآفرین باشند (به عنوان مثال
اگر با قرار دادن تشکچه یا بالش بین تجهیزات،
به کمربندهای ایمنی خودرو متصل شوند).
دستورالعملهای سوار کردن (نصب) را به دقت
انجام دهید.

تناسب صندلیهای سرنشین برای استفاده از صندلی محافظ کودک

خودرو با استاندارد جدید اروپا  2000/3/ECمطابقت دارد که امکانات تنظیم برای سیستمهای محافظتی کودک در صندلیهای خودرو را طبق جدول زیر نشان
میدهد (برای مدلهای  Van، Combiو .)Panorama
گروه

محدوده وزنی

گروه +0 ,0
گروه 1
گروه 2
گروه 3

تا  13کیلوگرم
 18-9کیلوگرم
 25-15کیلوگرم
 36-22کیلوگرم

صندلی سرنشین جلو

صندلیهای عقب ردیف  1و 2

تک صندلی یا دو صندلی ( 1یا 2
سرنشین) (*)

سرنشنی عقب
سمت راست

دارای کیسه هوا

فاقد کیسه هوا

X
X
U
U

U
U
U
U

سرنشین عقب
سمت چپ

U
U
U
U

U
U
U
U

سرنشین وسط

U
U
U
U

  Xدر تقسیم بندی وزنی سیستم محافظتی مناسب کودک نیست.
  Uبراساس استاندارد  ECE-R44اروپا برای "گروههای خاص"  ،برای صندلی محافظ کودک زیر گروه " "Universalمناسب است.
* مهم  :هرگز صندلی محافظ کودک رو به عقب را هنگام فعال بودن کیسه هوای سرنشین در صندلی جلو قرار ندهید .در صورتیکه میخواهید صندلی
ل مربوط به "سیستم محافظت تکمیلی ( - )SRSکیسه
محافظ کودک را در صندلی جلو قرار دهید ،ابتدا کیسه هوای مربوطه را غیرفعال نمایید (به دستورالعم 
هوا" مراجعه کنید).
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تنظیمات مجموعه صندلی کودک
ایزوفیکس ISOFIX

)101 )100 )99 )98

خودرو مجهز به صندلی محافظ کودک ایزوفیکس
 ISOFIXاست .سیستم ایزوفیکس به شما اجازه
میدهد تا صندلی محافظ کودک دارای ایزوفیکس
را به راحتی ،سریع و ایمن بدون استفاده از کمربند
ایمنی خودرو و تنها با اتصال مستقیم صندلی محافظ
تصویر 121
کودک به کمربندایمنی سه نقطهای صندلی خودرو
نصب نمایید .صندلی محافظ کودک متداول را میتوان
در کنار سیستم ایزوفیکس صندلیهای دیگر همان
خودرو نصب نمود.
برای نصب صندلی محافظ کودک ایزوفیکس ،آن
را به دو حلقه فلزی ( )Aتصویر  121واقع در بین
تشکچه عقب و پشت صندلی وصل کنید .سپس
نوار باالیی (ارائه شده به همراه صندلی) را به حلقه
( )Bتصویر  122واقع در پشت صندلی عقب نصب
تصویر 122
و سفت کنید.
تصویر  124نمونهای از صندلی محافظ کودک نکته مهم  :برای استفاده از صندلی محافظ
کودک ایزوفیکس  ISOFIXتنها میتوانید از تمام
ایزوفیکس را برای گروه وزنی  1نشان میدهد.
صندلیهای دارای تأییدیه  R44/3( ECE R44یا به
روزرسانی شده) تصویر  123استفاده کنید.
نکته مهم :تصویر  124به عنوان نمونه و تنها جهت
نشان دادن فرآیند نصب است .صندلی محافظ را
براساس دستورالعمل ارائه شده نصب و محکم نمایید.
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تصویر 123

تصویر 124

هشدار

 )98صندلی کودک را فقط هنگام توقف خودرو
نصب کنید .در صورت شنیدن صدای قفل،
صندلی کودک به طرز صحیح به پایهها وصل
شده است .برای تنظیم نصب و جدا کردن،
دستورالعملهای مندرج بر روی صندلی محافظ
کودک را رعایت نمایید.

 )99توصیههای تخصصی شرکت پارسیان موتور
برای محکم نمودن صندلی محافظ کودک بر اساس
دستورالعملهای آن ارائه شده است.
 )100از یک حلقه برای نصب بیش از یک صندلی
محافظ کودک استفاده نکنید.
 )101در صورتی که صندلی محافظ کودک ایزوفیکس
به سه حلقه محکم نشده باشد ،محافظت کامل از
یگیرد و در صورت تصادف ممکن
کودک صورت نم 
است به آسیب جدی و یا حتی فوت کودک منجر
شود.
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ی سرنشین با مقررات استفاده از صندلی محافظ کودک ایزوفیکس
تناسب صندل 

جدول زیر امکانات نصب مختلف برای صندلیهای ایزوفیکس  Universalقابل نصب بر روی صندلیهای خودرو به همراه اتصاالت و تجهیزات جانبی ایزوفیکس
و طبق مقررات  ECE16اروپا را نشان میدهد.
گروه وزنی

گهواره قابل حمل
گروه ( 0تا  10کیلوگرم)

موقعیت قرارگیری
صندلی محافظ کودک

رو به عقب
رو به عقب
رو به عقب
رو به عقب

گروه ( +0تا  13کیلوگرم)

رو به عقب
رو به عقب
رو به عقب
رو به عقب

گروه ( 1از  9تا  18کیلوگرم)

رو به جلو
رو به جلو
رو به جلو

موقعیت ISOFIX

کالس ISOFIX

صندلی عقب ردیف
اول ()Panorama

موقعیت  ISOFIXصندلی
عقب ردیف اول ()Combi

F
G
E
E
D
C
D
C
B
B1
A

X
X
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IUF
IUF
IUF

X
X
IL
IL
IL
IL
IL
IL
IUF
IUF
IUF

 :Xموقعیت  ،ISOFIXمناسب صندلی محافظ کودک  ISOFIXاین گروه وزنی یا کالس  ISOFIXنیست.
 :ILمناسب صندلی محافظ کودک دستهبندی " "Restrictectیا " "Semiuniversalاست و در این خودرو میتوان از آن استفاده نمود.
 :IUFمناسب صندلیهای محافظ کودک  ISOFIXرو به جلو برای دستهبندی " "Universalو استفاده برای این گروه وزنی میباشد.
نکته مهم :صندلیهای  4نفره خودروی مدل  Crew can vanو صندلی نیمکتی مناسب قرار دادن صندلی محافظ کودک نمیباشد.
104

توجه :سایر گروههای وزنی از صندلی محافظ کودک  ISOFIXمخصوص استفاده میکنند و تنها در صورتی که از نظر مطابقت با این خودرو آزمایش شده باشند
(فهرست خودروهایی که مجهز به سیستم محافظ کودک هستند را مالحظه نمایید) میتوان از آنها استفاده نمود.
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صندلی کودک سایز ()i-Size

این صندلیهای کودک براساس استاندارد سایز i
( )ECER129ساخته شده تا بتوانند شرایط ایمنی

بهتری برای استفاده کودکان در خودرو فراهم
آورند.
  کودکان تا  15ماهگی باید رو به عقب قرار داده
شوند.
  در صورت برخورد و تصادف از کنار با خودرو،
تصویر 125
صندلی کودک بدرستی از کودک محافظت
نکته مهم  :جدول صفحه بعد امکان نصب صندلی
میکند.
  برای اجتناب از نصب نادرست صندلی کودک محافظ کودک سایز  )i-Size( iرا روی خودرو شما
بهتر است از سیستم ایزوفیکس استفاده شود .نشان میدهد.
انتخاب صندلی محافظ کودک براساس قد کودک
و نه وزن او دارای کارایی بهتری خواهد بود.
  سازگاری بین صندلی خودرو و صندلی محافظ
کودک بیشتر است .صندلی کودک سایز  iرا
میتوان " "Super ISOFIXدر نظر گرفت.
بدین معنی که کام ً
ال با صندلیهای تایید شده سایز
 )i-Size( iو نیز صندلیهای تایید شده ISOFIX
( )ECE R44نیز همخوانی دارد.
نکته مهم :در صورتی که صندلیهای خودروی
شما سایز  iاست ،عالمت تصویر  125کنار بست
 ISOFIXصندلیها وجود دارد.
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جدول برطبق استاندارد  ECE 129اروپا امکان نصب صندلی محافظ کودک سایز  )i-Size( iرا نشانمیدهد.
موقعیت صندلی سایز  Iدر خودروی

صندلی محافظ کودک سایز i

نوع صندلی

سرنشین جلو

سرنشین عقب

سرنشین وسط

ISO/R2
ISO/F2

X
X

X
X

X
X

()i-Size
 :Xصندلی مناسب صندلی محافظ کودک  Universalسایز  iنیست.

نکته مهم :این خودرو برای استفاده از صندلی محافظ کودک سایز  iطراحی نشده است .با این وجود میتوان صندلی محافظ کودک سایز  iرا روی آن نصب
نمود .سازگاری خودرو را با صندلی محافظ کودک در وبسایت سازنده بررسی نمایید.
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صندلی محافظ کودک توصیه شده متخصصان پارسیان موتور برای خودروی  DUCATOجدید

 Lineaccessori MOPARطیف وسیعی از صندلیهای محافظ کودک را پیشنهاد میدهد که با استفاده از حلقهّای  ISOFIXیا کمربند ایمنی سه نقطهای
میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
نکته مهم FCA :توصیه میکند برای نصب صندلی محافظ کودک براساس دستورالعمل همراه آن عمل نمایید.
)105 )104 )103 )102

گروه وزنی

صندلی محافظ کودک

گروه  : +0از بدو تولد تا 13
کیلوگرم
از  40تا  80سانتیمتر

+

نوع صندلی محافظ کودک

Besafe iZi Modular

Fiat order code: 71808564

+

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

صندلی محافظ کودک سایز /iوUniversal

باید صندلی رو به جلو نصب شود و فقط از
کمربند ایمنی خودرو یا روی صندلیهای
سایز ( iکه میتوانند جداگانه خریداری
شوند) و حلقههای  ISOFIXخودرو استفاده
شود.
باید روی صندلیهای سمت بیرونی ردیف
عقب محکم شود.

گروه وزنی

صندلی محافظ کودک

گروه  : 1/+0از  9تا 18
کیلوگرم
از  67تا  105سانتیمتر

+

نوع صندلی محافظ کودک

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

+

Besafe iZi Modular i-Size Base

نصب صندلی محافظ کودک

صندلی محافظ کودک سایز  iباید همراه با
پایه  izi Modular I sizeکه باید جداگانه
خریداری شود نصب میگردد.
میتوان آن را رو به عقب یا جلو قرار داد
(به دفترچه راهنمای صندلی محافظ کودک
رجوع شود).
صندلی محافظ باید روی صندلیهای سمت
بیرونی ردیف عقب قرار گیرد.

Fiat order code: 71808566

گروه  :2از  15تا  25کیلوگرم
از  95تا  135سانتیمتر

Britax Romer KidFix XP

میتوان با استفاده از کمربند ایمنی سه
نقطهای و بستهای ( ISOFIXدر صورت
وجود) آن را رو به جلو نصب نمودFCA .
توصیه میکند از قالب  ISOFIXخودرو
استفاده شود.
صندلی محافظ باید روی صندلیهای سمت
بیرونی ردیف عقب قرار گیرد.
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گروه وزنی

نوع صندلی محافظ کودک

صندلی محافظ کودک

گروه  :3از  22تا  38کیلوگرم
از  136تا  150سانتیمتر

Britax Romer KidFix XP

نصب صندلی محافظ کودک
با استفاده از کمربند سه نقطهای و بست
( ISOFIXدر صورت وجود) میتوان تنها
این صندلی را رو به جلو نصب نمودFCA .
توصیه میکند از قالب  ISOFIXخودرو
استفاده شود.
صندلی محافظ باید روی صندلیهای سمت
بیرون ردیف عقب قرار گیرد.

هشدار

 )102صندلی کودک را فقط هنگام توقف خودرو نصب کنید .در صورت شنیدن صدای قفل ،صندلی کودک به طرز صحیح بر پایهها وصل شده است .برای
تنظیم ،نصب و جدا کردن ،دستورالعملهای مندرج بر روی صندلی محافظ کودک را رعایت نمایید.
 )103شرکت پارسیان موتور توصیه میکند برای محکم نمودن صندلی محافظ کودک براساس دستورالعمل همراه آن عمل نمایید.
 )104از یک حلقه برای نصب بیش از یک صندلی محافظ کودک استفاده نکنید.
 )105در صورتی که صندلی محافظ کودک ایزوفیکس به سه حلقه محکم نشده باشد ،محافظت کامل از کودک صورت نمیگیرد و در صورت تصادف ممکن
است به آسیب جدی و یا حتی فوت کودک منجر شود.
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توصیههای کلی برای حفظ ایمنی کودک
صندلی عقب ،بهترین موقعیت برای نصب
صندلی کودک است زیرا در صورت ضربه
بهترین حفاظت را از کودک میکند.
   تا حدی که امکان دارد برای مثال تا 3-4
سالگی ،کودکان را در صندلی محافظ کودک
رو به عقب قرار دهید.
   در صورتی که کیسه هوای جلو سرنشین
غیرفعال است ،چراغ  LEDروی دکمه
صفحه نشانگر را نیز بررسی کنید تا از غیرفعال
بودن کیسه هوا مطمئن شوید.
کام ً
ال از دستورالعمل ارائه شده صندلی محافظ
کودک پیروی کنید.
دفترچه راهنمای آن را با سایر مدارک و کتابچه
راهنمای خودرو درون خودرو نگهداری نمایید.
از صندلی محافظ کودک دست دوم که دفترچه
راهنما ندارد استفاده نکنید.
  کمی صندلی محافظ کودک را حرکت دهید تا
از محکم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
  هر صندلی محافظ کودک برای یک نفر است.
از قرار دادن دو کودک روی یک صندلی محافظ
کودک خودداری نمایید.
  بررسی نمایید که کمربند ایمنی از روی گردن
کودک عبور نکرده باشد.
در حین حرکت اجازه ندهید کودک به طور
نادرست روی صندلی نشسته و یا کمربند ایمنی
را باز کند.

هرگز کودکان حتی نوزادان را روی پای خود
ننشانید .در صورت بروز تصادف هیچ کس
نمیتواند کودک را ایمن نگه دارد.
هرگز اجازه ندهید تسمه کمربند از زیر آرنج و
یا پشت کودک عبور کند.
در صورت بروز تصادف صندلی محافظ کودک
را تعویض نمایید .عالوه بر آن ،بسته به نوع
صندلی محافظ حلقههای  ISOFIXو یا حتی
کمربند ایمنی را تعویض نمایید.
در صورت نصب صندلی محافظ کودک میتوان
پشتسری ردیف عقب خودرو را خارج نمود .اما
در هنگام استفاده بزرگساالن از صندلی خودرو
یا استفاده کودکان از صندلی محافظ کودک
بدون پشتسری ،باید پشتسری صندلی
خودرو سر جای خود قرار گیرد.

سیستم محافظت تکمیلی (– )SRS
کیسه هوا

خودرو ممکن است مجهز به :
کیسه هوای راننده
کیسه هوای سرنشین جلو
کیسههای هوای جانبی جلو برای محافظت از
لگن و قفسه سینه راننده و سرنشین.
کیسههای هوای پردهای برای محافظت از سر
سرنشينان جلو باشد.
محل قرارگیری کیسه هوا با درج کلمه ""AIR BAG
در وسط غربیلک فرمان روی داشبورد روی لبههای
کناری یا روی برچسب کناره کیسه هوا درج شده
است.

کیسههای هوای جلو

کیسههای هوای جلو  در صورت تصادف با جلوی
خودرو با درجه متوسط – زیاد از طریق قرار
گرفتن کیسه هوا بین سرنشین و غربیلک فرمان یا
داشبورد ،از سرنشینان جلو محافظت میکند.
بنابراین عدم فعال شدن کیسههای در سایر تصادفها
(برخورد از بغل ،تصادف با عقب خودرو ،واژگون شدن
خودرو و غیره) نشانه نقص در سیستم نمیباشد.
هنگام تصادف یا برخورد از جلو خودرو ،کنترل یونیت
الکترونیکی موجب باد شدن کیسه هوا میشود.
کیسه هوا با قرار گرفتن بین بدن سرنشین جلو و
تجهیزات که میتواند موجب صدمه شود ،به طور
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ناگهانی و فورا ً باد میشود .پس از آن باد کیسه هوا
بالفاصله تخلیه میشود.
کیسههای هوای جلو جایگزین کمربندهای ایمنی
نیستند ،بلکه عملکرد آنها را تکمیل میکنند .بنابراین
همیشه باید طبق قوانین اروپا و بیشتر کشورهای
غیراروپایی کمربند ایمنی خود را ببندید.
در صورت هرگونه ضربه ،افرادی که کمربند ایمنی
خود را نبسته باشند ،به سمت جلو پرت شده و
با کیسه هوای باد شده برخورد میکنند .عملکرد
محافظتی کیسه هوا در این شرایط به خطر میافتد.
کیسههای هوای جلو در شرایط زیر باد نمیشوند:
  برخورد از جلو با اشیاء انعطافپذیر که بر سطح
جلوی خودرو تأثیر نمیگذارند (به عنوان مثال
برخورد قسمت جلوی خودرو با گاردریل)
   فرو رفتن خودرو به زیر خودروهای دیگر یا
موانع محافظ (مانند زیر کامیون یا گاردریل)؛
در این شرایط کیسههای هوا با در نظر گرفتن
عملکرد کمربندهای ایمنی محافظت بیشتری
ارائه نمیکنند و فعال شدن آنها غیرضروری
است .در این شرایط عدم باد شدن کیسههای
هوا نشانه نقص نمیباشد.
)106

کیسههای هوای راننده و سرنشین جلو طراحی و
درجهبندی شده است تا از سرنشین جلو که کمربند
ایمنی خود را بسته است ،محافظ نماید.
112

حجم باد شدن حداکثری کیسههای هوای جلو،
بیشتر فضای بین غربیلک فرمان و راننده و بین
صفحه داشبورد و سرنشین جلو را پر میکند.
کیسههای هوا در صورت برخورد با شدت ناکافی
از سمت جلو (که در آن عملکرد کمربندهای ایمنی
کافی است) باز نمیشوند .کمربندهای ایمنی
همیشه باید بسته باشند .هنگام تصادف از سمت
جلوی خودرو ،کمربندهای ایمنی قرارگیری صحیح
سرنشینان را تضمین میکنند.

کیسه هوای سمت سرنشین جلو

(در صورت مجهز بودن)
این سیستم شامل یک کیسه هوا میباشد که به
طور ناگهانی باد خواهد شد و در محفظه مخصوص
در داشبورد تصویر  127قرار دارد .این کیسه هوا
دارای حجم بزرگتری نسبت به کیسه هوای راننده
میباشد.

کیسه هوای جلو سمت راننده

این مجموعه شامل یک کیسه هوا میشود که به
طور آنی باد خواهد شد و در محفظه مخصوص
وسط غربیلک فرمان تصویر  126قرار دارد.

تصویر 127

کیسه هوای سمت سرنشین و صندلی
محافظ کودک
)107

تصویر 126

هرگز صندلی محافظ کودک رو به عقب را هنگام
فعال بودن کیسه هوای سرنشین جلو ،در صندلی
جلو قرار ندهید .زیرا در صورت تصادف ،فعال شدن
کیسه هوا ممکن است موجب آسیبدیدگی منجر
به فوت کودک شود.

در صورتی که کیسه هوای سرنشین جلو و کیسه
هوای جانبی (در صورت مجهز بودن) مجددا ً فعال
گردد ،چراغ هشدار خاموش میشود.

پس از قرارگیری سوئیچ در موقعیت  ،MARچراغ
 LEDبرای کمتر از یک ثانیه روشن و سپس خاموش
میشود .در شرایط مختلف و با توجه به شدت
برخورد ،ممکن است چراغ هشدار روشن شود .این
شدت برخورد ممکن است با توجه به سرعت خودرو
تغییر نماید.
هشدار
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همیشه مطابق دستورالعمل روی برچسب آفتابگیر
سرنشین جلو (تصویر  )128عمل نمایید.

غیرفعالسازی دستی کیسه هوای سرنشين
جلو و کیسه هوای جانبی
(در صورت مجهز بودن)
در صورت لزوم قرارگیری کودک در صندلی محافظ
کودک رو به عقب روی صندلی جلو ،کیسه هوای
سرنشین جلو و کیسههای جانبی (در صورت مجهز
بودن) باید غیرفعال شوند.
نکته مهم :برای غیرفعال کردن دستی کیسه هوای
سرنشین جلو و کیسههای هوای جانبی (در صورت
مجهز بودن) به توضیحات بخش "نمایشگر" در فصل
"آشنایی با صفحه نشانگر" مراجعه نمایید .چراغ
 LEDروی دکمه در صورت غیرفعال شدن روشن
تصویر  129روی
میشود .چراغ  LEDعالمت
داشبورد وضعیت کیسه هوای سرنشین را نشان
میدهد .در صورتی که چراغ  LEDخاموش باشد.
کیسه هوای سرنشین فعال است.

تصویر 129

هنگام استارت خودرو (قرارگیری سوئیچ در موقعیت
 )MARچراغ  LEDبرای حدود  8ثانیه روشن
میشود .البته باید  5ثانیه از آخرین خاموش شدن
موتور گذشته باشد .در غیر این صورت با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس حاصل نمایید.
اگر سوئیچ درکمتر از  5ثانیه مجددا ً در موقعیت OFF/
 ONقرار گیرد ،ممکن است چراغ  LEDخاموش باقی
بماند .در اینصورت برای بررسی عملکرد چراغ ،LED
موتور را خاموش نموده ،حداقل  5ثانیه صبر کنید و
سپس موتور را روشن نمایید.
طی  8ثانیه اول روشن شدن چراغ  LEDنشانه
وضعیت دقیق کیسه هوا نمیباشد ،بلکه تنها وضعیت
اتصال را بررسی میکند.
همچنین چراغ  LEDبرای مدلهایی که غیر
لسازی کیسه هوای سرنشین در آن در نظر گرفته
فعا 
نشده است نیز بررسی میشود.

 )106از چسباندن برچسب یا سایر اشیاء به
غربیلک فرمان ،صفحه داشبورد در نواحی
کیسههای هوای سرنشين و صندلیها خودداری
کنید .اشیاء (مانند تلفنهای سیار) را روی صفحه
داشبورد سمت سرنشین قرار ندهید .وجود این
اشیاء موجب تداخل در عملکرد باز شدن کیسه
هوا و آسیب جدی به سرنشينان میشود.
 )107در صورت فعال بودن کیسه هوای سرنشین
صندلی محافظ کودک رو به عقب را روی صندلی
جلو قرار ندهید .باد شدن کیسه هوا در صورت
تصادف میتواند موجب آسیبدیدگی منجر به
فوت کودک شود .همیشه در صورت قرار دادن
صندلی کودک در صندلی جلو ،کیسه هوای
سرنشين را غیرفعال کنید .عالوه بر این صندلی
سرنشین باید تا حد ممکن به سمت عقب کشیده
شود تا از تماس بین صندلی کودک و داشبورد
جلوگیری گردد .کیسه هوا باید بالفاصله پس از
برداشتن صندلی کودک و عدم حضور کودک،
جهت اطمینان از محافظت بیشتر برای بزرگساالن
مجددا ً فعال شود.
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کیسه هوای جلو سمت سرنشین و صندلی محافظ کودک  :مهم
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114

کیسههای هوای جانبی

)117 )116 )115 )114 )113 )112 )111 )110 )109 )108

کیسههای هوای جانبی برای محافظت از
قفسه سینه

)121 )120 )119 )118
(در صورت مجهز بودن)
به منظور افزایش حفاظت از سرنشینان در صورت این سیستم در پشتیهای صندلی تصویر  131قرار
بروز تصادف از بغل( ،در صورت مجهز بودن) خودرو دارد که در صورت برخورد از بغل با درجه متوسط
دارای کیسههای هوای جانبی و کیسه هوای پردهای – شدید از قفسه سینه و لگن سرنشینان محافظت
است.
میکند.
کیسههای هوای جانبی (در صورت مجهز بودن)
هنگام برخورد از بغل با درجه متوسط شدید با قرار
گرفتن بین سرنشین و قسمتهای داخلی سمت
کناری خودرو از سرنشين محافظت میکند .عدم
فعال شدن کیسههای هوای جانبی در سایر تصادفات
(برخورد از سمت جلو ،برخورد از سمت پشت،
واژگونی و غیره) به عنوان نقص سیستم محسوب
نمیشود.
در صورت برخورد از بغل ،یونیت کنترل الکترونیکی،
تصویر 131
موجب باد شدن کیسه هوا میشود .کیسههای هوا
کیسههای هوای پردهای
با قرار گرفتن بین بدن سرنشین و تجهیزات که
(در صورت مجهز بودن)
میتواند موجب صدمه شود به طور ناگهانی و فورا ً
شامل دو کیسه هوای پردهای میشود یکی سمت
باد میشود و پس از آن باد کیسه هوا بالفاصله
راست و یکی سمت چپ خودرو که پشت پوشش
تخلیه میشود.
کناری سقف قرار گرفته با کاور خاص پوشیده شده
کیسههای هوای جانبی (در صورت مجهز بودن)
است.
جایگزین کمربندهای ایمنی نیستند ،بلکه عملکرد
آنها را تکمیل میکنند .بنابراین همیشه باید طبق
قوانین اروپا و بیشتر کشورهای غیر اروپایی کمربند
ایمنی خود را ببندید.
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کیسههای هوای پردهای برای حفاظت از سر
سرنشینان در صورت برخورد از بغل طراحی شده و
به صورت گسترده باد میشود.
نکته مهم :در صورت بروز تصادف از بغل ،اگر به درستی
روی صندلی قرار داشته باشید ،بهترین محافظت از سر
را ارائه میدهد زیرا کیس هّهای هوای پردهای به درستی
باد میشوند.
نکته مهم :در صورت برخورد شدید یا تصادف در
نواحی زیر خودرو (برای مثال برخورد شدید به پلهها،
جدول حاشیه پیادهرو و یا موانع کوتاه یا سقوط خودرو
در دستاندازها یا گودیهای بزرگ جاده) ممکن است
کیسههای هوای جلو و یا کیسههای جانبی باز شوند.
نکته مهم :هنگام باد شدن کیسههای هوا مقداری گرد
و خاک تولید میشود.
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این گرد و خاک یا دود مضر نیست و نشانه آتشسوزی
نمیباشد .عالوه بر این سطح کیسه هوای باد شده و
داخل خودرو ممکن است از بقایای این گرد پوشیده
شود .در این شرایط ممکن است پوست و چشمها
تحت تأثیر قرار بگیرند .برای رفع این مشکل نواحی
تحت تأثیر را با آب و صابون مالیم بشویید.
نکته مهم :در صورت بروز تصادف و فعال شدن هر
یک از تجهیزات محافظتی ،خودرو را برای تعویض
این تجهیزات و بازرسی تمام سیستم به نمایندگی
شرکت پارسیان موتور نشان دهید .هرگونه کنترل،
تعمیر و تعویض مربوط به کیسههای هوا باید فقط
در نمایندگی شرکت پارسیان موتور انجام شود.
اگر قصد اوراق کردن خودرو را دارید ،ابتدا در
نمایندگی شرکت پارسیان موتور ،سیستم کیسه
هوا را غیرفعال کنید .در صورت تغییر مالک خودرو،
مالک جدید باید از روش به کارگیری کیسههای
هوا و هشدارهای فوق و همچنین "کتابچه راهنمای
مالک خودرو" مطلع شود.
نکته مهم :سیستمهای پیشکشنده ،کیسههای
هوای جلو و کیسههای هوای جانبی سرنشین جلو
به طور متفاوت و براساس نوع خودرو عمل میکنند.
عدم عملکرد این تجهیزات نشانه نقص در سیستم
آنها نمیباشد.
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هشدار

 )108هرگز دست ،آرنج یا بازوی خود را روی
درب یا پنجره یا محدوده کیسه هوای پردهای
قرار ندهید تا در صورت باز شدن کیسه هوا از
بروز آسیب احتمالی جلوگیری شود.
 )109هرگز سر ،بازو یا آرنج خود را از پنجره
بیرون نبرید.
 )110در صورتی که با قرارگیری سوئیچ در
روشن نشده و
موقعیت  ،MARچراغ هشدار
یا در حین رانندگی روشن بماند (به همراه پیغام
روی صفحه نمایشگر چند منظوره (در صورت
مجهز بودن)) ممکن است نقص در سیستم
ایمنی به وجود آمده باشد؛ در این صورت
پیشکشندهها و یا کیسههای هوا ممکن است
در صورت بروز حادثه باز نشوند و یا در حالت
عادی به صورت ناگهانی باز شوند.
برای بررسی سیستم ایمنی با نمایندگی شرکت
پارسیان موتور تماس حاصل نمایید.
 )111پشتی صندلیهای جلو یا پشت را با روکشی
که مناسب برای استفاده کیسههای هوای جانبی
نباشد ،نپوشانید.
 )112هنگام رانندگی از قرار دادن اشیاء بر
روی پاها ،مقابل قفسه سینه یا بین لبهای
خود (مانند لوله ،مداد و غیره) اجتناب کنید،
این اشیاء در صورت باد شدن کیسه هوا موجب
آسیب شدید میشوند.

 )113همیشه هنگام رانندگی دستان خود را
روی غربیلک فرمان قرار دهید تا در صورت نیاز
کیسههای هوا به راحتی باز شوند .در هنگام
رانندگی بدن خود را به سمت جلو خم نکنید.
پشت خود را کام ً
ال صاف قرار داده و به پشتی
تکیه دهید.
 )114ممکن است هنگامی که خودرو حرکت
نمیکند ،سوئیچ وارد شده و در موقعیت  MARقرار
دارد یا حتی هنگامی که خودرو خاموش است ،یا
خودرو به خودروی در حال حرکت دیگری برخورد
کرده است ،کیسههای هوا باز شوند.
بنابراین حتی اگر خودرو متوقف میباشد ،هنگامی
که کیسه هوای سرنشین جلو فعال است صندلی
محافظ کودک رو به عقب را روی صندلی
سرنشین جلو قرار ندهید .زیرا در اثر بروز تصادف
ممکن است موجب آسیب منجر به فوت کودک
شود .بنابراین همیشه پیش از آنکه صندلی محافظ
کودک رو به عقب را روی صندلی سرنشین جلو
قرار دهید ،کیسه هوای سرنشین را غیرفعال کنید.
عالوه بر این ،صندلی سرنشین باید تا حد ممکن به
سمت عقب کشیده شود تا از تماس بین صندلی
کودک و داشبورد جلوگیری گردد .بالفاصله پس
از خارج کردن صندلی محافظ کودک ،کیسههای
هوای سرنشین را مجددا ً فعال نمایید .همچنین
به خاطر داشته باشید در صورتی که سوئیچ در
موقعیت  STOPقرار داشته باشد ،در صورت بروز
تصادف هیچ یک از سیستمهای ایمنی (کیسههای
هوا یا پیشکشندهها) عمل نمیکند .عمل نکردن
تجهیزات در این مواقع نشانه نقص نیست.

 )115در صورت سرقت خودرو ،تالش سارقین
برای سرقت یا قرارگیری خودرو در معرض
تخریب یا سیل ،برای بازرسی سیستم کیسه
هوا به نمایندگی شرکت پارسیان موتور مراجعه
کنید.
 )116پس از قرارگیری سوئیچ در موقعیت ،MAR
چراغ  LEDدکمه روی داشبورد (زمان روشن
ماندن را میتوان تغییر داد) برای بررسی عملکرد
درست چراغ  LEDروشن میشود.
 )117صندلیها را با آب یا بخار فشرده شستشو
ندهید (شستشو را با دست یا در کارواشهای
اتوماتیک مخصوص صندلی انجام دهید)
 )118محدوده باد شدن کیسه هوا بیشتر از
محدوده عملکرد سیستم پیشکشنده است.
برای برخوردها در نواحی بین دو محدوده فعال
شدن سیستم پیشکشنده به تنهایی عادی است.
 )119از آویزان کردن اشیاء سفت به قالب لباس
یا دستگیرهها خودداری نمایید.
 )120کیسههای هوا جایگزین عملکرد کمربند
ایمنی نیستند ،اما کارایی آنها را افزایش
میدهند .عالوه بر این از آنجایی که کیسههای
هوای جلو در برخورد از جلو با سرعت پایین،
برخورد از بغل ،برخورد از عقب خودرو یا واژگونی
عمل نمیکنند ،سرنشينان فقط با کمربند ایمنی
محافظت میشوند و کمربندهای ایمنی همیشه
باید بسته باشند.

 )121در برخی مدلها در صورت نقص چراغ
(واقع در روی صفحه نشانگر)
LED
چراغ    روی کنسول روشن شده و کیسه
هوای سرنشین غیرفعال میگردد .در برخی
(واقع در
مدلها ،در صورت نقص چراغ
روی صفحه نشانگر
داشبورد) چراغ هشدار
روشن میشود.
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روشن کردن خودرو و رانندگی
در این فصل با نحوه به کارانداختن تمامی
عملکردهای خودرو آشنا میشویم.
و یاد میگیریم که چگونه در هر شرایطی بتوانیم
رانندگی ایمنی داشته باشیم و از آن به عنوان یک
همراه برای آسایش و آرامش حین سفر استفاده
کنیم.
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روشن کردن خودرو و رانندگی

روشن کردن موتور
خودرو مجهز به سیستم قفل برقی خودرو است ،در
صورتی که موتور روشن نمیشود ،بخش سیستم "Fiat
 "CODEفصل آشنایی با خودرو را مالحظه فرمایید.
قبل از روشن کردن موتور ،صندلی خود ،آینه دید
عقب ،آینههای بغل را تنظیم نموده و کمربند ایمنی را
به طور صحیح ببندید.
هرگز برای روشن کردن موتور ،پدال گاز را فشار
ندهید.
نکته مهم :اگر پدال گاز و ترمز به طور همزمان ناگهان
فشرده شود ،سیستم فرمان ،ترمزگیری را به عنوان
اولیت اول در نظر میگیرد .در این شرایط موتور به
حالت بازیابی تغییر حالت داده و عملکرد (گشتاور دور
موتور و سرعت خودرو ) محدود میگردد.
برای بازگشت به حالت معمول ،پدال گاز را به آرامی
رها کنید.
الزم به توقف و روشن کردن موتور نیست.
)122
)15 )14
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نحوه روشن کردن موتور برای مدلهای
گیربکس دستی

به روش زیر عمل کنید:
  ترمزدستی را درگیر نمایید.
  دستهدنده را در موقعیت خالص قرار دهید.
  سوئيچ را در موقعیت  MARقرار دهید :چراغهای
روی صفحه نشانگر روشن
و
هشدار
خواهد شد.
  صبر کنید تا چراغهای هشدار و خاموش
شوند .هر چه موتور گرمتر باشد ،این عملکرد
سریعتر صورت میگیرد.
  بدون فشردن پدال گاز ،پدال کالچ را تا انتها فشار
دهید.
  به محض خاموش شدن چراغ هشدار  AVVسوئيچ
بچرخانید .صبر کردن به مدت
را به موقعیت
طوالنی موجب هدر رفتن گرمای تولیدی به وسیله
شمعهای موتور میشود.
به محض روشن شدن موتور ،سوئيچ را رها کنید.
)16

نحوه روشن کردن موتور برای مدلهای دارای
گیربکساتوماتیک

موتور تنها زمانی روشن میشود که دستهدنده در
موقعیت  Pیا  Nقرار داشته باشد؛ یعنی هنگام روشن
شدن موتور سیستم در موقعیت  Nیا  Pقرار دارد ( Pبه
معنی دنده خالص است در حالیکه چرخهای خودرو
به صورت مکانیکی قفل هستند.
)16

شروع حرکت
برای حرکت از موقعیت  ،Pپدال ترمز را فشار دهید و
دستهدنده را در موقعیت دلخواه ( Dیا حالت متوالی
برای حرکت به جلو یا  Rبرای دنده عقب) قرار دهید.
عالمت موقعیت دنده روی صفحه نمایشگر نشان داده
میشود .پس از رهاکردن پدال ترمز ،خودرو به محض
فعالشدن "حالت خزیدن" ،به سمت جلو یا عقب
شروع به حرکت خواهد کرد .در این حالت نباید پدال
گاز را فشار داد.
نکته مهم :ناهماهنگی بین سرعت (که روی صفحه
نمایشگر نشان داده میشود) و موقعیت دست ه دنده
به وسیله حرف اول موقعیت دسته دنده و یا چشمک
زدن عالمت دنده روی صفحه نشانگر(همراه با هشدار
صوتی) نشان داده میشود .این وضعیت نشانه نقص
عملکرد نیست .ولی باید به عنوان یک فرمان از سوی
سیستم برای ادامه حرکت در نظر گرفته شود.
نکته مهم :هنگامی که اهرم ترمز پارک یا ترمزدستی
رها شده ،موتور در حالت دورآرام قرار دارد و دسته
دنده در موقعیت  D، Rیا حرکت قراردارد بسیار
احتیاط کنید زیرا ممکن است خودرو حتی بدون فشار
دادن پدال گاز شروع به حرکت کند.
در این شرایط خودرو باید حتماً در مکانی به درستی
پارک شده و از پدال ترمز استفاده شود.
)17

مراحل روشن کردن موتور برای مدلهای
سوخت طبیعی

(در صورت مجهز بودن)
روشهای مختلف روشن شدن موتور به شرح زیر
است:
  مخزن متان در حالت ذخیره نیست   :مخزن سوخت
خالی نیست :موتور با سوختن متان روشن میشود.
  مخزن متان خالی است  :مخزن سوخت خالی
نیست :موتور با سوخت روشن میشود و تا زمانی
که مخزن متان پر نشود ،مصرف سوخت به حالت
استفاده از مخزن متان تغییر پیدا نمیکند .در عین
حال چراغ هشدار مخزن ذخیره روشن شده و
پیغام  " نیاز به سوختگیری" ،روی صفحه نمایشگر
نشان داده میشود.
   مخزن متان در حال ذخیره نیست  :مخزن سوخت
خالی است :موتور با سوخت متان روشن میشود.
)16 )21 )20 )19 )18

هشدار

 )122روشن کردن خودرو در مکانهای سربسته
خطرناک است .موتور اکسیژن مصرف می نماید.
دود اگزوز شامل دی اکسیدکربن ،مونوکسیدکربن
و سایر گازهای سمی است.

نکته مهم

 )14توصیه می شود از حداکثر کارایی خودرو در
مدت کارکرد اولیه آن استفاده نکنید(به عنوان مثال،
گاز دادن بیش از اندازه ،رانندگی طوالنی مدت با
سرعت باال ،ترمزگیری شدید و بیش از حد و غیره).
 )15هنگام خاموش کردن موتور ،برای جلوگیری
از مصرف غیرضروری سوخت و تخلیه شارژ باتری،
هرگز سوئيچ خودرو را در حالت  MARرها نکنید.
 )16در برخی موارد ،پس از خاموش کردن
موتور ،فن به مدت حدود  120ثانیه فعال است.
 )17در صورت روشن شدن خودرو در دنده ،از
آنجا که دسته دنده به صورت خودکار در حالت
خالص قرار میگیرد ،خطرناک بودن موقعیت به
صورت بوق هشدار اعالم میگردد.
 )18اگر  60ثانیه بعد از روشن شدن موتور یا در
طول زمان بکسل کردن طوالنی مدت ،چراغ هشدار
چشمک  بزند نشان نقص در سیستم پیش
گرمکن شمع است در این صورت اگر موتور روشن
میشود به صورت معمولی رانندگی کنید ،ولی در
اولین فرصت ممکن با نمایندگی شرکت پارسیان
موتور تماس حاصل فرمایید.
 )19به خاطر داشته باشید که بوستر ترمز و فرمان
برقی تا زمان روشن شدن موتور عمل نمیکنند.
بنابراین شما برای کنترل پدال ترمز و غربیلک
فرمان نیاز به نیروی بیش از حد معمول دارید.
 )20هرگز برای روشن کردن موتور از طریق هل
دادن ،یا بکسل کردن یا سرازیر شدن خودرو بر
روی شیب سرپایینی اقدام نکنید .این امر موجب
جاری شدن سوخت به مبدل کاتالیستی و صدمه
جبران ناپذیر به آن میشود.

 )21پیش از خاموش کردن موتور ،گازدادن
ناگهانی و شدید نتیجهای ندارد و سوخت را هدر
داده و به ویژه به توربو شارژ موتور صدمه میزند.

پارک خودرو
)123
)22

ک خودرو به روش زیر عمل کنید:
برای پارک و تر 
  دسته دنده را درگیر کرده (درصورت پارک بر روی
شیب روی دنده  ۱قرار دهید یا در صورت پارک
در سرازیری ،دنده عقب را درگیر نمایید) و چرخها
را بچرخانید.
  موتور را خاموش کرده و ترمزدستی را بکشید.
  همیشه هنگام ترک خودرو سوئيچ را از مغزی
فرمان خارج کنید .اگر خودرو روی شیب پارک
شده ،توصیه میشود جلوی چرخها بلوک یا سنگ
قرار دهید.
نکته مهم :هرگز خودرو را در موقعیت خالص (یا در
مدلهای گیربکس اتوماتیک ،قبل از قرار دادن دسته
دنده در موقعیت  )Pرها نکنید.

خودروهای دارای گیربکس دستی

به روش زیر عمل کنید:
  دسته دنده را درگیرکرده (درصورت پارک بر روی
شیب روی دنده  ۱قرار دهید یا در صورت پارک
در سرازیری ،دنده عقب را درگیر کنید) و چرخها
را بچرخانید.
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  موتور را خاموش کرده و ترمز دستی را بکشید.
اگر خودرو روی شیب (سرباالیی) پارک شده ،توصیه
میشود جلوی چرخها ،بلوک یا سنگ قرار دهید.
سوئيچ را از مغزی فرمان بردارید زیرا باعث تخلیه شارژ
ک خودرو ،سوئيچ را
باتری میشود .همیشه هنگام تر 
همراه خود ببرید.

مدلهای دارای گیربکس اتوماتیک

در مدلهای دارای گیربکس اتوماتیک ،پدال ترمز را
فشار داده و دسته دنده را در موقعیت  Pقرار دهید.
صبر کنید تا عالمت  Pروی صفحه نمایشگر ظاهر
گردد .حال میتوانید پدال ترمز را رها کنید.

