مشخصات

نام کتاب :راهنمای استفاده ،گارانتی و سرویسهای ادواری خودروی جک S3دستی و اتوماتیک
سفارش دهنده :شرکت کرمان موتور
ترجمه و تنظیم :شرکت خدمات و تجارت بم خودرو
تهیه و چاپ :روابط عمومی گروه صنعتی کرمان خودرو
تعداد صفحات ۲۰۰ :صفحه
تاریخ چاپ :پاییز  / ۱۳۹۶چاپ اول

مقدمه

شرکت کرمان موتور
پاییز 96

مقــدمــه

از حسن سلیقه شما در انتخاب خودروی  JAC S3تشکر 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.
برای لذت بردن از رانندگی و ایمنی و آسایش بیشتر قبل از رانندگی با این خودرو شایسته است این کتابچه
را به دقت مطالعه کنید .نمایندگیهای مجرب شرکت کرمان موتور که در سراسر کشور گسترش یافته،
مفتخرند تا سرویسدهی و خدمات را به بهترین وجه برای شما و خودرویتان فراهم آورند .لطفا در صورت
بروز هرگونه مشکلی با نزدیکترین نمایندگی تماس بگیرید تا بطور مناسب و با شکیبائی پاسخگوی شما
باشند .این کتابچه راهنما مدلهای گوناگونی از خودروی این مجموعه را پوشش میدهد .بنابراین ممکن
است برخی از تجهیزات داخل این کتابچه در خودروی شما وجود نداشته باشد شرکت کرمان موتور پس از
چاپ این کتابچه خصوصیات فنی و حق ایجاد هرگونه تغییرات در آن بدون اطالع قبلی را برای خود محفوظ
میدارد این کتابچه به عنوان ابزاری برای بهرهبرداری در خدمات گارانتی و آشنایی با سرویسهای ادواری
و نگهداری خودرو در شرایط مناسب میباشد لذا در نگهداری و حفظ آن دقت نموده و هنگام فروش خودرو
آن را به مالک بعدی تحویل دهید.

این دفترچه راهنما جزئی از خودرو محسوب شده و هنگام فروش خودرو باید به مالک بعدی سپرده شود.

مشخصات خودرو
نوع خودرو:

مدل:

رنگ:

شماره شاسی:
شماره موتور:

مهر و امضاء واحد تحویل خودرو:

تاریخ تحویل خودرو:

مشخصات مالک
دفترچه راهنمای خودروی جک S3

2

مالک اصلی

مالک دوم

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

آدرس:

آدرس:

کد ملی:

شماره تلفن:
کد پستی:

کد ملی:

تاریخ خرید:

شماره تلفن:

تاریخ خرید:

کد پستی:

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

			
نام و نام خانوادگی مالک یا وکیل قانونی:

			
تاریخ:

امضاء:

پیش از مطالعه این کتابچه راهنما باید بدانید که:

سالمت و ایمنی شما و سایر سرنشینان مهمترین مسئولیت راننده است .این کتابچه راهنما شامل عالئمی است که به شرح زیر میباشد.

اخطار

اگر این دستورالعملها را دنبال نکنید ،نتایج جبران ناپذیری به بار آورده و جان شما و دیگران را به خطر میاندازد .لطف ًا از محتوای «اخطار» تبعیت کنید.

توجه

اگر این دستورالعملها را دنبال نکنید ،نتایجی به بار میآورد که خودرو یا تجهیزات شما را دچار آسیب میکند .لطف ًا از محتوای «توجه» تبعیت کنید.

نکته

توضیحات مشخص شده با این عالمت به دستورالعملهای مهم حفاظت از محیط زیست و بعضی توصیههای دوستانه مرتبط میباشد.

عالمت ایمنی

این عالمت به معنی «این کار را انجام ندهید» و یا «غیرمجاز میباشد» است.

