راهنمای استفاده ،گارانتی و سرویسهای ادواری خودروی جی ۴

مقدمه

از حسن سلیقه شما در انتخاب خودروی  JAC J4تشکر نموده و از حمایت و اعتماد شما به محصوالت شرکت کرمان موتور قدردانی میکنیم.
تالش ما بر آن بودهاست تا در تمام طول عمر این خودرو بهترین سرویسها را برای شما فراهم و بر اساس نیازهای خاص و سطح رضایت
بخشی به بهبود توانایی در سفارش سازی خدمات بیفزائیم.

بــرای لــذت بــردن از رانندگــی و ایمنــی و آســایش بیشــتر قبــل از رانندگــی بــا ایــن خــودرو شایســته اســت ایــن کتابچــه را بــه دقــت مطالعــه کنیــد.
نمایندگیهــای مجــرب شــرکت کرمــان موتــور کــه در سراســر کشــور گســترش یافتــه ،مفتخرنــد تــا ســرویسدهی و خدمــات را بــه بهتریــن وجــه بــرای

شــما و خودرویتــان فراهــم آورنــد .لطفــا در صــورت بــروز هرگونــه مشــکلی بــا نزدیکتریــن نمایندگــی تمــاس بگیریــد تــا بطــور مناســب و بــا شــکیبائی

پاســخگوی شــما باشــند .ایــن کتابچــه راهنمــا مدلهــای گوناگونــی از خــودروی ایــن مجموعــه را پوشــش میدهــد .بنابرایــن ممکــن اســت برخــی از

تجهیــزات داخــل ایــن کتابچــه در خــودروی شــما وجــود نداشــته باشــد شــرکت کرمــان موتــور پــس از چــاپ ایــن کتابچــه خصوصیــات فنــی و حــق
ایجــاد هرگونــه تغییــرات در آن بــدون اطــاع قبلــی را بــرای خــود محفــوظ م ـیدارد ایــن کتابچــه بــه عنــوان ابــزاری بــرای بهرهبــرداری در خدمــات
گارانتــی و آشــنایی بــا ســرویسهای ادواری و نگهــداری خــودرو در شــرایط مناســب میباشــد لــذا در نگهــداری و حفــظ آن دقــت نمــوده و هنــگام
فــروش خــودرو آن را بــه مالــک بعــدی تحویــل دهیــد.

شرکت کرمان موتور

تابستان ۹۷
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جی ۴
ÓÓ

این کتابچه راهنما جزئی از خودرو محسوب شده و هنگام فروش خودرو به همراه مدارک مربوطه باید به مالک بعدی سپرده شود.

مشخصات خودرو نوع خودرو:

رنگ:

شماره موتور:

تاریخ تحویل خودرو:

ÓÓ

شماره شاسی:

مهر و امضاء واحد تحویل خودرو:

مشخصات مالک ¡¡مالک اصلی

¡¡مالک دوم

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

کد ملی:

آدرس:

آدرس:

شماره تلفن:

شماره تلفن:

کد پستی:

مدل:

تاریخ خرید:

کد پستی:

تاریخ خرید:

گواهی مینمایم خودرو حاضر بدون هیچگونه نقصی از نظر کارکرد ،رنگ و سالمت بدنه و باتری به همراه متعلقات کامل تحویل اینجانب گردید.
تاریخ:

نام و نام خانوادگی مالک یا وکیل قانونی:

اطالعات خودرو و مالک 2

امضاء:

¡¡پیش از مطالعه کتابچه راهنما ،به موارد زیر دقت نمایید:

عالمتهای هشدار بکارگرفته شده در این کتابچه راهنما

ایمنی شما و سرنشینان بسیار حائز اهمیت میباشد .رانندگی ایمن مهمترین مسئولیت راننده میباشد.
در این کتابچه راهنما ،هر مطلبی با این نشانه در ابتدای آن ،دستورالعملهای

مهمی برای رانندگی ایمن در بر دارد.

معنی نشانههای بکار گرفته شده ،به شرح زیر میباشد:

دیــدن خــودرو و تجهیزات آن میگردد .همیشــه توجههــا را رعایت نموده و با

دقت رانندگی کنید.

یــادآوری دوســتانه :در ایــن کتابچــه هر مطلبی با این نشــانه در ابتــدای آن،

عالمت اخطار :بیانگر این است که عدم رعایت این دستورالعمل باعث به خطر

دســتورالعملهای مهمی برای حفاظت از محیط زیســت ارائه داده یا یادآوری

نموده و با دقت رانندگی کنید.

هزینههای شما میگردد.

افتادن ایمنی شــما و دیگر سرنشــینان میگردد .همیشــه اخطارهــا را رعایت
عالمت توجه :بیانگر این است که عدم رعایت این دستورالعمل منجربه آسیب

دوســتانه اســت .توجــه بــه ایــن نکات موجــب حفظ محیــط زیســت و کاهش
عالمت ایمنی :به معنای «مجاز نمیباشد» یا «هرگز اتفاق نیافتد» میباشد.

¡¡همیشه از قطعات اصلی کرمان موتور JACاستفاده نمایید.
قطعات اصلی کرمان موتور چه قطعاتی هستند؟

قطعاتاصلیکرمانموتورقطعاتیهستندکهدرکارخانهبرایساختخودروبهکاررفتهاندوطراحیوخصوصیاتآنهابهترینکاراییوایمنیرابرایخودرویشمافراهممیآورد.

چرا باید از قطعات اصلی استفاده کنیم؟

قطعات اصلی خودروهای تولیدی شرکت کرمان موتور تحت فرایند مدیریت تولید و بازرسی کیفی ساخته شدهاند .هرگونه نقص به دلیل استفاده از قطعات غیر اصلی،

قطعات تقلبی یا قطعات قاچاق خارج از پوشش گارانتی بوده و شرکت کرمان موتور مسئولیت صدمات وارده به قطعات اصلی دیگر را به این دلیل نمیپذیرد.

لطفاً با دقت قطعات اصلی خودروی  J4را انتخاب نموده و خریداری کنید!
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¡¡نکاتی در مورد نگهداری

برای آگاهی از مطالب مربوط به تعمیر و نگهداری از خودروی ســواری  J4کرمان موتور فصل  4این کتابچه راهنما را مطالعه نمایید .به عنوان مالک خودرو اطالع

شما از روش صحیح تعمیر و نگهداری خودروی  J4ضروری است .به ویژه هنگام رانندگی در شرایط سخت ،خودرو به تعمیر و نگهداری بهتر و در دفعات بیشتر
نیازمند است .این راهنما میتواند شما را در استفاده بهتر و نگهداری مناسبتر از خودروی  J4محصول کرمان موتور یاری دهد.

¡¡توجه در مورد سوخت و روانکارها

شــرکت حتی در دوره گارانتی صدمات وارده به موتور یا گیربکس به دلیل اســتفاده از ســوخت یا روانکارهای بی کیفیت را از خود سلب میکند .همیشه از سوخت،
روغن یا گریسهای با کیفیت و توصیه شده استفاده نمایید.

¡¡هرگز قطعات خودرو را دستکاری نکنید.

دستکاری و ایجاد تغییر در قطعات ،خودرو را از پوشش گارانتی سازنده خارج میکند.

دستکاری و ایجاد تغییرات بر ایمنی ،عمر مفید و دیگر عملکردهای خودرو تاثیر منفی میگذارد .در هیچ شرایطی اقدام به دستکاری خودرو نکنید!

توضیحات ویژه 4

فهرست مطالب
فصل اول

عملکرد خودرو

7

فصل دوم

ایمنی خودرو

۷۱

فصل سوم

رانندگی با خودرو

۸۷

فصل چهارم

نگهداری از خودرو

۱۰۳

فصل پنجم

نحوه کارکرد در موارد اضطراری

۱۲۹

فصل ششم

اطالعات فنی

۱۴۳

فصل هفتم

راهنمای گارانتی

۱۵۱

در ابتدای هر بخش ،جدول فهرست با جزئیات آورده شده است که میتوانید برای یافتن مطالب مورد نظر خود از
آن استفاده کنید.
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فصل اول 6

فصل اول

عملکرد خودرو
8

mmروشنایی و دید

mmاتاق خودرو

¡¡صفحه نمایشگرها (صفحه کیلومتر) و

9

¡¡برفکزدایی (بخارزدایی) شیشه عقب

۳۵

mmبازکردن و بستن

۱۸

¡¡چراغهای بیرونی خودرو

۳۷

۲۰

¡¡کلید ترکیبی چراغها (دسته راهنما)

۴۱

¡¡آینه جانبی

۴۵

¡¡نمای جلو داشبورد
چراغهای هشدار

¡¡کلید معمولی
¡¡قفل دربها

8

۱۸

¡¡کلید هوشمند (در صورت مجهز بودن)

۲۴

¡¡سقف برقی (سانروف) (در صورت مجهز بودن)

۲۹

¡¡صندوق عقب

۳۲

¡¡کلید شیشه باالبرها
¡¡درب موتور

¡¡درپوش دریچه باک سوخت

¡¡سیستم ضد سرقت (در صورت مجهز بودن)

¡¡سیستم کروز کنترل (در صورت مجهز بودن)

۲۶
۲۹
۳۲
۳۳
۳۳

¡¡چراغهای اعالم خطر (فالشر)
¡¡روشنایی داخل

۳۵

¡¡غربیلک فرمان قابل تنظیم

۵۱

¡¡فندک

۵۱

۳۵
۳۵

¡¡غربیلک فرمان چند حالته (در صورت مجهز بودن) ۴۱
¡¡آفتابگیر

۴۴

¡¡سیستم هشــدار حرکت به سمت عقب (درصورت ۴۶
مجهز بودن)

mmصندلی و تنظیمات
¡¡صندلیها

۴۸
۴۸

¡¡تنظیــم تشــک صندلــی بــه ســمت بــاال /پاییــن ۵۰
(درصورت مجهز بودن)
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¡¡زیرسیگاری
¡¡پدالها

¡¡جعبه داشبورد

¡¡سوکت برق خودرو

۵۱
۵۲
۵۳
۵۳

mmایرکاندیشن (کولر) و سیستم صوتی

۵۴

¡¡سیستم صوتی

۵۸

¡¡سیستم ایرکاندیشن

۵۴

¡¡آنتن شیشه عقب

۵۸

¡¡استارت بدون کلید (درصورت مجهز بودن)

۶۰

¡¡سوئیچ استارت
¡¡گیربکس

¡¡سیستم ترمز

۵۸
۶۲
۶۷

جی ۴
mmاتاق خودرو
¡¡نمای جلو داشبورد

۱۱

۱۰

۸ ۹

۷

۶

۵

۴

۳

 .۱کلید تنظیم آینههای جانبی

۱۴

۱۳

 .۵ایربگ (کیسه هوا) و بوق

 .۲کلید تنظیم میزان روشــنایی صفحه نمایشگرها

 .۶کلید کنترل چند کاره (در صورت مجهز بودن)

 .۳تنظیــم کننــده ارتفــاع چــراغ جلــو (در صــورت

 .۸سیستم پخش تصویری (در صورت مجهز بودن)

 .۴کروز کنترل (در صورت مجهز بودن)

 .۱۰جعبه داشبورد

(در صورت مجهز بودن)
مجهــز بــودن)

 .۷سوئیچ ترکیبی

 .۹کلید چراغهای اعالم خطر (فالشر)
فصل اول 8

۲

۱۲

۱

 .۱۱ایربگ (کســیه هوا) سرنشین جلو (در صورت
مجهز بودن)

 .۱۲اهرم ضامن درب موتور
 .۱۳پانل کنترل ایرکاندیشن
 .۱۴کلید گرمکن شیشه عقب

¡¡صفحه نمایشگرها (صفحه کیلومتر) و چراغهای نشانگر
سرعت سنج

صفحه نمایشگر اطالعات رانندگی

TPMS

دور سنج

WIN

ABS

KEY
OUT
EPC

نمایشگر دمای

مایع خنک کننده

دکمه صفر کردن

چراغهای نشانگر
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نمایشگر میزان سوخت

جی ۴
چراغ نشانگر راهنمای راست/چپ

چراغ نشانگر مهشکن عقب

چراغ نشانگر نقص موتور

چراغ نشانگر سیستم شارژ

چراغ هشدار نقص سیستم ترمز و ترمز دستی

چراغ نشانگر ایربگ (کیسه هوا)

چراغ نشانگر باز بودن درب

چراغ نشانگر مهشکن جلو

چراغ نشانگر کمربند ایمنی

ABS

چراغ هشدار سیستم ABS

چراغ نشانگر باز بودن درب صندوق عقب

چراغ نشانگر نقص سیستم EOBD

چراغ هشدار فشار روغن موتور

چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت

چراغ نشانگر نور باال

چراغ نشانگر قفل بودن سیستم غربیلک فرمان

چراغ هشدار نقص سیستم فرمان با نیروی برقی

چراغ نشانگر نقص کنترلر گیربکس اتوماتیک TCU

چراغ سیستم ایموبالیزر

چراغ هشدار غیر عادی بودن فشار باد الستیک
فصل اول 10

دورسنج

توجه

هنگام رانندگی مراقب باشید عقربه دورسنج وارد
محدوده قرمز نشود.

بــاال رفتــن بیــش از حــد دور موتــور منجــر بــه وارد
آمــدن صدمــات شــدید خــارج از پوشــش گارانتــی به
موتــور میگــردد.

سرعت سنج

در دوره آببندی خودرو توجه نمایید.

توصیــه میگــردد در مواقعــی که شــیب جاده

بیشتر از  ٪15است ،از دندههای پایینتر (دندههای

 1و  )2برای حرکت استفاده شود تا خودرو نیروی

خود را از دست ندهد.

نمایشگر دمای مایع خنککننده

دورســنج ،دور موتــور برحســب دقیقــه را نمایــش
میدهــد .رانندگی کردن زمانی که عقربه دورســنج

وارد ناحیه قرمز رنگ میشــود باعث آسیب رسیدن
بــه موتور میگــردد .توصیــه میشــود هنگامی که

دور موتــور باالتــر از  2000rpmاســت تعویــض
دنــده نمایید تا فشــار کمتری به موتور وارد شــود.
هنگامــی که خــودروی شــما در دوره آببندی

میباشد از سرعتهای باال پرهیز کنید.

محــدوده قرمز رنگ صفحه نمایشــگر شــما به مدل

موتور خودرو بستگی دارد.

وقتــی ســوئیچ در حالت روشــن “ ”ONقــرار گیرد،
سرعتســنج ،ســرعت حرکــت خودرو را برحســب

کیلومتر بر ساعت ( )Km/hنمایش میدهد.

به پیشگیریهای مربوطه در «توصیههای رانندگی»
 11عملکرد خودرو

نمایشــگر مایــع دمــای خنککننــده ،دمــای مایــع
خنککننده موتور را نشان میدهد.

در حالت رانندگی به صورت نرمال ،عقربه نمایشگر

جی ۴
مایع خنککننده باید در وســط قرار گیرد .وقتی که

نشانگر دما وارد ناحیه هفتم گردد ،چراغ هشدار به

نمایشگر وضعیت دنده

منزله نشــان دادن دمای بیش از حد موتور روشــن

باز کردن مستقل چهار درب

پس از دریافت اطالعات باز کردن دربها ،اطالعات
بازکردن دربهای مربوطه (شــامل درب چپ جلو،

میشود .در این حالت خودرو را پارک نموده ،موتور

درب چپ عقب ،درب راســت جلو ،درب راست عقب

را خامــوش کنیــد ،درب موتور را بــاز کنید و میزان

و درب صندوق عقب) نمایش داده میشود.

مایع خنککننده و تسمه واتر پمپ را کنترل نمایید.

کیلومتر شمار /ساعت

در صــورت وجــود نقص در سیســتم خنککاری به
نمایندگیهای مجاز کرمان موتور مراجعه نمایید.

اخطار

درصــورت داغ شــدن بیــش از حــد موتــور ،درب
رادیاتــور را باز نکنیــد ،چرا که ممکن اســت مایع

خنک کننده داغ به سمت بیرون پاشیده و منجربه

سوختگی گردد .تا خنک شدن موتور درب رادیاتور
را باز نکنید.

هنگامــی کــه خــودرو را تازه روشــن کــرده و

خودروهــای مجهز بــه گیربکــس اتوماتیــک دارای
چراغ نمایشگر دنده هستند که برحسب قرار داشتن

در حالت اتوماتیک /دســتی بهطور مستقل و به نحو
زیر عمل میکند:

کیلومتر شمار

درصــورت قرارداشــتن در حالــت اتوماتیــک:
براســاس موقعیــت دســته دنــده ،عالئمــی نظیــر

نمایشــگر دمای آب در حالت پایین خود قرار گرفته

« »PRNDظاهــر میشــود.

زیاد به موتور خودداری نمایید.

دنده بهینه برای جابهجایی دستهدنده ،عالئمی نظیر

اســت از باال بــردن دور موتور یا وارد آمدن فشــار

دکمه صفر کردن

درصورت قرار داشــتن در حالت دســتی براســاس
« »۱،۲،۳،۴،۵،۶ظاهر میشوند.
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ساعت

¯¯کیلومتر شمار

مسافت کلی :کل مسافت رانندگی شده با خودرو را
نمایش میدهد.

مسافتســنج سفری :مسافت ســفرهای کوتاه طی

شده به وسیله خودرو را نشان میدهد.

برای تغییر بین حالت مســافت کلی و مسافتســنج

¯¯صفحه نمایشگر کریستال مایع در وسط

ســفری ،دکمه صفر کردن را کمتر از  2ثانیه فشــار

سفری0/1 Km :

 :M3مصــرف ســوخت لحظــهای و مســافت کل را

سفری ،دکمه صفر کردن را بیش از  2ثانیه نگهدارید

و برای برگشــت به حالت مسافت کلی آن را کمتر از

نمایش میدهد.

 2ثانیه فشار دهید.

مصــرف ســوخت لحظــهای  :در صورتــی کــه
خــودرو خامــوش یــا ســرعت خــودرو کمتــر از 3

¯¯دکمه صفر کردن

کیلومتــر بر ســاعت باشــد ،صفحه نمایشــگر تنها

دکمــه صفــر کــردن بــرای تغییــر وضعیــت بیــن

کردن بکار میرود.

ســفری را صفر نمایید .محدوده مسافتســنج بین

 0تــا  999,9کیلومتر میباشــد .دقت مسافتســنج

دهیــد .بــه منظــور صفر کــردن حالت مسافتســنج

حالتهــای کیلومترشــمار ،تنظیــم ســاعت و صفر

میدهد و با فشار طوالنی آن میتوانید مسافتسنج

« »--L/100Kmرا نشان میدهد.

بــرای انجام تنظیمــات و اصالح اطالعــات میتوان

هنــگام حرکــت خــودرو (ســرعت بیشــتر از

 M1-M2-M3-M4-M1توســط فشار دادن حالت

انجــام داده و بــا نســبت  1ثانیــه مصرف ســوخت

 :M1ســاعت و مســافت کل را نمایــش میدهد و با

 :M4مســافت کل و حداکثــر مســافت قابل پیمایش

محدوده نمایش مســافت کل از  0تا  999,999و با

مطابق با میزان سوخت موجود در مخزن سوخت و

 :M2ســاعت و مســافت ســنج ســفری را نمایــش

و هر  10ثانیه یکبار به روز رسانی میشود.

از حالت تنظیمات اســتفاده نمود و ســری تغییرات
تنظیمات قابل اجرا میباشد.

فشــار طوالنی آن میتوانید ساعت را تنظیم نمایید.

دقت ۱Kmکیلومتر میباشد.

 13عملکرد خودرو

 )۳Km/hصفحــه نمایشــگر محاســبات مربوطه را
لحظهای را بهروز رسانی میکند.

را نمایــش میدهــد .حداکثر مســافت قابل پیمایش
سیگنال مصرف سوخت لحظهای محاسبه میگردد

جی ۴
در ص ــورت اتص ــال بات ــری ب ــرای اولی ــن ب ــار،

حالـــت نمایشـــگر در وضعیـــت مســـافت پیمـــوده

نمایشگر میزان سوخت

درجــه ســوخت ،وارد محــدوده قرمز شــده و چراغ
هشــدار سوخت روشن شــد ،برای رانندگی عادی،
در اولین فرصت ممکن سوختگیری نمایید.

شـــده میباشـــد.

پس از تغییر وضعیت سوئیچ از خاموش به روشن،

پــس از ســوختگیری و اتصــال مجــدد ســوئیچ،

از قراردادن سوئیچ در حالت خاموش ،نشان میدهد.

جدید را نشان میدهد.

نمایشــگر میزان ســوخت به تدریج میزان ســوخت

حالت نمایشگر کنونی آخرین وضعیت سوئیچ را پیش

ظرفیت باک سوخت  45 :لیتر

پــس از جــدا کردن باتری ،مسافتســنج ســفری و

در داخل نشانگر ســوخت بهطور همزمان وضعیت

ساعت صفر میشوند.

دنده گیربکس اتوماتیک نمایش داده میشود .نمایش

در تنظیم ساعت ،پس از چشمک زدن مداوم به مدت
 5ثانیه ،چشمک زدن متوقف خواهد شد.

عقربــه نمایشــگر ســوخت ،میزان تقریبی ســوخت

درون بــاک را نمایــش میدهد .هنــگام رانندگی در
جادههــای صــاف دقــت نمایشــگر میزان ســوخت
بیشــترین حالــت بــوده و در هنــگام شــتابگیری،

ترمزگیری و سرپیچها یا دستاندازها ،ممکن است

بیــن دو محــدوده تغییر کــرده و در شــرایط پایدار

شدن خودرو به حالت نرمال بازگردد.

نمایشــگر میزان سوخت هنگام قرار داشتن سوئیچ

در وضعیــت روشــن  ONعمــل میکند .اگــر عقربه
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دنده برحســب شــرایط خودرو متفاوت خواهد بود.

توجه

در صورتیکــه میزان ســوخت کم اســت ،رانندگی
نکنیــد .رانندگــی تا تمام شــدن ســوخت منجر به

خاموش شــدن موتور و آســیب رســاندن به مبدل
کاتالیست میشود .از سوخت بدون سرب با اکتان
 93یا باالتر استفاده کنید.

هنگام سوختگیری موتور را خاموش کنید.

بــرای محافظــت از موتــور و کاهــش مصرف

¯¯چراغ هشدار فشار روغن موتور

سوخت ،هنگامی که خودرو متوقف است ،پدال گاز

درصورتــی که فشــار روغن موتور کاهــش یافته یا

سوخت و رانندگی راحتتر تاثیرگذار خواهد بود.

موتور روشن میشــود .بهطور معمول ،هنگام قرار

را فشار ندهید .نگهداری دورهای خودرو بر مصرف

چراغهای هشدار و چراغهای نشانگر
¯¯چراغ نشانگر سیستم شارژ

سیستم دچار نقص شده ،چراغ هشدار فشار روغن
دادن ســوئیچ خودرو در وضعیت روشــن «،»ON
از استارت زدن موتور ،خاموش میشود.

درصــورت قراردادن ســوئیچ خــودرو در وضعیت

از استارت زدن موتور خاموش میشود .درصورتی

وجــود کافــی روغــن موتــور یــا نقصهــای دیگــر

روشن شــود ،نقصی در سیستم شارژ وجود دارد.

خــودرو را پــارک کــرده و پــس از خامــوش شــدن

غیرضـروری ماننـد رادیـو ،سیسـتم ایرکاندیشـن،

آن را چــک نماییــد .در صــورت عدم وجــود روغن

کــه هنــگام روشــن بــودن موتــور ،چــراغ نشــانگر

در ایـن حالـت ،بـه سـرعت تمامـی تجهیـزات برقـی
چراغهـای داخلـی و غیـره را خامـوش کنیـد .توجـه

داشـته باشـید خامـوش کـردن خـودرو و اسـتارت
مجـدد آن سـبب مصـرف باتری بیشـتری میشـود.

لطفـ ًا هرچـه سـریعتر بـه نزدیکتریـن نمایندگـی

مجـاز شـرکت کرمـان موتـور بـرای کنترل سیسـتم

شـارژ مراجعـه نماییـد.

زمانی که سطح یا فشار روغن موتور خیلی پایین

اســت ،بالفاصله خودرو را متوقف نمایید در غیر

این صورت موتور به شدت صدمه میبیند.

چراغ هشدار فشار روغن موتور روشن شده و پس
اگر این چراغ هشــدار پس از روشــن شــدن موتور

روشن « ،»ONچراغ نشانگر شارژ روشن شده و پس

توجه

و یــا در هنگام رانندگی روشــن بمانــد ،بیانگر عدم
میباشــد .در این شــرایط ،برای ایمنی ،به ســرعت
موتور چند لحظه منتظر بمانید ســپس مقدار روغن

کافی ،میزان مناســبی روغن اضافه کرده و ســپس

موتور را دوباره روشن نمایید .در صورت خاموش
نشــدن چراغ پــس از  10دقیقه ،موتــور را خاموش
کنیــد و بــرای کنتــرل سیســتم بــه نمایندگیهــای

مجــاز شــرکت کرمــان موتــور مراجعــه کنیــد.
 15عملکرد خودرو

¯¯سیستم غربیلک فرمان با نیروی کمکی برقی

در صورت بروز نقص در این سیستم و هنگامی که
موتور روشن است ،چراغ هشدار نقص این سیستم
روشن خواهد شد.

در این حالت به نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمان
موتور مراجعه نمایید.

توجه

هنگام جازدن و درآوردن سوکتهای کنترل یونیت
سیســتم غربیلک فرمان با نیــروی برقی (،)EPS

اتصال باطری را قطع نمایید تا از آســیب رسیدن
به کنترل یونیت جلوگیری شود.

جی ۴
¯¯چراغ نشانگر نقص موتور EPC

این چراغ (تنها برای موتورهای بنزینی) قسمتی از
سیســتم عیبیابی داخلی بوده و نشاندهنده وجود

ایراد در موتور خودرو میباشــد .هنــگام قراردادن
ســوئیچ خــودرو در وضعیــت روشــن « »ONایــن

چراغ نشــانگر روشــن شــده و پس از روشن شدن
موتور ،خاموش میشود.

درصورت روشــن شــدن چــراغ هنــگام رانندگی یا
خامــوش مانــدن آن هنــگام قــراردادن ســوئیچ در

وضعیت روشــن  ،ONدر اولین فرصت ممکن برای

کنترل و بازرســی خــودرو بــه نمایندگیهای مجاز

شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.
¯¯چراغ نشانگر نور باال

ایــن چــراغ با روشــن شــدن چراغهای نــور باال یا

ارسال سیگنال توسط آنها روشن خواهد شد.
¯¯چراغ نشانگر مه شکن جلو

تا زمان روشن ماندن چراغ مهشکن جلو ،این چراغ
نشانگر روشن باقی خواهد ماند.

¯¯چراغ نشانگر مهشکن عقب

زمانــی که چراغ مهشــکن عقب روشــن باشــد ،این
چراغ نشانگر روشن میشود.

¯¯چراغ نشانگر چراغهای راهنمای راست/چپ

بــا تغییر مســیر یــا هنگام گــردش ،چراغ نشــانگر

گردش به راســت یا چپ در پانل داشــبورد چشمک
خواهد زد .اگر این چراغها با سرعت زیادی چشمک
بزنندیا به طور کامل روشن نشوند ،بیانگر نقص در

سیستم آنها میباشد.

در ایــن حالت بــه نزدیکتریــن نمایندگیهای مجاز

کرمــان موتــور مراجعــه نماییــد .در غیراینصورت

سایر رانندگان چراغ راهنمای شما را نخواهند دید.

خاموش میشود.

اگــر چراغ نشــانگر در زمانهای دیگر روشــن بماند،

ســرعت خــودرو را کم کــرده و در مکانــی امن پارک
نماییــد .در صورت عدم وجود روغن ترمز کافی ،این

چراغ روشن میماند .پس از پر کردن روغن ترمز طبق

استانداردهای  ،DOT4اگر این چراغ نشانگر خاموش
و نقصهای دیگری مشــاهده نشــد به نمایندگیهای

مجاز شــرکت کرمــان موتور مراجعه نماییــد .اما در

صورت خاموش نشــدن این چراغ و وجود عیبهای

دیگر خودرو را بکسل کرده و سپس به نمایندگیهای

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

¯¯چراغ هشــدار تشــخیص فشــار بــاد الســتیک (در

وقتی دکمه چراغ هشــدار (فالشر) فشار داده شود،

صورت مجهز بودن)

راهنمای خارجی خودرو چشمک خواهند زد.

هشدار غیرعادی بودن دما یا فشار الستیک است.

چراغهــای راهنمــای دو طرف همراه بــا چراغهای

¯¯چراغ هشدار نقص سیستم ترمز و ترمزدستی

این چراغ با قراردادن ســوئیچ در وضعیت روشــن
« »ONیــا شــروع « »Startروشــن میشــود و بــا

آزاد کردن ترمزدســتی پس از روشــن شــدن موتور
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بــه صورت کلی ،روشــن شــدن این چــراغ به معنی

در این شرایط به نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان
موتور مراجعه نمایید.

توجه

هنگامــی که چــراغ نشــانگر نقص سیســتم ترمز
روشــن اســت رانندگی نکنیــد چرا که ایــن بیانگر

نقص در سیستم ترمز میباشد.

رانندگی در شــرایط نقص سیستم ترمز خطرناک
میباشد و ممکن است منجر به تصادفات شدید یا
جراحات شخصی گردد.

¯¯چراغ نشانگر کمربند ایمنی

هنگام چرخاندن سوئیچ استارت خودرو از وضعیت
خامــوش « »OFFبــه روشــن « »ONیا اســتارت

« ،»STARTچــراغ نشــانگر کمربند ایمنی روشــن
میشــود .پس از اســتارت خوردن موتور و بســتن

صحیح کمربند ایمنی ،این چراغ خاموش میشود.
¯¯چراغ نشانگر ایربگ (کیسه هوا)

هنــگام قــرار داشــتن ســوئیچ خــودرو در وضعیت

روشــن « »ONیا بعد از زمانی که موتور اســتارت
میخورد ،چراغ نشــانگر سیســتم ایربــگ ()SRS

روشن شده و پس از حدود  6ثانیه خاموش میشود

که بیانگر آماده بودن سیستم است.

وضعیت عادی آن است.

زمانی که ســوئیچ در وضعیت روشــن « »ONقرار

درصــورت روشــن مانــدن چــراغ هشــدار  ABSیا

 SRSروشــن نشده ،یا پس از حدود  6ثانیه روشن

مانــدن آن هنــگام قــرار دادن ســوئیچ خــودرو در

داشته یا موتور استارت میخورد ،اگر چراغ نشانگر
بمانــد و خاموش نشــود یا هنگام رانندگی روشــن

شود ،سیســتم  SRSدچار مشکل شده است .لطف ًا
بــرای کنترل خودرو به نزدیکتریــن نمایندگی مجاز

شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

اخطار

عــدم توجه به حالتهای روشــن و خاموش شــدن

چراغ نشانگر ایربگ در صورت وجود نقص در این

سیستم باعث ایجاد صدمات جدی میگردد.

روشــن شــدن این چراغ هنگام رانندگی یا خاموش
وضعیت روشن « ،»ONسیستم  ABSدچار نقص

شده اســت ..در این حالت ،ترمز بهطور عادی عمل

میکند و سیستم  ABSدچار نقص می باشد .برای

کنترل و بازرســی خودرو بــه نزدیکترین نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

اخطار

اگــر چــراغ هشــدار سیســتم  ABSهمــواره یا در
مواقــع رانندگــی روشــن بمانــد ،سیســتم ABS

دارای نقــص میباشــد .در این شــرایط ،در هنگام

¯¯چراغ هشدار سیستم ABS

هنــگام قرارداشــتن ســوئیچ خــودرو در وضعیــت

روشن « ، »ONچراغ هشدار سیستم  ABSروشن

شــده و پس از  6ثانیه خاموش میشــود که بیانگر
پایــان عملکــرد تشــخیص عیــب سیســتم  ABSو
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ترمزگیری چرخها به دفعات بیشتری قفل میشوند

و ممکن است منجر به ناپایداری و چرخش خودرو
بشــوند .در ایــن صــورت به نمایندگیهــای مجاز

شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

جی ۴
¯¯چراغ نشانگر دمای مایع خنک کننده

عقربه نمایشــگر دمای مایع خنک کننده موتور باید

قراردادن سوئیچ در وضعیت روشن « »ONروشن
نشودبیانگروضعیتکیفینامناسبدرگازهایخروجی

در محدوده عادی قرار داشته باشد .اگر عقربه وارد

در کنترل وضعیت سیستم گازهای آالینده میباشد.

نموده ،موتــور را خاموش کرده ،درب موتور را باز

موتور مراجعــه کرده چرا که رانندگی دراز مدت در

محدوده قرمز رنگ شد ،بالفاصله خودرو را متوقف
نمایید و میزان مایع خنک کننده و تســمه واتر پمپ

را کنترل نمایید .درصورتی که سیستم خنک کننده
بهطور صحیح عمل نمیکند ،با نزدیکترین نمایندگی

مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.
¯¯چراغ هشدار نقص سیستم EOBD

این چراغ قسمتی از سیستم عیبیابی خودرو بوده

هرچه سریعتر به نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان

¯¯چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت

در صــورت وجــود  7لیتــر ســوخت در مخــزن
ســوخت ،چراغ هشــدار پایین بودن ســطح سوخت
روشــن میشــود .در این وضعیت ،هر چه سریعتر

از سیســتم و یا عدم عملکرد صحیح سیستم کنترل

« »Eبمانــد ،ادامــه رانندگی ســبب خاموش شــدن

میشــود .هنــگام قــرار دادن ســوئیچ خــودرو در

ســطح سوخت روشــن باشــد یا در وضعیت خالی

موتور و آسیب رساندن به مبدل کاتالیست میگردد.
¯¯چراغ نشانگر نقص TCU

وضعیت روشــن « ،»ONچراغ هشدار روشن شده

تنها خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک دارای

وقتی این چراغ هنگام رانندگی چشمک بزند یا هنگام

میباشــند .اگر این چراغ نشانگر در حالت رانندگی

و پس از استارت خوردن موتور خاموش میشود.

mmباز کردن و بستن
¡¡کلید معمولی

کنترل وضعیت سیستم گازهای آالینده میگردد.

و نشاندهنده وضعیت آالیندگی گازهای خروجی از

آالیندگــی و تنظیم آن ،چراغ هشــدار دهنده روشــن

کرمان موتور مراجعه نمایید.

این حالت باعث آســیب رساندن و تخریب بیشتر به

ســوختگیری نماییــد .هر زمــان که چراغ هشــدار

اگزوز میباشــد .در صورت بــروز ایراد در قطعهای

روشن شد ،بالفاصله به نمایندگیهای مجاز شرکت

چراغ نشانگر نقص کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک
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هنــگام خریــد ،خــودرو دارای دو کلید که در شــکل
نشــان داده شده است میباشد .شــما میتوانید از

هــر دوی آنها برای باز و بســته کــردن درب خودرو
بوسیله ریموت کنترل استفاده کنید .توصیه میشود

یکی از کلیدها را در مکانی ایمن خارج از خودرو نگه

دارید تا درصورت جاماندن کلید در خودرو بتوانید
با کلید دیگر قفل دربها را باز نمایید.

توجه

از آنجایی که کلید ریموت دارای قطعات الکتریکی
میباشــد ،آن را از تابش مستقیم خورشید ،درجه

حرارت باال و یا رطوبت محافظت نمایید.

از انداختــن کلید از ارتفاع باال یا قراردادن اجســام
سنگین بر روی آن جلوگیری نمایید.

شیارهای روی تیغه کلید

هنگام خرید  ،شما برچسبی پالستیکی حاوی پسورد

در شــرایط اســتفاده عــادی از فرســتنده قفل درب

آن دریافت مینمایید .در صورت مفقود شدن کلید،

ریموت کنترل ،باتری آن  2سال عمر خواهد نمود.

بــرای ایمنی خــودرو توصیه میشــود پس از خرید

فرســتنده آن در محدودهای از خودرو ،بیانگر کافی

جهت ساخت کلید جدید ،به این برچسب نیاز دارید.

روشن نشدن چراغ نشانگر  LEDکلید یا کار نکردن

خــودرو این برچســب را در مکانی امــن قرار دهید.

نبــودن قدرت باتری آن میباشــد .اگر فرســتنده آن

مراکــز مجاز شــرکت کرمان موتور کلیدهــا را تهیه

باتری آن را تعویض نمایید.

بنــا بــه دلیل ایمنی ،توصیه میشــود شــما از

کــرده و تنهــا از کلیدهــای تاییــد شــده توســط این
شرکت استفاده نمایید.

تعویض باتری

تنها در نزدیکی خودرو کار میکند ،هر چه سریعتر
¯¯نحوه تعویض باتری

 .1قاب جلویی ریموت کنترل را جدا کنید .فرستنده
را بیرون آورید.

 .2آرام قاب فرســتنده را بــاز کنید .باتری قدیمی را
خارج کنید و باتــری جدید را جابزنید .قطبهای

باتری را به نحو درســت قــرار دهید .قطب مثبت

باتری باید به سمت باال باشد.

 .3قاب فرستنده را جابزنید .از محکم شدن قاب اطمینان
حاصلنماییدتاآبورطوبتبهداخلباترینفوذنکند.

 .4فرســتنده را داخــل ریمــوت کنتــرل جــا بزنید و
محکم درپوش را ببندید.

 .5عملکرد فرستنده را کنترل نمایید.
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جی ۴
توجه

هنگام تعویض باتری از دست زدن به صفحه مدار
خودداری نمایید .الکتریسیته ساکن بدن شما وارد

ضد سرقت خودرو فعال نخواهد شد.

¡¡قفل دربها
بازنمودنوقفلکردندربهایجلوبااستفادهازکلید

مدار شده ،منجر به صدمه دیدن فرستنده میشود.

قفل نمودن دربها بدون استفاده از کلید
قفل کردن

از دســت زدن به دو ســطوح باتری با دســت بدون
دستکش خودداری نمایید .در غیر این صورت عمر

باز کردن

مفید باتری کاهش مییابد.

باتریهــای خالی بــرای محیط زیســت خطرناک

اســت .باتریهای خالی را براساس قوانین محلی

دور بریزیــد .باتریهــای خالی را در ســطل زباله
خانگــی نیاندازید ،بلکــه به مکانهــای جمعآوری

مخصوص بدهید.

کلیــد را در قفل جازده و در خالف جهت عقربههای

بدون استفاده از کلید نیز میتوان درب را قفل نمود:

بــرای بــاز کردن قفل دربهــا ،کلید را جــازده و در

دهید ،ســپس ســوئیچ را خارج نمایید .اهرم ضامن

ساعت بچرخانید تا درب را قفل نمایید.

جهت عقربههای ساعت بچرخانید .سپس دستگیره

درب را بکشید تا درب باز شود.

ابتــدا ،ســوئیچ را در وضعیت قفــل « »LOCKقرار

قفل مرکزی را فشار داده و در نهایت درب را ببندید
تا درب قفل میشود.

هنگام ترک خودرو ،تمام دربها را قفل نموده

هنگامی که کلید قفل درب در وضعیت باز (دستگیره

درصورت اســتفاده از روش فوق ،سیســتم هشدار

تنهــا با بــاز کردن مســتقیم دســتگیره از داخل باز

و کلید را با خود بردارید.
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در حالت باز مطابق شــکل قرار دارد) است ،دربها

میشــوند و همچنین با بازکردن مســتقیم دستگیره

از خارج هم باز میشوند.

درصــورت اســتفاده از روش فــوق ،سیســتم

هشدار ضد سرقت خودرو فعال نخواهد شد.

دهید .بــرای بازکردن قفل تمام دربها ،جلوی کلید
را فشار دهید.

کلید ضامن قفل مرکزی

هنــگام ترک خــودرو ،تمام دربها را قفــل نموده و

درصورتــی که هنــگام قرار داشــتن ســوئیچ درون

خودرو ،کلید ضامن قفل درب راننده و سرنشین جلو

در وضعیت قفل قرار دارد ،نمیتوان دیگر دربها را

باز نمود .همچنین درصورتی که این درب باز است،
نمیتوان با روش باال دیگر دربها را قفل کرد.

کلید را با خود بردارید.

قفل محافظ ایمنی کودک درب عقب

کلید قفل مرکزی

کلیــد ضامن قفل مرکزی بــر روی درب راننده تعبیه

شده و برای قفل نمودن و بازکردن قفل دربها بکار
مــیرود .برای بازکردن قفل هر چهــار درب ،ضامن

را به ســمت بیرون بکشید .برای قفل کردن هر چهار

هر دو درب عقب خودروی شما به قفل ایمنی کودک

دکمه کنترل قفل سمت راننده برای باز و قفل نمودن

درب ،ضامن را به سمت داخل فشار دهید .کلیدهای

درب عقــب مجهــز اســت .هنگامــی کــه قفــل ایمنی

برای قفل نمودن تمام دربها ،انتهای کلید را فشار

نمودن یا بازکردن قفل دربهای جانبی بکار برد.

کــودکان) نمیتوانــد درب عقــب را از داخل خودرو

تمــام دربها از داخل خودرو طراحی شــده اســت.

ضامــن دیگر دربها را میتوان مســتقیم ًا برای قفل
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کودک درب عقب فعال باشد ،سرنشین (بخصوص

جی ۴
بــاز نموده و بدین صــورت مانع صدمات اتفاقی در

صــورت باز شــدن درب از داخل میشــود .توصیه
میشــود هنگام حضور کودکان داخل خودرو ،قفل

ایمنی درب عقب را فعال نمایید.

برای فعال کردن قفل کودک باید پیش از بستن درب،
قرار دهید.

¯¯غیر فعال نمودن قفل ایمنی کودک

بــرای غیر فعال نمــودن قفل کودک ،درب عقب را از

بیرون باز نموده و پیش از بستن درب ،قفل روی لبه
درب را در موقعیت

قفل نکردن درب خطرناک اســت .همیشــه پیش از

رانندگی برای جلوگیری از بازشدن ناگهانی دربها
بــه ویژه هنــگام حضــور کــودکان در خــودرو ،از

¯¯فعال نمودن قفل ایمنی کودک درب عقب
قفل روی لبه درب عقب را در موقعیت

اخطار

سیستم قفل دربها با استفاده از ریموت کنترل

بســته بودن دربها اطمینان حاصل نمایید .برای
جلوگیری از پرت شــدن ناگهانی بــه بیرون هنگام

تصادفات ،کمربندهای ایمنی خود و سرنشینان را
بسته و دربها را قفل نمایید.

بــرای جلوگیــری از تصــادف ،پیــش از بازکــردن

دربهــا ،بســیار دقت نمــوده و اطراف خــودرو را

کنترل کنید.

 عملکرد ریموت کنترل

قرار دهید.

عملکردهای زیر بدون اســتفاده از کلید مکانیکی به

بــرای جلوگیــری از صدمــه دیدن قفــل و وارد

وسیله ریموت کنترل قابل انجام هستند:

آمدن آسیبهای جسمی به خود ،هنگام قرار داشتن

¡¡قفل کردن دربها

در وضعیت قفل کودک ،دســتگیره داخلی درب را با

 .1بــرای قفل نمودن دربهــا ،دکمه

نیروی زیاد نکشید.

کنترل را فشار دهید.

روی ریموت

 .2همزمان چهار درب قفل شده و چراغهای فالشر

یکبار چشــمک میزنند تا فعال شــدن سیستم را
نشان دهند.
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¡¡باز نمودن قفل دربها

 .1هنگام حضور در محدوده عملکردی دکمه
روی ریموت بطور کوتاه فشار دهید.

را

 .2همزمــان قفل چهــار درب باز شــده و چراغهای
راهنما دو بار چشــمک میزنند تا غیرفعال شدن

سیستم هشدار را نشان دهند.

¡¡سیســتم هشــدار ضدســرقت (درصــورت
مجهــز بــودن)
چنانچــه خــودروی شــما به سیســتم هشــدار ضد

ســرقت مجهز باشــد ،فقط زمانی فعال میشود که

دکمه قفل روی ریموت را فشار دهید.

پــس از بســتن دربهــا سیســتم ضدســرقت فعال

نمیشود.

¡¡روش فعال نمودن سیستم ضدسرقت

 .1ســوئیچ را در وضعیــت قفــل  Lockقــرار داده و
بیرون بکشید.

 .2دربهــا ،پنجرهها ،درب موتــور و درب صندوق

عقــب را ببندیــد .از بســته بودن کامــل پنجرهها

و دربهــا اطمینــان حاصــل نماییــد .سیســتم

ضدســرقت حتــی درصورت باز بــودن دربها و
پنجرهها فعال خواهد شد.

 .3با اســتفاده از دکمه قفل ریموت ،یا با قراردادن
کلید مکانیکی در داخــل دریچه قفل درب راننده،
دربها قفل میشوند.