نکات مهم:
  در صورت توقف خودرو و قرار داشتن دسته دنده
در هر موقعیتی همیشه پدال ترمز را فشرده نگه
دارید تا زمانی که بخواهید شروع به حرکت کنید.
در این حالت پدال ترمز را رها کرده و آرام پدال
گاز را فشار دهید.
   پیشنهاد میشود در توقفهای طوالنی مدت،
دسته دنده را در موقعیت خالص  Nقرار دهید:
  برای حفظ شرایط کالچ ،از پدال گاز برای متوقف
نگهداشتن خودرو (برای مثال هنگام توقف در سر
باالیی) استفاده نکنید ممکن است کالچ پیش از
حد داغ شده و آسیب ببیند .به جای آن از پدال
ترمز استفاده نموده و تنها برای شروع به حرکت از
پدال گاز استفاده نمایید.
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   فقط در صورت نیاز به کنترل بیشتر برای حرکت
یا روی سطوحی با چسبندگی کم از دنده ۲
استفاده کنید.
  اگر دسته دنده در موقعیت دنده عقب ( )Rقرار
داشته و مجبور به استفاده از دنده  ۱یا بر عکس
هستید .ابتدا کام ً
ال خودرو را متوقف نموده و پدال
ترمز را فشار دهید.
  با وجود توصیه شدید به عدم انجام ،ولی در صورت
حرکت در سرازیری یا به دالیل غیر منتظره
میتوانید با دنده خالص رو به جلو حرکت کنید.
هنگامی که دسته دنده را در موقعیتی قرار دهید
سیستم به صورت خودکار دسته دنده را در بهترین
موقعیت قرار میدهد تا براساس سرعت خودرو،
گشتاور درست به چرخها منتقل گردد.
  در صورت لزوم با موتور خاموش میتوانید دسته
دنده را در موقعیت  R ،1یا  Nو سوئيچ را در
موقعیت  MARقرار داده و پدال ترمز را فشار دهید.
در این حالت ،باید بین تغییر دندهها  ۵دقیقه فاصله
باشد تا باعث حفظ عملکرد سیستم هیدرولیک و
خصوصاً پمپ گردد.
  برای شروع حرکت در سر باالیی پس از آزاد کردن
ترمز دستی و یا پدال ترمز ،به تدریج شتاب بگیرید.
این کار باعث میشود تعداد دور موتور افزایش
یافته و با ایجاد گشتاور بیشتر چرخها از عهده گذر
از سرباالیی بر بیاید.

  هنگام توقف خودرو در شیب بیش از  ،٪5قرار
دادن دسته دنده در دنده  2ممنوع است.

ترمز دستی

فعالکردن ترمز دستی :اهرم دستی در سمت چپ
صندلی راننده قرار دارد .برای درگیر کردن ترمزدستی
آن را به سمت باال بکشید و از عدم حرکت خودرو
مطمئن شوید.
رها کردن ترمزدستی  :کمی اهرم ترمز دستی را
بلند کنید و دکمه  Aرا فشار دهید و اطمینان حاصل
روی صفحه نمایشگر
نمایید که چراغ هشدار
خاموش میشود .در حین انجام این اقدامات ،پدال
ترمز را فشار دهید تا از حرکت ناگهانی خودرو
جلوگیری شود.
نکته مهم :در چنین مواقعی برای اطمینان از توقف
خودرو خصوصاً در سراشیبیها یا بارگیری کامل،
مطمئن شوید که ترمزدستی درگیر شده است.
نکته مهم :تنها از ترمزدستی هنگامی که خودرو
متوقف است یا در صورت نقص در سیستم
هیدرولیک هنگام حرکت خودرو استفاده کنید .در
صورت استفاده از ترمزدستی هنگام حرکت خودرو
توصیه میشود این کار به آرامی صورت گیرد تا
از قفل شدن چرخهای عقب و در نتیجه چرخش
خودرو جلوگیری شود  .

هشدار

 )123هرگز کودکان را در خودرو تنها نگذارید،
هنگام ترک خودرو سوئيچ را از مغزی فرمان
خارج نموده و آن را همراه خود ببرید.

گیربکس دستی
برای درگیرکردن دندهّها ،پدال کالچ را تا انتها فشار
داده و دسته دنده را در موقعیت مورد نظر(موقعیتهای
مختلف دندهها روی اهرم دسته دنده ( )Aتصویر 133
نشان داده شده است) قرار دهید.

برای تعویض دسته دنده از موقعیت خالص به موقعیت
دنده عقب ( )Rبه روش زیر عمل کنید :حلقه ( )Aزیر
اهرم را کمی بکشید و همزمان دسته دنده را به سمت
چپ و سپس جلو حرکت دهید.
)124
)23

نکته مهم

هشدار

 )22در صورت مجهز بودن خودرو بر سیستم
تعلیق بادی همواره بررسی نمایید که هنگام
پارک ،فضای کافی باال و اطراف خودرو وجود
داشته باشد .زیرا ممکن است ارتفاع خودرو با
توجه به بار و یا تغییرات دمایی ،باالتر یا پایینتر
رود.

 )124برای تعویض صحیح دندهها ،پدال کالچ را
تا انتها فشاردهید .زیر پدالها و کف خودرو نباید
مانعی قرار داشته باشد .بررسی کنید کفپوش
خودرو همیشه صاف بوده و به پدالها گیر نکند.

تصویر 133

برای تعویض دسته دنده در دنده  ،6اهرم را به سمت
راست فشار دهید تا به اشتباه در دنده  4قرار نگیرد.
همین کار را برای تغییر دنده از دنده  6به  5انجام
دهید.
نکته مهم :ممکن است تنها زمانی دسته دنده در
موقعیت دنده عقب قرارگیرد که خودرو متوقف باشد.
در صورت روشن بودن موتور قبل از قراردادن دسته
دنده در موقعیت دنده عقب ،پدال کالچ را فشرده و ۲
ثانیه صبر کنید تا از آسیب به دندهها جلوگیری شود.

نکته مهم

 )23هنگام رانندگی ،از قرار دادن دست بر روی
اهرم دنده اجتناب کنید؛ قرارگیری دست بر
روی دنده با فشار اتفاقی هر چند کم ،درطول
زمان موجب سایش پیش از موعد اجزای داخلی
گیربکس میشود .پدال کالچ باید فقط برای
تعویض دنده استفاده شود.
هنگام رانندگی پای خود را روی پدال کالچ تکیه
ندهید .عملکرد کنترل کالچ الکترونیکی (در
صورت مجهز بودن)؛ حالت اشتباه رانندگی را به
عنوان خطا در نظر گرفته و غیرفعال خواهد شد.
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موقعیت دنده روی صفحه نمایشگر نشان داده
گیربکس اتوماتیک
میشود .اگر از "حالت ترتیبی" گیربکس استفاده
(در صورت مجهز بودن)
شود دنده ( Dحرکت) میتواند به سمت  +یا –
حرکت کند .این موقعیتها متغیر میباشند و اهرم
خودرو میتواند مجهز به گیربکس اتوماتیک  ۹به حالت میانه باز میگردد.
سرعته باشد.
برای خروج از موقعیت  ،Pیا تغییر از موقعیت  Nبه
که در دو حالت میتواند عمل کند "حالت اتوماتیک"
موقعیت  Dیا  ،Rدر زمانی که خودرو متوقف بوده یا
و "حالت ترتیبی"
با سرعت کم در حال حرکت است ،باید پدال ترمز
دسته دنده
هم فشارد اده شود (به بخش " غیرفعالسازی دندهها
)24
  )130 )129 )128 )127 )126 )125
با به کارگیری پدال ترمز" در همین فصل مراجعه
نمایید.
نکته مهم :هنگام تعویض دنده از موقعیت ( Pیا )N
به موقعیت دیگر پدال گاز را فشار ندهید.
نکته مهم :پس از انتخاب دنده ،قبل از شتابگیری
کمی صبر کنید .این احتیاط خصوصاً در زمانی که
موتور سرد است ،امری بسیار حیاتی است.
تصویر 134

حالت رانندگی اتوماتیک

اهرم دسته دنده میتواند در یکی از موقعیتهای زیر برای انتخاب حالت رانندگی اتوماتیک باید دسته
دنده را در موقعیت  Dقرار دهید .با توجه به سرعت،
قرار گیرد:
دور موتور (میزان فشار روی پدال گاز) و پیچ جاده
   = Pپارک
بهترین نسبت توسط یونیت کنترل انتخاب میشود.
   = Rدنده عقب
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   = Nخالص
   = Dحرکت (حرکت خودکار رو به جلو)
   : Auto Stickافزایش دنده به دنده باالتر براساس
سرعت حرکت خودرو؛ کاهش دنده به دنده پایینتر
براساس سرعت حرکت خودرو

در هرگونه شرایط رانندگی میتوان موقعیت  Dاز
عملکرد ترتیبی را انتخاب نمود.

عملکرد "دنده معکوس"
برای حفظ سریع سرعت در صورت فشار کامل بر
پدال گاز ،سیستم کنترل گیربکس دنده را به دنده
پایینتر تعویض میکند (دنده معکوس).
نکته مهم :هنگام رانندگی در جادههای دارای
چسبندگی کم (وجود برف ،یخ ،غیره) از فعالشدن
عملکرد دنده معکوس جلوگیری نمایید.

حالت رانندگی ترتیبی Auto Stick -

در تعویض دنده متداول (برای مثال هنگامی که
خودرو با بارسنگین ،روی شیب یا در باد شدید یا در
زمان یدککشی تریلرهای سنگین) توصیه میشود
از حالت ( Auto Stickتعویض دنده ترتیبی) برای
انتخاب و حفظ نسبت دنده پایینتر استفاده نمود.
در این حالت تعویض دنده از موقعیت ( Dرانندگی)
به حالت ترتیبی بدون توجه بر سرعت خودرو
امکانپذیر است.
فعالسازی
برای قراردادن دسته دنده از موقعیت ( Dحرکت به
حالت ترتیبی ،دسته دنده را به سمت چپ نشانگر
– و  +پنل) حرکت دهید .موقعیت دنده روی صفحه
نمایشگر نشان داده خواهد شد.

برای تغییر دنده ،اهرم دسته دنده را به سمت جلو
عالمت  -یا به سمت عقب عالمت  +بکشید.

غیرفعالسازی
اهرم تعویض دنده را به موقعیت ( Dحرکت) حالت
رانندگی " اتوماتیک" برگردانید.

عملکرد اضطراری گیربکس

(در صورت مجهز بودن)
عملکرد گیربکس به صورت لحظهای برای شناسایی
هرگونه نقصی مورد استفاده قرار میگیرد .در
صورت وجود هر نقصی که به گیربکس آسیب بزند،
عملکرد " اضطراری گیربکس" فعال میشودو در این
شرایط گیربکس بدون در نظر گرفتن دنده انتخابی،
در موقعیت دنده  4قرار میگیرد.
موقعیتهای  R ،Pو  Nهنوز فعال میباشند .عالمت
ممکن است روی صفحه نمایشگر روشن شود.
در صورت ظاهر شدن پیغام "عملکرد اضطراری
گیربکس" بالفاصله با نمایندگی شرکت پارسیان
موتور تماس حاصل نمایید.

  اهرم دسته دنده را در موقعیت ( Pپارک) قرار
دهید
  موتور را خاموش کنید.
    10ثانیه صبر کرده و دوباره موتور را روشن
کنید.
  دنده مورد نظر را انتخاب کنید .در صورت عدم
وجود هیچ مشکلی عملکرد صحیح گیربکس
بازیابی خواهد شد.
نکته مهم :در صورت بروز هرگونه نقص موقتی،
توصیه میشود با نمایندگی شرکت پارسیان موتور
تماس حاصل فرمایید.

قفل سوئیچ و موقعیت پارک

برای اجرای این عملکرد نیاز است قبل از خارج
نمودن سوئيچ از مغزی فرمان دسته دنده در
موقعیت  Pقرار گیرد.
در صورتی که باتری خودرو تمام شده باشد و
سوئيچ داخل مغزی فرمان باشد ،سوئيچ در موقعیت
خود قفل خواهد شد.
نقص موقت
برای خارج کردن سوئيچ به صورت دستی بخش
در صورت بروز نقص موقت میتوان با روش زیر "بازکردن قفل دسته دنده خودکار" در فصل "شرایط
عملکرد صحیح گیربکس را برای تمام دندههای اضطراری" را مالحظه فرمایید.
حرکت رو به جلو بازیابی نمود:
ممانعت از حرکت دسته دنده
  خودرو را متوقف نمایید.
در صورتی که پدال ترمز قب ً
ال فشرده شده باشد
سیستم اجازه نمیدهد که دسته دنده را از موقعیت
 Pحرکت دهید.

برای تعویض دنده به موقعیتی غیر از  Pیا از  Nبه
 ،Rباید سوئيچ در موقعیت ( MARموتور روشن یا
خاموش) قرار گرفته و پدال ترمز فشرده شود.
در صورت بروز نقص یا عدم شارژ باتری ،دسته دنده
در موقعیت  Pقفل خواهد شد .برای آگاهی از نحوه
بازکردن نقص دسته دنده به صورت دستی بخش
"گیربکس اتوماتیک" در فصل "شرایط اضطراری" را
مالحظه فرمایید.
با قرارگرفتن سوئيچ در موقعیت ( MARموتور
روشن) ،در صورتی که بیش از  10ثانیه دسته دنده
در موقعیت  Nباقی بماند ،باید ترمز را فشار دهید
تا دنده ( Rیا  )Dدرگیر شود .پیغامی روی صفحه
نمایشگر ظاهر خواهد شد تا به شما یادآوری نماید
که برای تعویض دنده باید ترمز فشرده شود.
دراین حالت ،دنده در موقعیت  Nقفل نشده ولی
تعویض دنده بدون فشار ترمز امکانپذیر نمی باشد
و پیغامی روی صفحه نمایشگر ظاهر میگردد.
نکات مهم
عدم انجام کارهای زیر ممکن است به گیربکس
آسیب برساند :
  فقط هنگام توقف خودرو موقعیت  Pرا انتخاب
کنید.
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   تنها در صورت توقف خودرو و دورآرام موتور
موقعیت  Rرا انتخاب نموده یا از  Rبه سایر
موقعیتها حرکت کنید.
  هنگامی که دور موتور بیش از دورآرام است،
از تعویض دنده بین موقعیتهای  N، R، Pو D
خودداری کنید.
  در صورتی که اهرم تعویض دنده را در موقعیت
دیگری به جز  Pقرار میدهید پدال ترمز را فشار
دهید.
  حرکت ناگهانی خودرو میتواند منجر به آسیب
سرنشینان یا افراد اطراف خودرو شود .خودرو را
در حالت روشن ترک نکنید .قبل از خارج شدن
از خودرو همیشه ترمز پارک را درگیر نموده
دسته دنده را در موقعیت  Pقرار داده ،موتور را
خاموش نموده و سوئيچ را از مغزی فرمان(در
مدلهای دارای کلید مکانیکی) خارج نمایید.
هنگامی که سوئیچ در حالت  Stopقرار دارد
(موقعیتی که میتوان سوئيچ را خارج نمود)
گیربکس درموقعیت  Pقفل میشود تا از حرکت
ناگهانی خودرو جلوگیری نماید.
  هنگام خروج از خودرو ،همیشه کلید مکانیکی را
از مغزی فرمان خارج نموده و تمامی دربها را
ببندید .هرگز کودکان را در خودرو تنها نگذارید.
  هنگامی که دور موتور بیشتر از دورآرام است،
تعویض دنده به موقعیتی غیر از  Pیا  Nخطرناک
است.

اگر پدال ترمز کام ً
ال فشرده نشود ،خودرو به سرعت
ب گیرد .تنها دنده را در حالت دورآرام
میتواند شتا 
و با فشار کامل پدال ترمز درگیر نمایید.
   در صورتی که دمای گیربکس از حد معمول
عملکرد باالتر رود ،یونیت کنترل گیربکس ممکن
است دنده را عوض نموده و گشتاور حرکت را
کاهش دهد.
  در صورتی که گیربکس بیش از حد داغ شود،
عالمت داغ شدن بیش از حد روغن روی صفحه
نمایشگر ظاهر میگردد .در این صورت ممکن
است گیربکس تا زمان خنک شدن به درستی
عمل نکند.
  در صورت استفاده از خودرو در دمای هوای بسیار
سرد ،ممکن است عملکرد گیربکس با توجه به
دمای موتور و سرعت خودرو تغییر کند :تا زمانی
که روغن گیربکس کام ً
ال گرم نشود ،ممکن است
تعویض به دنده باالتر امکانپذیر نباشد .گرم
شدن روغن گیربکس ،باعث شتابگیری موتور
و گرم شدن گیربکس میشود .به محض رسیدن  
به دمای درنظر گرفته شده ،عملکرد گیربکس
کامل میشود.
هشدار

 )125هرگز از دنده موقعیت  Pبه جای ترمز
پارک استفاده نکنید .همواره هنگام پارک خودرو
ترمز پارک را درگیر نمایید تا از آسیبهای ناشی
از حرکت ناگهانی خودرو جلوگیری شود.

 )126در صورتی که دسته دنده در موقعیت  Pقرار
نداشته باشد ممکن است خودرو حرکت نموده و
باعث آسیب افراد شود .قبل از ترک خودرو
اطمینان حاصل نمایید که اهرم دسته دنده در
موقعیت  Pقرار دارد و ترمز پارک درگیر است.
 )127هنگام حرکت در سرازیریها دنده را در
موقعیت  Nقرار ندهید و یا موتور را خاموش
نکنید .این امر بسیار خطرناک است و در صورت
تغییر وضعیت ترافیکی یا سطح جاده امکان
مداخله و کنترل خودرو کاهش می یابد .و ممکن
است باعث بروز تصادف گردد.
 )128قبل از تعویض دنده از موقعیت  ،Pسوئيچ
را در موقعیت  MARقرار داده و پدال ترمز را
فشار دهید .در غیر اینصورت ممکن است دسته
دنده آسیب ببیند.
 )129تنها هنگامی اهرم دسته دنده را در
موقعیت دنده عقب قرار دهید که خودرو کام ً
ال
متوقف و موتور در حالت دورآرام بوده و پدال گاز
را رها کرده باشید.
 )130هرگز کودکان را در خودرو تنها نگذارید.
عالوه بر آن همیشه هنگام ترک خودرو سوئيچ را
از مغزی فرمان خارج نموده و همراه خود ببرید.
نکته مهم

 )24درصورت توقف خودرو در سراشیبی قبل از
قراردادن دسته دنده درموقعیت  ،Pترمز پارک را
درگیر نمایید.

سیستم روشن /خاموش کردن
موتور ()Start / Stop

عملکرد "حالت رانندگی"
(در صورت مجهز بودن)

چکیده مبحث

تصویر 136

تصویر 135

این عملکرد در گیربکس اتوماتیک میتواند با توجه
به نیاز راننده و شرایط جاده در سه حالت مختلف
رانندگی مورد استفاده قرار گیرد:
" "Normal" , "Powerو ". "Eco
با فشار دکمه  Aتصویر  135روی داشبورد میتوان
یکی از حالتها را انتخاب نموده حالت انتخابی روی
صفحه نشانگر  Aتصویر  136نشان داده میشود.

این عملکرد به صورت الکترونیکی روی گیربکس عمل
کرده و روی صفحه نمایشگر نشان داده میشود .حالت
رانندگی مورد نظر روی صفحه نمایشگر نمایش داده
میشود.
هنگام روشن شدن موتور ،سیستم به صورت خودکار
به حالت " "Normalتغییر میکند.
شناسایی نقص
در صورت بروز هرگونه نقص در سیستم یا انتخاب
کننده ،تغییر حالت به صورت خودکار غیرفعال
میشود و سیستم به صورت خودکار به حالت
" "Normalتغییر میکند.

با هر بار توقف خودرو سیستم روشن /خاموش
شدن موتور به صورت خودکار ،موتور و تمام
دستگاههایی که در حالت اتوماتیک قرار دارند
را خاموش مینماید و با حرکت خودرو آنها
را روشن میکند .این عمل با کاهش مصرف
سوخت و گازهای آالینده مضر و کاهش آلودگی
صوتی ،کارایی خودرو را افزایش میدهد.

عملکرد

خاموش کردن موتور
خودروهای دارای گیربکس دستی
پس از توقف خودرو ،در صورتی که دسته دنده در
موقعیت خالص قرارگرفته و پدال کالچ رها شود،
موتور خاموش میشود.
خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک
پس از توقف خودرو و فشار دادن پدال ترمز در
صورتی که اهرم دسته دنده در موقعیتی غیر از R
باشد موتور خاموش میشود.
توجه  :در خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک ،در
صورت توقف در سر باالیی ،عملکرد کمک به شروع
حرکت در سرباالیی (فقط با موتور روشن عمل
میکند) فعال میشود.
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نکته :پس از روشن شدن مجدد خودکار برای
جلوگیری از خاموش شدن موتور توسط سیستم
روشن کردن /خاموش کردن موتور ،به آرامی حرکت
کنید(با سرعت بیشتر از  0/5کیلومتر بر ساعت در
خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک یا  7کیلومتر بر
ساعت در خودروهای دارای گیربکس دستی)
چراغ هشدار روی صفحه نمایشگر روشن میشود تا
خاموش بودن موتور را اطالع رسانی کند.
روشن کردن مجدد موتور
خودروهای دارای گیربکس دستی
پدال کالچ را فشار دهید تا موتور مجددا ً روشن
شود.
خودروهای دارای گیریکس اتوماتیک
برای روشن کردن مجدد موتور پدال ترمز را رها
روی صفحه نمایشگر خاموش
کنید .عالمت
میشود .با فشار پدال ترمز ،اگر دسته دنده در
حالت اتوماتیک باشد( D -حرکت) – با تغییر دنده
به موقعیت ( Rدنده عقب) یا ( Nخالص) موتور
میتواند مجددا ً روشن شود .با فشار پدال ترمز اگر
دسته دنده در حالت " "AutoStickباشد ،با حرکت
دنده به موقعیت " "+یا " "-یا ( Rدنده عقب) یا N
(خالص) ،خودرو مجددا ً می تواند روشن شود.

پس از خاموش شدن خودکار موتور ،پدال ترمز را
همچنان فشار دهید .در صورت تعویض سریع دنده
به موقعیت ( Pپارک) میتوان با خاموش شدن موتور
پدال ترمز را رها کرد .برای روشن کردن مجدد موتور
کافی است دسته دنده را از موقعیت  Pخارج نمایید.

فعال  /غیرفعال کردن دستی سیستم

برای فعال  /غیرفعال کردن دستی سیستم ،دکمه
روی کنترل پنل داشبورد نشان دهید.
)25

عملکردهای ایمنی

در صورت خاموش شدن موتور توسط سیستم
روشن /خاموش کردن موتور ،در صورتی که راننده
کمربند ایمنی خود را نبسته باشد و یا درب راننده
یا سرنشین باز باشد ،موتور تنها با استفاده از سوئيچ
مجددا ً روشن میشود.
راننده از طریق یک بوق هشدار و چشمکزدن چراغ
هشدار روی صفحه نمایشگر و در صورت مجهز
بودن یا نمایش یک پیغام روی نمایشگر از این شرایط
اطالع مییابد.
)132 )131

هشدار

 )131پس از خارج کردن سوئيچ یا قرارگرفتن آن
در موقعیت  Stopباید خودرو را ترک نمود .در
هنگام سوختگیری ،اطمینان حاصل نمایید که
سوئيچ در موقعیت  Stopقرار دارد.

 )132در صورت نیاز به تعویض باتری ،با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس حاصل نمایید .باتری
تعویضی باید از همان نوع ()L6 105Ah/850A
بوده و همان ویژگیها را داشته باشد.
نکته مهم

 )25در صورت مجهز بودن خودرو به کنترل
دستی دما در صورت نیاز به دسترسی به هوای
مطلوب ،برای کنترل مداوم عملکرد دما ،سیستم
روشن/خاموش کردن موتور را غیرفعال کنید.

کروز کنترل (تنظیم کننده سرعت
ثابت)
(در صورت مجهز بودن)
چکیده مبحث

این یک سیستم الکترونیکی کمکی رانندگی
است که اجازه میدهد بتوانید با سرعتی بیشتر
از  30کیلومتر بر ساعت در جادههای خشک و
مستقیم با کمترین تغییرات رانندگی (برای مثال
آزاد راهها) و با سرعت از پیش تعیین شده ،بدون
فشار گاز خودرو را برانید .بنابراین استفاده از
این عملکرد برای جادههای بیرون شهری دارای
ترافیک توصیه نمیشود .از این عملکرد در داخل
شهرها استفاده نکنید.

فعال کردن عملکرد
حلقه  Aتصویر  -137تصویر  138را روی  ONیا
بچرخانید (براساس مدل خودرو).
خودرو در موقعیت دنده  1یا دنده عقب فعال
نمیشود ولی برای دنده  ۴و باالتر توصیه میگردد.
مدلهای بدون محدودکننده سرعت
(تصویر )137

تصویر 137

مدلهای دارای محدودکننده سرعت (تصویر )138

تصویر 138

هنگام حرکت درسرازیری ،اگر عملکرد فعال باشد
ممکن است سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده
کمی بیشتر باشد در صورت فعال بودن سیستم
روشن شده و پیغام مربوطه روی
چراغ هشدار
صفحه نشانگر نمایش داده می شود.
ذخیره سرعت خودرو
به روش زیر عمل کنید:
  حلقه  Aتصویر  -137تصویر  138را روی ON
بچرخانید (براساس مدل خودرو) و پدال
یا
گاز را فشار دهید تا سرعت خودرو به میزان
دلخواه برسد.
   اهرم را برای حداقل یک ثانیه به سمت باال
( )+حرکت داده سپس رها کنید .سرعت خودرو
ذخیره شده میتوانید پدال گاز را رها کنید.
افزایش /کاهش سرعت ذخیره شده
پس از فعال کردن کروزکنترل میتوانید سرعت آن
را با حرکت دادن آن اهرم به سمت باال ( )+افزایش
و با حرکت دادن به سمت پایین ( )-کاهش دهید.
با هر بار حرکت اهرم میتوان سرعت را حدود یک
کیلو بر ساعت تغییر داد و با پایین نگه داشتن اهرم
میتوان سرعت را به صورت مستمر کاهش داد.
غیرفعال کردن سیستم
میتوان به روشهای زیر عملکرد را غیر فعال نمود:
   با چرخاندن حلقه ( )Aبه حالت  OFFیا
(براساس مدل خودرو)

  با خاموش کردن موتور
غیرفعال کردن عملکرد
میتوان عملکرد را به روشهای زیر غیرفعال نمود:
  با چرخاندن حلقه ( )Aبه حالت  OFFیا    
    (براساس مدل خودرو)
با فشار دکمه ( )Bبا عالمت یا CANC/RES
میتوان سیستم را به صورت موقت قطع نمود.
  با خاموش کردن موتور
  با فشار پدال ترمز یا کشیدن ترمزدستی
  با فشار پدال کالچ
  با تعویض دنده گیربکس اتوماتیک در حالت ترتیبی
   با کاهش سرعت خودرو به پایین تر از حد
درنظرگرفته شده
  با فشار پدال گاز؛ در این حالت سیستم واقعاً
غیرفعال نمیشود ولی فرمان شتابگیری
ارجحیت دارد؛ کروز کنترل بدون نیاز به فشردن
دکمه CANC/RESفعال باقی میماند تا پس
از اتمام شتابگیری ،شرایط قبلی بازیابی شود.
در موارد زیر سیستم به صورت خودکار غیرفعال
میگردد:
  در صورتی که سیستمهای  ABSیا  ESCفعال
شود.
  در صورت بروز نقص در سیستم
)134 )133
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محدودکننده سرعت

با این سیستم ،راننده میتواند سرعت خودرو را به
سرعت تنظیم شده محدود نماید .میتوان حداکثر
سرعت را در حین توقف یا حرکت خودرو تنظیم
نمود .حداقل سرعت  30کیلومتر بر ساعت است.
درصورت فعال بودن سیستم سرعت خودرو براساس
میزان فشار بر پدال گاز تنظیم میشود تا زمانی که
بر محدوده تنظیم شده سرعت برسد .در صورت
لزوم (برای مثال هنگام سبقت) میتوان محدوده
سرعت تنظیم شده را با فشار کامل بر پدال گاز
افزایش داد.
با کاهش تدریجی فشار روی پدال گاز و برگشت
سرعت به پایینتر از حد تنظیم شده ،عملکرد
مجددا ً فعال میگردد.

فعالکردن سیستم
برای فعالکردن سیستم ،حلقه ( )Aتصویر  139را
بچرخانید.
به موقعیت
هنگامی که سیستم فعال میشود ،چراغ هشدار   
روی صفحه نمایشگر روشن شده و در برخی مدلها
پیغام و آخرین سرعت تنظیمشده قبلی روی صفحه
نمایشگر نمایش داده خواهد شد.
غیرفعالکردن خودکار سیستم
در صورت بروز نقص در سیستم ،سیستم به صورت
خودکار غیرفعال میگردد.
هشدار

 )133در صورتی که سیستم فعال میباشد ،هرگز
دستهدنده را در موقعیت خالص قرار ندهید.
 )134در صورت نقص در سیستم حلقه  Aرا در
حالت قرار دهید ،فیوزها را بررسی کنید و با
نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس حاصل
فرمایید.

پیش فرض دورآرام موتور
(درصورت مجهزبودن)
تنظیم دور آرام موتور ویژگیای است که میتوان از
طریق آن به صورت دستی دور موتور را با استفاده از
حلقه کنترل کروزکنترل و محدودکننده سرعت تصویر
 ،140تنظیم نمود .این عملکرد معموالً در مواقع زیر
مورد استفاده قرار میگیرد.
  برای "تیک اف (")Power take- off
  گرمکردن موتور و یا گرمکردن کابین سرنشین.
این عملکرد تنها برای خودروهای داری کروز
کنترل و محدودکننده سرعت قابل استفاده است.

فعالکردن سیستم

تصویر 140
تصویر 139
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حلقه تصویر  140را به سمت بچرخانید .با فشار
دکمه ( ،)Bسیستم سرعت دورآرام موتور را برای
مقداری که قب ً
ال ذخیره شده است تنظیم میکند .در
صورتی که هیچ مقداری ذخیره نشدهباشد ،سیستم
به صورت پیش فرض حداقل سرعت ( 900دور در
دقیقه) را تنظیم میکند.

با فعال شدن سیستم ،پیغام مربوطه روی صفحه
نمایشگر نمایش داده میشود.
پس از ایجاد شرایط زیر میتوان سیستم را فعال
نمود:
  ترمزدستی درگیر شود.
  پدال کالچ (برای مدلهای دارای گیربکس دستی)
  پدال ترمز رها شود.
  سرعت خودرو صفر کیلومتر بر ساعت باشد.
   حداقل یکبار طی یک سیکل سوئيچ (برای
مدلهای دارای گیربکس دستی) پدال کالچ
فشرده شده و رها گردد.
   دستهدنده در موقعیت  Nقرار گیرد (برای
مدلهای دارای گیربکس اتوماتیک).
در صورتی که شرایط باال فراهم نشده باشد اگر
بخواهید (با فشار دکمه ( ))Bسیستم را فعال کنید،
پیغام خاصی ظاهر خواهد شد.

افزایش /کاهش و ذخیره پیش فرض
دورآرام موتور

در صورت فعال بودن سیستم میتوانید با حرکت
دادن اهرم رو به باال ( )+رو به پایین ( )-دورآرام
موتور را افزایش /کاهش دهید .با هر بار حرکت
اهرم سرعت دور موتور حدود  50دور در دقیقه
افزایش /کاهش مییابد.

و با نگهداشتن اهرم به سمت باال /پایین ،دورآرام
موتور به صورت مستمر تغییر میکند تا به حداقل/
حداکثر مجاز برسد.
(حداقل 900 :دور در دقیقه – حداکثر 2200 :دور
در دقیقه) تحت چنین شرایطی اگر دکمه ( )Bرا
فشار داده و نگه دارید ،سیستم دور موتور فعلی را
به عنوان مقدار پیش فرض جدید ذخیره میکند و
مقدار ذخیره جدید را به صورت پیغامی روی صفحه
نمایشگر نشان میدهد.

غیر فعالکردن سیستم

پس از فعالکردن سیستم سرعت دورآرام موتور،
میتوان آن را با فشار و رها کردن  دکمه ( )Bغیر
فعال نمود.
در صورت بروز هر یک از شرایط زیر سیستم
غیرفعال خواهد شد:
  حلقه از موقعیت خارج شود.
  ترمزدستی آزاد شود.
   پدال کالچ فشرده شود (در مدلهای دارای
گیربکس دستی)
  سرعت خودرو بیش از صفر کیلومتر بر ساعت
شود.
  دستهدنده در موقعیتی غیر از ( Nدر مدلهای
دارای گیربکس اتوماتیک) باشد.
غیرفعال شدن سیستم به صورت پیغام مربوطه
روی صفحه نمایشگر نشان داده میشود.

محدودیت سرعت
(درصورت مجهز بودن)
خودرو مجهز به عملکرد محدودکننده سرعت است
که میتواند براساس درخواست راننده در یکی از
چهار حالت پیش فرض زیر تنظیم شود،100 ،90 :
 110و  130کیلومتر بر ساعت.
برای فعال /غیرفعالکردن عملکرد با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.
برچسبی که روی شیشه جلو چسبانده میشود
حداکثر سرعت تنظیمشده را نشان میدهد.
نکته مهم :با توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی،
کشور سرعت سنج میتواند حداکثر سرعت باالتر از
حد مورد در نظر گرفته شده را که توسط نمایندگی
تنظیم شده است را نشان دهد.
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سنسورهای پارک
این سنسورها روی سپر عقب خودروی تصویر 141
قرار دارد و از طریق بوق هشدار متناوب ،راننده را از
وجود شیئی در پشت خودرو آگاه میسازد.

نشان بروز نقص

فعالسازی
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میآید و با افزایش فاصله به سرعت قطع میشود،
  در صورتی که فاصله تغییر نکند بوق به صورت
ممتد باقی میماند .در صورتی که سنسورهای
جانبی نیز درگیر شوند ،بوق بعد از  3ثانیه قطع
خواهد شد تا برای مثال در صورت حرکت
در کنار دیوار ،هشدار داده شود .در صورت
تشخیص بیش از یک مانع ،وجود نزدیکترین
مانع اطالع داده میشود.

در موقعیت دنده عقب ،در صورت بروز نقص در
روی صفحه
سنسور پارک ،چراغ هشدار
روی صفحه نمایشگر
نمایشگر و یا عالمت
به همراه پیغامی روی صفحه نمایشگر چند منظوره
تصویر ( 141در صورت مجهز بودن) روشن میشود.

عملکرد سیستم در صورت وجود تریلر

در موقعیت دنده عقب ،این سنسورها به صورت در صورتی که اتصال کابل برق تریلر به سوکت
خودکار فعال میشوند.
قالب یدککشی وارد شود عملکرد سنسور پارک
هر چه مانع پشت خودرو به سپر نزدیک شود،
به صورت خودکار غیرفعال میشود.
فرکانس سیگنال صوتی افزایش مییابد.
پس از جدا کردن اتصال کابل ،سنسورها به صورت
هشدار صوتی
خودکار مجددا ً فعال میشوند.
در موقعیت دنده عقب ،هشدار صوتی متناوبی به
)135
صورت خودکار فعال میشود.
)26
این بوق هشدار:
  با کاهش فاصله بین خودرو و مانع ،فرکانس بوق
افزایش مییابد.
در صورتی که فاصله بین خودرو و مانع کمتر از
 30سانتیمتر شود بوق به صورت ممتد به صدا در

نکته مهم :درصورتی که میخواهید قالب یدککشی
بدون یدککش تریلر روی خودرو باقی بماند ،بهتر
است به نمایندگی شرکت پارسیان موتور مراجعه
نمایید .تا عملکرد سیستم مربوطه به روزرسانی شود
زیرا قالب یدککشی میتواند به وسیله سنسورهای
مرکزی به عنوان مانع در نظر گرفته شود .در هنگام
استفاده از تجهیزات شستشویی خاص مانند آب
پاشهای پر فشار ،آب پاش را حدود  10سانتی متر از
خودرو دور نگه داشته و سنسور را سریع تمیز کنید.

هشدارها

   از چسباندن چسب روی سنسورها خودداری
کنید.
  در هنگام پارک دقت کنید مانعی رو یا زیر سنسور
وجود نداشته باشد.
  در برخی مواقع خاص ممکن است موانع نزدیک
به خودرو تشخیص داده شده و باعث بروز آسیب
خودرو شود.
ممکن است شرایط زیر بر عملکرد سیستم کمکی
پارک تأثیر بگذارد:
کاهش حساسیت سنسور و کاهش عملکرد
سیستم کمکی پارک ممکن است به دلیل وجود
یخ ،برف ،گل یا لکه ضخیم روی سطح سنسور
باشد.
سنسور ممکن است به دلیل سر و صدای مکانیکی
برای مثال هنگام شستشوی خودرو ،بارش باران،
باد شدید ،تگرگ ،یک مانع غیر واقعی (انعکاس
صدا) را تشخیص دهد.

   هشدار ارسال شده توسط سنسور میتواند با
سیستمهای اولتراسونیک (برای مثال ترمزهای
بادی کامیونها یا دریلهای بادی) نزدیک خودرو  )26برای عملکرد صحیح سیستم ،سنسور باید
عاری از هرگونه گل و الی ،آلودگی ،برف و یا یخ
نیز اشتباه گرفته شود.
  عملکرد سیستم کمکی پارک میتواند تحت تأثیر باشد .هنگام تمیز کردن مراقب باشید سنسورها
خراشیده نشده یا آسیب نبیند .از به کارگیری
موقعیت سنسورها نیز قرار گیرد ،برای مثال تغییر
پارچههای خشن ،زبر و خشک خودداری کنید.
در تنظیمات حرکتی (بدلیل سایش کمکفنرها
در صورت نیاز سنسورها را با آب و شوینده
یا سیستم تعلیق) ،تعویض تایرها ،بارگیری بیش مخصوص خودرو تمیز کنید.
از حد و یا میزان کردن خاصی که الزم باشد
ارتفاع خودرو پایینتر قرار گیرد.
  ممکن است موانع در قسمتهای باالتر خودرو دوربین عقب
(خصوصاً در ونها یا خودروهای کفی  (( Chossisدوربین دید عقب برای پارک)
 ))Cabsتشخیص داده نشوند زیرا سیستم( ،در صورت مجهز بودن)
موانعی را تشخیص میدهد که ممکن است به
قسمتهای پایینتر خودرو ضربه بزند.
)136
نکته مهم

هشدار

 )135هنگام پارک و سایر اقدامات خطرناک
مسئولیت کامل بر عهده راننده میباشد .هنگام
پارک از عدم وجود افراد (به ویژه کودکان) یا
حیوانات در اطراف خودرو اطمینان حاصل کنید.
سنسورهای پارک برای کمک به راننده طراحی
شدهاند .با این وجود شما باید همیشه در طول
اقدامات خطرناک برای پارک حتی در سرعت
پایین کام ً
ال دقت نمایید.

جدول زیر فاصله تقریبی هر محدوده را نشان میدهد :

)27

خودرو مجهز به دوربین دید عقب برای پارک
( )Parkview Pear Back Up Cameraمیباشد
که از طریق آن راننده میتواند در هنگام دنده عقب
یا زمانی که درب پشت باز است ،طبق تصویر 142
اطراف محدوده پشت خودرو را ببنید.

عالئم و پیغامهای روی صفحه نمایشگر

هنگام نمایش محدوده ،خط چینها ،پهنای خودرو
را نشان میدهد .هر خط چین محدودهای جدا را
نشان میدهد تا بتوانید فاصله آنها تا عقب خودرو
را متوجه شوید.

تصویر 142

فاصله تقریبی هر محدوده:
محدوده

فاصله تا عقب خودرو

قرمز ()A

 30-0سانتیمتر

زرد ()B

 100-30سانتیمتر

سبز ()C

 1متر یا بیشتر
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نکات مهم

در صورت بروز یخ ،برف یا گل و الی روی سطح
دوربین حساسیت آن کاهش مییابد.
نکته مهم  :در صورتی که پس از تعمیر ،دربهای
عقب باید مجددا ً رنگ شود ،با پوشاندن دوربین با
یک پالستیک اطمینان حاصل نمایید که رنگ روی
دوربین ریخته نشود.
نکته مهم :در هنگام پارک ،اطمینان حاصل کنید
که مانعی باال یا زیر محدوده دوربین نباشد.
هشدار

 )136هنگام پارک و سایر اقدامات خطرناک
مسئولیت کامل بر عهده راننده میباشد .هنگام
پارک از عدم وجود افراد (به ویژه کودکان) یا
حیوانات در اطراف خودرو اطمینان حاصل کنید.
دوربین برای کمک به راننده طراحی شدهاست.
با این وجود شما باید همیشه در طول اقدامات
خطرناک برای پارک حتی در سرعت پایین کام ً
ال
دقت نمایید .همیشه با سرعت پایین حرکت
کنید تا در صورت وجود مانع بتوانید سریعاً
ترمزگیری کنید.
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نکته مهم

 )27به منظور عملکرد صحیح سیستم ،دوربین
باید عاری از گل ،خاک ،برف و یخ بوده و همیشه
تمیز باشد ،مراقب باشید هنگام تمیز کردن
دوربین آن را خراش ندهید یا صدمه نزنیدو از
به کارگیری پارچه خشک ،خشن و زبر خودداری
کنید .در صورت لزوم دوربین باید با استفاده از
آب تمیز و شامپوی خودرو شستشو شود .هنگام
استفاده از تجهیزات شستشوی خاص مانند
آبپاشهای پرفشار ،آب پاش را حداقل 10
سانتیمتر از خودرو دور نگه داشته و دوربین را
به سرعت تمیز کنید.

نکته مهم :سیستم بر اساس مشخصات کنوانسیون
وین عالئم راهنمایی و رانندگی را تشخیص میدهد.

استفاده از سیستم تشخیص عالئم
راهنمایی و رانندگی
فعال /غیرفعال کردن سیستم

میتوان از طریق منوی روی صفحه نمایشگر سیستم
را فعال /غیرفعال نمود .به بخش "صفحه نمایشگر"
در فصل "آشنایی یا صفحه نشانگر" مراجعه نمایید.
نکته مهم :شرایط و تنظیمات با فعال /غیرفعال
کردن سیستم تغییر نمیکند.