عالمت ستاره

مقــدمــه

نشانگر این است که این مورد در همه مدلها موجود نمیباشد .مشخصات خاص مدل خریداری شده در لیستی که توسط شرکت کرمان موتور یا نمایندگیها تهیه
شده است موجود میباشد.
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دستورالعملهای خاص

wwنکات تعمیرو نگهداری

شرایط تعمیر و نگهداری خودروی  JAC S3در فصل چهارم موجود میباشد .شما به عنوان مالک باید به زمانبندیها و روشهای صحیح نگهداری از خودرو که
توسط شرکت تولید کننده ارائه میگردد توجه نمایید .خودرو به خصوص زمانی که در شرایط محیطی نامناسب از آن استفاده میکنید به نگهداری بهتری نیاز دارد.

wwاقدامات احتیاطی برای مصرف روغن

حتی در طول زمان گارانتی ،آسیبهای وارد آمده به موتور ،سیستم گیربکس و قطعات دیگر که بر اثر استفاده از سوختها و روغنهای روانکار تایید نشده باشند،
تحت پوشش گارانتی قرار نمیگیرد ،لطف ًا از سوختها و روغنهای روانکار تأیید شده استفاده کنید.
دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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wwلطفاً خودرو را دستکاری نکنید

هر جزئی از خودرو که توسط شخص دستکاری شده باشد از گارانتی شرکت سازنده خارج میشود.
دستکاری خودرو ممکن است برروی ایمنی ،دوام و سایر قطعات خودرو تأثیر منفی بگذارد ،سعی نکنید خودروی خود را تحت این شرایط تغییر دهید .سپر عقب
و جلو ،شیشه جلو ،درپوش رینگ ،نوار آببندی درب ،سیستم ایرکاندیشن نباید مجدد ًا نصب ،تنظیم و پیاده شوند .تخطی از قوانین باال ممکن است روی عملکرد
سیستم ایمنی خودرو تأثیر گذاشته و سبب تصادف ،آتشسوزی و آسیب به خودرو شود .کارخانه سازنده مسئول این موارد نمیباشد.

لطفا قطعات اصلی شرکت کرمان موتور را به درستی شناسایی و انتخاب کنید.

wwقطعات اصلی شرکت کرمان موتور کدامند؟

قطعات اصلی شرکت کرمان موتور قطعاتی هستند که به طور کامل با قطعات به کار رفته هنگام تولید خودرو در شرکت کرمان موتور سازگاری دارند .طراحی و
بازرسی این قطعات برخورداری از باالترین درجه ایمنی را برای مشتریان تضمین میکند.

wwچرا از قطعات اصلی استفاده کنیم؟

قطعات اصلی در فضایی با مدیریت تولید و بازرسی کیفی سخت گیرانه تولید شدهاند .مشکالتی که بر اثر سرپیچی از محدودیتها و استفاده از قطعات جعلی یا مستعمل
به وجود آمدهاند شامل گارانتی شرکت نمیشوند و شرکت مسئولیت هرگونه آسیب به قطعات اصلی را که به دالیل ذکر شده در باال ایجاد شده باشند ،نمیپذیرد.

مقــدمــه
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درب باک سوخت

باربند سقفی

سانروف

چراغ جلوی ترکیبی

درب موتور

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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چراغ راهنمای بغل

چراغ روشنایی روز

چراغ مهشکن جلو

چراغ ترمز سوم

چراغ راهنمای عقب

چراغ پالک راهنمایی
و رانندگی
چراغ ترمز

مقــدمــه

چراغ مهشکن عقب

چراغ دنده عقب

7

قفل مرکزی درب

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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قفل شیشه

کلید شیشه
باالبر

قفل درب

جعبه داشبورد

سیستم صوتی

دسته راهنما

جلو داشبورد

غربیلک فرمان
چند منظوره
سیستم ایرکاندیشن

مقــدمــه

سوکت تجهیزات جانبی

فندک
لیور دنده

9

به کتابچه
راهنمای مالک S3
خوش آمدید
ابتدای هر فصل
جزئیات هر سیستـم ارائه شده است.
در صورت نیاز آنها را مطالعه نمایید.