هنگام استفاده از فرستنده برای قفل کردن دربها

چراغ نشانگر  LEDچشمک خواهد زد.

¡¡غیر فعال نمودن سیستم ضدسرقت

سیستم ضد سرقت را به روش زیر غیرفعال نمایید:

 .1از کلید برای بازکردن قفل درب راننده اســتفاده
شود.

 .2دکمه باز کردن قفل روی فرستنده را فشار دهید.

چراغ  LEDبر روی فرستنده چشمک میزند.
قفل تمام دربها باز میشود.

چراغهای هشدار خطر دوبار چشمک میزند.
سیستم هشدار ضدسرقت غیرفعال میشود.

درصورتی که ظرف مدت  30ثانیه پس از بازنمودن
قفل دربها با استفاده از فرستنده ،دربها باز نشده

یا موتور استارت نخورد ،مجدد ًا تمام دربها بهطور
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اتوماتیک قفل شــده و سیســتم هشــدار ضدسرقت
فعال میشود.

¡¡چگونه هشدار ضدسرقت فعال میشود؟

زمانــی که بــرای بازکردن دربها یــا درب صندوق

عقب از ریموت استفاده نشود ،آژیر به صدا درآمده
و چــراغ هشــدار خطر به مــدت  90ثانیه خاموش و

روشن خواهد شد.

¡¡چگونه هشدار ضدسرقت غیرفعال میشود؟

اگــر هشــدار ضدســرقت فعــال شــود ،از یکــی از
روشهای زیر برای قطع آژیر استفاده کنید :

¯¯دکمــه قفــل  /بــاز کــردن بــر روی ریمــوت کنتــرل را
فشــار دهیــد.

¯¯قفل درب سمت راننده را با کلید باز کنید.

جی ۴
¡¡کلید هوشمند (درصورت مجهز بودن)

درخواست کلید جدید نمایید.

چراغ مربوطه از رنگ ســبز به رنگ قرمز در آمده و

لزوم تعویض باتری کلید را نشــان میدهد .لطف ًا از
باتری مشــابه باتری اصلی استفاده نمایید .پس از

دکمه ضامن

تعویض باتری ،یکــی از دکمههای ریموت کنترل را
سه بار پشــت سرهم فشار دهید تا چراغ سبز رنگ

روشن شود.

توجه

درصورتی که باتری ریموت کنترل خیلی کم است،
امــا هنــوز چراغ بــه رنگ قرمــز در نیامده باشــد،

برخی خودروها به کلید هوشــمند نشــان داده شده

درصــورت تمایل به بیرون کشــیدن کلید مکانیکی،

کلید ،برای باز یا قفل کردن دربها ،جازدن کلید در

مکانیکی تعبیه شــده در کلید هوشــمند را آهسته به

پالک شماره کلید حک شده است .بنا به دالیل ایمنی

برای جازدن مجدد کلید مکانیکی ،کلید را در شکاف

جدا کرده و در مکانی امن خارج از خودرو نگهداری

صدای «کلیک» شنیده شود.

نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور میتوانید

زمانــی که باتری کلید هوشــمند ضعیف میشــود،

در تصویر مجهز می باشــند .جهت استفاده از این
مغزی قفل درب ضروری نیســت ،کــد کلید بر روی

توصیه میشــود پالک شماره کلید را از دسته کلید

نمایید .درصورت گم کردن کلید ،با ارائه این کد به

دکمــه ضامــن انتهــای کلیــد را فشــار داده و کلیــد
سمت بیرون کشیده و خارج نمایید.

مخصوص جازده و به ســمت داخل فشــار دهید تا

تعویض باتری
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فاصله عملکردی کلید هوشمند به نحو چشمگیری

کاهش مییابد.

عملکــرد سیســتم قفــل دربهــا بــا اســتفاده از
ریموت کنترل

دکمه یافتن خودرو

ثانیه چشمک زده و همزمان آژیر به صدا در میآید.

عملکــرد دسترســی بــدون کلیــد (در صــورت
مجهــز بــودن)

¯¯عملکرد بازکردن قفل

دکمه باز نمودن قفل

محدوده حســگر کلید هوشــمند از بیــرون خودرو
حدود یک متر از مرکز دستگیره درب است.

در صورتــی که ظــرف  30ثانیه پــس از غیرفعال

نمودن سیســتم هشدار ضد ســرقت ،درب خودرو

درصــورت قفل بودن خودرو ،اگــر راننده هنگام در

باز نشــود و کلید هوشــمند طــی  30ثانیــه داخل

فشــار دکمه درخواست روی دســتگیره درب سمت

شده و سیستم هشدار ضدسرقت فعال میشود.

چراغهای هشدار خطر دوبار چشمک زده ،غیرفعال

داخــل خــودرو قــرار داشــته باشــد ،فشــار دکمــه

دســت داشتن کلید هوشمند نزدیک خودرو است با

دکمه قفل کردن

توجه

راننــده یا سرنشــین جلو قفل دربها باز میشــود،
شدن سیستم هشدار ضدسرقت را نشان میدهند

قفل نمودن و باز کردن قفل

خــودرو قرار نگیــرد ،درب به طــور اتوماتیک قفل

درصورتــی که خودرو قفل شــده و کلید هوشــمند
درخواست روی دستگیره درب سمت راننده یا درب

سرنشین ،هیچ عملکردی را در پی نخواهد داشت.

¯¯عملکرد قفل نمودن

بــا فشــار دادن دکمــه «بــاز کــردن قفل» یــا «قفل

زمانــی که قفــل دربهــای خــودرو باز اســت و کلید

کردن» روی کلید هوشمند ،قفل درب ها را باز کرده

هوشمند داخل خودرو نیست ،سوئیچ در وضعیت قفل

یــا دربها را قفل نمایید .مراحل عملکردی ،مشــابه

 Lockقرار داشــته و تمام دربها بهطور کامل بســته

فرستنده کنترل از راه دور معمولی است.

هستند ،دکمه درخواســت روی دستگیره درب سمت

عملکرد یافتن خودرو

راننده یا سرنشین جلو را فشار دهید ،دربهای خودرو

دکمه یافتن خودرو را به مدت  1/5ثانیه فشار داده و

قفــل شــده و چراغهای هشــدار خطر یکبار چشــمک

نگه دارید ،چراغهای هشدار خطر خودرو به مدت 15

زده و سیســتم هشــدار ضدســرقت فعال میشــود.
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جی ۴
توجه

توجه

توجه

لطفــاً هنگام قفل کــردن خودرو به ایــن روش یا با

هنگام فعال نمودن عملکرد قفل ،درصورتی که درب

عقــب و درب موتــور اطمینان حاصــل نمایید تا از

بدون چشمک زدن چراغهای هشدار خطر قفل شده و

نمایید .کلید هوشمند را خشک نگه دارید.

هشدار ضدسرقت فقط زمانی فعال میشود که هر

نماییــد در غیــر ایــن صــورت مــدار داخلــی کلیــد

اســتفاده از ریموت از بســته بــودن درب صندوق
آسیبهای ناخواسته جلوگیری شود.

خودرو به طور کامل بســته نشــده باشــد ،دربها

سیستم هشدار ضدسرقت فعال نمیشود .سیستم

چهار درب خودرو به طور کامل بسته شده باشند.

زمانی که دربها قفل نیستند و کلید هوشمند داخل

کلید هوشمند را از نور مستقیم خورشید دور نگه
داریــد تــا از عملکــرد صحیح آن اطمینــان حاصل

از پرتاب کردن یا انداختن کلید هوشمند خودداری
هوشمند صدمه میبیند.

هنگام اســتفاده از کلید هوشمند برای قفل نمودن

خودرو قرار ندارد ،اگر سوئیچ در موقعیت تجهیزات

دربهای خودرو ،لطفاً از بسته بودن سان روف و

دکمه درخواست روی درب سمت راننده یا سرنشین

وسیله و اجناس داخلی خودرو پیشگیری شود.

جانبی ACCیا روشن ONقرار داشته باشد ،با فشار

جلو ،چراغ نشانگر «سیستم قفل غربیلک فرمان»
روی صفحــه نمایشــگر بــه مدت  10ثانیه چشــمک

شیشه باالبرها اطمینان حاصل نمایید تا از سرقت

¡¡کلید شیشه باالبرها

زده و نمیتــوان هیچ کدام از چهار درب را قفل نمود.

هنگام قرارداشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن

در موقعیــت قفــل  Lockقــرار دارد ،در صورتیکه

کلید کنترل بر روی پانل تعبیه شده سمت راننده قرار

قابل شناســایی قرار داشته باشــد .با فشار دکمه

سرنشین جلو و سرنشینان عقب را کنترل میکنند.

زمانی که دربهای خودرو قفل نیســت و ســوئیچ

کلید هوشــمند داخل یا خارج از خــودرو در مکانی
درخواســت روی دســتگیره درب ســمت راننده یا

سرنشــین جلو ،چــراغ نشــانگر «موقعیــت کلید
هوشــمند» در صفحــه نمایشــگر چشــمک زده و

نمیتوان دربها را قفل نمود.
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 ،ONمیتوان با شیشه باالبرهای برقی کار کرد.

دارد .کلیدها ،شیشــه باالبرهای درب سمت راننده،

 .۳کلید کنترل شیشه باالبر جلو چپ

توجه

هرگز به طــور همزمان کلید کنتــرل اصلی و کلید
فرعــی کنتــرل روی درب را در جهت مخالف فشــار
ندهیــد ،چرا که منجــربه گیرکردن شیشــه و عدم

امکان باال و پایین شدن آن میگردد.

 بــرای جلوگیــری از صدمات جســمی ،از شیشــه

از فشــار دادن دکمه از شیشه باالبرهای برقی خود

 .۴کلید کنترل شیشه باالبر جلو راست

استفاده نمایند .راننده میتواند با شیشه باالبرهای

 .۶کلید کنترل شیشه باالبر عقب راست

بــه حالت عــادی ،کلید قفــل را مجدد ًا فشــار دهید.

 .۵کلید کنترل شیشه باالبر عقب چپ

کلید قفل شیشه باالبرها

باالبرها با احتیاط استفاده کنید.

قفل شده کار کند .برای بازگرداندن عملکرد شیشهها

توجه

هنگام حضور کــودکان در صندلیهای عقب ،کلید
کنترل قفل شیشه باالبرهای برقی را فعال نمایید.

پانل کنترل اصلی

در صــورت تــرک خــودرو مطمئن باشــید که همه

۳

۱

پنجرهها بســته و ســوئیچ بیرون کشــیده شده و
دربها قفل شدهاند.

۵

از کامل بســته بودن پنجرهها مطمئن شــوید چرا
که بســتن بی دقت یا کنترل نشده آنها ممکن است
باعث دزدی شود.

۲

 .۱کلید باز کردن قفل

۴

 .۲کلید قفل شیشه باالبرها

۶

کلید قفل شیشه باالبرها در پانل کنترل اصلی تعبیه

شــده و از کارکرد شیشــه باالبرهای سرنشین جلو

و سرنشــینان عقب جلوگیری میکند .همچنین کلید
قفل شیشــه باالبر برقی در پانل کنترل کلیدها ارائه

شــده است .سرنشــینان عقب و جلو نمیتوانندپس
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جی ۴
کلید پایین آوردن سریع شیشه باالبر راننده

توجه

کلیــد کنتــرل اتوماتیــک شیشــه جلو چــپ دارای

عملکرد اتوماتیک ( AUTOپایین آوردن اتوماتیک)
و عملکرد حالت حرکت لحظهای است ،دیگر شیشه

باالبرها فقط حالت حرکت لحظهای دارند.

بستن :کلید را به سمت باال بکشید تا شیشه بسته شود.

مجموعه کلیدهای کنترلی سمت چپ
۳

۲

۱

کلید کنترل شیشــه باالبرهای سرنشــین جلو و
سرنشینان عقب

کلیــد کنترل شیشــه باالبــر برقی روی پانل ســمت

راننــده را میتوان برای پایین دادن ســریع شیشــه

 .1کلید تنظیم آینههای جانبی :کلید کنترل آینه بغل

راننده مورد اســتفاده قرار داد .با فشــار دادن کلید

را به ســمت چپ حرکت دهید تا بتوانید آینه بغل

کنترل به سمت پایین تا انتها و سپس رها کردن آن،

چپ را با استفاده از لبههای دکمه تنظیم در چهار

شیشه با سرعت تا انتها پایین میآید.

جهت کنترل کنید و یا آن را به سمت راست جهت

با فشــار مجدد کلید شیشــه باالبر به ســمت پایین،

تنظیــم آینــه بغل راســت حرکت دهیــد .اگر کلید

حرکــت شیشــه متوقــف میشــود .بــرای باالبردن

شیشه باالبر ،کلید را باال کشیده و نگه دارید.

بازکــردن :کلیــد را بــه ســمت پایین فشــار دهید تا

شیشه باز شود.
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کنتــرل در حالت وســط قرار گیــرد ،جفت آینهها

حرکت نخواهد کــرد .در صورت وجود نقص در
تنظیم برقی آینهها میتوانید با دســت لبه ســطح

آینهها را برای تنطیم آنها فشار دهید.

 .2کلیــد تنظیم شــدت نــور :چرخاندن کلیــد باعث
تنظیم میزان روشنایی کامل وسیلههای الکتریکی

در داخل خودرو میشود.

 .3کلید تنظیم چراغ جلو  :چرخش این کلید از حالت
صفــر تا پنجم باعث تنظیم نور چراغهای جلو از

حالت زیاد به کم میشود.

¡¡سقف برقی (سانروف) (درصورت مجهز بودن)
عملکرد سان روف

سانروف را میتوان به صورت کشویی یا تاشو باز

نمود .فقط زمانی میتوانید با ســان روف کار کنید

که ســوئیچ در وضعیت روشــن « »ONقرار داشته
باشــد .برای بازکردن و بســتن ســانروف ،ســمت

«

» یا «

» کلید را فشــار داده و ســانروف را

در موقعیت دلخواه قرار دهید.

عملکرد تاشوی سانروف :کلید « »UPسانروف را

فشــار داده و نگه دارید تا انتهای عقبی سان روف به

¯¯سایبان سان روف

زمانی که سان روف بسته است میتوان سایبان را

باز و بسته نمود .هنگام بازبودن سانروف ،سایبان
بهطور اتوماتیک ،باز میشود ،اما فقط بهطور دستی
بسته میشود.

توجه

هنگام جمع شدن برف بر روی سان روف یا زمانی
که هوا سرد است ،از بازکردن سانروف خودداری
نمایید.

به طور مرتب ،ریلهای ســانروف را تمیز کرده و
روانکاری نمایید.

پس از شســتن خودرو یا بارش باران ،ســانروف
را خشک نمایید.

پیش از رانندگی و قبل از اینکه سرنشینان خودرو
را تــرک کنند از بســته بــودن ســانروف اطمینان
حاصل نمایید.

حالت تاشو حرکت کند .برای بازگرداندن سانروف به
حالت اولیه ،سمت دیگر کلید را فشار داده و نگه دارید.
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اخطار

درصــورت گیرکــردن دســتها  ،بازوهــا یــا دیگر
اعضاء بدن بین شیشــه متحرک و قاب سانروف،

از بستن سان روف خودداری نمایید.

هرگز هنگام رانندگی ســر یا دســتهای خود را از
سان روف بیرون نبرید یا به شیشهها تکیه ندهید.

¡¡درب موتور
ضامن درب موتور

جی ۴
کلید ضامن درب موتور در پایین سمت چپ کنسول

کــرده و در جــای خود قــرار داده ،درب موتور را

دهید تا قفل شود.

درب موتور به روش زیر عمل کنید:

کرده تا قفل شود و سپس از برگشت درب موتور

آن را کنترل نمایید.

راننــده قــرار گرفته اســت .برای بازکردن یا بســتن

 .1کلید ضامن درب موتور را بکشید.

کمی پایینتر آورده و از ارتفاع  Cm30آن را رها

به مکان اصلی خود و قفل شدن آن مطمئن شوید.

پیــش از بازکــردن درب موتور ،از تماس کامل

بــرف پــاک کنهــا با شیشــه جلو اطمینــان حاصل

نمایید ،در غیر این صورت ممکن است درب موتور
به برف پاککنها صدمه بزند.

درب موتور فاقد نگهدارنده (درصورت مجهز بودن)
درب موتور فاقد نگهدارنده به میله حامی هیدرولیک
مجهز اســت .برای بازکــردن درب موتور ،فقط باید
آن را بلنــد کنیــد و با اندکی فشــار به ســمت پایین،

 .2دســت چپ خود را از لبــه جلویی درب موتور به
داخل برده  ،قفل ایمنی را آزاد کرده و درب موتور
را به سمت باال بکشید.

 .3میلــه نگهدارنده را بلند کرده ،درب را بر روی آن
قرار دهید.

 .4قبل از بســتن درب موتور ،میلــه نگهدارنده را تا

میتوانیــد درب موتور را ببندید .برای بســتن درب

موتور فاقد میله نگهدارنده به روش زیر اقدام کنید:

 .1کلید ضامن درب موتور را به سمت بیرون بکشید.

 .2دست خود را از لبه جلویی به داخل درب موتور
برده ،قفل ایمنی را آزاد کرده و سپس درب موتور
را باال ببرید.

 .3برای بستن ،درب موتور را به سمت پایین فشار
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 .4پس از بســته شــدن درب موتور ،قفل شدن ایمن

اخطار

بــرای جلوگیری از تصادف ،پیــش از رانندگی ،از
قفل شدن کامل درب موتور اطمینان حاصل نمایید؛
در غیر این صورت هنگام رانندگی ممکن است درب

موتور باز شده ،دید راننده را مسدود کند.

 همیشــه میلــه نگهدارنــده را در محــل مخصوص

آن جابزنیــد تــا از افتادن درب موتــور و در نتیجه

صدمات جسمی جدی جلوگیری شود.

درصورتــی کــه درب موتور بــاال اســت ،رانندگی
نکنیــد .درغیر این صورت ممکن اســت دید راننده

مسدود شده یا درب ناگهان افتاده و صدمه ببیند.

¯¯موارد ایمنی هنگام کار بر روی محفظه موتور

هرگونــه عملکردی روی موتــور یا در محفظه موتور

مانند بررســی و پر کردن روغن موتور ،ممکن است
منجر به ســوختگی ،صدمات جدی یا آتشســوزی

شود ،بنابراین باید بسیار دقت نمایید.

برای اطمینان از عدم وجود نشــتی سوخت یا

روغنهــا،بهطــور مرتب محل پارک خــودروی خود

توجه

هنگام انجــام هرگونه عملی بــر روی موتور یا در

هنــگام روشــن بودن موتــور ،بخشهــای متحرک

هنگام خروج بخار یا مایع خنک کننده از زیر درب

میتواند خطرساز باشند ،از آنها فاصله بگیرید.

را از نظــر وجود عالئم و لکه هرگونه نشــتی کنترل

محفظه موتور به شدت مراقب باشید.

برای انجام بازرســی و تعمیرات بــه نمایندگیهای

موتور از باز کــردن درب موتور خودداری نمایید،

نماییــد .درصورت وجود هرگونه نشــتی  ،بالفاصله

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

درصورت لزوم انجام ســرویس ،کنترل یا تنظیم

در غیر ای ن صورت دچار سوختگی میشوید .پس

از متوقف شــدن خروج بخار و مایع خنک کننده و
سرد شدن موتور میتوانید برروی موتور یا درون
محفظه موتور کار کنید.

هماننــد تســمهها  ،ژنراتــور و فــن خنــک کننــده

درصورت لزوم تعمیر قطعات سیســتم ســوخت

رسانی یا تجهیزات الکترونیکی در شرایط کاری،

اقدامات پیشگیرانه زیر را انجام دهید:
 کابل باتری را جدا کنید. -هرگز سیگار نکشید.

موتــور را خامــوش کــرده ،ترمز دســتی را درگیر

 -شــعله مســتقیم را بــه قطعــات و تجهیــزات

دســتهدنده در وضعیــت خــاص  Nیــا پــارک P

هرگز هنــگام افــزودن روغــن یا ســوختگیری  ،از

نموده و ســوئیچ را بیرون بکشید .از قرارداشتن
اطمینان حاصل نمایید.

کودکان را از موتور دور نگهدارید.

هرگز هنگام روشــن بودن موتــور ،به فن خنک کننده

دستنزنید،چراکهممکناستفنناگهانشروعبهکار
کند .بهعالوه ،هرگزدربمخزنمایعخنککنندهراباز

نکنید،چراکهسیستمرادیاتورهنوزتحتفشاراست.

مراقــب باشــید مایع خنک کننــده بــر روی اگزوز

یا دیگر بخشهــای موتور نریــزد ،در این صورت
ممکن است ضد یخ داخل مایع خنک کننده به طور
ناگهانی آتش بگیرد.
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نزدیــک نکنیــد.

روغنها یا ســوختهای متفاوت اســتفاده نکنید.
در غیر اینصورت ممکن است بخشهای مربوطه
آسیب ببیند.

جی ۴
توجه

¡¡صندوق عقب

¡¡درپوش دریچه باک سوخت

درصــورت بــاز بــودن درب صنــدوق عقــب ،گاز
خروجی اگزوز که گازی خطرناک و بیبو اســت به

داخل اتاق سرنشینان وارد میشود.

باز بودن درب صندوق عقب مانع دید شما میشود
و ممکن اســت در هنــگام رانندگی منجــر به ایجاد

تصادف گردد.

پس از هر بار بســتن درب صنــدوق عقب آن را به
ســمت باال کشیده تا قفل شدن آن را کنترل نمایید.

در غیراینصــورت ممکن اســت درب صندوق عقب

بــرای باز کــردن درب صندوق عقــب ،اهرم ضامن

درب صنــدوق عقب را باال کشــیده و درب صندوق
را باال بیاورید.

عــاوه براین میتوانید کلید را در قفل درب صندوق
عقــب قــرار داده و در جهــت عقربههــای ســاعت

هنگام رانندگی به صورت ناگهانی باز شود.

دریچه باک سوخت بر روی سطح چپ بدنه خودرو

از قــرار نداشــتن دســت خــود و دیگــران و دیگــر

تعبیه شده است.

بستن آن بهطور کامل مطمئن شوید.

دریچــه باک در کنــار صندلی راننــده میتوانید باز

قســمتهای بــدن بیــن درب صنــدوق عقــب قبل از

دریچــه بــاک ســوخت را از طریق ضامــن درپوش
کنیــد و ســپس در جهــت عکس عقربههای ســاعت

بچرخانید و سپس دستگیره آن را باز نمایید تا درب

درپوش باک سوخت را بچرخانید تا باز شود.

برای بستن درب صندوق عقب ،آن را پایین آورده و

باک سوخت را در جهت عقربهّهای ساعت بچرخانید

پس از سوختگیری تا شنیدن صدای کلیک درپوش

صندوق عقب باز شود.

تا بسته شود و سپس دریچه باک را ببندید.

از نیروی کمی برای بستن آن استفاده کنید.
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توجه

درصورتــی که در اطــراف درپوش یخ جمع شــده
باشــد ،آهســته به یــخ ضربــه زده یا درپــوش را

بکشید تا یخ شکسته و سپس درپوش را باز کنید.

فعالیــت خــود را شــروع میکنــد و چــراغ نشــانگر

ضدسرقت چشمک میزند.

غیرفعال کردن سیستم ضدسرقت

سیستم در یکی از شرایط زیر غیرفعال میشود:

هرگز بــا اهرم ،درپــوش را باز نکنیــد .درصورت

کلید مجهز به ترانســپوندر همراه شما باشد و با

درپوش اســپری کنید (ضد یخ رادیاتور را اسپری

ســوئیچ را جا زده و در وضعیت روشــن «»ON

لــزوم ،محلــول ضد یــخ مخصــوص را در اطراف
نکنیــد)  .همچنیــن میتوانید خــودرو را به مکانی

گرمترمنتقل کنید تا یخ ذوب شود.

¡¡سیستم ضدسرقت (در صورت مجهزبودن)

خــودروی شــما مجهــز بــه سیســتم ضدســرقت

الکتریکی می باشــد .این سیستم توانایی تشخیص
شــرایط ضدســرقتی را از دو طریق ترانســپوندر و

ایموبالیزر ( )IMMOو همچنین  EMSدارا میباشد

تا خودروی شما در شرایط ایمنتری قرار بگیرد.

فعال کردن سیستم ضدسرقت

هنگامی که سوئیچ در وضعیت قفل « »LOCKقرار

دارد و سوئیچ بیرون کشیده شده است این سیستم

خودرو هماهنگ شده باشد.

خامــوش باقــی میمانــد.

زمان واقعی ممکن اســت بدلیــل وجود تجهیزات
متفاوت اندکی تغییر کند اما ســه حالت چشــمک

زدن وجود دارد.

عالمــت چــراغ نشــانگر ضدســرقت در صفحــه
نمایش

روشن میشود.

¡¡سیستم کروز کنترل (در صورت مجهز بودن)

قرار بگیرد.

موتور روشن شود.

نشانگر چراغ ضدسرقت خاموش شود.

چراغ نشانگر هشدار سیستم ضدسرقت

هنگام خاموش بودن خودرو ،چراغ نشــانگر هر ۵
ثانیه چشمک زده و برای مدت  250msدر هر نوبت

روشن باقی میماند.

اگر سیستم ضدســرقت تایید نشود ،چراغ نشانگر

هر  ۵ثانیه چشمک زده و برای مدت  250 msدر هر
نوبت روشن میماند.

اگــر سیســتم ضدســرقت تاییــد شــود ،چــراغ

نشــانگر خامــوش میشــود و بــه صــورت عــادی
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سیستم کروز کنترل میتواند هر سرعت دلخواهی از

 40تا  160کیلومتر بر ســاعت را ذخیره و ثابت نگه

دارد .در زمان عبور خودرو از سرباالیی یا سرپایینی،

جی ۴
ســرعت ذخیــره شــده ممکــن اســت تغییــر بکنــد.

مجــدد ًا در موقعیت روشــن  ONقــرار بگیرد ،کروز

برای غیرفعال کردن ســرعت کروز کنترل میتوانید

جاده حفظ نمود از کروز کنترل استفاده ننمایید.

بــرای افزایــش ســرعت تنظیم شــده کــروز کنترل،

پدال ترمز را فشار دهید؛

حالت اتوماتیک میتوان از کروز کنترل استفاده نمود.

کلید را به سمت باال بچرخانید (در جهت  )+/RESو

هــر یک از مــوارد باال باعــث غیرفعال شــدن کروز

رسیدن به سرعت مورد نظر ،آن را رها کنید.

نمایشــگر خاموش میشــود) اما سیســتم خاموش

هنگامی که نمیتوان سرعت ثابتی را با توجه به شرایط

در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک تنها در

شروع کردن

زمانی که ســرعت بیشــتر از  40کیلومتر بر ساعت
میباشد ،ســوئیچ چندمنظوره روی غربیلک فرمان

فشار داده شود.

در ایــن زمــان تــا ســرعت مــورد نظــر شــتابگیری

کنیــد و کلیــد را در جهــت  -/SETقــرار دهیــد .در

ایــن حالت ســرعت شــما ذخیره و ثابت نگهداشــته
میشــود و چــراغ نشــانگر  SETدر صفحــه
نمایشــگر روشــن میشــود و میتوانیــد پــدال گاز

را رهــا کنیــد .همچنیــن بــا فشــار دادن پــدال گاز

ســرعت شما زیاد میشــود و بعد از رها کردن آن،

خودرو ،به ســرعت ذخیره شــده قبلی باز میگردد.

درصورتی که کروز کنترل روشن باشد ،اگر سوئیچ
خــودرو در موقعیــت خامــوش  OFFقــرار بگیرد و

کنترل همچنان روشن باقی میماند.

میتوانید هر یک از موارد زیر را انجام دهید :

آن را نگهدارید تا سرعت خودرو زیاد شود و پس از
هرزمانکهبهصورتمختصروپیوستهکلیدرابهسمت

باال بچرخانید (در جهت  ، )+/RESسرعت کروز کنترل

به مقدار  2تا  1/6کیلومتر بر ساعت افزایش مییابد.
بــرای کاهــش ســرعت تنظیــم شــده کــروز کنترل،

میتوانید هر یک از موارد زیر را انجام دهید:

 .1کلیــد را بــه ســمت پاییــن بچرخانیــد (در جهت

 )-/SETو آن را نگهدارید تا ســرعت خودرو کم

شــود و پس از رســیدن به ســرعت مورد نظر آن
را رها کنید.

 .2بطــور کوتــاه و مکــرر کلیــد را بــه ســمت پایین

بچرخانیــد (در جهــت  )-/SETهر زمان که کلید
بــه این صورت چرخانده شــود ســرعت کروز به

مقدار  2تا  1/6کیلومتر بر ساعت کاهش مییابد.
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هر یک از موارد زیر را انجام دهید:

دکمهلغو()Cancelبررویغربیلکفرمانرافشاردهید؛
کنتــرل میشــود (چــراغ نشــانگر  SETدر صفحه

نمیشود .در صورت نیاز به بازگشت به حالت کروز

کنترل هر یک از موارد زیر را انجام دهید :

به مدت مختصر کلید « »+RESرا بدون فشردن پدال

گاز فشار دهید .با فشار پدال گاز سرعت از سرعت
تعیین شده کروز بیشتر میشود و با کاهش فشار پدال

گاز سرعت به حالت تعیین شده قبلی باز میگردد.

پاک کردن حافظه کروز کنترل

زمانــی کــه کلید کــروز کنتــرل یا ســوئیچ خاموش
می باشــد ،حافظه تنظیم ســرعت کروز کنترل پاک

میشــود (چراغ نشــانگر بر روی صفحه نمایشــگر
خاموش میشود) در فعال شدن بعدی سیستم باید

دوباره راهاندازی مجدد (ریست) شود.

mmروشنایی و دید
¡¡چراغهای اعالم خطر (فالشر)

¡¡برفکزدایی (بخار زدایی) شیشه عقب

¡¡روشنایی داخل
چراغمطالعهصندلیجلو(درصورتمجهزبودن)

سیســتم برفک زدایی (بخارزدایی) شیشه عقب تنها

حتی هنگام قرار داشتن سوئیچ در وضعیت خاموش
 OFFچراغهای اعالم خطر کار میکنند .در شرایط

زیر بهتر است چراغهای اعالم خطر را روشن نمایید:

در شرایط اضطراری

هنگام بروز نقص در خودرو در شرایط غیر ایمن

لــزوم پارک کردن خــودرو در مکانی غیر ایمن به
دلیل نقص خودرو.

زمانــی عمل میکند که موتور روشــن باشــد .زمانی
کــه کلید برفکزدایی (بخارزدایی) شیشــه عقب فعال

شود ،چراغ نشانگر روی کلید روشن میشود .پس از

کلیدهــای دو چــراغ مطالعــه جلو در ســقف خودرو
تعبیه شــده است .کلید ســمت راست یا چپ (داخل

حدود  20دقیقه ،عملکرد برفکزدایی بهطور اتوماتیک

کادر قرمز رنگ ) را فشار دهید تا چراغهای مطالعه

 20دقیقه ،عملکرد برفکزدایی را غیرفعال میکند.

قاب قرمز رنگ) .چراغهای مطالعه نور نقطهای برای

غیرفعال میشود .فشار دادن مجدد کلید پیش از اتمام

در صــورت عــدم وجود برفک به روی شیشــه

عقــب ،گرمکــن را خامــوش کنید .کاهــش مصرف

انرژی به صرفهجویی در مصرف سوخت و حفاظت
از محیط زیست کمک میکند.
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بهطور جداگانه روشــن و خاموش شــوند (واقع در

مطالعه در شب ایجاد کرده و جهت ایجاد روشنایی

برای راننده و سرنشین جلو قابل استفاده هستند.

جی ۴
چراغ سقفی عقب (در صورت مجهز بودن)

خامــوش  - OFFچــراغ ســقفی عقــب ،دائمــ ًا
خاموش میماند.

در صورتــی که خودرو رانده نمیشــود ،چراغ

سقفی را روشن نکنید.

چراغ لبه درب (درصورت مجهز بودن)

کلید چراغ سقفی عقب دارای سه موقعیت میباشد:
موقعیــت میانــی  -در ایــن حالــت بــدون در نظر
گرفتن وضعیت ســوئیچ ،هنگام بازشدن دربها،

چراغ روشن شــده و پس از بستن دربها ،چراغ
خاموش میشود.

توجــه :درصورتــی کــه چراغ ســقفی عقــب از نوع

تاخیری باشد ،چراغ به تدریج ظرف  6ثانیه پس از
بستن درب خاموش میشود.

روشن-ONچراغسقفیعقب،دائم ًاروشنمیماند.

هنـــگام بـــاز کـــردن دربهـــای جلـــو یـــا عقـــب،

چ ــراغ لب ــه درب روش ــن میش ــود .چ ــراغ لب ــه درب

در ســـمت داخلـــی دربهـــا تعبیـــه شـــده اســـت.

درصــورت بســته شــدن هرکــدام از دربهــا ،چــراغ
مربوطـــه خامـــوش میشـــود.
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هنگام پــارک خودرو هنگام شــب ،در صورت

باز بودن دربهــا ،چراغ لبه درب باعث راهنمایی و
حفظ ایمنی شما میشود.

mmچراغهای کلی خودرو

چراغهای بیرونی خودرو

محل قرارگیری چراغهای بیرونی خودرو
چراغ راهنمای جانبی

چراغ ترمز باال
چراغ مهشکن عقب

چراغ پالک

راهنمایی و رانندگی

چراغ ترکیبی جلو

چراغ ترکیبی عقب

چراغ مهشکن جلو
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جی ۴
چراغهای ترکیبی جلو

(بهطـور مثـال هنـگام رانندگـی در جادههای شـهری

چراغ نور باال

چراغ موقعیت

بـا نـور پـردازی مناسـب)
¯¯چراغهای موقعیت

چراغهــای موقعیــت بــرای رانندگی در ســپیدهدم،

غروب یا زمانی که دید ضعیف است بکار میرود.

چراغ مهشکن جلو (در صورت مجهز بودن)

چراغ راهنما

چراغ نور پایین

¯¯چراغ نور باال

چراغ نور باال برای شناســایی شــرایط جادهای در

مســافت دور در شب یا زمانی که دید ضعیف است
بکار میرود (هنگام نزدیک شدن به خودرویی که در

جهت مخالف حرکت میکند ،اهرم دســته راهنما را

در وضعیت نور پایین قرار دهید).
¯¯چراغ نور پایین

هنـگام آشـنا بـودن بـا شـرایط جـاده ،چـراغ نـور
پاییـن بـه رانندگـی ایمـن در شـب کمـک میکنـد.

چراغ مه شــکن جلو هنگام ضعیف بــودن دید بکار
مــیرود .این چــراغ نور نافذی ایجــاد میکند که به
رانندگی ایمن شما کمک میکند.
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¯¯چراغ مهشکن عقب

چراغ مه شکن عقب هنگام کم بودن دید برای اطالع
حضور شــما به رانندگان و عابرین پیاده پشت سر

به کار میرود .این چراغ از ایجاد ترافیک و تصادف
جلوگیری می کند.

چراغهای ترمز و و چراغ ترمز باال (سوم)
چراغ ترمز

توجه

برای اطالع از ایمنی خود و دیگران ،عملکرد عادی
چراغهــای ترمــز را به طور مرتب کنتــرل نمایید.

درصــورت عدم کارکرد یا صدمه دیدن چراغ ترمز،
جهــت پیشــگیری از تصــادف بالفاصله چــراغ را

چراغ ترمز

تعمیر کنید.

چراغ دنده عقب
چراغ ترمز برای هشدار به خودروها یا عابرین پیاده

چراغ دنده عقب

پشت خودرو درباره شرایط جاده شما بکار میرود.

چراغ ترمز باال (ســوم) به عنوان چراغ کمکی برای

یادآوری ترمز کردن خودرو و هشدار به خودروهای
پشتسر بکار میرود.

چــراغ دنــده عقــب  ،حرکــت خــودرو بــه ســمت عقــب

را بــه راننــدگان یــا عابریــن پشــت خــودرو اطــاع
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میدهــد و همچنیــن باعــث روشــن شــدن مســیر
پشــت خــودرو میشــود.



برای پیشــگیری از تصادف یا گیرکردن در

جادههای نرم ،بهتر است پیش از دنده عقب رفتن

شرایط جاده را کنترل نمایید.

 در فصلهــای بارانــی ،پــس از اینکه خــودرو به

مدت طوالنی پارک شده باشد در صورت استفاده

از خودرو ممکن است چراغها بخار گرفته ،که این
امر طبیعی است.

چراغ پالک راهنمایی رانندگی

جی ۴
چــراغ پالک راهنمایی رانندگی برای خوانده شــدن

شماره پالک خودرو توسط دیگران بکار میرود.

در هــر زمــان پــس از درآوردن و تعویــض

غّهــا ،آنها بایســتی کالیبره شــوند .تعمیرات و
چرا 
تعویض چراغهای متعلق بــه بخشهای ایمنی باید

چراغ راهنمای جانبی

چراغ راهنمای عقب

چراغ راهنما

توسط افراد حرفهای در نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمان موتور صورت بگیرد.

حب ــاب چراغه ــا ج ــز قطع ــات بس ــیار آس ــیبپذیر
میباشـــند.

چــراغ راهنمــای عقب ،جهــت حرکت خــودرو را به

خودروهای پشت سر و عابرین اطالع میدهد.

توجه

 50تا  100متر پیش از رسیدن به پیچ ،ورودی یا

دور زدن چراغهای راهنما را روشن کنید ،در نتیجه

رانندگان و عابرین پشتسر جهت حرکت خودرو را
خواهند دانست و تصادف احتمالی کاهش مییابد.
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چراغ راهنمای جانبی جهت حرکت شما را به اطالع

رانندگان و عابرین جانبی میرساند.

¡¡غربیلک فرمان چند حالته (در صورت مجهز بودن)
۳

۱

¡¡کلید ترکیبی چراغها (دسته راهنما)
چراغهای راهنما

حالت رانندگی مستقیم ،دسته راهنما به حالت اولیه

بازگشته و چراغ نشانگر مربوطه خاموش میشود.

زمانــی کــه زاویــه فرمــان کوچکتر باشــد ،نیــاز به

خاموش کردن آنها با دست میباشد.

چراغهای جلو

۴

۲

عملکرد دکمه ها

 .۱دکمه افزایش صدا
 .۲دکمه کاهش صدا
 .۳کلید SRS

چرخانــدن کلیــد بــه ســمت بــاال آخریــن آهنــگ و
چرخاندن کلید به سمت پایین آهنگ بعدی را پخش

می کند .فشار دادن باعث وارد شدن به حالت رادیو
میشوید.

 .4دکمه قطع صدا

چراغهــای راهنمــا فقط زمانی روشــن میشــود که

سوئیچ در وضعیت روشن  ONقرار داشته باشد.

دســته راهنمــا را بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد تا

دورزدن به سمت چپ را نشان دهد .دسته راهنما را

با چرخاندن انتهای مدور دســته راهنما  ،چراغهای

به سمت باال فشار دهید تا دور زدن به سمت راست

جلو روشــن یا خاموش میشــوند .هنگام قراردادن

یا چپ مربوطه در صفحه نمایشگرچشمک میزند.

پالک راهنمایی و رانندگی و روشنایی صفحه نمایش

را نشــان دهد .در این حالت  ،چراغ نشــانگر راست
هنــگام اتمــام دور و بازگشــت غربیلــک فرمــان به
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انتهــای مدور در موقعیت

 ،چراغهای موقعیت

روشــن میشــوند .با قراردادن سوئیچ در وضعیت

جی ۴
چراغهای جلو ،چراغهای جلو روشن میشوند.

قبــل از خــروج از خــودرو از قرارداشــتن کلیــد

چراغهای مهشکن جلو (درصورت مجهز بودن)

چراغهای نور باال

چراغهــای جلــو در موقعیــت خامــوش «»OFF

اطمینان حاصل نمایید تــا منجر به کاهش ولتاژ

باتری و همچنین روشن نشدن خودرو نگردد.

در حالــت کنتــرل اتوماتیــک چراغهــا ،چراغهای
جلو با فرارســیدن شب یا کاهش روشنایی بهطور

اتوماتیک روشــن میشوند .با فرارســیدن روز یا

افزایش روشنایی ،چراغهای جلو بهطور اتوماتیک
خاموش میشوند (در صورت مجهز بودن).

و

زمانــی که کلید مدور میانی دســته راهنما در حالت

بــا قــرار دادن کلید مدور در حالــت نور پایین

صــدای کلیک چراغهای جلو در حالت نور باال قرار

روشن میشوند ،پس از چرخاندن کلید مدور میانی

همزمان دور کردن دســته راهنما از خود ،تا شنیدن
میگیرند .در این حالت  ،چراغهای جلو نور باال روشن

شــده و چراغ نشــانگر در صفحه نمایشــگر روشن

میشــود .بــرای قراردادن چراغهــای جلو در حالت

نور پایین ،دســته راهنما را به ســمت خود بکشــید.
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روشن  ONقرار داده شود ،چراغهای مه شکن جلو
بــه حالت خامــوش  ،OFFچراغهای مهشــکن جلو

خاموش میشوند.

چراغهای مه شکن جلو فقط زمانی عمل میکنند
کــه ســوئیچ در وضعیــت روشــن « »ONقــرار

داشته باشد.

چراغهای مهشکن عقب

عملکرد دسته برف پاککن

هنــگام قــرار داشــتن کلیــد در وضعیــت متنــاوب
« ،»INTبــرف پاککــن با فواصل  1تــا  18ثانیهای

خاموش

بهطور متناوب عمل می کند.

 :LOW .۴برف پاککن با سرعت کم حرکت میکند.

متوسط

 :HI .۵برف پاککن با سرعت زیاد حرکت میکند.

کم

تنظیم فواصل زمانی عملکرد متناوب برف پاککن

زیاد

کلیــد چراغهای مهشــکن عقب بــر روی اهرم چراغ

فقط هنگام قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت

انتهای دســته راهنما در موقعیت قرار گیرد ،شــما

شیشه جلو کار خواهند کرد.

راهنمــا قرار گرفته اســت .زمانی که کلیــد مدور در
میتوانید با چرخاندن دکمه در وسط دسته کنترل،
چراغهــای مهشــکن جلــو و عقــب را در وضعیــت

روشــن « »ONقــرار دهیــد .در ایــن زمــان چــراغ
نشــانگر (عالمت مربوط به چراغهای مهشکن جلو
و عقب) بر روی صفحه نمایشــگر روشــن میشود.

بــا قــراردادن دســته راهنمــا در موقعیــت خاموش

« »OFFچراغهای مهشکن جلو خاموش میشود.

روشــن « ،»ONبــرف پاککنهــا و شیشهشــوی
عملکرد برف پاککنها به شرح زیر است:

 .۱هنــگام قــرار داشــتن کلید در ایــن وضعیت



برف پاککن به مدت کوتاهی کار میکند .پس از
رها کردن دسته برف پاککن ،کلید به موقعیت قبلی

بازگشته و عملکرد برف پاک کن متوقف میشود.

 :OFF .۲برف پاککن خاموش است.

 :INT .۳به معنای عملکرد متناوب است.
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چرخانــدن کلید بــرف پاککن به وضعیــت «»INT

منجــر به عملکــرد متنــاوب برف پاککن میشــود.

هنــگام قرار داشــتن کلید برف پاککــن در موقعیت

 ،INTبــا چرخاندن کلید مدور فواصل زمانی را بین

 1تا  18ثانیه تنظیم نمایید.

جی ۴
توجه

در زمســتان یــا در هــوای یخبنــدان ،پیــش از
فعــال کــردن بــرف پاککنها ،عــدم یــخ زدن تیغه

برفپاکنها را کنترل نمایید.

شــدن شیشهشــوی ،مایع شیشهشــوی از نازل بر
روی شیشــه جلو پاشــیده میشــود .همزمان برف

پاککن عمل کرده و تا رها کردن دسته برف پاککن

به عملکرد خود ادامه میدهد.

توجه

درصورت خشک بودن سطح شیشه جلو ،از برف
پاککــن اســتفاده نکنید ،چــرا که تیغههــای برف

پاککن زودتر از معمول ساییده شده و شیشه جلو
را خط میاندازد.

از شیشهشــوی بیش از  15ثانیه استفاده نکنید.

عملکرد شیشهشوی

هرگز هنگام خالی بودن مخزن مایع شیشهشوی،
از عملکرد شیشهشوی استفاده نکنید.

در آب و هوای ســرد و نزدیک بــه دمای انجماد ،از
مایع شیشهشوی حاوی ضدیخ یا از عملکرد پیش

گرمکن استفاده کنید.

در هــوای ســرد پیش از عملکرد بــرف پاککن  ،یخ
زدگــی تیغههای برف پاککــن را کنترل نمایید .در

غیر این صورت ممکن است موتور برف پاککنها

صدمه ببیند.