تشخیص عالئم راهنمایی و رانندگی
(در صورت مجهز بودن)
)140 )139 )138 )137
)34 )33 )32 )31 )30 )29 )28

این سیستم به صورت خودکار عالئم راهنمایی و
رانندگی را تشخیص میدهد :محدودیتهای سرعت،
عالمت سبقت ممنوع ،عالئم نشاندهنده پایان این
محدودیتها .دوربین ،پشت آینه دید عقب داخلی
قرار دارد .سنسور عالئم راهنمایی و رانندگی را
بررسی نموده و محدوده سرعت مجاز و عالمت
سبقت ممنوع را تشخیص میدهد.

تصویر 143

هشدار

 )137در صورتی که به علت تغییر میزان بار
وضعیت دوربین تغییر کند .،سیستم ممکن است
موقتاً قطع شود تا دوربین مجددا ً کالیبره شود.

 )138سیستم تنها عالئم ترافیکی نزدیک را
تشخیص میدهد .در صورت حداقل دید و فاصله
کافی از عالئم ،سیستم میتواند تمام عالئم را
شناسایی کند.
 )139سیستم به عنوان سیستم کمکی رانندگی
است ،ولی راننده مسئول توجه و رعایت مقررات
رانندگی است.
 )140در صورت فعال بودن سیستم ،راننده مسئول
کنترل خودرو و پایش عملکرد سیستم بوده و باید
در صورت لزوم اقدامات الزم را انجام دهد.

سیستم کنترل کامل ترمز
  )144 )143 )142 )141

)40)39 )38 )37 )36 )35

(درصورت مجهز بودن)
این یک سیستم کمکی رانندگی است که شامل
دوربینی میشود که در وسط شیشه جلو تصویر
 144قرار داده شده است.

نکته مهم

 )28اگر سنسور مسدود شده باشد ممکن است
سیستم عمل نکند.
ً
 )29در دمای پایین و مخصوصا شرایط وارونگی
هوا ممکن است سیستم عمل نکند.
 )30ممکن است بارش باران ،برف  ،تگرگ و رعد
و برق شدید بر عملکرد سنسور اثر بگذارد.
 )31محدوده اطراف سنسور شیشه جلو را
مستقیماً تعمیر نکنید.
 )32در صورت مجهز بودن خودرو به کیت
تعلیق غیراصل ممکن است سیستم به درستی
عمل نکند.
 )33برای تعویض المپ چراغهای جلو همواره از
قطعات اصلی استفاده کنید .المپهای غیراصل
ممکن است بر عملکرد سنسور تأثیر بگذارد.
 )34هرگونه شیء خارجی نظیر فضوالت پرندگان و
حشرات ،یخ و برف را از روی شیشه جلو پاک کنید.

تصویر 144

در صورت تشخیص احتمال برخورد ،سیستم ترمزگیری
خودکار از برخورد جلوگیری نموده یا شدت آن را
کاهش میدهد.
سیستم با ارائه هشدار صوتی و تصویری از طریق
نمایش پیغام خاص روی صفحه نمایشگر ،راننده را
مطلع میسازد.
در صورت احتمال بروز تصادف از سمت جلو ،سیستم
با ترمزگیری سبک راننده را مطلع میسازد (ترمزگیری
محدود) این هشدارها باعث میشود تا راننده بتواند به
درستی واکنش نشان داده و از بروز تصادف جلوگیری
نموده یا شدت آن را کاهش دهد.

در صورت احتمال بروز تصادف اگر واکنشی از سمت
راننده صورت نگیرد ،سیستم با ترمزگیری خودکار
سرعت خودرو را کاهش داده و بروز تصادف احتمالی
ازسمت جلو را کاهش میدهد (ترمزگیری خودکار)
در صورت فشار پدال ترمز از سمت راننده ،اگر فشار
کافی نباشد ،سیستم مداخله نموده و با افزودن
فشار ترمزگیری سرعت خودرو را کمتر مینماید
(ترمزگیری کمکی)
مدلهای مجهز به گیربکس دستی :ممکن است پس
از ترمزگیری خودکار ،موتور از حرکت باز ایستاده و
خاموش شود ،مگر آنکه راننده پدال کالچ را فشار
دهد.
مدلهای مجهز به گیربکس اتوماتیک  :پس از
ترمزگیری خودکار ،دستهدنده در آخرین موقعیت
ذخیره شده قرار می گیرد :بنابراین پس از چند ثانیه
خودرو دوباره روشن می شود.
نکته مهم :در هر دو مدل گیربکس دستی و اتوماتیک،
پس از متوقف شدن خودرو ممکن است کالیپرهای
ترمز به دالیل ایمنی برای  2ثانیه قفل شوند.
درصورتی که خودرو کمی به سمت جلو حرکت
یکند ،پدال ترمز را فشار دهید.
م
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فعال /غیرفعالکردن

میتوان با استفاده از سیستم Uconnect
(درصورت مجهز بودن) (به بخش مربوطه مراجعه
نمایید) یا از طریق صفحه نشانگر (به بخش مربوطه
مراجعه فرمایید) سیستم کنترل کامل ترمز را
غیرفعال (یا مجددا ً فعال) نمود.
حتی هنگامی که سوئيچ در موقعیت  MARقرار
دارد میتوان سیستم را غیرفعال نمود.
سیستم را میتوان در دو حالت تنظیم نمود:
سیستم فعال است( :درصورت فعال بودن) ،اگر
راننده در موقع احتمال بروز تصادف از جلو ،پدال
ترمز را به حد کافی فشار ندهد ،سیستم عالوه بر
هشدارهای صوتی و تصویری ،ترمزگیری محدود،
ترمزگیری خودکار ،ترمزگیری کمکی را نیز ارائه
میدهد.
سیستم غیرفعال است ،سیستم هشدار صوتی و
تصویری ،ترمزگیری محدود ،ترمزگیری خودکار و
ترمزگیری کمکی را ارائه نمیدهد .بنابراین هیچ
نشانهای از بروز احتمال تصادف نمایش نمیدهد.
فعالسازی /غیرفعالسازی

TM

اگر سیستم کنترل کامل ترمز فعال شده باشد ،در
هر بار روشن شدن خودرو ،سیستم فعال میشود.
از طریق منوی سیستم  UconnectTMیا از طریق
صفحه نشانگر میتوان آن را غیر فعال نمود.
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در صورت غیرفعال شدن سیستم صرف نظر از برای نحوه تغییر تنظیمات ،فایل پیوست
تنظیمات ،احتمال بروز تصادف با خودروی جلویی  UconnectTMمالحظه فرمایید .گزینه پیش فرض
حالت "حد وسط ( ")Medاست .در این حالت که  
به راننده هشدار داده نخواهد شد.
در صورت خاموش بودن موتور ،وضعیت فعال بودن مابین دو گزینه دیگر است ،هنگامی که امکان بروز
سیستم در حافظه نگهداری نمیشود .در صورت تصادف با خودروی جلو یا حفظ فاصله استاندارد
خاموش بودن موتور اگر سیستم غیر فعال باشد ،با وجود داشته باشد ،سیستم راننده را آگاه میسازد.
در این حالت در صورت احتمال بروز تصادف زمان
روشن شدن موتور ،سیستم فعال میگردد.
در صورت غیرفعال بودن سیستم میتوان آن را عکس العمل راننده نسبت به حالت "نزدیک (")Near
از طریق سیستم  UconnectTMیا منوی صفحه بیشتر و نسبت به حالت "دور (")Farکمتر است.
نشانگر مجددا ً فعال نمود .این عملکرد در سرعت در حالت حساسیت "نزدیک ( ،")Nearزمانی که
خودرو فاصله کمی با خودروی جلویی دارد ،در
باالی  5کیلومتر بر ساعت فعال نمیگردد.
صورت احتمال بروز تصادف ،سیستم راننده را آگاه
این سیستم تنها در صورتی فعال میشود که
میسازد.
  به درستی فعال شده باشد؛
   از طریق صفحه نشانگر یا منوی سیستم   با انتخاب حساسیت "دور ( ")Farزمانی که خودرو
فاصله بیشتری از خودروی جلویی دارد ،در صورت
 UconnectTMغیر فعال نشده باشد؛
احتمال بروز تصادف ،سیستم راننده را آگاه
  سوئيچ در موقعیت  MARباشد.
  سرعت خودرو بیش از  5کیلومتر بر ساعت باشد .میسازد .بنابراین ترمزگیری میتواند آرامتر و به
تدریج صورت گیرد .در این حالت به راننده حداکثر
تغییر میزان حساسیت سیستم
زمان الزم برای عکس العمل جهت جلوگیری از
میتوان از طریق سیستم  UconnectTMیا منوی
بروز تصادف احتمالی داده میشود.
صفحه نشانگر حساسیت سیستم را به یکی از سه
در صورت خاموش شدن موتور ،تنظیمات حساسیت
حالت زیر تغییر داد:
سیستم در حافظه ذخیره میگردد.
"نزدیک (" ، ")Nearحد وسط ( ")Medیا "دور
(. ")Far

در صورت برطرف شدن علت قطع ،عملکرد سیستم
هشدار قطع موقت عملکرد
در صورت قطع موقت عملکرد چراغ هشدار (نقص) به حالت نرمال باز میگردد.
در صورت برطرف نشدن نقص ،با نمایندگی شرکت
روشن و پیغام خاص نمایش داده میشود.
علت اصلی این قطع موقت مربوط به آب و هوا پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.
میشود:
هشدار نقص سیستم
(بارش سنگین باران ،مه ،محو شدن خورشید در افق ،اگر سیستم غیرفعال شده و پیغام خاص روی صفحه
غیره).
نمایشگر ظاهر گردد به معنی آن است که سیستم
با وجود امکان رانندگی در شرایط نرمال ،ممکن است دچار نقص شده است.در این حالت امکان رانندگی
سیستم به طور موقت قطع شود.
وجود دارد ،ولی توصیه میشود در اولین فرصت
در صورت برطرف شدن علت قطع موقت ،عملکرد به ممکن با نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس
حالت نرمال باز میگردد .در صورت برطرف نشدن حاصل فرمایید.
نقص ،با نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس
رانندگی در شرایط خاص
حاصل نمایید.
درشرایط خاص رانندگی نظیر:
هشدار قطع سیستم به دلیل مسدود شدن   رانندگی سرپیچ
در صورت قطع سیستم ،پیغام خاص نمایش داده   وجود وسیله نقلیه دارای ابعاد کوچک و یا عدم
میشود.
قرارگیری در مسیر رانندگی
در
باشد.
ی
م
دوربین
شدن
مسدود
قطعی،
این
علت
  تغییر مسیر سایر خودروها
صورت نمایش پیغام ،محدوده شیشه جلو تصویر   خودروهایی که در سمت راست خودرو حرکت
 144را پاک نموده و از محو شدن پیغام اطمینان
میکنند
حاصل نمایید.
سیستم عمل نکرده یا با تأخیر عمل میکند .بنابراین
است
ممکن
نرمال
شرایط
در
رانندگی
با وجود امکان
راننده باید با هشیاری کامل جهت ایمنی کامل
سیستم قطع باشد.
خودرو را کنترل نماید.
نکته مهم :در شرایط بسیار پیچیده رانندگی ،راننده
میتواند از طریق  UconnectTMیا از طریق صفحه
نشانگر ،سیستم را به صورت دستی غیرفعال نماید.

رانندگی در سرپیچ

در هنگام ورودی یا خروج از پیچ ،سیستم ممکن
است خودرویی را در مقابل شما تشخیصص دهد که
همانند تصویر  145در مسیر عبور شما نباشد .در
چنین شرایطی ممکن است سیستم عمل کند.

تصویر 145

وسیله نقلیه دارای ابعاد کوچک و یا عدم
قرارگیری در مسیررانندگی

سیستم نمیتواند خودروهایی که در محدوده دید
دوربین نیستند را تشخیص دهد بنابراین در صورت
وجود وسایل نقلیه کوچک نظیر موتور سیکلتها،
سیستم ممکن است عمل نکند.
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در شرایط پیچیده رانندگی ممکن است هشدارها و
ترمزگیریهای نابجا صورت گیرد.
هشدار

تصویر 146

تغییر مسیر ناگهانی سایر خودروها

طبق تصویر  147با تغییر مسیر ناگهانی خودروها و
ورود به مسیر حرکت خودروی شما و قرارگرفتن در
محدوده دید دوربین ،سیستم ممکن است عمل کند.

تصویر 147
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نکات مهم
سیستم برای جلوگیری از برخورد طراحی نشده
است و نمیتواند شرایط احتمالی منجر به تصادف را
پیشبینی نماید .عدم توجه به این هشدارها ممکن
است ،باعث آسیب شدید منجر به فوت شود.

 )141این یک سیستم کمکی برای راننده است.
ولی راننده باید همیشه در حین رانندگی مراقب
باشد ،زیرا مسئولیت رانندگی با وی میباشد.
بنابراین برای رانندگی ایمن باید تمام شرایط
رانندگی را در نظر بگیرد و فاصله ایمنی را با
خودروی جلو حفظ نماید.
 )142اگر در طول عملکرد سیستم ،راننده پدال
ترمز را کامل فشار داده و فرمانپذیری درستی
را انجام دهد ،ممکن است عملکرد ترمزگیری
خودکار قطع شود (برای مثال جهت انجام
اقدامات الزم برای جلوگیری از برخورد).
 )143سیستم فقط خودروهایی که در همان
مسیر رانندگی قرار دارند را مورد پایش قرار
میدهد و افراد ،حیوانات و اشیاء (نظیر کالسکه
بچه) را نمیتواند تشخیص دهد.
 )144اگر خودرو جهت تعمیر و نگهداری باید
روی چاله سرویس قرارگیرد و یا باید در کارواش
خودکار شسته شود و مانعی جلوی آن باشد
(مانند یک خودرو یا دیوار یا مانع دیگر) ،سیستم
ممکن است آن را تشخیص داده و فعال شود
بنابراین در چنین مواردی باید سیستم غیرفعال
شود.

نکته مهم

 )35ممکن است به دلیل شرایط آب و هوایی
مانند باران شدید ،طوفان ،مه غلیظ و برف
سنگین ،سیستم محدود شده یا عمل نکند.
 )36با توجه به سایز معمول خودرو در صورتی
که سایر خودروها ،باری را حمل کنند که از
سمت باال یا طرفین یا از عقب خودرو بیرون
زده باشد ،ممکن است سیستم عمل نکند یا با
تأخیر عمل کند.
 )37ممکن است عملکرد سیستم تحت تأثیر
شدید هرگونه تغییر ساختاری در خودرو (مانند
اصالح شکل جلوی خودرو ،تعویض تایر یا
بارگیری بیش از حد استاندارد) قرار گیرد.
 )38هرگونه تعمیرات ناصحیح در محدوده
قرارگیری دوربین ممکن است باعث ممانعت
محدوده دید شده و عملکرد آن را کاهش دهد
(برای مثال استفاده از چسب برای برطرف کردن
خراشیدگیها) .برای هرگونه تعمیر از این دست
به نمایندگی شرکت پارسیان موتور مراجعه
کنید.
 )39در عملکرد دوربین شیشه جلو مداخله
نکنید .در صورت نقص سنسور با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.
 )40در صورت یدککشی تریلر (با مدولهای
نصب شده پس از خریداری خودرو) یا هنگام
قرار گرفتن خودرو روی یک خودرو بر ،سیستم
باید غیرفعال گردد.

سرعت باال
کاهش مصرف سوخت
مصرف سوخت با سرعت گرفتن افزایش مییابد.
گازدادن
گازدادن ناگهانی موجب تأثیر منفی بر مصرف
اطالعات کلی
عوامل اصلی که بر مصرف سوخت تأثیر میگذارند سوخت و گازهای خروجی میشود .گازدادن باید به
به شرح زیر است:
آرامی صورت گیرد.
  نحوه نگهداری خودرو
شرایط استفاده
  تایرها
شرایط اصلی استفاده که بر مصرف سوخت تأثیر
  بارگیری بیش از حد
منفی میگذارد به شرح زیر می باشد:
  باربند سقفی  /باربند چوب اسکی
روشن کردن موتور سرد
  تجهیزات الکتریکی
مسافتهای کوتاه و استارت مکرر موتور سرد،
  سیستم کنترل کیفیت هوا
مانع رسیدن موتور به دمای مطلوب برای رانندگی
  دستگاههایی برای کنترل آیرودینامیک
میشود.
شیوه رانندگی
شیوههای اصلی رانندگی که بر مصرف سوخت تأثیر شرایط ترافیک جاده
ترافیک سنگین موجب افزایش مصرف سوخت
میگذارند عبارتنداز:
میشود.
روشن کردن موتور
هنگام توقف خودرو ،موتور را در دور پایین یا تند جادههای کوهستانی و سطوح ناهموار نیز بر مصرف
موتور گرم نکنید .این کار موجب گرم شدن آهستهتر سوخت تأثیر منفی میگذارد.
موتور و در نتیجه افزایش مصرف سوخت و گازهای شرایط توقف در ترافیک
خروجی اگزوز خواهد شد.
در طول توقف طوالنی مدت (به عنوان مثال در
اقدامات غیر ضروری
تقاطعها) موتور باید خاموش شود.
هنگام توقف خودرو پشت چراغ قرمز یا قبل از خاموش
کردن موتور از گاز دادن خودداری کنید.
انتخاب دنده
به همین ترتیب ،استفاده نامناسب از دنده سنگین
نیز موجب افزایش مصرف سوخت ،گازهای خروجی
و سایش موتور میشود.

سوختگیری مجدد
چکیده مبحث

قبل از سوختگیری موتور را خاموش کنید.

موتورهای بنزینی

تنها از سوخت بنزین یا شماره اکتان ( )RONبیشتر
از  )EN228( 95استفاده کنید.

موتورهای دیزلی

فقط براساس مشخصات  EN590اروپا سوختگیری
نمایید.
عملکرد در دمای پایین
توصیه میشود هنگام استفاده یا پارک خودرو برای
مدت طوالنی در مناطق کوهستانی یا سرد از سوخت
دیزلی استفاده شود .در چنین شرایطی توصیه
میگردد  ٪50مخزن را پر کنید.
)41

مخزن سوخت
برای اطمینان از پر شدن کامل مخزن پس از اولین
کلیک نازل سوخت ،دوباره آن را پر کنید.
اضافه کردن مقدار بیشتر سوخت ممکن است باعث
بروز نقص در سیستم سوخترسانی گردد.
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درپوش مخزن سوخت

هنگام سوختگیری ،زبانه ( )Aتصویر  148را که
در قسمت چپ خودرو قرار دارد باز کنید .درپوش
( )Bتصویر  148را برخالف جهت عقربههای ساعت
بچرخانید.
در صورت مجهز بودن ،سوئيچ را در قفل درپوش وارد
کنید.
سوئيچ را در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید
و سوئيچ را نگه داشته و درپوش را جدا کنید .در طول
سوختگیری سوئیچ را از درپوش خارج نکنید .هنگام
سوختگیری می توانید درپوش را به محل در نظر
گرفته شده روی درب ( )Aتصویر  148آویزان کنید.
آببندی ممکن است کمی فشار مخزن را بیشتر کند.
هنگام شلکردن درب مخزن سوخت کمی مکش
کام ً
ال عادی است.

درپوش مخزن سوخت را سفت کنید تا صدای
"کلیک" شنیده شود .این صدا نشان میدهد که درب
مخزن سوخت کام ً
ال سفت شده است.
در صورت مجهز بودن کلید را در جهت عقربههای
ساعت بچرخانید تا قفل شود .الزم به اعمال نیروی
اضافی به کلید برای بسته شدن درپوش نیست .تنها
در صورتی که درپوش کام ً
ال بسته شده باشد ،میتوان
سوئيچ را از درپوش خارج نمود.
بعد از هر بار سوختگیری از بسته شدن کامل و
ایمن درپوش مخزن سوخت اطمینان حاصل نمایید.
نکته مهم :هنگامی که نازل سوخت به صورت ناگهانی
تکان میخورد یا سوختگیری را قطع میکند ،تقریباً
مخزن پر شده است و میتوانید بعد از قطع خودکار
دو بار مقدار بیشتری سوختگیری کنید.
)147 )146 )145

اضافه کردن ( AdBlue )UREAبرای
سوختهای دیزلی
شرایط اولیه
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( AdBlue )UREAدر دماهای کمتر از  -11°Cیخ
میزند .اگر خودرو مدت زمان طوالنی در این دما قرار
داشت ه باشد ،پرکردن مجدد مخزن مشکل خواهد
تصویر  148شد .به همین دلیل توصیه میشود که خودرو را در
در صورت آسیب به درپوش مخزن سوخت ،از درپوش پارکینگ یا در محیط گرمتری پارک کنید و صبر
کنید تا ( AdBlue )UREAقبل از پرکردن مجدد
جایگزین مناسب خودرو استفاده کنید.
به حالت مایع بازگردد.

به روش زیر عمل کنید:
  خودرو را پارک کنید.
  سوئيچ را در موقعیت  MARقرار داده و موتور را
خاموش کنید.
  زبانه  Aتصویر  148را باز نموده و درپوش(آبی
رنگ) تصویر  )C( 148را پیچانده و آن را از
مخزن ( AdBlue )UREAجدا کنید.
پرکردن با نازل
میتواند مخزن را از ( AdBlue )UREAپر کنید.
به روش زیر عمل کنید.
نازل ( AdBlue )UREAرا داخل مخزن نموده و
شروع به پرکردن مخزن نمایید و پس از اولین قطع
نازل به کار خود خاتمه دهید (قطع کردن نشانه این
است که مخزن ( AdBlue )UREAپر شده است).
برای جلوگیری از سرریز شدن به پرکردن مخزن
ادامه نداده و نازل را خارج کنید.
پرکردن مخزن
به روش زیر عمل کنید:
  تاریخ انقضا را بررسی کنید.
  قبل از ریختن محتوای بطری در مخزن ()UREA
 ، AdBlueدستورالعمل استفاده روی برچسب
را بخوانید.
  اگر از سیستمهایی که پیچانده نمیشود (مثل
مخزنها) و برای پرکردن استفاده میشود ،پس
از اینکه پیغام

روی صفحه نشانگر ظاهر شد (به بخش "چراغها درصورت کریستاله شدن مایع آن را با اسفنج و آب
و پیغامهای هشدار" مراجعه نمایید .مخزن گرم پاک کنید.

( AdBlue )UREAرا بیش از  10لیتر پر نکنید .نکته مهم

  اگر برای تخلیه مایع ( AdBlue )UREAظرفی را   بیش از حد مخزن را پر نکنید :زیرا ممکن است
به مخزن متصل کردید ،زمانی ظرف پر خواهد شد
باعث آسیب به مخزن شودAdBlue )UREA( .
که دیگر مایع ( AdBlue )UREAخارج نشود.
در دمای  -11°Cیخ میزند.
بنابراین ظرف را از مخزن جدا کرده و ادامه ندهید   .هر چند سیستم طوری طراحی شده که زیر نقطه
پس از پرکردن مخزن
یخ زدگی اوره نیز عمل کند ولی توصیه میشود
به روش زیر عمل کنید:
که مخزن را بیش از میزان حداکثری آن پر نکنید
  درپوش ( )Cتصویر  148را روی مخزن ()UREA
زیرا ممکن است ( AdBlue )UREAیخزده و به
 AdBlueگذاشته و آن را در جهت عقربههای
سیستم آسیب بزند .از دستورالعمل بخش پر کردن
ساعت چرخانده و محکم کنید.
( AdBlue )UREAدر همین فصل پیروی کنید.

به
(الزم
دهید
قرار
  سوئيچ را در موقعیت MAR
   در صورت ریختن ( AdBlue )UREAروی
روشن کردن موتور نیست)
سطوح رنگ شده یا آلومینومی ،بالفاصله محل را
   قبل از حرکت خودرو صبرکنید تا پیغام روی
با آب و دستمال جاذب رطوبت پاک کنید.

صفحه نشانگر محو شود .پیغام ممکن است برای    اگر به اشتباه ( AdBlue )UREAبه مخزن
چند ثانیه و حداکثر سی ثانیه روشن بماند .اگر
سوخت دیزل اضافه شده است ،موتور را روشن
موتور روشن شده و خودرو حرکت کند پیغام
نکنید زیرا این کار باعث آسیب جدی موتور
برای مدت طوالنیتری روشن میماند البته بر
میشود .با نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس
عملکرد موتور لطمه نمیزند.
حاصل فرمایید.
کردن
اضافه
برای
است،
  هنگامی که مخزن خالی
  هیچگونه مکمل یا مایع دیگری را به ()UREA
( AdBlue )UREAبخش "سوختگیری" را
 AdBlueاضافه نکنید :این کار باعث آسیب به
مالحظه نموده و قبل از روشن کردن موتور دو
سیستم میشود.

دقیقه صبر کنید.
در صورت استفاده از (AdBlue )UREA
نکته مهم :در صورتی که ( )UREA
از
AdBlue
بیکیفیت یا سطح پایین ممکن است چراغ
ورودی مخزن سر ریز کند ،به خوبی محل را تمیز
نشانگر روی صفحه نشانگر روشن شود (بخش
نموده و مخزن را مجددا ً پر کنید.
"چراغها و پیغامهای هشدار" را مالحظه فرمایید).

  هرگز ( AdBlue )UREAرا در مخزن دیگری
نریزید .زیرا ممکن است آلوده شود.
   در صورت آسیب به سیستم اگزوز به دلیل
استفاده اشتباه از مکملها  /آب یا سوخت دیزل
یا حتی عدم رعایت دستورالعملها ،گارانتی ابطال
میگردد.

  در صورت تمام شدن ( AdBlue )UREAبرای
ادامه استفاده از خودرو به صورت معمول به بخش  
"چراغها و پیغامهای هشدار" مراجعه فرمایید.

نگهداری (AdBlue )UREA
( AdBlue )UREAبه عنوان محصولی پایدار با

ماندگاری طوالنی است که میتوان آن را در دماهای
پایینتر از  32°Cبه مدت حداقل  1سال نگهداری
نمود .بر طبق دستوالعمل روی بر چسب بطری عمل
کنید.
پرکردن ( AdBlue )UREAدر آب و هوای
سرد

از آنجا که ( AdBlue )UREAدر دمای حدود
 -11°Cشروع به یخزدن میکند ،خودرو مجهز به
سیستم خودکار گرمکن اوره است تا سیستم در
دماهای پایینتر از  -11°Cنیز به درستی عمل کند.
در صورتی که خودرو برای مدت طوالنی در دمای
پایینتر از  -11°Cقرار داشته باشد ممکن است
( AdBlue )UREAیخزده باشد.
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در صورتی که مخزن ( AdBlue )UREAبیش از موتورهای با گاز متان

میزان حداکثری پرشده و یخ بزند ممکن است مخزن
آسیب ببیند.
به همین دلیل ،توصیه میشود مخزن را تا بیش از
میزان حداکثری پر نکنید.
هنگام پرکردن مخزن قابل حمل (پرتابل) بسیار مراقب
باشید که آن را بیش از میزان حداکثری پر نکنید.
ذخیره سوخت -سوخت دیزل
)148

در صورت ذخیره مقدار زیادی سوخت ،باید نگهداری
دقیقی صورت گیرد .آلوده شدن سوخت با آب باعث
"رشد میکروبها" میشود.
این میکروبها لجنی را تولید میکنند که میتواند
باعث مسدود شدن سیستم فیلتر و مجرای سوخت
شود .آب را از مخزن سوخت خارج نموده و به طور
منظم فیلتر سوخت را تعویض نمایید.

(سوخت طبیعی)
مخزن گاز متان
مخزن گاز متان نزدیک مخزن بنزین قرار دارد .برای
دسترسی به این مخزن ،پیچ درپوش ( )Aتصویر 149
را بپیچانید .شکل مخزن از نوع جهانی بوده که با
استانداردهای " "NGV1و استانداردهای ایتالیا مطابقت
دارد.
در برخی کشورهای اروپایی (برای مثال در آلمان) از
تطبیقدهنده   ILLEGALاستفاده میشود.
3
در پمپ بنزینهایی که نازلهای متر مکعب (  )mدارند
(اختالف فشار) ،برای اندازهگیری فشار باقی مانده در
سیلندر ،باید از طریق ارسال مقدار کمی متان ،سوزن
(سوپاپ) بدون بازگشت نازل آزاد شود.

نکته مهم :هنگامی که سوخت موتور دیزلی تمام شود
هوا وارد سیستم سوخت میشود.

تصویر 149

روی برگهای (که همراه مدارک خودرو داده میشود)
تاریخ اولین بررسی سیلندر نوشته شده است.
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)43 )42

سازگاری سوخت -خودرو
مشخصات -عالئم گرافیکی بر اساس EN16942
برای اطالع کاربر
این عالئم که در زیر نشان داده میشود کمک میکند
تا نوع سوخت مناسب خودروی خود را تشخیص دهید.
قبل از سوختگیری عالئم درون درپوش مخزن
سوخت (در صورت مجهز بودن) را مطالعه نموده و
آنها را با عالئم روی پمپ سوخت (در صورت مجهز
بودن) مقایسه کنید.
عالئم برای ماشینهای دوگانه سوز بنزین/
گازمتان

 : E5بنزین بدون سرب حاوی تا )m/m( ٪2/7
اکسیژن و حداکثر )V/V( ٪5/0اتانول مطابق با
استاندارد EN228
 : E10بنزین بدون سرب حاوی )m/m( ٪3/7
اکسیزن و حداکثر   )V/V( ٪10/0اتانول مطابق با
استاندارد EN228
 : CNGگاز متان خودرویی و بیومتان مطابق با
استاندارد EN16723

عالئم برای خودروهای دیزلی

 : B7گازوئیل (سوخت دیزلی) حاوی تا )V/V( ٪7
( FAMEمتیل استر اسید چرب) مطابق با استاندارد
EN590
هشدار

 )145از روشنکردن آتش یا سیگار در کنار مخزن
سوخت خودداری کنید زیرا خطر آتشسوزی
وجود دارد .صورت خود را از مخزن سوخت دور
نگه دارید تا بخارات سمی را استشاق نکنید.
 )146برای جلوگیری از سرریز و افزایش بیش از حد
سوخت ،پس از پر شدن مخزن مجددا ً آن را پر نکنید.
 )147سوختگیری مخزنهای پرتابل روی کف
خودرو ممکن است باعث آتشسوزی شود و خطر
سوختگی وجود دارد .همواره هنگام سوختگیری
مخزن پرتابل را روی زمین قرار دهید .از سوخت
آلوده استفاده نکنید .سوخت آلوده شده به آب یا هوا
میتواند باعث آسیب جدی به سیستم سوخترسانی
موتور شود .الزم است از فیلتر سوخت ،موتور و مخزن
سوخت به دقت نگهداری شود.
 )148هنگامی که موتور در حال کار بوده و
فشارزیاد است ،درب مخزن سوخت را باز نکنید.
عملکرد موتور باعث باالرفتن فشار سوخت میشود.
پاشیدن سوخت فشار باال میتواند باعث آسیبهای
جدی یا حتی مرگ شود.

نکته مهم

 )41تنها از سوخت دیزل(گازوئیل) مطابق با
مشخصات  EN590اروپا استفاده کنید .استفاده
از سایر سوختها یا ترکیبات دیگر میتواند
باعث آسیب به موتور و در نتیجه ابطال گارانتی
گردد .اگر به اشتباه سوخت دیگری را در مخزن
ریختید .موتور را روشن نکنید .مخزن را تخلیه
نمایید.
در صورتی که حتی برای مدت کوتاهی موتور با
این سوخت کار کند نه تنها مخزن سوخت بلکه
باید کل مدار سوخت را تخلیه و پاکسازی کنید.
 )42در صورتی که از تاریخ بازبینی گذشته باشد
مسئولین جایگاه سوخت متان اجازه پرکردن
سیلندرها را ندارند .سوپاپ یک طرفه اجازه
برگشت متان به مخزن سوخت را نمیدهد.
 )43در صورتی که خودرو در کشوری غیر از ایتالیا
ثبت شده است ،تاریخ گواهی ،مشخصات و روند
بررسی سیلندرهای متان باید مطابق قوانین آن
کشور باشد .در هر صورت باید خاطر نشان کرد
که عمر سیلندرها بر اساس مقرارت 110 ECE
 20سال از تاریخ تولید میباشد.

(AdBlue )UREA
برای خودروهای دیزلی
این خودرو برای رسیدن به استاندارد آلودگی مجهز به
سیستم انژکتوری ( AdBlue )UREAو کاهشدهنده
کاتالیست است.
این دو سیستم برای برطرف کردن آالیندههای
گازوئیلی الزم است و همزمان میتواند باعث افزایش
بهرهوری سوخت ،و افزایش گشتاور و قدرت خودرو
شود .برای آگاهی از پیغامها و هشدارهای سیستم بر
بخش " چراغها و پیغامهای هشدار" فصل "آشنایی با
صفحه نشانگر " مراجعه نمایید.
( AdBlue )UREAمحصولی بسیار پایدار با
ماندگاری طوالنی است که میتوان برای حداقل ۱
سال آن را در دماهای پایینتر از  32°Cنگهداری نمود.
برای اطالعات بیشتر در مورد نوع مایع ()UREA
 ، AdBlueبخش "مایعات و روانکنندهها" فصل
"مشخصات فنی" را مالحظه فرمایید.
خودرو مجهز به سیستم گرمکن خودکار ()UREA
یباشد .و در هنگام روشنشدن موتور،
 AdBlueم 
کمک میکند که سیستم در دماهای کمتر از -11°C
نیز به درستی عمل کند.
نکته مهم AdBlue )UREA( :در دمای پایینتر از
 -11°Cیخ میزند.
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مدلهای دارای سوخت متان
(سوخت طبیعی)
)45 )44

مقدمه

مدلهای دارای سوخت متان پارسیان موتور دوکات
دارای دو نوع سیستم سوخت هستند یکی سیستم
اصلی   سوخت طبیعی (متان) و دیگری سیستم
سوخت بنزین اضطراری

سیلندرهای متان

این خودرو مجهز به  5سیلندر ( با ظرفیت کل حدود
 218لیتر) است که زیر کف خودرو قرار دارند و توسط
دو محفظه مخصوص محافظت میشوند .سیلندرها
حاوی گاز متان هستند.
(فشار  bar 200در  .)15°Cگاز متان با فشار زیاد در
کنیسترها ذخیره و از طریق لوله مخصوص به یونیت
تنظیمکننده /کاهنده فشار وارد میشود تا بتواند به 4
انژکتور متان را با فشار کم (حدود  )bar 6وارد شود.

سیلندرها باید هر  4سال یکبار از تاریخ ثبت خودرو
بر اساس قانون شماره  110 ECEیا براساس مقررات
خاص کشور مقصد مورد بررسی قرار گیرند.
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نکته مهم :در صورت استشاق بوی گاز ،سیستم را به
استفاده از سوخت بنزین تغییر داده و برای بررسی
برطرف کردن و نقص احتمالی سیستم به نمایندگی
شرکت پارسیان موتور مراجعه نمایید.

تغییر سیستم سوخت

مدیریت استفاده از یکی از دو سیستم  سوخت ،خودکار
بوده و توسط یونیت کنترل موتور صورت میگیرد.
هنگامی که میزان باقی مانده متان زیر  1/5سیلندر
قرار گیرد ،پایینترین عالئم گرافیکی چشمکزده و
نشانه آن است که مخزن در حالت ذخیره قرار گرفته
و باید طبق تصویر  150سوختگیری صورت گیرد.
در صورت اتمام سوخت متان ،سیستم به صورت
خودکار به سیستم بنزین تغییر میکند و روی
صفحه نمایشگر تمام خانههای خالی عالمت شروع به
چشمکزدن نموده و نشانگر نزدیک عالمت CNG
تصویر  151روشن میشود.
هنگامی که سیستم در آستانه فشار ذخیره متان قرار
میگیرد و کام ً
ال مخزن متان پر میشود ،سیستم  به
اجبار برای  5ثانیه به سیستم  بنزین تغییر میکند تا
سیستم سوخت بنزین بتواند کارایی الزم را حفظ کند.

تصویر 150

تصویر 151

توصیههای کلی برای جلوگیری از خالی شدن کامل
مخزن بنزین که ممکن است برای راننده دردسرساز
باشد:

  پس از آنکه سطح متان به زیر آستانه ذخیره برسد،
خودرو با سوخت بنزین حرکت میکند تا بنزین
تمام شود.
  در سفر قبلی از سوخت بنزین استفاده شده و
سطح متان در زیر آستانه ذخیره قرارداد .سیستم
باز هم از سوخت بنزین استفاده میکند و خودرو
در حین حرکت خاموش میشود.
نکته :اطمینان حاصل نمایید که هنگام سوختگیری
متان سوئيچ در موقعیت  OFFقرار دارد.

در حقیقت چون خودرو قب ً
ال به اجبار برای حرکت
از بنزین استفاده کرده ،اگر سوختگیری متان با
قرارگیری سوئیچ در موقعیت  ONصورت گیرد موتور
برای حرکت از سوخت بنزین استفاده میکند .تا
زمانی که دوباره موتور استارت زده شود.

محدودیتهای استفاده

در صورتی که حرکت با استفاده از سوخت متان به
استفاده از سوخت بنزین تغییر پیدا کند ،حداکثر
سرعت خودرو به  90کیلومتر بر ساعت محدود
میشود .پس توصیه میشود در صورتی که
دومین نشانگر سوخت متان خاموش شد(دو بیپ)
سوختگیری نمایید تا برای مثال هنگام سبقتگیری
با سرعت زیاد در بزرگراهها از به وجود آمدن شرایط
"خطرناک" جلوگیری شود.
استفاده از سوخت بنزین برای مواقع اضطراری است.
برای حفظ شرایط مطلوب ،حتی زمانی که ظرفیت
مخزن کفایت میکند ،عملکردهایی نظیر سرعت،
تیک آف ،شتابگیری (خصوصاً در سر باالیی)
محدود میشود.
بنابراین قبل از حرکت یا براساس میزان بار یا شرایط
جاده از پر بودن سیلندر گاز اطمینان حاصل نمایید.

نکته مهم

 )44سیستم سوخت طبیعی خودروی پارسیان
موتور  Ducatoمجهز به سیستم متان پر فشار
 bar 200است .فشار بیشتر به سیستم خطرناک
است .در صورت وجود هر نوع نقص در سیستم
سوخت متان با نمایندگی شرکت پارسیان موتور
تماس حاصل فرمایید .پیکربندی یا اجزای
سیستم سوخت متان را تغییر ندهید.
زیرا آنها دقیقاً برای سوخت طبیعی پارسیان
موتور  Ducatoطراحی شدهاند .استفاده از
قطعات دیگر باعث نقص یا کاهش ایمنی
میشوند.
 )45در صورت رنگ کاری خودرو ،باید سیلندرها
توسط نمایندگی شرکت پارسیان موتور پیاده و
دوباره سوار شود .هر چند که سیستم سوخت
متان دارای شاخصهای ایمنی متنوعی است،
اما توصیه میشود که اگر برای مدت طوالنی از
خودرو استفاده نمیشود یا روی خودروی دیگر
حمل میگردد یا به دلیل تصادف دچار حادثه
شده است ،شیر دستی روی سیلندر را ببندید.

توصیههای الزم برای یادگیری
خودروی پارسیان موتور  Ducatoشما براساس
حداکثر وزن خاصی طراحی شده است (جدول
"وزن" در فصل "مشخصات فنی" را مالحظه فرمایید).
وزن خالص ،مقداربار قابل حمل ،وزن کلی ،حداکثر
وزن اکسل جلو ،حداکثر وزن ،اکسل عقب ،وزن قابل
یدککشی
نکته مهم :حداکثر بار مجاز روی کف  500کیلوگرم
است ،و حداکثر بار مجاز روی پنل کنار 150
کیلوگرم است.
نکته مهم :در خودروهایی که دارای درب کناری
راست و چپ است توصیه میشود که قبل از پایین
آوردن کناره ،اهرم را در وضعیت بسته قرار دهند.
)151 )150 )149
)46

عالوه بر این احتیاطهای کلی ،برخی احتیاطهای
ساده میتواند میزان ایمنی رانندگی ،راحتی و
استحکام خودرو را افزایش دهد.
  بار را به صورت مساوی درکف توزیع کنید :در
صورتی که الزم است بار در یک محدوده باشد.
مکانی میان دو اکسل را در نظر بگیرید.
  به یاد داشته باشید که نیروی خودرو تحت تأثیر
وزن قرار دارد :خصوصاً زمانی که فاصله توقفها
باالخص در سرعتهای باال بیشتر باشد.
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هشدار

 )149مسیرهای پر پیچ و خم و ترمزهای ناگهانی
ممکن است باعث حرکت بار و در نتیجه ایجاد
موقعیتهای خطرناک برای راننده و سرنشینان
شود .قبل از حرکت ،بار را بدرستی و با استفاده
از قالبهای کف محکم نمایید.
برای محکم کردن بار و ثابت نگهداشتن آن ،از
کابل ،طناب و یا تسمهای که کام ً
ال محکم است
استفاده نمایید.
 )150حتی زمان توقف در سرباالیی یا سرازیری،
ممکن است بازکردن درب عقب یا دربهای
کناری باعث سقوط بار شود.
 )151در صورتی که میخواهید سوخت ذخیرهای
را در ظرف حمل کنید از مقررات قانونی پیروی
نمایید .فقط از ظرف کام ً
ال تأیید شده و محکم
استفاده نمایید تا روی بار نریزد .در صورت بروز
تصادف احتمال آتشسوزی افزایش پیدا میکند.

نکته مهم

 )46تمام موارد باید کام ً
ال رعایت شود و هرگز
نباید از آن سرپیچی نمود .خصوصاً هنگام توزیع
بار(خصوصاً در خودروهای مجهز به تودوزیهای
خاص) اطمینان حاصل نمایید که بارگیری روی
اکسلهای جلو و عقب از حداکثر مجاز بار فراتر
نرود.
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یدککشی تریلرها
نکات مهم
برای یدککشی کاروانها یا تریلرها ،خودرو باید
مجهز به قالب یدککشی تأیید شده و سیستم
الکتریکی مناسب باشد .نصب باید توسط افراد
متخصص صورت گیرد که دارای مجوزهای الزم
برای حرکت با یدککش در جاده هستند.
نصب هرگونه آینه روی درب باید براساس مشخصات
مندرج در  Highway Codeباشد.
به خاطر داشته باشید که طی کردن مسیر ،در
سرباالییها به مراتب سختتر است .به واسطه اضافه
شدن وزن فاصله ترمزگیری افزایش یافته و سبقت
طوالنیتر میشود.
در طول رانندگی در سرازیریها به جای استفاده
مستمر از ترمز ،از دنده سنگین استفاده کنید.
وزن تریلر روی قالب یدککشی به همان اندازه
از وزن کلی بار خودرو کم میکند .وزن تریلر،
بارگیری شده با تجهیزات و چمدانها را محاسبه
نمایید تا اطمینان حاصل کنید وزن آن از حداکثر
وزن قابل یدککشی (که در مدارک خودرو درج
شده) فراتر نرود.