w w w . b a m k h o d r o . c o m

1

عملکرد خودرو

۱۳

2

ایمنی

۸۵

3

دستورالعملهای رانندگی

۹۹

4

تعمیرو نگهداری خودرو

۱۱۹

5

شرایط اضطراری

۱۴۷

6

اطالعات فنی

۱۶۱

7

خدمات گارانتی

۱۶۹

8

لیست نمایندگیهای مجاز کرمان موتور

۱۷۹

w w w . b a m k h o d r o . c o m

فصل اول

عملکرد خودرو
نمای جلو داشبورد

صفحه نمایشگر ترکیبی

چراغهای هشدار و چراغهای نشانگر
کلیدها

قفل درب

سیستم ضد سرقت
درب صندوق عقب
درب موتور

درپوش باک سوخت

سیستم قفل ایمنی کودک
شیشهها

۱۵
۱۶
۲۰
۲۴
۲۶
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۱
۳۲

سانروف

کلید چراغ اعالم خطر (فالشر)

۳۴
۳۵

کلید تنظیم روشنایی

۳۶

کلید برفکزدایی (بخارزدایی) شیشه عقب

۳۶

کلید تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلوی خودرو ۳۶
چراغهای داخلی

چراغهای بیرونی خودرو

کلید ترکیبی
آفتابگیر

آینههای دید عقب

سیستم هشدار مانع دنده عقب
صندلیهای جلو

صندلیهای عقب

غربیلک فرمان چند منظوره

سیستم کروز کنترل*

تنظیم موقعیت غربیلک فرمان
بوق

جعبه داشبورد

۳۷
۳۹
۴۴
۴۸
49
50
53
54
55
55
57
57
58

زیر آرنجی مرکزی
جالیوانی

جعبه عینک *

زیر سیگاری *

فندک

سوکت شارژ تجهیزات جانبی

باربند سقفی

سیستم ایرکاندیشن
سیستم صوتی

آنتن شیشه جلو
سوئیچ استارت

گیربکس

سیستم ترمز

58
59
59
59
60
60
61
62
70
70
70
73
79

سیستم پایش فشار باد الستیکها (82 * )TPMS

۱۱

۹ ۱۰

۸

۶ ۷

۳

۲

ííنمای جلوی داشبورد
 ۱مجموعه کلیدهای کنترلی سمت چپ
 ۲ضامن درب موتور
 ۳غربیلک فرمان چند منظوره
 ۴صفحه نمایشگر ترکیبی
 ۵اهرم کنترل برف پاککن
 ۶فندک
 ۷صفحه نمایش
 ۸چراغ اعالم خطر (فالشر)
 ۹سیستم تهویه ( A/Cایرکاندیشن)
 ۱۰سیستم مولتی مدیا
 ۱۱جعبه داشبورد
 ۱۲سوکت تجهیزات جانبی
 ۱۳لیور دنده

عملکرد خودرو

13 ۱۲

۵

۴

۱

ííعملکرد خودرو
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ííصفحه نمایشگر ترکیبی
چراغ نشانگر چراغ مهشکن عقب

چراغ نشانگر چراغ مهشکن جلو*

A

چراغ نشانگر نور باال

WIN

چراغ نشانگر هشدار دمای آب

چراغ نشانگر نقص سیستم ترمز و ترمزدستی

D
WIN

C
دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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نشانگر حالت برفی *

چراغ نشانگر هشدار سوخت

چراغ نشانگر بسته نبودن کمربند ایمنی راننده

EPC

B

چراغ نشانگر نقص سیستم کنترل گازهای
آالینده اگزوز EOBD

D

نشانگر فشار روغن

EPC

A

چراغ نشانگر بسته نبودن کمربند ایمنی سرنشین
جلو*

نشانگر راهنما*

چراغ هشدار نقص سیستم فرمان برقی

B

چراغنشانگرنقصکنترلرگیربکساتوماتیک*TCU

چراغ نشانگر فعال بودن سیسستم *ESP

چراغ نشانگر غیرفعال بودن سیستم *ESP

چراغ هشدار غیرعادی بودن فشار باد الستیک*

چراغ نشانگر نقص موتور

c

چراغ هشدار نقص سیستم ABS

چراغ هشدار نقص سیستم فشار باد الستیک*

چراغ نشانگر ایربگ (کیسه هوا)