هنگام عملکرد درصورت تجمع برف یا یخ بر روی
شیشه جلو ،از برف پاککنها استفاده نکنید ،چرا
که ممکن است موتور برف پاککنها صدمه ببیند.

برای اســتفاده از شیشهشوی ،دسته برف پاککن/
شیشهشــوی را به ســمت خود بکشید .پس از فعال

ابتــدا خودرو را خاموش کنید  ،بــرف یا یخ و مواد
خارجــی را از شیشــه جلو تمیز کرده و ســپس از

برف پاککن استفاده کنید.
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¡¡آفتابگیر
آینه آفتابگیر صندلی جلو مجهزبه آینه آرایشی

صندلــی راننــده و سرنشــین جلــوی خــودرو به 2
آفتابگیــر مجهــز اســت تــا از تابــش مســتقیم نــور

خورشــید از جلــو و جوانــب خــودرو بــه چشــمان

¡¡آینههای جانبی
کلید تنظیم آین ه جانبی (درصورت مجهز بودن)

سرنشــینان جلوگیری کند .زمانی که نور خورشید

 .1کلید تنظیم را در وضعیت « »Rبرای تنظی م آینه
سمت راست یا در وضعیت « »Lبرای تنظی م آینه
سمت چپ ،قرار دهید.

 .2کلیدهــای چهــار جهت را مطابق شــکل به نحوی

آزار دهنــده اســت ،آفتابگیرهــا را بــه ســمت پایین

فشار دهید تا آینهها در زاویه مناسب تنظیم شوند.

بکشــید .درصــورت تابــش نــور از جوانــب  ،ابتــدا

آین ه جانبی قابل تاشدن

آفتابگیرها را به ســمت پایین کشــیده و سپس آن را
به سمت راست یا چپ بچرخانید.

در پشــت آفتابگیرها ،آینه آرایشی تعبیه شده است.
بــا بازکــردن درپــوش آینه چــراغ آینه آرایشــی نیز

روشن میشود.

پیش از رانندگی با استفاده از کلیدها ،آینه جانبی را
بــه نحوی تنظیم نماییــد تا دید خوبی از بغل و عقب

خودرو داشته باشید.

آینــه جانبی را میتوان برای داشــتن بهترین دید از

عقــب در محدوده  ±7°در چهــار جهت تنظیم نمود.

ی جانبی هر دو ســمت را میتوان با استفاده
آینهها 
از کلیــد تنظیــم نمــود .آینــه جانبی را بــه روش زیر
تنظیم نمایید :
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بــا فشــار دادن آینــه بــه ســمت داخــل و عقــب خــودرو

میتــوان آینــه جانبــی را تــا نمــود .هنــگام پــارک

خــودرو در مکانهــای باریــک بهتــر اســتآینــه هــای
بغــل را تــا کنیــد.

جی ۴
توجه

آینه دید عقب داخلی

برای جلوگیری از صدمات جســمی هنگام تاکردن

توجه

آینه دید عقب داخلی را به نحوی تنظیم کنید که دید

آینه ،هرگز دســتهای خود را بین قاب و پایه آینه

روشن و واضحی از اطراف داشته باشید؛ در غیر

قرار ندهید.

اینصورت ایمنی شما به خطر میافتد.

تعمیــر نادرســت آینههــای بغــلبــه آینــه صدمه

میزند .هرگز اقدام به تراشــیدن یخ از سطح آینه
نکنید و برای تمیز کــردن یخ یا دیگر مواد خارجی

روی سطح آینه فشار نیاورید ،چرا که ممکن است

حرکت آزاد آینه مختل شود .از اسپری ضدیخ یا فن

گرم کننده برای ذوب یخ استفاده کنید.

هنــگام رانندگی آینه دید عقب و آینههای جانبی را
تنظیمنکنید.

¡¡سیستم هشدار حرکت به سمت عقب  (درصورت
کلید تنظیم حالت روز  /شب

مجهز بودن)

بــرای داشــتن دید واضح و روشــن ،بــه راحتی در
صندلی راننده نشســته ،بخــش میانی آینه را گرفته

و آن را به راست و چپ و باال و پایین حرکت دهید.
در صورتــی که آینــه دارای کلید تنظیــم حالت روز/

شب است ،برای قراردادن آینه در حالت شب ،کلید
تنظیم زیر آینه را به سمت خود بکشید؛ با این تغییر

میزان انعکاس نور چراغهای جلو خودروهای پشت

سر کاهش مییابد.
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در صورت تشــخیص مانع پشــت خودرو ،سیستم

هشدار حرکت آژیر خود را برای هشدار به راننده فعال
میکند .این سیستم تنها یک سیستم کمکی میباشد.

توجه

سیستم هشــدار حرکت به ســمت عقب سیستمی
کمکی اســت .هنگام دنــده عقب رفتن بایــد با دقت

اطراف خودرو را کنترل کرده و از عدم وجود مانع
در پشت خودرو اطمینان حاصل نمایید.

حســگر قادر به شناســایی اجسام خیلی کوچک یا

خیلی باریک ،طناب و اجسام جاذب امواج صوتی
همانند پارچه یا اسفنج نمیباشد.

زمانــی که بیش از دو مانع در پشــت خودرو وجود
دارد سیستم ابتدا مانع جلوتر را شناسایی میکند.

توجه

محدوده شناســایی و آژیر هشــدار این سیستم با

عملکــرد یــا عدم عملکرد سیســتم هشــدار حرکت

بســته بــه فاصلــه خــودرو بــا مانــع ،سیســتم،

دارد .هنگام حرکت به سمت عقب  ،برای جلوگیری

توجه به نوع و اندازه مانع متفاوت است.

هشــدارهای صوتــی متفاوتــی را ارســال میکند.
درصورتــی که حســگر با یخ ،گر د و خــاک و غیره

پوشــانده شــده یا کثیف شــود ،ممکن اســت آژیر
هشدار بطور نادرست کار کند.

درصورت رانندگی در مکانهای علفزار ،روی شن
و ماســه یا در جادههــای لغزنده یا پر دســتانداز
ممکن است آژیر هشدار بطور نادرست کار کند.

از خراشیدن یا فشــار دادن سطح حسگر سیستم

هشــدار حرکت به سمت عقب خودداری نمایید .در
غیر اینصورت حسگر صدمه میبیند.

به ســمت عقب به شــرایط اطراف خودرو بستگی

از تصادف ،راننده باید عدم وجود مانع در پشــت
خودرو را شخصاً با چشم کنترل کند.

شــرکت کرمان موتور مسئولیت هرگونه تصادف
یا صدمات ناشــی از نقص سیستم هشدار حرکت

به ســمت عقب را از خود ســلب میکنــد .بنابراین
توصیه میشــود پیش از حرکت به سمت عقب ،با

اهداف عملکردی

سیســتم هشــدار حرکــت بــه ســمت عقــب ،بــرای

شناســایی موانع پشــت خــودرو و تخمیــن فاصله
تقریبــی بیــن مانــع و خودرو بــا اســتفاده از امواج

التراسونیک از طریق تکنولوژی پروسس کامپیوتری

طراحی شــده است .هنگام قرار دادن دسته دنده در
دنده عقب ،چراغ دنده عقب روشن میشود.

پس از دریافت ســیگنالها ،حسگر التراسونیک (دو

سنسور) را کنترل کرده و سیگنالهای التراسونیک
را میفرستد. .با دریافت سیگنال بازگشتی ،حسگر

ایــن ســیگنال را برای آنالیز و پروســس بــه کنترل
میفرســتد .بــا آنالیــز و پروســس کــردن ســیگنال
بازگشتی،کنترل وجود مانع و فاصله بین نزدیکترین

مانع و خودرو را تخمین میزند.

هنگام دنده عقب گرفتن ،سیســتم هشدار حرکت به
ســمت عقب شــروع به کار میکنــد .در لحظهای که

دقــت اطراف خودرو را کنترل کرده و از عدم وجود

سیستم شروع به کار میکند ،برای اطمینان از قرار

سیســتم هشــدار حرکــت به ســمت عقب قــادر به

یــک تســت تشــخیص ســریع انجــام میشــود .در

مانع در پشت خودرو اطمینان حاصل نمایید.

شناســایی موانــع خیلــی نزدیک بــه خــودرو ( با

فاصله کمتر از  ) 300 mmنمیباشد.
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داشــتن تمام قطعات در شــرایط مناسب عملکردی

صورتی که سیســتم یا قطعــات آن بطور غیرعادی

کار کنند ،آژیر دوبار به صدا درمیآید.

جی ۴
mmصندلی و تنظیمات
¡¡صندلیها

نتایج تست تشخیصی به شرح زیر است:

تست تشخیصی

آژیر

بخشی از سیستم دچار مشکل شده

دو آژیر

مشکل شده و کار نمیکند.

سپس متوقف میشود.

یک آژیر

عادی

سیستم بهطور کامل دچار

 صندلی جلو
¡¡تنظیم صندلی به سمت جلو /عقب

آژیر برای مدت کوتاهی شنیده شده و

درشــرایط عادی ،کنترل بســته به فاصله تقریبی مانع ،سیگنالهای ضربانی با فرکانسهای مختلف را به آژیر

ارسال میکند .آژیر بسته به فاصله مانع تا خودرو صداهای گوناگون با فرکانسهای مختلف ایجاد میکند.

فاصله بین خودرو و مانع

فرکانس صدا

محدوده امن

دنده عقب عادی

1,210 mm ~ 1,500 mm

Hz 1

محدوده امن

دنده عقب عادی

910 mm ~1,200 mm

Hz 2

محدوده امن

دنده عقب عادی

610 mm ~ 900 mm

Hz 4

محدوده هشدار

سرعت حرکت دنده عقب را کم کنید

350 mm ~ 600 mm

Hz 8

350 >mm

آژیر مداوم

محدوده خطر

توقف کنید

> 1,510 mm

ندارد

محدوده

عملکرد

محدوده خطر

توقف کنید
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ابتدا ،اهرم تنظیم را به ســمت باال کشــیده ،ســپس

صندلی را در طول ریل به سمت عقب یا جلو حرکت

داده و در مکان دلخواه تنظیم نمایید .در انتها اهرم

تنظیم را رها کرده و از قفل شــدن صندلی در محل
خود اطمینان حاصل نمایید.

اخطار

توجه

 برای کاهش احتمال صدمات جســمی جدی هنگام

برای اطمینان از قفل شــدن صندلی در محل خود،

تصادف ،ترمزهای ناگهانی ،پشتی صندلی راننده

بــدون اســتفاده از اهــرم تنظیــم اقدام بــه حرکت

و سرنشــین جلو باید در حالت قائم تنظیم شــود.

صندلی به سمت جلو و عقب نمایید.

در صورتی که پشــتی صندلی بیش از حد باز شده
باشــد ،عملکرد ایمنی کمربندایمنی و کیســههای

هوا به شدت کاهش مییابد .در صورتی که پشتی
صندلی بیش از حد باز شــده باشــد ،ممکن اســت

تنظیم زاویه پشتی صندلی

هنــگام تصادف بــدن راننــده یا سرنشــین از زیر

خودرویشمابهاهرمتنظیمدستیزاویهپشتیصندلی
مجهز است .اهرم تنظیم در سمت بیرونی صندلیها

قرار گرفته است .صندلی را به روش زیر تنظیم نمایید:

 .1اهرم را بلند کرده و پشتی صندلی را در موقعیت
مورد نظر تنظیم نمایید.

 .2اهرم را رها کنید .پشتی صندلی را به سمت عقب
فشار دهید .از قفل شدن پشتی صندلی اطمینان
حاصل نمایید.

 .3اهرم را به سمت باال بکشید تا پشتی صندلی در
موقعیت عمودی قرار بگیرد.

در هنگام رانندگی ،پشتی صندلی را جابهجا نکنید.
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کمربندایمنی ســر خورده و کمربند ایمنی عملکرد
حفاظتی کامل را ارائه ندهد.

 هرگــز هنــگام رانندگی صندلــی را تنظیم نکنید.
درغیراینصورت ممکن اســت منجر بــه تصادف،

صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ شود.

جی ۴
¡¡تنظیم تشــک صندلی به ســمت بــاال /پایین
(درصورت مجهز بودن)

تشــک صندلــی به ســمت باال حرکت کنــد ،برای

پشــت ســری را در موقعیت دلخــواه تنظیم کنید .با

پشتسری قابل تنظیم (در صورت مجهزبودن)

به سمت پایین ،میتوانید پشت سری را تا موقعیت

پایین آوردن تشــک صندلــی برعکس عمل کنید.

فشــار دادن دکمه بزرگ و فشــار دادن پشــت سری
مورد نظر پایین آورید.

پیاده کردن پشــت ســری ،ابتدا پشــت ســری را به

ســمت باال بکشید .سپس ،دکمه کوچک و بزرگ در

ســمت راســت /چپ را فشــار داده و نگه دارید .در
۲

نهایت،پشت سری را از پایهها بیرون بکشید.

بــرای تعــدادی از خودروهــا که مجهز بــه یک دکمه

۱

تشــک صندلی به ســمت باال /پایین را به روش زیر

تنظیم نمایید:

فشــاری بــرای جدا کردن پشــت ســری میباشــد،

میتوان با فشــار دادن این دکمه ،پشــت سری را از
پایهها بیرون بکشیم .پیش از رانندگی ،پشت سری

ارتفاع پشــت ســری را بــه نحوی تنظیــم نمایید که

 .1کلیــد مدور  1در ســمت چپ صندلی را در جهت

بخــش باالیــی پشــت ســری تــا حــد ممکن به ســر

تشــک صندلــی به ســمت باال حرکت کنــد ،برای

گردن در طول تصادفات یا ترمزهای ناگهانی بهطور

عقربههــای ســاعت بچرخانیــد تا بخــش جلوی
پایین آوردن تشک صندلی برعکس عمل کنید.

 .2کلید مدور  2در ســمت چپ صندلی را در جهت
خالف عقربههای ساعت بچرخانید تا بخش عقبی

نزدیکتر باشــد .با ایــن کار میزان صدمات وارده به
چشــمگیری کاهش مییابد .پشت سری را به روش

زیر تنظیم نمایید:

پشت سری را با دست به سمت باال کشیده و ارتفاع
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را مجدد ًا سوار کرده و تنظیم نمایید.

درصورت فشــار دادن پشــت ســری به سمت جلو،
پشــت ســری به ســمت جلو حرکــت میکنــد .برای

بازگشت پشت سری به موقعیت اولیه ،دوباره آن را
به سمت جلو فشار دهید.

اخطار

¡¡غربیلک فرمان قابل تنظیم

هرگــز هنــگام رانندگــی غربیلک فرمــان را تنظیم

زیرســیگاری و فنــدک را فشــار داده تــا باز شــود.

هنگام تمیز کردن میتوانید زیرسیگاری را باز کنید.

نکنیــد .در غیــر اینصــورت ممکــن اســت کنترل

توجه

خودرو را از دست داده ،منجربه تصادف،صدمات

جسمی جدی و حتی مرگ شود.

ندهیــد .در صــورت قــرار دادن کاغذ یــا دیگر مواد

¡¡زیرسیگاری
حرکت زیرسیگاری به سمت جلو
 .1اهرم قفل در بخش پایینی ستون فرمان را باز کنید.
موقعیت موردنظر قرار دهید.

 .3اهرم قفل را به سمت باال کشیده و غربیلک فرمان
را قفــل کنید .از قفل شــدن کامــل غربیلک فرمان

اطمینان حاصل نماید.

روبروی صورت .از دیدن کامل صفحه نمایشــگر و
چراغهای هشــدار  ،اخطار و جلو داشبورد اطمینان
حاصل نمایید.

قابل اشــتعال درون زیرســیگاری  ،ممکن اســت ته

ســیگارهای روشــن باعث آتشسوزی شــده و به
خودرو صدمه بزند.

¡¡فندک

 .2غربیلک فرمان را باال کشــیده یا پایین برده و در

غربیلک فرمان باید روبروی سینه شما قرار گیرد نه

هرگــز مواد قابل اشــتعال را در زیرســیگاری قرار

فندک و زیرسیگاری جلو در قسمت پایینی و مرکزی

داشبورد قرار گرفته است .به آرامی صفحه درپوش
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جی ۴
دکمه قرار داده شــده در پشت فندک را فشار دهید؛
و پس از آن که این دکمه به صورت اتوماتیک بیرون
پرید ،فندک را به سمت بیرون بکشید و سیگار خود

کفپوشهــای لغزنده بــدون ترمزگیــر زیر صندلی

¡¡پدالها

راننــده خودداری نمایید .درصورت وجود نقص در

پدال ترمز ،کالچ ،گاز

سیستم ترمز ،حرکت پدال ترمز افزایش مییابد.

را با وایرهای گرمکن چرخان شــکل ،روشــن کنید

پدالهــای ترمز و کالچ همیشــه باید تــا کف خودرو

(سیگار برای سالمتی مضر میباشد) سپس فندک

فشار داده شوند.

را در جا سوکتی خود دوباره قرار بدهید.

همــه پدالها  ،بــدون محدودیت باید بــه مکان اولیه
خود بازگردند .بنابراین  ،فقط از کفپوشهای محکم

اخطار

هنــگام اســتفاده از فندک مراقب باشــید! بیدقتی
ممکن است سبب ایجاد احتراق گردد.

طــی مرحله گرم شــدن ،از فشــار دادن فندک برای
جلوگیری از داغ شدن بیش از حد ،اجتناب کنید.

اگــر فنــدک در مــدت  30ثانیــه بیــرون نپریــد ،فندک
را بــرای جلوگیــری از داغ شــدن بیــش از حــد،
بیــرون بکشــید.

و دارای شــیارهای صحیــح در محــل قرارگیــری
پدالها استفاده نمایید.
۳

۲

1

نحــوه قرارگیری پدالها در تصویر زیر نمایش داده
شده است:

 .۱پدال کالچ (در گیربکس دستی)
 .۲پدال ترمز

اخطار

از قــرار دادن اجســام در کــف خــودرو و نزدیــک
پدالهــا خــودداری نماییــد .در غیــر اینصــورت

ممکــن اســت هنگام بــروز تصــادف یــا ترمزهای
ناگهانــی ایــن اجســام در عملکــرد پــدال ترمــز

تداخــل ایجــاد کننــد .اجســام زیرپــای راننــده را

 .۳پدال گاز

نبایــد مانعی در مســیر حرکت پدالها قرار داشــته

باشد .هیچ جسمی نباید در محل قرار گیری پدالها

وجود داشــته باشــد .از قرار دادن اجسام غلطان یا
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برداریــد تــا آزادانه بتوانیــد با پدالهــا کار کنید.

در غیراینصورت ،پدال گاز ،کالچ و ترمز بدرستی

عمل نخواهند کرد.

¡¡سوکت برق خودرو

¡¡جعبه داشبورد

توجه

هرگــز دســتگاههای الکترونیکی با تــوان کمتر یا
بیشتر از 12ولت را به سوکت برق متصل نکنید.

جعبــه داشــبورد در جلــوی سرنشــین جلــو روی

خودروی شما به سوکت خروجی برق 12ولت مجهز

داشبورد ،دستگیره آن را بکشید.

آن وصل کرده یا دستگاههای کوچک را شارژ کنید.

کنســول تعبیه شــده اســت .بــرای بازکــردن جعبه

توجه

از قــرار دادن اجســام بــر روی جلــو داشــبورد
خــودداری نمایید .در غیر اینصورت ممکن اســت
اجســام هنگام رانندگی پرتاب شوند (شتابگیری

است که میتوانید اجسام الکترونیکی مختلف را به

درصورت عدم وجود سوکت برق میتوانید از فندک
به عنوان ســوکت12ولت اســتفاده نمایید .اما باید
ســیم برق مربوطه را تهیه کنید .یک ســر سیم را به

فندک و سر دیگر آن را به دستگاه خود وصل کنید.

و دورزدن).
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جی ۴
mmایرکاندیشن (کولر) و سیستم صوتی
¡¡سیستم ایرکاندیشن

 .۱دریچههـــای خروجـــی هـــوای برفکزدایـــی /
بخارزدایـــی جانبـــی

 .۲دریچههـــای خروجـــی هـــوای برفـــک زدایـــی /

نحوه قرارگیری دریچههای خروجی هوای ایرکاندیشن جلو

بخارزدایـــی شیشـــه جلـــو

 .۳دریچههای خروجی هوای مرکزی

۲

 .۴دریچههای خروجی جانبی

۱

تنظیم دریچههای خروجی هوا

بــرای تغییــر جهــت جریــان وزش هــوا و حجــم هــوا
از دریچههــا ،میتوانیــد پرههــای دریچــه را در
جهــت مســتقیم قــرار داده یــا کلیــد شســتی دریچــه

را در جهــت مســتقیم قــرار داده یــا کلیــد شســتی
دریچــه را بچرخانیــد .همیشــه از مســدود نبــودن

و نبــودن جســم خارجــی در دریچههــای خروجــی
هــوا اطمینــان حاصــل نماییــد.

۳
۴
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کنترل دما

¯¯سیستم کنترل دمای برقی

حالت برفک و بخارزدایی

این حالت باعث هدایت بیشــتر جریان هوا به سمت

این حالت از داخل شــدن هــوای خارجی جلوگیری

بخارزدایی میشود.

هــم بشــود و همچنین میتوانید از ایــن حالت برای

شیشــههای جلو و کناری به منظــور برفک زدایی و

حالت ایرکاندیشن A/C

با فشاردادن این دکمه میتوانید کمپرسور سیستم

ایرکاندیشــن را خاموش یا روشن کنید .هنگامی که
کلید سیســتم ایرکاندیشــن فشــرده میشود ،چراغ
نشــانگر روی دکمه روشــن میشــود و کمپرســور

ایرکاندیشن برای شروع خنککردن فعال میشود.
¯¯عملکرد دستی

فن

دکمــه کنتــرل فــن را بچرخانید .چرخــش دکمه در

جهت عقربههای ســاعت ســبب افزایش سرعت فن
و چرخش دکمه در خالف جهت عقربههای ســاعت

سبب کاهش سرعت فن میشود.

حالت گردش هوای داخل

با فشــردن دوباره این کلید،کمپرســور ایرکاندیشن

میکنــد و میتواند مانــع ورود گرد و غبار از بیرون

افزایــش یا کاهش ســریعتر هــوای داخل اســتفاده
نماییــد .بنابراین با فشــار این دکمــه حالت گردش

هوا در داخل خاموش یا روشــن میشــود .استفاده
طوالنی از این حالت ممکن اســت سبب ایجاد بخار

در شیشــهها بشــود .در صــورت ایجــاد بخار روی

شیشهها از حالت بخارزدایی استفاده کنید.

برفک و بخارزدایی شیشه عقب

خامــوش میشــود .در شــرایط آب و هوایــی گرم،

با فشــاردادن این دکمه میتوانید حالت بخارزدایی

کنید و سپس پنجرهها را ببندید.

با فشــار این دکمه ،چراغ نشانگر روی دکمه روشن

شیشــهها را بــه منظور بیرون راندن هــوای داغ باز

برای شیشه عقب را خاموش یا روشن نمایید.

این امر منجر به کاهش زمان مورد نیاز برای خنک

میشــودکه بــه معنــی فعــال شــدن حالــت برفک و

عملکردی سیستم کمک میکند.

این کلید حالت برفک و بخارزدایی برای شیشه عقب

کردن خودرو میشود و همچنین به افزایش راندمان
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بخارزدایی شیشه عقب میباشد .با فشردن دوباره

را میتوانید خاموش کنید.

جی ۴
جریان هوا به سمت صورت

در این حالت جریان هوا به سمت دریچههای وسطی

جلو داشبورد هدایت میشود.

جریان هوا به سمت صورت و پاها

در ایــن حالــت قســمتی از جریــان هوا را به ســمت

دریچههای وســطی جلو داشبورد و قسمتی دیگر از
آن را به ســمت دریچههای زیر جلو داشبورد منتقل

و هدایت میکند.

جریان هوا به سمت پاها

در ایــن حالــت قســمت زیــادی از جریان هــوا را به
ســمت دریچههای زیر جلو داشبورد هدایت میکند.
از نبــودن هیچ نــوع مانعی در صندلیهــای جلو به

منظور رســیدن پیوســته جریان هوا به قسمت عقب
خودرو مطمئن شوید.

حالــت برفکزدایــی و جریــان هــوا به ســمت

پاها

در این حالت قسمتی از هوا به سمت دریچههای زیر
جلو داشبورد و قسمتی از هوا را به سمت شیشههای

جلو و کنــاری به منظور برفکزدایی هدایت میکند.

¯¯برفکزدایی و بخارزدایی

هنــگام وجــود رطوبــت بر روی شیشــههای ســرد،

ممکــن اســت شیشــهها بخــار بگیــرد .در صــورت

توجه

شــارژ سیســتم ایرکاندیــش بایــد توســط افراد
مجرب در نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور

کارکــرد صحیح سیســتم کنترل دما ،ایــن پدیده به

انجــام شــود .همچنین تعویض قطعات سیســتم

حالت برفکزدایی و بخارزدایی

شرکت کرمان موتور صورت گیرد.

حداقل خود میرسد.

در این حالت جریان هوا به سمت دریچههای خروجی
مقابــل شیشــههای جلو و کناری هدایت میشــود.

توجه :کلید ایرکاندیشــن بایــد در حالت بخارزدایی

روشن باشد.

بخارزدایی آینههای جانبی (در صورت مجهز

بودن)

خودروی شــما مجهز بــه بخارزدایــی و برفزدایی

آینههای جانبی میباشد.

اینسیستمتنهازمانیکارمیکندکهموتورخودروروشن

ایرکاندیشن هم باید در مراکز مجاز نمایندگیهای

توصیه میشــود هنگامی که موتــور در دورآرام کار
میکند از سیستم ایرکاندیشن استفاده نکنید .زیرا به

دلیل دمای باالی مایع خنککننده ،ممکن است گرمای

منعکس شده به مجموعه انتقال قدرت صدمه بزند.

توجه

هرگز از ابزارهای تیز روی قســمت داخلی شیشه
عقب استفاده نکنید .زیرا ،ممکن است باعث آسیب

باشد.بخارزداییوبرفکزداییآینههایجانبیباعثبهتر

رســیدن بــه وایرهــای حرارتــی بر روی آن شــود،

مهآلود و برفی میگردد .پیش از استفاده از این سیستم

نمیگیــرد .از چســباندن مجوزهای موقتــی ،نوار

شدن دید راننده در قسمت عقب در شرایط آبو هوایی
برف جمع شــده روی آینههای جانبــی را تمیز نمایید.
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بّها تحت پوشــش گارانتی خــودرو قرار
این آســی 

چسب ،برچسبها یا چیزهای مشابه روی سیستم

بخارزدایی جلوگیری نمایید.

¯¯تنظیم دریچههای هوا

بــا اســتفاده از اهــرم کنتــرل در مرکــز هر کــدام از

دریچهها میتوانید جهت جریان هوا را کنترل کنید.

بــا اســتفاده از کلید باالی هــر دریچــه ،آن را باز و
بسته نمایید.

اســتفاده از صفحات پوششــی تایید نشده بر

توجه

از نبود هیچ جسم و اشیایی بر روی سنسور نور
خورشــید در قســمت باالیی جلو داشبورد مطمئن

شوید چرا که بر روی عملکرد سیستم ایرکاندیشن

تاثیر خواهد داشت.

 .3ســپس برعکس مراحل باال ،فیلتر هوای جدید را
جا زده و جعبه داشبورد را ببندید.

 .4توصیــه میگــردد در فاصلــه یــک ســال یــا طی

 10/000کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برســد) آن
را تعویض نمایید.

توجه

روی دیــواره جلویــی محفظه موتور ممکن اســت بر
عملکرد سیستم تاثیر منفی بگذارد.

هنــگام خامــوش بودن سیســتم ایرکاندیشــن و در

حالــت رانندگی ،جریان هــوای گرمی از دریچههای
خروجی سیستم ایرکاندیشن خارج میشود.

هنگامــی که درجه حــرارت بیرون مناســب و هوای
خنکــی در درون کابیــن خودرو حس میشــود ،باد

خنکی از دریچههای خروجی میوزد.

از روش صحیــح بــرای خامــوش کــردن سیســتم
ایرکاندیشن اتوماتیک استفاده نمایید.

¯¯فیلتر هوای مربوط به محفظه سرنشینان

خــودروی شــما مجهــز بــه فیلتر هــوای مربــوط به

محفظه سرنشــینان اســت که در قسمت پایینی جلو

داشــبورد قرار گرفته اســت .کنترل و تعویض آن با
بازکردن جعبه داشبورد امکانپذیر میباشد.

به طور مرتب و براساس برنامه تعمیر و نگهداری
 ،JAC J4فیلتــر هــوای ایرکاندیشــن را تعویض

نماییــد .در آبوهــوای بســیار آلــوده یا شــرایط
جــادهای بــد ،فیلتــر ایرکاندیشــن را در دفعــات

بیشتری بازرسی نمایید.

درصــورت کاهــش ناگهانــی میــزان هــوای ورودی،

ایــن فیلتــر میتوانــد از ورود گــرد و غبــار به داخل

در اولیــن فرصــت بــرای کنتــرل و بازرســی خــودرو

نیــاز به تعویــض دورهای دارد .برای تعویض فیلتر

مراجعــه نماییــد.

خــودرو ممانعت کنــد و همانند فیلتر هــوای موتور

هوای مربوط به محفظه سرنشــینان به صورت زیر
عمل نمایید:

 .1جعبه داشبورد را باز کنید.

 .2مجموعه فیلتر هوای قدیمی را باز کنید.
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بــه نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتــور

جی ۴
¡¡سیستم صوتی

سپس از موقعیت قفل « »LOCKبیرون بکشید .در

¡¡سوئیچ استارت

این حالت غربیلک فرمان قفل شــده ،احتمال سرقت

پخش کننده ( CDدر صورت مجهز بودن)

را کاهش میدهد.

برای اطــاع از جزئیات  ،کتابچه راهنمای سیســتم

تجهیزات جانبی «»ACC

 CD/DVDرا مطالعه نمایید.

درصورت قرار داشتن سوئیچ در موقعیت «»ACC

برای استفاده از  ،USBاز USBهای مجهز به

تجهیزات جانبی ،سیستم صوتی  ،فندک ،منبع برق

سیســتم رابط برای جلوگیری از آسیب آن استفاده

قابل استفاده هستند .استفاده از تجهیزات الکتریکی

نمایید.

هنــگام خامــوش بــودن موتــور توصیه نمیشــود.

امــکان عــدم تطبیــق تجهیــزات الکتریکــی در بازار

درصورت اســتفاده طوالنی از تجهیــزات الکتریکی

با سیســتم خــودرو وجود دارد .لطفــ ًا طبق مقررات
کشــور خــود ،از تجهیــزات صوتــی مناســب برای

جلوگیری از آلودگی صوتی استفاده نمایید.

از وارد کردن دیسکهای چندگانه و اجسام خارجی
جلوگیری نمایید.

¡¡آنتن شیشه عقب

موقعیتهای قرارگیری و عملکرد سوئیچ

سوئیچ در سمت راست ستون غربیلک فرمان و زیر
زیر میباشد.

چراغهــای نشــانگر روی صفحه نمایشــگر روشــن

غربیلک قرار دارد .سوئیچ دارای  4موقعیت به شرح

کردن شیشه مراقب باشــید شبکههای روی شیشه

باشد ،میتوانید آن را جا زده یا بیرون بکشید .برای

درستی عمل نخواهد کرد.

هنگام قرار داشتن سوئیچ در موقعیت روشن»»ON
میشــوند .همزمــان تمــام تجهیزات آماده اســتفاده

سیســتم صوتــی به آنتن  FM-AMمجهز اســت که

صدمه نبیند؛ در غیر اینصورت سیســتم صوتی به

میشود.

روشن «»ON

قفل «»LOCK

در شیشه جلو یا عقب تعبیه شده است .هنگام تمیز

هنــگام خامــوش بودن موتور،شــارژ باتــری خالی

فقط زمانی که ســوئیچ در موقعیت قفل قرار داشته

بیرون کشیدن و پارک کردن  ،سوئیچ را اندکی فشار
داده و خــاف جهت عقربههای ســاعت بچرخانید؛
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میباشــند .برای رانندگی ســوئیچ بایــد در موقعیت

روشن « »ONقرار داشته باشد .درصورتی که موتور
اســتارت نمیخــورد ،هرگــز ســوئیچ را در موقعیت

روشــن « »ONنگــه نداریــد .چــرا که شــارژ باتری

بالفاصله خالی شده ،سیستم استارت صدمه میبیند.

استارت «»START

اســتارت « »STARTبــه موقعیــت روشــن «»ON

کــردن ،از باتــری خــودروی دیگــر بــرای کمــک بــه

موتور استارت نزنید.

جزئیــات بیشــتر مبحــث «اســتارت اضطــراری» را

برای استارت زدن موتور باید سوئیچ را در موقعیت

تغییــر وضعیــت دهــد .هرگز هنــگام روشــن بودن

ســوئیچ را رهــا کنید .ســوئیچ در موقعیت روشــن

پـس از اسـتارت زمانـی کـه موتـور سـرد اسـت،

اســتارت قــرار دهید .پس از روشــن شــدن موتور،
« »ONقرار میگیرد.

کارکرد موتور با صدای بیشـتری همراه اسـت زیرا

گاهــی اوقــات نمیتوانیــد ســوئیچ را از موقعیــت

تنظیـم خالصـی سـوپاپها بـه صـورت هیدرولیکـی

بچرخانید .ممکن است علت فعال شدن قفل غربیلک

صدای اضافه موتور برای مدت کوتاه عادی اسـت.

قفــل  LOCKخــارج کنید ،غربیلک فرمــان را اندکی

فرمان باشد.

در این لحظه ممکن اســت هنگام چرخاندن ســوئیچ

نیاز باشد اندکی فرمان را بچرخانید.

استارت زدن موتور

¯¯نکات مرتبط با استارت زدن موتور

درخودروهای مجهزبــه گیربکس معمولی ،پیش از

استارت زدن موتور دسته دنده را در حالت خالص
قرار دهید .در خودروهای مجهزبه گیربکس معمولی

توصیه میشــود هنگام اســتارت زدن پدال کالچ را

فشار دهید.

پس از استارت زدن اجازه دهید سوئیچ از موقعیت

بـوده و فشـار روغـن بایـد تامیـن شـود ،بنابرایـن

درحالـت پـارک  ،موتـور را بـه مـدت طوالنـی روشـن
نگـه نداریـد .در اولیـن فرصـت بـه حرکـت خـود

ادامـه دهیـد .پیـش از رسـیدن موتور بـه دمای کاری

اســتارت خــودرو اســتفاده نماییــد .بــرای اطــاع از
مطالعــه نماییــد.

اخطار

هرگــز در محیط بســته یا محیطهــای فاقد تهویه

مناســب موتور را روشــن نگه نداریــد .گاز اگزوز
حاوی گاز ســمی و بیبوی مونوکســید کربن است

که میتواند منجربه مسمومیت و مرگ شود.

عـادی  ،از باالبـردن دور موتـور یا گاز دادن ناگهانی

خـودداری نماییـد.

درخودروهـای مجهزبـه مبـدل کاتالیسـت  ،روشـن

کـردن موتـور به روش بکسـل کـردن در فاصله بیش
از  50 mغیـر مجـاز اسـت .درغیـر اینصـورت،

سـوخت نیمهسـوز وارد مبدل کاتالیسـت شـده و به
آن صدمـه میزنـد.

پیــش از روشــن کــردن موتــور بــه روش بکســل
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توجه

پس از خاموش کردن موتور ممکن است تا مدتی فن
رادیاتور کار کند .حتی پس از قرار دادن سوئیچ در

وضعیت خاموش ممکن است فن تا ده دقیقه بعد به

چرخیدن ادامه دهد.

جی ۴
¡¡استارت بدون کلید (در صورت مجهز بودن)

تجهیزات جانبی ACC

قرار دهید تا موتور استارت بخورد .پس از استارت

هنگام قرار داشــتن کلید روشن /خاموش موتور در

زدن موتــور ،کلید روشــن /خامــوش را رها کنید تا

خودرو،قابل بکارگیری هســتند .اســتفاده طوالنی

روش استارت زدن موتور

این وضعیت  ،سیستم صوتی ،فندک و خروجی برق
مــدت از تجهیزات الکترونیکی هنگام خاموش بودن
موتور ،منجربه خالی شدن باتری میگردد.

روشن ON

بهطور اتوماتیک به موقعیت روشن « »ONباز گردد.

 .1درب خودرو را با کلید هوشمند باز کرده و سپس
کلید هوشمند را به داخل خودرو ببرید.

 .2پدال ترمز را فشــار داده و از قرارداشــتن دسته

هنــگام قرارداشــتن کلیــد روشــن /خامــوش موتور

دنــده در وضعیت پــارک  Pیا خالص  Nاطمینان

نمایشگرها روشن شده ،سیستم ها تست میشوند.

 .3از قــرار داشــتن کلیــد هوشــمند در محــدوده

در ایــن وضعیــت  ،چراغهای نشــانگر روی صفحه

حاصل نمایید.

درصورتی که سیســتم ضد ســرقت غیر فعال شده

همزمــان ،تمام تجهیزات و قطعات خودرو در حالت

شناســایی اطمینان حاصل نمایید .کلید روشن/

خودرو قرار داشــته باشــد ،میتوان بــدون جازدن

درصورتــی که موتور اســتارت نخورد ،نگهداشــتن

جهت عقربههای ساعت بچرخانید.

خودرو را استارت زد.

وضعیت روشــن « »ONمنجر به خالی شدن شارژ

« ،»ONاز روشــن شــدن و خاموش شدن عادی

استارت START

اطمینان حاصل نمایید.

باشد و کلید هوشــمند در محدوده شناسایی داخل

ســوئیچ با چرخاندن کلید روشن  /خاموش موتور،

قفل LOCK

ایــن موقعیــت برای خامــوش نمودن موتــور و قفل

شدن غربیلک فرمان مورد استفاده قرار میگیرد.

آماده به کار قرار میگیرند.

طوالنــی مــدت کلیــد خامــوش /روشــن موتــور در

باتری و صدمه دیدن سیستم استارت میگردد.

ایــن وضعیت فقط برای روشــن کــردن موتور بکار

میرود .کلید روشن /خاموش موتور را در این موقعیت
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خاموش موتور را به سمت پایین فشار داده و در
 .4پــس از قرار گرفتن ســوئیچ در موقعیت روشــن
چراغهــای نشــانگر روی صفحــه نمایشــگر،

 .5کلیــد روشــن /خامــوش موتــور را بــه وضعیت

استارت « »STARTبچرخانید و پس از استارت
خوردن موتور ،رها کنید.

توجه

درصورتی که کلید هوشمند در محدوده شناسایی
داخــل خودرو قرار نداشــته باشــد ،دکمه را فشــار

دهید .آژیر به صدا در آمده  ،صدای بلندی به گوش
رســیده و چراغ نشــانگر موقعیت کلید هوشــمند
چشمک میزند .در صورتی که کلید ظرف مدت 10

ثانیه مجدد ًا فشار داده نشود ،چراغ نشانگر کلید
پس از حدود  10ثانیه خاموش میشود.

موقعیت کلید هوشــمند داخل خودرو برای روشن

پــس از اســتارت زدن موتــور ،از قــرار دادن کلید
خــودداری نماییــد .در غیــر اینصورت اســتارتر

 .1دکمه ضامن انتهای کلید هوشمند را فشار دهید،

روشن /خاموش در موقعیت استارت «»START
صدمه میبیند.

اخطار

هنــگام حرکت خــودرو ،از قرار دادن کلید روشــن/
خامــوش در موقعیــت قفــل « »LOCKخــودداری

شدن موتور  :محدوده داخل خودرو به جز لبههای

نمایید؛ در غیر اینصورت غربیلک فرمان قفل شده

چپ ،قالب لباس ،لبه درب و محدوده پشت صندلی

درصــوت خامــوش شــدن ناگهانی موتــور هنگام

جلــو داشــبورد،لبه صندلیهای ســمت راســت و
عقب برای قرارگیری کلید هوشمند مناسب است.

نقص کلید هوشمند

درصورت غیرفعال بودن کلید هوشمند موتور را به

و کنترل خودرو را از دست میدهید.

حرکت خودرو ،سیستم غربیلک فرمان هیدرولیک

روش زیر استارت بزنید:

حلقه کلید را آهسته کشیده و کلید مکانیکی کوچک

تعبیه شده داخل کلید هوشمند را بیرون بکشید.

.2بااستفادهازکلیدمکانیکیدربسمترانندهرابازکنید.

 .3دکمههـای گـرد دوطـرف مغـزی قفـل فرمـان را
همزمـان فشـار داده و درپـوش روی کلیـد روشـن/
خامـوش را برداریـد.

.4کلیدمکانیکیکوتاهراجازده،آنرابهموقعیتروشن
« »ONچرخانده و به مدت  30ثانیه در این موقعیت

نگهدارید تا سیســتم ضدســرقت غیرفعال شــود.

اگر کلید هوشــمند داخــل جعبه فلزی قــرار گیرد،

از کار میافتد .در این حالت باید غربیلک فرمان را

لطفاً هنگام خارج شدن از خودرو ،کلید هوشمند را

کمکی ترمز نیز غیر فعال شــده و فشــار دادن پدال

هنــگام اســتارت زدن خــودرو ،ممکــن اســت

امــواج رادیویــی میتواننــد در تجهیزات پزشــکی

را در دســترس افراد نامطمئن قرار ندهید؛ چرا که

الکترومغناطیــس مختــل شــده و موتور روشــن

تجهیزاتپزشکیالکترونیکیهماننددستگاهتنظیم

در شــرایط اضطــراری هنــگام غیرفعــال شــدن

موتور روشن نمیشود.

همراه خود بردارید.

عملکــرد کلیــد هوشــمند توســط ســیگنالهای

نشــود .در ایــن حالــت ،کلیــد را جابه جا کــرده و
دوباره به روش صحیح استارت بزنید.

با نیروی بیشــتری بچرخانید .همچنین سیستم

ترمز به نیروی بیشتری نیاز دارد.

الکترونیکــی اختــال ایجــاد کننــد .افــرادی کــه از
کننده ضربان پیسمیکر استفاده میکنند باید پیش
ازاستفادهازسیستمباپزشکخودمشورتنمایند.
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 .5موتور را استارت بزنید.

توجه

برای جلوگیری از ســرقت خــودرو ،کلید مکانیکی
ممکن است کلید مکانیکی را جعل کنند.

کلید هوشــمند ،برای اســتارت زدن موتور از کلید
مکانیکی استفاده نمایید.

جی ۴
قفل کردن و بازنمودن قفل غربیلک فرمان

قفل کردن :کلید روشن /خاموش را به موقعیت قفل
« »LOCKچرخانــده و کلیــد را رهــا کنید؛ غربیلک

¡¡گیربکس

گیربکس معمولی (دستی)  5سرعته

فرمان قفل میشود.

بازنمودن :در صورت قرارداشــتن کلید هوشمند در
محدوده شناســایی ،کلید روشن  /خاموش را فشار
دهید تا قفل غربیلک فرمان باز شود.

گیربکس معمولی شش دندهای

1 3 5

R 1 3 5

2 4 R

2 4 6

توجه

هنگام قرارداشتن کلید روشن /خاموش در موقعیت
روشــن « »ONیا تجهیــزات جانبــی « »ACCدرب

سمت راننده را باز کنید ،آژیر با یک بیپ بلند شنیده

موقعیت دنده برروی سر دسته دنده حک شده است.

شــده و چراغ نشــانگر قفل سیســتم فرمان چشمک

شرح دندهها

میزندتاقرا رگرفتنکلیدروشن/خاموشدروضعیت

قفــل « »LOCKبرای قفل شــدن غربیلــک فرمان را

 .1بــرای حرکــت با دنده عقب حداقل  ۳ثانیه پس از

پــس از شــنیدن صــدای هشــدار و چشــمکزدن

قرار دهید .هنگامی که خودرو در حال حرکت رو

قبــل از خــروج از خودرو بــه راننده یــادآوری کند.

توقف کامل خودرو ،دســته دنده را در دنده عقب

چــراغ نشــانگر ،اگــر درب ســمت راننــده بســته

به جلو میباشد ،هرگز دسته دنده را در موقعیت

شــده یــا ســوئیچ موتــور در وضعیــت قفــل

دنده عقب Rقرار ندهید .عدم رعایت این موضوع،

« »LOCKقــرار گیــرد ،آژیــر متوقــف شــده و چراغ

موجب آسیب دیدن شــدید گیربکس خواهد شد.

نشــانگر چشــمک نمیزنــد.
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 .2در هوای سرد و پیش از گرم شدن روغن گیربکس،
تعویــض دنده اندکی ســخت خواهد بــود که این

حالت عادی است و به گیربکس صدمه نمی زند.