در صورت یدککشی تریلر ،از محدوده سرعت مجاز
کشور که در آن رانندگی میکنید فراتر نروید .هرگز
سرعت نباید از  100کیلومتر بر ساعت تجاوز کند.
توصیه میشود از موجگیر (پایدارکننده) برای قالب
یدککش استفاده کنید.
در خودروهای مجهز به سنسور پارک ،پس از وصل
قالب به دلیل آنکه احتمال دارد برخی قسمتها
(قالب یدککشی /قالب یدککش سرگرد) در
محدوده تشخیص سنسور قرارگیرند ،ممکن است
پیغام هشدار نقص روی صفحه نمایش داده شود.
در این حالت باید محدوده تشخیص تنظیم شده و
یا عملکرد کمکی پارک غیر فعال گردد.
)153 )152

نصب قالب یدککشی

یدککش باید توسط تکنسینهای متخصص و
براساس اطالعات ارائه شده توسط کارخانه سازنده
یدککش به خودرو وصل شود.
یدککش باید براساس قوانین  94/20/ECو مفاد
آن باشد.
هر نوع یدککشی که استفاده میشود باید با وزن قابل
یدککشی خودرویی که به آن وصل میشود مطابقت
داشته باشد .برای اتصاالت برقی نیز باید از اتصال
استانداردی استفاده شود که معموالً در محفظهای
خاص قرار داشته و به یدککش وصل است.

همچنین  ECUخاصی برای کنترل نور چراغ بیرون نکته مهم  :اگر میخواهید قالب یدککش بدون بدنه  Øباید توسط  6پیچ  M10X1.25و  ۴پیچ M12
یدککشی تریلر روی خودرو باقی بماند ،توصیه
میشود برای به روزرسانی سیستم مربوطه با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس بگیرید زیرا ممکن است
قالب یدککشی توسط سنسورهای مرکزی به عنوان
مانع تشخیص داده شود.

تریلر روی خودرو نصب میگردد .برای اتصاالت برقی
از سوکتهای  7یا  13پین  12ولت ( )VDCاستفاده
میشود( .استانداردهای  CUNA/UNIو  .)ISO/DINبر
اساس دستورالعمل سازنده خودرو و یا یدککش عمل
نمایید .ترمز برقی مستقیماً از باتری و توسط کابلی به
قطر بیش از  2/5میلمتر مربع تغذیه میکند.
دیاگرام نصب برای خودروهای مدل ون
نکته مهم :ترمز برقی و یا هرگونه تجهیزات دیگر تصویر 152
باید با موتور روشن مورد استفاده قرار گیرد .عالوه بر قالب یدککشی باید در نقاط مشخص شده با عالم
تجهیزات برقی ،سیستم برق خودرو تنها میتواند از  Øو با استفاده از  6پیچ  M10X1.25و  ۴پیچ M12
طریق کابل به ترمز برقی و از طریق کابل به چراغهای محکم شوند.
داخلی (که نباید از  15وات بیشتر باشند) وصل شود .صفحه داخلی پشتی باید حداقل  5میلیمتر ضخامت
برای اتصال از یونیت کنترل پیش فرض همراه با کابل داشته باشد .حداکثر بار روی توپی یدککش سرگرد:
باتری بیش از  2/5میلمتر مربع استفاده کنید.
بر اساس ظرفیت بارگیری مجاز 100/120 ،کیلوگرم
نکته مهم :قالب یدککشی تریلر با طول خودرو میباشد (جدول "وزنها" را در بخش "مشخصات فنی"
مطابقت دارد .در صورت نصب بر روی خودروهای مالحظه نمایید).
)154
طویل تنها میتوان از قالبهای یدککشی متحرک
استفاده نمود زیرا طول کلی خودرو از  6متر تجاوز برای نصب قالب یدککش سپرها باید طبق
میکند .در صورت عدم وجود تریلر ،باید قالب از پایه دستورالعمل نصب طراحی شوند.
اتصال خارج شود زیرا نباید از طول اصلی خودرو بیشتر دیاگرام نصب برای کامیونتها و خودروهای
شود.
کفی( )Chassis Cab

به نقاط مشخص شده متصل شود.
حداکثر بار روی توپی یدککش سرگرد :براساس
ظرفیت بارگیری مجاز 100/120 ،کیلوگرم میباشد
(جدول "وزنها" را در بخش "مشخصات فنی" مالحظه
نمایید).
هشدار

 )152سیستم  ABSکه ممکن است خودرو به
آن مجهز باشد نمیتواند سیستم ترمز تریلر را
کنترل نماید .در جادههای لغزنده باید بسیار
احتیاط کنید.
 )153هرگز سیستم ترمز را جهت کنترل ترمز
تریلر اصالح نکنید .سیستم ترمز تریلر باید کام ً
ال
مستقل از سیستم هیدرولیک خودرو باشد.
 )154پس از نصب ،باید سوراخ پیچها آببندی
شود تا از نفوذ دود اگزوز جلوگیری شود.

تصویر 153
مدل دیگری از قالب یدککش که مخصوص
کامیونتها و خودروهای کفی ()Chassis Cab
میباشد در تصویر  153نشان داده شده است.
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ل استفاده از میل یدککش
دستورالعم 
سرگرد
)52 )51 )50 )49 )48 )47

در صورتی که هنگام رانندگی ،تریلر یا قالب متصل
نیست باید میل یدککش سرگرد جدا شود و درپوش
باید روی لوله هوزینگ گذاشته شود.

قبل از حرکت ،به روش زیر بررسی کنید که میل
یدککش سرگرد
به درستی قفل شده باشد:
عالمت سبز فالیویل باید با عالمت سبز روی میل
یدککش چفت و میزان شود.
فالیویل باید روی میل یدککش ثابت شود
(بدون هیچگونه روزنهای)
باید فالیویل قفل و کلید خارج شود .نباید
فالیویل حرکت کند.
تصویر 154
میل سرگرد کام ً
ال به لوله هوزینگ محکم
حالت قفل در حال حرکت تصویر 155
میشود.
آن را با دست تکان دهید تا از محکم بودن آن
اطمینان حاصل کنید.
درصورتی که یکی از این  4مورد انجام نشود ،باید
مجددا ً این مراحل تکرار گردد.
اگر حتی یکی از این موارد انجام نشود نباید از قالب
یدککشی استفاده نمود زیرا خطر تصادف وجود دارد.
با تولیدکننده قالب یدککش تماس بگیرید.
میل یدککش سرگرد با کمک دست نصب یا پیاده
تصویر 155
میشود و نیاز به هیچ ابزار خاصی ندارد.
هرگز از ابزار یا وسیلهای استفاده نکنید زیرا ممکن است
حالت آزاد ،خارج کردن میله تصویر 156
به مکانیزم یدککش آسیب برسد .در صورتی که تریلر
به خودرو یا قالب متصل است قفل آن را باز نکنید.

تصویر 156

میل یدککش سرگرد متحرک تصویر -154
156-155
( )1پایه نصب  )2(  -میله یدککش سرگرد
( )3مهره قفل کن  )4( -اهرم آزادکن  )5( -چرخ
دستی  )6( -درپوش  )7( -آچار  )8( -عالمت قرمز
(مهره چند پر)  )9( -عالمت سبز (مهره چند پر)
( )10عالمت سبز (میل یدککشی)  )11( -عالمت
(کنترل آزادسازی)  )12( -درپوش  )13( -پین
اتصال  )14( -بدون شکاف بین  2و - 5
(  )15شکاف حدود  5میلمتر
نصب میل یدککش سرگرد
 .1درپوش پایه نصب را جدا کنید.
هنگام بیرون آوردن میله یدککش سرگرد از محل
اصلی ،معموالً در حالت آزاد قرار دارد .بدین ترتیب
که فالیویل به اندازه یک شیار حدود  5میلمتر از
میله یدککش فاصله دارد (تصویر  )155و عالمت
قرمز روی فالیویل روی عالمت سبز میل یدککش
چفت و میزان میشود.

به خاطر داشته باشید که تنها در این شرایط میتوان
از میل یدککش استفاده نمود .در صورتیکه مکانیزم
قفل میل یدککش قبل از نصب یا هر زمان دیگری
باز شده باشد یا در حالت قفل باشد .باید ابتدا
آمادهسازی صورت گیرد.
حالت قفل زمانی است که عالمت سبز فالیویل روی
عالمت سبز میل یدککش چفت شده و به عنوان
مثال بدون هیچگونه شکافی روی آن محکم شده
باشد.
مکانیزم آمادهسازی به صورت زیر است:
کلید را داخل نموده و قفل را بازکنید .فالیویل را
در جهت فلش ( )aخارج نموده و برای آمادهسازی
آن را در جهت فلش ( )bبچرخانید تا متوقف شود.
اهرم آزاد کن مورد استفاده قرار میگیرد و حتی
زمانی که فالیویل آزاد شده باشد نیز مکانیزم قفل
در حالت آمادهسازی باقی میماند.
برای نصب باید میل یدککش به وسیله پین
اتصالی وارد پایه نصب شود.
آن را از انتها وارد نموده و به سمت باال فشار دهید.
مکانیزم به صورت خودکار قفل میگردد .دستان
خود را از فالیویل دور نگهدارید زیرا ممکن است
فالیویل در طی فرآیند قفل شدن بچرخد.
 .2برای نصب باید میل یدککش به وسیله پین
اتصالی وارد پایه نصب شود .آن را از انتها وارد
نموده و به سمت باال فشار دهید .مکانیزم به
صورت خودکار قفل میگردد.

دستان خود را از فالیویل دور نگه دارید زیرا ممکن
است طی فرآیند قفل شدن بچرخد.
 .3قفل را بسته و کلید را خارج کنید .تا هنگامیکه
قفل بسته نشده نباید کلید را خارج کنید.
درپوش محافظ را روی قفل قرار دهید.
جداکردن میل یدککش
 .1درپوش محافظ را از روی محل قفل برداشته
و کلید را در زبانه فشار داده و قفل را با کلید
باز کنید.
 .2میله یدککش را محکم نگه داشته و فالیویل
را در جهت فلش جدا کنید و آن را در جهت
فلش بچرخانید تا متوقف شود .بطوریکه بتوانید
آن را از موقعیت فعلی جدا کنید .از آن پس
فالیویل آزاد میشود و در موقعیت آزاد شده
متوقف میشود.
 .3میله یدککش را در محفظه بار قرار دهید تا به
وسیله سایر اشیاء حمل شده آسیب نبیند.
 .4اتصال مناسب را در پایه نصب وارد کنید.

 )49برای اطمینان از درستی عملکرد سیستم به
صورت دورهای ،دور میل سرگرد و لوله را پاک
کنید .تمام قطعات مکانیکی باید در بازه زمانی
مشخص سرویس شوند.
 )50تمام اتصاالت ،سطوح لغزنده و توپیها باید
با گریس بدون رزین یا روغن ،روغن کاری شود.
روغن کاری از خوردگی بیشتر جلوگیری میکند.
 )51در صورت شستشوی خودرو با فشار باالی
آب ،میل سرگرد را جدا کرده و درپوش مورد نظر
را محکم نمایید .هرگز فشار باالی آب را روی
میل سرگرد قرار ندهید.
 )52دو کلید به همراه میل یدککش متحرک
داده میشود .شماره کلید را روی آن نوشته و آن
را نگه دارید.

نکته مهم

 )47میل سرگرد متحرک باید فقط توسط
سازنده تعمیر و تعویض شود.
 )48صفحه مربوطه باید کام ً
ال در داخل خودرو
در محدوده دید نزدیک پایه نصب یا داخل کابین
باشد.
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استفاده نکردن از خودرو به مدت
طوالنی

اگر میخواهید خودرو برای بیش از یک ماه خاموش
باشد ،باید احتیاطهای زیر را انجام دهید.
  خودرو را در مکانی مسقف ،خشک و در صورت
امکان با تهویه مناسب پارک کنید.
  خودرو را در دنده قرار دهید.
  ترمزدستی را نکشید.
  کابل منفی باتری را قطع کنید ،در صورتیکه
خودرو مجهز به عملکرد قطع باتری است (قطع
کن باتری)
  توضیحات روند انجام کار در بخش "کنترلها"
در فصل "آشنایی با خودرو" را مطالعه فرمایید.
  قسمتهای رنگ شده را تمیز و آن را با استفاده
واکس محافظ محافظت نمایید.
  قسمتهای فلزی براق را تمیز و آن را با استفاده
از ترکیبات خاص محافظت نمایید.
   روی تیغه برف پاککن شیشه جلو و شیشه
عقب پودر تالک بپاشید و آن را از شیشه کمی
جدا کنید.
  شیشه پنجرهها را کمی باز بگذارید.
  خودرو را با پارچه یا روکش پالستیکی دارای
روزنه بپوشانید .از روکشهای پالستیکی برزنتی
استفاده نکنید زیرا مانع تبخیر رطوبت سطح
خودرو میشود.

   تایرها را تا  +0/5باد بیش از حد استاندارد
در نظرگرفته شده باد کرده و آن را به صورت
دورهای بررسی کنید.
  سیستم خنککننده موتور را تخلیه نکنید.
نکته مهم :اگر خودرو مجهز به سیستم هشدار
(سیستم ضد سرقت) است ،آن را از طریق ریموت
کنترل غیرفعال کنید.
نکته مهم :پس از قراردادن سوئيچ در موقعیت
 Stopو بستن درب سمت راننده ،قبل از قطع کابل
باتری حداقل یک دقیقه صبر کنید .هنگام قطع
کابل باتری از قرارداشتن سوئيچ در موقعیت Stop
و بسته بودن درب راننده اطمینان حاصل کنید.

اقدامات اضطراری
تایر خودرو پنچر شده و یا المپ چراغ سوخته است؟
همیشه ممکن است چنین اتفاقاتی در طول رانندگی
رخ دهد.
توضیحات مندرج در این فصل به شما کمک میکند
که با آرامش و به تنهایی بتوانید از پس شرایط
بحرانی برآیید.
توصیه میشود در چنین شرایطی با تلفنهای درج
شده در کتابچه راهنمای مالک تماس بگیرید.
اطالعات الزم به همراه اطالعات سودمند دیگری
از طریق سایت
 www.Parsianmotor.comدر دسترس شما قرار
دارد.
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تعویض المپ چراغ
دستورالعمل کلی
)156 )155
)53

هنگامی که چراغی روشن نمیشود ،قبل از تعویض
المپ ،بررسی نمایید که فیوز مربوطه سالم باشد،
برای آگاهی از محل فیوزها ،به بخش "تعویض
فیوزها" در همین بخش مراجعه نمایید.
  قبل از تعویض ،محل تماس را از نظر اکسید
شدن (زنگ زدن) بررسی نمایید.
  المپهای سوخته باید با المپ دیگری از همان
نوع و توان تعویض شود.
  پس از تعویض المپ ،جهت تابش نور باال چراغ
جلو را بررسی کنید.
نکته مهم :ممکن است کمی رطوبت روی سطح
داخلی چراغ جلو پدیدار شود؛ این نقص تلقی
نمیشود و علت آن دمای پایین و درجه رطوبت
هواست .پس از روشن شدن چراغهای جلو ،بالفاصله
این رطوبت از بین خواهد رفت .وجود قطرات آب
داخل چراغ نشانه نفوذ آب نیست .با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.

154

هشدار

 )155هرگونه تغییر یا تعمیر غیراصولی یا بدون
در نظر گرفتن مشخصات فنی میتواند باعث
بروز نقص منجر به خطر آتشسوزی شود.
 )156المپهای هالوژن حاوی گاز فشرده است
که در صورت شکستن ،موجب پرت شدن
قطعات شیشه به اطراف میشود.
نکته مهم

 )53المپهای هالوژنی را باید فقط از قسمت
فلزی ان در دست بگیرید .لمس قسمت شفاف
المپ با انگشتان ممکن است موجب کاهش
شدت نور انتشاری آن شده و حتی از دوام المپ
بکاهد .در صورت لمس اتفاقی آن ،المپ را با
دستمال آغشته به الکل پاک کرده و اجازه دهید
خشک شود.

انواع المپ
انواع مختلف المپهای قابل نصب در خودروی شما:
المپهای تمام شیشهای( :نوع  )Aآنها را با فشار جا زده و برای
جدا کردن بکشید.
المپهای میخی( :نوع  )Bبرای خارج کردن آنها المپ را فشار داده
و خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
المپهای لولهای( :نوع  )Cبرای خارج کردن ،اتصال آنها را آزاد
کنید.
المپهای هالوژنی( :نوع  )Dبرای جدا کردن المپ ،بست نگهدارنده
المپ را از محل خود آزاد کنید.
المپهای هالوژنی ( :نوع  )Eبرای جدا کردن المپ ،بست
نگهدارنده المپ را از محل خود آزاد کنید.
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المپهای چراغها
نوع

قدرت

رفرنس تصویر

المپ چراغها

H7
H7

55W
55W

D
D

)*( W21/5W - LED

-

-

چراغ مهشکن جلو

H11

55W

-

چراغ راهنمای جلو

WY21W

21W

B

چراغ راهنمای بغل

)****(W16WF(***)/ WY5W

)****(16W(***)/ 5W

A

چراغ راهنمای عقب

PY21W

21W

B

W5W

5W

A

چراغ بغل  -عقب

P21/5W

21/5W

B

چراغهای عقب  /چراغ ترمز

P21W

21W

B

چراغ ترمز سوم

W5W

5W

B

چراغ دنده عقب

W16W

16W

B

چراغ مهشکن عقب

W16W

16W

B

چراغ پالک راهنمایی و رانندگی

C5W

5W

A

چراغ سقفی جلو (لنز متحرک)

12V10W

10W

C

چراغ سقفی عقب

12V10W

10W

C

چراغ نور باال
چراغ نور پایین
چراغ بغل – جلو  /چراغ رانندگی در روز

چراغ بغل

156

(*) در صورت مجهز بودن به جای المپ 5W/W21
(**) در صورت مجهز بودن
(***) برای مدلهای  XLو Tempo Libera
(****) برای تمامی سایر مدلها

تعویض المپ چراغهای بیرونی
مجموعه چراغهای جلو

برای تعویض المپ چراغ جلو به شرح زیر عمل کنید:
   طبق دستورالعمل بخش "درب موتور  /درب
محفظه بار" فصل "آشنایی با خودرو" درب
خودرو را باز کنید.
   سوکت برقی  Aتصویر  157را از چراغ جلو
تصویر 157
قطع نمایید.
   پیچهای  Bتصویر  158اتصال چراغ جلو به
بدنه خودرو را شل نموده ،همان طور که در
تصویر  158نشان داده شده چراغ را در قسمت
پایینتر از محل خود درآورید و آن را روی میز
قرار دهید.
  مراحل زیر را برای تعویض المپ انجام دهید.
  پس از تعویض المپ دوباره چراغ را در جای
خود قرار داده و پیچهای ( )Bتصویر  158را
محکم کنید.
تصویر 158
  سوکت برقی ( )Aتصویر  157را به چراغ جلو
مجموعه چراغهای جلو تصویر  159شامل المپهای
وصل کنید.
زیر میشود:
( )Aچراغهای راهنما
( )Bچراغهای نور پایین
( )Cچراغهای نور باالی اصلی
( )Dچراغهای رانندگی در روز
( )Eچراغهای بغل  DRLs /یا ( LEDsکه میتواند
جایگزین ( )Dشود)

تصویر 159

برای تعویض المپ چراغ نور باال اصلی ،درپوش C

محافظ تصویر  160را جدا کنید.
برای تعویض المپ چراغ نور پایین درپوش ()B
محافظ تصویر  160را جدا کنید.
برای تعویض چراغ راهنما یا چراغ بغل ( DRL /در
صورت عدم وجود  )LEDدرپوش محافظ ( )Aتصویر
 160را جدا کنید.
پس از تعویض ،دوباره درپوشهای محافظ را به نحو
صحیح نصب کرده و اطمینان حاصل فرمایید که در
جای خود محکم شدهاند.

تصویر 160

157
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چراغهای بغل  /چراغ رانندگی در روز
()LED

این چراغها  LEDهستند و برای تعویض با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.

با المپهای تابان

چراغهای بغل  /چراغ رانندگی در روز

برای تعویض المپ به روش زیر عمل کنید:
  در پوش محافظ  Aتصویر  160را جدا کنید.
  نگهدارنده المپ  Bتصویر  161را خالف جهت
عقربههای ساعت بچرخانید.
تصویر 162
  المپ را کشیده و آن را جدا نموده و تعویض نمایید.
  المپ را کمی کشیده و آن را در خالف جهت برای تعویض المپ به روش زیر عمل کنید:
عقربههای ساعت بچرخانید.
  درپوش محافظ ( )Cتصویر  160را جدا کنید.
در
را
آن
و
نصب
دوباره
  نگهدارنده المپ ( )Bرا
  نگهدارنده المپ ( )Aتصویر  162را از بستهای
جهت عقربههای ساعت بچرخانید و از محکم
کناری  Bآزاد نموده و نگهدارنده را جدا نمایید.
شدن آن اطمینان حاصل فرمایید.
  سوکت برقی را قطع کنید.
ً
  درپوش محافظ ( )Aتصویر  160را مجددا نصب   المپ جدید را نصب نموده و سپس بخش فلزی
کنید.
را با شیارهای منحنی روی چراغهای جلو چفت
و میزان کنید و بستهای کناری را روی آن فشار
داده و محکم کنید.
ً
  سوکت برقی را مجددا وصل کنید.
ً
  درپوش محافظ ( )Cتصویر  160را مجددا نصب
کنید.

تصویر 161

158

چراغهای جلو نور باال

چراغهای نور پایین

تصویر 163

برای تعویض المپ به روش زیر عمل کنید:
  درپوش محافظ ( )Bتصویر  160را جدا کنید.
نگهدارنده المپ ( )Aتصویر  163را از بستهای
کناری ( )Bآزاد نموده و نگهدارنده را جدا نمایید.
  سوکت برقی را قطع کنید.
  المپ جدید را نصب نموده و سپس بخش فلزی
را با شیارهای منحنی روی چراغهای جلو چفت
و میزان کنید و بستهای کناری را روی آن فشار
داده و محکم کنید.
ً
  سوکت برقی را مجددا وصل کنید.
  درپوش محافظ ( )Bتصویر  160را مجددا ً نصب
کنید.

چراغهای راهنما

برای تعویض المپ به روش زیر عمل کنید:
  درپوش محافظ ( )Aتصویر  160را جدا کنید.
   نگهدارنده المپ ( )Bتصویر  164را برخالف
عقربههای ساعت بچرخانید.
  المپ را کشیده و جدا نموده و تعویض نمایید.
  المپ را کمی کشیده و آن را در جهت خالف
عقربههای ساعت بچرخانید.
ً
  نگهدارنده المپ  Bرا مجددا نصب نموده آن را
در جهت عقربههای ساعت بچرخانید و از محکم
شدن صحیح آن اطمینان حاصل کنید.
  درپوش محافظ ( )Aتصویر  160را مجددا ً نصب
کنید.

  با استفاده از پیچگوشتی چهارسو پیچها را شل
کرده و مجموعه نگهدارنده المپ را خارج نموده و
آن را از زبانه آزاد کنید.
  المپ ( )Bرا با چرخاندن خالف جهت عقربههای
ساعت خارج نموده و آن را تعویض نمایید.

تصویر 166

چراغهای مهشکن

تصویر 165

(در صورت مجهز بودن)
   برای تعویض المپ چراغهای مهشکن جلو به
روش زیر عمل کنید:
  چراغ را به سمت داخل هدایت کنید.
  پیچ ( )Aرا شل نموده و زبانه ( )Bتصویر  166را
جدا کنید.
تصویر 164
  بست ( )Cتصویر  167را آزاد و سوکت برقی ()D
چراغهای راهنمای بغل
را قطع کنید.
برای تعویض المپ تصویر  165به روش زیر عمل   نگهدارنده المپ ( )Eرا چرخانده و جدا کنید.
کنید:
  المپ را خارج و آن را تعویض نمایید.
  آینه را به صورت دستی خارج نموده تا بتوانید به   المپ  جدید را نصب نموده و تمام مراحل باال را
دو پیچ محکمکننده ( )Aدسترسی پیدا  کنید.
برعکس انجام دهید.

تصویر 167

159

اقدامات اضطراری

مجموعه چراغهای عقب

تصویر 168

مجموع چراغهای عقب همان طور که در تصویر 168
نشان داده شده است ،شاملالمپهای زیر میشود:
( )Aچراغ ترمز  /چراغ بغل
( )Bچراغهای بغل
( )Cچراغهای راهنما
( )Dچراغ دنده عقب
( )Eچراغ مهشکن عقب
برای تعویض هر المپ طبق تصویر  169و  170عمل
کنید :
  درب لوالیی عقب را باز کنید.

160

تصویر 169

تصویر 170

   7پیچ اتصال ( )Aدرپوش پالستیکی را شل کنید.
  دو پیچ اتصال ( )Bرا شل کنید
  مجموع را به سمت خارج کشیده و سوکت برقی
را قطع کنید
  پیچهای ( )Cرا با استفاده از پیچگوشتی باز نموده
و نگهدارنده المپ را جدا کنید.

  المپهای ( )Dو ( )Eو ( )Fرا کمی فشار داده و
آن را در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید
و سپس آن را تعویض نمایید .المپهای ( )Gو
( )Hرا به سمت بیرون بکشید.
  نگهدارنده المپ را مجددا ً نصب نموده و پیچهای
( )Cرا سفت کنید.
  سوکت برقی را وصل نموده و مجموعه را روی
بدنه به درستی سوار کنید و سپس پیچهای
اتصال ( )Bرا سفت کنید.

  روکش پالستیکی را مجددا ً نصب نموده و آن را چراغ ترمز سوم

چراغ پالک راهنمایی و رانندگی

با  7پیچ اتصال ( )Aمحکم کنید.

برای کامیونتها و خودروهای کفی ()chassis cab

تصویر 174

تصویر 172

برای تعویض المپ به روش زیر عمل کنید:
  محفظهای را که با فلش روی تصویر  174نشان
داده شده فشار داده و مجموعه لنزهای ( )Aرا
جدا کنید.
  المپها را از بستهای کنار خارج نموده و آن را
تعویض نمایید و مطمئن شوید المپهای جلو
بین بستها محکم شدهاند.
تصویر 171

تصویر 173

 4پیچ اتصال ( )Hتصویر  171را شل نموده و المپ برای تعویض المپ به روش زیر عمل کنید:
  دو پیچ اتصال ( )Aتصویر  172را شل کنید.
را تعویض کنید.
  مجموعه لنزها را خارج کنید.
( )Iالمپ چراغ مهشکن عقب
  زائدههای ( )Bتصویر  173را همزمان با هم فشار
( )Lالمپ چراغ دنده عقب
داده و نگهدارنده المپ را جدا کنید.
( )Nالمپ چراغ بغل
  المپ قفلی را خارج و تعویض نمایید.
( )Nالمپ چراغ ترمز
( )Oالمپ چراغ راهنما

چراغهای بغل

(در صورت مجهز بودن)
برای تعویض المپ به روش زیر عمل کنید:
برای ونهای با طول زیاد

  دو پیچ اتصال ( )Cتصویر  175را شل کنید و
چراغ جلو را جدا کنید.
  نگهدارنده المپ ( )Dمجموعه چراغ عقب را 1/4
دور چرخانده و جدا نمایید.
   المپ قفلی را جدا نموده و تعویض نمایید.

161

اقدامات اضطراری

تعویض المپ چراغهای داخلی
برای آگاهی از نوع المپها و توان مربوط به بخش
"تعویض المپ" را مالحظه فرمایید.

چراغ سقفی جلو

برای خودروهای کفی ()Chassis cab

برای تعویض المپ به روش زیر عمل کنید:
  چراغ سقفی  Aتصویر  176را در جهت فلش
تصویر 175
نشان داده شده خارج کنید.

  نگهدارنده المپ مجموعه چراغ عقب را با  1/4دور
بچرخانید و جدا کنید.
  المپ قفلی را جدا نموده و تعویض کنید.

تصویر 177

  درپوش محافظ ( )Bتصویر  177را ببندید و چراغ
سقفی ( )Aتصویر  176را با اطمینان از قفل شدن
آن در محل به قاب خود محکم کنید.

چراغ استقبال  LEDمحفظه بار

(در صورت مجهز بودن)
برای تعویض چراغ سقفی  LEDبا نمایندگی شرکت
پارسیان موتور تماس حاصل نمایید.
تصویر 176

  درپوش محافظ ( )Bتصویر  177را باز کنید.
  المپهای ( )Cتصویر  177را با آزاد کردن آن
از اتصاالت جانبی جدا کنید .سپس المپ جدید
را نصب کرده و از جا زدن آن بین این اتصاالت
اطمینان حاصل کنید.

162

چراغ سقفی عقب

برای تعویض المپ به روش زیر عمل کنید:
   چراغ سقفی ( )Dتصویر  178را با استفاده از
نقاطی که با فلش نشان داده شده خارج کنید.
  درپوش محافظ ( )Eتصویر  179را باز کنید.
   المپ ( )Fتصویر  179را با آزاد کردن آن از
اتصاالت جانبی جدا کنید .سپس المپ جدید را
نصب نموده و از جا زدن آن بین این اتصاالت
اطمینان حاصل کنید.

جعبه فیوز داشبورد

  درپوش محافظ ( )Eتصویر  179را ببندید و چراغ
سقفی ( )Dتصویر  178را مجددا ً در قاب خود جا
بزنید و از قفل شدن صحیح آن اطمینان حاصل اطالعات کلی
کنید.
)160 )159 )158 )157

تعویض فیوزها

)54

فیوزها از سیستم الکتریکی محافظت میکنند:
آنها در صورت بروز نقص یا عملکرد اشتباه قطع
میشوند (میسوزند) .در صورتی که یکی از قطعات
یا تجهیزات کار نکند وضعیت فیوز مربوطه را بررسی
کنید:
فیالمنت ( )Aتصویر  180باید سالم باشد .در غیر این
صورت فیوز سوخته را با فیوز جدیدی با همان درجه
آمپر (همان رنگ) تعویض کنید.
تصویر  )B( 178فیوز سالم
( )Cفیوز دارای فیالمنت آسیب دیده

تصویر 181

برای دسترسی به جعبه فیوز داشبورد تصویر 181
پیچهای ( )Aتصویر  182را شل نموده و درپوش را
جدا کنید.

تصویر 179

تصویر 180

موقعیت فیوز

فیوزهای خودرو در سه یونیت کنترل داشبورد ،ستون
سمت راست سرنشین و محفظه موتور گروهبندی شدهاند.

163

اقدامات اضطراری

تصویر 182

جعبه فیوز محفظه موتور  -سیمکشی ماژول
انتخابی
برای دسترسی به جعبه فیوز تصویر -185 -184
 ،186درپوش محافظ تصویر  183را جدا کنید.

  پیچ را کمی خالف جهت عقربههای ساعت چرخانده
تا شل شود (بیش از حد آن را شل نکنید).
  به آرامی پیچ را از درپوش جدا کنید.
  پیچ را باز نموده و آن را از محل خود خارج کنید.
  درپوش را جدا کنید.
  برای نصب مجدد درپوش به روش زیر عمل کنید:
  درپوش را به درستی روی جعبه فیوز قرار دهید.
  با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو کام ً
ال پیچ را
سفت کنید.
  پیچ را کمی در جهت عقربه ساعت چرخانده تا
سفت شود (بیش از حد آن را سفت نکنید).
  به آرامی پیچ را سفت کنید.
  پیچ را در محل خود قرار داده و سفت کنید.

جعبه فیوز محفظه موتور

تصویر 184

سیمکشی مدول
تصویر 183

به روش زیر عمل کنید:
  با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو کام ً
ال پیچ را
شل کنید.
164

(2.3 120HP - 140 HP - 160 HP - 180 HP
)Multijet AdBlue

هشدار

 )157هرگز فیوز سوخته را با فیوزی دارای آمپر
باالتر تعویض نکنید .خطر آتشسوزی وجود
دارد .اگر فیوز محافظت اصلی (MEGA–FUSE
 )MIDI–FUSEفعال است با نمایندگی شرکت
پارسیان موتور تماس حاصل نمایید.
 )158پس از تعویض فیوز سوئیچ را خارج نموده
و تمام تجهیزات را غیرفعال کنید.
 )159در صورت سوختن مجدد فیوز با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس حاصل نمایید.
 )160اگر فیوز سیستم ایمنی (کیسههای هوا،
ترمزها ،سیستم موتور) موتور گیربکس و یا
سیستم غربیلک فرمان بسوزد با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.

تصویر 185

سیمکشی ماژول  -انتخابی

نکته مهم
تصویر 187

 )54هرگز فیوز سوخته را با سیمهای فلزی یا
شیء دیگری تعویض نکنید.

تصویر 186

جعبه فیوز انتخابی ستون سمت راست مرکزی
(در صورت مجهز بودن)
برای دسترسی به جعبه فیوز تصویر  187درپوش
محافظ تصویر  188را جدا کنید.

تصویر 188

165

اقدامات اضطراری

جعبه فیوز داشبورد
تجهیزات محافظت شده
چراغ نور پایین سمت راست
چراغ نور پایین سمت چپ
رله جعبه فیوز محفظه موتور ،رله یونیت کنترل داشبورد ( +سوئیچ)
چراغ سقفی محفظه سرنشین ( +باتری)
سنسور پایش باتری برای مدلهای مجهز به روشن  /خاموش شدن موتور ( +( )Start & Stopباتری)
چراغهای داخلی مینیبوس (اضطراری)
رادیو  /سیستم کنترل کیفیت هوا ،سیستم هشدار ،تاخوگراف ،یونیت کنترل قطع کن باتری ،تایمر  
وباستو ( +باتری) ،استابیالیزر جریان برای تنظیم رادیو )S&S( /
کنترل چراغهای ترمز (اصلی) صفحه نشانگر ( +سوئیچ) ،ورودی (برای مبدلها)
قفل دربها ( +باتری)
برف پاککن ( +سوئيچ)
شیشه باالبر برقی سمت راننده
شیشه باالبر برقی سمت سرنشین
یونیت کنترل سنسور پارک ،کنترلهای غربیلک فرمان ،کنترل پنل مرکزی ،کنترل پنل چپ ،پنل
کمکی ،یونیت کنترل قطع کن باتری ( +باتری) ،قالب تریلر،سنسور حساس به باران،استابیالیزر
جریان (برای )S&S
سیستم کنترل کیفیت هوا :یونیت کنترل غربیلک فرمان ،چراغ دنده عقب ،تاخوگراف ( +باتری)،
تنظیم  ،TOM TOMچراغ هشدار انحراف از مسیر ،دوربین عقب ،تنظیم کننده ارتفاع چراغهای جلو
صفحه نشانگر ( +باتری)
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فیوز

آمپر

F12
F13
F31
F32
F33
F34

7.5
7.5
5
7.5
7.5
7.5

F36

10

F37
F38
F43
F47
F48

7.5
20
20
20
20

F49

5

F51

5

F53

7.5

تجهیزات محافظت شده
موجود نیست
چراغ جلو نور باال سمت چپ
چراغ جلو نور باال سمت راست
چراغ مهشکن چپ
چراغ مهشکن راست

فیوز

آمپر

F89
F90
F91
F92
F93

7.5
7.5
7.5
7.5
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اقدامات اضطراری

2.3 120 HP - 140 HP - 160 HP - 180 HP Multijet versions whit AdBlue

تصویر 189

به :A :جعبه فیوز محفظه موتور  :Bسیمکشی ماژول  :Cسیمکشی ماژول  -انتخابی
تجهیزات محافظت شده

منبع تغذیه ماژول سیمکشی B
سرعت باالی فن خنککننده موتور ( +باتری)
سرعت پایین فن خنککننده موتور ( +باتری)
فن محفظه سرنشین ( +سوئیچ)
سوکت شارژ تجهیزات جانبی عقب
بوق
سوکت شارژ تجهیزات جانبی ( +باتری)
فندک ( +باتری)
168

فیوز

آمپر

F05
F06
F07
F08
F09
F10
F14
F15

50
40/60
40/50/60
40
15
15
15
15

تجهیزات محافظت شده
کمپرسور تهویه مطبوع
برف پاککن شیشه جلو
کنترل پنل کمکی برای حرکت و تا کردن آینه ( +سوئیچ)
بخارزدایی آینه

یونیت کنترل وباستو ()webasto
فن محفظه سرنشین دارای وباستو ()webasto
سوکت بوق تریلر
شیشه شوی چراغ جلو
یونیت کنترل تریلر
یونیت کنترل تریلر
سوکت بوق تریلر
خالی
خالی
سیستم تعلیق بادی
خالی
( SCR UREAماژول کنترل اوره)
( SCR UREAسنسورهای اوره)
یونیت کنترل گیربکس اتوماتیک
اهرم گیربکس اتوماتیک

فیوز

آمپر

F19
F20
F24
F30
F61
F62
F63
F64
F65
F66
F67
F91
F92
F93
F94
F95
F96
F97
F98

7.5
30
7.5
15
30
20
20
30
15
15
20
خالی
خالی

7.5
خالی

15
15
15
5
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140 3.0 Natural Power versions

)دارای سوخت طبیعی(

تصویر 190

به  A :جعبه فیوز محفظه موتور  :B -سیمکشی ماژول (*)  :C -سیمکشی ماژول  -انتخابی
تجهیزات محافظت شده
سرعت باالی فن خنککننده موتور ( +باتری)
سرعت پایین فن خنککننده موتور (+باتری)
فن محفظه سرنشین ( +باتری)
سوکت شارژ تجهیزات جانبی عقب ( +باتری)
بوق
سوکت شارژ تجهیزات جانبی ( +باتری)
فندک
کمپرسور تهویه مطبوع
170

برف پاککن

فیوز

آمپر

F06
F07
F08
F09
F10
F14
F15
F19
F20

40/60
40/50
40
15
15
15
15
7.5
30

تجهیزات محافظت شده
کنترل پنل کمکی برای حرکت و تا کردن آینه ( +سوئیچ)
بخارزدایی آینه
سوکت بوق تریلر
شیشهشوی چراغ جلو
یونیت کنترل تریلر
یونیت کنترل تریلر
سوکت بوق تریلر
والو مخزن متان ()CNG
سولنوئید والوهای رله متان

فیوز

آمپر

F24
F30
F63
F64
F65
F66
F67
F68
T51

7.5
15
20
30
15
15
20
10
30

(*) در مدلهای دارای سوخت طبیعی وجود ندارد و تنها در مدلهای دارای   AdBlueوجود دارد.
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جعبه فیوز (انتخابی) ستون مرکزی سمت راست

تصویر 191

تجهیزات محافظت شده
) (MBUSورودی موتور  /فن تهویه
گرمکن صندلیها
سوکت شارژ تجهیزات جانبی سرنشین عقب
بخاری اضافی زیر صندلی
گرمکن سمت چپ شیشه عقب
172

فیوز

آمپر

F54
F55
F56
F57
F58

15
15
15
10
15

تجهیزات محافظت شده
گرمکن سمت راست شیشه عقب
وجود ندارد
وجود ندارد
وجود ندارد
کنترل گرمکن اضافی سرنشین
وجود ندارد
فن گرمکن اضافی سرنشین

فیوز

آمپر

F59
F60
F61
F62
F63
F64
F65

15
10
30

نکته  :در صورتی که سوخت متان تمام شود ،یونیت کنترل به صورت خودکار مصرف سوخت را به بنزین تغییر میدهد.
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ماژول واسط FMS

(سیستم مدیریت ناوگان)
ماژول  FMSواسطه شبکه اطالعات خودرو و
سیستم مدیریت ناوگان ( )FMSاستاندارد است.
 :FMSسامانه سیستم مدیریت ناوگان سامانهای
است که کمک میکند سیگنالهای یونیت کنترل
الکترونیکی دیجیتال قابل خواندن شود و اطالعات
این سیگنالها برای سهولت شخصیسازی نیازها
و یا تجهیزات خاص مورد استفاده قرار میگیرد.
ماژول  FMSاز مدلهای استاندارد  FMSزیر
حمایت میکند:
    – FMSورژن  02استاندارد (قابل دسترسی از
طریق http://www.fms-standard.com
)Truck/index.htm
   FMSاتوبوسی– ورژن  02استاندارد (قابل دسترسی
از طریق http://www.fms-standard.com
)Truck/index.htm
توصیه میشود که ماژول  FMSدر نمایندگی
شرکت پارسیان موتور و یا توسط تکنسینهای
متخصص نصب شود .دستورالعمل نصب در دفترچه
نصب در وبسایت  Hyperlinkبه آدرس www.
 fiatprofessional-converters.comموجود است.
جدول زیر تمام سیگنالهای قابل دسترسی در
یونیت کنترل ماژول  FMSرا نشان میدهد.