چراغ نشانگر سیستم کروز*

نشانگر سیستم ضد سرقت موتور

چراغ نشانگر شارژ و خالی شدن شارژ

هرچه سریعتر به دنده باالتر بروید .بدین وسیله
در مصرف سوخت صرفهجویی شده و سر و
صدای موتور کاهش مییابد

ííدورسنج

توجه
¬¬باال رفتن بیش از حد دور موتور منجر به وارد
آمدن آسیب شدید خارج از پوشش گارانتی به
موتور میگردد.

WIN

EPC

نکته
¬¬در صورتی که سرعت خودرو اجازه میدهد،

ííنشانگر میزان سوخت

WIN

EPC

WIN

EPC

نشانگر میزان سوخت ،حجم تقریبی سوخت درون
باک را نشان میدهد .عدد نشان داده شده هنگامی
دقیق است که خودرو در یک جاده صاف در حال
حرکت باشد .عقربه نشانگر ممکن است هنگام ترمز
کردن ،شتاب گرفتن ،پیچیدن یا حرکت بر روی
جادههای پر دستانداز تکان بخورد .با بازگشت به

عملکرد خودرو

دورسنج تعداد دورهای موتور را بر حسب دور بر
دقیقه ( )rpmنمایش میدهد .برای حفاظت موتور
خودرو از هر گونه آسیب ،هنگامی که عقربه دورسنج
وارد محدوده قرمز رنگ شده است رانندگی نکنید.
دردورهآببندیخودروبادورموتورباالرانندگینکنید.
نقطه شروع محدودهی قرمز رنگ دورسنج ،بسته به
نوع موتور ،متفاوت است.

ííسرعت سنج

سرعت سنج ،سرعت حرکت خودرو را بر حسب
کیلومتر بر ساعت ( )Km/hنشان میدهد.
به «اقدامات احتیاطی دوره آببندی» در بخش
دستورالعملهای رانندگی در دوره آببندی خودرو
توجه کنید.
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وضعیت پایدار ،عقربه از حرکت باز میایستد.
با قرار گرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت  ONچراغ
نشانگر سوخت فعال میشود .و هنگامی که نشانگر به
محدودهقرمزبرسدچراغهشدارسوختروشنمیشود.
در این وضعیت هرچه سریعتر برای ادامه رانندگی
سوختگیری نمایید.
بعد از پر کردن باک و استارت خودرو ،عقربه
نشانگر سوخت به آرامی میزان سوخت درون باک
را نشان میدهد.
ظرفیت باک 45 :لیتر
نشانگر میزان سوخت بهطور همزمان دنده کنونی را
در خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک نشان میدهد
و ممکن است براساس نوع خودرو متفاوت باشد.
دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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توجه
¬¬از راندن خودرو در وضعیتی که سطح سوخت
درون باک بیش از حد پایین است خودداری
کنید .در صورت ادامه رانندگی در این وضعیت،
موتور خاموش میشود و منبع کاتالیزور اگزوز
آسیب جدی میبیند.
¬¬لطفا ً از سوخت بدون سرب با اکتان  93یا باالتر
استفاده کنید.

ííنشانگر دمای خنک کننده موتور

WIN

EPC

هنگامی که سوئیچ موتور در وضعیت  ONقرار
میگیرد ،این نشانگر دمای مایع خنککننده موتور
را نشان میدهد.
هنگامی که خودرو در وضعیت عادی حرکت میکند،
عقربه نشانگر باید در موقعیت میانی صفحه نشانگر
قرار گیرد .زمانی که نشانگر دمای مایع خنککننده
وارد قسمت هفتم میشود و چراغ هشدار روشن
شود بیانگر این است که دمای مایع خنککننده
از محدوده مجاز باالتر رفته است .در این مواقع
خودرو را به آرامی به کنار جاده هدایت کرده ،موتور
را خاموش کنید و حجم مایع خنککننده موتور و