 .3درصــوت وجود مشــکل در تعویــض دنده ،ابتدا
دســته دنــده را در وضعیت خالص قــرار داده و
ســپس پدال کالچ را رها کنیــد .مجدد ًا پدال کالچ
را گرفتــه و در نهایــت دنده را به دنده یک یا دنده
عقب جابهجا کنید.

 .4هرگز از دســته دنده بعنوان زیرآرنجی اســتفاده
نکنیــد .در غیر اینصورت ماهک گیربکس زودتر

از معمول صدمه میبیند.

توجه

هنگام تعویــض دنده از دنده پنج بــه دنده چهار،
مراقب باشید که اشتباهاً دسته دنده را در موقعیت

دنده دوم قرار ندهید ،چرا که دور موتور ناگهان باال

رفته و عقربه دور ســنج وارد محــدوده قرمز رنگ
میشود .این عملکرد میتواند به موتور صدمه بزند.

عملکرد گیربکس

هرگــز پــدال ترمــز را در حالــت فشــرده نگهنداریــد.

هنگام تعویض دنده ،از تناسب دور موتور با سرعت

در غیــر اینصــورت ترمــز بیــش از حــد داغ شــده و

تعویــض دنــده مناســب و صحیــح منجــر بــه

در سراشــیبی ســرعت را کاهــش داده و دســته دنــده

خــودرو میگــردد.

بــرای کاهــش ســرعت خــودرو میتوانیــد از ترمــز

حرکت خودرو اطمینان حاصل نمایید.

مصــرف اقتصــادی ســوخت و افزایــش عمــر مفیــد

عملکرد کالچ

پیش از تعویض دنده ،پدال کالچ را تا انتها فشرده و
پس از تعویض دنده ،آهسته آن را رها کنید.

هرگز هنگام رانندگی پای خود را بر روی پدال کالچ
قرار ندهید ،عدم رعایت این موضوع باعث ســایش

کالچ و از بین رفتن سریع آن میشود.

هرگــز هنگام رانندگی در سراشــیبیها پای خود را
بــر روی پــدال کالچ بــه صورت نصفه قــرار ندهید،

درغیراینصورت کالچ بیش از حد ساییده میشود.

نکاتی برای خودروهای مجهزبه گیربکس معمولی
هرگــز هنــگام حرکــت در سراشــیبی  ،دســتهدنده

را در حالــت خــاص قــرار ندهیــد .ایــن عمــل بســیار
خطرنــاک اســت.
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عملکــرد ترمزگیــری کاهــش مییابــد .هنــگام حرکــت
را در دنــده پایینتــر قــرار دهیــد .در ایــن مــوارد،

موتــوری اســتفاده کنیــد.

کاهش سرعت خودرو پیش از تعویض دنده به دنده
پایینتر از داغ کردن موتور و در نتیجه صدمه دیدن

آن جلوگیری میکند.

پیــش از قراردادن دســته دنده در دنــده عقب  ،Rاز

توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید .در غیر

این صــورت گیربکس صدمــه می بینــد .ابتدا پدال

کالچ را فشــار دهید ،سپس دسته دنده را حداقل به
مــدت  3ثانیــه در حالت خالص قرار دهیــد و نهایت ًا

دستهدنده را به دنده عقب  Rتغییر دهید.

هنــگام رانندگــی در جا دههــای لغزنــده ،در زمــان
ترمزگیــری ،گاز دادن یا تغییر وضعیت دنده بســیار

دقت نمایید زیرا ممکن است ناگهان دور موتور افزایش

جی ۴
یابد .تغییر ناگهانی دور موتور منجر به لغزیدن چرخها،

کاهش اصطکاک و ســختی کنترل خودرو میشــود.

ک (درصورت مجهز بودن)
گیربکس اتوماتی 
دسته دنده

درگیــر نمــودن ایــن دنــده،چرخهــای جلــو قفــل شــده

و دیگــر نمیچرخنــد.

موقعیــت پــارک  Pدنده بهینــه برای اســتارت زدن

خودرو است .لطف ًا پیش از استارت موتور ،موقعیت
قرارگیری دستهدنده را کنترل نمایید.

برای خارج کردن دستهدنده از این موقعیت پای خود

را از روی پدال گاز بردارید ،پدال ترمز را فشار دهید.

« ،»ONچراغ نمایشگر دنده روی صفحه نمایشگر

روشــن شده و موقعیت دستهدنده را نشان میدهد.
¯¯پارک P

پیــش از قــراردادن دســتهدنده در موقعیــت پــارک ،P
از توقــف کامــل خــودرو اطمینیــن یابیــد .درصــورت

شــده ،منجر به صدمــه دیدن گیربکس و از دســت

دادن کنترل خودرو میگردد.

¯¯دنده عقب R

پــس از کامل شــدن مراحل فوق ،اگر دســتهدنده از
دستهدنده» را مطالعه نمایید.

از توقــف کامل خــودرو ،دنــده را در حالت خالص

اخطار

هنگام قرارداشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن

دنده پارک  Pقرار داده شــود ،چرخهای محرک قفل

بــرای حرکت به ســمت عقــب از این دنده اســتفاده

موقعیت پارک خارج نشــد ،مبحث «باز نمودن قفل

¯¯دندههای گیربکس

درصورتی که هنگام حرکت خودرو دســتهدنده در

پیاده شــدن از خــودرو هنگام درگیــر نبودن ترمز
دســتی و قرارداشــتن دســتهدنده در دنــدهای بجز

پارک  Pخطرناک است؛ چرا که ممکن است خودرو

به طور ناگهانی حرکت کرده،منجر به صدمه دیدن

سرنشــینان و عابرین شــود .حتــی در مواقعی که

نمایید .برای قراردادن دنده در دنده عقب ،باید پس

قــرار داده و ســپس دنــده را در دنــده عقــب  Rقرار
دهیــد .پیــش از جابهجــا کــردن دنــده از خالص به

دنــده عقب ،فشــردن پــدال ترمــز ضروری اســت.

توجه

پیــش از تعویض دنده بــه دنده عقــب  Rیا خارج
نمودن دنــده از دنده عقب  ،Rتوقــف کامل خودرو

جاده مســطح است ،قراردادن دســته دنده در دنده

ضروری است.

از حرکت خودرو ضروری است.

بسیار خطرناک بوده و به گیربکس صدماتی وارد

پارک  Pو درگیر نمودن ترمزدستی برای جلوگیری
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قراردادن دســتهدنده در دنده عقب  Rهنگام حرکت
میکند که خارج از پوشش گارانتی خودرو است.

¯¯خالص N

هنــگام قرار داشــتن دســتهدنده در حالت خالص،N

چرخهــا و گیربکس درگیر نیســتند .درصورت لزوم

¯¯دنده درایو D

بهطــور کلــی  ،ایــن موقعیــت بــرای رانندگــی مورد

اســتفاده قرار میگیرد  .گیربکس به طور اتوماتیک

روشــن کردن مجدد موتور خاموش شــده یا روشن

براساس سرعت و شــتاب خودرو ،دنده مناسب را

از دنده خالص  Nاستفاده کرد .به هر دلیلی که خودرو

برای افزودن ســرعت خودرو هنگام ســبقت گرفتن

نگهداشتن موتور به مدت کوتاه در دورآرام ،میتوان

را ترک میکنید ،باید دستهدنده را در حالت پارک P

قرا ر دهیــد .هنگام تغییر وضعیت دنده از خالص به
دیگر موقعیتها ،فشــار پدال ترمز الزامی اســت .به

عالوه ،درصورت لزوم بکســل نمــودن خودرو ،قرار
دادن دســتهدنده در حالت خالص  Nضروری است.

اخطار

هنگامــی کــه دســته دنــده در موقعیت خــاص N
اســت و دور موتور باالســت تغییر وضعیت دنده
از خالص  Nبه  Dبســیار خطرناک اســت .چرا که

انتخاب میکند.

یا حرکت در ســرباالییها ،پدال گاز را بهطور کامل
فشــار دهید .هنگام فشــار کامل پدال گاز  ،گیربکس
بهطور اتوماتیک در دنده پایینتر قرار میگیرد.

¯¯قفل گشتاور

تا بتوان دســته دنده را از حالت پارک  Pخارج نمود.
¯¯تغییر وضعیت بین حالت دستی و اتوماتیک

گیربکس اتوماتیک تغییر وضعیت بین حالت دستی و

اتوماتیک را امکان پذیر میسازد .زمانی که در صفحه
نمایشــگر « »Dنمایــش داده میشــود ،گیربکس در

حالت اتوماتیک قــرار دارد؛ زمانی که دنده در حالت

 Dقرار دارد ،دســتهدنده را به ســمت راســت حرکت

دهید تا وضعیت دســتی فعال شــود (بــرای افزایش

دنده ،دستهدنده را به سمت باال و برای کاهش دنده،

هنگام پارک در شــیبهای تند ،وزن خودرو نیروی

دســتهدنده را به ســمت پایین حرکت دهید) .در این

کردن دستهدنده از دنده پارک  Pبسیار سخت بوده،

 ۱،۲،۳،۴،۵،۶نمایش داده میشود.

بیشتری را به گیربکس وارد میکند .بنابراین ،خارج
این حالت را قفل گشتاور مینامند.

جهــت جلوگیــری از قفــل گشــتاور ،پیــش از تــرک

ممکن است خودرو به جلو پریده  ،کنترل خودرو را

خودرو ترمز دســتی را کام ًال کشیده و دستهدنده را

جدی و حتی مرگ خود و سرنشینان گردید.

درصورتی که قفل گشتاور رخ داد ،بکسل نمودن خودرو

از دست داده ،منجربه تصادف یا صدمات جسمی

بردن نیروی اضافی وارده به گیربکس ضروری است

در دنده پارک  Pجابزنید.

با خودرویی دیگر به ســمت باالی شــیب برای از بین
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حالت  ،دنده انتخابی در صفحه نمایشگر به صورت

¯¯رانندگی با خودروی مجهز به گیربکس اتوماتیک

 .1از بسته بودن کمربندایمنی راننده و سرنشینان
اطمینان حاصل نمایید.

 .2صندلــی راننــده و آینههای دید عقب را به نحوی
تنظیم کنید که تسلط و دید خوبی داشته باشید.

 .3از قرارداشــتن دســتهدنده در حالــت پــارک P

جی ۴
اطمینان حاصل نمایید.

 .4پــدال گاز را رهــا کنید،ســوئیچ را بــه وضعیت

¯¯ترک خودرو هنگام روشن بودن موتور

تــرک خودرو هنگام روشــن بودن موتــور خطرناک

مشابه  ،درپوش شکاف باز نمودن قفل دستهدنده

دســتهدنده در حالــت پارک  Pقرار نداشــته باشــد،

 .4کلید یا پیچگوشتی را در شکاف آزاد نمودن قفل

اســتارت  STARTچرخانــده و پس از اســتارت

اســت .درصورتی که ترمز دســتی درگیر بوده ولی

اســتارت نخــورده ،حدود  10ثانیــه تأمل کرده و

ممکن است خودرو ناگهان حرکت کند.

خــوردن موتور ،رها کنیــد .درصورتی که موتور
مجدد ًا اقدام نمایید.

 .5حدود  30ثانیه موتور را در دور آرام نگه دارید.
 .6ترمز دستی را آزاد کنید.

 .7دســته دنده را در دنده مناســب قرار داده  ،پدال

گاز را آهسته فشار دهید تا جهت حرکت خودرو
(رو به جلو یا عقب) مشخص شود.

توجه

فقط زمانی موتور استارت میزند که دستهدنده در
دنده پارک  Pیا خالص  Nقرار داشته باشد.

بــا وجود اینکــه میتــوان در حالت خــاص  Nنیز

موتــور را اســتارت زد ،فقــط زمانــی در این حالت
استارت بزنید که چار ه دیگری نداشته باشید.

پیــش از رســیدن موتــور بــه دمــای عــادی کاری
بــا ســرعت بــاال رانندگــی نکنیــد .از رانندگــی در
سراشیبی با دنده خالص  Nخودداری نمایید.

 .3با دقت با استفاده از پیچ گوشتی تخت یا ابزاری

عالو ه بــر این ،درصورتی که بــدون خاموش کردن

تعبیه شده در کنار دستهدنده را بردارید.

دستهدنده جازده و به سمت پایین فشار دهید.

موتــور خــودرو را ترک نمایید  ،ممکن اســت موتور

بیش از حد داغ شــده ،منجر به آتشســوزی گردد.
درصورتــی کــه تــرک خــودرو بــرای مــدت کوتــاه

هنگام روشــن بودن موتور ،ضروری است ،لطف ًا از
قرارداشــتن دســتهدنده در حالت پــارک  Pو درگیر

بودن ترمزدستی اطمینان حاصل نمایید.
¯¯بازنمودن قفل دسته دنده

درصورتی که خارج کردن دستهدنده از دنده پارک به
روش معمول فشار پدال ترمز و همزمان نگهداشتن
دکمه ضامن امکانپذیر نیست ،به روش زیر عمل کنید:
 .1موتــور را خامــوش کنید ،ترمز دســتی را محکم
درگیر نمایید.

 .2کلید مکانیکی را بیرون بکشید.
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 .5دکمه ضامن قفل سردســتهدنده را فشــار داده و
همزمــان دســتهدنده را از حالت پــارک  Pخارج
نموده و در حالت خالص  Nقرار دهید.

 .6کلید مکانیکی را از شــکاف باز نمودن قفل خارج

کرده  ،پوشــش شکاف را جازده و از قرار گرفتن

ســمت مقعر پوشــش در جهت صحیــح اطمینان

حاصل نمایید .پدال ترمز را فشــار داده و موتور
را استارت بزنید.

¡¡سیستم ترمز

تمام قطعــات ترمز برای ایمنــی رانندگی نقش حیاتی

فشــاری کمتــر کمک میکنــد .سیســتم ترمز ABS

(ترمز ضدقفل) برای کنترل فرماندهی هنگام ترمز

اضطراری کارایی دارد.

سیســتم ترمز دارای ساختاری دو کاناله میباشد.
زمانی که یکی از کانالهای ترمز صدمه ببیند ،کانال

دارند .لطف ًا با دقت استانداردهای تعمیر و نگهداری را

ترمز دیگر هنوز به صورت عادی عمل خواهد کرد.

نمایندگیهایمجازشرکتکرمانموتورمراجعهنمایید.

فشار دهید و مسافت ترمزگیری نیز افزایش مییابد.

دنبال نموده و برای کنترل سیستم ترمز بهطور مرتب به

پدال ترمز

اما در این حالت باید پدال ترمز را با نیروی بیشتری

درصــورت نقص ترمزها ،بالفاصله و بجز در موارد
اضطراری ،خودرو را در مکانی ایمن متوقف نموده

اخطار

درصورت وجود نقص احتمالی در سیستم ترمز،
بالفاصلــه برای کنتــرل خودرو بــا نمایندگیهای
مجاز شــرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید.
رانندگــی با خودرویی که سیســتم ترمــز آن دچار

اشــکال شده ،بسیار خطرناک است  ،چرا که ممکن

اســت منجربه تصادف  ،صدمات جســمی جدی یا
حتی مرگ گردد.

ترمز دستی

و بــا نمایندگــیهــای مجاز شــرکت کرمــان موتور
تماس حاصل نمایید.

درصورتی که چراغ هشــدار سیســتم ترمز روشــن
شــود ،بیانگــر پایین بودن ســطح روغن میباشــد.

درصورت روشن ماندن چراغ پس از افزودن روغن
ترمــز،بالفاصلــه برای کنتــرل و تعمیــر ترمزها به

نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمان موتور مراجعه
نماییــد .در ایــن مــوارد رانندگــی عادی بــا خودرو

بوســتر ترمز بــرای بکارگیری پدال ترمــز با نیروی

امکانپذیر نبوده و باید توسط خودرو بر ،خودرو را به
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور حمل کنید.
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بــا اســتفاده از اهرم ترمز دســتی میتــوان از ترمز

جی ۴
دســتی استفاده نمود .هنگام پارک خودرو ،اهرم را
محکم به سمت باال بکشید.

درخودروهــای مجهزبــه گیربکس معمولــی ،هنگام
پــارک در شــیبها ،ترمــز دســتی را به ســمت باال
کشــیده و ســپس دســتهدنده را در دنــده یــک قرار

دهیــد .در خودروهای مجهز بــه گیربس اتوماتیک،

دستهدنده را در دنده پارک  Pقرار دهید.

پیشازرانندگیبرایجلوگیریازرانندگیهنگامدرگیر

بودن ترمزدستی ،آزاد بودن کامل آن را کنترل نمایید.
هنــگام کشــیدن ترمزدســتی چــراغ نشــانگر ترمز

روشن میشود.

بــرای آزاد کردن اهرم ترمزدســتی ،ترمزدســتی را
اندکی به سمت باال کشیده  ،دکمه ضامن قفل را فشار

داده و نگهدارید ،ســپس ترمز دســتی را بخوابانید.

اخطار

برای پیشگیری از حرکت ناگهانی خودرو ،هر بار
کــه خودرو را به طور کامــل متوقف میکنید ،اهرم
ترمز دستی را باال بکشید.

هنگام آزاد نمودن ترمزدســتی ،مراقب باشــید که

اهرم ترمزدســتی را به طور کامل بخوابانید ،زیرا

در غیر اینصورت سیستم ترمز به شدت داغ شده
و در نتیجــه صدمه می بینــد و عملکرد ترمزگیری

کاهــش مییابد.بهعــاوه ،ممکــن اســت منجر به
ساییدگی لنت ترمز چرخهای عقب گردد.

¯¯ترک خودرو زمانی که موتور روشن است.

هنگام روشــن بودن موتور پیش از ترک خودرو ،از
باال کشیدن کامل ترمزدستی اطمینان حاصل نمایید.

در خودروهای مجهز به گیربکس معمولی ،قراردادن
دســتهدنده در موقعیت خالص  Nنیز الزامی است.

توجه

تــرک خــودرو هنگام روشــن بودن موتور بســیار

خطرناک است .اگر ترمزدستی درگیر شده باشد و

دنده در موقعیت خالص  Nقرار نگرفته باشد ممکن

¯¯ترمز موتوری

هنــگام رانندگــی در سراشــیبیهای طوالنــی،

دســتهدنده را در دنده پایینتر قرار دهید تا از ترمز
موتــوری بهره کامل ببرید .در خودروهای مجهز به
گیربکس معمولی باید به ترتیب دنده را کم کنید.

توجه

درخودروهــای مجهز به گیربکــس معمولی ،بیش

از یکبــار یا بیش از دو دنده ،دســته دنده را تغییر
ندهید .در غیر اینصــورت گیربکس صدمه دیده،

کنتــرل خودرو از دســت رفته ،منجربــه تصادف،

صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ میگردد.

¯¯توقف خودرو

هنگام توقف خودرو در جادههای ســرباالیی ،پدال

ترمز را فشار داده و ترمزدستی را درگیر نمایید.

هنگام گیرکردن در ترافیک ،انتظار برای عبور قطار

اســت خودرو بطور ناگهانی حرکت کند .بهعالوه،

در تقاطــع راهآهــن و غیره برای مدت طوالنی ،بهتر

داغ کردن موتور میشود .از خاموش نمودن موتور

هنگام پارک ،دستهدنده را در دنده خالص  Nقرار داده،

ترک خودرو هنگام روشــن بــودن موتور منجر به

پیش از ترک خودرو اطمینان حاصل نمایید.
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است موتور را خاموش نمایید.

ترمز دستی را درگیر نموده و سوئیچ را بیرون بکشید.
¯¯خودروی جدید

در خــودروی جدیــد نیاز به ســختگیری زیــاد برای

گذرانــدن دوره آببنــدی نــدارد .تنها با مشــاهده و
رعایت موارد زیــر میتوانید عملکرد خودرو در این

دوران را بهبود ببخشید:

موتور اطمینان حاصل کنید.
¯¯ترمزگیری

سیستم ترمز بهگونهای طراحی شده است که توانایی

ترمزگیری در شرایط مختلف رانندگی را دارا میباشد.

چرخهای جلوی خودرو به ترمز دیسکی و چرخهای
عقــب بــه ترمز کاســهای و سیســتم ترمــز دو الینه

طــی  1000کیلومتــر اولیه تنها با یک ســرعت ثابت

تجهیز شده است.

در طی  300کیلومتر اولیه از ترمزهای اضطراری و

میتوانید خودرو را متوقف نمایید .اگر چه مســافت

در صورت ترمز اضطراری زودتر ساییده شده ونیاز

روی پدال ترمز را دارید.

(چه سرعت زیاد یا سرعت کم) رانندگی نکنید.

شدید پرهیز کنید .چرا که در این دوران ،لنتهای ترمز
بــه تعویض پیدا میکننــد .توجه به این نکته همواره

در طی تعویض لنتهای دیگر هم صادق میباشــد.
¯¯نکات احتیاطی برای رانندگی
قبل از سوار شدن به خودرو

از مناســب بودن فشار باد الســتیک و نبود اجسام
خارجی در آج الستیکها مطمئن شوید.

از مناســب بودن فشار باد الســتیک توسط وسایل

اندازهگیــری و اجســام خارجی پیش از شــروع کار

هنــگام رانندگی همواره پای خود را روی پدال

ترمــز قــرار ندهیــد .چرا کــه باعث افزایش ســایش

قطعــات ترمز میشــود .همچنین ،باعث داغ شــدن
قطعــات ترمز شــده کــه منجر بــه افزایش مســافت

ترمزگیری و کاهش ایمنی میگردد.
¯¯هنگامی که ترمزها خیس میشوند

اگر یکی از خطوط ترمزگیری از کار بیفتد ،با دیگری

پس از عبور از آب ،قطعات ترمز خیس میشوند.

ترمزگیری افزایش مییابد و نیاز به فشار بیشتر بر

 .1وجود خودروهای پشت سر را بررسی نمایید.

توجه

اگر نقصی در سیســتم ترمز بوجــود بیاید ،آنگاه

باید پدال ترمز را بیشتر فشار داده و طول مسافت
ترمزگیری زیاد میشود.

افزایش طول مسافت ترمزگیری نشانگر این است
که سیستم ترمز نیاز به تعمیر دارد.

بالفاصلهبهنمایندگیهایمجازشرکتکرمانموتور
برای کنترل و تعمیر سیستم ترمز مراجعه نمایید.
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برای عملکرد عادی سیستم ترمزگیری:

 .2با سرعت ایمن رانندگی نمایید و فاصله مناسبی
بین خودروهای کناری و پشتی برقرار کنید.

 .3بر روی پدال ترمز تا بازگشــت به شــرایط عادی
ترمزگیری فشار وارد نمایید.

¯¯داغ شدن ترمز

هنگام عبور از شــیبهای طوالنــی ،ترمزهای مکرر
باعــث داغ کــردن موقتــی ترمــز میشــوند .در این

شرایط با دنده سنگین حرکت کنید و بهطور پیوسته
ترمزگیری نکنید.
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جی ۴
¡¡کمربندهای ایمنی
توصیههای استفاده از کمربند ایمنی

درصورت کثیف شــدن تسمه کمربند ،تسمه را با
اســتفاده از پاککنندههای خنثــی و آب گرم ،تمیز

راننده و سرنشــینان باید همواره کمربندهای ایمنی

کرده و در ســایه خشک کنید .هرگز از سفید کننده

هنگام رانندگی بستن کمربند ایمنی به روش صحیح

اینصورت تسمه کمربند ضعیف میشود.

خود را در حالت بسته نگهدارند.

بــرای جلوگیری از صدمات جســمی جدی راننده و
دیگر سرنشینان در تصادفات یا ترمزهای ناگهانی
بسیار مهم است.

اخطار

هر کمربند ایمنی فقط مخصوص یک نفر است.در
غیر اینصورت اســتفاده از کمربند ایمنی بســیار
خطرنــاک میباشــد .هــر کشــوری دارای قوانیــن

خاصــی بــرای قــراردادن کــودکان در صندلی جلو

میباشد .توصیه میشود از قوانین کشوری که در
آن رانندگی میکنید تبعیت نمایید.

یا رنــگ در کمربند ایمنی اســتفاده نکنید .در غیر

پــس از تصادف ،حتــی اگر به ظاهــر کمربندهای
ایمنــی آســیب ندیدهانــد ،از آنها اســتفاده نکنید.

کمربندهای ایمنی را تعویض نمایید.

¯¯تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی (در صورت مجهز بودن)

خودرو کمربندایمنی خود را بسته نگه دارند.

زمانی که پشتی صندلیها در حالت قائم نگهداشته
شــوند ،کمربندهــای ایمنــی عملکــرد بیشــتری در

حفاظت از سرنشینان خواهند داشت .درصورتی که

پشتی صندلیها خیلی خم شوند ،ممکن است هنگام

تصادفات رو به جلو ،سرنشینان از زیر کمربند سر
خورده ،به شــدت صدمه دیده و حتی کشــته شوند.

وجود بریدگی،پارگی ،تغییر شکل بخشهای فلزی

کمربندهــا بــه نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمان

هرگونه آسیب،کمربند ایمنی را تعویض نمایید.

نکرده و آسیب نبینند.

در تصادفات ،تمامی سرنشینان باید هنگام حرکت

هرگز هنگام بستن کمربن د ایمنی تسمه کمربند را

و دیگــر صدمــات کنترل نمایید .درصــورت وجود

کمربندها بیــن دربها یا لوالهــای صندلیها گیر

برای جلوگیری از صدمه دیدن سرنشینان خودرو

هرگز اقــدام به بازکــردن یا تعمیــر کمربند ایمنی

پیچ ندهید .به طور مرتب تسمه کمربند را از نظر

را به منظور دیگری استفاده نکنید،مراقب باشید

نکنیــد .بــرای انجــام هرگونــه عملکــرد بــر روی

موتــور مراجعه نمایید .هرگــز کمربندهای ایمنی
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ارتفــاع کمربند ایمنــی صندلی جلــو را میتوانید با
استفاده از پایه نگهدارنده تنظیم کنید .کمربند ایمنی

باید از روی شکم ،سینه و شانهها عبور کند و نه از

روی گردن .کمربند ایمنی که خیلی نزدیک به گردن

ســپس زبانه فلزی آن را در قفــل جابزنید تا صدای

بــرای تنظیــم ارتفــاع کمربنــد ایمنی  ،دکمــه ضامن

کمربندایمنــی را تنظیم نمایید .کمربند ایمنی بهطور

قرار گیرد ،نمیتواند حفاظت کامل را فراهم آورد.

«کلیــک» شــنیده شــود ،نهایتــ ًا بخش روی شــانه

را فشــار داده و نگــه دارید؛ پایــه نگهدارنده را باال

اتوماتیک تنظیم شده و به نحو مناسبی بر روی پاها

دهیــد ،دکمه ضامن را رها کرده و برای اطمینان از

اگــر شــما بــه آهســتگی خم شــده یا به طــرف جلو

کشــیده یا پایین بیاورید و در موقعیت دلخواه قرار
قفل شدن کمربند ایمنی ،پایه نگهدارنده را به سمت
باال و پایین بکشید.

¯¯بستن کمربند ایمنی سه نقطهای

¯¯تنظیم کمربند ایمنی سه نقطهای

قرار میگیرد.

حرکت نمایید کمربندایمنی بطور اتوماتیک کشــیده

میشود .درصورت بروز تصادف یا ترمز ناگهانی،
کمربنــد ایمنی بهطور اتوماتیک قفل شــده ،دور بدن
قــرار میگیــرد .درصورتــی که ســریع بــه جلو خم

شوید،کمربند ایمنی بهطور اتوماتیک قفل شده ،بدن
شما را محکم نگه میدارد.

کمربنــد ایمنــی را تا جای ممکن پایین کشــیده و بر

روی رانهــا قرار دهید نه بــه روی کمر .درصورتی
کــه کمربندایمنــی از بخــش باالیی بدن عبــور کند،

ممکن اســت هنگام تصادف یا ترمــز ناگهانی ،بدن
از زیر کمربندایمنی سر بخورد و در نتیجه منجر به

صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ گردد.

ابتدا ،کمربند ایمنی را از نگهدارنده بیرون بکشــید.
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جی ۴
¯¯بازکردن کمربند ایمنی سه نقطهای

بــرای بازکردن کمربنــد ایمنی  ،قفــل کمربند را نگه

داریــد و دکمــه ضامن قفل را فشــار دهیــد .کمربند
بهطور اتوماتیک به داخل نگهدارنده جمع میشــود.

در غیر اینصورت ممکن اســت کمربند تاب داشــته

یــا گره خورده باشــد .پس از باز کــردن تاب و گره
کمربند  ،دوباره اقدام کنید.

¯¯کمربند ایمنی دو نقطهای

¯¯کمربند ایمنی پیشکشنده ( درصورت مجهز بودن)

ابتــدا زبانه قفل را با دســت نگهدارید .ســپس زبانه

خودروی شما احتما ًال به پیشکشنده کمربند ایمنی

«کلیک» شنیده شود ،نهایت ًا کمربند ایمنی را محکم

کمربنــد ایمنی بــرای حفاظت از سرنشــینان جلو و

فلــزی را در نگهدارنــده قفــل جــا بزنیــد تــا صدای

روی رانهــا قــرار دهید .مراحــل آزاد کردن کمربند
ایمنی مشابه کمربندایمنی سه نقطهای است.

در صندلیهــای جلــو مجهــز اســت .پیشکشــنده

راننده در تصادفات شدید طراحی شدهاند.

درصورت بروز تصادف ،پیشکشندهکمربند ایمنی
و کیسههای هوا بهطور همزمان فعال شده ،محافظت

مناسب را از سرنشینان جلو فراهم میآورد .هنگام
توقــف ناگهانی خودرو یا پرتاب ســریع سرنشــین
به جلو ،کمربندایمنی کشــیده شــده و در حالت قفل

قرار میگیرد .بســته به شــدت تصادف رو به جلو،
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پیشکشنده کمربندایمنی فعال شده و نیروی حرکت
به جلوی سرنشین را مهار میکند.

¡¡پیشگیریهای مرتبط با زنان باردار و کودکان  
حفاظت از نوزادان و کودکان

حفاظت از نوجوانان

نوجوانان که نمیتوانند از صندلی محافظ استفاده
کننــد ،باید از کمربنــد ایمنی اســتفاده نمایند .بهتر

اســت نوجــوان در صندلی عقب نشســته و کمربند

توجه

ایمنی خود را ببندد .کمربندایمنی باید قســمت ران

پــس از تصادفــات بایــد همــواره پیشکشــنده

را کام ًال تحت پوشش قرار بدهد .به صورت دورهای

 نحوه عملکرد پیشکشــنده کمربندایمنی  :براثر

کــه کودکان بدن خود را به ســمت جلو خم میکنند

فشار هوا در لوله میگردد که منجر به حرکت توپی

خــود به صــورت صحیح قــرار نگیــرد .در صورت

شرایط کاری کمربندایمنی را کنترل نمایید .هنگامی

کمربندایمنی را تعویض نمود.

یک انفجــار گازی تولید میشــود کــه باعث تولید

ممکن است باعث شوند که کمربندایمنی در موقعیت

در لوله خواهد شــد و کمربندایمنی را بطور محکم

نگه میدارد سپس کمربندایمنی جمع خواهد شد.

حفاظــت صحیح کــودکان توســط کمربندایمنی در

در برخی کشورها هنگام حضور نوزادان در خودرو
باید از سیستمهای حفاظت تکمیلی مناسب استفاده
نمایید .به شــدت توصیه میشــود برای نوزادان با

وزن برابر یا کمتر از  kg18از سیستمهای حفاظتی
مناسب یا صندلی ایمنی مخصوص استفاده کنید.

اســتفاده صحیــح از سیســتم محافظــت کــودک

میتواند تا درصد بسیار باالیی جان کودکان را در
تصادفات حفظ کند.
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بسیاری از تصادفات از آنها محافظت خواهد شد.

اگر نوجوانان (باالی سن  13سال) باید در صندلی
جلــو بنشــینند ،صندلی آنهــا را در عقبترین حالت

ممکــن قــرار دهیــد و بایــد حتمــ ًا از کمربندایمنــی

استفاده کنند.

از قــراردادن کــودکان کمتر از  13ســال در صندلی

جلو خودداری نمایید .قراردادن صندلی کودکان رو
به جلو در صندلی جلو ممنوع است.

جی ۴
حفاظت از سرنشینان آسیب دیده

سرنشــینان آســیبدیده و مجروح بایــد از کمربند

ایمنی استفاده نمایند .برای اطالع از جزئیات بیشتر
با پزشک خود مشورت نمایید.

حفاظت از زنان باردار

دستورات پزشک خود توجه نمایید.

کمربندایمنی برای یک نفر

کج نشستن یا دراز کشیدن هنگام رانندگی بسیار

استفاده دو نفر (شامل کودکان) از یک کمربندایمنی

خطرناک میباشــد .هنگام خم شدن باوجود بسته

تصادفات افزایش مییابد.

محافظتی خــود را انجام دهید زیــرا کمربندایمنی

ممنــوع میباشــد ،چــرا کــه درصــد جراحــات در

دراز نکشید

بــودن زبانــه کمربندایمنــی نمیتوانیــد عملکــرد

روی شــانههای شــما قــرار نگرفته اســت .هنگام
تصــادف ،شــما بــه ســمت جلــو پرتــاب شــده و

بــرای کاهــش جراحــات در تصادفــات و اســتفاده

نیروی برخورد باعث آســیب رســاندن به گردن و

سرنشــینان در هنگام رانندگی باید حالت نشســتن

کمربند روی پا هم نمیتواند نقش محافظتی داشته

حداکثــری از محافظــت سیســتم ایمنــی ،تمــام

خود را حفظ کنند.

در صندلیهــای جلــو ،سرنشــینان بایــد بــه حالت

قسمتهای دیگر بدن شما میشود.

باشــد .در صــورت تصــادف ،نیروی برخــورد به

جای اعمال به اســتخوانهای سخت ناحیه لگن به

شــکم وارد میشود که باعث جراحات داخلی شدید

عمــودی در صندلیهــا بنشــینند .دراز کشــیدن در

میگردد .به منظور افزایش ایمنی هنگام رانندگی،

عدم کارکرد عادی سیستم محافظتی میشود.

بــه صورت صحیح نشســته و از کمربندایمنی به

صندلی عقب یا خم شدن در صندلیهای جلو باعث
توصیه میشــوند زنان باردار نیــز از کمربندایمنی

توجه

استفاده کنند تا احتمال آسیب در تصادفات کاهش
یابد .کمربندایمنی باید در قســمت رانها پایینتر از
ناحیه لگن قــرار بگیرد .کمربندایمنی را روی رانها
قــرار ندهید .برای توجه به نکات ایمنی مناســب ،به
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پشــتی صندلی را به صورت عمــود تنظیم کرده،
صورت درست استفاده نمایید.

حفاظت از کمربندایمنی

شــود .در صــورت کثیــف شــدن ،آنهــا را بــا مایع

سیستم کمربندایمنی را باز یا تغییر ندهید .از کیفیت

شــوینده خنثی و یــا آب گرم بشــویید .از پودرهای

از آســیب ندیدن کمربند توســط لوالی صندلیها و

استفاده نکنید چرا که باعث آسیب رساندن به بافت

مناسب کمربندها و دیگر قسمتهای آن مطمئن شوید.
دربها مطمئن شوید.

توجه

شــوینده ،رنگهــا ،مــواد شــوینده قوی و ســاینده
پارچهای کمربندایمنی میشود.

چه زمانی کمربندایمنی را تعویض نمایید

در صــورت تصــادف خــودرو ،مجموعــه کمربندهــا

هنــگام تنظیم پشــتی صندلی عقب بــه وضعیت

و قطعــات آنهــا بایــد تعویــض گردنــد .حتــی اگــر

زبانــه کمربندایمنــی وارد نشــود و نــوار و زبانه

دارنــد .در صــورت وجــود مشــکل در عملکــرد

عمــودی ،مراقــب باشــید آســیبی بــه نــوار یــا

کمربندایمنی نباید توسط صندلی عقب تا شود یا

تحت نیروی زیاد قرار گیرد.

¡¡ کیسه هوا

آســیبی بــه آنهــا نرســیده باشــد ،نیــاز بــه تعویــض
کمربندهــای ایمنــی بــه نمایندگیهــای مجــاز شــرکت
کرمــان موتــور مراجعــه نماییــد.

بازرسی دورهای

خودروهــای ســواری شــرکت کرمــان موتــور بــه

سیســتم محافظــت تکمیلــی ایربــگ (کیســه هــوا)

مجهز می باشــند .این سیستم با عالمت اختصاری

« »SRS AIRBAGروی پوشــش مرکــزی غربیلک

تمامــی کمربندهــای ایمنــی را جهت وجود ســایش

فرمــان و داشــبورد سرنشــینان جلــو قــرار گرفتــه

یا آســیب بــه صورت دورهای بازرســی کــرده و در

اســت .هنگام تصادفــات ،سیســتم  SRSهمراه با

صورت وجود ایراد بالفاصله آن را تعویض نمایید.

کمربند ایمنی ،محافظت بیشــتری را برای راننده و

کمربندایمنی را خشک و تمیز نگهدارید

سرنشینان جلو فراهم می آورد.

کمربندایمنی باید به صورت خشک و تمیز نگهداشته
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جی ۴
توجه

بــا دقت برچســبهای هشــدار و شــرح سیســتم
حفاظت تکمیلی نصب شده بر روی پشت آفتابگیر

سمت راننده و جعبه داشبورد را مطالعه نمایید.

قطعات تشکیل دهنده و عملکرد سیستم حافظت
تکمیلی SRS

سیســتم حافظــت تکمیلــی  ، SRSشــامل قطعــات

زیــر میباشــد:

ایربگ ،قسمتی از سیستم حفاظت تکمیلی است و
جایگزینی برای کمربند ایمنی محسوب نمیشود.

فقــط زمانی کــه کمربند ایمنــی و ایربگها به طور
همزمان عمل کنند  ،سرنشینان از حداکثر حفاظت
برخوردار میشوند.

ایربگهــا فقــط زمانی باز میشــوند کــه تصادف
شــدیدی از روبرو رخ دهد .ایربگهــا هنگام بروز
تصادفات از جوانب ،عقب و واژگون شــدنها عمل
نخواهــد کرد  .ایربگها فقط برای یکبار اســتفاده
طراحی شده و مجدد ًا قابل استفاده نیستند.

ایمنی بسته شده ،حرکت رو به جلوی سرنشین را
آهســته کرده و سرنشــین جلو و راننــده را بر روی
صندلی خود نگه میدارند .این عملکرد آســیبهای

ایربگ (کیسههای هوای اصلی ،جانبی)

وارده به سر یا سینه را به شدت کاهش میدهد .پس

سیستم کنترلی )SRSCM) SRS

جلو را برای راننده فراهم میآورند.

پیش کشنده کمربند ایمنی

اخطار

فعال می شوند .ایربگهای کام ًال باز شده و کمربند

چراغ هشدار ایربگ ()SRI

هنــگام قرار داشــتن ســوئیچ خــودرو در وضعیت

روشــن « ،»ONسیســتم  SRSCMبهطــور مداوم

احتمال رخداد تصادفات از روبرو را کنترل کرده و

در مورد لزوم باز شدن ایربگ ها تصمیم می گیرد.

زمانی که ســوئیچ در وضعیت روشــن « »ONقرار

دارد یا موتور اســتارت خورده است،چراغ نشانگر
سیســتم حفاظــت تکمیلــی ( )SRIروی صفحــه

نمایشــگر بــه مــدت  6ثانیه چشــمک زده و ســپس

خاموش میشود.

درصورتی که سیستم  SRSCMتصادف شدید رو
به جلو را شناسایی کند ،ایربگها بهطور اتوماتیک
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از باز شدن ،ایربگها بالفاصله جمع شده  ،دیدکافی

میکننــد .ایربــگ کام ًال باز شــده ،بالفاصلــه گاز را

تخلیــه میکند .فاصله زمانی بین بازشــدن و خالی

شــدن ایربگ حــدود  0/1ثانیه اســت .این زمان دید

جلو راننده و کنترل خودرو را آسان میسازد.

هنگام عملکرد  ،SRSصدای انفجاری شــنیده شده

و دود تولیــد میشــود .این حالت عــادی بوده ،دود

ایجاد شــده پــودر نگهدارنده ایربگ اســت .اگر این

پــودر با دســت و صورت تماس پیدا کرد ،دســت و

نحوه عملکرد سیستم حفاظت تکمیلی

زمانــی کــه تصادف شــدید رو به جلــو رخ میدهد،
سیســتم  SRSکاهــش ســریع ســرعت خــودرو را

تشــخیص میدهد .در این حالت سیستم فعال شده

و ایربگها باز میشــوند .همزمان سیســتم کمربند

ایمنی پیشکشنده فعال میشود.

درصــورت بروز تصادف شــدید رو به جلو ،کمربند

ایمنــی به نگهداشــتن بخــش پایینی بدن سرنشــین
کمــک میکنــد .ایربگها انرژی حاصــل از تصادف

را جذب کرده و از ســر و ســینه سرنشین محافظت

صــورت خــود را با آب گــرم و صابون بشــویید تا

پوست شما به این مواد حساسیت نشان ندهد.

سوئیچ را در وضعیت قفل « »LOCKقرار داده یا

بیرون بکشید .درصورتی که سوئیچ در وضعیت
روشــن « »ONقرار دارد ،از خارج کردن فیوزهای

مرتبــط بــا ایربــگ خــودداری نماییــد ،در غیــر
اینصورت چراغ هشدار ایربگ روشن میشود.

شرایط باز شدن ایربگ

خودرو از سمت جلو دچار تصادف گردد به طوری
که باعث آسیب جدی به سرنشینان جلو شود.

خودروازسمتجلوباجسمیثابتیادیواریبرخوردکند.

اخطار

فقط زمانی که سوئیچ خودرو در وضعیت روشن
« »ONقــرار دارد ،سیســتم  SRSفعال میشــود.

درصورتی که هنــگام اســتارت زدن موتور ،چراغ
هشــدار سیســتم ایربگ خاموش بمانــد یا هنگام
رانندگی روشــن بماند ،نقصی در سیســتم ایربگ

وجــود دارد .بالفاصله بــه نزدیکتریــن نمایندگی

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

پیــش از تعویض فیوز یا جدا کــردن کابل باتری،
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30°
30°

جی ۴
واژگونی خودرو از کنار

برخــورد از کنار :جهت و نقطــه برخورد خارج از
محور اصلی جلو باشد.

ســوئیچ خودرو در وضعیــت خاموش  OFFقرار
داشته باشد.

موارد ویژه دیگر.

شرایط بازنشدن ایربگ

برخورد با تیر برق یا مواردی مثل درختان که به
راحتی تغییر شکل میدهند.

برخــورد با پلهها ،ســنگ جدول پیــاده رو و غیره
هنگام رانندگی.

سقوط ناگهانی به یک چاله یا گودال عمیق.

برخورد قسمت انتهای عقب خودرو شما با قسمت

پایین خودروی دیگر یا برخورد خودروهای دیگر
با قسمت انتهای عقب خودرو شما.

برخورد آهسته از جلو
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محل قرارگیری ایربگها باید با استفاده از دستمال

نــرم ،تمیــز و مرطوب تمیز شــود .از شــویندههای
حاوی مواد شیمیایی استفاده نکنید.

اخطار

هرگز قطعــات  SRSرا دســتکاری نکنید ،در غیر
اینصــورت سیســتم  SRSدچار نقص میشــود.

درصــورت نقص سیســتم  ،هنگام بــروز تصادف

نگهداری از سیستم ایربگ

سیســتم محافظــت تکمیلــی ،نیــازی بــه تعمیــر و

نگهــداری ندارد .درصورتی کــه  SRSدارای نقص

است (چراغ هشدار روشن بماند) ،خودرو را به یکی
از نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمان موتور ببرید.
هرگونه پیاده ،نصب یا تعمیر کردن سیستم ،SRS
بایــد توســط تعمیــرکاران مجــرب نمایندگیهــای

مجاز شــرکت کرمان موتور انجام گــردد .تعمیرات
نامناسب منجربه نقص سیستم و در نتیجه به خطر

افتادن ایمنی میگردد.
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ایربگها باز نخواهند شد.

هرگز قطعات یا سیمکشــیهای سیستم ایربگ را
دســتکاری نکنید .در غیر اینصورت ممکن اســت

ایربگهــا در زمــان نادرســت بــاز شــده ،منجر به

صدمات جسمی جدی گردند.

جی ۴
¡¡تنظیم صندلی به نحو ایمن
صندلی راننده

پشت شــما بهطور کامل در تماس با پشتی صندلی

باشــد و بتوانید راحت دســت خــود را دراز کرده و

¯¯پشت سری

غربیلک فرمان را بگیرید.

25 cm

¯¯صندلی سرنشین جلو

توصیه میشــود صندلی سرنشــین جلــو را به نحو

زیر تنظیم کنید:

پشــتی صندلــی را در حالت عمودی تنظیــم نمایید

تا سرنشــین به راحتی بتواند پــای خود را زیر جلو

داشبورد قرار دهد.