پیغام

CCVS

EEC2

سیگنال

توضیح

کلید ترمز پارک

درگیر شدن ترمز پارک را نشان میدهد

سرعت دور چرخها

سرعت خودرو را نشان میدهد

کلید (فشنگی) کالچ

فشرده شدن پدال کالچ را نشان میدهد

کلید (فشنگی) ترمز

فشرده شدن پدال ترمز را نشان میدهد

فعال بودن کروز کنترل

فعال بودن کروز کنترل را نشان میدهد

موقعیت  1پدال گاز

موقعیت پدال گاز را نشان میدهد

درصد دور موتور در سرعت فعلی

نسبت درصد گشتاور موتور و حداکثر گشتاور در نظر
گرفته شده در دور موتور فعلی را نشان میدهد.
کل سوخت مصرف شده در حین کار کردن خودرو را
نشان میدهد
نسبت حجم سوخت به نسبت حجم کل مخزن را نشان
میدهد

LFC

کل سوخت موتور استفاده شده

DD

سطح سوخت

EEC1
VDHR
ET1
AMB

دور موتور

دور موتور را نشان میدهد

مسافت دقیق طی شده خودرو

مسافت کل پیموده شده خودرو را نشان میدهد

دمای مایع خنککننده موتور

دمای مایع خنککننده موتور را نشان میدهد

دمای هوای بیرون

دمای خارج خودرو را نشان میدهد

LFE

میزان سوخت
حالت اقتصادی مصرف سوخت

مقدار سوخت مصرفی خودرو در هر واحد زمان را نشان
میدهد
نسبت مقدار سوخت مصرفی و سرعت فعلی خودرو را
نشان میدهد
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پیغام

SERV

فاصله سرویس و نگهداری دورهای

فاصلهای را که خودرو میتواند تا سرویس و نگهداری
دورهای بعدی طی میکند

HOURS
DC1
AS

تعداد ساعت کلی کارکرد موتور

تعداد ساعت کلی کارکرد موتور را نشان میدهد

وضعیت دربها

وضعیت درب فعلی را نشان میدهد

وضعیت مبدل 1

وضعیت مبدل کنونی را نشان میدهد

دنده انتخاب شده ()1

دنده بعدی را نشان میدهد

دنده فعلی ()1

دنده فعلی را نشان میدهد

دقیقه

دقیقه را نشان میدهد

ساعت

ساعت را نشان میدهد

ماه

ماه را نشان میدهد

روز

روز را نشان میدهد

سال

سال را نشان میدهد

نور باال  /چراغ اصلی

وضعیت فعال بودن نور باال چراغ اصلی جلو را نشان میدهد

نور پایین

وضعیت فعال بودن نور پایین چراغ جلو را نشان میدهد

چراغ راهنما

وضعیت فعال بودن چراغ راهنما را نشان میدهد

چراغ خطر (فالشر)

وضعیت فعال بودن چراغ خطر (فالشر) را نشان میدهد

ترمز پارک

درگیر شدن ترمز پارک را نشان میدهد

نقص ترمز  /نقص سیستم ترمز

نقص سیستم ترمز را نشان میدهد

باز بودن درب عقب

باز بودن درب عقب را نشان میدهد

ETC2

TD

(FMS1 )2
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سیگنال

توضیح

سطح سوخت

روشن شدن چراغ هشدار میزان سوخت باقی مانده را
نشان میدهد.

سیگنال

پیغام

دمای مایع خنککننده موتور
وضعیت شارژ باتری

روشن شدن چراغ هشدار عدم شارژ کافی باتری را
نشان میدهد

روغن موتور
چراغ موقعیت  /چراغهای بغل

وضعیت فعال بودن چراغهای بغل را نشان میدهد

چراغهای مهشکن جلو

وضعیت فعال بودن چراغ مهشکن جلو را نشان میدهد

سرویس  /هشدار برای نگهداری

وضعیت فعال بودن چراغ مهشکن عقب را نشان
میدهد
روشن شدن چراغ هشدار ،نقص سیستم انژکتور /
 EOBDرا نشان میدهد
روشن شدن نشانگر سرویس و نگهداری دورهای را
نشان میدهد

نقص سیستم گیربکس

نقص سیستم گیربکس را نشان میدهد

نشانگر  /Millموتور

نقص سیستم ترمز ضدقفل
سایش لنتهای ترمز

روشن شدن چراغ هشدار نقص سیستم  ABSرا نشان
میدهد
روشن شدن چراغ سایش لنت های ترمز را نشان
میدهد

نقص  /نقص کلی

روشن شدن چراغ هشدار نقص کلی را نشان میدهد

تنظیم ارتفاع

نشانگر تنظیم ارتفاع خودکار سیستم تعلیق را نشان میدهد

نقص سیستم آالینده

روشن شدن چراغ هشدار مسدود شدن فیلتر را نشان میدهد

نشانگر ESC

TC01

روشن شدن چراغ هشدار داغ شدن بیش از حد مایع
خنککننده موتور را نشان میدهد

روشن شدن چراغ هشدار ،فشار کم روغن موتور را نشان میدهد

چراغ مهشکن عقب

(FMS1 )2

توضیح

تاخوگراف سرعت خودرو ()3

روشن شدن چراغ هشدار ،کنترل پایداری خودرو را نشان
میدهد
سرعت ذخیره شده خودرو توسط تاخوگراف را نشان میدهد
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پیغام

DC2

FMS

سیگنال
باز بودن درب

وضعیت درب راننده را نشان میدهد

باز بودن درب 2

وضعیت درب سرنشین را نشان میدهد

باز بودن درب )4( 3

وضعیت دربهای عقب را نشان میدهد

باز بودن درب )4( 4

وضعیت درب کناری کشویی را نشان میدهد

باز بودن درب )4( 5

وضعیت درب کناری کشویی را نشان میدهد

تایید درخواستها

نشان میدهد که ماژول  FMSپاسخگوی فرمانهای
صادر شده از سوی ماژول  FMSمیباشد یا خیر

تایید عیبیابی
 SW – FMSاستاندارد  -مدل پشتیبانی شده

( )1در ماژولهای دارای سیستم گیربکس  Comfort - Matticوجود دارد.
( )2مقدار سیگنال از اطالعات نشان داده شده روی صفحه نشانگر برگرفته میشود.
( )3حتی اگر تاخوگراف وجود نداشته باشد سیگنال سرعت خودرو وجود دارد.
( )4اگر محتوایی وجود نداشته باشد مقدار سیگنال مقدار "خاتمه ( ")Closedمیباشد.
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توضیح

نشان میدهد که ماژول  FMSاز فرمانهای صادر شده
برای ارسال اطالعات عیبیابی تایید میکند

نشان میدهد که نسخه استاندارد  FMSتوسط ماژول
 FMSتایید میشود

( - )Eمیله الحاقی آچار
( - )Fبست آچار پیچ گوشتی
( - )Gمیله آچار پیچ گوشتی

تعویض تایر
دستورالعمل کلی

برای تعویض تایر و استفاده از جک و تایر زاپاس
(در صورت مجهز بودن) باید احتیاطهای زیر
صورت گیرد.
)165 )164 )163 )162 )161

لطفا به خاطر داشته باشید که:
  وزن جک  4/5کیلوگرم است.
  جک نیاز به تنظیم ندارد.
  جک نباید تعمیر شود .در صورت بروز نقص باید
با نوع اصل دیگری تعویض شود.
   هیچ ابزاری به جز میله جک نباید روی آن
نصب شود.

تصویر 192

  موتور را خاموش کرده و ترمزدستی را بکشید.
  دسته دنده را در موقعیت دنده یک یا دنده عقب
قرار دهید.
  قبل از کار بر روی خودرو جلیقه شبرنگ بپوشید
(براساس قوانین کشور مربوط).
  با استفاده از تجهیزات مورد نیاز بر اساس قوانین
)166
کشور مربوطه (نظیر مثلث هشدار ،چراغهای
برای تعویض تایر به روش زیر عمل کنید:
خطر فالشر و غیره) مشخص کنید که خودرو
   خودرو را در مکانی امن بدون ترافیک پارک
نیاز به تعمیر دارد.
کنید تا بتوانید با ایمنی تایر را تعویض نمایید.
  در صورت نیاز به تعویض تایر روی سرباالیی یا
این کار باید روی زمین مسطح و سفت صورت
سراشیبی شیء را پشت چرخ قرار دهید.
گیرد.
  جعبه ابزار زیر صندلی سرنشین را خارج کنید
(بخش تجهیزات زیر صندلی سرنشین جلو) را
در بخش "آشنایی با خودرو" مالحظه نمایید.
این ابزار شامل:
( - )Aقالب یدککشی
( - )Bمیله آچار
( - )Cآچار باز کردن مهرهها
( - )Dجک
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   در صورتی که برای مدلهای دارای رینگ
مخصوص کیف ابزار مخصوص ارائه نشده باشد
باید آنها را تهیه نمود.
  برای مدلهای دارای رینگ آلومینیومی ،درپوش
رینگ که با فشار نصب شده را جدا کنید.
  از جعبه ابزار میله الحاقی آچار ،آچار باز کردن
مهرهها و میله آچار را بیرون بیاورید.
  با استفاده درست از ابزار ،مهره چرخها را باز
کنید تا بتوان با یک چرخش آنها را جدا نمود.
  جک را کمی باال آورده و مهره رینگ را کمی
بچرخانید.
  جک را همانند نقاط مشخص شده تصویر  192در
جای مناسب نزدیک چرخی که باید تعویض گردد
قرار دهید .برای خودروهایی که دارای رکاب جمع
شونده هستند جک باید ،با زاویه  45°تصویر 194
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قرار گیرد تا به رکاب قابل جمع شدن برخورد نکند.

تصویر 194
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  به سرنشینان هشدار دهید که خودرو روی جک
قرار دارد .آنها باید کام ً
ال دور بایستند تا هنگام
پایین آوردن قرارگیری خودرو بر روی زمین با
آنها برخورد نکند.
  در خودروهای مجهز به تنظیم ارتفاع خودکار
سیستم تعلیق بادی ،قبل از استفاده از جک برای
بلند کردن خودرو ،دکمه ( )Aو ( )Bتصویر 195
را به صورت همزمان به مدت  5ثانیه فشار دهید
تا حالت عملکرد بلند کردن خودرو فعال شود.
  دکمه ( )Aو ( )Bرا مجددا ً به صورت همزمان به
مدت  5ثانیه فشار دهید .هر دو چراغ  LEDروی
دکمهها خاموش شده و عملکرد کامل سیستم
ذخیره میگردد.
  هنگامی که سرعت بیش از  5کیلومتر بر ساعت
شود ،این عملکرد به صورت خودکار غیرفعال
میگردد.
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  خودرو را بلند کنید.
پس از باال بردن خودرو :
  برای تمام مدلها ،میتوانید به طوقه چرخ عقب
سمت راست دسترسی پیدا کنید .آچار را به
درستی در میله الحاقی  Bتصویر  196قرار داده
و پیچ  Aتصویر  196تایر زاپاس را باز کنید.
  آچار را طبق تصویر  197خالف جهت عقربههای
ساعت بچرخانید تا تایر زاپاس پایین بیاید.
  به چرخش خالف جهت عقربههای ساعت ادامه
دهید تا حرکت میله متوقف و یا صدای کلیک
شنیده شود.

  پس از باز کردن تمام پیچهای تایر یدک ،تایر را
از خودرو جدا کنید.

)169 )168
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  دکمه  Dتصویر  198را فشار داده چرخ را از
حائل ( )Eجدا کنید.

زیر سینی کف ( )Dتصویر  197قرار گیرد.
)170
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ال شل کرده در انتها :
  با ابزار ،پیچهای تصویر  199را کام ً
  تایر تعویض شده را طبق تصویر  198در محفظه
تایر را جدا کنید.
نگهدارنده ( )Eقرار داده و دکمه ( )Dرا فشار دهید.
  تایر زاپاس را نصب نموده و سوراخهای  Gتصویر
 200را به پینهای ( )Hمنطبق نمایید .هنگام
نصب تایر زاپاس اطمینان حاصل کنید که
سطوح تمیز و عاری از هر گونه آلودگی باشند تا
باعث شل شدن مهرهها نگردند.
   5مهره را با آچار سفت کنید.
  طبق تصویر  200با ابزار ،تمامی مهرهها را یکی
پس از دیگری در جهت متقاطع سفت کنید.
  با استفاده از آچار ،خودرو را پایین آورده و جک
تصویر 200
را خارج کنید.
  ابزار پیاده سازی  197و همین طور میله الحاقی
( )Bتصویر  196را روی آچار ( )Aتصویر 196
محفظه نگهداری تایر زاپاس قرار داده و آن را 2
بار در جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا تایر
زاپاس باال رفته و کام ً
ال در محفظه نگهدارنده

تصویر 201

برای خودروهای دارای رینگ آلومینیومی به روش
زیر عمل کنید:
  تمام مراحل باال برای تعویض تایر را تا مرحله
قرار دادن تایر پنچر درون محفظه تایر زاپاس
انجام دهید.
   کیت را با استفاده از دستکش از جعبه ابزار
خارج نمایید.
  کیت شامل یک پایه ،سه آچار مخصوص و یک
آچار آلن سایز  10میباشد.
  به محل قرارگیری تایر زاپاس در عقب خودرو
بروید.
  اطمینان حاصل کنید که تمام تجهیزات برای
باال بردن تایر زاپاس به درستی سفت شده و
توپی محکم شده و درون پایه وسط تصویر 202
قرار گرفته است.
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تصویر 202

تصویر 204

  درپوش روی مهرههای محافظ پایه تصویر 203
را محکم کنید.

  از آچار آلن برای سفت کردن سه پیچ مخصوص
مهرههای پایه تصویر  205استفاده نموده و
رینگ را محکم کنید.

تصویر 203

   پایه را درون رینگ آلومینیومی تصویر 204
قرار دهید.
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  ابزار پیادهسازی تصویر  197همراه میله الحاقی
( )Bتصویر  196را روی پیچ ( )Aتصویر 196
محفظه نگهداری زاپاس قرار داده و آن را در
جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا تایر زاپاس
باال رفته و کام ً
ال در محفظه نگهدارنده زیر
سینی کف ( )Dتصویر  199قرار گیرد.

  بررسی نمایید که تایر تعویض شده به درستی
در صفحه قرار گرفته باشد (سیستم باالبر مجهز
به کالچی است تا حد انتهایی کورس را محدود
نماید) زیرا وضعیت قرارگیری نامناسب ممکن
است ایمنی را به خطر بیاندازد.
  ابزار را درون جعبه  /محفظه ابزار قرار دهید.
  جعبه  /محفظه ابزار را در محل نگهداری زیر
صندلی سرنشین قرار دهید.
)172 )171

هشدار

 )161برای اعالم موقعیت توقف خودرو از
چراغهای خطر (فالشر) ،مثلث هشدار و غیره
استفاده کنید .در صورت سنگین بودن وزن
خودرو ،سرنشینان باید از خودرو پیاده شوند و
تا زمان تعویض الستیک به دور از مسیر عبور
خودروها منتظر بمانند .در صورت قرارگیری
خودرو در شیب یا سطح ناهموار ،مانع یا اشیاء
مناسب دیگر زیر چرخهای جلو قرار دهید.
 )162تایر زاپاس (در صورت مجهز بودن)
مخصوص خودروی شما است .بنابراین نباید در
سایر مدلها استفاده شود .از تایر خودروهای
دیگر ،بر روی خودروی خود استفاده نکنید.
 )163در اولین فرصت ممکن تایرهای استاندارد
را تعمیر و نصب کنید .به رزوه پیچها قبل از
نصب گریس نزنید :این عمل باعث شل و باز
شدن آنها میشود.

 )164از جک (باالبر) فقط برای تعویض تایر
خودروی خود یا خودروی دیگر از همین مدل
استفاده کنید .هرگز برای سایر اهداف مانند
باال بردن مدلهای دیگر از جک استفاده نکنید.
هرگز برای امور تعمیرات در زیر خودرو از جک
استفاده نکنید .قرارگیری اشتباه جک ممکن
است موجب سقوط خودرو شود .بیشتر از وزن
مندرج بر روی برچسب جک ،روی آن بار قرار
ندهید.
 )165هرگز از هیچ گونه ابزاری بین رینگ و تایر
استفاده نکنید .به طور منظم و مطابق با مقادیر
مندرج در بخش "مشخصات فنی" تایر و فشاد باد
تایر زاپاس را بررسی کنید.
 )166هرگز از ابزاری جز میله جک برای باال
بردن تایر زاپاس استفاده نکنید و برای حرکت
دادن آن فقط از دست خود کمک بگیرید.
 )167در مدلهای مجهز به سیستم تنظیم
خودکار تعلیق بادی ،هرگز سر یا دست خود را
به طوقه چرخ نزدیک نکنید زیرا ممکن است
براساس بار یا تغییرات دما خودرو به صورت
خودکار ارتفاع خودرو باالتر یا پایین رود.
 )168برای استفاده از تجهیزات باید فقط از
دست کمک گرفته و از هیچ ابزار دیگری (مثل
پیچ گوشتیهای بادی یا برقی) به جز میله
مخصوص ارائه شده استفاده نکنید.
 )169قطعات جک (آچار و مهرهها) ممکن
است باعث آسیب شوند .از دست زدن به آنها
خودداری کنید .در صورت آلوده شدنتان به
گریس روغنکاری سریعاً آلودگی را پاک کنید.

 )170پس از اتمام کار تعویض تایر ،بررسی نمایید
که تایر به درستی زیر سینی کف (برآمدگی زرد
داخل) قرار گرفته ،آچار خارج شده باشد آن را در
جهت اشتباه نچرخانید (همانند تصویر) تا خارج
کردن آچار راحتتر شده و از شل شدن قطعات
الحاقی جلوگیری شود و امنیت تایر حفظ گردد.
 )171پس از هر بار خارج کردن تایر زاپاس،
بررسی نمایید که به درستی در محفظه
نگهدارنده زیر سینی کف قرار گیرد .در صورت
عدم جایگیری درست ،بر ایمنی تأثیر معکوس
دارد.
 )172سیستم باالبر تایر زاپاس برای محافظت از
خود مجهز به سیستم ایمنی کالچ است که در
صورت اعمال نیروی اضافی بر آچار ممکن است
فعال شود.

کیت پنچرگیری فوری و خودکار
تایر ()Fix&Go
(در صورت مجهز بودن)

(درصورت مجهز بودن)
کیت تعمیر خودکار  Fix&Goدر جلوی محفظه
سرنشین جلوی خودرو قرار دارد و مطابق تصویر
 206شامل:

تصویر 206

  قوطی اسپری ( )Aحاوی آببند مایع به همراه
شیلنگ تمیز ( ،)Bشیلنگ سیاه فشار باال (،)E
چسب ( :)Cعالمت "حداکثر  80کیلومتر بر
ساعت" میشود که پس از تعمیر تایر باید در
جای تمیز و در محدوده دید راننده (روی صفحه
نشانگر) وصل شود.
   برگه اطالعات (تصویر  )207را برای نحوه
صحیح استفاده از کیت تعمیر فوری تایر مطالعه
نموده و برای انجام اقدامات آن را در اختیار
پرسنل متخصص قرار دهید.
  کمپرسور ( )Dدارای گیج فشار و اتصاالت است.
   یک جفت دستکش محافظ در کنار محفظه
کمپرسور قرار دارد.
  آداپتور مخصوص اجزای مختلف پنچرگیری
)175 )174 )173
)55
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تصویر 207

تصویر 208

برای خواندن دقیقتر فشار ،توصیه میشود زمانی که
اطالعات مهم
مایع آببندی کیت تعمیر سریع در دمای  -20°Cو کمپرسور غیرفعال است ،بدون تغییر دادن موقعیت
"تعمیر" کلید انتخاب کننده فشار ،فشارسنج ()F
 +50°Cعمل میکند.
تصویر  209را بررسی کنید:
مایع آببندی دارای تاریخ مصرف است.

فورا ً مایع آببندی درون تایر توزیع شود و سپس
مجددا ً تایر را باد کنید.
  در صورتی که پس از گذشت  10دقیقه باز هم
فشار باد تایر به حداقل  3 barنرسید خودرو را
حرکت ندهید زیرا تایر آسیب دیده و کیت تعمیر
فوری تایر نمیتواند پایداری مناسب خودرو را
تضمین کند .با نمایندگی شرکت پارسیان موتور
تماس حاصل نمایید.
  در صورتی که تایر بر اساس فشار توصیه شده در
بخش "فشار باد تایر" باد شده است:

)177 )176
)4

نحوه باد کردن تایر

)182 )181 )180 )179 )178
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  ترمز دستی را بکشید .درپوش والو تایر را باز کنید.
شیلنگ باد کنترل ( )Aتصویر  208را برداشته و آن
را روی پیچ گرد ( )Bسر وان تایر بپیچانید.
  اتصال ( )Eتصویر  210را در نزدیکترین سوکت
 12ولت نموده و موتور را روشن نمایید .انتخاب
کننده ( )Dتصویر  209را خالف جهت عقربه
ساعت بپیچانید تا در وضعیت "تعمیر" قرار گیرد .با
فشار دکمه روشن  /خاموش کیت را فعال نمایید.
تایر را با فشار مندرج در بخش "فشار باد تایر" در
فصل "مشخصات فنی" باد کنید.

تصویر 210

تصویر 209

  در صورتی که پس از گذشت  10دقیقه فشار باد
تایر به حداقل  3 barنرسید ،لوله بادکننده اصلی را
از والو جدا نموده و اتصال   12ولتی را خارج نمایید
سپس خودرو را  10متر به جلو حرکت دهید تا

  پس از ده دقیقه رانندگی ،خودرو را متوقف نموده
و فشار باد تایر را مجددا ً بررسی نمایید .به خاطر
داشته باشید که ترمزدستی را درگیر نمایید.
  در صورتی که فشار باد تایر حداقل  3 barمیباشد
(موتور در حالت روشن و ترمزدستی کشیده
شده باشد) ،تایر را تا فشار باد صحیح پر کنید
و به رانندگی ادامه دهید .با دقت تا نزدیکترین
نمایندگی شرکت پارسیان موتور رانندگی کنید.

هشدار

 )173کتابچه دستورالعمل را در اختیار متخصص
پنچرگیری قرار دهید.
 )174صدمات وارده به دیواره ممکن است قابل تعمیر
نباشد .اگر با تایر پنچر شده رانندگی کرده و تایر
آسیب دیده است از کیت پنچرگیری استفاده نکنید.
 )175در صورتیکه آج تایر صدمه دیده باشد (شیار
تغیر شکل پیدا کرده و موجب از دست دادن فشار
باد تایر شده است) پنچرگیری امکانپذیر نیست.
اجسام خارجی (پیچها یا میخها) را از الستیک
تایر بیرون نکشید.
 )176از کمپرسور بیش از  20دقیقه در هر بار
استفاده کار نکشید .خطر داغ شدن کمپرسور وجود
دارد .کیت پنچرگیری برای استفاده در تعمیرات
کلی مناسب نیست ،بنابراین تایرهای تعمیر شده
فقط به صورت موقتی مورد استفاده قرار میگیرند.
 )177سیلندر حاوی اتیلن گلیکون (ضدیخ) است.
این ماده دارای التکس میباشد .این مایع موجب
خارش و سوزش چشمها میشود .در صورت تنفس
یا تماس میتواند موجب واکنش بدن شود .از تماس
این مواد با چشمها ،پوست و لباس خود جلوگیری
کنید .در صورت تماس ،فورا ً با مقدار فراوانی آب
شستشو دهید .در صورت تماس با دهان ،اقدام به
برگرداندن مواد نکنید .دهان خود را بشویید و مقدار
زیادی آب بنوشید .سپس به پزشک مراجعه کنید.
این مواد را از دسترس کودکان دور نگهدارید .افراد
دچار آسم و تنگی نفس نباید در معرض این مواد
قرار گیرند .بخارهای حاصل را در مدت وارد کردن
و مکش تنفس نکنید .در صورت مشاهده آلرژیک،
فورا ً به پزشک مراجعه کنید.
سیلندر موجود در محفظه مخصوص را دور از
منبع حرارتی نگهدارید .مایع آببندی دارای تاریخ

مصرف میباشد .سیلندر حاوی مایع آببندی را
پس از تاریخ انقضاء تعویض کنید.
 )178هنگام استفاده از کیت پنچرگیری از
دستکش ایمنی استفاده کنید.
 )179برچسب مخصوص پس از پنچرگیری
را در محلی قابل دید برای راننده نصب کنید،
به نحوی که یادآوری کننده تایر پنچرگیری
شده باشد .به خصوص در پیچها و دستاندازها
به دقت رانندگی کنید .با سرعت کمتر از 80
کیلومتر بر ساعت رانندگی کنید .از گازدادن یا
ترمز ناگهانی اجتناب کنید.
 )180اگر فشار باد تایر کمتر از  3 barباشد ،به
رانندگی ادامه ندهید .به دلیل صدمه بیش از حد
به الستیک ،استفاده از کیت پنچرگیری Fix & Go
کمکی نمیکند .در این شرایط به نمایندگی شرکت
پارسیان موتور مراجعه نمایید.
 )181به خاطر داشته باشید پنچرگیری تایر به
وسیله کیت پنچرگیری را به تعمیرگاه اطالع
دهید .کتابچه دستورالعمل را در اختیار متخصص
پنچرگیری قرار دهید.
 )182اگر از تایرهای متفاوت برای خودرو استفاده
میشود .نمیتوان آنها را تعمیر نمود .در صورت
تعویض هر کدام از آنها ،توصیه میشود که از تایر
توصیه شده کارخانه سازنده خودرو استفاده کنید.
با نمایندگی شرکت پارسیان موتور تماس حاصل
نمایید.

نکته مهم

 )4درصورتیکه تاریخ مایع آببندی گذشته
باشد آن را تعویض کنید .سیلندر و مایع
آببندی را به نحو مناسب دور بریزید .براساس
مقررات ملی و محلی آنها را دفع نمایید.

روشن کردن اضطراری خودرو
درصورت روشن شدن یا روشن ماندن چراغ هشدار
بر روی صفحه نشانگر ،بالفاصله به نمایندگی
شرکت پارسیان موتور مراجعه نمایید.

استارت کمکی

اگر شارژ باتری خالی شده است ،میتوان موتور را با
استفاده از باتری کمکی و برای ظرفیت برابر یا کمی
باالتر از باتری خالی روشن کرد.
توصیه میشود برای بررسی /تعویض باتری به
نمایندگی شرکت پارسیان موتور مراجعه نمایید.
)183

نکته مهم

 )55در صورتیکه صدمه آج و شانه تایر بیشتر
از  4mmنباشد ،پنچری ناشی از اجسام خارجی
قابل تعمیر میباشد.

تصویر 211
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برای روشن کردن خودرو به روش زیر عمل کنید:
  درپوش ( )Aتصویر  211را جدا کنید تا بتوانید
به قطب مثبت باتری دسترسی پیدا کنید.
  قطب مثبت (عالمت  +نزدیک ترمینال) دو باتری
را با استفاده از یک کابل کمکی وصل کنید.
  با استفاده از کابل دوم ،قطب منفی ( )-باتری کمکی
را همانند تصویر  212نقطه ارث وصل کنید.
  موتور را استارت بزنید.
  پس از روشن شدن موتور ،کابلها را برعکس
ترتیب مراحل فوق جدا کنید.

تصویر 212

اگر پس از چند بار استارت ،موتور روشن نشود،
مجددا ً تالش نکنید و با نمایندگی شرکت پارسیان
موتور تماس حاصل فرمایید.

186

نکته مهم :از اتصال مستقیم قطبهای منفی دو
باتری اجتناب کنید .جرقه حاصل از آن باعث تولید
گاز انفجاری آزاد شده از باتری خواهد شد .در صورت
نصب باتری کمکی به خودروی دیگر ،از اتصال اتفاقی
بین قطعات فلزی در خودرو جلوگیری کنید.

روشن کردن خودرو از طریق هل دادن

هرگز با هل دادن ،بکسل کردن یا رانندگی در
سرازیری اقدام به روشن کردن خودرو نکنید .این
عمل موجب جاری شدن سوخت به مبدل کاتالیستی
و صدمه جبرانناپذیر به آن میشود.
هشدار

 )183اقدامات روشن کردن موتور باید توسط
متخصصان اجرا شود .زیرا اقدامات اشتباه ممکن
است به تخلیه الکتریکی جبرانناپذیر منجر شود.
عالوه بر این ،مایع باتری سمی و خورنده است:
از تماس این مایع با پوست و چشمها جلوگیری
کنید .آتش بدون حفاظ و سیگار روشن را از
باتری دور نگه دارید.

شارژ مجدد باتری
نکته مهم :روش شارژ باتری تنها برای اطالعرسانی
است برای انجام آن با نمایندگی شرکت پارسیان
موتور تماس حاصل فرمایید.
نکته مهم :بعد از قرار دادن سوئیچ در موقعیت
 STOPو بستن درب سمت راننده ،قبل از قطع کابل
باتری حداقل یک دقیقه صبر کنید .هنگام وصل
مجدد کابل باتری اطمینان حاصل کنید که سوئیچ
در موقعیت  STOPبوده و درب سمت راننده بسته
باشد.
نکته مهم :باتری باید با آمپر پایین و حدودا ً به مدت
 24ساعت به آرامی شارژ بشود .شارژ طوالنی مدت
به باتری صدمه میزند.
نکته مهم :کابلهای اتصال باید به درستی به باتری
وصل شود بدین معنی که کابل مثبت ( )+به قطب
مثبت و کابل منفی ( )-به قطب منفی .قطبهای
باتری با عالمت مثبت ( )+و عالمت منفی ()-
عالمتگذاری شده است و روی باتری نشان داده شده
است .ترمینالهای باتری باید عاری از خوردگی بوده
و کام ً
ال به باتری محکم شوند.

اگر از شارژ "نوع سریع" باتری برای شارژ خودرو
استفاده میشود .قبل از اتصال آن هر دو کابل باتری
را جدا کنید.
از شارژر "نوع سریع" باتری برای تأمین ولتاژ الزم
برای روشن کردن خودرو استفاده نکنید.

  شارژر را روشن کنید.
  پس از اتمام شارژ ،شارژر را خاموش کنید.
  پس از قطع شارژر باتری ،طبق تصویر  213کابل
( )Aرا به سنسور ( )Cوصل کنید.

)185 )184

مدلهای بدون سیستم روشن  /خاموش
کردن موتور ()Start & Stop system

برای شارژ باتری به روش زیر عمل کنید:
  ترمینال را از قطب منفی باتری قطع کنید.
کابلهای شارژر را به قطبهای مربوطه ترمینالهای
باتری وصل کنید.
  شارژر باتری را روشن کنید.
  پس از شارژ و قبل از جدا کردن کابلها از باتری
شارژر را خاموش کنید.
  ترمینال را به قطب منفی باتری وصل کنید.

مدلهای دارای سیستم روشن  /خاموش
کردن موتور ()Start / Stop system

برای شارژ باتری به روش زیر عمل کنید:
  کابل ( )Aدکمه ( )Bسنسور ( )Cپایش وضعیت
باتری روی قطب منفی ( )Dباتری را فشار دهید.
  همانند تصویر  213کابل مثبت شارژر باتری را به
ترمینالهای ( )Eمثبت باتری و کابل منفی ()F
را به سنسور ترمینال وصل کنید.

تصویر 213

هشدار

 )184مایع باتری سمی و خورنده است :از تماس
این مایع با پوست و چشمها جلوگیری کنید .آتش
بدون حفاظ و سیگار روشن را از باتری دور نگه
دارید.
 )185از شارژ کردن باتری یخزده جلوگیری
نمایید .برای جلوگیری از خطر انفجار ابتدا باید یخ
آن آب شود .در صورت یخزدگی باتری باید توسط
متخصصین بررسی شود تا اطمینان حاصل شود
که قطعات داخلی آسیب ندیده و بدنه باتری به
دلیل خطر نشت اسید سمی و خورنده شکستگی
نداشته باشد.

کلید قطعکن سوخت
خودرو مجهز به کلید قطعکن سوخت است که در
صورت بروز تصادف باعث قطع سوخت و در نتیجه
خاموش شدن موتور میشود.
هنگامی که کلید اینرسی فعال میشود ،جریان
سوخت قطع شده و چراغهای هشدار خطر (فالشر).
چراغهای جانبی و چراغهای موقعیت تا زمان باز
شدن تمامی دربها روشن شده و پیغام مربوطه
نمایش داده میشود .با فشار دکمه ( )Aاین چراغها
و پیغام غیرفعال میشوند .در صورت مجهز بودن ،رله
ایمنی نیز وجود دارد که در صورت ضربه به کلید
قطعکن سوخت فعال میشود .در این صورت پس
از آسیب به قطعات الکتریکی از هدر رفت سوخت
و شکست مجرای سوخت و همین طور ایجاد جرقه
الکتریکی یا شارژ جلوگیری میشود.
)187 )186

نکته مهم :به خاطر داشته باشید که پس از بروز
تصادف ،سوئیچ را از مغزی فرمان خارج نمایید تا از
تخلیه باتری جلوگیری شود .درصورت عدم نشتی
یا عدم آسیب قطعات الکتریکی خودرو (برای مثال
چراغ جلو) پس از برخورد اگر خودرو روشن میشود،
دوباره کلید قطعکن خودکار سوخت را فعال کنید.

187
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بازیابی دکمه قطعکن سوخت
دکمه را فشار دهید تا کلید قطعکن سوخت ()A
 214مجددا ً فعال گردد.

آزاد کردن دسته دنده گیربکس
اتوماتیک

در صورت بروز نقص ،برای خارج کردن دسته دنده از
موقعیت ( Pپارک) به روش زیر عمل کنید:
   موتور را خاموش کرده و ترمز پارک را درگیر
کنید؛ گردگیر را به سمت باال بکشید و قاب
داشبورد تصویر  215را جدا نمایید تا به دکمه
( )Aدسترسی پیدا کنید.
  پدال ترمز را کام ً
ال فشار داده و نگه دارید!
  دکمه آزادسازی ( )Aرا فشار داده و نگه دارید و
اهرم دسته دنده را در موقعیت ( Nخالص) قرار
تصویر 214
دهید.
   دوباره قاب دسته دنده را در جای صحیح
هشدار
جایگذاری کنید.
 )186پس از برخورد در صورت استشمام بوی
سوخت و یا وجود نشتی سیستم سوخت برای
جلوگیری از بروز آتشسوزی کلید را ریست
نکنید.
 )187قبل از فعالسازی مجدد کلید قطعکن
سوخت ،هرگونه نشتی یا آسیب به قطعات
الکتریکی خودرو (برای مثال چراغ جلو) را
بررسی نمایید.

تصویر 215

آزادسازی سوئیچ در گیربکس
اتوماتیک
)56

سوئیچ (در مدلهای دارای کلید بدون ریموت
کنترل) را تنها در صورتی میتوان خارج نمود که
دسته دنده در موقعیت ( Pپارک) باشد.
در صورتی که باتری خالی شده و سوئیچ داخل مغزی
باشد ،سوئیچ در موقعیت قفل می شود برای خارج
کردن دستی سوئیچ به روش زیر عمل  کنید:
  خودرو را در مکان امنی متوقف نموده و خودرو
را در دنده قرار داده و ترمز پارک برقی را درگیر
نمایید.
  از آچار ( )Aتصویر ( 216روی محفظه مدارک
خودرو) استفاده نموده و پیچهای ( )Bتصویر
 217را از قاب پایینی ( )Cباز نمایید.

تصویر 217

  قاب پایینی ستون فرمان ( )Cرا از محل آن جدا
نمایید.
  زبانه ( )Dتصویر  218را با یک دست به سمت
پایین کشیده و با دست دیگر سوئیچ را به سمت
خارج چرخانده و خارج نمایید.

تصویر 218

   پس از خارج نمودن سوئیچ ،قاب پایینی ()C
تصویر  217را مجددا ً نصب نمایید و از قفل شدن
صحیح آن اطمینان حاصل نموده و پیچهای ()B
را سفت کنید.
نکته مهم
تصویر 216

 )56توصیه میشود برای نصب مجدد با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس حاصل نمایید .در
صورتی که میخواهید خودتان اقدام کنید مراقب
189
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باشید که بستها کام ً
ال چفت شوند .در غیر این
صورت ممکن است به دلیل نصب نادرست قاب
زیری به قاب رویی ،سر و صدا ایجاد شود.

یدککشی خودرو
)196 )195 )194 )193 )192 )191 )190 )189 )188

خودرو مجهز به دو حلقه برای اتصال به قالب
یدککشی است.

تصویر 221

حلقه اول در جعبه ابزار زیر صندلی سمت سرنشین
قرار دارد .در مدلهای مجهز به کیت  Fix & Goو
بدون تایر زاپاس ،جعبه ابزار فقط در صورت درخواست
ارائه میشود.

برای استفاده به روش زیر عمل کنید:
  درپوش ( )Aتصویر  219را باز نموده و آن را جدا
کنید.
   کلید قفل ( )Bتصویر  219را خالف جهت
عقربههای ساعت بچرخانید و آن را خارج نمایید تا
تجهیزات تصویر  220جدا شود.
  آچار پیچ گوشتی را از جعبه ابزار بیرون آورده و آن
را در جهت نشان داده شده بچرخانید تا درپوش
( )Cتصویر  222جدا شود.
  حلقه یدککشی ( )Dرا از جعبه خارج نموده و ان
را به پین تصویر  222بپیچانید.
حلقه عقب ( )Bتصویر  223در شکل نشان داده شده
است.

تصویر 219

تصویر 222

در صورت عدم وجود جعبه ابزار ،قالب یدککشی
جلو خودرو همراه دفترچه مالک در محفظه نگهدارنده
مدارک داخل خودرو وجود دارد.
190

تصویر 220

تصویر 223

مدلهای دارای گیربکس اتوماتیک
امکان یدککشی خودروهای گیربکس اتوماتیک AT9
وجود ندارد.

هشدار

 )188حلقه یدککشی را کام ً
ال پیچانده و بررسی
نمایید که تا انتها سفت شده باشد.
 )189قبل از یدککشی ،غربیلک فرمان را قفل
کنید (بخش "سوئیچ" فصل "آشنایی با خودرو" را
مالحظه فرمایید).
 )190بوستر ترمز و فرمان در هنگام یدککشی
عمل نمیکند .بنابراین برای کنترل پدال ترمز و
غربیلک فرمان نیروی بیشتری الزم است.
 )191هنگام یدککشی از کابلهای انعطافپذیر
استفاده نکنید و از حرکات سریع و ناگهانی
اجتناب کنید .در طول یدککشی ،بررسی کنید
اتصال بسته شده به اجزای مجاور و متصل صدمه
وارد نمیکند.
 )192هنگام یدککشی خودرو ،مقررات راهنمایی
و رانندگی مربوط به یدککشی و هدایت در جاده
را رعایت کنید.
 )193در زمان یدککشی ،موتور را روشن نکنید.
 )194یدککشی باید فقط در جادهها /خیابانها
صورت گیرد .در صورت خارج شدن خودرو از
جاده نباید از یدککشی برای بیرون آوردن
خودرو استفاده نمود.
 )195از یدککشی نباید برای کنار زدن موانع
بزرگ روی جاده (تودهای از برف یا اشیاء روی
سطح جاده) استفاده نمود.
 )196یدککشی باید از طریق دو خودرو (یک
خودروی یدککشی شده و یک خودروی
یدککش) انجام شود که تا حد ممکن باید در
یک خط مستقیم پشت هم قرار بگیرند.

191
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سرویس و نگهداری
194

نکته مهم :توصیه میشوددر صورت مشاهده هرگونه
سرویس دورهای
عملکرد غیرعادی حتی جزئی ،بدون انتظار برای موعد
برای دوام عمر خودرو در بهترین شرایط باید از آن به
سرویس بعدی ،به نمایندگی شرکت پارسیان موتور
نحو صحیح نگهداری نمود .به همین دلیل ،شرکت
اطالع دهید .در صورت یدککشی مکرر با خودرو
پارسیان موتور با توجه به مدل خودرو مجموعهای از
فواصل بین سرویسها باید کمتر شود.
بازرسیها و سرویسها را در هر  10000کیلومتر در
نظر گرفته است.
با این وجود ،این نکته حائز اهیمت است که جدول بازرسیهای منظم
سرویس و نگهداری تمام الزامات خودرو را به طور پیش از رانندگی طوالنی ،موارد زیر را بازرسی و در
کامل در بر نمیگیرد؛ حتی در دوره کارکرد اولیه پیش صورت لزوم اضافه کنید:
از  10000کیلومتر و بعد از آن ،بین یک سرویس   سطح روغن ترمز

و سرویس بعدی ،همیشه باید مراقبت معمول مانند   بررسی و اضافه کردن سطح (AdBlue )UREA
بازرسیهای روزانه شامل بازرسی و اضافه کردن روغن،
(در صورت مجهز بودن)
بازرسی فشار باد تایر و غیره را انجام دهید.
  سطح مایع شیشهشوی
نکته مهم :برگههای جدول سرویس و نگهداری توسط   فشار باد تایر و شرایط آن
سازنده خودرو تنظیم میشود .عدم رعایت موارد    عملکرد سیستم روشنایی (چراغهای جلو،
چراغهای راهنما ،چراغهای فالشر چراغهای ترمز
جدول سرویس و نگهداری موجب ابطال گارانتی
و غیره)
خودرو میشود .سرویس و نگهداری دورهای تنها باید
در زمانهای از پیش تعیین شده توسط نمایندگی    عملکرد سیستم شیشهشوی و برف پاککن و
موقعیت یا ساییدگی تیغههای برف پاککن شیشه
شرکت پارسیان موتور اجرا شود.
عقب و جلو.
اگر در طول هر سرویس ،به تعویض یا تعمیر اضافه   برای اطمینان از کارایی و نحوه درست موقعیت،
بر موارد مندرج در جدول نیاز باشد ،فقط در صورت
توصیه میشود تمام موارد باال را به طور منظم
رضایت مشتری انجام خواهد شد.
(تقریباً هر  1000کیلومتر بررسی نمایید و هر
 3000کیلومتر سطح روغن موتور را بازرسی و در
صورت لزوم روغن اضافه نمایید)

به کارگیری خودرو در شرایط سخت
اگر خودرو در یکی از شرایط زیر مورد استفاده قرار
گیرد:
  یدککشی تریلر یا کاروان
  جادههای خاکی
  رانندگی در مسافتهای کوتاه و مکرر (کمتر از
 7-8کیلومتر) و در دمای زیر صفر محیط
  قرار دادن مکرر موتور در حالت دور آرام یا رانندگی
طوالنی با سرعت کم (مانند رانندگی از محلی به
محل نزدیک یا مجاور آن با قرارگیری طوالنی
مدت موتور در حالت دور آرام)
   در این شرایط باید موارد زیر را در فواصل کمتری
نسبت به جدول سرویس نگهدرای بازرسی کنید:
  بازرسی شرایط و ساییدگی لنت ترمز جلو
  بازرسی تمیز بودن درب موتور و قفل درب صندوق
عقب ،تمیزی و روغنکاری اتصاالت
  بازرسی چشمی شرایط موتور ،گیربکس ،انتقال
نیرو ،مولدها و شیلنگها (اگزوز  /سیستم سوخت
 /ترمزها) و اجزاء پالستیکی (گردگیرهای محافظ،
روکشها   /بوشها و غیره)
  بررسی وضعیت شارژ و سطح مایع باتری  (الکترولیت)
  بررسی چشمی شرایط کمربند ایمنی
  بازرسی روغن موتور در صورت لزوم تعویض آن و
تعویض فیلتر (وقتی که چراغ هشدار روی صفحه
نشانگر روشن شده و پیغام مربوطه ظاهر میگردد)
  بررسی و در صورت لزوم تعویض فیلتر هوا

جدول سرویس و نگهداری دورهای
پس از طی  ،120.000باید سیکل جدول سرویس و نگهداری دورهای از ابتدا شروع شود و بازه انجام آن به صورت زیر است.
موتور (مجهز به توربوشارژ)
شرح سرویسها

 : Iبازدید  : Rتعویض

× 1.000 Km

زمان حدودی انجام سرویس (ماه)

بازرسی وضعیت شارژ باتری و احتمال شارژ آن
بازدید آج و فشار باد تایرها
بازدید عملکرد سیستم روشنایی (چراغ های جلو ،چراغهای
راهنما ،چراغ هشدار خطر ،محفظه بار ،قسمت سرنشین ،جعبه
)داشبورد ،چراغ هشدار صفحه نمایشگر و غیره
بازدید عملکرد موتورشیشه شوی  /موتور برف پاککن  /در
صورت لزوم تنظیم آب پاشها  /بازدید تیغه برف پاککن جلو
و عقب
بازرسی و تمیز بودن قفل درب موتور و محفظه بار ،تمیزی و
روغنکاری اتصاالت

بازرسی چشمی شرایط  :بدنه بیرونی خودرو ،محافظ زیر بدنه،
لولهها وشیلنگها ،اگزوز ،سیستم سوخترسانی ،سیستم ترمز،
اجزای پالستیکی (گردگیرها  ،شیلنگها ،بوشها و غیره)
بازدید لنت و دیسک ترمز جلو و عقب

بررسی عملکرد نشانگر ساییدگی لنت ترمز جلو وعقب
بازرسی و در صورت نیاز اضافه کردن سطح مایعات محفظه
موتور ( )1و ()2
بازدید از نظر ترک خوردگی ،پوسته شدگی،سائیدگی و تنظیم
کشش تسمههای  موتور
بازرسی وضعیت تسمه تایم (دندانه ها ،پوسته شدن و )...