تا جای ممکن صندلی را به عقب ببرید.

ارتفاع پشــت ســری را بســته به قد و موقعیت ســر
سرنشین ،تنظیم نمایید.کمربند ایمنی بسته و پشت

توصیــه میشــود صندلی راننده را بــه صورت زیر

ســری که به نحو مناسب تنظیم شــده باشد بهطور

تنظیم کنید:

موثری از سرنشین حفاظت میکند.

صندلی را به جلو و عقب حرکت دهید تا به آســانی

¯¯تنظیم ارتفاع پشت سری

بتوانید پدالها را تا انتها فشار دهید.

راننــده باید حداقل  25 cmبا غربیلک فرمان و جلو

می توانید ارتفاع پشــت ســری را به میــزان دلخواه

سیستم ایربگ در محل ایمنی قرار گیرد.

گرفته و پشت سری را به سمت باال یا پایین بکشید.

تنظیم نمایید .دو ســمت پشــت ســری را با دســت

داشــبورد فاصله داشته باشــد تا هنگام فعال شدن

زمانی که لبه باالیی پشــت ســری هم ارتفاع یا کمی

زاویــه پشــتی صندلی را بــه نحوی تنظیــم کنید که
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باالتر از ارتفاع چشــمان تنظیم شــود ،پشت سری

بیشترین حفاظت را ارائه میدهد.

¡¡سیســتم محافظ کودکان (توسط راننده مجهز
می گردد)
اگر کــودکان در صندلی عقب قرار بگیرند سیســتم
محافــظ کــودکان بهطــور مناســب عمل مــی کند و

صدمات ناشی از ترمز اضطراری یا حرکت ناگهانی

را کاهش می دهد .با توجه به آمار تصادفات ،کودکان
در صندلــی عقب ایمــن تر از صندلی جلو هســتند.

کــودک  ،صندلــی خودرو و کمربنــد ایمنی اطمینان
حاصل نمایید .برای نصب سیســتم محافظ کودک
به نمایندگی مرکزی کرمان موتور مراجعه نمایید.

توجه

سیستم محافظ کودک باید در صندلی عقب نصب

گردد .نصب آن در صندلی جلو غیرقانونی اســت.
در غیراینصورت ،در موقع تصادف ،کیسه هوای

صندلی جلو باز شده و باعث صدمات جسمی جدی

بــه نوزادان و کودکان یا حتی مرگ آنان می شــود.

نوجوانــان کــه از سیســتم محافظ کودک اســتفاده

بنابراین ،سیســتم محافــظ کــودک را در صندلی

از سیستم مناسب محافظ کودکان استفاده نمایید.

بــرای جلوگیری از ســوختگی ناشــی از باال رفتن

نمیکننــد ،بایــد از کمربنــد ایمنی اســتفاده نمایند.

در صورتــی کــه کودکــی در خــودرو قــرار دارد،
باید از سیســتم محافــظ کودکان (صندلــی ایمنی)

اســتفاده نماییــد .در غیراینصــورت ،باعث آســیب
جــدی بدنی یــا حتی مرگ کــودکان در تصادف می

عقب نصب نمایید.

گرمای کمربند ایمنی یا سیســتم محافظ کودک در
خودروهــای درب بســته ،دمــای ســطح صندلی و

نقطه اتکاء کمربند ایمنی را کنترل نمایید.

برای نوجوانان ،از سیستم محافظ کودک استفاده
ننمایید ،آنان باید در صندلی عقب قرار گیرند و از

شــود .برای نوزادان و خردســاالن از صندلی های

کمربند ایمنی استفاده نمایند .هرگز اجازه ندهید

سیســتم محافظ کودک ،از مناســب بــودن آن برای

بــا توجه بــه اینکــه کمربنــد ایمنی بــرای کودکان

ایمنی مخصوص اســتفاده نماییــد .پیش از خریدن

کودکان در صندلی جلو قرار گیرند.

مناســب نیســت ،در صندلی عقب از بالشتکهای
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افزایش قد استفاده نمایید تا هنگام رانندگی میزان
ایمنی کودکان خود را باال ببرید.

در هنگام رانندگی  ،اجازه ندهید کودکان بایستند
یا روی زانوهای خود بنشینند.

از بــاال بــردن ارتفــاع صندلــی کودک یا سیســتم
محافظ کــودک و وصل آن به قالب پشــتی صندلی

خودداری نمایید ،زیرا ایمنی مناسب را در صورت

بروز تصادف فراهم نمیکند.

هنــگام رانندگــی ،کــودک را بغــل نکنید ،زیــرا در
صــورت بروز تصــادف یــا ترمز ناگهانــی ،باعث

صدمه به کودک می شــود ،مثل این است که کودک
از کمربند ایمنی استفاده کرده باشد.

اگر سیســتم محافظ کــودک را محکم نکنید هنگام

تصادف باعث صدمات جسمی جدی یا مرگ کودک
می شود.

استاندارد بین المللی ( )ISOFIXدر نصب صندلی
کودک در این مدل خودرو ارائه شده است.

جی ۴
نصب صندلی محافظ کودک بین دو صندلی عقب

.3صندلیکودکرامطابقدستوراتمربوطهنصبکنید.

توجه

صندلی محافظ کودک نباید در صندلی جلو نصب
گردد چرا که باز شــدن کیســه هوا در صندلی جلو
در هنــگام تصادف منجر به آســیب شــدید یا مرگ

کودک میشــود .بنابراین صندلی باید در صندلی

جهت نصب صندلی کودک میباشد .باتوجه به سن

عقب ،تا جای ممکن کمربند ایمنی را از جمع کننده
تســمه کمربند ایمنی بکشید ،از عبور تسمه کمربند

از روی کمــر و گــردن کودک مطمئن شــوید .بعد از
نصب ،با حرکت دادن صندلی کودک از محکم بودن
آن اطمینان حاصل نمایید.

عقب خــودرو نصب گردد .بعد از نصــب ،آن را در

در صورت نیاز به سفت شدن بیشتر تسمه کمربند،

حاصل نمایید.

بهطــور عــادی نشســته و کمربنــد ایمنی را نبســته

هر جهتی تکان داده تا از نصب صحیح آن اطمینان

هر دو طرف صندلــی عقب مجهز به رابط ISOFIX

بــرای نصب صندلی کودک رو بــه عقب در صندلی

¯¯نصب صندلی کودک رو به عقب در صندلی عقب

آن را از ســمت جمع کننده بکشــید .اگر سرنشــین
باشــد ،کمربند جمع شده و سپس جمع کننده بطور

اتوماتیک به وضعیت اولیه خود باز می گردد.

قبل از نصب صندلی کودک دســتورالعمل نصب آن

را که توسط نمایندگی های مجاز کرمان موتور ارائه

و سایز کودک ،صندلی مناسبی انتخاب نمایید.

شده را به دقت مطالعه فرمایید.

نصب صندلی کودک:

 .1فاصلــه ســری و تشــک صندلی را زیــاد کرده تا

اگــر از روی دســتورالعمل نتوانســتید آن را نصــب

 .2رابطی برای نگهداشــتن تسمه باالیی صندلی در

تماس بگیرید.

نماییــد ،بالفاصلــه با نمایندگی هــای کرمان موتور

بتوانید رابط  ISOFIXرا مطابق شکل آن پیدا کنید.
قســمت اتصال پشــتی صندلی و تشــک صندلی

وجود دارد .آن را مطابق شکل پیدا کنید.
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از  2ثانیه خاموش میشود.

هنگامــی کــه دمــای یــک یــا تعــداد بیشــتری از

این چراغ نشانگر دارای چهار عملکرد میباشد:

الســتیکهای خودرو باالتر از  85درجه سانتیگراد

هنگامــی کــه فشــار باد یــک یا تعــداد بیشــتری از

دمــای باال را اعالم میکند و چراغ هشــدار به مدت

 .1سیستم هشدار پایین بودن فشار باد

الستیکهای خودرو کمتر از  75درصد مقدار فشار

باد الســتیک سرد اســت ،این چراغ هشدار به مدت
 10ثانیه روشن میماند.

اســت ،سیستم تشخیص فشار باد الستیک هشدار

 10ثانیه روشن میشود.

وسایل اخطار دیگر

 .2سیستم هشدار باال بودن فشار باد

توجه

صندلی کودک نباید در صندلی جلو نصب گردد زیرا
که باز شدن کیسه هوا در صندلی جلو هنگام تصادف

منجر به آسیب شدید یا مرگ کودک میشود .بنابراین

صندلیکودکبایددرصندلیعقبخودرونصبگردد.

¡¡سیستم تشخیص فشار باد الستیک (در صورت
مجهز بودن)

هنگامی که ســوئیچ در وضعیــت  ACCقرار بگیرد،

سیستم عیبیابی به مدت  10ثانیه فعال شده و بعد

هنگامــی کــه فشــار باد یــک یا تعــداد بیشــتری از

الســتیکهای خــودرو بیشــتر از  125درصد مقدار

فشار باد الستیک ســرد است ،این چراغ هشدار به
مدت  10ثانیه روشن میماند.

 .3سیستم هشدار نشتی باد الستیک

هنگامــی کــه فشــار باد یــک یا تعــداد بیشــتری از

الستیکهای خودرو بیشتر از  30 Kpa/minکاهش
مییابد ،سیســتم تشخیص فشــار باد الستیک باید

در صورت ایجاد نقص در خودرو هنگام رانندگی ،به

هشــدار نشــتی باد را اعالم کند و این چراغ هشدار

آرامی در سمت کناری جاده ایستاده و مثلث هشدار را

 .4سیستم هشدار دمای باال

همچنین چراغ اعالم خطر (فالشر) را هم روشن نمایید.

به مدت  10ثانیه (با فرکانس  )Hz2چشمک میزند.

 85ایمنی خودرو

در فاصله 150متری در پشت خودروی خود قرار دهید و
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جی ۴
¡¡دوره آببندی
آببندی

در خودروهای جدید  ،میزان ســایش قطعات موتور

در دوره آببندی بســیار بیشــتر از بعد از این دوره

اســت .دوره آببندی بهطور عمده شامل 2000 km
اول رانندگی میشود.

¯¯در  1000 kmاول

در  1000کیلومتر اول رانندگی موارد زیر را مد نظر

قرار دهید :

پدال گاز را تا انتها فشار ندهید.

سرعت رانندگی را زیر  80 km/hنگه دارید.
از باال بردن دور موتور خودداری نمایید.
هرگز خودروی دیگری را بکسل نکنید.
¯¯از  1000 kmتا 2000 kmاول

اکنون رانندگی با ســرعت بیشــتر یا باال بردن دور

موتور قابل قبول مجاز میباشد.

در طــول دوره آببندی و پس از آن ،پیشــگیریهای

زیر را مد نظر قرار دهید:

درصورتی که دمای کاری موتور پایین است ،بدون

عادت رانندگی راننده

نبرید.

شرایط فنی خودرو

توجه به موقعیت دستهدنده ،هرگز دور موتور را باال

شرایط استفاده از خودرو

هنــگام پاییــن بــودن دور موتــور ،رانندگــی نکنیــد.

عــادات رانندگی قابل پیشبینــی و اقتصادی میزان

را کــم کنیــد.

نــکات زیر برای حفاظت از محیطزیســت و مصرف

درصورتــی کــه موتــور بــه نرمــی نمیچرخــد ،دنــده
در مــوارد غیــر ضــروری دور موتــور را بــاال

نبریــد .دســته دنــده را در دنده باالتر قــرار دهید تا
در مصرف سوخت صرفهجویی شده ،میزان سر و
صدا کاهش یافته و از محیط زیست حفاظت شود.

¯¯پس از اتمام دوره آببندی

مصــرف ســوخت را  10تــا  %15کاهــش میدهــد.

اقتصادی سوخت موثر میباشند:

¯¯نکته  :1قابل پیشبینی رانندگی کنید

گاز دادن بیــش از هر چیز دیگری ســوخت مصرف
میکند .رانندگی قابل پیشبینی با خودرو ،تعداد گاز

دادنها و ترمز گرفتنها را کاهش میدهد .بهعالوه،

محــدوده قرمز رنگ دور ســنج ،حداکثر دور موتور

اجازه دهید خودرو با ســرعت مناســب حرکت کند

محــدوده قرمــز رنگ باال نبریــد .در غیر اینصورت

هنگام دور زدن نشوید.

مجــاز رانشــان میدهــد .هرگــز دور موتــور را تــا

موتور صدمه میبیند.

¡¡رانندگی اقتصادی و دوستدار محیطزیست

مصــرف ســوخت ،تطابــق بــا محیــط زیســت و

فرسودگی موتور ،ترمزها و الستیکها به موارد زیر

بستگی دارد:

تا مجبور به توقف بهطور مثال پشــت چراغ قرمز یا

¯¯نکته  :2فشار باد الستیکها را تنظیم کنید.

همیشــه فشــار بــاد الســتیکها را در مقــدار

صحیح نگهدارید .زمانی که فشــار باد الســتیک به
میــزان  50 Kpکاهــش یابــد ،مصرف ســوخت %5

افزایش مییابد .فشار باد نامناسب الستیک ،میزان
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مقاومت چرخشــی الســتیکها را افزایش داده و در
نتیجــه میزان ســایش الســتیکها افزایــش یافته و

1/100km
1

عملکرد رانندگی کاهش مییابد.

فشــار باد الستیکها را هنگام ســرد بودن الستیک

3

کنترل نمایید.

توجه

در تمام ســال از الســتیکهای زمســتانی استفاده
نکنیــد .چــرا کــه الســتیکهای زمســتانی صدای
زیــادی ایجــاد کــرده و مصــرف ســوخت را %10

افزایــش میدهند .پس از اتمام فصل زمســتان ،از
الستیکهای تابستانی استفاده کنید.

km/h

مسافتی به طول خودرو را طی کنید .هنگام رسیدن
دور موتــور بــه  ،2000 rpmدنده را بــه دنده باالتر

2

تغییر دهید.

درصورتی که خودرو بــه گیربکس اتوماتیک مجهز

4

5

نکات زیر هنگام رانندگی به شــما کمک خواهد کرد.

هنگام قرار دادن دنده در دنده یک ،توصیه میشود

اســت ،آهســته پدال گاز را فشــار دهیــد .در نتیجه

6
90 110

70

50

30

¯¯نکته  :3صرفه جویی در مصرف سوخت با تعویض

حالــت رانندگــی اقتصــادی بهطــور اتوماتیک فعال
میشــود .بــه زبان دیگــر دندهها زودتر بــاال رفته و

دیرتر کم میشوند.

به موقع دنده ها

1/100km

روش موثــر دیگــری بــرای صرفهجویــی در

مصــرف ســوخت ،تغییر وضعیــت به دنــده باالتر

در اولیــن فرصت ممکن اســت .در غیــر اینصورت

دور موتور افزایش یافته و در نتیجه میزان مصرف
سوخت باالتر میرود.

رابطــه بین مصــرف ســوخت  L /100مرتبط با هر

دنده و سرعت خودرو  /h kmدر تصویر باال نمایش

داده شده است.
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km/h

جی ۴
¯¯نکته  :4با حداکثر سرعت رانندگی نکنید.

نگهــداری شــده نه تنهــا ایمنی رانندگــی را افزایش

از رانندگــی بــا حداکثــر ســرعت خــودداری

داده و ارزش خودرو را باال نگه میدارد ،بلکه میزان

ســوخت گازهای خروجی از اگزوز و سر و صدا را

موتوری که به خوبی نگهداری نشده ،میزان مصرف

رابطه بین سرعت خودرو ( )km/hو میزان مصرف

هر بار هنگام ســوختگیری ،ســطح روغن موتور را

اســت .بــا  3/4حداکثر ســرعت رانندگــی نمایید تا

وارد آمــده به آن و دور موتور بســتگی دارد .عادات

نمایید .رانندگی با حداکثر ســرعت ،میزان مصرف
چند برابر میکند.

سوخت L /km100در تصویر باال نمایش داده شده

میزان مصرف سوخت به حدود نصف برسد.

¯¯نکتــه  :5مــدت زمــان دور آرام موتور را بــه حداقل
برسانید.

هنگام قرار داشتن در ترافیک،انتظار در تقاطع

راهآهن یا پشــت چراغ قرمزهــای طوالنی ،موتور را
خاموش کنید .ســوخت مصرفی در  30تا  40ثانیه،

میزان الزم برای استارتزدن مجدد موتور است.

¯¯نکته  :6تعمیر و نگهداری دورهای را انجام دهید.

برای رانندگی اقتصادی بهتر است در فواصل

زمانی مشخص شده به نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمــان موتور مراجعه نمایید .موتوری که به خوبی

مصرف سوخت را نیز کاهش میدهد.

سوخت را حدود  %10افزایش میدهد.

کنتــرل نماییــد .میزان مصرف روغــن موتور به بار

رانندگــی تفاوتهای چشــمگیری در میزان مصرف
روغــن ایجــاد کــرده ،ممکن اســت مصــرف روغن

موتور را تا یک لیتر در  ۱۰۰۰کیلومتر باال ببرند.

نکتــه ســودمند :روغن موتور مناســب و بــا کیفیت

مصرف سوخت را پایین میآورد.

¯¯نکته  :7بارهای اضافی را از خودرو خارج نمایید.

درکنــار عــادات مناســب رانندگــی و تعمیر و

میبــرد ،بنابرایــن توصیــه میشــود هــر از گاهــی

صنــدوق عقب را کنترل کــرده و بارهای اضافی را
خارج نمایید.

¯¯نکتــه  :8تعــداد رانندگیهــای مســافت کوتــاه را
کاهــش دهیــد.

فقــط زمانــی که موتورو مبدل کاتالیســتی به دمای

مناســب برســند ،بهطــور موثر مصرف ســوخت و

گازهای تولیدی اگزوز را کاهش میدهند.

در خودروهــای ســطح متوســط  ،میــزان مصــرف
ســوخت در مســافتهای کوتــاه پــس از روشــن
کــردن موتــور در حالــت ســرد ،ممکــن اســت تــا
عــدد  ۳۰-۴۰لیتــر در  ۱۰۰کیلومتــر بــاال بــرود.

پس از یک کیلومتر رانندگی میزان مصرف سوخت تا

 20 L / 100Kmکاهــش مییابــد .دمــای موتــور و

مصرف سوخت پس از حدود  ۴kmرانندگی به میزان

نگهــداری مرتب ،خارج کــردن بارهای غیرضروری

عادی میرسد .بنابراین توصیه میشود از رانندگی

سوخت کمک میکند.

شــما نزدیک است بهتر است راه را پیاده طی کنید.

پیــش از رانندگــی ،بــه صرفهجویــی در مصــرف

هــر کیلوگــرم وزن میــزان مصرف ســوخت را باال
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در فواصــل کوتــاه خــودداری نماییــد .اگــر مقصد

دمــای محیط نیــز فاکتوری کلیدی اســت :در دمای

 +20°Cو  -10° Cمصــرف ســوخت L / 100Km

در همان مسافت ( )kmمقادیر متفاوتی خواهد بود.

مصرف سوخت در زمستان بیشتر از تابستان است.
¯¯نکته  :9در برق خودرو صرفه جویی کنید.

هنــگام رانندگی بــرق خودرو توســط ژنراتور

دینــام تامیــن میشــود .روشــن کــردن تجهیــزات

الکترونیکــی میزان بار وارده بــه ژنراتور و مصرف
ســوخت را افزایــش میدهــد .گرمایــش شیشــه
عقــب ،چراغهــای کوچک جلو،گرمایش و سیســتم

ایرکاندیشــن انرژی زیادی مصــرف میکنند .برای

مثال :گرم کردن شیشه عقب هر  10ساعت،یک لیتر

سوخت مصرف میکند .بنابراین بهتر است تا آنجا
که ممکن است تجهیزات الکتریکی را خاموش نمایید.

¯¯نکته  :10یادداشت وضعیت رانندگی

پیــش و پــس از رانندگی ،یادداشــت بردارید.

این کار به شــما کمک میکند تــا تفاوتها (مثبت یا

رانندگی ،محل ،شرایط جاده و غیره پس از آخرین
بار سوختگیری را مطالعه نمایید.

¡¡رانندگی با دقت

برای اطمینان از رانندگی با دقت ،پیشگیریهای زیر

را مد نظر قرار دهید:

کمربندهای ایمنی خود را بهطور صحیح ببندید.

بـــرای مواجهـــه بـــا موقعیتهـــای گوناگـــون
آمـــاده باشـــید.

فاصلــه خود با خــودروی جلویــی را حفظ کنید.

چرا که ممکن است خودروی جلویی ناگهان دور
زده یا ترمز کند.

همیشــه بــه رانندگی خود توجه داشــته باشــید.
هرگونه حواسپرتی همانند تماس گرفتن با تلفن

همراه  ،مطالعه ،برداشتن اجسام از کف خودرو و
غیره ،تاثیر منفی بر رانندگی داشته ،حتی منجربه

تصادف و در نتیجه صدمات جســمی میشــود.

¡¡رانندگی تحت تاثیر الکل

رانندگــی تحت تاثیــر الکل علت اصلی مــرگ بر اثر

تصادفات رانندگی است .بهطور کلی ،الکل در موارد
زیر بر راننده تاثیر میگذارد:

قضاوت

هماهنگی ماهیچهها
دید

تمرکز

توجه

رانندگی تحت تاثیر الکل بســیار خطرناک اســت.
حتی مقدار کمی الکل بر تمرکز ،مشــاهده ،واکنش

و قضاوت شما تاثیر میگذارد .هرگز در این حالت

رانندگــی نکنید و در خودرویــی که راننده آن تحت
تاثیر الکل است سوار نشوید.

¡¡رانندگی در شب

منفی) در مصرف سوخت را پیدا کنید .اگر مصرف

رانندگی در شــب بســیار خطرناکتر از رانندگی در

یادداشتهایتان رجوع کرده ،عواملی همچون روش

شب ضعیفتر میباشد.

ســوخت بهطور ناگهانی افزایــش یافت میتوانید به

روز اســت چرا که بدن خسته است و دید راننده در
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جی ۴
نکات مورد نیاز هنگام رانندگی در شب:

با دقت رانندگی کنید.

نــور پاییــن تغییر نــداد یا چراغهای جلــو خودروی

روبرو متمرکز نبود،

هرگـــز زمانـــی کـــه تحـــت تاثیـــر الـــکل هســـتید

هنگام مواجه با نورهای خیره کننده روبرو ،سرعت

آینــه دیــد عقــب داخلــی را در حالــت کاهش نور

خیره نشوید.

رانندگـــی نکنیـــد.

انعکاسی خودروهای پشت سر قرار دهید.

خودرو را کاهــش داده ،به چراغهای خودرو روبرو

کثیف منجر به انعکاس نور در شــب میشــود و

بــه ویژه هنگام رانندگی در بزرگراهها با ســرعت

هنـــگام رانندگـــی در خـــارج از شـــهر مراقـــب
حیوانـــات باشـــید.

هنگام احساس خستگی به شانههای جاده رانده
و اندکی استراحت کنید.

شــعاع نور چراغهای جلــوی خودروهای روبرو
ممکن اســت  1تا  2ثانیه یا چندین ثانیه پیش از

عادت به محیط تاریک ،چشم شما را خیره کند.

درصورتــی که راننده خودرو روبــرو ،نور باال را به

صحیح هنگام رانندگی برای رانندگی ایمن بسیار

مــدت پشــت فرمــان را کاهش میدهــد .بهعالوه

در نتیجه مردمک چشمان شما به دلیل کوچک و

مسافت محدودی را روشن میکنند.

هنگام رانندگی بهطور صحیح بنشینید .نشستن

داخــل و خــارج شیشــه جلــو ،عقــب و شیشــه

فاصلــه مناســب بــا خودروهــای جلویــی را

کــم رانندگی کنید ،چــرا که چراغهــای جلو فقط

بهترین مسیر به مقصد را بیابید.

حائز اهمیت اســت ،چرا کــه دید بهتر را تضمین

پنجرههــای جانبــی را تمیــز نگــه دارید .شیشــه

رعایــت نماییــد.

پیشگیریهای زیر را مد نظر قرار دهید:

کمربند ایمنی خود را بهطور صحیح ببندید.

بزرگ شدن مداوم اذیت میشود.

هنــگام دور زدن یــا رانندگــی در پیچهــا بــرای
شناسایی اجسام تاریک ،چشمان خود را بهطور
مرتب حرکت دهید.

¡¡رانندگی در شهر

کرده ،میزان خستگی حاصل از نشستن طوالنی
نشســتن صحیــح عملکــرد منطقــی ،دقیقتــر و

سریعتر را تضمین میکند.

هنــگام رانندگــی در تقاطعهــا و چهارراههــا بــا

سرعت کم رانندگی کنید .آماده باشید تا هر لحظه
بــرای جلوگیــری از تصادفات حاصــل از تغییر
مســیر ناگهانی دیگر وســایل نقلیــه توقف کنید.

یکی از بزرگترین مشکالت هنگام رانندگی در شهر،

بــا دقــت تابلوهــای رانندگی را تشــخیص دهید.

اســت .در این حالت عالو ه بــر چراغهای راهنمایی

را کاهــش دهیــد .بــه شــرایط جــاده و تابلوهای

بــرای اطمینــان از رانندگــی ایمــن در شــهر،

خط حرکت خود را انتخاب نمایید.

رانندگــی در خیابانهــای دارای ترافیــک ســنگین

و رانندگی ،به خودروهای دیگر نیز توجه نمایید.
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پیش از رســیدن بــه ورودی ها ،ســرعت خودرو
راهنمایــی پیشرو توجه داشــته باشــید .با دقت

ســرعت واکنش خود را باال ببرید .دید وســیع و
واکنش همراه با خونسردی برای ایمنی رانندگی
بسیار حائز اهمیت هستند.

¡¡رانندگی در بزرگراهها

و همچنیــن به ســرعت جریان عبوری توجه داشــته
باشــید (بهطور مثال زمانی که سرعت جریان پایین

است باید از سرعت حرکت خودرو بکاهید).

نقطه کور خودروی شــما وجود نــدارد و چراغهای

در آغاز سفر به مدت طوالنی رانندگی نکنید.

هنــگام رانندگــی در بزرگــراه  ،فاصلــه خــود را بــا

کنترل نمایید:

بمانید .با ســرعت مشابه بیشتر خودروها رانندگی

راهنما را روشن نمایید.

ایجــاد تداخــل در جریان عبور و مرور میشــود .به

خودروی جلویی رعایت کنید.

برای سبقت گرفتن است.

هنــگام خــروج از بزرگــراه  ،بایــد در مســیر صحیــح

خاطر داشــته باشــید مسیر چپ ،مســیر پرسرعت

در طول شب با سرعت نسبت ًا کمتر رانندگی کنید.

هنــگام ورود به بزرگراه ،بهتر اســت با دقت جریان

برانیــد .درصــوت عــدم تــرک بزرگــراه در خروجــی

دیگر هماهنگ شوید .همزمان باید چراغهای راهنما

خاطــر داشــته باشــید کــه در ایــن مــوارد توقــف یــا

ترافیکــی را کنتــرل نمایید تا بتوانیــد با خودروهای

ی جانبی باشــید.
را روشــن کــرده و مراقــب آینهها 

مــورد نظــر تــا خروجــی بعــدی رانندگــی کنیــد .بــه

دنــده عقــب ممنــوع اســت.

درصــورت لــزوم با چرخاندن ســر ،جریان حرکتی

هنــگام رانندگــی در خروجیهــا بــا توجــه بــه

پس از ورود به جریان ترافیکی  ،با توجه به تابلوهای

براساس احساس خود .چرا که پس از طی مسافتی

خودروها را کنترل نمایید.

محدوده ســرعت  ،ســرعت خــودرو را کنترل نمایید

برای رانندگــی اطمینان حاصل نمایید .اســتراحت

باید پیش از تعویض مسیر با دقت آینههای دید عقب

بهترین توصیه برای رانندگی در بزرگراه این اســت

کنیــد .رانندگی با ســرعت کمتر یا بیشــتر منجر به

پیــش از رانندگــی در مســافت طوالنــی ،از آمادگی

خوب قبل از شــروع ضروری اســت .درصورتی که

را کنتــرل نموده تا مطمئن شــوید کــه خودرویی در

که یک مســیر حرکتی را گرفته و در ســمت راســت

¡¡رانندگی در مسافت طوالنی

سرعتســنج ،ســرعت خــودرو را کــم کنیــد و نــه

با ســرعت باال ،ممکن است سرعت خودرو را کمتر
از سرعت واقعی احساس کنید.
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احســاس خســتگی کردید باید کمی استرحت کنید.

پیش از رانندگی در مســافت طوالنی ،قطعات زیر را

از پــر بــودن مخــزن مایــع شیشهشــوی و تمیــز
بــودن ســطح داخلــی و بیرونــی شیشـهها اطمینان
حاصــل نماییــد.

عملکردهای تیغههای برف پاککن را کنترل نمایید.
ســوخت ،روغــن موتــور و دیگــر مایعــات را
کنتــرل نماییــد.

سالم بودن تمام چراغها را کنترل نمایید.
تمیز بودن لنز چراغها را کنترل کنید.

مناســب بودن آج الســتیکها بــرای رانندگی در
مســافت طوالنــی را کنتــرل نمــوده ،فشــار بــاد

الستیکها را در مقدار توصیه شده تنظیم نمایید.

جی ۴
¡¡رانندگی در باران و جادههای لغزنده

جدا میشود ،تیغه برف پاککن را تعویض نمایید.

اســت .درصورتی که در زیر الســتیکها آب زیادی

رانندگــی هنگام بارش باران یا در جادههای لغزنده

رانندگی در چالههای آب یا درون کارواش با سرعت

جمع شــده است الستیکها در واقع بر روی الیهای

الســتیکها کمتــر از جادههــای خشــک اســت.

تاثیر منفی میگذارد .بنابرین از درون چالههای آب

هنــگام رانندگی با ســرعت بــاال رخ میدهد .در این

کنید ،تا جای ممکن با سرعت کمتر برانید.

تماس پیدا میکنند.

اندکــی مشــکل اســت؛ چــرا کــه میزان چســبندگی

چسبندگی ضعیف الستیک منجربه ترمزگیری ،گاز

دادن یا دور زدن ضعیف میشود .درصورتی که آج
الستیکها ساییده شده باشد ،چسبندگی الستیکها
کمتــر میشــود.هر چه میــزان باران افزایــش یابد،
میزان دیــد هم کاهش مییابد .بهعالوه ،تشــخیص

عالئــم جادهای ،چراغهای ترافیکی ،خطوط جاده و
خطــوط عابر پیاده حتی هنــگام عملکرد عادی برف

بــاال منجربه نقص میگــردد .آب بر عملکرد ترمزها

رانندگــی نکنید .اگر ناچارید از درون چاله آب عبور

توجه

بروز تصادف گردند .عملکرد ضعیف ترمزگیری می

تواند منجر به کشیده شدن خودرو به یک طرف و از

از قــرار داشــتن تیغههای برف پاککن شیشــه جلو

کــه تیغه بــرف پاککنها با تاخیــر حرکت میکنند،

در برخی قســمتها برف پاککنها شیشــه را تمیز

نمیکننــد یا قطعات الســتیک از تیغــه برف پاککن

بین رفته یا یک یا تعداد بیشتری از الستیکها فشار

درصورتــی کــه انعکاس درختهــا ،تیرها یــا دیگر

عملکرد بسیار پایینتری دارند و میتوانند منجربه

کارواش ،آهسته پدال ترمز را فشار دهید تا عملکرد

در شــرایط خــوب کاری اطمینــان حاصــل نموده،

این حالت به ندرت رخ میدهد .اگر آج الستیکها از
باد ناکافی دارند یا آب زیادی در ســطح جاده جمع

پاککنها نیز بسیار ســخت است .بنابراین،در این

مخزن مایع شیشهشوی را پر نگه دارید .درصورتی

موارد ،الســتیکها هرگز یا به ندرت با ســطح جاده

ترمزهایخیسهنگامشرایطترمزگیریاضطراری

دست دادن کنترل خودرو گردد.

حالت آهسته و با دقت رانندگی کنید.

از آب حرکــت میکنند .ایــن حالت درجاده لغزنده و

پــس از رانندگــی در چالههــای بزرگ آب یــا درون
ترمزها به حالت عادی باز گردد.

آکواپلنینــگ (تشــکیل الیــه آب بین الســتیک و
جاده)

تشکیل الیه آب بین الستیک و جاده بسیار خطرناک
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شده است ،این حالت رخ میدهد.

خودروهارادرسطحجادهمیبینیدیاآبدرسطحجاده

به اطراف پاشیده میشود نیز این حالت رخ میدهد.

آکواپلنینــگ ،بهطــور کلی زمانی که با ســرعت زیاد
رانندگــی میکنید رخ میدهد .قاعــده خاصی برای

بوجــود آمدن ایــن پدیده وجود نــدارد .فقط توصیه
میشود هنگام بارش باران آهسته رانندگی کنید.

رانندگی در چالههای عمیق

توجه

هنگام رانندگــی در چالههای عمیق یــا گودالهای

آب ،ممکن اســت از دریچههــای ورود هوا ،آب وارد

موتور شده و به موتور صدمات جدی وارد کند .از
رانندگی درون چالههای عمیق ،که سطح آب اندکی
از کــف خــودرو پایینتر اســت ،خــودداری کنید.

درصــورت لزوم به رانندگــی در چالههای عمیق با
سرعت بسیار کم رانندگی نمایید.

¡¡رانندگی در جادههای کوهستانی و دستانداز

 مهارتهای رانندگی در سراشیبی را بیاموزید.

از ترمــز موتــوری بــرای کاهش ســرعت اســتفاده
نمایید .هنگام رانندگی در شــیبهای ســرباالیی یا

سرپایینی  ،دسته دنده را در دنده پایینتر قرار دهید.

هنــگام رانندگــی در جادههای ســرباالیی یا خط

الرأس توجهخاصیبهرانندگیخودداشتهباشید.

ممکن است موانعی همانند خودروهای صدمه دیده

یا تصادف کرده ،در مسیر حرکت شما رخ داده باشد.

به تابلوهای هشدار توجه خاصی داشته باشید

در جادههای کوهســتانی تابلوهای هشدار ویژهای

توجه

هنــگام رانندگــی در سراشــیبی ،بــدون کاهــش

ســرعت ،ترمزها به دلیل داغ کــردن به طور عادی
عمــل نمیکننــد .رانندگــی در سراشــیبی عملکرد

ترمزهــا را کاهش داده و حتی منجر به نقص ترمز
میشــود .در ایــن حالت ،ممکن اســت تصادف رخ
دهــد .هنــگام رانندگی در سراشــیبی  ،دنــده را کم

کــرده و با اســتفاده از ترمــز موتوری از ســرعت
خودرو بکاهید.

تعویض دنــده به دنــده خالص یا خامــوش کردن
موتور هنگام حرکت در سراشــیبی خطرناک است

چرا که ترمزها سرعت خودرو راکاهش میدهند .به

درصورتی که غالب ًا در جادههای ســرباالیی حرکت

همانند شــیب طوالنی ،ســبقت یا عدم سبقت  ،خطر

دلیل داغ کردن ،ترمزها از کار میافتند و در نتیجه

کنید ،پیشگیریهای زیر را مد نظر قرار دهید.

خاصی نموده و اقدامات صحیح را انجام دهید.

کاهش یافتــه ،حتی ممکن اســت ترمزهــا معیوب

میکنید یا برنامه دارید در نواحی کوهســتانی سفر

خودرو را در شرایط خوبی قرار دهید.

ریــزش یا پیــچ وجــود دارد .بــه این تابلوهــا توجه

هنــگام رانندگی در سراشــیبی عملکرد ترمزگیری

شــوند .در ایــن حالــت احتمال بروز تصــادف باال

است .بنابراین هنگام رانندگی در سراشیبی ،باید

ســطح تمام روغنها و ســوخت ،عملکــرد ترمزها،

موتور را روشــن نگه داشته و دنده را در دندههای

الستیکها ،سیستم گرمایش ،سرمایش و گیربکس

پایینتر قرار دهید.

را کنترل نمایید .رانندگی در ســرباالیی /سراشیبی
این سیستمها را تحت فشار باالیی قرار میدهد.
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جی ۴
¡¡رانندگی در جادههای برفی و دارای یخ

موتور میشود .روغن را با روغن زمستانی تعویض

در جادههــای برفــی و یــخزده توصیــه میشــود از

نمایید .درصورت عدم اطمینان از روغن مورد نیاز

هنــگام نصــب زنجیــر چــرخ لطفــ ًا از زنجیرهــای

حاصل نمایید.

زنجیرهای فلزی معمولی.

از مایــع خنــک کننــده مخصوص اســتفاده کرده و

زنجیر چرخ و الستیک یخ شکن استفاده نمایید.

الســتیکی یا محصوالت مشابه اســتفاده کنید نه از

با نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور تماس

مایع خنک کننده موتور

پــس از نصــب زنجیر چــرخ  ،برای ایمنی ،ســرعت

درصــورت لزوم مایع خنــک کننده را تعویض کرده

از رانندگی با سرعت باال ،گازدادن سریع ،ترمزگیری

بودن مایع خنک کننده حاوی ضد یخ برای تغییرات

خودرو باید کمتر از  40 km/hباشد.

ناگهانــی و دور زدنهای ناگهانی خودداری نمایید.

ترمزهای ناگهانی هنگام رانندگی در جادههای برفی

منجر به سر خوردن خودرو میشود .برای جلوگیری
از ترمزهــای ناگهانی ،فاصله نســبت ًا بیشــتری را با

خودوهای دیگر حفظ کنید.

¡¡رانندگی در زمستان
روغن موتور

یــا پرکنید .هنگام شــروع فصل زمســتان مناســب

دمایی را کنترل نمایید.

مایع شیشهشوی

بــرای اطمینان از عملکرد صحیح برف پاککنهای

شیشه جلو و شیشه عقب در هوای سرد ،بهتر است

از مایع شیشهشوی حاوی ضد یخ استفاده نمایید.
این مایع شیشهشوی را میتوانید در نمایندگیهای

مجاز شــرکت کرمان موتور خریداری نمایید .هرگز

زمانــی کــه دمــای روغــن موتــور پاییــن اســت،

از مایع خنک کننده موتور یا دیگر انواع محلولهای

وســیکوزیته بــاال منجربه ســخت اســتارت خوردن

صدمه میبیند.

وســیکوزیته روغــن بســیار بــاال مــیرود .روغن با

ن صورت خودرو
ضد یخ اســتفاده نکنید .در غیر ای 
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باتری

دمـای پاییـن ،منجـر بـه کاهـش تـوان الکتریکـی
باتـری میشـود .ایـن تغییـرات فیزیکـی و شـیمیایی
غیرقابـل اجتنـاب هسـتند .بـه همیـن دلیـل باتـری

سـرد بـه ویـژه زمانـی کـه بهطور کامل شـارژ نشـده
باشـد ،جریـان تغذیه ضعیفـی برای اسـتارت فراهم

میآورد .توصیه میشـود پیش از فرارسـیدن فصل

زمسـتان برای کنترل باتـری به نمایندگیهای مجاز

شـرکت کرمـان موتـور مراجعـه نماییـد .درصـورت

لـزوم باتـری را شـارژ کنیـد .این کار نـه تنها جریان
اسـتارت کافـی را فراهـم مـیآورد ،بلکـه عمـر مفیـد
باتـری را نیـز افزایـش میدهـد.

تیغههای برف پاککن

پیش از استفاده از برف پاککنها ،یخ نزدن تیغهها

بر روی شیشــهها را کنترل نمایید .در این صورت،

تا ذوب شــدن کامل یخ و حرکــت آزادانه تیغه برف
پاککن منتظر بمانید.

دریچههای خروجی

برای اطمینان از عملکرد عادی سیســتمهای تهویه

و گرمایــش پس از بارش برف ،دریچههای خروجی

هوا را تمیز نمایید.

بازکردن یخ قفل خودرو

میشود هنگام توقف از ترمز دستی استفاده گردد.

شستن خودرو

نمــک یــا ســایر مــواد شــیمیایی بــرای ذوب کردن

دارند .بنابراین خودرو را براساس شرایط تعمیر و

قوانین محلی مربوطه را دنبال نمایید.

بــرای جلوگیــری از یــخ زدن قفل دربهــا ،ضد یخ

کنید .درصورت پوشــیده شدن ســوراخ کلید با یخ،

نگهداری بشویید.

برای ذوب یخ ،ضد یخ اسپری کنید.

هنگام شستشوی خودرو در زمستان ،قفل دربها را با
تکهای پارچه بپوشانید تا آب وارد سوراخ کلید نشود.

ترمز دستی

درصورتــی که دمــای هوا زیــر صفر درجه اســت،
هنــگام توقف خودرهای مجهز به گیربکس معمولی

دستهدنده را در دنده یک  ،یا دنده عقب  Rقرار دهید.
از ترمز دســتی اســتفاده نکنید .درغیــر اینصورت

الیهای از قطرات آب بر روی کفشک ترمز جمع شده
و کفشــک ترمز داخل دیسک ترمز منجمد میشود.

هنگام توقف در شیبها جلوی چرخهای جلو ،بلوک

مانع قرار دهید.

درصورتیکهدمایهواباالیصفردرجهباشد،توصیه

در نواحی مختلف،استانداردهای گوناگونی برای
الســتیکهای یخ شکن وجود دارد (همانند سرعت

یخهــای روی جــاده خاصیــت سایشــی و خورنده

یا محلول گلیســیرین را درون ســوراخ کلید اسپری

توجه

نوارهای الستیکی

برای پیشگیری از انجماد آب جمع شده در نوارهای
دربها و ســقف ،نوارهای الستیکی را بهطور مرتب
با گریس سیلیکونی روانکاری نمایید.

الستیکهای یخ شکن

هنــگام رانندگــی در بــرف یا یــخ ،از الســتیکهای
یــخ شــکن اســتفاده کنیــد .بــرای رانندگــی پایدار،

از الســتیکهای یخ شــکن با نــوع و اندازه مشــابه
الســتیکهای اصلی استفاده کنید .الستیکهای یخ

رانندگی ،کاربرد اجباری ،نوع الســتیک و غیره).

تجهیزات اضافی

در زمســتان بهتر است یک بیلچه یا بیل دسته کوتاه

فلــزی درون خودرو خود داشــته باشــید .درصورت
گیرکردن خودرو ،از این ابزار برای تمیز کردن برف
جمعشدهاستفادهنمایید.یکبرسکوچکنیزمیتواند
مفید باشــد .برای تمیز نمودن برف جمع شــده روی

شیشــه جلو و عقب میتوانید از برس استفاده کنید.

شمعها و سیستم جرقه

شکن با بیش از  %50ساییدگی نباید استفاده شوند،

شـمعها و سیسـتم جرقـه را کنتـرل نماییـد.

شکن استاندارد استفاده نمایید.

وجـود تـرک ،سـایش ،خـراش و غیـره را در وایـر

چرا که ضد لغزش نیستند .فقط از الستیکهای یخ
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درصـورت لـزوم شـمعها را تعویـض نماییـد .عـدم
شـمع موتـور و تجهیـزات کنتـرل نماییـد.

جی ۴
برف جمع شده زیر خودرو را تمیز کنید.

در برخــی مــوارد ،برف یا یخ جمع شــده زیر ســپر

مانع از چرخیدن الستیکها و دورزدن میشود .این
حالت زمانی که هوا خیلی ســرد اســت رخ میدهد.

بنابراین باید بهطور مرتب جمع شدن برف و یخ در

زیــر خودرو را کنترل نمایید .برف و یخ جمع شــده
زیــر خودرو را تمیز کنید تا چرخهای جلو و قطعات

فرماندهی آزادانه بچرخند.

¡¡ترمزگیری

توضیحات اصلی

لنت ترمز بسته به شرایط جاده و عادات رانندگی به
شــدت ساییده میشــود .به ویژه هنگام رانندگی در

شهرها یا در مسافتهای کوتاه یا هنگام رانندگی در
حالت اسپرت ،باید ضخامت لنتها را بهطور مرتب

و براســاس برنامه تعمیر و نگهداری کنترل نمایید.

افزایش نیروی ترمزگیری ،بهتر است بهطور متناوب

ترمز را بکار بگیرید نه مداوم.

توجه

در برخی شــرایط رانندگی ،هنگام رانندگی در آب
یا بــارش باران شــدید یا پس از شســتن خودرو،
عملکــرد ترمزگیــری بــه دلیــل رطوبت یــا انجماد
کفشــکها و دیسک ترمز به شــدت کاهش مییابد.

¯¯داغ کردن ترمزها

توجه

در صورت عدم نیاز به ترمز هرگز پای خود را روی
پدال حتی با فشــار کم قرار ندهیــد ،این کار باعث

سایش شدید و باال رفتن حرارت ترمز شده و منجر

به افزایش مسافت ترمزگیری میشود.