1.5 - 3.0
3

سرویس اولیه
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شرح سرویسها

× 1.000 Km

زمان حدودی انجام سرویس (ماه)

بازدید پدال و ترمز دستی و در صورت لزوم تنظیم
بررسی گازها و دود خروجی اگزوز
استفاده از دستگاه  عیب یاب برای بررسی عملکرد سیستم
کنترل موتور /سوخت رسانی  و وضعیت روغن موتور  (در صورت
مجهز بودن)
بازدید لوله آب سیستم خنککننده از نظر خرابی و محکم بودن
اتصاالت لوله
بررسی تمیز بودن راهنمای پایینی درب کشویی بغل در مدل
( SSDیا هر  6ماه)
تعویض کارتریج فیلتر سوخت

تعویض تسمه های موتور (به جز تسمه تایم)

1.5 - 3.0
3

سرویس اولیه
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I
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تعویض تسمه تایمینگ موتور به همراه متعلقات آن
تعویض فیلتر هوا
تعویض روغن موتور  
تعویض فیلتر روغن موتور
تعویض فیلتر تهویه مطبوع ( در صورت مجهز بودن)
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120 110 100

تعویض هر  100,000کیلومتر (یا دوسال یکبار)

R
R
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R
R
R
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R
R
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R
R
R
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R
R
R

R
R
R
R

R
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R
R

R
R
R
R

R
R
R
R

R
R
R
R

تعویض مایع خنک کننده موتور

بدون در نظر گرفتن مسافت طی شده ،تعویض هر  2سال  انجام شود

عویض روغن ترمز

بدون در نظر گرفتن مسافت طی شده ،تعویض هر  2سال  انجام شود

تعویض روغن کالچ گیربکس

بدون در نظر گرفتن مسافت طی شده ،تعویض هر  2سال  انجام شود

تعویض روغن هیدرولیک فرمان

بدون در نظر گرفتن مسافت طی شده ،تعویض هر  2سال  انجام شود

تعویض روغن گیربکس دستی

تعویض هر 50.000کیلومتر انجام شود

R
R
R
R

R
R
R
R

شرح سرویسها

× 1.000 Km

زمان حدودی انجام سرویس (ماه)

تعویض روغن گیربکس
اتوماتیک AT9

1.5 - 3.0
3

سرویس اولیه
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شرایط کارکرد عادی

روغن گیربکس اتوماتیک و فیلتر آن هر  70.000کیلومتر تعویض گردد

شرایط کارکرد سخت

روغن گیربکس اتوماتیک و فیلتر آن هر  50.000کیلومتر تعویض گردد

( )1فقط بعد از بررسی و اطمینان از سالم بودن سیستم و تنها از روغنهایی که در کتابچه راهنما نشان داده شده برای اضافه کردن استفاده نمایید.
( )2مصرف ( AdBlue )UREAبستگی به شرایط استفاده از خودرو دارد و با کم شدن آن ،چراغ هشدار و پیغام مربوطه روی صفحه نشانگر روشن میشود
(در صورت مجهز بودن)
( )3در صورتی که خودرو در جادههای خاکی استفاده میشود؛ فیلتر هوا را هر  5/000کیلومتر بررسی و تمیز نموده و هر  10/000کیلومتر یا هر زمانی که
نشانگر مسدود بودن فیلتر هوا ظاهر میگردد ،آن را تعویض نمایید.
( )4در خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک ( )AT9در صورت استفاده در جادههای خاکی ،توصیه میشود فیلتر هوا را هر  10/000کیلومتر تعویض نمایید.
( )5بازه تعویض روغن و فیلتر روغن موتور بستگی به شرایط استفاده از خودرو دارد و در صورت نیاز چراغ هشدار پیغام (در صورت مجهز بودن) روی صفحه
نشانگر نمایش داده میشود (بخش "چراغها و پیغامهای هشدار" را مالحظه فرمایید) و نباید از  10/000کیلومتر یا  6ماه فراتر رود .در صورتی که از خودرو
بیشتر در داخل شهر استفاده میشود هر  7500کیلومتر روغن موتور و فیلتر روغن را عوض کنید.
( )6تعویض روغن ترمز باید هر  2سال یکبار بدون توجه به مسافت طی شده صورت گیرد.
( )7پس از اولین تعویض روغن ،کشش تسمه موتور را بررسی نمایید.
( )8بدون در نظر گرفتن مسافت طی شده ،تسمه تایم باید در شرایط سخت (آب و هوای سرد ،رانندگی در داخل شهر ،کارکرد طوالنی در حالت دور آرام) هر
 2سال یکبار و نهایت هر  3سال یکبار تعویض شود .نهایت مسافت شده  100/000کیلومتر است.
(*) توجه :روغن گیربکس اتوماتیک ( )AT9و فیلتر آن را هر  100/000کیلومتر تعویض نمایید.
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مدلهای دارای سوخت طبیعی
هزار مایل

هزار کیلومتر
سال

بارزسی وضعیت شارژ باتری و احتمال شارژ آن
بازرسی شرایط  /ساییدگی تایر و در صورت لزوم تنظیم فشار
بازرسی عملکرد سیستم روشنایی(چراغهای جلو ،چراغهای راهنما ،چراغ
هشدار خطر(فالشر) ،محفظه بار ،قسمت سرنشین ،جعبه داشبورد ،چراغ
هشدار صفحه نشانگر و غیره)
بازرسی عملکرد شیشهشوی /برف پاککن شیشه جلو و در صورت لزوم
تنظیم آبپاشها
بازرسی شرایط و ساییدگی عملکرد تیغههای برف پاککن شیشه جلو /عقب
بازرسی تمیز بودن قفل درب موتور ،محفظه بار ،تمیزی و روغنکاری اتصاالت

بازرسی چشمی شرایط :بدنه بیرونی خودرو ،محافظ زیر بدنه ،لولهها و
شیلنگها (اگزوز سیستم سوخترسانی -سیستم ترمز) اجزاء پالستیکی
(گردگیرها ،شیلنگها ،بوشها و غیره)

198

بازرسی چشمی شرایط و ساییدگی لنت ترمز دیسک جلو و عملکرد
نشانگر ساییدگی لنت ترمز
بازرسی شرایط و ساییدگی لنت ترمز و عملکرد نشانگر ساییدگی لنت
ترمز (در صورت مجهز بودن)
بررسی و در صورت نیاز اضافه کردن سطح مایعات (مایع خنککننده
موتور ،روغن کالچ /ترمز  /هیدرولیک ،مایع شیشهشوی شیشه جلو ،مایع
باتری و غیره)
بازرسی چشمی شرایط کمربند ایمنی و تجهیزات (در خودروهای بدون
کشنده خودکار)

30
48
2
●
●

60
96
4
●
●

90
144
6
●
●

120
192
8
●
●

150
240
10
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

هزار مایل

بررسی کشش تجهیزات کمریندایمنی(مدلهای بدون سیستم کشنده خودکار)

30
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2
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●
●
●

●
●
●

بررسی تمیز بودن تنظیمکنندههای پایین درب کشویی بغل در مدلهای
داری ( S.S.Dهر  6ماه)
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●

●

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن  /هر  10.000کیلومتر

●

●
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●

●

بازرسی چشمی شرایط و تنظیمات لولههای متان ،محکم بودن مخزن
متان و بازیابیهای احتمالی آن
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هزار کیلومتر
سال

بررسی شرایط ترمزدستی و در صورت لزوم تنظیم آن
بررسی دود اگزوز
بررسی عملکرد سیستم کنترل موتور( با استفاده از رابط سیستم عیبیابی)

تعویض شمعها
تعویض تسمه تایم  /هر  100.000کیلومتر
تعویض کارتریج فیلتر هوا  /هر  10.000کیلومتر
تعویض روغن ترمز  /هر  2سال
تعویض فیلتر محفظه سرنشین  /هر  48.000کیلومتر

بررسی رگوالتور فشار و در صورت لزوم تعویض فیلتر داخلی آن
بررسی عملکرد و پارامترهای سیستم مصرف سوخت با استفاده از رابط
سیستم خود عیبیابی
بررسی محکم بودن تسمههای بستن سیلندر
بررسی رگوالتور فشار گرمکن لوله سوخت
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هزار مایل

هزار کیلومتر
سال

ت ّها)
بررسی نصب درست انژکتورها (موقعیت و محکم بودن بس 
بررسی اتصاالت برقی و یکپارچگی سیستم برقی موتور
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( )1در صورتی که خودرو ،در جادههای خاکی ،استفاده میشود :فیلتر هوا را هر  5/000کیلومتر بررسی و تمیز نموده و هر  10/000کیلومتر تعویض نمایید.
( )2در صورتی که مسافت طی شده ساالنه خودرو کمتر از  10/000کیلومتر است باید روغن موتور و فیلتر روغن هر  6ماه تعویض شود.
( )3بدون توجه به مسافت طی شده ،تعویض روغن ترمز هر دو سال یکبار باید صورت گیرد.

200

بررسی مقادیر

2.3 120HP - 140 HP - 160 HP - 180 HP Multijet AdBlue

  . Aورودی مخزن روغن موتور   .Bمیله اندازهگیری روغن موتور      .Cمایع خنککننده موتور     .Dمایع شیشهشوی شیشه جلو
 .Eروغن ترمز     .Fروغن فرمان هیدرولیک

تصویر 224

)198 )197
)57
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2.3 140 Natural Power versions

تصویر 225

  . Aورودی مخزن روغن موتور   .Bمیله اندازهگیری روغن موتور      .Cمایع خنککننده موتور     .Dمایع شیشهشوی شیشه جلو
 .Eروغن ترمز     .Fروغن فرمان هیدرولیک
)198 )197
)57

202

هشدار

 )197هرگز هنگام کار در محفظه موتور ،سیگار نکشید .گازها و بخارهای قابل اشتعال موجود ممکن است باعث آتشسوزی شود.
 )198هنگام داغ بودن موتور و در صورت کار در محفظه موتور بسیار مراقب باشید .ممکن است بسوزید! به خاطر داشته باشید فن ممکن است هنگام داغ
بودن موتور به کار بیفتد .این امر میتواند به شما آسیب جدی برساند .بررسی کنید روسری ،کراوات و سایر البسه آزاد در قطعات در حال حرکت گیر نکند.
نکته مهم

 )57هنگام اضافه کردن مایعات مراقب باشید که مایعات مختلف با هم مخلوط نشوند :زیرا با هم مطابقت نداشته و ممکن است به خودرو آسیب جدی وارد
شود.
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نکته مهم :پس از اضافه کردن یا تعویض روغن
روغن موتور
موتور ،موتور را برای چند ثانیه روشن کرده و پس
)58
چند دقیقه پس از پارک خودرو در جای مسطح و از خاموش کردن چند دقیقه صبر کرده و سپس
خاموش کردن موتور (حدود  ۵دقیقه) ،سطح روغن سطح روغن را اندازه بگیرید.
را بررسی کنید .سطح روغن باید بین عالمتهای نکته مهم :همیشه همان نوع روغن موتوری که قب ً
ال
 MAXو  MINروی میله ( )Bتصویر  225 -224قرار در موتور استفاده شده است را اضافه کنید.
داشتهباشد.
فاصله بین  MINو  MAXحدود  ۱لیتر روغن میباشد .مایع خنککننده موتور
)199
اگر سطح روغن نزدیک یا حتی پایینتر از خط
)59
 MINبیاید ،از طریق ورودی ( )Aتصویر 225 -226
سطح مایع خنککننده باید هنگام سرد بودن موتور
با استفاده از لوله (در صورت مجهز بودن) روغن
بررسی شود و باید بین خطوط  MAXو  MINدر
اضافه کنید تا به سطح  MAXبرسد.
مخزن قرار داشتهباشد.
سطح روغن نباید از خط  MAXباالتر رود.
اگر سطح مایع پایین باشد به طریق زیر عمل کنید:
مصرف روغن موتور
  برای دسترسی به ورودی مخزن پیچ ( )Bرا در
حداکثر مصرف روغن موتور معموالً در هر 1/000
خالف جهت عقربهای ساعت چرخانده و درپوش
کیلومتر 400 ،گرم میباشد .اگر خودرو صفر باشد.
پالستیکی ( )Aتصویر  226را خارج کنید.
موتور باید کار کند ،بنابراین مصرف روغن موتور پس   ترکیب  ٪50مایع آب مقطر و PETRONAS ٪50
از  500-600کیلومتر کار کرد اولیه در نظر گرفته
 LOBRICANTSرا به آرامی از طریق ورودی
میشود.
مخزن داخل آن بریزد تا به سطح  MAXبرسد.
نکته مهم :مصرف روغن موتور به حالت رانندگی و ترکیب   ٪50آب مقطر و ( PARAFLU  ٪50ضدیخ)
شرایطی که خودرو در آن استفاده میشود بستگی میتواند موتور را از یخزدن تا دمای  -35°Cحفظ
دارد.
کند.

در شرایط سخت آب و هوایی توصیه میشود از
ترکیب  ( PARAFLU UP ٪60ضدیخ) و ٪40
آب مقطر استفاده شود.
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تصویر 226

)200
)60
)5

بررسی کنید مایع داخل مخزن در سطح ماکزیمم
باشد .باید زمانی که موتور خاموش و سرد است
بررسی صورت گیرد.
به روش زیر عمل کنید:
  برای دسترسی به ورودی مخزن ،پیچهای ( )Bرا
در خالف جهت عقربههای ساعت پیجانده و در
پوش پالستیکی ( )Aتصویر  226را جدا کنید.
   به وسیله میل کنار مخزن ( )Fتصویر ،225
بررسی کنید مایع داخل مخزن بین عالمت
 MINو  MAXباشد (در زمان خاموش بودن
سطح آن روی کنار میله نشان داده میشود).
در صورتی که سطح روغن پایینتر از حد در نظر
گرفته شده میباشد ،با یکی از محصوالتی که در

بخش "مایعات و روانکنندهها" در بخش "مشخصات در دمای زیر  -20°Cاز مایع PETRONAS 35
فنی" ذکر شده است آن را پر کنید .به روش زیر (  DURANCE SCرقیق نشده) استفاده کنید.
عمل کنید:
موتور را روشن کرده و صبر کنید تا سطح مایع داخل
مخزن بی حرکت گردد.
  با موتور روشن چندین بار غربیلک فرمان را کام ً
ال
به سمت راست و چپ بچرخانید.
  روغن را تا سطح  MAXپر کنید و سپس درپوش
را بسته و محکم کنید.

مایع شیشه شوی شیش ه جلو /عقب
)202 )201

برای اضافه کردن مایع:
  زبانه درپوش ( )Dتصویر  224را به سمت بیرون
کشیده و درپوش را جدا کنید.
   لوله ورودی را به سمت باال بکشید تا قیف
تلسکوپی تصویر  227باال بیاید.
نکته مهم :برای جلوگیری از آسیبدیدن قطعات
جانبی ،قبل از بازکردن درپوش اطمینان حاصل
نمایید دقیقاً همانند تصویر  227عمل کرده باشید.
تصویر 227
ل زیر مخزن را پر کنید .از
براساس دستورالعم 
ترکیب آب و  PETRONAS DURANCE SC 35برای بستن درپوش به روش زیر عمل کنید:
  قیف را کام ً
ال فشار دهید تا محکم شود.
با نسبتهای زیر استفاده کنید:
 ٪30 PETRONAS DURANCE SCو ٪70آب در   درپوش را ببندید.
)203
تابستان یا
 ٪50 PETRONAS DURANCE SC 35و ٪50آب
در زمستان

روغن ترمز
)205 )204
)61

درپوش ( )Eتصویر  225-224را باز نموده و بررسی
کنید مایع داخلی مخزن در سطح  MAXقرار داشته
باشد.
سطح روغن ترمز در مخزن نباید از عالمت MAX
باالتر رود .در صورت نیاز به اضافه کردن روغن توصیه
می شود از روغن ترمز تعیین شده در جدول "مایعات
روانکنندهها" در فصل "مشخصات فنی" استفاده
کنید.
توجه :درپوش و مخزن و محیط اطراف آن را به دقت
تمیز کنید هنگام باز کردن درپوش مراقب باشید که
گردو خاک داخل مخزن نفوذ نکند .همیشه برای
اضافه کردن روغن از یک قیف دارای فیلتر توکار و
یک توری  0/12 mmیا کمتر استفاده نمایید.
نکته مهم :روغن ترمز رطوبت را جذب میکند به
همین دلیل در صورتی که اغلب اوقات با خودرو در
نواحی دارای درجه باالی رطوبت رانندگی میکنید،
روغن ترمز باید در فواصل کوتاهتر از بازه مندرج در
جدول "سرویس و نگهداری" تعویض شود.

205

سرویس و نگهداری
206

هشدار

نکته مهم

 )199سیستم خنککننده تحت فشار قرار دارد.
در صورت نیاز به تعویض درپوش مخزن ،از یک
درپوش اصل استفاده کنید در غیر اینصورت
کارایی سیستم به خطر میافتد .هنگام داغ بودن
موتور درب مخزن مایع خنککننده را برندارید
خطر سوختگی وجود دارد.
 )200از تماس روغن فرمان هیدرولیک با قطعات
داغ موتور جلوگیری کنید این روغن قابل
اشتعال است.
 )201اگر مخزن شیشهشوی شیشه جلو خالی
است رانندگی نکنید:
استفاده از شیشهشوی شیشه جلو برای وضوح
دید راننده ضروری است.
 )202بعضی از افزودنیهای مایع شیشهشوی
شیشه جلو قابل اشتعال میباشند .در محفظه
موتور ،قطعات داغ وجود دارد که تماس با آنها
موجب آتشسوزی میشود.
 )203درپوش را بدون گرفتن حلقه آن را جدا
کنید.
 )204روغن ترمز سمی و بسیار خورنده است.
(در صورت تماس اتفاقی بالفاصله نواحی مورد
نظر را با آب و صابون مالیم شستشو دهید.
سپس با مقدار فراوان آب بشویید .در صورت
تماس با دهان بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.
 )205عالمت روی بطری روغن ترمز به معنی آن
است که روغن ترکیبی یا بر پایه روغن معدنی
است .استفاده از روغن ترمز معدنی به واشرهای
پالستیکی مخصوص سیستم ترمز صدمه میزند.

 )58روغن موتور استفاده شده و فیلتر روغن
تعویض شده حاوی مواد خطرناک و مضر برای
محیطزیست میباشند .برای تعویض روغن
و فیلتر توصیه میشود با نمایندگی شرکت
پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.
 )59ماده ضدیخ  PARAFLU UPدر سیستم
خنککننده موتور استفاده میشود .برای اضافه
کردن مایع از همان نوع مایع موجود در سیستم
خنککننده استفاده نمایید .مایع PARAFLU
 UPنباید با هیچ نوع مایع دیگری ترکیب شود .در
صورت ترکیب شدن این مایع با مایع دیگر موتور را
روشن نکنید .در این شرایط بالفاصله با نمایندگی
شرکت پارسیان موتور تماس حاصل فرمایید.
 )60هرگز در صورت روشن بودن موتور ۸ ،ثانیه
مداوم غربیلک فرمان را تا انتها نپیچانید زیرا
باعث ایجاد سر و صدا شده ممکن است سیستم
آسیب ببیند.
 )61به دلیل خورندگی بسیار باالی روغن ترمز ،از
تماس آن با قطعات رنگ شده جلوگیری نمایید .در
صورت تماس ،بالفاصله قطعات را با آب بشویید.
نکته مهم

 )5مصرف روغن فرمان هیدرولیک بسیار پایین
است .اگر پس از مدت کوتاهی فرمان نیاز به اضافه
کردن روغن داشت ،برای بررسی نشتی روغن به
نمایندگی شرکت پارسیان موتور مراجعه نمایید..

فیلتر هوا /فیلتر ذرات
فیلتر هوا باید توسط نمایندگی شرکت پارسیان
موتور تعویض شود.

فیلتر هوا در مناطق پر گرد و خاک

(در صورت مجهز بودن)
در مناطق پر  گرد و خاک ،فیلتر هوا (به جز مدلهای
دارای گیربکس اتوماتیک) مجهز به نشانگر ناخالصی
فیلتر هوا (تصویر ( )228 )Aاست.

تصویر 228

مقدار بسته شدن سنسور را دربازههای زمانی مشخص
بررسی کنید (به بخش "سرویس دورهای" مراجعه نمایید)
نکته مهم :برای تمیز کردن فیلتر از یک کمپرسور باد
استفاده نموده و از آب یا مایع شسشو استفاده نکنید.
از آنجا که این فیلتر مخصوص مدلهای ویژه مناطق
پر گردوخاک است ،توصیه میشود برای تعویض آن
به نمایندگی شرکت پارسیان موتور مراجعه کنید.

باتری
باتری داخل محفظه سرنشین ،جلوی پدالها قرار
دارد .برای دسترسی باید درپوش محافظ آن را بر
دارید.
)207 )206

تعویض باتری

در صورت نیاز ،باتری را با باتری یدکی از همان نوع
اصلی و مطابق با همان مشخصات تعویض کنید.
اگر باتری متفرقه و متفاوت با مشخصات باتری
اصلی نصب شود ،فواصل سرویس مندرج در جدول
"سرویس و نگهداری" دیگر معتبر نخواهد بود.
برای نگهداری باتری از دستورالعملهای سازنده
باتری پیروی کنید.
)209 )208
)63 )62

هر چند خودرو مجهز به سیستم اتوماتیک
خاموش کردن چراغهای داخلی است ،همه
چراغهای سقفی داخل خودرو را خاموش کنید.
هنگام خاموش بودن موتور از روشن ماندن
تجهیزات جانبی (مانند سیستم صوتی ،چراغ
فالشر و غیره) به مدت طوالنی اجتناب کنید.
پیش از انجام هرگونه عملیات بر روی سیستم
الکتریکی ،کابل منفی باتری را جدا کنید.
بررسی کنید ترمینالهای باتری همیشه کام ً
ال
سفت باشند.
نکته مهم :قبل از قطع کردن کابل از باتری ،پس از
قرار دادن سوئيچ در موقعیت  STOPو بستن درب
سمت راننده حداقل یک دقیقه صبر کنید .هنگام
وصل مجدد کابل به باتری از قرار داشتن سوئيچ در
موقعیت  STOPو بسته بودن درب سمت راننده
اطمینان حاصل کنید.

نکته مهم :اگر باتری در سطح پایینتر از ٪50
)6
شارژ به مدت طوالنی بماند ،موجب سولفاته شدن
نکات مفید برای افزایش عمر باتری
و صدمهدیدگی آن میشود و ظرفیت آن کاهش
برای اجتناب از تخلیه شارژ باتری و دوام عمر آن ،مییابد .عالوه بر آن ،باتری درمعرض خطر یخزدگی
قرار میگیرد (در دمای .) -10°C
دستورالعملهای زیر را انجام دهید:
   پس از پارک خودرو ،از بسته بودن صحیح
دربها ،درب صندوق عقب و درب موتور و در
نتیجه خاموش بودن چراغهای سقفی داخل
محفظه سرنشین اطمینان حاصل کنید.

به بخش " استفاده نکردن از خودرو به مدت طوالنی"
در فصل "روشن کردن خودرو و رانندگی" مراجعه
نمایید.
اگر پس از خرید خودرو ،قصد نصب تجهیزات جانبی
الکتریکی را دارید که نیازمند منبع دائمی برق (مانند
آژیر صوتی و غیره) هستند ،به نمایندگی شرکت
پارسیان موتور مراجعه نمایید .در نمایندگی شرکت
پارسیان موتور ،متخصصان فنی عالوه بر توصیه
مناسبترین تجهیزات جانبی ،با بررسی اینکه آیا
خودرو تا ظرفیت بار الکتریکی مورد نیاز مقاومت
میکند یا باید باتری قویتر نصب نمود ،جذب بار
الکتریکی نهایی را ارزیابی میکنند .از آنجا که این
تجهیزات حتی در صورت خاموش بودن موتور به
مصرف برق ادامه میدهند ،به تدریج شارژ باتری را
مصرف میکنند.
نکته مهم :در صورت نصب تاخوگراف اگر از خودرو
به مدت طوالنی استفاده نمیکنید ،توصیه میشود
که برای حفظ شارژ باتری کابل منفی آن جدا شود.
در صورت مجهز بودن خودرو به عملکرد قطع کن
باتری توضیح روند آن را در بخش "کنترل"در فصل "
آشنایی با خودرو" مطالعه فرمایید.
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)206مایع باتری سمی و خورنده است .از تماس
آن با پوست و چشمّها جلوگیری کنید .باتری
را از آتش بدون محافظ و منابع جرقه دور نگه
دارید :خطر انفجار و آتشسوزی وجود دارد.
 )207کارکرد باتری با سطح مایع بسیار پایین،
به باتری صدمه جبران ناپذیر میرساند و حتی
باعث انفجار آن میشود.
 )208قبل از انجام هرگونه عملیات بر روی
سیستم برقی ،سوئيچ را در موقعیت  STOPقرار
داده و حداقل  ۱دقیقه صبر کنید و سپس کابل
منفی باتری را از ترمینال آن جدا نمایید.
 )209هنگام انجام هرگونه عملیات بر روی باتری
یا در مجاورت آن همیشه از عینک محافظ
(ایمنی) استفاده کنید.
نکته مهم

 )63اگر خودرو باید به مدت طوالنی بدون
استفاده و در شرایط سرمای شدید نگهداری
شود ،باتری را جدا کرده و در محلی گرم
نگهداری کنید .در غیر اینصورت یخ خواهد زد.
نکته مهم

 )6باتریها حاوی مواد بسیار مضر برای
محیطزیست میباشند .توصیه میشود برای
تعویض باتری قدیمی خودرو به نمایندگی شرکت
پارسیان موتور مراجعه کنید.

نازلها

شیشهشوی(آبپاش) شیشه جلو تصویر 230

برف پاککن شیشه جلو
تعویض تیغههای برف پاککن شیشه جلو
  )210

)64

 )62سوار کردن اشتباه تجهیزات الکتریکی و
الکترونیکی ممکن است موجب صدمه شدید به
خودرو شود .در صورت نصب تجهیزات جانبی
(مانند آژیرهای صوتی ،تلفن سایر و غیره) به
نمایندگی شرکت پارسیان موتور مراجعه نمایید.
در صورت نیاز به نصب باتری به ظرفیت باالتر،
متخصصان نمایندگی بهترین تجهیزات را به شما
پیشنهاد خواهند داد.

تصویر 230

تصویر 229

208

به روش زیر عمل کنید:
  بازوی برف پاککن شیشه جلو را بلند کنید و
زبانه ( )Aتصویر  229فنر مربوطه را فشار داده
و تیغه را از بازو جدا کنید.
  از طریق وارد کردن زبانه به تسمه مخصوص بازو
تیغه جدید را نصب کنید .بررسی کنید که تیغه
جدید در محل خود قفل شده باشد.
  بازو را روی شیشه جلو قرار دهید.

اگر آبپاش عمل نمیکند ابتدا بررسی کنید مایع
در مخزن وجود داشتهباشد.
سپس بررسی کنید سوراخهای نازل (آبپاش)
مسدود نشدهباشد.
در صورت لزوم از یک سوزن برای باز کردن آن
استفاده کنید.
زاویه آبپاش را با استفاده از یک پیچگوشتی سر
تخت کوچک تنظیم کنید.

آب باید دقیقاً تا حدود  1/3ارتفاع از لبه باالی شیشه
جلو پاشیده شود.

چرخها و تایرها

باالبردن خودرو

در صورت نیاز به باال بردن خودرو ،این کار را در
شیشهشوی چراغهای جلو
نمایندگی شرکت پارسیان موتور انجام دهید زیرا
وضعیت و تمیزی نازلها را در بازههای زمانی منظم
مجهز به جرثقیل بازویی و یا تجهیزات الزم هستند.
بررسی کنید.
کام ً
ال همانند تصویر  231خودرو را روی بازوی
هنگامی که چراغهای نور پایین روشن بوده و از
جک یا جک تعمیرگاهی قرار دهید.
شیشهشوی شیشه جلو استفاده شود ،شیشهشوی
چراغهای جلو هم به صورت خودکار عمل میکند.
هشدار

 )210رانندگی با تیغههای برف پاککن ساییده
شده بسیار خطرناک است زیرا در شرایط آب و
هوای بد میزان دید کاهش مییابد.
نکته مهم

 )64درصورتیکه تیغههای برف پاککن را بلند
کردهاید از برف پاککن استفاده نکنید.

تصویر 231

فشار هر تایر را به همراه تایر زاپاس هر دو هفته و
قبل از سفرهای طوالنی بررسی کنید .فشار باد تایر
باید در حالت توقف و سرد بررسی شود.
طبیعی است هنگام استفاده از خودرو ،فشار تایر
افزایش مییابد .برای بررسی درست فشار باد تایر
بخش "تایرها" در فصل "مشخصات فنی" را مالحظه
فرمایید.
طبق تصویر  232فشار نامناسب باد تایر باعث
ساییدگی غیر عادی تایر میشود.
  Aفشار باد نرمال  :ساییدگی یکنواخت آجها
  Bفشار باد کم  :ساییدگی به ویژه در لبههای شیار
تایر
  Cفشار باد زیاد  :ساییدگی به ویژه در مرکز شیارهای
تایر
هنگامی که ضخامت آج کمتر از  1/6 mmاست تایرها
باید تعویض شوند .شرایط ،قوانین  و مقررات کشوری
که در آن رانندگی میکنید را رعایت کنید.
)213 )212 )211
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تصویر 232

210

نصب بودهاند برای تعویض آنها به نمایندگی
شرکت پارسیان موتور مراجعه نمایید .به خاطر
داشته باشید تایر زاپاس را با دقت زیاد بازرسی
کنید.
  در صورت تعویض ،همیشه از نصب تایرهای جدید
که در اصل بودن آن شک دارید اجتناب کنید.
  هنگام تعویض تایر ،والو پنچرگیری را نیز تعویض
کنید.
  برای ایجاد ساییدگی یکنواخت بین تایرهای جلو
و عقب ،توصیه میشود تایرها را هر  10-15هزار
کیلومتر تعویض کرده و در یک سمت خودرو نگه
دارید تا جهت گردش آنها تغییر نکند.

نکات مهم
  تا حد ممکن از ترمزگیری ناگهانی ،حرکت شدید
و برخورد شدید با جدول پیادهرو ،گودال یا سایر
موانع جلوگیری کنید .رانندگی طوالنی بر روی
نکته مهم :هنگام تعویض تایر ،از طریق والو تایر
جادههای ناهموار موجب صدمه به تایرها میشود.
  تایرها را به طور منظم از نظر صدمه در قسمت بررسی کنید سنسور پایش فشار باد تایر ()TPMS
دیوارهها ،برجستگیها ،ورم کردگیها یا ساییدگی همان مقدار قبلی باشد.
نامنظم آج بررسی کنید .در صورت لزوم به
هشدار
نمایندگی شرکت پارسیان موتور مراجعه نمایید.
  از بارگیری بیش از حد در خودرو هنگام رانندگی
 )211پایین بودن بیش از حد فشار باد تایر موجب
اجتناب کنید .این امر موجب صدمات جدی به داغ شدن تایر و صدمه شدید به آن میشود.
چرخها و تایرها میشود.
 )212تایرها را از چپ به راست خودرو یا برعکس
کرده
توقف
بالفاصله
تایر،
  در صورت پنچر شدن
تعویض نکنید.
برای جلوگیری از صدمهدیدن تایر ،رینگ ،سیستم  )213رینگهای آلومینومی را در دمای باالتر
تعلیق و سیستم فرمان پنجری آن را بگیرید.
از  180°Cمجددا ً رنگ نکنید .در این صورت
  تایر حتی اگر زیاد مورد استفاده قرار نگیرد ،کهنه خصوصیات مکانیکی چرخها ممکن است در
میشود .آثار ترکخوردگی بر روی شیارها و دیواره معرض خطر قرار گیرد.
تایر نشانه کهنگی و ساییدگی است .در هر صورت
اگر تایرها به مدت بیش از  6سال بر روی خودرو

تایرهای برفی
هنگامی که ضخامت آج کمتر از  4میلیمتر باشد
عملکرد این تایرها تا حد زیادی کاهش می یابد .در
اینصورت آنها را تعویض کنید.
نکته مهم :در صورت استفاده از تایرهای برفی ،حداکثر
سرعت مشخص شدهای را که باید زیر آن مقدار با
خودرو رانندگی کرد (تا  ٪5اضافهتر) بر روی یادداشتی
نوشته و در محفظه سرنشین و در معرض دید قرار
دهید هر چهار تایر باید از یک نوع (مارک و آج) باشد
تا هنگام رانندگی و ترمزگیری و حرکت ،امنیت بیشتر
شود به خاطر داشته باشید که جهت چرخش تایرها
را عوض نکنید.
)214

هشدار

 )214حداکثر سرعت برای تایرهای برفی دارای
عالئم " 160 ،"Qکیلومتر بر ساعت است و برای
تایرهای برفی دارای عالمت " 190 ،"Tو برای
تایرهای دارای عالمت " 210 ،"Hکیلومتر بر
ساعت است هر چند که باید بر اساس محدوده
سرعت اتوبانها رانندگی کنید.

زنجیر چرخ
استفاده از زنجیر چرخ باید بر اساس قوانین و مقررات
کشور صورت گیرد.
زنجیر چرخ فقط روی چرخهای جلو (چرخهای
محرک) نصب می شوند .توصیه میشود از زنجیر
چرخهای  Lineaccessori MOPARاستفاده کنید.
بعد از چند مترحرکت ،کشش زنجیرهای چرخ را
بررسی کنید.

نکته مهم

 )65هنگام استفاده از زنجیر چرخ با سرعت کم
رانندگی کنید .هرگز سرعت را از  50کیلومتر
بر ساعت باالتر نبرید .از افتادن در دستاندازها
جلوگیری کنید .روی پلهها و یا پیاده رو رانندگی
نکنید .و در صورت عدم وجود برف ،مسافت
طوالنی را با زنجیر چرخ طی نکنید تا از آسیب
دیدن خودرو و سطح جاده جلوگیری شود.

)65

بدنه

نکته مهم :هنگام استفاده از زنجیرهای چرخ ،درزمان
شتابگیری بسیار دقت کنید تا از لغزش چرخهای
محرک جلوگیری شده و یا تا حد امکان احتمال آن محافظت در برابر عوامل جوی
کاهش یابد زیرا ممکن است باعث پاره شدن زنجیر دالیل اصلی خوردگی و زنگزدگی به شرح زیر
چرخ و در نتیجه آسیب به بدنه یا قطعات مکانیکی میباشد:
خودرو شود.
  آلودگی هوا
نکته مهم :برای خودروهای مجهز به تایر 75/225
  وجود نمک و رطوبت در هوا(مناطق ساحلی یا
 ،R16از زنجیر چرخ با ضخامت حداکثر 16mm
شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب)
استفاده کنید .هنگام رانندگی در جادههای برفی
  شرایط محیطی فصلی
زنجیر چرخ  ،توصیه میشود  ASRرا غیر فعال کنید.
توصیههایی برای محافظت از بدنه
در حقیقت در چنین شرایطی سرخوردن چرخهای
رنگ
محرک کشش بهتری را فراهم میآورد.
رنگ بدنه فقط زیبایی خودرو محسوب نمیشود بلکه
از صفحه فلزی زیر بدنه نیز محافظت میکند.
برای جلوگیری از زنگزدگی ،توصیه میشود
خراشیدگیها و خوردگیها را بالفاصله اصالح کنید.
فقط از محصوالت رنگ اصل برای این امر استفاده کنید

(به بخش "پالک شناسایی رنگ بدنه" در فصل
"مشخصات فنی" مراجعه کنید ).مراقبت عادی از بدنه
شامل شستشو خودرو میشود :تکرار این مراقبت به
شرایط و محیطی که خودرو در آن استفاده میشود
بستگی دارد.
به عنوان مثال توصیه شده شستشوی خودرو را در
نواحی با آلودگی باالی جوی یا رانندگی در جادهای
دارای نمک بیشتر انجام دهید .برای شستشوی
صحیح خودرو به روش زیر عمل کنید:
  با استفاده از آبپاش کم فشار ،بدنه را شستشو
دهید.
  با استفاده از اسفنج و مقداری محلول صابونی
بدنه را پاک کرده و مکررا ً با اسفنج آب بریزید.
  بدنه را با آب به خوبی بشویید و به وسیله پمپ
هوا یا پارچه جیر خشک کنید.
   در صورت شستشوی خودرو در کارواش
توصیههای زیر را رعایت کنید.
  آنتن را جهت جلوگیری از صدمهدیدن آن جدا
کنید.
  خودرو باید با آب و محلول صابون شسته شود.
  برای جلوگیری از به جا ماندن اثر صابون بر روی
بدنه یا قطعات پنهان از دید ،سرتا سر بدنه با آب
شستشو شود.
شیشهها
برای تمیزکردن شیشهها از شویندههای مخصوص
استفاده کنید .برای جلوگیری از خراشیدگی شیشه
یا اثر منفی بر روی شفافیت آن از پارچه تمیز
استفاده کنید.
211
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نکته مهم :برای جلوگیری از صدمهدیدگی تجهیزات چراغهای جلو
گرمکن داخل ،شیشه عقب را به آرامی با یک پارچه در نکته مهم :هرگز از مواد نفتی(مانند نفت یا بنزین)
جهت کانکتورهای شیشه پاک کنید.
یا گازهای کتون (مانند استون) برای تمیز کردن لنز
(بلوری) چراغهای جلو استفاده نکنید.
محفظه موتور
پس از هر زمستان ،سرتاسر محفظه موتور را بشویید و
)66
از پاشیدن مستقیم آبپاش بر روی یونیت کنترلهای
)7
الکتریکی و جعبه فیوز و رله در سمت چپ محفظه
موتور (جهت رانندگی) اجتناب کنید .این عملیات را
نکته مهم
در تعمیرگاه تخصصی انجام دهید.
نکته مهم  :عمل شستشو باید در صورت سرد بودن
موتور و قرارگیری سوئيچ خودرو در موقعیت STOP
انجام شود .پس از شستشو ،بررسی کنید تجهیزات
محافظ (مانند درپوشهای پالستیکی و گاردهای
محافظ) جدا نشده یا صدمه ندیده باشند.

 )66تجهیزات کهنه بعضی از کارواشها یا
وضعیت نامناسب تجهیزات آنها میتواند موجب
صدمهزدن به بدنه خودرو و تشکیل خطوط
بر روی رنگ بدنه و کدرشدن آن به ویژه در
خودروهای تیره رنگ شود .در صورت وقوع این
امر ،به وسیله محصوالت مناسب ،رنگ بدنه را به
آرامی صیقل دهید.
نکته مهم

 )7مواد شوینده موجب آلودگی آب میشوند.
خودرو باید در محلی شستشو شود که مجهز
به تجهیزات جمعآوری و پاککردن مایع مورد
استفاده در مرحله شستشو باشد.

212

داخل خودرو
به طور منظم بررسی کنید که آب حاصل از کفشهای
خیس ،چتر و غیره زیر کفپوش خودرو جمع نشدهباشد.
)216 )215

صندلیها و قطعات فابریک

با استفاده از یک برس نرم یا جاروبرقی ،گردوخاک را
بگیرید .توصیه میشود از یک برس مرطوب بر روی
لوازم مخمل استفاده کنید .صندلیها را با کمک اسفنج
و محلول آب و صابون مالیم پاک کنید.

قطعاتپالستیکی

توصیه میشود قطعات پالستیکی داخلی را با پارچه
آغشته به محلول آب و صابون مالیم تمیز کنید .برای
پاک کردن گریس و لکههای سخت از محصوالت
مخصوص شستشوی پالستیک استفاده کنید این مواد
فاقد حالل بوده و بر روی ظاهر و رنگ اجزای خودرو
تأثیری نمیگذارند.
نکته مهم :هرگز از الکل ،یا فراوردههای نفتی برای تمیز
کردن شیشه صفحه نشانگر استفاده نکنید.

غربیلک فرمان چرم /توپی دستهدنده/
ترمزدستی

شیلنگهای پالستیکی

بر اساس نحوه نگهداری سیستم ترمز و شیلنگهای
(در صورت مجهز بودن)
ً
این قطعات باید فقط با آب و صابون مالیم تمیز پالستیکی سیستم سوخترسانی ،دقیقا بر اساس
شوند .هرگز از الکل یا محصوالت حاوی الکل استفاده "جدول زمانبدی سرویس و نگهداری" عمل نمایید.
ازن ،دمای باال و یا نشست طوالنی مدت مایعات و
نکنید.
روغنها ممکن است باعث سخت و مسدود شدن
شیلنگها شود .بنابراین به دقت آنها را بررسی نمایید.
هشدار
 )215هرگز از محصوالت قابل اشتعال مانند
بنزین یا رقیق شده آن برای تمیز کردن داخل
خودرو استفاده نکنید .زیرا اصطکاک ایجاد شده
با وسایل الکتریکی در حین تمیز کاری ممکن
است باعث ایجاد آتشسوزی گردد.
 )216قوطیهای اسپری را دورن خودرو نگه
ندارید .زیرا ممکن است منفجر شوند .قوطیهای
اسپری را نباید در دمای بیش از  50°Cنگهداری
نمود .زیرا قرار گرفتن در معرض نور خورشید
ممکن است باعث شود دما ،حجم ماده داخل
قوطی را افزایش داده و باعث انفجار خودرو
گردد.

213
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مشخصات فنی
در این فصل تمام آنچه باید در مورد خودرو بدانید
در قالب جدول و شکل گرافیکی ارائه شده است.
این اطالعات نه تنها برای کارشناسان بلکه برای
تمام افرادی که میخواهند جزئیات کاملی در مورد
خودرو داشته باشند سودمند است.

اطالعات شناسایی 216 ................................................
کدهای موتور  -مدل بدنه 218 ...................................
موتور 220 ......................................................................
سیستم غربیلک فرمان 222 ........................................
چرخها 223 ....................................................................
ابعاد 228 ........................................................................
عملکرد 238 ...................................................................
وزن و بار 240 ................................................................
سوختگیری 243 .........................................................
سیاالت و روغنها 246 .................................................
مصرف سوخت و گاز آالینده 250 .................... CO2
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مشخصات فنی

( )Eحداکثر وزن مجاز بارگیری کامل خودرو
اطالعات شناسایی
( )Fحداکثر وزن مجاز بارگیری کامل به همراه تریلر
توصیه میشود کدهای شناسایی را در محلی یادداشت ( )Gحداکثر وزن مجاز روی اکسل اول (جلو)
کنید .اطالعات شناسایی بر روی بر چسبها به قرار ( )Hحداکثر وزن مجاز روی اکسل دوم (عقب)
زیر چاپ شده است:
( )Lکد مدل بدنه
VIN
  پالک (شماره)
( )Mشماره مخصوص قطعات یدکی
  عالمت شاسی
( )Nمقدار صحیح ضریب آالینده (برای خودروهای
  پالک (شماره) شناسایی بدنه خودرو
دیزلی)
  عالمت موتور

عالمت موتور شماره شناسایی خودرو

()VIN

ت شاسی
عالم 

این عالمتها به ترتیب بر روی گلگیر داخلی چرخ
سمت سرنشین  Aتصویر  234و دیگری روی قسمت
پایین شیشه جلو تصویر  235قرار دارد .این عالمت
شامل موارد زیر میباشد :
  نوع خودرو
  شماره سریال شاسی

پالکشناسایی رنگ بدنه

تصویر 235

این پالک داخل درب موتور رام شاسی جلو قراردارد
و شامل اطالعات زیر میشود (تصویر : )236
( )Aسازنده رنگ
( )Bنام رنگ
( )Cکد رنگ پارسیان موتور
( )Dکد رنگ و اصالح مجدد

تصویر 233
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این شماره روی رام شاسی جلو محفظه موتور قرار
داشته طبق تصویر  233شامل اطالعات زیر است :
( )Aنام سازنده
( )Bشماره تأیید شده
( )Cکد شناسایی نوع خودرو
( )Dشماره شاسی

تصویر 234

تصویر 236

عالمت موتور

این عالمت روی بلوک سیلندر قرار دارد و شامل نوع
و شماره سریال موتور میشود.

عالمت سیلندر

اطالعات هر سیلندر متان روی سر سیلندر حک شده
است.

نکته مهم

 )67در صورتی که خودرو در کشوری غیر از
ایتالیا ثبت شده است ،گواهی تأیید ،شماره
شناسایی و روند بررسی سیلندرهای متان باید
به تأیید کشور مربوطه رسیده باشد .در تمامی
موارد الزم است به خاطر داشته باشید عمر
سیلندرها براساس ماده  110قوانین 20 ECE
سال از تاریخ تولید میباشد.

تصویر 237

برگه دیگری نیز توسط نمایندگی به همراه مدارک
خودرو ارائه میگردد که زمان اولین بررسی  /تست
سیلندر را نشان میدهد.
)67

بازرسی سیستم

سیلندرها باید براساس قانون  ECEماده شماره ،110
هر چهار سال یکبار پس از تاریخ ثبت خودرو یا بر
اساس قوانین کشور مربوطه بازرسی شوند.
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کد موتور

F1AGL4114
F1AGL4113
F1AGL4112
F1AGL4111
F1CFA401A

مدل

2.3 120 HP Multihet whit AdBlue
2.3 140 HP Multihet whit AdBlue
2.3 160 HP Multihet whit AdBlue
2.3 180 HP Multihet whit AdBlue
( )سوخت طبیعی3.0 140 Natural Power

مشخصات فنی

 مدل بدنه- کدهای موتور

218

این نمونه کد و کلید مدل بدنه برای تمام کدهای
مدل بدنه صدق میکند.
نمونه:

250 A M M F A DX
مدل 250

GVW A
  Mموتور
  Mاکسلهای گیربکس موتور
  Fبدنه
  Aفاصله دو محور چرخ
  DXمدل
GVW
3000 kg A
3300 kg B
3500 kg C
 3500 kg Dماکزیمم
 4250/4005/3995 kg Eماکزیمم
2800 kg F
3650 kg G
 3510 kg Hماکزیمم
3510 kg L
 4400 kg Mماکزیمم
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

و گیربکس اتوماتیک AT9
گیربکس

  Nگیربکس مکانیکی (دندهای)  
  Bگیربکس اتوماتیک AT9

فاصله دو محور چرخ

  Aفاصله کوتاه بین دو محور چرخ
  Bفاصله متوسط بین دو محور چرخ
 Cفاصله بلند بین دو محور چرخ
 Dفاصله متوسط -بلند بین دو محور چرخ
 Eتمامی فواصل (خودروهای تکمیل نشده)

بدنه

  Aشاسی کابین
  Bشاسی بدون کابین
 Cکف کابین
 Dجعبه
 Fون
 Gشاسی جعبه کشیده
 Hشاسی کابین کشیده
 Mمینی بوس
 Pپانوراما
 Rمدل  6-9 Combiنفره
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مشخصات فنی

موتور

2.3 120 HP Multijet
with AdBlue

2.3 140 HP Multijet
with AdBlue

2.3 160 HP Multijet
with AdBlue

2.3 180 HP Multijet
with AdBlue

F1AGL4114

F1AGL4113

F1AGL4112

F1AGL4111

دیزل

دیزل

دیزل

دیزل

 4سیلندر خطی

 4سیلندر خطی

 4سیلندر خطی

 4سیلندر خطی

قطر و کورس پیستون ()mm

88 x 94
2287
16.2 : 1
88

88 x 94
2287
16.2 : 1
103

88 x 94
2287
16.2 : 1
118

88 x 94
2287
16.2 : 1
130

حداکثر قدرت ()EEC) (HP

120

140

160

180

دور موتور ()rpm

3600

3600

3500

3500

حداکثرگشتاور ()ECC) (Nm

320

350

380

400

دور موتور ()rpm

1400

1400

1500

1500

خصوصیات کلی

کد نوع موتور
سیکل (نوع سوخت مصرفی)
شماره و ترتیب سیلندرها

حجم موتور ()CM3
نسبت تراکم

حداکثر قدرت ()EC) (kW

سوخت
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گازوئیل (با مشخصات )EN590

خصوصیات کلی

کد نوع موتور
سیکل (نوع سوخت مصرفی)
شماره و ترتیب سیلندرها

قطر و کورس پیستون ()mm
حجم موتور ()CM3
نسبت تراکم

حداکثر قدرت ()EC) (kW
حداکثر قدرت ()EEC) (HP
دور موتور ()rpm
حداکثرگشتاور ()ECC) (Nm

دور موتور ()rpm
شمعها
سوخت

)سوخت طبیعی( 3.0 140 Natural power
F1CFA401A

Otto
 4سیلندر مستقیم

95.8 x104
2999
12.5 ± 0.5:1
100
136
3500
350
1500
Champion RC7BYC- NGK IFRF-D
متان
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مشخصات فنی

سیستم غربیلک فرمان
مدل

فاصله دو محور کوتاه
فاصله دو محور متوسط
فاصله دو محور متوسط -بلند
فاصله دو محور بلند
فاصله دو محور بسیار بلند
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دایره چرخش (حاشیه به حاشیه) ()m

نوع

11.06
12.46
13.54
14.28
15.3

شانهای و پیستون به همراه غربیلک فرمان
هیدرولیک

چرخها
رینگها و تایرها

رینگ استیل پرسی یا آلومینیومی تایرهای رادیال
تیوبلس
تمام تایرهای مورد تأیید در کتابچه تجهیزات ذکر
شده است.
نکته مهم :اگر بین کتابچه راهنمای مالک و کتابچه
تجهیزات تفاوتی مشاهده میکنید ،اطالعات مورد
نیاز خود را از کتابچه تجهیزات به دست اورید.
برای اطمینان از ایمنی خودرو هنگام حرکت اندازه
تعیین شده را رعایت کنید .تایرهای یک اندازه را بر
روی چرخها نصب کنید.
نکته مهم :از تیوبهای بادی برای تایرهای تیوبلس
استفاده نکنید.

تایر زاپاس

رینگ استیل پرسی
تایر تیوبلس

مشخصات صحیح مقادیر تایر

زاویه تو -این ( )Toe-inچرخ جلو بین رینگها:

-1 ± 1 mm

مقادیر با توجه به نوع خودرو و نوع رانندگی تغییر
میکند.
223

تایرها

رینگ

6 J x 15-68

6 J x 16-68

6 J x 16-68

ظرفیت بارگیری مجاز

 سرعت/ شاخص بار/سایز

225/70 R15C
(112/110 R)
M+S

225/75 R16C
(116/114 R)
M+S

225/75 R16C
(116/114 R)M+S

225/70 R15C
(112/110 S)

215/70 R15 C
(109/107 S)

-

215/70 R15 CP
(109/107 Q)

225/75 R16C
(116/114 R)

215/75 R16C
(116/114 R)

-

225/75 R16 CP
(116/114 Q)

225/75 R16C
(116/114 R)

215/75 R16C
(114/116 R)
215/75 R16C
(114/116 R)
Excluding PTT 4250

-

225/75 R16C
(116/114 Q)

3000
3300
3500
3000
3300
3500/3650
3300
3500
3300
3500/3650

مدل

مشخصات فنی

رینگ تایرهای استاندارد

رینگها برای مدلهای دارای گیربکس دستی

LIGHT 15"
LIGHT TEMPO
LIBERO 15"
LIGHT 16"
LIGHT TEMPO
LIBERO 16"

3500
4000/4250
3500
4000/4250
4400

MAXI

MAXI TEMPO
LIBERO
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رینگهای برای مدلهای دارای گیربکس اتوماتیک

تایرها

رینگ

6 J x 15-68

6 J x 16-68

6 J x 16-68

ظرفیت بارگیری مجاز

مدل

3000

LIGHT 15"

-

215/70 R15 C
(109/107 S)
215/70 R15 CP
(109/107 Q)

3000

LIGHT TEMPO
LIBERO 15"

225/75 R16C
(116/114 R)

215/75 R16C
(116/114 R)

3300
3500

LIGHT 16"

-

225/75 R16 CP
(116/114 Q)
75/215 R16C
(114/116 R)
75/215 R16C
(114/116 R)
Excluding PTT 4250

3300/3500/3650

LIGHT TEMPO
LIBERO 16"

 سرعت/ شاخص بار/سایز

225/70 R15C
(112/110 R)
M+S
225/75 R16C
(116/114 R)
M+S

225/75 R16C
(116/114 R)M+S

225/70 R15C
(112/110 S)

225/75 R16C
(116/114 R)
-

225

225/75 R16C
(116/114 Q)

3500
4000/4250
3500
4000/4250
4400

MAXI

MAXI TEMPO
LIBERO

مشخصات فنی

هنگام استفاده از تایرهای زمستانی  M+Sبا شاخص سرعت کمتر از " "Sبرای رینگهای " 15و " "Rبرای رینگهای " ،16به حداکثر سرعت مجاز ذکر شده در
جدول "شاخص حداکثر سرعت" توجه کنید.
نکته مهم :فقط از تایرهای مشخص شده در کتایچه تجهیزات خودرو استفاده کنید .در صورت استفاده از تایرهای کالس  Cروی خودروهای کاروانی ،از چرخهایی
با والو فلزی جهت باد کردن استفاده نمایید .در صورت تعویض توصیه میشود از تایرهای مخصوص کاروان استفاده کنید.

فشار باد تایر سرد ()bar
جلو

عقب

الستیک استاندارد

4.0

4.0

4.1

4.5

4.1

4.5

4.0

4.0

4.1

4.5

4.1
4.1
5.0
4.5

4.5
4.5
5.5
5.0

225/75 R16 C

برای تمام مدلهای /رینگها ،به جز
تایرهای زمستانی و چهارفصل

4.5

5.0

225/75 R16 C

تایرهای زمستانی

4.5

4.8

215/70 R15 C

 )*( PTT 3000با تایرهای ساده به جز
مدل PANORAMA

با )*(3000 GVW (*) /3500PTT
تایرهای ساده

215/70 R15 C

  با تایرهای ساده PANORAMA
 )*( PTT 3000با تایرهای سایز بزرگ
بجز PANORAMA
)*(3500PTT/ )*( GVW 3000

225/70 R15 C
225/70 R15 C
215/70 R15 CP
215/75 R16 C

تایرهای زمستانی و تایرهای چهار فصل

225/70 R15 C

با تایرهای سایز بزرگ
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با تایرهایی سایر بزرگ PANORAMA
خودروهای دارای تایر کاروانی
برای تمام مدلها /رینگها

جلو

عقب

الستیک استاندارد

225/75 R16 C

تایرهای چهار فصل

4.5

5.0

225/75 R16 CP

خودروهای دارای تایر کاروانی

5.5

5.5

225/75 R16 CP

)*( Maxi 4400 GVW

با تایرهای کاروانی(در صورت مجهز
بودن)

5.5

5.5

(*) وزن کل خودرو
هنگام گرم بودن تایرها ممکن است فشار باد تایر  +1.0 barبیش از فشار توصیه شده باشد .با این وجود پس از سرد شدن تایر ،مقدار صحیح فشار باد تایر را
بازرسی کنید.
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مشخصات فنی

ابعاد

مدل PANORAMA / COMBI

ابعاد خودرو به میلیمتر و برای خودروهای مجهز به تایرهای استاندارد در نظر گرفته میشود .ارتفاع خودرو بدون بارگیری اندازهگیری میشود.

تصویر 238
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COMBI- PANORAMA

A
B
C
D
E
F
G
I

CH1
948
3000
1015
4963
2254
1510
2050
1790

MH2
948
3450
1015
5413
2524
1810
2050
1790

LH2
948
4035
)*(1015-1380
)*(5998-6363
2524
1810
2050
1790

* مدل مینی بوس 16+1 ،نفره
سایز براساس مدلهای مختلف و در محدوده مشخص شده باال تغییر میکند.
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مشخصات فنی

مدل ون

ابعاد خودرو به میلیمتر و برای خودروهای مجهز به تایرهای استاندارد در نظر گرفته میشود .ارتفاع خودرو بدون بارگیری اندازهگیری میشود.

تصویر 239
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COMBI- PANORAMA

A
B
C
D
E
F
G
I

CH1-CH2
948
3000
1015
4963
2254 - 2524
1810
2050
1790

MH1-MH2
948
3450
1015
5413
)*( 2254 – 2524
1810
2050
1790

LH2 -LH3

XLH2 – XLH3

948

948

4035

4035

1015

1380

5998

6363

)**( 2524 – 2764

2764 – 2524

1810

1810

2050

2050

1790

1790

* مدل MAXI 2269 – 2539
** مدل MAXI 2539 – 2774

سایز بر اساس مدلهای مختلف در محدوده مشخص شده باال تغییر میکند.
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مدل کامیونت

ابعاد خودرو به میلیمتر و برای خودروهای مجهز به تایرهای استاندارد در نظر گرفته میشود .ارتفاع خودرو بدون بارگیری اندازهگیری میشود.

تصویر 240
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بدنه کامیونت

CH1

MH1

LH1

XLH1

CH1

A

948

948

948

948

948

B

3000

3450

4035

4035

3000

C

1345

1345

1345

1710

960

D

5293

5743

6328

6693

4908

E
F
G

2798
2424
1810

3248
2424
1810

3833
2424
1810

4198
2424
1810

H

1790

1790

1790

1790

L

2100

2100

2100

2100

2254
1810
-1790
1980
2050

خودروهای کفی ()Chassis Cab
MH1
XLH1
LH1
MLH1
948
948
948
-3450
4035
4035
3800
1325
960
960
-5358
6308
5943
5708
2254
2254
2254
1810
1810
1810
-1790
-1790
-1790
1980
1980
1980
2050
2050
2050

XXLH1
948
4300
1590
6573
2519
1810
-1790
1980
2050

سایز بر اساس مدلهای مختلف در محدوده مشخص شده باال تغییر میکند.
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ون دارای کابین مخصوص

Chassis COWL
CH1

A

925

B

3000

C

860

D

4785

E
F
G

1810

H

17901980
2050

L

MH1
- MLH1
925
34503800

LH1

XLH1

XXLH1

CH1

925

925

925

948

4035

4035

4300

3000

860
52355585
1810

860

1225

1490

880

8520

6125

6390

4828

1810

1810

1810

2254
1810

17901980
2050

17901980
2050

17901980
2050

17901980
2050

17901980
2050

سایز بر اساس مدلهای مختلف در محدوده مشخص شده باال تغییر میکند.
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MH1
- MLH1
948
34503800
880
52355585
2254
1810

LH1

XLH1

XXLH1

948

948

948

4035

4035

4300

880

1245

1510

5863

6228

6493

2254
1810

2254
1810

2254
1810

17901980
2050

17901980
2050

17901980
2050

17901980
2050

 COWLشاسی

A
B
C
D
G
H
L

CH1
925
3000
880
4805
1810
1790 - 1980
2050

MH2 - MH1
925
3800 - 3450
880
5255-5605
1810
1790 - 1980
2050

LH1
925
4035
880
5840
1810
1790 - 1980
2050

XLH1
925
4035
1245
6205
1810
1790 - 1980
2050

XXLH1
925
4300
1510
6470
1810
1790 - 1980
2050

سایز بر اساس مدلهای مختلف در محدوده مشخص شده باال تغییر میکند.
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مدلهای CREW CAB

ابعاد خودرو به میلیمتر و برای خودروهای مجهز به تایرهای استاندارد در نظر گرفته میشود .ارتفاع خودرو بدون بارگیری اندازهگیری میشود.

تصویر 241
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مدل CREW CAB

A
B
C
D
E
F
G
I

MH1
948
3450
1340
5798
2424
1810
2100
1790

LH1
948
4035
1245
6228
2424
1810
2100
1790

XLH1
948
4035
1695
6678
2424
1810
2100
1790

سایز بر اساس مدلهای مختلف در محدوده مشخص شده باال تغییر میکند.
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)km/h( بیشترین حد سرعت مجاز پس از مدت زمان کارکرد اولیه

مدلهای دارای گیربکس دستی

3.0 140 Natural
power
()سوخت طبیعی
-

2.3 180 HP
Multijet with
AdBlue
(**)

159

161

155

161

153

156

159

-

سبک

سنگین

(*)
170(*)
161(**)
165(*)
161(**)
161

170(*)
161(**)

161

152

2.3 160 HP
Multijet with
AdBlue

2.3 140 HP
Multijet with
AdBlue

سنگین

سبک

162

163

156

148

سقف کوتاه

158

159

153

143

سقف متوسط

153

154

149

138

سقف بلند

162

163

152

سنگین

سبک

2.3 120 HP
Multijet with
AdBlue

مشخصات فنی

عملکرد

سبک

156

148

152

148

ون (به جز
Tempo مدل

)Libero

TRAILER
TRUCK/CAB
/CHASSIS
سقف کوتاه
/COWLS
PLATFORMS
(جز مدل
)Tempo Libero
CAB CHASSIS
/CHASSIS
سقف کوتاه
 ( مدلCOWLS
)Tempo Libero
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3.0 140 Natural
power
()سوخت طبیعی
-

2.3 180 HP
Multijet with
AdBlue
سنگین

سبک

(**)

(*)

2.3 160 HP
Multijet with
AdBlue
سنگین

سبک

2.3 140 HP
Multijet with
AdBlue
سنگین

سبک

2.3 120 HP
Multijet with
AdBlue
سبک

-

152

152

152

148

سقف کوتاه

-

152

152

152

146

سقف متوسط

-

152

152

149

141

سقف بلند

ون
Tempo (مدل

)Libero

15"   (*) مدلهای دارای رینگ
16"  (**) مدلهای دارای رینگ
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مشخصات فنی

برای محاسبه وزن قابل یدککشی توسط تریلر
وزن و بار
دارای ترمز ،مقادیر نشان داده شده ( )Eو ( )Fرا
از هم کم کنید.
برای مشخص کردن وزنها و بارها به جدول تصویر برای مثال3500 kg = E – 6000 kg= F  :
 242که توضیحات آن در بخش "شماره شناسایی تریلتر دارای ترمز=  2500 kg
خودرو ( ")VINداشته شده و یا به گواهی ثبت
نکته مهم :از وزن مجاز تریلر و وزن مجاز قابل
خودرو که نشاندهنده وزنهای مجاز (در صورت
یدککشی فراتر بارگیری نکنید.
مجهز بودن) میباشد مراجعه نمایید.
نکته مهم :به ظرفیت یدککشی خودرو توجه کنید.
بنابر مدل موتور ،جدولها وزن قابل یدککشی را
نشان میدهند.

تصویر 242
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( )Eحداکثر بار مجاز برای خودرو با بارگیری کامل
()GVW
( )Fحداکثر بار مجاز خودرو با بارگیری کامل
( )GVWبه همراه تریلر .در صورتیکه عددی در آن
درج نشده و یا عالمت ( )-در این قسمت نوشته شد
به معنی آن است که این خودرو قابلیت یدککش
بودن را ندارد.
( )Gحداکثر بار مجاز برای اکسل اول (جلو)
( )Hحداکثر بار مجاز روی اکسل دوم (عقب)

وزن قابل یدککشی
:عالمت

 = وزن قابل یدک کشیA
 = تریلر فاقد ترمزB
 = وزن بار روی قالب یدککشیC

241

C

B

A

100
100
100
100
100
100
100
120(*)
100
100
100
120(*)
100
100
100

750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750

2000
2500
2500
2500
2500
2500
2500
3000(*)
3000
2500
2250
3000(*)
3000
2500
2250

موتور

2.3 120 HP Multijet with AdBlue®
2.3 140 HP Multijet with AdBlue®
2.3 160 HP Multijet with AdBlue®
2.3 180 HP Multijet with AdBlue®
3.0 140 Natural Power
2.3 140 HP Multijet with AdBlue®

2.3 160 HP Multijet with AdBlue®

)GVW( مدل

2800
3650/3500/3300/3000
3510/3500/3300/3000
3650 (T.L. Tempo Libero)

سبک

3000/3300/3500/3510/3650
3500
3500
3510
3995/4005/4400
4250
3500
3510
3995/4005
4250

متوسط

موتور

A

B

C

®2.3 160 HP Multijet with AdBlue

2100
)*(3000
3000
2500
2250
2100
3000
2500
2250

750
750
750
750
750
750
750
750
750
750

100
)*(120
100
100
100
100
100
100
100
100

مشخصات فنی

مدل ()GVW

4400
3500
3510
3995/4005

®2.3 180 HP Multijet with AdBlue

4250
4400
3500
3995/4005
3820
4250

سنگین

3.0 140 HP Natural Power

(2200/2250)°

(*) برای وزن T.L ،مخصوص ( 2500 kgوزن قابل یدککشی = )100kg
( )°سیستم تعلیق افزایش یافته
توجه :مدلهای زیر جزء جدول قرار نمیگیرند:

 = Aوزن قابل یدککشی
 = Cوزن بار روی قالب یدککشی
موتور

همه

مدل بدنه

MINIBUS/BASE
MINIBUS

همه

GVW

A

C

4005/4250/4300

-

-

توجه :برای تمام خودروهای دارای قالب یدککشی بار خودروها روی قالب یدککش باید جزء حداکثر وزن مجاز خودرو در نظر گرفته شود.
( MAXحداکثر وزن مجاز  +وزن قابل یدککشی) = 6500 kg
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سوختگیری

2.3120 HP- 140 HP- 160 HP - 180HP
®Multijet with AdBlue
مخزن سوخت بنزین (لیتر) :

)*( 75

شامل باک ذخیره (لیتر) :

10/12

مخزن اوره (در صورت مجهز بودن) ظرفیت
تقریبی (لیتر) :

19

سوخت توصیه شده و روانکنندههای اصل

سوخت دیزل خودرویی
(براساس مشخصات  )EN590
( AdBlueمحلــول آب و اوره) اســتاندارد دارای
 DIN70070و ISO22241-1
)218 )217

(*) در صورت درخواست ،برای تمام مدلهای یک مخزن  90لیتری در دسترس است (با ذخیره  12لیتر) .برای مدل " "Tempo Liberoدر صورت درخواست،
یک مخزن  60لیتری در دسترس است (با ذخیره  9لیتر).
هشدار

 )217تنها بر طبق  DIN70070و  ISO22241-1از  AdBlueاستفاده کنید .مایعات دیگر ممکن است به سیستم آسیب بزند .همچنین میزان آالیندههای
اگزوز نیز در محدوده مجاز نمیباشند.
 )218شرکتهای توزیعکننده ،مسئول تولید محصوالت براساس قانون هستند .جهت حفظ کیفیت اولیه محصوالت ،احتیاطهای الزم برای نگهداری و ذخیره
را رعایت کنید .در صورت بروز نقص و آسیب خودرو در نتیجه استفاده غیراصولی از اوره ( )AdBlueکارخانه سازنده خودرو ،آن را گارانتی نمیکند.
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مشخصات فنی

 2.3120 HP- 140 HP- 160 HP®180HP Multijet with AdBlue
سیستم خنککاری موتور (لیتر) :

(**) 10

حجم روغن موتور (لیتر) :

5.7

حجم روغن موتور با فیلتر (لیتر) :

6.3

سوخت توصیه شده و روانکنندههای
اصل
ترکیب  ٪50آب مقطر و ٪50

(***)PARAFLUUP

SELENIA WR Forward 0W -30

حجم روغن دیفرانسیل /گیربکس (لیتر) :

 MLGU) 2.7گیربکس(

حجم روغن دیفرانسیل /گیربکس (لیتر) :

 M40 ) 2.9گیربکس(

TUTELA TRANSMISSION
EXPERYA
TUTELA TRANSMISSION
GEARTECH

حجم روغن گیربکس اتوماتیک ( AT9لیتر) :

6.0

TUTELA TRANSMISSION AS8

حجم روغن ترمز هیدرولیک دارای ( ABSکیلوگرم) :

0.6

حجم روغن ترمز هیدرولیک دارای ( ASR/ESCکیلوگرم) :

0.62

حجم روغن فرمان هیدرولیک (لیتر) :

1.5

حجم مخزن شیشهشوی شیشه جلو /چراغهای جلو (لیتر) :

5.5

TUTELA 4/S
TUTELA TRANSMISSION GI/E
ترکیب آب و مایع

PETRONAS DURANCE SC 35

(**) دارای وباستو ( 1/4 : )Webastoلیتر  -گرمکن زیر صندلی  +1 : 600CCلیتر -گرمکن زیر صندلی  +1/5 : 900CCلیتر  -گرمکن زیر صندلی  +وباستو
( +1/25 : )Webastoلیتر گرمکن زیر صندلی  +وباستو ( +1/75 : )Webastoلیتر
(***) در صورتی که از خودرو در شرایط آب و هوایی سخت استفاده میشود توصیه میشود .از ترکیب  PARAFLUUP ٪60و ٪40آب مقطر استفاده کنید.
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)سوخت طبیعی( 3.0 140 Natural Power
بنزین14/5 :

حجم مخزن سوخت (لیتر) :

متان (کیلوگرم) )°()°°( 36 :

حجم مخزن ذخیره (لیتر) :

بنزین8 :

حجم سیستم خنککاری موتور (لیتر) :

)***(10

حجم روغن موتور (لیتر) :

8

حجم روغن موتور و فیلتر (لیتر) :

9

سوخت توصیه شده و روانکنندههای
اصل
بنزین دارای اکتان ( 95 )RONو باالتر
(براساس )EN228
متان مخصوص خودرو و متان
(براساس )EN16723

ترکیب  ٪50آب مقطر و
)***( PARAFLUUP
SELENIA MULTIPOWER GAS 5W -40

حجم روغن دیفرانسیل /گیربکس :

2.9

TUTELA TRANSMISSION GEARTECH

حجم روغن ترمز هیدرولیک دارای Kg) ASR/
: )ESC

0.62

TUTELA TOP 4/S

حجم روغن فرمان هیدرولیک (لیتر) :

1.5

)TUTELA TRANSMISSION GI/E (red

( )°مسافت قابل طی کردن با متان 400 :کیلومتر
( )°°میزان متان بستگی به دمای هوای بیرون ،فشار ،کیفیت گاز و نوع سیستم سوخترسانی دارد.
حجم کلی سیلندرها برای تمامی مدلها حدود  220لیتر (اسمی  )218/5میباشد.
(***) دارای وباستو ( +1/4 :)Webastoلیتر  -گرمکن زیر صندلی  +1 :600CCلیتر  -گرمکن زیر صندلی  +1/5 :900CCلیتر  -گرمکن زیر صندلی  +وباستو
( +1/25 :)Webastoلیتر  -گرمکن زیر صندلی  +وباستو ( +1/75 :)Webastoلیتر
(****) در شرایط بد آب و هوایی ،توصیه میشود از ترکیب  PARAFLUUP ٪60و  ٪40آب مقطر استفاده کنید.
نکته مهم :خاطر نشان میشود هنگام استفاده سوختی مانند متان ،مسافت قابل طی کردن با متان بسیار متغیر است زیرا بستگی به دمای گاز داخلی سیلندر،
شرایط رانندگی و نحوه سرویس و نگهداری خودرو دارد .متان در حین سوختگیری واقعاً داغ شده و در حین رانندگی خنک میشود و تغییرات فشاری باعث
افزایش میزان مصرف آن میشود.
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مشخصات فنی

سیاالت و روغنها
خودروی شما مجهز به روغن موتوری است که براساس زمانبندی سرویس و نگهداری تست شده است .استفاده مستمر از روانکنندههای توصیه شده باعث
کاهش مصرف سوخت و گازهای آالینده میشود .کیفیت روانکنندهها نقش مهمی در عملکرد و طول عمر موتور دارد.
)68

مشخصات محصول
مایعات و روانکنندههای
اصل

کاربرد

نام تجاری

مشخصات

روغن موتور دیزل

SAE 0W-30 ACEA C2

9.55535-DS1

SELENIA WR
FORWARD 0W-30

روغن برای
موتورهای
بنزینی/متان

SAE 5W-40 ACEA C3

9.55535-T2

N˚ F842.F13
SELENIA MULTI
POWER 5W-40

با مشخصات فنی

با مشخصات فنی

N˚ F922.E09

بازه زمانی برای تعویض

براساس جدول زمانبندی
سرویس و نگهداری

براساس جدول زمانبندی
سرویس و نگهداری

در صورتی که چنین روغنهایی با همین مشخصات در دسترس نبودند ،میتوان از محصوالتی که چنین مشخصاتی را دارند به عنوان جایگزین استفاده کرد ولی
عملکرد بهینه موتور تضمین نمیشود.
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کاربرد

نام تجاری

روغن سینتتیک گرید

SAE 75W

مشخصات

9.55550-MZ2

مایعات و روانکنندههای
اصل

TUTELA
TRANSMISSION
EXPERYA
با مشخصات فنی

N° F002.F13

روغن پایه سینتتیک گرید

SAE 75W-85

9.55550-MZ3

TUTELA
TRANSMISSION
GEARTECH
با مشخصات فنی

موارد کاربرد

دیفرانسیل و گیربکس دستی
(گیربکس )MLGO

دیفرانسیل و گیربکس دستی

N° F704.CO8

روغنها و
گریسها برای
گیربکس

روغن سینتتیک

9.55550-AV5

TUTELA

TRANSMISSION AS8
با مشخصات فنی

N° F139.L11

TUTELA ALL
STAR

گریس دیسولفید
 Molbdenumمناسب برای
مناطق گرمسیر
دارای مشخصه NLGI 1-2

9.55580-GRAS II

گریس دارای ضریب
اصطکاک کم برای اتصاالت
دیفرانسیل
دارای مشخصه NLGI 0-1

9.55580-GRAS II

با مشخصات فنی

روغن برای جعبه فرمان :با
مشخصات

9.55550-AG2

TUTELA
TRANSMISSION
GI/E

""ATF DEXRON III

با مشخصات فنی

N° F702.G07

TUTELA STAR 700
N° F701.G07

با مشخصات فنی

N° F001.C94

روغن برای مدلهای دارای
گیربکس اتوماتیک AT9

بلبرینگ چرخ و اتصاالت

اتصاالت دیفرانسیل

جعبه فرمان هیدرولیک
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مشخصات فنی

کاربرد

روغن ترمز

عامل
محافظتکننده
رادیاتور

مکمل سوخت
دیزل

مکمل AdBlue
برای آالیندههای
دیزل
محلول
شیشهشوی

نام تجاری

روغن سینتتیک برای سیستم
ترمز و کالچ :با مشخصات

n˚116DOT4,ISO 4925,
SAE J 1704.

محافظتکننده با خاصیت
ضدیخی ،برپایه مونواتیل
گلیکول با فرمول ارگانیک با
مشخصات

CUNA NC 956-16,
ASTM D 3306

مشخصات

MS.90039

مایعات و روانکنندههای
اصل

TUTELA TOP 4/S
رفرنس فنی قراردادی

N˚ F005.F15

UP

9.55523 or MS.90032

PARAFLU

رفرنس فنی قراردادی

N˚ F101.M01

PETRONAS
DURANCE DIESEL
ART

مکمل برای ضدیخ سوخت
دیزل ،محافظتکننده
موتورهای دیزل

-

محلول آب و ()UREA

DIN 070 70 and ISO
22241-1

)AdBlue® (UREA

ترکیب الکل با مشخصات

MS.90043

PETRONAS
DURANCE SC35

®Adblue

CUNA NC 956-II

رفرنس فنی قراردادی

موارد کاربرد

کنترل کالچ هیدرولیکی و ترمز
هیدرولیکی

خنککنده مدارها تا دمای   -35˚C
از نسبت   ٪50استفاده کنید .با
محصوالت دارای فرمول متفاوت
مخلوط نکنید (*)

برای ترکیب با سوخت دیزل (25
سیسی برای هر  10لیتر)

N˚ F601.L06

قابل استفاده جهت پر کردن مخزن
( AdBlue® (UREAخودروهای
مجهز به سیستم کاهشدهنده
کاتالیستی انتخابی ()SCR

رفرنس فنی قراردادی

N˚ F001.D16

(*) هنگام استفاده از خودرو در شرایط بد آب و هوایی توصیه میشود از ترکیب  PARAFLUUP ٪60و  ٪40آب مقطر استفاده  کنید.
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به صورت رقیق در شیشهشوی
استفاده میشود.

نکته مهم

 )68استفاده از محصوالتی با مشخصات متفاوت از آنچه توصیه شده ممکن است باعث آسیب به موتور و ابطال گارانتی گردد.
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مشخصات فنی
250

مصرف سوخت و گاز آالینده CO2
میزان مصرف سوخت و گاز آالینده  CO2بر پایه تستهای تایید شده و استاندارد در کشور سازنده خودرو اعالم میشود.
مسیر حرکت ،شرایط ترافیکی ،شرایط آب و هوا ،سبک رانندگی ،وضعیت کلی خودرو ،نوعی رینگ /تجهیزات جانبی ،سیستم کنترل کیفیت هوا ،میزان بار ،باربند
و سایر موارد برخاصیت آیرودینامیکی یا مقاومت در برابر جریان باد اثر میگذارد و ممکن است باعث افزایش مصرف سوخت شود.
میزان مصرف سوخت بعد از  3000کیلومتر اولیه کمی باالتر از  حد معمول میرود.
برای دریافت اطالعات مربوط به مصرف سوخت و گازهای آالینده خودرو به اطالعات درج شده در تاییدیه و مدارک مربوط به خودرو مراجعه نمایید.

سیستم چندرسانهای
رادیو 252 .......................................................................
در این بخش علمکردهای کلی سیستم  ،UconneetTMنکات ،کنترلها و اطالعات کلی 252 .........................
سیستم " UconneetTM5و  UconneetTM5" NAVسیستم 255 .......................................... UconneetTM
که قابل نصب بر روی این خودرو هستند ،شرح داده عملکرد 260 ...................................................................
سیستم "- UconneetTM5
خواهد شد.
سیستم 264 ............................ UconneetTM5" NAV
عملکرد 269 ...................................................................
تاییدیههای رسمی 273 ...............................................
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سیستم چندرسانهای

رادیو
(در صورت مجهز بودن)
برای آشنایی با عملکرد سیستم چندرسانهای به
دفترچه آن که همراه کتابچه راهنمای مالک ارائه
شده است مراجعه فرمایید.

ایمنی در جاده

قبل از نصب با نحوه استفاده از عملکرد سیستمهای
مختلف آشنا شوید .قبل از نصب دستورالعملهای
سیستم را با دقت مطالعه فرمایید.

راهاندازی

(در صورت مجهز بودن)
سیستم شامل:
  رابط منبع تغذیه سیستم رادیو
  کابل اتصال بلندگوی جلو
  رابط منبع تغذیه آنتن
  دو عدد تیوتر ( )Aکه روی دربهای جلو (قدرت
هر کدام حداکثر  30وات) تصویر  243قرار
گرفته است.
  دو عدد تیوتر متوسط ( )Bکه روی دربهای
جلو (قطر  165میلیمتر و قدرت هر کدام 40
وات) تصویر  244قرار گرفته است.
   دو عدد بلندگو (قدرت هر کدام حداکثر 40
وات) که روی دو طرف عقب خودرو قرار گرفته
است (برای مدل های .)Panorama
  رابط آنتن رادیو
  آنتن
سیستم باید در محفظه نگهداری وسط جایی که
دسته سیم آن قرار دارد نصب شود.
)219

252

نکات ،کنترلها و اطالعات کلی

)221 )220

تصویر 243

شرایط دریافت امواج

شرایط دریافت امواج رادیویی در طول رانندگی
مداوم تغییر میکند .ممکن است در نقاط کوهستانی
بین ساختمانها یا پلها خصوصاً زمانی که فاصله از
ایستگاه رادیویی زیاد است دریافت امواج رادیویی با
اختالل روبرو شود.
نکته مهم :ممکن است هنگام دریافت اطالعات
ترافیکی و اخبار ،صدای رادیو افزایش یابد.

تصویر 244

هشدار

 )219برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکل که
به ایمنی خودرو آسیب بزند ،جهت اتصال به
دستگاههای موجود خودرو با نمایندگی پارسیان
موتور تماس حاصل نمایید.

مراقبت و نگهداری

برای اطمینان از عملکرد صحیح ،احتیاطهای زیر
را رعایت کنید:
  از تماس اشیاء نوکتیز و سخت با صفحه نمایشگر
جلوگیری نمایید زیرا ممکن است به صفحه آن
آسیب بزند ،برای تمیز کردن سطح صفحه از یک
دستمال نرم ،خشک و ضدالکتریسیته استفاده
کنید و از اعمال فشار خودداری نمایید.

  هرگز از الکل ،نفت یا مشتقات آن برای تمیز
کردن صفحه نمایشگر استفاده نکنید.
   از ورود هر گونه مایع به داخل سیستم
جلوگیری نمایید زیرا ممکن است باعث آسیب
جبرانناپذیری شود.
)70 )69

سیستم ضدسرقت

سیستم رادیو مجهز به سیستم ضد سرقت است
که براساس مبادله اطالعات با یونیت کنترل
الکترونیکی خودرو (کامیپوتر بدنه) عمل میکند.
این عملکرد ایمنی را به حداکثر میرساند و در
صورتی که سیستم از منبع تغذیه قطع میشود به
صورت خودکار پسورد وارد نمیشود.
اگر نتیجه بررسی سیستم مثبت باشد ،سیستم
فعال خواهد شد ،در صورتی که کد تطبیقی یکسان
نباشد و یا یونیت کنترل الکترونیکی (کامپیوتر بدنه)
تعویض شود ،سیستم به روش زیر از کاربر میخواهد
که پسورد را وارد نماید.
وارد کردن پسورد
وقتی سیستم روشن می شود در صورت درخواست
کد ،پیغام "لطفاً کد ضدسرقت را وارد نمایید" روی
صفحه ظاهر شده و فضایی برای وارد کردن کد
روی صفحه ظاهر میشود.
پسورد شامل  4عدد بین  0-9میباشد.

سیستم : UconnectTM
پسورد شامل  4عدد بین  0-9است :برای وارد کردن
کد دکمه مدور سمت راست ""BROWES ENTER
را بچرخانید و آن را به نشانه تأیید فشار دهید
" UconnectTM 5و  : UconnectTM 5" NAVپسورد
شامل  4عدد بین  1-9است .برای وارد کردن اولین
عدد ،دکمه عدد مربوطه روی صفحه نمایش را
فشار دهید .برای باقی اعداد هم به همین روش
عمل کنید .بعد از وارد کردن عدد چهارم مکاننما
را روی " "OKقرار داده و دکمه مدور سمت راست
" "Browse/ENTERرا فشار دهید .سیستم فعال
میشود.
در صورت وارد کردن کد اشتباه ،پیغام "کد اشتباه
( ")Incorrect codeروی صفحه نمایش ظاهر میشود
تا کاربر متوجه شود که باید کد صحیح را مجددا ً وارد
کند.
بعد از سه بار تالش ناموفق وارد کردن کد صحیح،
سیستم قفل میشود و باید  30دقیقه صبر کنید .پس
از آن پیغام "کد اشتباه" محو شده و امکان وارد کردن
مجدد کد وجود دارد.
برگه مشخصات سیستم صوتی
این برگه مالکیت سیستم است که شامل اطالعات
مربوط به مدل سیستم شماره سریال و پسورد آن می
شود .در صورت مفقود شدن برگه با در دست داشتن
سند مالکیت خودرو و کارت ملی به نمایندگی شرکت
پارسیان موتور مراجعه نمایید.