هنگام شــروع رانندگی در ســرازیری ،ســرعت را

در این موارد ،پدال ترمز را چند بار فشــار دهید تا

کاهــش داده و (در خودروهــای مجهز به گیربکس

درصورتی که هنگام رانندگی در جادههای پوشیده

یــا (در خودروهای مجهز به گیربکــس اتوماتیک)

طوالنــی ترمزگیری نکنید ،عملکــرد ترمزگیری با

این اعمال به ترمز موتوری و کاهش فشار وارده بر

ترمزها خشک شوند.

از نمــک (بــرای ذوب کــردن بــرف و یــخ) بــه مدت
تاخیــر انجام میشــود .بنابراین ابتــدا نمک روی

کفشــکهای ترمز و دیســک ترمز را تمیــز کرده و

سپس ترمزها را بکار گیرید.

معمولــی) دنده را بــه دنده پایینتــر جابهجا کنید
سطح رانندگی پایینتری را انتخاب نمایید .انجام

ترمزها کمک میکند.

تجهیزات جانبی همانند اسپویلر (بادگیر) جلو ،یا
تزئینــات چرخ نباید مانع جریان هوا به ترمزهای
جلو و عقب شــوند .در غیــر اینصورت ترمزها به

شدت داغ میکنند.

هنــگام رانندگی در ســرازیری  ،بهتر اســت به موقع

دنــده را به دنده پایینتر جابهجــا کنید تا بتوانید از

ترمز موتور استفاده نمایید .این عملکرد فشار وارده
به سیستم ترمز را کاهش میدهد .درصورت نیاز به
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¯¯بوستر ترمز

امــا سیســتم  ABSمســافت ترمزگیــری را کاهش

توجه

نمیدهد .هنگام رانندگی به ویژه در جادههای شنی

ترمزگیــری متــداول چرخ های عقب خودرو ،فشــار
نســبی ترمزگیری را کنترل می کنــد .در این مرحله

یا جادههای پوشــیده از برف با دقت زیاد و سرعت

سوپاپ کنترلی ترمز بر روی محور چرخ عقب عمل

ترمزگیری طوالنی تر از معمول خواهد بود.

نماید .اصو ًال برای ایمنی بیشــتر  ،دائم ًا فشار ترمز

می کند تا از ترمز بیشــترچرخ های عقبی جلوگیری

بوســتر ترمز فقــط در شــرایط مکش موتــورکار

پاییــن رانندگــی کنیــد .در ایــن جادههــا ،مســافت

شکل میگیرد .بنابراین هرگز هنگام خاموش بودن

هرگونــه دســتکاری در خــودرو (شــامل موتــور،

چرخ های عقب با میزان پایین تری تنظیم می گردد

عملکرد  ABSتاثیر منفی میگذارد.

خودرو به سیستم  EBDسیستم هیدرولیک مکانیکی

میکنــد .هنگام روشــن بــودن موتــور ،مکش هوا
موتور ،خودرو را در سراشیبی به راه نیاندازید.

هنگام بکســل نمودن خودرو و یا زمانی که خودرو
صدمــه دیــده ،بوســتر ترمــز کار نمیکنــد .بایــد
بــا نیروی بیشــتری پدال ترمــز را فشــار دهید تا

ترمزگیرینمایید.

¯¯سیستم ترمز ضد قفل ()ABS

سیســتم ترمــز ضد قفــل ( )ABSایمنی خــودرو را

افزایــش میدهــد .در مقایســه با ترمزهای ســنتی،
ایــن عملکــرد توانایــی فرمانپذیــری خــودرو ،در

تمام شــرایط جادهای را افزایــش میدهد .همچنین

هنــگام عملکرد عادی بــا ترمزگیری کامــل بر روی
ســطح جادههــای خیس نیــز  ABSفعال میشــود.

این عملکرد از قفل شــدن چرخها جلوگیری میکند،

سیســتم ترمز ،شاســیها ،الســتیکها و غیره) بر

توجه

حتی سیســتم  ABSنیز نمیتواند محدودیتهای

فیزیکی را از بین ببرد .هنگام رانندگی در جادههای
لغزنده و مرطوب باید بسیار دقیق باشید .هنگام

عملکرد  ،ABSسرعت خودرو را مطابق با شرایط
جاده و ترافیک کنترل نمایید.

¯¯سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی ()EBD

تــا میزان ترمزگیــری را افزایش دهــد .مجهز بودن

یا سیستم تنظیم نیروی ترمز ،میتواند عملکرد توزیع

نیروی ترمز الکترونیکی را به وسیله نرم افزار موجود
در کنترلر  ABSتنظیم نماید .افزایش نیروی ترمز بر
روی چــرخ های عقب به وســیله تنظیم میزان لغزش
چــرخ ها در کوتاهترین مســافت ترمزگیری بدســت

می آید ،فواید  EBDبخصوص هنگام ترمزگیری در

سرپیچها بدست میآید.

ســوپاپ کنترلــی ،نیــروی ترمــز بســیار ســریع و

در صــورت فعــال بــودن سیســتم  ،ABSسیســتم

قدرتمنــدی را با تنظیم مناســب میزان ســرخوردن

عملکــرد اصلــی  ABSاســت EBD .بــرای کاهــش

بر چرخهــای عقب نیــروی ترمز مناســبتری وارد

توزیــع نیــروی ترمــز الکترونیکــی ( )EBDمکمــل
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ترمزگیری از طریق  ABSفراهم می ســازد و EBD
مینماید بدون اینکه چرخ ها قفل شوند.

جی ۴
سیســتم فرمــان بــا نیــروی برقــی (در صــورت
مجهــز بــودن)

در زمان روشــن بودن خودرو از نگهداشتن غربیلک

قــرار دهید .از بســته شــدن درب پیچی با گشــتاور

¡¡سوخت

مخصوص اطمینان حاصل نمایید.

سوختگیری

¯¯نحوه سوختگیری

فرمان در موقعیت حد آخر یا انتها بیش از  10ثانیه

ســوخت ســرریز کــرده را بالفاصلــه تمیــز نمایید.

خودداری نمایید؛ در صورتی که فرمان به طور مداوم

در غیــر اینصــورت رنگ خــودرو صدمــه میبیند.

می رسد .و باعث صدمه به سیستم فرمان میشود.

(اسیداستئاریک) دقت داشته باشید.

در محدوده حد آخر نگه داشته شود ،صدایی به گوش

بــه ویــژه هنــگام اســتفاده از ســوختهای RME

هرگــز هنگام رانندگــی با خودروی مجهــز به مبدل

¯¯تنظیم فرمان

پس از هر  ۵۰۰۰ kmزوایای چرخها باید حداقل یک

کاتالیست اجازه ندهید سوخت به اتمام برسد .این

بازدید و در صورت نیاز تنظیم گردد.

و صدمه دیدن آن میگردد.

حالت منجر به داغ شدن بیش از حد مبدل کاتالیست

بار توسط نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور

دریچــه باک ســوخت در ســمت چپ عقــب خودرو
تعبیه شده است.

¯¯موتور بنزینی

از بنزین بدون سرب با اکتان  93#یا باالتر استفاده

توقــف اتوماتیک نازل ســوخت ،بــه معنای پر

کنید .درصورتی که در شرایط خاص ،فقط بنزین با

نکنید؛ در غیر اینصورت فضای انبساط درون باک

موجــود میباشــد ،با دور موتور متوســط و بار کم

سرریز میکند.

درصورتی که بار زیادی به موتور وارد شده یا دور

شدن مخزن ســوخت میباشد .بیشتر سوختگیری

با ســوخت پر شــده و درصورت گرمشدن ،سوخت
پــس از پــر کردن بــاک ،درپــوش را در محــل خود
فصل سوم 100

عــدد اکتان ( )RONپایینتر از مقدار توصیه شــده

رانندگــی کنیــد .هنگام بــاز بودن کامــل دریچه گاز
موتــور خیلی بــاال رود ،ممکن اســت موتور صدمه

ببیند .از سوخت باالزامات مورد نیاز استفاده نمایید.
اگــر عدد اکتــان بنزین باالتر از مقدار توصیه شــده

باشد میتوانید از آن استفاده نمایید .با این وجود،
این نوع ســوخت مزایای خاصی نسبت به سوخت

معمولــی برای قدرت خروجی موتــور و مصرف در
سوخت ندارد.

درخودروهای مجهزبه مبدل کاتالیست فقط از

بنزین بدون سرب استفاده کنید.

در خودروهــای مجهــز بــه مبــدل کاتالیســت،

اســتفاده از بنزین ســربدار منجر بــه صدمه دیدن
شــدید مبدل کاتالیســت میگــردد .هرگــز از بنزین

دارای سرب استفاده نکنید.
¯¯رانندگی در سایر کشورها

هنگام رانندگی در سایر کشورها  ،قوانین و مقررات
ثبت و بیمه را رعایت نمایید .از وجود سوخت مورد

نظر برای خودروی خود اطمینان حاصل نمایید.
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فصل چهارم

نگهداری از خودرو

¡¡الزامات تعمیر و نگهداری

۱۰۴

¡¡کنترل قطعات موتور

۱۱۳

¡¡مراقبت از بیرون خودرو

۱۰۶

¡¡کنترل تیغههای برف پاککن ها

۱۲۲

¡¡جلوگیری از زنگزدگی

۱۱۱

¡¡سیستم کنترل گازهای آالینده خروجی اگزوز

۱۲۶

¡¡موارد تعمیر و نگهداری
¡¡مراقبت از داخل خودرو

۱۰۴

۱۱۰

¡¡کنترل روغن موتور

¡¡کنترل و تعویض چرخها
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۱۱۵

۱۲۲

جی ۴
¡¡الزامات تعمیر و نگهداری

زمانی مشــخص شده ،در کتابچه راهنمای گارانتی

تعمیــر و نگهداری خودرو شــامل نگهداری دورهای

را کنترل نمایید.

خودرو میباشد.

درصورتــی که اطالعــات الزم را در مــورد مکانیک

مرتــب ،کنتــرل و تعمیــر و نگهــداری توســط مالک

نگهداری دورهای

کنتــرل ،تنظیــم و تعویــض قطعــات باید براســاس

کتابچه راهنمای تعمیر و نگهداری و گارانتی شرکت

کرمان موتور به دقت انجام گردد .تعمیر و نگهداری

خودرو در فواصل زمانی مرتب باید دقیق ًا براساس

این کتابچه راهنما انجام شــود .نگهــداری دورهای

از خودرو باید توســط پرسنل مجرب نمایندگیهای

مجاز شرکت کرمان موتور انجام گردد .چرا که این

تعمیر و نگهداری توسط مالک

موتــور و قطعات الکترونیکی دارید و تجهیزات الزم
را نیز در اختیار دارید  ،میتوانید برخی موارد تعمیر

و نگهداری را شخص ًا انجام دهید.

توجه

سپرهای جلو و عقب و کل بدنه خودرو نباید بدون
اجازه دستکاری ،تنظیم و یا پیاده شوند.

افراد تجهیــزات و تجربه الزم برای تعمیر خودروی

روغن گیربکس و روغن ترمز اصلی استفاده کنید.

کنترل مرتب

پیش و پس از رانندگی ،قطعات مربوطه و عملکردها
را کنتــرل نماییــد .فرآینــد کنتــرل مرتــب و فواصل

نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمان موتور ســرویس

خودرو را به طور صحیح انجام ندهند ،این رسیدها به
عنوان مدرکی به اعتراض شما تلقی میشوند.

رســیدهای مرتبــط بــا تعمیــر و نگهداری سیســتم
گازهــای آالینــده خــودرو را نگهــداری کنیــد .ایــن

رســیدها را میتــوان بــرای نحوه کارکرد سیســتم

گازهای آالینده خودروی خود و رعایت استاندارهای
حفاظتی محیط زیست مورد استفاده قرار داد.

¡¡موارد تعمیر و نگهداری

روغن موتور و فیلتر روغن موتور

با توجه به فواصل زمانی مشــخص شده در کتابچه

راهنمای گارانتی و تعمیر و نگهداری ،خودروی خود
را تعمیر نمایید .زمانی که خودرو در شــرایط سخت

شما را دارند .قوی ًا توصیه میشود از قطعات اصلی

کرمــان موتور و روغــن موتور ،مایع خنــک کننده،

تعمیر و نگهداری استفاده کنید .درصورتی که پرسنل

¯¯دستورالعمل نگهداری

هر بار پس از مراجعه به نمایندگیهای مجاز شــرکت

کرمان موتور رســیدهای مربوطه را نگهداری نمایید.

این رسیدها را بعد ًا میتوانید برای اثبات انجام موارد
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مورد اســتفاده قــرار میگیرد ،روغــن موتور و فیلتر

روغن موتور را در دفعات بیشتری تعویض نمایید.

لولهها و اتصاالت سوخت

لولهها و اتصاالت سوخت را از نظر نشتی یا آسیب

کنترل نمایید .درصورت لزوم آنها را تعویض کنید.

فیلتر سوخت

فیلتــر ســوخت مســدود منجــر بــه کاهش ســرعت

یا قطعات متحرک اطمینــان حاصل نمایید ،در غیر

اینصورت شــلنگ صدمــه میبیند .بــرای اطمینان

خودرو ،صدمه دیدن سیستم کنترل گازهای آالینده

از ایمنی رانندگی ،تمام اتصاالت شــلنگها شــامل

خارجی زیاد در مخزن سوخت ،به طور مرتب فیلتر

کنید .درصورت وجود خوردگی یا صدمه بالفاصله

و اســتارت ســخت میگردد .درصورت تجمع مواد
سوخت را تعویض نمایید .در شرایطی عادی ،فیلتر

ســوخت را هر  ۶ماه یــا بــه ازای  10/000کیلومتر
کاری تعویض نمایید.

پس از نصب فیلتر سوخت جدید ،چند دقیقه موتور

را روشــن کرده و عدم وجود نشتی در اتصاالت را
کنترل نمایید.

شلنگ مکش و شلنگ تهویه مخزن میللنگ

ســطح شــلنگها را از نظر پوسته شــدن و صدمات
فیزیکــی کنتــرل نماییــد .درصورتــی کــه شــلنگها

پوســیده یــا خراشــیده ،پــاره ،بریــده شــده یــا به

شــدت باد کردهاند ،باید آنهــا را تعویض نمایید .به
شلنگهایی که نزدیک قطعات گرم (همانند مانیفولد
اگزوز) هستند بیشتر توجه نمایید.

بســتها و کوپلرهــا را از نظــر وجود نشــتی کنترل

شلنگ را تعویض نمایید.

فیلتر هوا

مایع خنک کننده موتور

مایــع خنک کننده موتور را به طور مرتب و با توجه
به الزامات تعویض نمایید.

تسمه تایمینگ (زنجیر موتور)

زنجیر موتور و قطعات مرتبط با آن را از نظر صدمه
یــا تغییر شــکل کنتــرل نمایید .عادی بودن کشــش

زنجیر موتور را کنترل نمایید .زنجیر موتور آســیب

استفاده از فیلتر هوای کرمان موتور توصیه میشود.

دیده را تعویض کنید.

همیشــه از شــمعهای دارای مقاومــت حرارتی الزم

ظاهر شــلنگها و لولههای ترمــز را از نظر صحیح،

شمع (موتور بنزینی)
استفاده نمایید.

تسمه موتور

تمامی تسمه ها شامل تسمه واتر پمپ و ژنراتور را

از نظر بریدگی ،خراش ،لکه روغن یا ســایش شدید
کنتــرل نماییــد .درصــورت لزوم تســمه را تعویض
کنیــد .بــه طور مرتب عادی بودن کشــش تســمه را

کنترل نمایید .درصورت لزوم آن را تعویض کنید.

از عدم تماس شــلنگها با منابــع گرما ،قطعات تیز
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شلنگها و لوله های ترمز

سایش ،بریدگی ،فرسودگی یا نشتی کنترل نمایید.
قطعــات آســیب دیــده یــا ســاییده را با قطعــات نو

تعویض نمایید.

توجه

درصورت پایین بودن ســطح روغن ترمز پیش از
پر کردن مخزن ،عدم وجود نشتی را کنترل نمایید.

جی ۴
روغن ترمز

کنترل گشتاور

ســطح روغن ترمز درون مخزن را کنترل نموده ،از

پس از حدود  ۲۵۰۰ km - ۳۰۰۰ kmاول رانندگی،

حداکثر  MAXروی دیواره مخزن اطمینان نمایید .از

مجاز شرکت کرمان موتور بازبینی شود .پس از آن

قرار داشتن میزان روغن بین سطوح حداقل  MINو
روغن ترمز مطابق با الزاماتSAEJ1703 DOT4

(مطابق با  )1998JG4-GB10830استفاده کنید.

کالیپرهای ترمز

ســایش لنتها و نرســیدن آنها به حد سایش نهایی

را کنتــرل نمایید .عدم وجود نشــتی روغن ترمز در

اطراف کالیپرهای ترمز را کنترل نماید.

ترمز دستی

عملکرد صحیح و عادی سیستم ترمز دستی شامل

اهرم و کابل ترمز را کنترل نمایید.

لوله اگزوز ،خفه کن و پیچهای تعلیق

لوله اگزوز ،خفهکن و پیچهای تعلیق را از نظر شلی
یا صدمه دیدن کنترل نمایید.

گاز خنک کننده کولر

لولههــا و اتصــاالت کولر را از نظر نشــتی و صدمه
کنترل نمایید.

گشــتاور بخشهای خاصی بایــد در نمایندگیهای

گشتاورها به طور دورهای باید بازبینی شوند.

در صورت اســتفاده نکردن از خودرو به مدت

طوالنی ،حداقل نصف باک سوخت را پر نگهدارید تا

از خوردگی و آسیب باک سوخت جلوگیری نمایید.

¡¡مراقبت از بیرون خودرو

مراقبتهــای زیر بــرای تمامی خودروهــای کرمان

موتور اســت .بنابراین ممکن است برخی تجهیزات
توضیحــی زیر ،در خودروی شــما موجود نباشــد.

نگهداری تخصصی از خودرو به طور مرتب به حفظ

ارزش خودرو کمک میکند .همچنین این مورد یکی
از شرایطی اســت که میتوانید در مقابل زنگزدگی

بدنه و صدمه دیدن رنگ درخواست خسارت نمایید.

توصیه میشــود از تمیز کنندهها و مواد نگهدارنده
تایید شــده کرمان موتور اســتفاده نمایید .همیشــه

دســتورالعملهای مربوطه نوشــته شده روی قوطی
شویندهها را دنبال نمایید.
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توجه

استفاده از مواد شوینده و پاک کننده نادرست به
سالمت انسان آسیب میرساند.

مـواد شـوینده بایـد دور از دسـترس کـودکان
نگهـداری شـوند.

برخی از شــویندهها خطرناک بوده یا حتی ســمی
هســتند .برخی محلولها ممکن اســت در نزدیکی
شــعله یــا در تمــاس با قطعــات داغ خــودرو آتش

بگیرنــد .همیشــه ایــن محلولهــا را در مکانی امن

نگهداری نمایید.

همیشــه از شــویندههای ســازگار بــا محیــط

زیســت استفاده نمایید .هرگز مواد شوینده خود را
با شویندههای خانگی ترکیب نکنید.

هرگز گرد و خاک ،گل یا کثیفی جمع شــده در روی
بدنه را هنگام خشک بودن بدنه تمیز نکنید .این کار

را حتــی با پارچه یا اســفنج خشــک انجــام ندهید.
انجــام این عمل منجر به صدمــه دیدن رنگ خودرو
یا شیشــه میگردد .برای تمیــز کردن کثیفی ،گرد و

خاک یا گل جمع شــده روی سطح خودرو آب کافی

بر روی کثیفی ریخته ،سپس با دقت آن را پاک کنید.
¯¯شستشوی خودرو

توجه

ترمـز خیـس یـا منجمـد عملکـرد ترمزگیـری را
کاهـش میدهـد.

میشود .آفتاب شدید خوردگی را تسریع میکند.

در نواحــی بســیار آلــوده  ،شســتن و واکــس زدن

خودرو به صورت هفتگی یا ماهانه ضروری است.

پس از رانندگــی در جادههای نمک پاش برای ذوب
برف ،زیر خودرو را بشویید.

کارواشهای اتوماتیک

درصــورت داشــتن تجهیــزات خاصــی هماننــد
اســپویلر (بادگیر) ،باربند ســقفی ،آنتن و غیره،

مسئول کارواش را در جریان بگذارید.
¯¯شستشوی دستی خودرو

ابتــدا ،کثیفیهــای خــودرو را به انــدازه کافی با آب

خیس نمایید و آنها را با آب بشویید.

بــه طور کلــی ،کارواشهــای اتوماتیک و اســتفاده از

سپس از سقف شروع کرده ،با استفاده از دستمال

صدمــه دیدن رنــگ خــودرو در کارواش به ســاختار

دســتمال بکشید .هرگز ازشویندهها استفاده نکنید،

بهترین روش برای جلوگیری از آسیب دیدن خودرو

نگهدارنده بستگی دارد .درصورتی که از درخشندگی

نهایــت ،چرخهــا و گلگیرها را با اســتفاده از تکهای

زدن بدنه خودرو است.

بهتــر اســت مســئول کارواش را درجریــان بگذارید.

پــس از شستشــوی خورو ،بهتر اســت بــا آب تمیز

برسهــای اتوماتیک به رنگ خــودرو صدمه نمیزند.

به دلیل شرایط محیطی ،شستشوی مرتب و واکس

تعــداد دفعــات شستشــو و واکس زدن به شــرایط

رانندگی ،شــرایط پارک خودرو ،فصل ،آب و هوا و
فاکتورهای محیطی بســتگی دارد .هر قدر فضوالت

تجهیزات کارواش ،فیلتر آب و محلولهای پاک کننده و

رنگ خودرو کاسته شده یا رنگ خراشیده شده است،
درصورت لزوم کارواش خود را عوض کنید.
توجه:

پیش از ورود به کارواش اتوماتیک از بسته بودن

پرندگان ،الشه حشرات ،صمغ گیاهان ،گرد و خاک

پنجرهها و سان روف اطمینان حاصل نمایید.

باقی بماند ،صدمات بیشــتری به رنگ خودرو وارد

را تا کنید.

جــاده و کارخانههــا و رنــگ بــر روی بدنــه خودرو

ی جانبی
بــرای جلوگیری از صدمه دیدن ،آینهها 
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یا اســفنج نــرم یا برس مخصوص تمــام خودرو را

مگر اینکه پاک کردن کثیفی خیلی ســخت باشد .در

اسفنج نرم تمیز کنید.

خــودرو را آبکشــی نمایید .ســپس با تکــهای چرم

مصنوعی ،خودرو را خشک کنید.
توجه:

هرگز خودرو را زیر نور شدید خورشید نشویید.
از پاشــیدن مســتقیم آب بــه قفل دربهــا ،دربها،
لبههــای آببنــدی درب خــودداری نماییــد .در

جی ۴
غیــر اینصــورت در هــوای ســرد ایــن بخشهــا
منجمــد میشــوند.

توجه

هنــگام شستشــوی خــودرو ســوئیچ را در حالت
خاموش قرار دهید.

برای پیشــگیری از برخورد دستهایتان با لبههای
تیــز هنگام شستشــوی کــف خــودرو ،بخشهای

زیرین سپر ،رینگ و غیره به شدت مراقب باشید.

شستشوی خودرو با فشار باال

بــرای شستشــوی خــودرو با فشــار بــاال ،کتابچه

راهنمای دســتگا ه را بــه دقت مطالعــه نماید .توجه

خاصی به فشــار آب و فاصله نازل نمایید .هرگز از
نازلهای شــعله ای اســتفاده نکنید .از آب با دمای
بیشتر از  60° Cاستفاده نکنید.

جهت پیشــگیری از صدمه دیــدن ،فاصله کافی بین

هرگز الستیکها را با نازل شعلهای نشویید .چرا که

حتی با وجود فاصله اســپری زیاد و زمان اســپری
کوتاه باز هم الستیک صدمه میبیند.

واکس زدن

واکــس زدن مناســب خــودرو از صدمــه دیدن رنگ
خودرو بــه دلیل عوامل محیطــی جلوگیری میکند.

واکــس صدمــات وارده بــه خودرو بر اثــر تصادف
کوچک را تا حد زیادی کاهش میدهد.

درصورتی که رنگ بدنه خودرو تیره شــده و واکس
زدن دیگــر خودرو را براق نمیکنــد .از محلول برق
انداختن که حاوی مواد ضد زنگ نمیباشداستفاده

کنید .پس از برق انداختن ،باید خودرو را واکس بزنید.
نیــازی به بــرق انداختن یا واکس زدن قســمتهای

پالستیکی نیست.

صدمه دیدن رنگ بدنه خودرو

پس از خشــک شــدن کامل آب واکس ســخت را بر

آسیبهای کوچک وارده به رنگ بدنه خودرو شامل

مرتــب خــودرو را میشــویید ،اســتفاده از واکــس

ســنگ باید در اولیــن فرصت و پیــش از زنگزدگی

روی بدنــه خــودرو بمالیــد .درصورتی کــه به طور

سخت دو بار در سال توصیه میشود.

توجه

 6مــاه پــس از خرید خــودرو ،واکــس زدن خودرو
توصیه میشود.

خراش ،بادکردگی یا جای ضربه ناشــی از برخورد
رنگ شود.

ابتدا بخشهــای زنگ زده را کام ًال بردارید .ســپس
ضــد زنــگ زده و در نهایــت رنــگ بزنیــد .توصیــه
میشود این عملکرد در نمایندگیهای مجاز شرکت

کرمان موتور انجام گردد.

شیشه ها

بخش الستیکی و پالستیکی بدنه خودرو و تجهیزات

توصیه می شود برف روی شیشهها و آینه های بغل

فشــار باال را رعایت کنید .هنگام شستشوی بدنه و

سپرها فاصله بیشتری را رعایت کنید.

برق انداختن

را با دقت تمیز کنید.
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یــخ جمع شــده روی شیشــهها و آینهها را بــا ابزار

هنگام تمیز کردن شیشههای عقب مراقب سیمهای

تراش پالســتیکی ،تمیز کنید .درصورت استفاده از

گرمایشی درون شیشه باشید .از چسباندن اجسام

هنــگام تمیز کردن یخ با ابزار تراش پالســتیکی ،یخ

نوارهــای آببنــدی لبــ ه دربهــا ،درب صندوق

محلول ضد یخ ،نتیجه بهتری خواهید گرفت.

را بــه یک ســمت زده و از حرکــت یخ به جلو و عقب

خــودداری نماییــد .بــرای تمیز کردن بــرف و یخ از
روی شیشــه پنجرهها و آینهها ،از آب داغ اســتفاده

نکنید ،چرا که شیشه ترک بر میدارد.

بــرای تمیــز کــردن الســتیک ،روغــن گیریــس یــا
باقیماندههــای ســیلیکونی از ســطح بدنــه خودرو

میتوانیــد از محلولهــای تمیــز کننــده شیشــه یــا

سیلیکون استفاده نمایید.

بــرای تمیز کــردن باقــی ماندههای واکــس ،از پاک

کننده مخصوص استفاده کنید.

برای اطالع از جزئیات بیشتر با نمایندگیهای مجاز

شــرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید .ســطح

داخلی شیشهها را به طور مرتب تمیز کنید.

به آنها خودداری نمایید.

عقب ،سقف و پنجرهها

از محلول نگهداری الســتیک (اســپری ســیلیکون)
بــرای نگهــداری از نوارهــای الســتیکی آببنــدی
اســتفاده کنید .این کار عمر مفید نوارهای آببندی

را باال برده ،االستیســیته و آببندی بیشــتری ارائه

را پیش از زنگ زدگی تمیز کنید.

توجه

ک شــدن آب ،یخ
هنــگام تمیز کــردن چرخهــا از پا 
یا نمک پاشــیده بر روی چرخهــا اطمینان حاصل

نماییــد .در غیر اینصــورت این مــواد بر عملکرد

ترمزگیری تأثیر منفی میگذارند.

میدهــد .بهعالوه ،از ســایش زود هنــگام نوارهای

آببنــدی و نشــتی جلوگیــری کــرده و بــه صــورت

ضربهگیر هنگام بســتن درب عمل میکند .همچنین

از یــخزدن نوارهــای آببنــدی در فصــل زمســتان
جلوگیری میکند.

رینگها وچرخها

رینگهــا و قالپاقهــا را در فواصــل زمانی مرتب و

پارچه مورد استفاده برای تمیز کردن رنگ بدنه خودرو

هنگام شستشــوی خودرو ،بشــویید .برای عملکرد

مانده واکس روی دستمال ،شیشهها را کثیف میکند.

زیــر خودرو را تمیز کنید .بــرای عملکرد ترمزگیری

را برای تمیز کردن شیشهها استفاده نکنید .چرا که باقی

مناســب از محلولهــای تمیز کننــده صنعتی جهت

تمیز کردن اســتفاده نمایید .صدمات وارده به رنگ

مناســب ترمزگیــری ،نمــک و کثیفی جمع شــده در
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شاسیها

بــا وجــود اینکــه توجه خاصی به شاســیها شــده

اســت ،امکان ندارد که هنــگام رانندگی الیه محافظ
روی شاســی صدمــه نبینــد .توصیــه میشــود
الیــه محافــظ روی شاســیها و کــف خــودرو را
بــه طــور مرتــب بازبینــی نماییــد .درصــورت لزوم

از پرســنل مجــرب نمایندگیهــای مجــاز شــرکت

کرمــان موتــور بخواهید که شاســیها را ســرویس

ی آن بمالنــد.
کــرده و الیــه ضدخوردگــی بــر رو 

جی ۴
توجه

از بکارگیــری الیه محافظ اضافی شاســی یا مواد
ضدخوردگــی بــر روی لوله اگــزوز ،خفهکن ،مبدل
کاتالیســت یا الیه عایق خــودداری نماید .در غیر

اینصورت خودرو دچار آتشسوزی میشود.

توجه

هرگــز از تمیــز کنندههای حاوی حــال برای تمیز
کردن جلــو داشــبورد و محل قرارگیــری ایربگها
استفاده نکنید.

شــویندههای حاوی حالل منجر به ایجاد ســوراخ
شده ،ســطح را ضعیف میکنند .زمانی که ایربگ

فعــال میشــود ،بخشهــای ضعیــف شــده باعث

¡¡مراقبت از داخل خودرو
قطعات پالســتیکی ،جلو داشــبورد و مــواد چرم
مصنوعی

صدمات جسمی میگردند.

¯¯تودوزیها و پارچههای داخل خودرو

بــرای تمیــز کــردن تودوزیهــا و بخشهــای

واکسکــف ،واکس کفش ،شــویندهها یــا دیگر مواد
مشــابه اســتفاده نکنید .برای جلوگیــری از صدمه

دیدن ،پاک کردن لکههای مقاوم را به نمایندگیهای

مجاز شرکت کرمان موتور بسپارید.

با استفاده از تکهای پارچه مرطوب ،چرم صندلی را
تمیز کنید .اگر چرم خیلی کثیف است از محلول آب

و صابون مالیم استفاده نمایید.

توصیه می شــود برای آســیب نرســیدن به صندلی

چرمی خودرو خود ،هر شــش ماه از مواد شــوینده
مخصــوص نگهداری چرم اســتفاده نمایید .مراقب

باشید آب به درون دوختها نفوذ نکند .پس از تمیز

ایــن قطعات را با تکهای پارچه تمیز و مرطوب ،پاک

پارچـهای درب خــودرو ،صنــدوق عقــب و ســقف ،از

کردن ،چرم را با تکهای پارچه نرم خشک کنید.

تمیز کنندههای پالستیک و مواد شوینده فاقد حالل

اســتفاده نماییــد.

کمربندهای ایمنــی را تمیز نگهدارید .درصورتی که

کنیــد .درصورت تمیز نشــدن ،توصیه میشــود از

استفاده نمایید.

شویندههایحاویموادحاللبهقطعاتصدمهمیزنند.

کفهــای تمیــز کننــده (شــامپو فــرش) و بــرس نــرم

¯¯صندلیهای چرمی (درصورت مجهز بودن)

صندلیهــای چرمی را به مــدت طوالنی در معرض

کمربند ایمنی

کمربند خیلی کثیف شــده اســت ،عملکــرد آن دچار

مشکل میشود .از محلول صابون مالیم برای تمیز

آفتــاب قرار ندهید .در غیر اینصورت رنگ چرم ،از

کردن کمربندهای کثیف اســتفاده کنید .هرگز سعی

بــه هیــچ وجــه و در هیــچ شــرایطی از حاللهــا،

پیش از خشـک شـدن کامل ،اجازه ندهید کمربندها

بینمیرود.
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نکنید کمربندها را از خودرو خارج نمایید.
جمعشوند.

توجه

هرگز برای تمیز کردن کمربند ،آن را پیاده نکنید.

هرگــز از پــاک کنندههــای شــیمیایی بــرای تمیز
کــردن کمربند اســتفاده نکنید .مواد شــیمیایی به

دالیل عمده زنگزدگی

نمــک ،کثیفــی و آب جمع شــده روی شاســیها در

درصورتی که رنگ خودرو پریده باشد ،الیه نگهدارنده

و بارانهای اســیدی که منجربــه زنگزدگی خودرو

رفته باشــد یا زمانی که فلز در معرض اصطحکاک

شوند .در زمســتان باید زیر خودرو را هر ماه تمیز

طوالنی مدت منجر به زنگزدگی میگردند.

بافت تسمه صدمه میزنند .کمربندها را به دور از

بر اثر برخورد ســنگ ،شن یا اجسام مشابه از بین

کمربندهــا را بــه طــور مرتــب کنتــرل نماییــد.

کوچکی قرار گرفته باشــد ،زنگزدگــی رخ میدهد.

محلولهای خورنده قرار دهید.

درصــورت وجــود صدمــه در تســمه ،اتصــاالت
پایــه جمــع کننــده یا قفــل کمربنــد ،بالفاصلــه برای
تعویــض کمربنــد بــه نمایندگیهــای مجــاز شــرکت

کرمــان موتــور مراجعــه نماییــد.

¡¡جلوگیری از زنگزدگی

بــرای جلوگیری از زنگزدگی ،خودروی شــما را به
طــور ماهرانهای طراحی کرده و ســاختهایم .با این

وجود اقداماتی که ما در خودروی شما انجام دادهایم
محدود است .جهت جلوگیری از زنگزدگی خودرو به

مدت طوالنی ،همکاری و کمک شما مورد نیاز است.

بسیار حائز اهمیت است.

درصــورت زندگی در نواحی بــا فاکتورهای زیاد از

¯¯محیط های مستعد زنگزدگی

درصورت زندگی در ناحیهای با عوامل ایجاد کننده
زنگزدگــی بســیار مهم اســت کــه برخــی اقدامات

پیشــگیرانه را انجام دهید .فاکتورهای اصلی برای
تســریع زنگزدگــی عبارتنــد از :نمــک جــاده ،گرد

و خــاک ،مــواد شــیمیایی ،آب و هــوای دریایــی و

آلودگیهای صنعتی.

¯¯اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از زنگزدگی

 .1خودروی خود را تمیز نگهدارید.

بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از زنگزدگی خودرو

تمیز نگهداشــتن خودرو و برطرف نمــودن هرگونه
عامل زنگزدگی اســت .تمیز نگهداشــتن شاسیها
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قبیــل نمک جاده ،نواحی ســاحلی ،آلودگی صنعتی

میشــوند ،برخــی اقدامــات احتیاطــی بایــد انجام

کنیــد .پس از پایان فصل زمســتان ،کف خودرو را
کام ًال تمیز نمایید.

هنگام شستن خودرو ،توجه خاصی به قطعات زیر
ســپر نمایید .این قطعات به ســختی دیده میشوند.

لکههای روی سپرها را به طور کامل تمیز نمایید .در

صورت جمع شــدن گل زیر قطعات اگر آن را خیس
کــرده ولی به طور کامل نشــویید ،زنگ زدگی آن را
تسریع می کنید .تمیز کردن گل و زنگ تشکیل شده

با استفاده از آب و بخار پرفشار  ،موثر است.

بــرای تســهیل آزاد شــدن رطوبــت و جلوگیــری از

زنگزدگی بخشهای داخلی ،هنگام شستن پانلهای

پایینی درب سوراخهای تخلیه روی پانلهای درب و
قابهای ریل را تمیز کنید.

جی ۴
 .2پارکینگ خود را خشک نگه دارید.

میتواند منجربه زنگزدگی شــود .زیر کفپوشها را

از پــارک کــردن خــودرو در پارکینگهــای مرطوب

بــه طور مرتــب کنترل نموده و از خشــک بودن آنها

زنگزدگی با سرعت بیشتری رخ میدهد.

شوینده یا مواد شیمیایی توجه کافی نمایید.

فاقــد تهویه کافی خودداری نمایید .در این مکانها،
درصــورت شســتن خــودرو در پارکینگ یــا راندن

اطمینــان حاصل نمایید .هنگام حمــل کودها ،مواد

درصــورت حمــل مواد فــوق یا مــواد شــیمیایی از

خودروی خیس پوشیده از برف ،یخ یا گل به داخل

ظرفهای مناســب اســتفاده کــرده ،اگر ایــن مواد

زنگ میزند ،مگر اینکــه برای از بین بردن رطوبت،

بالفاصله با آب شسته و سپس خشک نمایید.

پارکینــگ ،خودرو به ویــژه بخشهای خاصی از آن

هوای پارکینگ به خوبی تهویه شود.

 .3رنــگ و تودوزیهای خودرو را در شــرایط
خوبی نگه دارید.

لبههــای خراشــیده یــا فلز در معــرض دیــد باید با

الیهای از رنگ پوشانده شوند تا احتمال زنگزدگی

از ظــرف خود بیــرون ریخت ،بخش کثیف شــده را

توجه

شیشــههای جلو و عقــب ،قالپاقهــا ،گلگیرها و

سیســتم تهویه و غیره بر روی خودرو نباید بدون
اجازه دستکاری ،تعمیر یا پیاده شوند.

آنهــا کاهش یابد .توصیه میشــود نواحی فلزی در
معــرض دیــد را توســط صافــکاری و نقاشــیهای

مجــرب به ویژه نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمان
موتور تعمیر نمایید.

 .4نگهداری از داخل خودرو

رطوبت جمع شــده در کف خودرو یا زیر کفپوشها
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¡¡کنترل قطعات موتور  
مروری بر قطعات موتور
۵

۴

۲

۳

۷
۸

 .۱مخزن انبساط

 .۲گیج (میله اندازهگیری) روغن موتور
 .۳مخزن روغن ترمز

 .۴فیلتر هوا

 .۵جعبه فیوز درون محفظه موتور
 .۶مخزن مایع شیشهشوی
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 .۷درب روغن موتور
 .۸باتری

۱

۶

جی ۴
تمیز کردن قطعات موتور و جلوگیری از زنگزدگی

توجه

خامــوش قرار دهید .از پاشــیدن مســتقیم آب روی

به ســوختگی یا دیگر صدمات جسمی یا تصادف و

اگــر موتــور را بــا حــال نفتــی تمیــز کردهایــد ،الیــه

هرگز چند نوع روغن را با هم ترکیب نکنید .در غیر

اســت .در ایــن مــوارد ،تمــام ســطوح ،تــو رفتگیهــا،

برای شناسایی به موقع نشتیها ،به طور مرتب

چراغهای جلو خودداری نمایید.

آتش سوزی می گردد.

پیش از تعمیر و نگهداری از قطعات موتور ،تمامی

جلوگیــری از زنگزدگــی روی موتــور از بیــن رفتــه

برای اطمینان از ایمنــی ،پیش از کار بر روی قاب

اتصــاالت و قطعــات داخــل موتــور را بایــد بــرای

زمین محل پارک خودرو را کنترل نمایید .درصورت

مراقبتهــای خــاص قــرار دهیــد .ایــن مراقبتهــا

کنترل خودرو با نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمان

جزئیات این فصل را با دقت مطالعه نمایید.

مشبک زیر شیشه ،ســوئیچ را بیرون بکشید .به

این روش از صدمات احتمالی ناشی از روشن شدن
ناگهانی برف پاککن جلوگیری میشود.

جلوگیــری از زنگزدگــی در طوالنــی مــدت تحــت
شــامل قطعــات تعویــض نیازمنــد جلوگیــری از

برگ و مواد خارجی را بالفاصله از روی قاب مشبک

زنگزدگــی نیــز میشــود.

مسدود شدن خروجی آب و ورود مواد خارجی از طریق

قطرات روغن موتور جمع شده بر روی موتور ،نیازمند

زیــر شیشــه بردارید .هــدف از ایــن کار جلوگیری از

ایرکاندیشن و سیســتم تهویه به درون خودرو است.
سطح خارجی محفظه موتور و مجموعه انتقال نیرو،

از آنجا که ترکیب سوخت باقیمانده ،گریس و

اســتفاده از جداکننــده آب و روغــن اســت ،توصیه

میشــود برای تمیز کردن موتور بــه نمایندگیهای

برای جلوگیری از زنگزدگی آببندی شــده اســت.

مجــاز شــرکت کرمــان موتــور مراجعــه نماییــد.

از یخ زدگی در زمســتان  ،ابتدا تمام سطوح محفظه

میتوانیــد تمیز کنندههــا و نگهدارندههــای توصیه

درصورت تمایل به پاشــیدن نمــک جهت جلوگیری

درنمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتــور

موتور و دریچه آب را کام ًال تمیز کرده ،سپس اعمال

شده و تجهیزات الزم را بیابید .در صورتی که تمیز

پیــش از تمیز کردن موتور ،ســوئیچ را در وضعیت

و افزودن روغنها با دقت کافی انجام نشود ،منجر

جلوگیری از زنگزدگی را انجام دهید.

کــردن محفظه موتور ،موتور ،قطعات موتور ،کنترل
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اینصورت قطعات دچار نقص شدید میشود.

وجــود لکه روغــن یا دیگر مایعــات ،بالفاصله برای

موتور تماس بگیرید.

اخطار

هنگام کار بر روی قطعات موتور توجه کافی داشته
باشید .درصورت خروج بخار یا مایع خنک کننده
از زیر درب موتور ،برای جلوگیری از سوختگی از

بــاز کردن درب موتور خــودداری نمایید .تا توقف
خروج بخار و جریان مایع خنککننده و خنک شدن
موتور منتظر بمانید.

¡¡کنترل روغن موتور
انتخاب روغن

بســته بــه دمــای هــوای بیــرون ،روغــن موتــور

مطابــق الزامــات ویســکوزیته  SAEرا انتخــاب
نماییــد .ویســکوزیتههای دمایــی توصیــه روغــن بــه

شــرح زیــر میباشــد:

توجه

اســتفاده از روغــن موتــور  SAE5W20بــرای
رانندگی طوالنی با سرعت باال توصیه نمیشود.

کیفیــت روغــن موتــور بایــد بــا اســتاندارد API
مطابقت داشــته و دسته بندی اســتاندارد باید در

درجه  SJیا باالتر باشد.

¯¯کنترل سطح روغن موتور

مصــرف ســوخت به مصــرف روغــن حــدود %0/3
باشــد ،بــا الزامات مطابقــت دارد .بنابرایــن ،کنترل

ســطح روغن موتــور به طور مرتــب ترجیح ًا پیش از
ســوختگیری و شــروع ســفرهای طوالنــی ضروری

اســت .برای اندازهگیری صحیح سطح روغن موتور

تا ســرد شدن موتور صبر کنید .برای اطالع از محل
قرارگیری گیج ،قســمت مــروری بر قطعات موتور را
مطالعه نمایید.

خــودرو را در مکانــی افقی و مســطح پــارک کنید و

ســپس اقدام به کنترل ســطح روغن موتــور نمایید.

موتور را خاموش کرده ،چند دقیقه منتظر بمانید تا

روغن به داخل کارتر باز گردد.

ســپس ،گیج (میله اندازهگیری) را بیرون بکشــید .با

استفادهازپارچهتمیزآنراخشککردهودوبارهجابزنید.
نهای ًا مجدد ًا گیج را بیرون بکشید ،سطح روغن باید بین

ســطح « »Fحداکثر و « »Eحداقل قرار داشته باشد.

درصورتی که ســطح روغن پایینتــر از  Eبود ،باید

بــه طــور معمــول  ،موتور روغــن مصــرف میکند.
براســاس استاندارهای بینالمللی ،اگر نسبت میزان
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تــا باال آمدن روغن به میــزان کافی روغن بیافزایید.
اطمینان حاصل یابید که سطح روغن بین دو مقیاس

موجود بر روی گیج قرار داشته باشد.

جی ۴
توجه

هن ــگام کار ب ــر روی موت ــور و در محفظ ــه موت ــور
همیشـــه دســـتورالعمل مربوطـــه را بـــه دقـــت
رعایـــت کنیـــد.

ســطح روغــن نبایــد باالتــر از  Fحداکثــر باشــد.