نکته مهم :برگه مالکیت سیستم صوتی را در مکان امن
نگهداری کنید تا در صورت به سرقت رفتن سیستم
بتوانید اطالعات آن را در اختیار مسئولین ذیربط قرار
دهید.

هشدار

فقط در صورت لزوم و در شرایط ایمن به صفحه
سیستم صوتی نگاه کنید.
در صورت نیاز به نگاه کردن طوالنی مدت به صفحه
سیستم صوتی ،خودرو را در محلی ایمن پارک نمایید
تا حواستان هنگام رانندگی پرت نشود .در صورت بروز
نقص بالفاصله استفاده از سیستم را متوقف نمایید.
در غیر این صورت ممکن است سیستم آسیب ببیند.
در اولین فرصت برای تعمیر سیستم به نمایندگی
شرکت پارسیان موتور مراجعه کنید.
هشدار

 )220برای ایمنی قوانین ایمنی را رعایت کنید:
در غیر این صورت ممکن است باعث آسیب
جدی به سرنشینان یا سیستم شود.
 )221صدای بسیار بلند سیستم میتواند خطرناک
باشد .صدای سیستم را تا حدی بلند کنید که
بتوانید صداهایی دیگر (نظیر بوق خودروها ،آژیر
آمبوالنس و پلیس) را بشنوید.
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نکته مهم

 )69پنل جلو و صفحه نمایش را فقط با دستمال
نرم ،تمیز و ضد الکتریسیته تمیز کنید .تمیز
کردن سیستم با پولیش به صفحه نمایش آسیب
میزند .هرگز از الکل نفت و مشتقات آن استفاده
نکنید.
 )70هرگز از صفحه نمایش به عنوان حائل
برای پایه دارای مکنده (چسبانک) یا چسب
برای استفاده از دستگاههای ناوبری یا تلفنهای
هوشمند یا سایر دستگاههای مشابه استفاده
نکنید.

سیستم UconnectTM

کنترلهای پنل جلو

تصویر 245
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جدول دکمههای کنترل پنل جلو
دکمه

عملکرد

نحوه انتخاب

روشن کردن

فشار کوتاه دکمه

خاموش کردن

فشار کوتاه دکمه

تنظیم صدا

چرخش کلید مدور در جهت /خالف جهت حرکت
عقربههای ساعت

فعال /غیرفعالسازی صدا ()Mute/Pause

فشار کوتاه دکمه

خروج از حالت انتخاب  /برگشت به صفحه قبلی

فشار کوتاه دکمه

حرکت در داخل منو /انتخاب ایستگاه رادیویی /انتخاب فایل
(تراک) قبلی یا بعدی

چرخش کلید مدور در جهت /خالف جهت حرکت
عقربههای ساعت

تایید گزینه انتخابی

فشار کوتاه دکمه

تایید گزینه انتخابی

نشان دادن حالت انتخاب (رادیو /سیستم صوتی)

دسترسی به حالت استفاده از تلفن

فشار کوتاه دکمه

دسترسی به سیستم انتخاب برنامههای تفریحی /منوی تنظیمات

فشار کوتاه دکمه

انتخاب درگاه USB

فشار کوتاه دکمه

انتخاب حالت رادیو

فشار کوتاه دکمه

ذخیره ایستگاه رادیویی فعلی

فشار طوالنی دکمه

بازیابی ایستگاههای رادیویی ذخیره شده

فشار کوتاه دکمه

انتخاب گروهی از پیش فرضهای رادیو یا انتخاب حرف مورد
نظر هر فهرست

فشار کوتاه دکمه

دکمه

عملکرد

نحوه انتخاب

جستجوی ایستگاه رادیویی قبلی یا انتخاب تراک قبلی از USB

فشار کوتاه دکمه

اسکن فرکانسهای پایینتر تا زمانی که دکمه رها شود /عقب
رفتن سریع تراک USB

فشار طوالنی دکمه

جستجوی ایستگاه رادیویی بعدی یا انتخاب تراک بعدی از USB

فشار کوتاه دکمه

اسکن فرکانسهای باالتر تا زمانی که دکمه رها شود /جلو رفتن
سریع تراک USB

فشار طوالنی دکمه

انتخاب تصادفی تراکهای USB

فشار کوتاه دکمه

تکرار محتوای USB

فشار کوتاه دکمه
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دکمههای روی غربیلک فرمان

(در صورت مجهز بودن)
برای کنترل راحتتر ،دکمه عملکردهای اصلی سیستم روی غربیلک فرمان نیز وجود دارد.
در برخی موارد ،فعالسازی عملکرد انتخابی با میزان زمان فشار دکمه (فشار کوتاه یا طوالنی) کنترل میشود که در جدول زیر به توضیح آنها میپردازیم.

جدول دکمههای روی غربیلک فرمان
دکمه

فشار /چرخش
  قبول تماس ورودی
  قبول تماس ورودی دوم و قرار دادن تماس فعلی روی حالت hold
  رد کردن تماس ورودی
  پایان دادن به تماس
  غیرفعال کردن /فعالسازی مجدد میکروفون در طول مکالمه تلفنی
  فعال /غیرفعالسازی حالت توقف ( )Pauseدرگاه USB
  فعال /غیرفعالسازی عملکرد بیصدا کردن ( )Muteرادیو
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دکمه

فشار /چرخش
چرخش دکمه مدور چپ به سمت باال یا پایین :جهت تنظیم میزان صدا
فشار کوتاه :افزایش /کاهش یک درجهای صدا
فشار طوالنی :افزایش /کاهش مستمر صدا تا زمانی که دکمه رها شود.
چرخش دکمه مدور راست به سمت باال یا پایین
  فشار کوتاه (حالت رادیو) :انتخاب ایستگاه قبلی یا بعدی
  فشار طوالنی (حالت رادیو) :اسکن فرکانسهای باالتر /پایینتر تا زمانی که دکمه رها شود.
  فشار کوتاه (حالت  :)USBانتخاب تراک قبلی یا بعدی
  فشار طوالنی (حالت  )USBجلو /عقب رفتن سریع تراک تا زمانی که دکمه رها شود.
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عملکرد
روشن /خاموش کردن سیستم

میتوان سیستم را روشن /خاموش

با فشار دکمه
نمود.
دکمه تنظیم صدا به صورت مستمر (' )360بدون
وقفه در هر دو جهت میچرخد .برای افزایش صدا
دکمه مدور را در جهت حرکت عقربههای ساعت
و برای کاهش صدا دکمه مدور را در خالف جهت
حرکت عقربههای ساعت بچرخانید.

بخش مرکزی :نام ایستگاه فعلی ،فرکانس و اطالعات
رادیو (همه) روشن است.

فهرست ردیفهای موج FM

دکمه مدور  BROWSE ENTERرا فشآر دهید تا
فهرست کاملی از ردیفهای مختلف قابل دسترسی
موج  FMنمایش داده میشود .از دکمه A-B-C
میتوان حرف مورد نظر را انتخاب نموده و به اولین
ردیف قابل دسترس موج  FM/DABکه با حرف
مورد نظر شروع میشود دست پیدا نمود.

ذخیره ردیفهای موج AM1FM

موج (تیونر) رادیو
(در صورت مجهز بودن)
AM
،
FM
است:
زیر
های
ج
مو
این سیستم مجهز به
ردیفهای پیشفرض در تمام موجها قابل دسترسی
و ( DABدر صورت مجهز بودن)
بوده و میتوان با لمس یکی از دکمههای پیشفرض
 1-2-3-4-5روی پنل آن را انتخاب نمود در صورتی
انتخاب موج رادیو
دکمه  RADIOروی پنل جلو را فشار دهید تا موج که میخواهید ردیفی را ذخیره کنید دکمه را روی
صفحه نمایش فشار داده و نگه دارید تا صدای بوق
رادیو را فعال کنید.
به نشانه تایید به گوش برسد.
انتخاب فرکانس
میتوان با فشار دکمه  RADIOموجهای مختلف سیستم تا  8ردیف در هر موج را ذخیره میکند.
انتخاب ردیف سری موج رادیویی FM/AM
رادیو را انتخاب کرد.
برای جستجوی ردیف دلخواه ،دکمه یا را فشار
نمایش اطالعات
روی غربیلک فرمان
پس از انتخاب ایستگاه رادیویی دلخواه ،اطالعات داده و یا از دکمههای
استفاده کنید یا دکمه مدور  BROWSE ENTERرا
مربوط به آن روی صفحه نمایش داده میشود:
بچرخانید.

بخش باالیی

ایستگاه پیشفرض ،زمان سایر و تنظیمات رادیویی
روشن میشود (برای مثال )TA
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جستجوی ردیف قبل /بعدی
را فشار داده یا از دکمه
یا
کمی دکمه
روی غربیلک فرمان استفاده کنید :با رها
کردن دکمه ردیف رادیویی قبل یا بعد نمایش داده
میشود.
در جستجوی ایستگاههای فرکانس باالتر پس از
آخرین فرکانس ،جستجو به صورت خودکار روی
ایستگاهی که جستجو از آن آغاز شده است ،متوقف
میگردد.

جستجوی سریع ردیف قبلی /بعدی
جستجوی سریع
یا
با نگه داشتن دکمه
آغاز میشود :با رها کردن دکمه اولین ایستگاه
رادیویی صدادار پخش میشود.

فهرست ردیفهای موجی DAB
دکمه  BROWSE ENTERرا فشار دهید تا
  فهرست تمام ردیفهای موج DAB
  فهرستی ردیفهای فیلتر شده براساس دستهبندی
  فهرست ردیفهای "دسته جمعی" (پخش جمعی)
نمایش داده میشود.
در هر فهرست میتوان با فشار دکمه " "ABCبه
ردیفهایی که با حرف مورد نظر شروع میشوند
دست پیدا نمود.
انتخاب الفبایی ردیف مورد نظر
میتوان دکمه  A-B-Cرا فشار داده و بسته به حرف
انتخاب شده به اولین ردیفی که با حرف موردنظر
شروع میشود دست پیدا نمود.

حالت سیستم صوتی

بخشهای مختلف عملکرد USB

انتخاب منبع صوتی
دکمه  MEDIAرا فشار دهید تا منبع صوتی USB
را انتخاب کنید

عوض کردن تراک (قبلی /بعدی)
دکمه را کمی فشار داده یا دکمه BROWSE
 ENTERرا در جهت حرکت عقربههای ساعت
بچرخانید تا تراک بعدی اجرا شود.
دکمه را کمی فشار داده یا دکمه BROWSE
 ENTERرا در خالف جهت حرکت عقربههای
ساعت بچرخانید تا به ابتدای تراک انتخاب شده یا
اگر کمتر از  30ثانیه از اجرای تراک فعلی گذشته
باشد به ابتدای تراک قبلی بازگردید.

انتخابها به دستگاه متصل شده بستگی دارد.
برای مثال در صورت استفاده از  USBشما میتوانید
بسته به اطالعات تراکها از دکمه مدورBROWSE
 ENTERبرای حرکت بین فهرست خوانندگان،
دستهبندیها و آلبومهای موجود در  USBاستفاده
کنید .با استفاده از دکمه  A-B-Cمیتوانید در هر
فهرست الفبایی ،حرف مورد نظر را انتخاب کنید.
نکته :این دکمه ممکن است برای برخی دستگاههای
® Appleغیرقابل دسترسی باشد.
دکمه  BROWSE ENTERرا فشار دهید تا این
عملکرد برای منبع صوتی فعال گردد.
دکمه  BROWSE ENTERرا بپیچانید تا
دستهبندی مورد نظر را انتخاب کنید و سپس دکمه
را فشار دهید تا تایید گردد.
را فشار دهید تا عملکرد لغو گردد.
دکمه
نکته :زمان تشخیص  USBبستگی به نوع آن
متفاوت است (در برخی مواقع چند دقیقه زمان
میبرد)

جلو /عقب بردن سریع تراک
را فشار داده و آن را نگه دارید تا تراک
دکمه
را فشار دهید
مورد نظر سریعاً جلو رود و دکمه
تا تراک مورد نظر سریعاً به عقب برده شود.
نمایش اطالعات تراک
به محض رها کردن دکمه    /یا شروع تراک
دکمه  INFOرا فشار دهید تا همزمان با اجرای
بعدی /قبلی ،جلو /عقب بردن سریع تراک متوقف
تراک ،اطالعات مربوط (نام خواننده ،آلبوم،
میشود.
دستهبندی ،نام پوشه ،نام فایل) نمایش داده شود.
انتخاب تراک
دکمه را فشار دهید تا از صفحه خارج شوید.
از این گزینه برای حرکت بین گزینهها و انتخاب
تراک استفاده کنید.

اجرای تصادفی ()ShuFFle

دکمه را فشار دهید تا تراکهای روی  USBبه
صورت تصادفی اجرا شود.
آیکون مربوطه نشان داده میشود .با فشار مجدد
دکمه عملکرد غیرفعال میشود.
تکرار
را فشار دهید تا عملکرد فعال شود.
دکمه
آیکون مربوطه نشان داده میشود.
با فشار مجدد دکمه ،عملکرد غیرفعال میشود.

درگاه USB

برای فعالسازی حالت  ،USBدستگاه  USBمربوطه
را به درگاه آن وصل  کنید.
)222

اگر سیستم فعال باشد با وصل  ،USBتراکهای
موجود اجرا میشود.
نکته :سیستم  UconnectTMممکن است قادر به
خواندن برخی اطالعات  USBنباشد .در چنین
مواقعی ممکن است به صورت خودکار از حالت
" "Radioتغییر پیدا نکند .در صورتی که تراکی
اجرا نمیشود آن را بررسی کنید ،پیام خاصی
روی صفحه نمایش سیستم  UconnectTMظاهر
میشود.
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نکته مهم :هنگام استفاده از درگاه شارژ  ،USBتوصیه از عملکرد تلفن استفاده میشود ،عملکرد رادیو به
میشود که اتصال دستگاه (تلفنهای هوشمند) قطع صورت خودکار متوقف میشود.
گردد و ابتدا کابل از سوکت خودرو و سپس از روی صفحه نمایش
دستگاه جدا شود  .کابلهای رها شده و یا نصب شده هنگامی که تلفن به سیستم متصل است ،اطالعات
به روش غیرصحیح ممکن است شارژ درست و یا مختلفی از جمله:
وضعیت سوکت  USBرا به خطر بیندازد.
  وضعیت رومینگ
  میزان آنتندهی
میزان شارژ باتری
نام تلفن همراه روی صفحه نشان داده میشود.

نکته :پورت  USBاطالعات را از دستگاه /تلفن
هوشمند و غیره انتقال میدهد و در صورت استفاده
از برندها /نوع نامناسب ،ممکن است شارژ دستگاهها
همگامسازی تلفن همراه
با کندی صورت گیرد.
برای همگامسازی تلفن همراه به روش زیر عمل
استفاده از تلفن همراه
کنید:
همراه
تلفن
فعالسازی استفاده از
عملکرد ® Bluetoothتلفن همراه را فعال کنید.
دکمه  PHONEرا روی پنل فشار دهید تا حالت
دکمه  PHONEروی پنل را فشار دهید.
استفاده از تلفن همراه فعال گردد.
در صورتی که هنوز هیچ تلفن همراهی ،همگامسازی
از این عملکرد میتوان برای:
نشده است پیغام روی صفحه نشان داده میشود.
  شمارهگیری شماره دلخواه
نمایش و تماس با شمارههای دفترچه تلفن گزینه "تلفن را متصل کنید (")Connect phone
را انتخاب کنید تا روند همگامسازی شروع شود
همراه
سپس روی تلفن همراه گزینه  UconnectTMرا
  نمایش و تماس با شماره تماسهای قبلی
جستجو کنید (اگر " "NOانتخاب شود صفحه
  همگامسازی با حداکثر  8دستگاه تلفن جهت
اصلی تلفن همراه نمایش داده میشود).
تماس سریعتر و راحتتر
هنگام استفاده از تلفن همراه ،از صفحه کلید
  انتقال شماره تلفنها از سیستم به تلفن همراه
برای وارد کردن پینکد ( )PIN Codeیا تایید
یا برعکس و غیرفعالسازی میکروفون برای
پینکد تلفن همراه استفاده کنید.
مکالمات خصوصی ،صدای تلفن همراه از طریق
سیستم صوتی پخش خواهد شد و هنگامی که

از منوی "تنظیمات" ،با انتخاب گزینه "منوی
تلفن  /اضافهکردن تلفن (Phone menu/Add
 ")phoneتلفن را با سیستم همگام نمایید.
سپس به روش شرح داده شده عمل نمایید.
در حین مراحل همگامسازی ،یک صفحه جدید
روی صفحه نمایش روند عملیات همگامسازی
را نشان میدهد.
نکته :اولویت اتصال تلفنهای همراه به صورت خودکار
براساس ترتیب اتصال آنها است .آخرین تلفنی که به
سیستم وصل شده است در اولویت قرار دارد.

برقراری ارتباط تلفنی
این بخش مربوط به توضیحات روند برقراری تماس
تلفنی است .برای تمام عملکردها به دفترچه مالک
تلفن همراه مراجعه کنید.
میتوان برای برقراری ارتباط
  از بخش دفترچه تلفن (دفترچه تلفن )............
  از فهرست آخرین تماسها
  از صفحه کلید استفاده نمود

شمارهگیری با استفاده از صفحه کلید روی
صفحه نمایش
با استفاده از صفحه کلید نمایش داده شده شماره
تلفن را وارد کنید .به روش زیر عمل کنید:
دکمه  PHONEدر سمت راست پنل را فشار
دهید.
صفحه کلید روی صفحه نمایش را انتخاب نموده
و شماره را وارد نموده و دکمه BROWSE
 ENTERرا  بزنید.

آیکون تماس را انتخاب کنید تا تماس برقرار
شود.

شمارهگیری از طریق تلفن همراه
میتوان از طریق تلفن همراه شمارهگیری نمود
و از سیستم  ConnectTMبرای صحبت استفاده
کرد (تا حین رانندگی حواستان پرت نشود) .پس
از شمارهگیری از طریق صفحه کلید تلفن همراه،
صدای تماس از داخل سیستم صوتی خودرو پخش
میشود.
هشدار

 )222در صورت وارد کردن  USBبه درگاه آن
اطمینان حاصل نمایید که مزاحم عملکرد اهرم
ترمزدستی نمی شود.
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سیستم" - UconnectTM 5سیستم UconnectTM 5" NAV

دکمههای روی کنترل پنل

تصویر 247
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جدول دکمههای کنترل پنل جلو
دکمه

عملکرد

نحوه انتخاب

روشن کردن

فشار کوتاه دکمه

خاموش کردن

فشار کوتاه دکمه

تنظیم صدا

چرخش به چپ و راست کلید مدور

-2

فعال /غیرفعالسازی صدا ()Mute/ Pause

فشار کوتاه دکمه

-3

روشن /خاموش کردن صفحه نمایش

فشار کوتاه دکمه

-4

تنظیمات

فشار کوتاه دکمه

-5

خروج از انتخاب /بازگشت به صفحه قبل

فشار کوتاه دکمه

حرکت در داخل لیست /یا انتخاب ایستگاه رادیویی

چرخش به چپ و راست دکمه مدور

-1

-6

تایید گزینه انتخابی

فشار کوتاه دکمه

-7

دسترسی به عملکردهای دیگر (نمایش زمان ،کامپیوتر سفری،
دمای هوای بیرون)

فشار کوتاه دکمه

-8

نمایش اطالعات گوشی همراه

فشار کوتاه دکمه

-9

دسترسی به منوی کامپیوتر سفری

فشار کوتاه دکمه
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دکمه

عملکرد

نحوه انتخاب

-9

دسترسی به منوی راهبری

فشار کوتاه دکمه

-10

انتخابBluetooth® ،USB :

فشار کوتاه دکمه

-11

دسترسی به  حالت رادیو

فشار کوتاه دکمه

دکمههای روی غربیلک فرمان

برای کنترل راحتتر ،دکمههای عملکردهای اصلی سیستم صوتی روی غربیلک فرمان نیز قرار دارند.
در برخی موارد ،فعالسازی عملکرد انتخابی با میزان زمان فشار دکمه (فشار کوتاه یا طوالنی) کنترل میشود که در جدول زیر به توضیح آنها میپردازیم.

جدول دکمههای روی غربیک فرمان
دکمه

تصویر 248

فشار /چرخش
قبول تماس ورودی
  قبول تماس دوم و قرار دادن تماس فعلی روی حالت hold
  فعالسازی تشخیص صدا برای عملکرد تماس
  قطع کردن یک پیغام صوتی برای اجرای یک فرمان صوتی جدید
  قطع کردن تشخیص صدا
  رد کردن تماس ورودی
  پایان دادن به تماس

  غیرفعال کردن /فعالسازی مجدد میکروفون در طول مکالمه تلفنی
  فعال /غیرفعالسازی حالت توقف ( )Pauseدرگاه  USBیا ®Bluetooth
  فعال /غیرفعالسازی عملکرد بیصدا کردن ( )Muteرادیو
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دکمه

فشار /چرخش
چرخش دکمه مدور چپ غربیلک فرمان به سمت باال یا پایین ،تنظیم صدای هندزفری
خواندن پیامهای متنی ( ،)SMSپیغام صوتی و موزیک
فشار کوتاه :افزایش /کاهش یک درجهای صدا
فشار طوالنی :افزایش /کاهش مستمر صدا تا زمانی که دکمه رها شود.
  فعالسازی تشخیص صدا
  قطع پیام صوتی برای اجرای فرمان صوتی جدید
  قطع تشخیص صدا
چرخش دکمه مدور راست به سمت باال یا پایین
  فشار کوتاه (حالت رادیو)  :انتخاب ایستگاه قبلی یا بعدی
  فشار طوالنی (حالت رادیو)  :اسکن فرکانسهای باالتر /پایینتر تا زمانی که دکمه رها شود.
  فشار کوتاه (حالت  : )Bluetooth® ،USBانتخاب تراک قبلی /بعدی
  فشار طوالنی (حالت  : )Bluetooth® ،USBجلو /عقب رفتن سریع تراک تا زمانی که دکمه رها شود.
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عملکرد
روشن /خاموش کردن سیستم

با فشار دکمه میتوان سیستم را روشن /خاموش
نمود .برای افزایش صدا دکمه مدور را در جهت
حرکت عقربههای ساعت و برای کاهش صدا آن را در
خالف حرکت عقربههای ساعت بچرخانید.

موج (تیونر) رادیو
پس از انتخاب فرکانس رادیویی مورد نظر ،اطالعات
زیر روی صفحه نمایش داده میشود.
در باالی صفحه :فهرستی از ایستگاههای رادیویی
ذخیره شده (پیشفرض)؛ و ایستگاه رادیویی فعلی
به صورت پر رنگ نشان داده میشود.
در میانه صفحه :نام ایستگاه رادیویی فعلی و
دکمههایی برای انتخاب ایستگاه رادیویی قبلی یا
بعدی نشان داده میشود.
در انتهای صفحه :دکمههای زیر نشان داده میشود.
    :Browseفهرستی از ایستگاههای رادیویی قابل
دسترس
    AM/FM ،AM/DABو  :FM/DABانتخاب فرکانس
موج مورد نظر (میتوان براساس موج انتخاب شده
دکمهها را مجددا ً پیکربندی نمود  AM ،FMیا )DAB
   :Tuneجستجوی دستی ایستگاه رادیویی (برای
 DABقابل دسترس نیست)
   :Infoاطالعات تکمیلی در مورد منبع صوتی در
حال پخش
   :Audioدسترسی به صفحه "تنظیمات "Auodio

منوی Audio
را در
برای دسترسی به منوی " "Audioدکمه
پنل جلو فشار دهید و سپس با حرکت کردن داخل
منو گزینه " "Audioرا انتخاب کرده و آن را فشار
دهید .میتوان از طریق منوی " "Audioتنظیمات
زیر را انجام داد؛
  "( "Equalizerاکوالیزر) (در صورت مجهز بودن)
  "( "Balance/Fadeتنظیم باالنس صدای راست/
چپ و عقب /جلو)
"( "Volume/Speedبه جز مدلهای دارای سیستم
 )Wi-Fiتنظیم صدای خودکار وابسته به سرعت
  "( "Loudnessدر صورت مجهز بودن)
  ""Auto - on Radio
  ""Radio off Delay
برای خارج شدن از منوی " "Audioدکمه  را فشار
دهید.
حالت رسانهای

نکته مهم :تعدادی از دستگاههای مجهز به
® Bluetoothامکان حرکت بین تراکهای تمام
طبقهبندیها وجود ندارد.
در داخل هر لیست ،میتوان با استفاده از دکمه
" "ABCتراکی که با حرفی مورد نظر شروع میشود
را اجرا نمود.
®
نکته :این دکمه برای برخی دستگاههای Apple
کاربرد ندارد .برای فعالسازی این عملکرد در منبع
صوتی موجود دکمه " "Browseرا فشار دهید.
از دکمه  BROWS ENTERبرای انتخاب طبقهبندی
مورد نظر استفاده کنید سپس دکمه را جهت تایید
فشار دهید .دکمه " "Xرا برای لغو کردن عملکرد
فشار دهید.

منبع ®Bluetooth

از این حالت میتوان برای همگامسازی دستگاه
® Bluetoothحاوی تراکهای موسیقی با سیستم
چندرسانهای استفاده کرد.

دکمه را فشار دهید تا منبع صوتی مورد نظر از بین
همگامسازی دستگاه صوتی ®Bluetooth
 USBیا ® Bluetoothرا انتخاب کنید.
برای همگامسازی دستگاه صوتی ® Bluetoothبه
انتخاب تراک ()Browse
روش زیر عمل کنید:
از این عملکرد برای حرکت بین تراکها و انتخاب
عملکرد ® Bluetoothروی دستگاه را فعال کنید.
تراک مورد نظر استفاده کنید انتخابها بسته به
دکمه  MEDIAروی پنل جلو را فشار دهید.
دستگاه متصل شده دارد.

برای مثال در  USBیا ® Bluetoothمیتوانید

براساس اطالعات موجود در بین فهرست خوانندگان،
دستهبندی یا آلبومهای دستگاه حرکت کنید.
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در صورت فعال بودن منبع " "Mediaدکمه
" "Sourceرا فشار دهید.
  منبع ® Bluetoothرا انتخاب کنید.
  دکمه "اضافه کردن دستگاه ( ")Add Deviceرا
فشار دهید.
  
®
  گزینه  UconnectTMرا روی دستگاه Bluetooth
جستجو کنید (در طول همگامسازی ،صفحهای
روند انجام عملکرد را نشان میدهد)
  در صورت درخواست از سوی دستگاه :پینکد
ظاهر شده روی صفحه نمایش را وارد کنید یا
پینکد ظاهر شده را تایید کنید.
  در صورت موفق بودن همگامسازی به سوال پرسیده
شده مبنی بر اینکه آیا دستگاه®،Bluetooth
دستگاه مورد نظر است یا خیر پاسخ "بله" بدهید
(دستگاه فعلی به تمام دستگاههای همگامسازی
شده قبلی اولویت دارد) در صورت پاسخ "خیر"
اولویت دستگاهها به ترتیب اتصال میباشد.
آخرین دستگاه وصل شده اولویت دارد.
روی
  دستگاه صوتی را میتوان با فشار دکمه
پنل جلو و انتخاب "®"Phone/Bluetooth
همگامسازی نمود.

USB

برای فعالسازی حالت  ،USBیک عدد  USBمعتبر
را داخل درگاه  USBخودرو وارد نمایید.
)222

در صورت ورود  USBبه درگاه ،تراکهای موجود در
آن اجرا میشود.
TM
توجه :ممکن است سیستم  Uconnectقادر به
خواندن اطالعات برخی USBها نباشد .در این صورت
ممکن است به صورت خودکار از حالت " "Radioبه
حالت " "Mediaتغییر پیدا نکند .در صورتی که تراکی
اجرا نمیشود ،تطابق آن را بررسی کنید .پیام خاص
روی صفحه نمایش سیستم  UconnectTMظاهر
میشود.
نکته مهم :هنگام استفاده از درگاه شارژ ،USB
توصیه میشود که اتصال دستگاه (تلفن هوشمند)
قطع گردد و ابتدا کابل از سوکت خودرو و سپس از
دستگاه جدا شود .کابلهای رها شده یا نصب شده به
روش غیرصحیح ممکن است شارژ درست یا وضعیت
سوکت  USBرا به خطر بیاندازد.

نکته :پورت  USBاطالعات را از دستگاه  /تلفن
هوشمند و غیره انتقال میدهد و در صورت استفاده
نکته مهم :در صورتی که اتصال® Bluetoothبین
از برندها /نوع نامناسب ،ممکن است شارژ دستگاه با
تلفن همراه و سیستم چندرسانهای قطع شود ،به
کندی صورت گیرد.
دفترچه تلفن همراه مراجعه کنید.
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تلفن همراه

فعالسازی استفاده از تلفن همراه
دکمه  PHONEروی پنل را فشار دهید تا حالت
استفاده از تلفن همراه فعال گردد.
از این عملکرد میتوان برای:
  شمارهگیری شماره دلخواه
  نمایش و تماس با شمارههای دفترچه تلفن همراه
  نمایش و تماس با شماره تماسهای قبلی
   همگامسازی با حداکثر  10دستگاه تلفن/
دستگاه صوتی برای دسترسی سریعتر و راحتتر
   انتقال شماره تلفن از سیستم به تلفن همراه
یا برعکس و غیرفعالسازی میکروفون برای
مکالمات خصوصی.
صدای تلفن همراه از طریق سیستم صوتی پخش
خواهد شد و هنگامی که از عملکرد تلفن استفاده
میشود عملکرد رادیو به صورت خودکار متوقف
میشود.

همگامسازی تلفن همراه
نکته مهم :تنها از این عملکرد زمانی استفاده کنید که
خودرو متوقف و در شرایط ایمن است .این عملکرد در
حین رانندگی غیرفعال میشود.

روند همگامسازی به صورت زیر است :همواره برای حل
هر موردی به کتابچه راهنمای تلفن مراجعه نمایید.
برای همگامسازی تلفن همراه به روش زیر عمل کنید:
   عملکرد ® Bluetoothتلفن همراه را فعال کنید.
   دکمه  PHONEروی پنل را فشار دهید.
   در صورتی که هنوز تلفن همراهی ،همگامسازی
نشده است ،پیغام روی صفحه نشان داده میشود.
    گزینه "بله ( ")YESرا انتخاب کنید تا روند
همگامسازی شروع شود .سپس روی تلفن همراه
گزینه  UconnectTMرا جستجو کنید.
(در صورت انتخاب گزینه "نه ( )")NOصفحه اصلی
تلفن همراه نشان داده میشود.
   هنگام استفاده از تلفن همراه از صفحه کلید برای
وارد کردن پینکد ( )PIN codeیا تایید پینکد
تلفن همراه استفاده کنید.
    با فشار دکمه تنظیمات از صفحه ""Phone
میتوانید تلفن همراه را همگامسازی نمایید:
دکمه "اضافه کردن دستگاه ( ")Add deviceرا
فشار دهید و به روش باال عمل کنید.
   در حین مراحل همگامسازی ،یک صفحه جدید
روی صفحه نمایش روند عملیات همگامسازی را
نشان میدهد.
    در صورت موفق بودن همگامسازی به سوال
پرسیده شده مبنی بر اینکه آیا دستگاه بلوتوث
دستگاه مورد نظر است یا خیر پاسخ "بله (")Yes
بدهید.

(تلفن همراه فعلی به تمام تلفنهای همراه
همگامسازی شده قبلی اولویت دارد) .در صورتی که
هیچ دستگاهی همگامسازی نشود ،سیستم اولین
دستگاه وصل شده را به عنوان دستگاه مورد استفاده
در نظر میگیرد.
نکته :اولویت براساس ترتیب اتصال تلفنهای همراه
است .آخرین تلفن متصل شده اولویت دارد.
نکته :در برخی تلفنهای همراه ،خواندن پیغامهای
صوتی هم امکانپذیر است و برای این کار باید اعالن
پیغام ( )SMSرا فعال نمایید.
TM
این آپشن برای تلفنهای ثبت شده در Uconnect
معموالً در منوی اتصاالت® Bluetoothقرار دارد.
برقراری تماس
روش زیر تنها در صورت ساپورت کردن تلفن همراه
قابل اجرا هستند:
برای بررسی در دسترس بودن هر یک از عملکردها،
به کتابچه راهنمای تلفن همراه مراجعه نمایید.
میتوان به روش زیر تماس برقرار نمود:
   انتخاب آیکون (دفترچه تلفن گوشی تلفن)
   انتخاب "تماسهای اخیر (")Recent calls
   انتخاب آیکون
   فشار دکمه "شمارهگیری (")Redial

خوانش پیام متنی
سیستم میتواند پیغام دریافت شده روی تلفن
همراه را بخواند.
برای استفاده از این عملکرد باید تلفن به فناوری
تبدیل  SMSاز طریق ® Bluetoothمجهز باشد.
در صورت ساپورت نکردن این عملکرد ،دکمه
غیرفعال میشود (به رنگ طوسی).
گرافیکی
هنگام دریافت پیغام متنی ،گزینههای "گوش کردن
(" ،")Listenتلفن کردن ( ")Callو یا "صرف نظر
( ")Ignorرا میتوان روی صفحه نمایش انتخاب کرد.
برای دستیابی به پیغامهای  SMSدریافتی روی
تلفن همراه دکمه   را فشار دهید (فهرست تا
 60پیام دریافتی را نشان میدهد)

تنظیمات

را روی پنل جلو فشار دهید تا منوی
دکمه
اصلی "تنظیمات" ظاهر گردد.
نکته :با توجه به مدل ،گزینههای منو متفاوت است.
منو شامل :
   صفحه نمایش
   ساعت و تاریخ
   سیستم ایمنی /سیستم کمکی (در صورت مجهز
بودن)
   چراغها (در صورت مجهز بودن)
   دربها و قفلها
   سیستم صوتی
   تلفن /بلوتوث ()Phone/bluetooth
   رادیو
   ذخیره تنظیمات پیشفرض
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حالت "گزینههای بیشتر"

سیستم ایمنی /سیستم کمکی
(در صورت مجهز بودن)
برای نمایش دادن تنظیمات زیر گزینه "بیشتر
سنسور حساس به بارش باران
( ")MOREرا فشار دهید:
میتوان با این عملکرد حساسیت سنسور حساس به   دمای هوای بیرون
بارش باران را تنظیم نمود.
  ساعت
TM
چراغها
  قطبنما (فقط برای Uconnect 5" Radio Nav
کامپیوتر سفری (فقط برای Radio Nav
(در صورت مجهز بودن)
TM
از این عملکرد میتوان برای تنظیمات زیر استفاده     ")Uconnect 5
نمود.
  تنظیمات (فقط برای Radio Nav
TM
سنسور چراغ جلو
    ")Uconnect 5
حساسیت فعال شدن چراغ جلو را میتوان تنظیم
سیستم راهبری
نمود.
(فقط برای )UconnectTM 5" Radio Nav
   "چراغ نور باالی خودکار /کنترل نور باال" (در
مسیریابی
صورت مجهز بودن) :فعال /غیرفعال کردن چراغ
نکته مهم :برای ایمنی و کاهش حواسپرتی هنگام
نور باال.
رانندگی قبل از شروع حرکت مسیر خود را مشخص
  "چراغ رانندگی در روز" (( )DRLدر صورت مجهز
کنید.
بودن)  :فعال /غیرفعال کردن چراغ رانندگی در
با استفاده از عملکرد مسیریابی میتوانید مسیرهای
روز
  "چراغهای بغل" (در صورت مجهز بودن)  :فعال مختلف را برای یک آدرس مشخص ،آدرس حدودی
یا غیرفعال کردن چراغهای بغل ،دربها و قفل و یا یک نقطه مکانی مشخص (برای مثال رستوران
دربها ،این عملکرد ،قفل شدن خودکار دربها یا مراکز خدماتی) یا یک کد پستی مشخص یا
را در زمان حرکت خودرو فعال /غیرفعال میسازد مکان مورد عالقه نزدیک مکان فعلی خود (برای
مثال نزدیکترین رستوران) یا مکان دارای طول
(عملکرد بستن خودکار)
و عرض جغرافیایی یا حتی انتخاب یک نقطه روی
نقشه جستجو نمایید.

پس از انتخاب گزینه "جستجو ( ")searchو درج
اطالعات ورودی ،دو لیست مجزا از آدرسهای
مربوطه و همین طور مکانهای نزدیک به مکان
فعلی ارائه میگردد.
آدرسهای مربوطه و شهر آن در یک فهرست و
مکانهای نزدیک و نوع مکان و موقعیت مکانی آنها
در فهرست دیگری نشان داده میشود.
برای انتخاب یک مسیر ،دکمه "راهنمایی (")Guide
را انتخاب کنید .مسیر نشان داده شده و با استفاده
از مسیریابی صوتی شما به مکان مورد نظر هدایت
میشوید.

فرامین صوتی

نکته :کنترلهای صدا برای زبانهایی که توسط
سیستم ساپورت نمیشوند امکانپذیر نمیباشد.
یا
برای استفاده از فرامین صوتی ،دکمه
روی غربیلک فرمان فشار داده و با صدای بلند
دستور خود را اعالم کنید.
دستورات جهانی
پس از فشار دکمه روی غربیلک فرمان میتوانید
این فرامین صوتی را اجرا نمایید.
  کمک ()help
  لغو کردن ()cancle
  تکرار کردن ()Repeat
  پیغام صوتی ()Voice prompts

تلفن
روی غربیلک فرمان
از طریق فشار دکمه
میتوان فرامین صوتی زیرا را اجرا نمود:
  تلفن زدن ()Call
  شمارهگیری ()Dial
  شمارهگیری مجدد ()Redial
  قطع تماس ()Call back
  تماسهای اخیر ()Recent calls
  تماسهای گرفته شده ()Outgoing calls
  تماسهای از دست رفته ()Missed call
  تماسهای ورودی ()Incoming calls
  دفترچه تلفن ()Phone Book
  جستجو <>Rossi> <Mario
  نمایش پیغام متنی ()SMS
  ارسال پیغام متنی ()SMS
  نمایش پیامها

  اجرای آهنگ ...
  اجرای آلبوم ...
  اجرای خواننده ...
  اجرای ژانر ...
  اجرای فهرست آهنگ ...
  اجرای پادکست ...
  اجرای کتاب صوتی ...
  اجرای تراک شماره ...
  اجرای منبع ...
  نمایش ...

تاییدیههای رسمی
دستگاههای رادیویی
تمام تجهیزات رادیویی این خودرو مطابق با مفاد
دستورالعمل  2014/53/EUمیباشد.
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت
 www.mopar.eu/ownerیا

http://aftersales.fiat.com/elum/websites

سیستم راهبری
(فقط برای )Uconnect 5" Radio Nav
روی غربیلک فرمان
از طریق فشار کلید
میتوان فرامین صوتی زیر را اجرا نمود:
  راندن تا درب منزل
  دید دوبعدی
  دید سهبعدی
رادیو
روی غربیلک فرمان   مسیر خلوت
از طریق فشار دکمه
  اضافه کردن آدرسهای دلخواه
میتوان فرامین صوتی زیر را اجرا نمود:
  تکرار دستور
  انتخاب فرکانسهای FM
  انتخاب فرکانسهای AM
هشدار
  انتخاب ایستگاه رادیویی FM
  انتخاب ایستگاه رادیویی AM
 )223هنگام اتصال  USBبه درگاه آن اطمینان
حاصل کنید که مزاحم عملکرد ترمزدستی نشود.
موزیک
 )224برای ایمنی و کاهش حواسپرتی حین
روی غربیلک فرمان
از طریق فشار دکمه
رانندگی قبل از شروع حرکت مسیر خود را
میتوان فرامین صوتی زیر را اجرا نمود:
مشخص کنید.
TM

مراجعه نمایید.

دستگاههای دارای فرکانس رادیویی
تمام دستگاههای دارای فرکانس رادیویی مطابق با
مقررات کشوری است که خودرو در آن فروخته
میشود .برای کسب اطالعات بیشتر به
 www.mopar.eu/ownerیا

http://aftersales.fiat.com/elum/websites

مراجعه کنید.
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هشدار

حمل بار
  با دقت ،دستورالعمل موجود در کیت سوار کردن را رعایت کنید .سوار کردن باید توسط پرسنل باتجربه صورت گیرد.
  پس از طی چند کیلومتر اطمینان حاصل نمایید که پیچهای محکمکننده کام ً
ال سفت شدهاند .بارها را به صورت متعادل قرار دهید و در حین رانندگی به
بادهای جانبی توجه داشته باشید.
  به مقررات موجود برای حداکثر لقی را به دقت رعایت کنید .هرگز فراتر از حد مجاز بارگیری نکنید (فصل "مشخصات فنی " را مالحظه فرمایید).
تجهیزات خریداری شده توسط مالک
  هنگام نصب بادشکن (اسپویلر) ،چراغهای الومینومی و یا توپیهای چرخ غیراستاندارد مراقب باشید .این تجهیزات تهویه ترمزها را کاهش داده و در صورت
ترمزگیری شدید ،مستمر و یا طوالنی ،بر کارایی ترمز تأثیر میگذارد .اطمینان حاصل  کنید که مانعی (برای مثال کفپوشها) مزاحم عملکرد پدال
نمیشود.

حفاظت محیط زیست
  در طی عملکرد نرمال ،فیلتر ذرات معلق ( )DPFدما را باال میبرد .از پارک خودرو روی مواد قابل اشتعال (علف ،برگهای خشک ،شاخههای کاج و غیره
اجتناب کنید.
تایرهای دارای محافظ رینگ
  در صورتی که از درپوش چرخ یکپارچه (با فنر) روی رینگ فلزی استفاده میکنید یا پس از خرید تایر با محافظ رینگ ،درپوش چرخ را نصب نکنید .استفاده
از تایرها و درپوش نامناسب چرخها ،ممکن است به طور ناگهانی فشار باد تایر را کم کند.
تجهیزات داخلی
  هرگز اشیاء خطرناک را در داخل محفظه باز داشبورد قرار ندهید؛ در صورت بروز تصادف ممکن است با سرنشینان برخورد نموده و منجر به آسیب آنها شود.

www.Parsianmotor.com
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