در غیــر اینصــورت روغــن بــه داخــل دریچههــای

خنــک کننده بیافزایید تا ســطح مایع خنک کننده به

میزان عادی برسد .از افزودن بیش از حد مایع خنک

مخــزن میللنگ مکیده شــده ،از طریق اگــزوز وارد

کننــده خــودداری نماییــد .به طور کلی ســطح مایع

کاتالیست سوخته و به آن صدمه بزند.

و حداکثر»( »Fپر) روی مخزن باشد .سیستم خنک

هــوا میشــود .روغن موتــور ممکن اســت در مبدل

کنترل سطح مایع خنک کننده موتور

خنک کننده باید بین دو عالمت حداقل «( »Lپایین)

کننده یک سیستم بسته است و میزان مصرف مایع
خنک کننده کم میباشد .درصورتی که میزان مایع
خنک کننده به شــدت کاهش یافته اســت ،نشتی در

¯¯افزودن روغن موتور

سیســتم وجــود دارد .در این صورت برای کنترل و
بازرسی سیستم خنک کننده به نمایندگیهای مجاز

کرمان موتور مراجعه نمایید.

هنگام کنترل ســطح مایع خنک کننده از خنک شدن
هنــگام قرارداشــتن ســطح روغــن موتــور در  Eیــا

پایینتر از آن ،زمان افزودن روغن فرارسیده است.

موتــور و پاییــن آوردن دمــای آن اطمینــان حاصل
نماییــد .درصورتــی کــه ســطح مایــع خنــک کننده

پایینتر یا در ســطح  Lاســت ،به میــزان کافی مایع
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اخطار

درصورتــی کــه هنــگام داغ بــودن موتــور و یــا

خــودروی خود اســتفاده کنید .در غیــر اینصورت
موتــور صدمــه می بینــد .افزودنیهــای مایع خنک
کننده برای ســامت انســان مضر هســتند .توصیه

رادیاتور ،درب مخزن انبساط مایع خنک کننده یا

میشــود مایع خنک کننده پیشنهادی کرمان موتور

با فشــار باال به بیرون پاشیده ،منجربه سوختگی

پارامترهــای لیســت شــده در جــدول زیــر افــزوده

رادیاتور را باز کنید ،بخار و مایع خنککننده داغ

شــدید میگردد .هرگز هنــگام داغ بودن موتور و یا

رادیاتور درب مخزن انبســاط مایع خنک کننده یا
رادیاتور را باز نکنید.

از ضد یخ مارک مشابه استفاده نمایید .ضدیخهای
با مارکهــای مختلــف ،دارای ترکیبــات متفاوتی

هســتند .درصــورت ترکیب ضد یخ بــا مارکهای
گوناگون ،واکنشهای شیمیایی بین افزودنیهای
آنها رخ میدهد و در نتیجه خصوصیات شیمیایی

ترکیبات عوض میشود.

¯¯مایع خنک کننده موتور توصیه شده

مایــع خنک کننــده موتــور شــامل آب و افزودنیها

را خریــداری نمایید .مایع خنک کننده را براســاس
یاتعویض نمایید.

دمای محیط
(°C (F

ترکیب مایع خنک کننده موتور
مایع خنک
کننده

آب
%65

)-15(5

%35

)-25(-13

%40

%60

)-35(-۳۱

%50

%50

)-45(-49

%60

%40

¯¯تعویض مایع خنک کننده

براساس جدول زمانبندی کتابچه راهنمای گارانتی
و نگهداری مایع خنککننده را تعویض نمایید .روش

تعویض مایع خنک کننده به شرح زیر میباشد :

 .۱خــودرو را در مکانــی افقــی پارک نمــوده ،ترمز
دستی را درگیر نمایید .پس از سرد شدن موتور،

درپوش رادیاتور را باز کنید.

 .۲ظرفی در زیر رادیاتور قرار دهید .شیر تخلیه آب
رادیاتــور را باز کرده ،مایع خنک کننده موتور را
تخلیه نمایید و سپس شیر را ببندید.

 .۳بــا توجه به دســتورالعمل روی قوطی مایع خنک
کننده موتور ،به میزان کافی مایع خنک کننده به

منبع انبساط بیافزایید.

 .۴درپــوش رادیاتور را با گشــتاور مشــخص شــده
خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید .این کار
فشار داخل سیستم خنک کننده را کاهش میدهد.

درپــوش رادیاتور را بردارید .آب مقطر یا آب بدون

اســت .همــه افزودنیهــای موجــود در بــازار برای

امالح اضافه کنید تا محلول به دهانه رادیاتور برسد.

خودروی شما مناسب نیستند.

 .۵درپــوش رادیاتــور را ببندید .بســته بــودن کامل

همیشــه از مایــع خنک کننده مناســب بــرای موتور

درب مخزن انبساط و عدم وجود نشتی را کنترل
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جی ۴
نمایید.

توجه

کنترل و تعویض فیلتر هوا

کنترل سطح روغن ترمز

درصورتــی کــه مایــع خنــک کننده بــر روی خــودرو
پاشــید ،بالفاصلــه بــا آب تمیــز آن را بشــویید،
مایــع خنــک کننــده خورنــده بــوده و بــه رنــگ بدنــه

صدمــه میزنــد.

 از مایــع خنککننــده توصیــه شــده توســط
نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتــور کــه
مطابــق بــا شــرایط محیطــی گوناگــون اســت
اســتفاده کنیــد .اضافــه کــردن هــر نــوع افزودنی به

مایــع خنککننــده ممنــوع اســت.

اخطار

فــن خنــک کننده موتور توســط دمــای مایع خنک
کننده کنترل میشــود .بنابرایــن عملکرد فن حتی

پس از خاموش کردن موتور عادی است .هنگام کار
در اطراف تیغههای فن بسیار دقت نمایید تا دچار

صدمات جســمی نشــوید .معمو ًال فن خنک کننده

پس از سرد شدن موتور خاموش میشود.

فیلتر هوا را به روش زیر تعویض نمایید:

ســطح روغــن ترمز مخــزن را به طــور مرتب کنترل

 .2گیرههای دو طرف درپوش ورودی را باز کنید.

حداکثــر “ ”MAXو حداقــل “ ”MINقــرار داشــته

 .4فیلتــر جدیــد را بــه روش معکوس خــارج کردن،

اتوماتیــک لنتها و ســایش لنت ها هنــگام رانندگی

 .1درب موتور را باز کنید.

 .3فیلتر قدیمی را خارج کنید.
سوار کنید.

نماییــد .ســطح روغــن ترمز بایــد بیــن عالمتهای

باشــد .ســطح روغن ترمز به تدریج براساس تنظیم

کاهش مییابد .این حالت عادی است.

درصورتی که ســطح روغــن ترمــز درون مخزن به
شدت افت کرده است ،یا حتی به زیر عالمت حداقل
“ ”MINرســیده اســت ،مشــکلی در آببندی ترمزها
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وجود دارد .درصورتی که ســطح روغن ترمز داخل

است .بنابراین قوی ًا توصیه میشود تعویض روغن

ترمز روشن میشود .درصورت بروز چنین حالتی،

موتــور بســپارید .اکیــد ًا توصیه میشــود که روغن

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

تعویض نمایید.

مخزن خیلی پایین باشــد ،چراغ نشــانگر سیســتم
برای کنترل و تعمیر سیستم ترمز به نمایندگیهای

¯¯تعویض روغن ترمز

روغــن ترمــز آب جــذب میکنــد و با گذشــت زمان
آب بیشــتر و بیشــتری از اتمســفر به خود میگیرد.

درصورتــی که میــزان آب درون روغــن ترمز خیلی
باال باشــد ،منجربه خوردگی و زنگ زدگی سیســتم

ترمز میشــود .بهعالوه ،نقطه جوش روغن ترمز به

شدت کاهش مییابد .بنابراین تعویض روغن ترمز

در فواصل زمانی مرتب ضروری است.

ترمــز را بــه نمایندگــی هــای مجاز شــرکت کرمان

ترمز را هر  2ســال یا پس از طی  ۴۰/000کیلومتر

توجه

سیســتم ترمز نقش مهمی در ایمنی رانندگی دارد.
بنابرایــن توصیه میشــود بــرای کنترل ســایش
لنتهای ترمز به نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان

موتور مراجعه نمایید.

هنگام افزودن روغن ترمز به شــدت مراقب باشید.
درصورت پاشیدن روغن ترمز به چشمانتان ،دید
شــما دچار اشکال میشود.اگر روغن ترمز بر روی

هنگام تعویض روغن ترمز (برای مدلهای متفاوت،

خودرو پاشــید ،بالفاصله آن را تمیز کنید ،در غیر

مشورت نمایید) ،فقط از روغن ترمز تازه و استفاده

جهت پیشگیری از پاشیدن روغن ترمز به موتور،

بــا نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتــور

نشده کرمان موتور استفاده نمایید.

به دلیل فاکتورهای تکنیکی ،داشتن ابزارهای خاص
و تجربــه کافــی برای تعویــض روغن ترمــز الزامی

باتری

اینصورت رنگ بدنه خودرو صدمه میبیند.

از افزودن بیش از حد روغن ترمز خودداری نمایید.

چــرا که پاشــیدن روغن ترمــز بــر روی موتور داغ
منجر به آتشســوزی و در نتیجه صدمات جسمی
جدی و آسیب دیدن خودرو میگردد.
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باتــری خودروی شــما نیازی به تعمیــر و نگهداری

ندارد .درصورت لزوم تعویض باتری ،شــماره حک

شــده روی باتری قدیمی باید با شماره باتری جدید
مشابه باشد .برای اطالع از موقعیت باتری به بخش
«مروری بر قطعات موتور» مراجعه نمایید.

جی ۴
توجه

از ســرو ته کردن باتری خــودداری نمایید .در غیر
اینصورت اســید باتری از خانههای باتری خالی

میشود .درصورتی که اســید به طور اتفاقی وارد

چشمانتان شد بالفاصله با آب فراوان آن را شسته
و بــه مرکز اورژانــس مراجعه نماییــد .درصورت

پاشــیدن اسید به پوســت یا لباسها بالفاصله با

محلــول صابون خنثــی ،محل را شستشــو دهید.

کابــل منفی باتــری را جدا کــرده و هنگام تعویض
المپ تنها چراغ را خاموش نمایید.

پیــش از پیاده کــردن باتــری ،ابتدا کابــل منفی و
سپس کابل مثبت را جدا نمایید.

پیــش از اتصــال مجدد باتــری ،تمامــی تجهیزات
الکتریکی را خاموش نمایید .هنگام اتصال باتری
ابتــدا کابــل مثبت و ســپس کابل منفــی را متصل

کنید .هرگز کابلهای مثبت و منفی را با هم اشتباه

درصورت قورت دادن تصادفی اسید ،بالفاصله با

نگیریــد در غیــر اینصورت ممکن اســت منجر به

هرگــز در نزدیکــی آتــش ،شــعلههای الکتریکی و

از جداکردن باتری هنگام قرارداشــتن ســوئیچ در

خــودداری نماییــد .از نزدیــک شــدن جرقههــای

نماییــد .در غیر اینصــورت تجهیــزات الکتریکی

مرکز اورژانس تماس بگیرید.

نور شــدید با باتری کار نکنید .از ســیگار کشیدن

الکتریکی حاصل از کابلها ،تجهیزات الکتریکی یا
حتی خالی کردن الکتریســیته ساکن بدن به باتری
جلوگیــری نماییــد ،در غیــر اینصــورت منجر به

انفجار باتری میشود.

هنــگام شــارژ باتری ،ترکیــب گازی قابــل انفجار

آتشسوزی گردد.

وضعیت روشــن یا روشــن بودن موتور خودداری
(قطعــات الکترونیکــی) صدمــه میبیننــد بــرای
جلوگیــری از صدمــه دیــدن مخزن باتری توســط

پرتوهــای مــاوراء بنفــش  ،از قــرار دادن باتری در

معرض نور آفتاب خودداری نمایید.

نگهداری و انبار باتری

برای افزایش عمر مفید باتری ،پیشگیریهای زیر را

مد نظر قرار دهید:

سطح باالیی باتری را تمیز و خشک نگه دارید.

ترمینالهــا و اتصاالت باتــری را تمیز و محکم نگه

دارید .به ترمینالها وازلین یا گریس بمالید.

درصورتــی کــه الکترولیت باتری به بیرون پاشــید،
بالفاصله با محلول جوششیرین آن را تمیز کنید.

درصورت تمایل به قرار دادن باتری در پارکینگ به
مدت طوالنی ،کابل منفی باتری را جدا کنید .بهعالوه
بایــد هر شــش هفته یکبــار باتــری را شــارژ کنید.

توجه

باتری حاوی مواد سمی میباشد .باتریهای قدیمی
برای سالمتی و محیطزیست مضر میباشد.

از دور انداختن باتری به همراه آشغالهای خانگی
خــودداری کــرده و از روشهــای دفع مــورد تایید
قوانین محلی استفاده نمایید.

تولید میشود.

کودکان را از باتری و اسید دور نگهدارید.

پیــش از تعویــض باتری موتــور همــه تجهیزات
الکتریکیراخاموشکردهوسوئیچرابیرونبکشید.
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¯¯ترمینالهای باتری را تمیز کنید

ترمینالهای باتری را به روش زیر تمیز نمایید:

کنترل شمعها

به طور دورهای و براساس جدول زمانبندی کتابچه

 .1سوئیچ را در وضعیت خاموش قرار داده و کلید

نگهداری ،شمعها را تعویض نمایید.

 .2گیرههــای کابلهای باتری را با آچار شــل کرده

شمعها را به روش زیر انجام دهید:

را بیرون بکشید.

و باز کنید .ابتدا کابل منفی باتری را جدا کنید.

 .3ترمینالهــای باتــری را بــا بــرس فلزی یــا ابزار
مناسب تمیز کنید.

 .4اگــر بــر روی ترمینالهای باتری پودر ســفید یا

هنــگام تعویض شــمع در دوره نگهــداری ،تعویض

سیســتم جرقه موتور و شــمعها در کنــار هم به

کاهش مواد سمی داخل گازهای آالینده خروجی
اگــزوز کمــک میکننــد .توصیــه میشــود برای

جلوگیــری از نقص شــمع و صدمــه دیدن موتور

آبی روشــن وجود داشته باشــد ،ترمینال باتری

به دلیل عملکرد نامناسب شمعها یا افزایش مواد

ی ماندههای زنگ را با محلول جوششــیرین
 .5باقــ 

نمایید .تعداد الکترودها ،میزان مقاومت حرارتی و

زنگزده است.

تمیــز نمایید .محلول جوش شــیرین کف کرده و

قهوهای رنگ میشود.

 .6پس از اتمام کف کردن  ،محلول را با آب تمیز بشویید.

آالینده ،از شمعهای اصلی کرمان موتور استفاده

پیــش از رانندگــی ،قــرار داشــتن ســطح مایــع

قابلیت ضد امواج رادیویی در شمعها مهم است.

کنتــرل نمایید .در غیــر اینصورت به میــزان کافی

طراحـی و سـاخت شـمعها براسـاس فرایندهـای
تکنیکـی خاصـی انجـام میگیـرد .بنابرایـن

پس از آن با استفاده از تکهای کاغذ یا پارچه باتری

توصیـه میشـود فقـط از شـمعهای تاییـد شـده

 .7کابل مثبت باتری ( )+را متصل کرده و محکم کنید

موتـور اسـتفاده نماییـد.

را خشک کنید.

و ســپس کابل منفی باتــری ( )-را متصل کنید.

کنترل مایع شیشهشوی

توسـط نمایندگیهـای مجـاز شـرکت کرمـان
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شیشهشــوی داخــل مخــزن در میــزان مناســب را
مایع شیشهشوی بیافزایید.

بــرای اطــاع از محــل قرارگیــری مخــزن مایــع

شیشهشــوی ،بــه بخش مــروری بر قطعــات موتور
مراجعــه نماییــد .حجــم مخزن بــر روی ســطح آن

حک شــده اســت .درهوای ســرد ،از افــزودن مایع
شیشهشــوی بیش از  3/4عالمت حداکثر خودداری

نمایــد .درصورتی که دما خیلی پایین باشــد ،مایع

جی ۴
شیشهشــوی منجمــد شــده و حجــم آن افزایــش
مییابــد .درصورتــی کــه مایع شیشهشــوی زیادی

¡¡کنترل تیغههای برف پاککنها

مجاز شــرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

ممکن است تیغه برف پاککن در زمستان صدمه

دیــده باشــد ،درصورت صدمه دیــدن تیغه آن را

در مخــزن بریزید ،مخزن انبســاط با مایع پر شــده

تعویض نمایید.

و حتی ممکن اســت مخزن بترکد .توصیه میشــود

ممکـن اسـت زاویه موقعیـت بازوی بـرف پاککن

بــه مایع شیشهشــوی خــودرو آب خالــی بیافزایید.

غلط باشـد .برای یافتن علت ،تنظیم و درصورت

مایــع شیشهشــوی خــودرو دارای خاصیــت ضــد

نیـاز تعویـض تیغههـای برف پاک کـن ،میتوانید

انجمــاد و ضــ د آلودگی بــرای طوالنی مدت اســت.

بـه نمایندگیهـای مجـاز شـرکت کرمـان موتـور

مراجعـه نمایید.

عملکرد عادی برف پاککنها و شــرایط ســاییدگی

آنها را به طــور مرتب کنترل نمایید .درصورتی که
تیغه برف پاککنها ســاییده و دندانهای شده ،علت

میتواند یکی از موارد زیر باشد:

درصورتــی که به کارواشهــای اتوماتیک مراجعه
کرده باشــید ،ممکن اســت باقی مانده واکسهای

سختبررویشیشهباقیماندهباشد،واکسسخت
ک میشــود.
فقــط با تمیز کنندههای مخصوص پا 
بــرای اطــاع از جزئیات بیشــتر بــا نمایندیهای
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¡¡کنترل وتعویض چرخها

توجه

الستیکهای جدید چســبندگی الزم با سطح جاده
را ایجــاد نمیکننــد ،بنابرایــن بــه دوره آببنــدی
نیاز دارند .در الســتیکهای جدید الزم است که در

 500 kmاول با ســرعت متوسط رانندگی نمایید.

آببندی مناســب الســتیکها به افزایش عمر مفید

آنها کمک میکند.

بســته بــه نــوع الســتیک و کارخانــه ســازنده ،آج

الستیکها در ساختار و شکل متفاوت هستند.

صدمات وارده به الســتیک (پنچری ،بریدگی ،ترک

و بــاد کردگی) را به طور مرتب کنترل نموده و مواد
خارجی را از روی آج الستیکها تمیز نمایید.

بــرای جلوگیــری از صدمــه دیــدن الســتیکها و

رینگهــا ،تا حد ممکــن از روی موانع عبور نکرده و

هنگام رسیدن به جداول و موانع مشابه تا حد ممکن
ی آنها عبور کنید.
آهسته از رو 

بــه طور کلــی ،دیدن صدمــات وارده به الســتیک و

رینــگ مشــکل اســت .لــرزش غیرعادی یا کشــیده

شــدن خودرو بــه یک طرف نشــانگر صدمــه دیدن
الســتیک اســت .درصورت وجود چنین مشکالتی،

¯¯فشار باد الستیک

در زمستان فشار باد الستیکها باید  20 kpبیشتر

بالفاصلــه ســرعت خودرو را کم کــرده و خودرو را

از فشــار باد در تابســتان باشد .حداقل ماهی یکبار

بادکردگــی و غیــره) را کنتــرل نماییــد ،در صورت

الستیک را پیش از هر سفر طوالنی کنترل نمایید.

متوقف نمایید .صدمات وارده به الستیک (بریدگی،
مشــاهده آســیب ،تــا نزدیکتریــن نمایندگــی مجاز

شرکت کرمان موتور آهسته برانید.

الستیکهای دارای آج جهتدار

درصورتــی کــه آج الســتیکها در جهــت خاصــی
قرار گرفتهاند (فلش نمایشــگر جهت بر روی ســطح

الســتیک دیده میشود) ،باید الســتیک را به نحوی
ســوار کنید کــه جهت فلش به ســمت جلوی خودرو

قــرار گیرد .بــا این روش الســتیک عملکــرد بهتری
هنــگام حرکــت در آب داشــته و چســبندگی آن بــا
جاده هم بهتر خواهد شد و همچنین صدا و سایش

کمتری خواهد داشت.
¯¯عمر مفید الستیک

معمو ًال عمر مفید الستیک به فاکتورهایی همانند فشار

باد ،عادات رانندگی و باالنس چرخها بستگی دارد.
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فشــار باد الســتیکها را کنتــرل نمایید .فشــار باد
همیشــه الســتیک زاپاس به همراه داشــته باشــید.

الســتیک زاپاس باید با حداکثر فشــار بــاد توصیه

شده باد شود.

فشــار باد الســتیک را هنگام ســرد بودن الســتیک
کنتــرل نماییــد .از کاهــش فشــار باد الســتیک گرم

خودداری نمایید .چرا که گرما فشــار باد را افزایش
میدهــد .فشــار باد الســتیک بایــد با توجــه به بار
خــودرو تنظیم شــود .فشــار باد خیلی کــم یا خیلی
بــاال عمر مفید الســتیک را کاهــش داده و بر قابلیت

رانندگی با خودرو تاثیر میگذارد .فشــار باد خیلی

کم ،مصرف سوخت را افزایش داده و در نتیجه هوا
را بیشتر آلوده میکند.

فشار باد الستیک را هنگام سرد بودن کامل الستیک
کنتــرل نماییــد .فشــار باد الســتیک را بــا توجه به

جی ۴
دستورالعمل مربوطه بروی برچسب الستیک تنطیم

با این وجود رانندگی منجر به خارج شدن چرخها از

نمایان میشــود .با توجه بــه محصوالت متفاوت 4

صدمه در الستیک را کنترل نمایید.

چرخهای خارج از باالنس ســرعت سایش مکانیسم

یکنواخت تعبیه شده است.

نمایید .پس از انجام تنظیمات عدم وجود نشــتی یا

فشار باد ()KPa

اندازه الستیک
185/65/R15

جلو

۲۴0±۱0

عقب

۲۴0±۱0

¯¯عادات رانندگی

عــادات رانندگــی همانند دور زدن با ســرعت زیاد،

باالنس و لرزش فرمان میشوند.

فرماندهی ،سیستم تعلیق و چرخها را باال میبرند.

بنابرایــن باالنس دینامیک چرخها ضروری اســت.

بهعالوه ،باید هر بار که چرخها را تعویض یا تعمیر

میکنید دوباره آنها را باالنس نمایید.

عالمت سایش چرخ

¯¯باالنس دینامیک چرخ

چرخها ضروری است.

الســتیک ســاییده را عوض کنیــد ،هرگز تعویض
الستیک را به تأخیر نیاندازید.

الستیکی که به شدت ساییده شده ،به ویژه هنگام

استفاده از الستیک به شدت ساییده یا با فشار باد
نامناسب ،منجر به تصادف ،صدمات جسمی جدی

و حتی مرگ میگردد.

عملکــرد کلــی بهتر ،چرخهــا در کارخانــه باالنس و

خــودرو ،احتمــا ًال نیاز بــه چک کردن هم راســتایی

کــه عالمت ســایش پدیدار شــده اســت ،بالفاصله

انتظار شروع به سر خوردن می کند.

بــرای بــه حداکثر رســانی عمــر مفید الســتیکها و

وجــود ســایش غیرعــادی چرخهــا و یــا انحــراف

زمانــی که الســتیکها به حدی ســاییده شــدهاند

خیس را ندارد .بهعالوه خودرو پیش از زمان مورد

ساییدگی الستیک را باال میبرد.

چرخهــا و باالنس چرخ نیــاز نبوده ،ولی در صورت

اخطار

رانندگی با ســرعت باال ،چســبندگی کافی با جاده

افزایــش ناگهانــی ســرعت و ترمزهــای ناگهانــی،

همراســتا شدهاند .اگر چه تنظیم منظم هم راستایی

تــا  8عالمت ســایش در محیط الســتیک به صورت

عالمت سایش

زمانــی که میزان ســایش آج به حداکثر رســید یا از

آن فراتر رفت ،عالمت ســایش بر روی آج الســتیک
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¯¯جابهجا نمودن الستیکها

درســت آنها مطابق شــکل مطمئن شــوید و از چرخ

زاپاس هنگام جابهجایی استفاده نکنید.

بعداز جابهجایی الستیکها ،فشار باد الستیکهای

ترتیب ســفت کردن مهرههای چــرخ مطابق تصویر

زیر میباشد:

جلــو و عقــب را مطابق بــا برچســب اطالعات روی

2

آنها تنظیم نمایید .از بســته شدن مهرههای چرخ به

5

درستی مطمئن شوید.
¯¯مهرههای چرخ

گشــتاور ســفت کردن مهرههای چــرخ  100تا 120

نیوتن بر متر است.

الستیکها را پس از طی مسافت بین  80۰0تا 13۰00

کیلومتــر ( 50۰0تــا  8۰00مایــل) جا به جــا کنید.

هنگام جابهجایی الستیکها ،هم راستایی چرخها و

ســایش غیرعادی بر روی آنها را هم کنترل نمایید.
ضمن ًا ،از آســیب نداشتن الستیک و چرخها مطمئن

شــوید .در جابهجا نمودن الســتیکها که به سایش
یکنواخــت در تمامــی الســتیکهای خــودرو کمــک

میکنندجابهجایی اول بسیار مهم میباشد.

هنــگام جابهجــا نمــودن الســتیکها از جابهجایــی

مهرههــای چــرخ را تمیــز و رزوههــا را در شــرایط

خوبی نگه دارید .در هیچ شرایطی به مهرههای چرخ
گریس یا روغن نمالید.

توجه

درصورتــی کــه گشــتاور ســفتکردن مهرههــای
چرخ خیلــی کم باشــد ،مهرههای چرخ باز شــده،

منجربه تصادف میشوند .درصورتی که گشتاور
سفتکردن مهرههای چرخ خیلی زیاد باشد  ،مهره و
رزوههای آن آسیب میبینند.
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3

4
1
¯¯تعویض الستیک و رینگ

الســتیک و رینــگ چــرخ بخشهــای ســاختاری
مهمــی هســتند .بهتــر اســت از رینــگ و الســتیک
تاییــد شــده کرمــان موتــور اســتفاده نماییــد تــا

بهتریــن چســبندگی الســتیک و جــاده و بیشــترین

ایمنــی هنــگام رانندگــی را داشــته باشــید .رینــگ و
الســتیکهای متعــددی مــورد تأییــد شــرکت کرمــان

موتــور هســتند ،بــرای اطــاع از جزئیــات بیشــتر

جی ۴
بــه نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتــور

مراجعــه نماییــد.

بــرای اطمینــان از ایمنی رانندگی توصیه میشــود

الستیکها را به صورت جفتی تعویض نمایید.

هر چهار چرخ خودروی شــما باید به الســتیکهای

رادیــال دو جهتــه بــا طــرح آج ،ســاختار و ســایز
یکسان (محیط چرخشی) مجهز باشند .درصورتی
کــه الســتیک زاپــاس و الســتیکهای زیر خــودرو،

خصوصیات متفاوتی دارند ،فقط زمانی که الستیک

خودرو مشــکل پیدا کرد از الستیک زاپاس استفاده
نماییــد .اســتفاده از الســتیک زاپاس را بــه حداقل

رســانده و همچنین با ســرعت کم رانندگی نمایید.
در اولیــن فرصت الســتیک اصلــی را تعمیر کرده و

استفاده کنید.

توجه

با الستیکی که بیش از  6سال از عمر آن میگذرد با
دقت رانندگی کرده و این الستیک را فقط در مواقع
ضروری مورد استفاده قرار دهید.

الستیکهاراازروغن،گریسوسوختدورنگ هدارید.

توجه

از نظــر فنی الســتیکهایی کــه بــرای خودروهای
دیگر مناسب هستند ،برای خودروی شما مناسب

نمیباشند .در برخی مواقع الستیکهای خودروی
هم مدل خودرو شما نیز ،مناسب استفاده نیستند.

درصورت گم شدن درپوش والو ،بالفاصله به روی

رینگ و الســتیکهای تأیید نشــده کرمان موتور،

پیش از پیاده کردن الستیکها عالمتهای آن را پیدا

چرخها و پیچها دارای ســاختار یکسانی هستند.

رینــگ و الســتیکها را در مــکان خشــک و خنــک

طول و شکل مناسب برای چرخ استفاده نمایید.

آن درپوش جدید نصب نمایید.

کنیـد .جهـت چرخـش السـتیکها را تغییـر ندهید.

نگهداریــد.

درصورتــی که از الســتیکهای غیر اصلــی کرمان

موتــور اســتفاده میکنیــد ،پیشــگیریهای زیــر را
مدنظر قرار دهید:

ایمنی رانندگی راکاهش میدهند.

هنگام تعویض چرخها باید از پیچ و مهرههایی با

¡¡سیستم کنترل گازهای آالینده خروجی اگزوز

عملکــرد عــادی سیســتم کنتــرل گازهــای آالینــده
خروجــی اگــزوز بــرای حفاظــت از محیــط زیســت

از الســتیکهای دســت دوم کــه نمیدانیــد در چــه

خــودرو ،حائــز اهمیــت اســت .بنابرایــن توصیــه

الستیکهای جدید باید اندازه  ،ظرفیت بار ،محدوده

فقطازسوختبدونسربمناسببرایخودروهای

داشته باشند.

در خودروهای مجهزبه مبدل کاتالیست،از اتمام

شرایطی استفاده شدهاند ،استفاده نکنید.

میشود ،نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

ســرعت و ســاختار مشــابه با الســتیکهای قدیمی

مجهزبــه مبــدل کاتالیســت اســتفاده نماییــد.
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سوخت جلوگیری نمایید .اتمام سوخت منجر به

خفه کردن محفظه احتراق درنتیجه ورود سوخت
به سیستم اگزوز و صدمه دیدن مبدل کاتالیست

بر اثر داغ کردن بیش از حد میگردد.

درصورت خفهکــردن محفظه احتــراق ،خروجی
نیــرو کاهــش یافتــه و رانندگی با مشــکل مواجه
میشود ،که نشاندهنده وجود نقص در سیستم

جرقه اســت .در این حالت سوخت نسوخته وارد
هوا میشود و مبدل کاتالیست به دلیل داغ کردن
صدمه میبیند .بالفاصله سرعت را کم کرده و به
نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور
مراجعه نمایید.

از افزودن بیش از حد روغن موتور خودداری نمایید.

درصورتــی که خودرو را به روش بکســل نمودن
استارت میزنید ،فاصله بکسل نمودن نباید بیش

از  50 mباشد.

توجه

هنگام رانندگی در شرایط جادهای نامناسب یا در
شرایط غیرعادی ممکن است کاتالیست کانورتور
صدمه ببینــد .هنــگام توقف خودرو ،کاتالیســت
کانورتور را از مواد قابل اشتعال دور نگه دارید.

از مالیدن مواد ضد زنگ یا محافظتی در زیر خودرو
و بــه مانیفولــد اگــزوز ،لولــه اگزوز ،کاتالیســت

کانورتور یا سپر حرارتی خودداری نمایید .در غیر
اینصورت ،این مواد هنگام رانندگی آتش میگیرند.

مبدل کاتالیست سه راهه

این سیستم برای تبدیل گازهای خطرناک Co، HC

و  NOxبه دی اکسید کربن ،آب و نیتروژن از طریق

اکسیداسیون و کاهش طراحی شده است.
توصیه:

در برخی شرایط کاری خاص موتور حتی با وجود
عملکرد عادی کاتالیســت کانورتور ممکن اســت در

گاز خروجی از اگزوز ،ســولفور تولید شود .در این
حالت استفاده از سوختهای دیگر یا سوخت بدون
سرب سوپر میتواند مفید واقع شود.
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جی ۴
¡¡الستیک زاپاس ،جک و ابزارها

فشار باد الســتیک زاپاس را به طور مرتب کنترل
نمایید .تا در مواقع اضطراری بتوان از آن استفاده

تعویض الستیک

برای تعویض الستیک پنچر به روش زیر اقدام نمایید:

نمــود .الســتیک زاپــاس را تــا حداکثر فشــار باد

مشخص شده باد کنید تا در تمام شرایط بتوان از
آن استفاده کرد.

توجه

چراغهای اعالم خطر (فالشر) را روشن نمایید.

خــودو را در مکانی ایمن بــه دور از جریان عبوری
پارک نمایید.

خودرو را در زمینی مسطح و صاف پارک نمایید.

مشخصات جک
در خودرو  ،J4الستیک زاپاس ،جک و ابزاها در زیر
کفی صندوق عقب قرار گرفتهاند.

توجه

از نصــب گیره نگهداری الســتیک زاپــاس در کف
صندوق عقب اطمینان حاصل نمایید.

ابزارها شامل مثلث شبرنگ هشدار میباشد .پس

از توقف خودرو در مواقع اضطراری مثلث شبرنگ
را در فاصله  100 mاز پشــت خودرو در مکانی که

دیده شود در جاده قرار دهید

حداکثرظرفیتبارمجاز

800kg

نوع گریس روانکار

برپایه لیتیوم

توجه

در ایــن خــودرو فقط از جــک طراحی شــده کرمان
موتور استفاده نمایید.

هرگز بــاری بیش از حداکثر ظرفیــت مجاز بار به
جک وارد نکنید.

جهت جلوگیری از صدمه به خودرو و آســیبهای
جســمی ،هرگــز از جــک بــرای بلنــد کــردن دیگــر

خودروها استفاده نکنید.
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موتور را خاموش کرده و سوئیچ را بردارید.
ترمز دستی را درگیر نمایید.

سرنشینان را از خودرو خارج کرده و به محلی امن
خارج از جاده هدایت کنید.

مثلث شبرنگ هشدار را در فاصله  100 mاز پشت
خودرو قرار دهید.

بــه صــورت ضربــدری پشــت الســتیکی کــه در
جهــت مخالــف الســتیک پنچــر قــرار گرفتــه ،بلــوک

مانــع قــرار دهیــد.

عدم توجه به دستورالعملهای زیر منجر به صدمه
و آسیب خودرو و سرنشینان میگردد.

خارج کردن و جای دادن الستیک زاپاس

¡¡تعویض الستیک

درصورت پنچر شدن یا ترکیدن الستیک ،نکات زیر
هنــگام رانندگــی مســتقیم پــای خــود را از روی پــدال

به گیربکس اتوماتیک) ،دســتهدنده را در دنده پارک

سودمند خواهند بود:

گاز برداشــته ،آهســته خــودرو را در مکانــی ایمــن
سفت کردن

شل کردن

پــارک کنیــد .از ترمــز کــردن خــودداری نمــوده،
ســعی نکنیــد بالفاصلــه خــودرو را متوقــف کنیــد.

 .1درب صندوق عقب را باز کنید.

را روشــن نمــوده ،ترمــز دســتی را کشــیده (در

دنــده را در دنده پــارک ( Pدر خودروهای مجهز به

 .3با دســت پیچهای نگهدارنده الســتیک زاپاس را

گیربکــس معمولی) یا در دنــده عقب  Rقرار دهید و

 .4الستیک زاپاس را خارج نمایید.

حدود ًا  100متری بگذارید.

الستیک زاپاس قرار دهید.

برای تعویض الستیک ،تا جای ممکن خودرو را در

خــارج از جــاده خــودرو را پــارک کنیــد.

خودروهــای مجهز بــه گیربکس اتوماتیک) ،دســته

 .5الســتیک پنچــر را در جهت عکس بیــرون آوردن

دنده عقب  Rقرار داده و ترمز دستی را درگیر نمایید.

جک و الستیک زاپاس را از خودرو خارج کنید.

بــرای خــارج کــردن الســتیک زاپــاس روش زیــر را

خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.

( Pدر خودروهای مجهز به گیربکس معمولی) یا در

در اینصــورت ممکــن اســت کنتــرل خــودرو را از

پس از توقف کامل ،چراغهای اعالم خطر (فالشــر)

 .2کفی صندوق عقب را بلند کنید.

پیش از تعویض الستیک پنچر (در خودروهای مجهز

مکانی مسطح و به دور از ترافیک عبوری پارک کنید.

دســت بدهیــد .آهســته در مکانــی مســطح و ســخت

دنبــال نماییــد:

الستیک پنچر را به روش زیر تعویض کنید:

برای تعویض الستیک پنچر به روش زیر اقدام کنید.

مثلث شــبرنگ هشــدار را پشــت خــودرو در فاصله

تمامی سرنشینان را از خودرو خارج کرده ،به مکانی

امن خارج از جاده و به دور از ترافیک عبوری ببرید.
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 .1جک و الستیک زاپاس را خارج کنید.

جی ۴
 .2پشت چرخ بلوک مانع قرار دهید.

 .3مهرههای چرخ را شل کنید.

 .4جک را در محل صحیح قرار دهید.

پیــش از قرار دادن خــودرو بر روی جک ،بهصورت

پیــش از بلند کردن خــودرو  ،از قرار گرفتن صحیح

بــرای جلوگیــری از صدمــه دیدن خــودرو ،پیش از

الســتیک پنچر قــرار گرفته ،بلوک مانع قــرار دهید.

آچــار چرخ را آهســته و در خــاف جهت عقربههای

را در محل صحیح نمایشی در تصویر قرار دهید.

ضربــدری پشــت الســتیکی کــه در جهــت مخالــف

ایــن کار از حرکت خودرو هنگام تعویض الســتیک
جلوگیری میکند.

آچــار چرخ بــر روی مهره اطمینــان حاصل نمایید.

ســاعت بچرخانیــد تا مهرهها شــل شــوند .انتهای

دسته آچار چرخ را بگیرید تا حداکثر نیروی اهرمی

وارد شــود .از برداشــتن مهــره خــودداری نمایید.
مهرهها را یک و نیم دور بچرخانید.
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تعویض الستیک و همچنین نصب زنجیر چرخ ،جک

 .5خودرو را بلند کنید.

ببریــد .فاصلــه الزم از زمیــن برای نصب الســتیک

زاپــاس بیشــتر از فاصلــه الزم بــرای خــارج کردن
الستیک پنچر است.

توجه

همیشه برای ســوار کردن الستیک زاپاس فقط از
جک شرکت کرمان موتور استفاده نمایید.

جک را بر روی زمین سخت و مسطح قرار دهید.

خــودرو را تــا جایی بلنــد کنید که اندکــی از زمین
فاصله داشــته باشــد .فاصله خیلی زیــاد از زمین

از بلنــد کردن خــودرو ،مجــدد ًا قرارگیــری جک در

است .هرگز خودرو را به مدت طوالنی بر روی جک

نیافتد .در زمین نرم یا شــنی ،باید زیر جک صفحه

چوبی ،آجر یا دیگر اجســام مشــابه را قرار دهید تا
جک پایین نرود.

برای ســوار کردن الســتیک زاپاس ،خــودرو را باال

پــس از بلنــد کردن خــودرو بــا جک ،قــرار گرفتن

منجربه صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ گردد.

به جک متصل نمایید .برای باال بردن خودرو ،آچار

محل صحیح را کنترل نمایید تا خودرو از روی جک

اخطار

جک را با دقت استفاده کنید .اجازه ندهید کسی به

خطرناک است.

چرخ را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید .پیش

تعویض نمایید.

زنجیرچرخنبایدبررویالستیکزاپاسنصبگردد.

سرنشــینان داخل یا زیر خودرو بســیار خطرناک

زیر خودرو رفته یا داخل خودرو باشد.

آچار چــرخ و میله بلند کننده را مطابق تصویر فوق

زودتر الســتیک زاپاس را با الســتیکهای مرسوم

اســت .ممکــن اســت خــودرو ازروی جــک افتاده،

لبههای رینگ چرخ تیز هستند .رینگها را با دقت

خــارج نمایید .پیش از ســوار کردن چرخ ،رینگ و

ســرخوردن خودرو از روی جک بســیار خطرناک

الستیک را تمیز کرده  ،هرگونه مواد خارجی همانند

قرار ندهید .هرگز هنگام قرار داشــتن خودرو روی

خارجــی بر ســطح تماس چــرخ تأثیــر نامطلوب

جک آن را تکان ندهید.

الســتیک زاپاس تنها در مواقع ضروری اســتفاده
شود .در صورت استفاده مداوم از آن کنترلپذیری

خودرو تحت تاثیر قرار میگیرد.

هنگام استفاده از الستیک زاپاس ،سرعت خودرو
نباید از  80کیلومتر بر ساعت بیشتر شود .هر چه
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گل ،ماسه یا قیر را از روی آنها پاک کنید .این مواد
میگذارنــد .مواد خارجــی را با اســتفاده از تکهای

پارچه یــا آب پاک کنید .درصورتی که چرخ تماس
اندکی با رینگ داشــته باشــد ،مهرههای چرخ شل
شــده ،چرخ بیرون میافتد .در نتیجه ممکن اســت

کنتــرل خودرو را از دســت داده ،منجر به صدمات
جسمی جدی یا حتی مرگ گردد.

جی ۴
 .6الستیک را تعویض نمایید.

 .7مهرههای چرخ را جا بزنید.

 .8خودرو را پایین آورده و مهرهها را سفت کنید.

درپــوش رینــگ را در بیاوریــد (در صــورت مجهــز

مهرهها را با دســت ســفت کنید .چرخ را تکان داده

خودرو را مشابه تصویر تا روی زمین پایین بیاورید.

بودن) مهرههای چرخ را با آچار شل کنید و با دست

آنها را پیاده کنید .چرخ را از روی پیچها پیاده کرده
و بــه صورت افقی برروی زمین قــرار دهید تا چرخ

و تمام مهرهها را ســوار کنید .مجدد ًا مهره ها را با
دست سفت کنید.

حرکت نکند .الستیک زاپاس را بلند کنید .سوراخها

را با پیچها هم راســتا نمایید .الستیک زاپاس را در
پیــچ ها جا بزنید و درصورتی که جا زدن الســتیک

ســخت است،ابتدا پیچهای باالیی را در سوراخ جا

زده ،ســپس الســتیک را تکان دهید و یکییکی دیگر
پیچها را جا بزنید.
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آچــار چرخ را مشــابه تصویر ســوارکنید .قرارگیری

پــس از تعویض چرخ ،به روش توضیحی الســتیک

 .4دلیل سوختگی فیوز را مشخص کنید و نقص آن

دهید .جک ،آچار چرخ و دیگر ابزارها را نیز در محل

 .5فیــوز جدید را مطابق با نســبت آمپر فیوز کنونی

صحیح آچار بر روی مهره را کنترل نمایید .مهرهها را

پنچــر را درگیــره نگهدارنده الســتیک زاپــاس قرار

اتصال میله بلندکننده به آچار چرخ خودداری نمایید.

مخصوص قرار دهید

سفت کنید .از فشار دادن آچار چرخ با پا یا قرار دادن
تمام مهرهها را سفت کرده و دوباره شل نبودن آنها را
کنترل نمایید .پس از تعویض الستیک ،از یک مکانیک

¡¡فیوزها

را برطرف نمایید.

موجود در این کتابچه تعویض نمایید.

توجه

از ابــزار رســانا برای بیرون آوردن فیوز ســوخته

بخواهیدتامهرههاراباگشتاورمشخصشدهسفتکند.

استفاده نکنید .حتماً از فیوزکش استفاده کنید.

پس از تعویض چرخ درپوش والو را بردارید .فشار

اســتفاده از ابزار رســانا مانند فلز ،باعث اتصال

هوا را با گیج باد اندازهگیری کنید .اگر فشار هوای

کوتاه و آسیب به سیستم برقی یا حتی آتشسوزی

اندازهگیــری شــده کمتــر از مقدار مشــخص شــده

و همچنین صدمات جسمی میشود.

بــاد را تنظیم کنیــد .درصورتی که فشــار باد خیلی

سیستم الکتریکی و یا آتشسوزی میشود.

است ،آهسته تا نزدیکترین تعمیرگاه برانید تا فشار

استفاده از مدل فیوز و آمپر متفاوت باعث آسیب به
از فیــوز بــا مــدل نســبت آمپــر صحیــح طبــق

باالســت ،اندکــی از فشــار بــاد را تخلیه کنیــد تا به
میزان مشــخص شده برسد .پس از کنترل و تنظیم

فشــار بــاد الســتیک ،درپوش والــو را ســوار کنید.

درپــوش والــو برای جلوگیری از تخلیــه باد طراحی

شده است ،بنابراین سوار کردن آن ضروری است.
درصورت گم شــدن درپوش والو ،در اولین فرصت
ممکن یک درپوش جدید تهیه کنید.

درپوش رینگ (درصورت مجهز بودن) را نصب کنید.

استانداردهایموجوددراینکتابچهاستفادهنمایید.

تعویض کردن فیوزها:

 .1درپوش فیوزها را باز کنید.

 .2فیوز سوخته را از فیوز سالم تشخیص دهید.

 .3فیوز سوخته را با فیوزکش دربیاورید .فیوز کش
در داخل جعبه فیوز در محفظه موتور قرار دارد.
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در غیراینصورت ،باعث صدمات جسمی و آسیب
خودرو و تجهیزات آن میشود.

چهــار فیــوز اضافــی بــا مشــخصات

( )10A,15A,20A, 25Aدر جعبــه فیوز و جعبه رله

محفظه سرنشینان موجود میباشد.

جی ۴
توجه

¡¡بکسل نمودن خودرو /حمل با جرثقیل

برای بکســل نمودن یــا حمل خودرو بــا جرثقیل با

نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمان موتور یا مراکز
تجاری بکســل تماس بگیرید .با این روش از بکسل

مراقــب باشــید هنگام بکســل نمــودن خــودرو به
سپرها یا زیرخودرو صدمه نزنید.

شدن ایمن و مطمئن خودرو اطمینان حاصل نمایید.

را به صورت چهارچرخ بر روی زمین بکســل کنید.

خودروهای مجهز به گیربکس معمولی

بکســل ،ســوئیچ خــودرو را در وضعیــت تجهیزات

خودرو آشنایی بیشتری دارند.

جانبــی  ACCو دســته دنــده را در حالت خالص N

میتوانید به روش نمایشی در تصویر از کامیونهای

قرار دهید.

جرثقیلی ( )1یا ( )2و یا کامیونتهای مســطح ()3

درصورت عدم اســتفاده از کامیونهای مخصوص

برای حمل خودرو استفاده کنید.

بکســل ،هنگام بیرون بودن ســوئیچ یــا هنگام قرار

داشــتن ســوئیچ در وضعیت قفل  LOCKخودرو را

۱

۳

نمایید .اگر ســطح روغن ناکافی میباشــد ،خودرو

نّهای مخصوص
درصورت عدم اســتفاده از کامیو 

بهعالوه این شرکتها با قوانین محلی بکسل نمودن

۲

سطح روغن داخل گیربکس را قبل از بکسل شدن کنترل

از عقب بکسل نکنید.

هرگز از خودروهای جرثقیلی کابلی یا زنجیرهای
اســتفاده نکنید ،چرا که به ســپرها یا زیر خودرو

صدمه میزند.

خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک

درصورتــی کــه خــودرو به نحوی بکســل میشــود
کــه چهــار چــرخ بــر روی زمیــن قــرار دارنــد ،فقط

میتــوان خــودرو را از جلــو بکســل نمــود .از قرار

درصورت بکســل نمودن خــودرو هنگام قرار

داشــتن چرخهــای عقب در تمــاس با زمیــن ،ترمز

دستی را آزاد نمایید.
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داشــتن دســتهدنده در حالــت خالص  Nو ســوئیچ
در حالــت تجهیــزات جانبی  ACCو بــاز بودن قفل
غربیلــک فرمان اطمینان حاصــل نمایید راننده باید

بــرای بکارگیری غربیلک فرمــان و ترمز در خودرو

حضور داشته باشد .برای جلوگیری از وارد آوردن
صدمات شدید به گیربکس اتوماتیک ،سرعت بکسل

نباید از  30 km/hبیشــتر و مســافت بکسل نباید از

 30 kmبیشتر باشد.

پیش از بکســل نمــودن خودرو ،عدم وجود نشــتی

روغن گیربکس اتوماتیک را کنترل نمایید.

توجه

درخودروهــای مجهــز بــه گیربکــس اتوماتیــک،

قالب بکسل عقب

از بکســل نمــودن خــودرو هنــگام قــرار داشــتن

چرخهــای جلــو بــر روی زمیــن و از عقــب خــودداری
نماییــد .در غیــر اینصــورت گیربکــس اتوماتیــک
بــه شــدت صدمــه میبینــد.

درصورت وجود نشــتی روغــن گیربکس اتوماتیک،
بایــد از کامیونتهــای تخــت بــرای بکســل خودرو

استفاده کنید.

¡¡یدک کشیدن دیگر خودروها

برای یدک کشــیدن از قالبهای مخصوص خودرو
استفاده کنید .اســتفاده از دیگر بخشها به خودرو
صدمه خواهد زد.

پیــش از یــدک کشــیدن خــودرو ،از قوانیــن محلــی
مربوطــه اطــاع حاصــل نماییــد .در نواحــی مختلــف

الزامــات قانونــی متفاوتــی وجــود دارد .قالبهــای
بکســل در مکانهــای نمایشــی در تصاویــر زیــر

قــرار دارنــد:
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قالب بکسل جلو

جی ۴
توجه

تنها زمانی میتوانید خودرویی را بکسل نمایید که
از خودروی شما سبکتر باشد.

هرگز در  2000 kmاول رانندگی (دوره آب بندی)،
اقدام به یدک کشیدن دیگر خودروها نکنید .چرا که
موتور و گیربکس صدمه میبینند.

از معمول است.

بــا دنــده پنــج(در خوردوهــای مجهــز بــه گیربکس

معمولــی) یــا بــا دنــده اوردرایــو (در خودروهــای
مجهــز بــه گیربکــس اتوماتیک)رانندگــی نکنیــد
تــا بتوانیــد از ترمــز موتــوری و شــارژ باتــری
بیشــترین بهــره را ببریــد.

هنگام رانندگی ،بارهای داخل خودرو را ثابت کنید.
فشــار باد الســتیکهای خودرو را کنترل نمایید.

بــرای بــاز کــردن روکــش قــاب یدککشــی جلــو بــا

فشــار باد کم تاثیر نامطلوب بر یدک کشی دارد.

از خراشــیده شــدن ســپر روی پیچگوشــتی یــک تکــه

درصورتـی کـه خودرو به یدککش متصل اسـت،

پیچگوشــتی روکــش را بلنــد نمایید .بــرای جلوگیری

پارچــه قــرار دهید.

نحوه یدک کشیدن خودرو
پیش از یدک کشــیدن ،تجهیزات سیستم تعلیق،
اتصال قفل ایمنی زنجیر ،چراغهای جلو و عقب و

چراغهای ترمز و چراغهای راهنما روی یدککش

(در صورت مجهز بودن) را کنترل نمایید.

با سرعت متوسط حرکت نمایید.

هنگام یدک کشیدن ،مصرف سوخت اندکی بیش

بهعالوه الستیک زاپاس را نیز کنترل نمایید.

بادهایـی کـه از جلـو میوزنـد یـا جریانهـای

هـوای ناگهانـی ،منجـر بـه لرزیـدن خـودرو

هنــگام درگیــر کردن ترمزدســتی ،بــه خصوص
درشــیبها از مانعــی در زیــر چرخهــای خودرو

اســتفاده کنید و دســته دنده را در دنده  1یا دنده

عقب (برای گیربکسهای معمولی) یا دنده پارک

سّهای اتوماتیک) قرار دهید.
«( »Pبرای گیربک 
هنگام بکســل کردن خــودرو ،از حرکت ســریع،
شــتابگیری و توقف ناگهانی خودداری نمایید.

همچنین از دورزدنها و تغییر مسیرهای ناگهانی

خودداری نمایید.

پــای خود را برای مدت طوالنــی روی پدال ترمز
قــرار ندهیــد چرا که باعث داغ شــدن آن شــده و
سبب کاهش عملکرد ترمزگیری میشود.

هنــگام رانندگــی در ســرازیری ،دنــده را در

میشـوند .درصـوت عبـور خودروهای بـزرگ ،با

دندههــای پایینتــر قــرار داده و از ترمز موتوری

درصورتـی کـه لـرزش حاصـل از بـاد خیلـی زیاد

از دنده پایین اســتفاده کنید و ســرعت را کاهش

هـوای شـدید عبـور کنـد.

موتور خودرو نشود.

سـرعت ثابـت رانندگـی کـرده و مسـتقیم برانیـد؛

اسـت ،سـرعت راکـم کـرده ،اجـازه دهیـد جریـان
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اســتفاده نمایید .هنگام رانندگی در سرباالییها

داده تا ســبب داغ شــدن و فشــار بار اضافی به

توجه

درصورتــی کــه بــه دفعات اقــدام به یدک کشــیدن
میکنید ،ســطح روغن گیربکــس را به طور مرتب

کنترل نمایید.

درصورتــی کــه هنــگام یــدک کشــیدن دمــای موتــور

بــاال مــیرود (عقربــ ه نشــانگر در محــدوده قرمــز

رنــگ قــرار میگیــرد) .بــرای برطــرف نمــودن

مشــکل اقدامــات زیــر را انجــام دهیــد:

 .1سیستم ایرکاندیشن را خاموش کنید.

 .2سرعت رانندگی را کم کنید.

¡¡استارت اضطراری

درصورتــی کــه بــه دلیــل خالــی شــدن باتــری
نمیتوانیــد موتــور را اســتارت بزنیــد بــا باتــری

کمکــی موتــور را اســتارت بزنیــد .بــرای اســتارت
زدن بــه روش زیــر اقــدام کنیــد:

هنــگام کار بــر روی موتور یــا در محفظه موتور
«دستورالعمل ایمنی موتور» را دنبال نمایید.

ولتاژ هر دو باتری باید  12 Vباشد .ظرفیت ()Ah
باتری کمکی نباید خیلی کمتر از باتری خالی باشد.

از کابــل کمکــی بــا مقطــع عرضــی مناســب
اســتفاده نماییــد .پیــش از انجــام هرگونــه اقدامــی

دســتورالعمل کارخانــه ســازنده را بــه دقــت
دنبــال نماییــد.

تنهــا از کابــل کمکی دارای گیره هــای الکترودی
عایق شده استفاده نمایید.

الکتــرود منفــی بــه بدنــه خــودرو متصل میشــود.

تصویر را ببینید.

عالمت رنگی کابلهای کمکی
کابل مثبت :معمو ًال قرمز رنگ

کابل منفی :معمو ًال سیاه  ،قهوهای یا آبی

دو خــودرو نباید در تماس با یکدیگر باشــند .در
غیــر اینصورت پس از اتصــال کابلهای مثبت،

جریان برقرار میشود.

به طور صحیح باتری را به مدار الکتریکی خودرو
متصل نمایید.

موتــور خــودروی دارای باتــری کمکــی بایــد
روشــن بمانــد.

از تمــاس کافــی بــا گیرههــای الکتــرود اطمینان
حاصــل نماییــد .ایــن حالت بــه ویــژه زمانی که

گیرههــای الکتــرود را بــه بلــوک موتــور یــا بدنه

خودرو متصل میکنید مهم است.

باتریهــای یخ زده را تعویض نمایید ،چرا که باعث

ترکخوردگــی باتــری میشــوند و در ایــن صورت

نشت اسید باتری باعث آسیب خودرو میشود.
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 :Aباتری خالی

 :Bباتری کمکی

¯¯کابلهای کمکی باید به ترتیب زیر متصل شوند.

در برخی خودروها باز کردن درب جعبه فیوز برای
اتصال کابل کمکی به قطب مثبت باتری ضروری است.

جی ۴
 .1یــک کابــل مثبــت ( )+را بــه ترمینــال مثبت ()+
باتری کمکی متصل نماییــد( .ترمینال با عالمت

« »+مشخص شده است)

 .2انتهــای دیگر کابل مثبت ( )+را به ترمینال مثبت
( )+باتــری خالــی متصــل نماییــد( .ترمینــال با

عالمت « »+مشخص شده است)

 .3یک ســر کابل منفی ( )-را به ترمینال منفی ()-
باتری کمکی متصل نماییــد( .ترمینال با عالمت

« »-مشخص شده است)

 .4انتهای دیگر کابل منفی را به بلوک موتور یا بخش
فلــزی محکمــی متصل کنید .کابل منفــی باید در

دورترین فاصل ممکن از باتری خالی قرار گیرد.

 .5در اســتارت کمکی ،موتور خودرو میتواند هنگام
استارتخوردنخودرویکمکیروشنشودوکارکند.

توجه

هرگــز باتــری یــخزده را شــارژ نکنیــد ،در غیــر

اینصورت باتری منفجر میشود .حتی درصورت

ذوب شــدن یخ ممکن اســت اســید باتری ســرریز

کرده ،منجر به زنگ زدگی و خوردگی شود.

باتری منجمد را تعویض کنید.

گیــره قطب منفی باتری را به لولههای ســوخت یا
ترمز متصل نکنید.

ترمینال های فلزی در معرض دید نباید با یکدیگر
تمــاس پیدا کنند .جهــت پیشــگیری از ایجاد مدار
اتصالکوتاه،ازتماسکابلمثبتمتصلبهترمینال

مثبــت باتری با قطعات رســانا جلوگیری نمایید.

هنــگام اتصال کابل کمکی هرگز اجازه ندهید کابل
کمکی با بخشهای متحرک موتور تماس پیدا کند.

بــرای پیشــگیری از خوردگــی هرگــز روی باتــری
خــم نشــوید.

هرگونـه شـعله ،جرقـه یـا سـیگار را بـه دور از
باتـری نگـه داریـد؛ احتمـال آتشسـوزی و انفجـار

بسـیار بـاال اسـت.

کابــل منفی نباید با قطب منفی باتری خالی تماس
پیــدا کند .چــرا که جرقههــای الکتریکــی منجر به
انفجار گاز خروجی از باتری میشود.

بــا توجــه بــه دســتورالعمل توضیحــی در بخــش

«استارت موتور» موتور را استارت بزنید.

درصورتی که موتور بالفاصله استارت نخورد ،اندکی
تامل کنید و حدود  10ثانیه بعد ،مجدد ًا استارت بزنید.
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فــن و گرمکن شیشــه عقب خــودروی دارای باتری
کمکــی را روشــن کنیــد تا ولتــاژ باالی ایجاد شــده

هنگام جدا کردن کابلها پایین بیاید.

چراغهای جلوی خودرو را خاموش کنید .ولتاژ پیک

ایجاد شــده هنگام جدا کردن کابلها ،ممکن اســت
چراغهای جلو را بسوزاند.

درصورت روشــن شدن موتور ،کابلها را به ترتیب
معکوس جدا کنید.

توصیه میشود هنگامی که موتور در دورآرام

کار میکنــد روی پــدال گاز ضربــه نزنیــد تــا خطر

احتراق ناگهانی کاهش یابد.

¡¡داغ کردن موتور

درصورتی که درجه نشانگر دمای مایع خنککننده

موتور باال بودن دما را نشــان دهد یا احساس کنید
خروجــی قــدرت موتــور کاهــش یافته یا صــدای «

ضربه» شــنیده میشود ،موتور داغ کرده است .در

این حالت اقدامات زیر را انجام دهید :

 .1بــرای اطمینــان از ایمنی بالفاصله خــودرو را از
جاده خارج کرده و در مکانی امن توقف نمایید.

 .2دســتهدنده را در دنــده پــارک ( Pدر خودروهای

 .6درصورتــی کــه علــت داغ کــردن موتــور را پیدا

مجهز به گیربکــس اتوماتیک) یا در دنده خالص

نکردیــد ،تــا پایین آمــدن دمای موتــور به حالت

قــرار دهیــد .ترمز دســتی را کشــیده و سیســتم

خنککننده درصورتی که سطح مایع خنک کننده

( Nدر خودروهــای مجهز بــه گیربکس معمولی)
ایرکاندیشن را خاموش کنید.

عــادی منتظــر بمانید .پس از ســرد شــدن مایع

اخطار

برای جلوگیری از صدمات جســمی ،هنگام روشن
بودن موتور دستها ،موها و لباسهای خود را از
بخشهای متحرک همانند تسمه دور نگهدارید.

خیلی پایین اســت ،با دقــت درب رادیاتور را باز

هنگام عملکرد موتور یا تا  30ثانیه پس از خاموش

درب موتــور خارج میشــود ،درب موتــور را باز

 .7موتــور را روشــن نگهدارید .دمــای موتور را زیر

اگر سوخت به دلیل نشتی بر روی لباسهای شما

درصورتی که بخار یــا مایع وجود ندارد ،موتور

نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور تماس

 .3درصورتــی کــه بخار یا مایع خنــک کننده از زیر
نکنیــد تا اتمام خروج بخار یا مایع منتظر بمانید.

را روشــن کــرده ،عملکــرد فــن را کنتــرل نمایید
درصورتی که فن به درستی عمل نمیکند ،موتور

را خاموش کنید.

 .4نشــتی مایــع خنــک کننــده از رادیاتــور و
شــلنگها را کنتــرل نماییــد( .درصــورت عملکــرد
ایرکاندیشــن جمــع شــدن آب ســرد هنــگام توقــف

خــودرو امــری عــادی اســت).

کنید و مایع خنک کننده بیافزایید.

نظر داشــته باشید .اگر موتور مجدد ًا داغ کرد ،با
حاصل نمایید.

توجه

درصورتی که سطح مایع خنک کننده خیلی پایین

است ،مشکلی در سیستم خنک کننده وجود دارد.

بالفاصله با نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت
کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

درصورتآسیببهقطعات،تنهانمایندگیهایمجاز

 .5اگــر مایــع خنــک کننــده نشــتی دارد ،بالفاصله

شــرکت کرمان موتور میتوانند تعمیــرات را انجام

مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

دنــده لولههــای روغن و غیــره جلوگیــری نمایید.

خودرو را متوقف نموده و با نزدیکترین نمایندگی

دهند .از دستکاری و تغییر قطعاتی مثل گیربکس،
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کردن موتور با سیستم تزریق سوخت کار نکنید.

بپاشــد ،منجر به صدمات جســمی جدی میگردد.
افــرادی کــه از پیسمیکــر اســتفاده میکننــد باید
حداقل  30 cmاز  ECUموتور یا دسته سیمها دور

بیاســتند .جریان باال ،میدان مغناطیســی بزرگی
ایجاد میکند.

باز کــردن درب رادیاتــور هنگام داغ بــودن موتور
منجــر به پاشــیدن مایع خنک کننده فشــار باال به

بیرون و در نتیجه سوختگی شدید میشود.
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فصل ششم
اطالعات فنی

¡¡مشخصات خودرو

۱۴۴

¡¡مشخصات الستیک و فشار باد

۱۴۵

¡¡پارامترهای موتور و اطالعات فنی

۱۴۷

¡¡سیستم سوخت

¡¡اطالعات فنی دیگر

¡¡روغنها و روانکاریهای توصیه شده
¡¡شماره شناسایی خودرو VIN
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۱۴۵
۱۴۶

۱۴۸

۱۴۸

جی ۴
¡¡مشخصات خودرو       

تعداد سرنشینان

واحد
نفر

مقدار پارامتر

شرح

طول کلی

mm

4,435

عرض کلی

mm

1,725

ارتفاع کلی

mm

1,505

فاصله بین چرخهای جلو و عقب

mm

2,560

وزن روی چرخ

Kg

)775/710 (F/R

جلو

mm

1,470

عقب

mm

1,460

وزن خالص

kg

1,110

وزن ناخالص

kg

1,485

ظرفیت صندوق عقب

L

550

فاصله عرضی بین چرخها
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5

¡¡سیستم سوخت
45L

ظرفیت باک

بنزین بدون سرب با عدد اکتان  #93یا باالتر

مشخصات سوخت

یورو چهارو یا یورو (+OBD) 5

سطح آالیندهها

¡¡مصرف سوخت
J4 CVT

عنوان

۸.۷ LIT/100km

مصرف سوخت در داخل شهر

۵.۴ LIT/100km

مصرف سوخت در خارج شهر

۶.۵ LIT/100km

مصرف سوخت ترکیبی

¡¡مشخصات الستیک و فشار باد                       
نوع

مشخصات

فشار باد

الستیک استاندارد

185/65R15 88H

240±10 kpa

185/65R15 88H

240±10 kpa

الستیک زاپاس

یادآوری :مشخصات الستیک زاپاس ممکن است با الستیک اصلی تفاوت داشته باشد.
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جی ۴
¡¡اطالعات فنی دیگر
وزنه باالنس چرخها ≥ 10g

باالنس دینامیکی چرخها

محدوده قابل قبول آزادی (لقی) پدال ترمز

3~8 mm

مقدار قابل قبول سایش ضخامت لنتهای ترمز

سایش ضخامت لنتها حدود  8.8mmاست
تواین چرخ جلو 0±10´ :
کمبر چرخ جلو 0±30´ :
زاویه کستر کینگپین 4˚±30´ :

میزان همراستایی چرخها

زاویه انحراف کینگپین 13.0˚±30´ :
تواین چرخ عقب 10´±5´ :
کمبر چرخ عقب -1˚±30´ :
غربیلک فرمان را تا انتها بچرخانید .بالفاصله به موقعیت عادی برگردانید.

شرایط ایمن استفاده و پیشگیریهای مربوط

به سیستم فرمان برقی و سایر تجهیزات الکتریکی

فاصله زمانی آن بین  3ثانیه یا بیشتر است .در غیراینصورت باعث صدمه به
موتور میشود.

فرآیند کنترل محور فرمان طی  9دقیقه باید انجام شود ،در غیراینصورت عمر
مفید موتور تحت تاثیر قرار میگیرد.
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¡¡پارامترهای موتور و اطالعات تکنیکی
نوع موتور

HFC4GB2.3D

قطر سیلندر  xنسبت کورس ()mm

75x84.8

قدرت خالص ()Kw

77

نسبت قدرت بر سرعت ()Kw/rpm

83/6,000

حداکثر گشتاور /سرعت ()N.m/rpm

146/3,500~4,000

جابهجایی (میلیمتر)

1,499

نسبت تراکم

10:1

ترتیب احتراق

1–3–4-2

دور آرام ()rpm

750±30

حداکثر سرعت طراحی شده در هر ساعت ()Km/h

180

حداکثر توانایی باال رفتن از شیب

≤%30
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جی ۴
¡¡روغنها و روانکاریهای توصیه شده
موارد

¡¡الف .شماره شناسایی خودرو ()VIN
توصیه شده

ظرفیت

SAE 10W-30SJ

نوع موتور

روغن (موتور بنزینی)

SAE 10W-40SJ

روغن گیربکس معمولی

API GL-4, SAE 75W/90

2L

مایع خنککننده

مایع ضدیخ با پایه گلیکول ٪50

5.1L

روانکار کمپرسور ایرکاندیشن

PAG56

0.12L

روغن ترمز و کالچ

DOT4

0.65±0.05L

روغن گیربکس اتوماتیک

MOBIL EZL799 or ldemistu

یا باالتر

HFC4GB2.3D

4L

CVTF-EX1

4.2±0.05L
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برچسب شناســایی خودرو در سه محل در خودرو
تعبیه شده است.

¯¯ VIN .1روی جلو داشبورد

شــماره  VINدر گوشه باالی چپ جلو داشبورد در

سمت راننده تعبیه شده است.

¯¯ VIN .2در محفظه موتور

شماره  VINدر بخش میانی محفظه موتور در سمت
پایینی تیغه جلویی حک شده است.

¯¯ VIN .3در سمت پایینی صندلی سرنشین جلو

شماره  VINزیر صندلی سرنشین جلو بر روی بدنه

خودرو حک شده است.

ب .شماره سریال موتور

¯¯ .1شماره سریال موتور HFC4GB2.3D

پالک شــماره سریال بر روی بلوک موتور در سمت

داخلی مانیفولد اگزوز تعبیه شده است .برای یافتن
راحتتر ،شماره موتور بر روی درپوش سر سیلندر
موتور نیز حک شده است.

شماره موتور در زیر موتور تعبیه شده است
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فصل هفتم

راهنمای گارانتی

¡¡خدمات گارانتی

۱۵۲

¡¡ مواردی که مشمول گارانتی نمیشوند

۱۵۳

¡¡سرویس اولیه

۱۵۷

¡¡توصیههای مهم

¡¡سرویسهای دورهای
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خدمات گارانتی

مدت زمان گارانتی:

 36مــاه بعــد از تاریــخ تحویــل خــودرو یــا  ۶۰/۰۰۰کیلومتــر کارکــرد

(هر کدام زودتر فرا رسد)

¡¡قطعات مصرفی

به قطعاتی اطالق میگردد که عمر آنها نســبت به سایر قطعات خودرو

محدودتر بوده و به صورت عادی پس از مدتی محدود یا مقدار کارکرد
خاصی مستهلک شده و بایستی تعویض شوند و استهالک این قطعات

شرایط گارانتی قطعات

رابطه مستقیم با نحوه استفاده از خودرو توسط کاربران دارد.

ب .قطعات مصرفی

شرح ذیل اعالم میگردد:

الف .قطعات تزئینی

لذا لیســت برخی از این قطعات که شــامل شرایط گارانتی نمیشوند به

ج .سایر قطعات

 -1بستها

¡¡قطعات تزئینی

قطعاتی مانند آفتابگیر ،صندلی ،آینهها ،رودریها و ...شــامل قطعات

تزئینــی میباشــند که به هنــگام تحویل خــودرو توســط اداره تحویل،

بینقص بودن ظاهری آنها به اســتحضار مشــتری رسانیده میشوند.

لذا پس از تحویل خودرو و تایید ســامت این قطعات توســط خریدار و
تکمیل فرم مربوطه قطعات فوق مشمول گارانتی نخواهند بود.

 -2خارهای تزئینی
 -3فیوزها

¡¡سایر قطعات

 -4فیلترها

 -5انواع روغنها

 -6مایع خنک کننده (ضد یخ)

چنانچه علت معیوب شدن قطعه طبق نظر کارشناس نمایندگی مجاز و
یا دفتر مرکزی ناشــی از کیفیت قطعه باشــد ،قطعه و اجرت آن مشمول

شرایط گارانتی خواهند بود.
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توصیه مهم

خواهشمند است برای اطالع و بهرهبرداری مقتضی
از موارد ذیل به وب سایت شرکت بمخودرو به آدرس:
 www.bamkhodro.comمراجعــه نمایید.
 .1خط مشی گارانتی و آخرین تغییرات آن.

¡¡مواردی که مشمول گارانتی نمیشوند

 .1قطعاتــی کــه بــه غیــر از نقــص ســاخت و جنــس

نیز مانند :نصب کفپوش در کف اتاق (که به دلیل
عــدم رعایت گشــتاور در مونتاژ مجــدد صندلی

دچــار ایــراد شــده باشــند (اســتفاده نادرســت،

و کمربندهــا و یــا نصــب روکــش صندلــی برای

 .2در مدت گارانتی ،در صورت اســتفاده از قطعات

با عث عدم عملکرد صحیح ایربگ شود) و نصب

خــودرو تهیه و توزیع نمیگردد حتــی اگر دارای

طراحی خودرو و یا بخشهای مرتبط از شــرایط

معیــوب و سیســتمهای مرتبــط بــا آن شــامل

 .4صدمات ناشــی از عوامل غیر مرتبط با ساختار

تصادفــات و)...

خودروهایــی که دارای ایربگ جانبی هســتند که
نمودن هر آپشنی که مغایر با وضعیت استاندارد

 .2قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

غیــر اصلــی (قطعاتــی کــه از طریــق شــرکت بم

 .3لیســت هزینه اجرت خدمــات و قطعات یدکی هر

آرم ســازنده اصلــی باشــد) و بــروز عیب ،قطعه

 .4شــماره تلفــن و محل اســتقرار واحدهــای امداد

گارانتی نمیشوند.

 .5لیســت نمایندگیهــای فروش و خدمــات پس از

سیســتمهای اضافه بر روی خودرو بدون مجوز

غیر مترقبه (طوفان ،تگرگ ،صاعقه ،ســیل و)...

مغایــر بــا وضعیت اســتاندارد و طراحی خودرو

 .5هزینه پارکینگ و عدم استفاده از خودرو و بکسل

و آییننامه اجرایی آن.

یک از محصوالت.

خودروی شرکت کرمان موتور.

فروش محصوالت کرمان موتور.

 .6فهرست متعلقات خودرو.

 .7شــماره تلفــن و ســایر راههــای تماس بــا واحد
ارتباط با مشتریان.

 .۸آشنایی با جزییات سرویس ادواری هر محصول
و هزینههای متناسب با آن

 .3هرگونه دستکاری غیر اصولی ،تغییر و یا نصب
شــرکت ســازنده و یا اســتفاده از آپشنهایی که
میباشد همانند استفاده از رینگها و الستیکها

گارانتی میگردد.

خــودرو از قبیــل تصادفــات ،ســنگخوردگی،
خراش ،ســرقت ،آتشســوزی ،بالیــای طبیعی و

جنگ ،اغتشاش و آشوب.

کردن خودرو (بکســل کردن خودرو در شــرایط

و سیســتمهای پخــش ،دزدگیــر و ...کــه باعــث

خاص به تشخیص شرکت ،گارانتی میباشد).

برقــی مرتبــط و ...خواهــد شــد .نصــب هرگونه

و نگهداری صحیح از قبیل عدم مراجعه به موقع

خارج شــدن از گارانتی جلوبندی و سیستمهای

تجهیزات اضافی و آپشــن برای تزئینات خودرو
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 .6خســارت وارده به خودرو به دلیل عدم سرویس
ســرویسهای ادواری (مطابــق ایــن دفترچــه)

جی ۴
در نمایندگیهــای مجــاز ،اســتفاده از ســوخت

 .10وجــود هرگونــه گــرده رنــگ که ناشــی از قرار

مایــع شیشهشــوی ،مایــع خنــک کننــده موتــور

روغنها و روانکارهای توصیه شــده در دفترچه

 .11هرگونــه تغییرات در خــودرو و تقویت آن (و یا

ترمــز ،روغــن هیدرولیــک ،روغن موتــور و غیره)،

 TCUگیربکس و )...یا حذف برخی از قطعات و

کمتــر از حــد اســتاندارد و معمــول فرســوده شــده

یــا مکملهــای غیر اســتاندارد ،عدم اســتفاده از

و ...موجــب خــروج قطعــات مرتبــط از شــرایط

گارانتی خواهد بود.

 .7صدماتی که به علت عدم استفاده طوالنی مدت از
خودرو به آن وارد می شود مانند خسارت ناشی
از روغن موتوری که به دلیل عدم روشــن شــدن
طوالنی مــدت موتور به آن وارد میشــود ،خالی

شــدن باتری به واسطه عدم اســتفاده از خودرو
برای مدت زمان طوالنی ،هرگونه آسیبی (اعم از
طبیعــی و غیر طبیعی) بــه رنگ و بدنه خودرو که

ناشــی از توقف طوالنی باشــد و غیره ،مشــمول

گارانتی نمیباشد.

گرفتن خودرو در یک محیط نامناسب باشد.

تغییرات در نرمافــزار  ECUموتور و یا نرمافزار
جایگزینی با قطعات دیگر.

 .12خســارات ناشــی از قــرار گرفتــن خــودرو در
میدانهای مغناطیسی قوی و ( ...کنار پستها و

زیر دکلهای فشار قوی انتقال نیرو)

و غیــره) ،روغنهــا و روانکارهــا (ماننــد روغــن
فیلترهــا و گاز کولــر ،مگــر اینکــه در مــدت زمانــی
باشــند و یــا خرابــی یکــی از سیســتمهای تحــت

پوشــش گارانتــی موجــب شــود کــه ایــن قطعــات
زودتــر از موعــد معمــول تعویــض شــوند.

 .16آســیب دیدگی ناشــی از حمل بــار غیر مجاز و

 .13ایرادات ناشی از تعویض یا تعمیر غیر اصولی

زیاد و همچنین جابجایی نامناسب با خودروبر.

 .14در صورتی که مالک ،مدارک گارانتی خودرو را

شستشــوی موتــور کــه باعــث نفوذ آب بــه اجزا

و یا برداشتن قطعات خودرو.

ارائه ندهد و امکان اثبات تحت پوشــش گارانتی
بودن خودرو وجود نداشته باشد.

 .17ایــرادات ناشــی از رانندگــی در آب عمیــق و یا
الکترونیکی ،موتوری و داخلی خودرو گردد.

 .18در صورتی که خودرو به روش تبدیل کارگاهی

 .8خرابــی قطعــات و یا بروز ایراداتی که ناشــی از

 .15قطعاتــی کــه بــه طــور عــادی مصرفــی بــوده و

و بــا اســتفاده از کیت های تائید نشــده توســط

نامتعارف از خودرو مانند حمل بار با وزن بیشتر

و نیــاز اســت در یــک دوره زمانــی مشــخص

دوگانــه ســوز شــود ،کلیــه قســمتهای موتور و

تصادف ،تعویض اتاق کامل خودرو و یا استفاده

از حد مجاز و ...باشد.

 .9استفاده از خودرو در مسابقات رالی ،سرعت و...

یــا در معــرض اســتهالک روزمــره قــرار دارنــد
تعویــض شــوند ماننــد تســمهها ،بنزیــن ،ســرریز

کــردن و یــا تعویــض انــواع ســیاالت (ماننــد
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شــرکت کرمان موتــور در کارگاههای غیر مجاز
سوخترسانی و سیستم ترمز از شرایط گارانتی

خارج خواهند شد.

 .19ایــرادات ناشــی از اســتفاده از باتــری بــا آمپــراژ

عوامل تاثیر گذار بر بدنه و رنگ خودرو.

 .20عــدم مراجعه مالک خودرو مشــمول فراخوان،

خودر و یا تزئینات داخلی

نامناسب

پــس از اعــام فراخــوان از ســوی شــرکت بــه
نمایندگیهــای مجــاز ،موجــب خــروج قطعــات

مرتبط و سلب مسئولیت از شرکت خواهد شد.

 .21خــودرو های معیوب که در مزایده یا با تخفیف
فروخته شــدهاند مشــمول گارانتی نخواهند بود

 .25استفاده از مواد شیمیایی برای تمیز کردن رنگ

توجه

گارانتــی رنگ خــودرو در صــورت رعایت نکات و
شرایط مطرح شده در این دفترچه« ،سه سال» از

تاریخ تحویل خودرو به مشتری میباشد.

مگر با مجوز کتبی از شرکت کرمان موتور .

 .22خســارت ناشــی از اســتهالک طبیعی خودرو،
فرسودگی و رنگ پریدگی.

 .23صدمات ناشــی از تردد خودرو در مســیرهای

¡¡موارد زیــر موجب خروج خودرو از شــرایط
گارانتی میگردد:

نظیر (شن ،سنگریزه ،گرد و غبار یا سایر عوامل

 .2عدم انجام ســرویس اولیه مطابق شرایط تعیین

قیر پاشی شده ،نمک ریزی شده و عوامل بیرونی

جادهای) که باعث فرورفتن بدنه و صدمه به رنگ
بدنه یا شکستگی شیشه شود.

 .24تاثیــر مــوارد پراکنده در محیط ،مانند ســموم
دفع آفــات نباتی و غیره ،فضله پرندگان ،شــیره
درختــان و همچنین عوامل جوی نظیر بارانهای

اسیدی .انواع آلودگیهای زیست محیطی و سایر

 .1دستکاری کیلومتر خودرو.

شده توسط شرکت بم خودرو.

 .3تعمیر خودرو در مکانهایی غیر از نمایندگیهای
مجاز و مورد تایید شرکت.

 .4مواردی که به تشخیص شرکت نقص فنی ناشی

از عــدم انجام به موقع ســرویس هــای دوره ای
بوده است.
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انجام خدمات سرویس اولیه
بین  2500تا  3000کیلومتر

کارکرد و قبل از سپری شدن
یــک ســال از تــاریخ تحویل

خــودرو الزامی بــوده و عدم

انجام آن در محدوده زمانی و
مسافتیمذکورمنجربهابطال

کاملگارانتیخودرومیگردد.
www.bamkhodro.com

جی ۴
توجه

است و در صورت نیاز به خدماتی که در آن ستون ذکر

مطابق دستورالعمل شرکت بازرسی ،کلیه خدمات
ارائه شــده از طــرف نمایندگی به مــدت  2ماه یا ۳
هــزار کیلومتــر کارکرد و قطعات به مــدت  6ماه یا

 ۱۰هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد (مطابق

نشده باشد ،اجرت مطابق قوانین و مقررات شرکت
محاســبه و از مشــتری (یا گارانتی) اخــذ میگردد.

هزینــه قطعات تعویض شــده و یا مــواد مصرف

مطابق با شرایط مندرج در همین دفترچه در شبکه

نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمــان موتور ،باعث
خــروج مجموعههــای مرتبــط خودرو از شــرایط

گارانتی میگردد.

زمــان انجام ســرویسهای ادواری در شــرایط آب
و هوایــی ســخت و مناطق پر گرد و غبــار و آلوده

بایستی کوتاهتر باشد .در چنین شرایطی توصیه

میشــود که پیوسته ســطح روغن ،آب و وضعیت

تسمهها را بازدید نمایید.

بــه خاطر داشــته باشــید کــه تعمیــرات صحیح و
تعویض قطعات اصلی فقط در نمایندگیهای مجاز

شــرکت کرمــان موتور و به دســت تکنیســینهای

آموزش دیده میسر است.

هزینــه اجــرت ســرویسهای ادواری فقط شــامل
مواردی است که در ستون مقابل به شرح کار قید شده
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 6ماه روغن و فیلتر روغن را تعویض نمایید تا از

بروز خسارتهای فنی به موتور جلوگیری گردد.

 .6همیشــه بــه چرخها و عالئم هشــدار دهنده روی

شــده بــرای خــودرو در ســرویسهای ادواری بــه

صفحــه آمپر توجه نمایید و در صورت مشــاهده

محاسبه از مشتری (یا گارانتی) اخذ میگردد.

موتور تماس حاصل نمایید.

طــور جداگانه مطابق قوانین و قیمتهای شــرکت

شرایط اعالم شده) میبایستی تضمین گردد.

عیوب ناشــی از عدم انجام ســرویسهای دورهای

 .5درصــورت متوقف بودن خودرو به مدت بیش از

توصیههای مهم

 .1انجــام ســرویسهای ادواری و کنتــرل کارکــرد
موتــور خــودرو عــاوه بــر اطمینــان از رانندگی

عالمتی خاص با نمایندگی مجاز شــرکت کرمان

 .7از اقــدام بــه تعمیر و دســتکاری خودرو توســط
اشــخاص غیــر مســئول و در تعمیرگاههای غیر

مجاز خودداری نمایید.

 .8سطح روغن موتور و نشتی روغن را هر 500کیلومتر

و ایمنــی ســفر ،در کاهش آالیندگیهای زیســت

و یا قبل از شــروع یک ســفر طوالنی کنترل کنید.

 .2قبــل از هــر رانندگی طوالنی و به ویژه در فصول

از تعویض تســمه دینام ،واتر پمپ بازدید شود.

محیطی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

گرم ،سطح روغن و دیگر مایعات را بازدید نمایید.

 .9سطح مایع خنک کننده و نشتی (هر روز) و یا بعد
 .10هنــگام اضافه کردن مایع خنــک کننده از مایع

 .3هیــچگاه کلید  A/Cخــودرو را در دور موتور باال

خنک کننده دارای شــرایط ویژه خودرو استفاده

 .4برای حفظ کارکرد طوالنی پمپ بنزین و سیســتم

که در کارخانه پر شــده اســت اضافه نکنید ،یک

روشن ننمایید.

انژکتور خودرو بهتر است که باک بنزین را قبل از
رسیدنحجمبنزینباکبهمقدار %25آنراپرنمایید.
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کرده و هرگز اب دارای امالح به مایع خنک کنندهای
مخلوط نامناســب خنک کننده ممکن است باعث

ایجاد ایرادات جدی و یا آســیب به موتور شــود.

ÓÓ

سرویساولیه ( ۲۵۰۰ kmالی )۳۰۰۰ km

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

شرح فعالیت

روغن موتور و فیلتر روغن موتور
فیلتر هوا
فیلتر بنزین
تسمه دینام و کولر
مایع سیستم خنک کننده موتور
لوله ها،شیلنگ ها واتصاالت مدارسوخت
شلنگ مکش وتهویه مخزن میل لنگ
شمع موتور
روغن گیربکس معمولی
روغن گیربکس اتوماتیک
روغن ترمز
مسیرلولههای ترمز وعملکرد آن
دیسک ترمزجلو و عقب ولنتها
خالصی پدال ترمز و کالچ
تایرها (فشار باد و فرسودگی آج)
آچارکشی سیستم تعلیق و جلوبندی (چرخها ،فرمان ،پلوسها و)...
لوله اگزوز وپایههای نگهدارنده آن
تنظیم زوایای چرخها
اتصاالت برقی بدنه و سنسورها
کلیه چرخها وادوات برقی
سیستم کولر و بخاری
سیستم خنک کاری موتور(رله ،فن ،نشتی لولهها و رادیاتور)
کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ایربگ و ترمز و سوخت رسانی و موتور و)...
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نوع عملیات

تعویض
بازدید(در صورت نیاز تمیز گردد)
بازدید (کنترل نشتی بنزین)
بازدید
بازدید سطح (در صورت نیاز سرریز)
بازدید
بازدید
بازدید
تعویض
بازدید سطح (در صورت نیاز سرریز)
بازدید سطح (در صورت نیاز سرریز)
بازدید
بازدید
بازدید
بازدید و تنظیم فشار باد الستیک ها
بازدید و آچارکشی کامل
بازدید
بازدید و تنظیم زوایای چرخها
بازدید (در صورت نیاز نصب صحیح صورت پذیرد)
بازدید
بازدید
بازدید
تست با دستگاه عیب یاب

جی ۴

ÓÓ

سرویسهای دورهای

از آنجایی که انجام ســرویسهای ادواری مطابق با توصیه شــرکت ســازنده خودرو ،تاثیر بســزایی در بهبود عملکرد خودرو و افزایش عمر مفید آن دارد ،لذا انجام این

سرویسها (از جمله تعویض روغن و فیلتر روغن موتور) مطابق با جدول سرویس های ادواری خودرو در شبکه نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور الزامی میباشد

بنابراین ضروری است با مراجعه به نمایندگی های مجاز کرمان موتور ،نسبت به انجام سرویس های ادواری (با حداکثر اختالف  1000کیلومتر از سررسید پیمایش و
یا یک ماه از سررسید زمانی مشخص شده در جدول ذیل) اقدامات الزم صورت پذیرد.

ردیف

شرح فعالیت

نوع عملیات

کیلومتر یا زمان انجام عملیات
(هرکدام زودتر فرا برسد)

1

روغن موتور و فیلتر روغن موتور

تعویض

هر  5000 kmیا  3ماه

2

فیلتر هوا

بازدید و در صورت نیاز تعویض

هر  5000 kmیا  3ماه

۳

فیلتر اتاق (تهویه مطبوع)

بازدید و در صورت نیاز تعویض

هر  5000 kmیا  3ماه

۴

تسمه دینام و کولر

بازدید و در صورت نیاز تعویض

هر  10000 kmیا  6ماه

۵

لولهها،شیلنگها واتصاالت مدارسوخت

بازدید و در صورت نیاز تعویض

هر  ۲۰۰۰۰ kmیا  ۱۲ماه

۶

شلنگ مکش وتهویه مخزن میل لنگ

بازدید و در صورت نیاز تعویض

هر  ۲۰۰۰۰ kmیا  ۱۲ماه

۷

مسیر لولههای ترمز و عملکرد آن

بازدید و در صورت نیاز تعویض

هر  10000 kmیا  6ماه

۸

دیسک ترمز جلو و عقب و لنتها

بازدید و در صورت نیاز تعویض

هر  10000 kmیا  6ماه
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ردیف

شرح فعالیت

نوع عملیات

کیلومتر یا زمان انجام عملیات
(هرکدام زودتر فرا برسد)

۹

خالصی پدال ترمز و کالچ

بازدید و در صورت نیاز تنظیم

هر  10000 kmیا  6ماه

۱۰

تایرها (فشار باد و فرسودگی آج)

11

آچارکشی سیستم تعلیق و جلوبندی (چرخها،فرمان،پلوسها و)...

بازدید و در صورت نیاز
تنظیم یا تعویض

بازدید و در صورت نیاز
اعمال گشتاور الزم

هر  5000 kmیا  3ماه
هر  10000 kmیا  6ماه

12

لوله اگزوز وپایههای نگهدارنده آن

بازدید و در صورت نیاز تعویض

هر  ۲۰۰۰۰ kmیا  ۱۲ماه

13

فیلتر بنزین

تعویض

هر  10000 kmیا  6ماه

۱۴

زوایای چرخها

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

هر  5000 kmیا  3ماه

۱۵

شمع موتور

تعویض

هر  20000 kmیا  12ماه

۱۶

روغن گیربکس معمولی

تعویض

۱۷

مایع سیستم خنک کننده موتور

تعویض

هر  40000 kmیا  24ماه

۱۸

روغن ترمز

تعویض

هر  40000 kmیا  24ماه

۱۹

روغن گیربکس اتوماتیک

تعویض

هر  40000 kmیا  24ماه
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نخستین بار در سرویس اولیه و سپس
هر  20000 kmیا  12ماه

جی ۴

شماره تلفن مرکز تماس و امداد خودروی کرمان موتور:

۰۲۱ -42724

مشتریان محترم به منظور اطالع از آخرین لیست نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور
لطفاً به وب سایت شرکت کرمان موتور به آدرسwww.kermanmotor.com :

و یا وب سایت شرکت بم خودرو به آدرس www.bamkhodro.com :مراجعه فرمایند.