وضعیت تسمه واتر پمپ را بررسی نمایید .در
صورتی که سیستم خنککننده بهطور صحیح عمل
نمیکند با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور
تماس بگیرید.
نشانگر دمای مایع خنک کننده بطور همزمان دربها
را هم نشان میدهد .اگر دربهای خودرو و درب
صندوق عقب باز باشند ،چراغ نشانگر آن درب
در نشانگر دمای مایع خنککننده روشن میشود
هنگامی که اطالعات باز بودن درب دریافت شد
دربهای مربوطه نشان داده میشوند (شامل درب
چپ جلو ،درب چپ عقب ،درب راست جلو ،درب
راست عقب و درب صندوق عقب).

نکته
¬¬اگر خودرو را تازه روشن کردهاید و نشانگر دمای
مایع خنککننده بسیار پایین است ،از باال بردن
بیش از حد دور موتور و بارگیری بیش از حد
خودرو اجتناب کنید.

اخطار
¬¬هنگامی که موتور بیش از حد داغ است درب
رادیاتور را باز نکنید .در غیر اینصورت مایع
خنککننده در اثر فشار بیرون پاشیده و منجر به
سوختگی میگردد .درب رادیاتور را فقط هنگامی
که موتور کامال خنک شده است باز کنید.

ííکیلومتر شمار (کامپیوتر سفری)

EPC

الف .اولین خط نمایش داده شده :مدت زمان رانندگی،
میانگین سرعت و مسافت قابل پیمایش.

مسافت قابل پیمایش :مسافت تقریبی رانندگی با
استفاده از سوخت موجود در باک سوخت و مصرف

مدت زمان حرکت خودرو :نشانگر زمان کلی رانندگی
پس از آخرین راهاندازیمجدد(ریست)میباشد .زمانی
که سرعت باالتر از صفر باشد زمان آغاز میشود.
محدوده نمایشی0۰:00 ~ 99 :59 :

سرعت میانگین :سرعت میانگین خودرو را در طول
زمان رانندگی نشان میدهد.
ب .دومین خط نمایشی :مصرف سوخت لحظهای یا
متوسط مصرف سوخت

متوسط مصرف سوخت :هنگامی که سوئیچ خودرو
در وضعیت  ONقرار میگیرد (موتور هنوز روشن
نشده) ،متوسط مصرف سوخت قبلی در صفحه
نمایشگر ظاهر میشود .هنگامی که موتور روشن
میشود ،و  ECUسیگنال مصرف سوخت را
دریافت نمیکند ،صفحه نمایشگر متوسط مصرف

عملکرد خودرو

کامپیوتر سفری یک میکروکامپیوتر است که
اطالعات رانندگی را کنترل میکند .اطالعات مربوط
به رانندگی ،شامل مسافت پیموده شده کلی،
مسافت پیموده شده در سفر ،مسافت پیموده شده،
متوسط مصرف سوخت ،مصرف سوخت لحظهای،
میانگین سرعت و مدت زمان رانندگی زمانی که کلید
در موقعیت  ONباشد نمایش داده میشود.
در صورتی که باتری جدا شود تمام اطالعات ذخیره
شده راهاندازی مجدد (ریست) میشود (بجز مسافت
پیموده شده کلی).

سوخت کنونی را نمایش میدهد.
مسافت قابل پیمایش مربوط به مصرف سوخت
کنونی است.
زمانی که شرایط جاده و عادات رانندگی تغییر
میکند ،ممکن است نوسانات شدید بوده و مسافت
قابل پیمایش صحیح نباشد و تنها میتوان از آن
بعنوان مرجع استفاده نمود .هنگامی که مسافت
قابل پیمایش کمتر از  50کیلومتر باشد»---« ،
نمایش داده میشود.
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سوخت قبلی را نشان میدهد .اگر سیگنال مصرف
سوخت دریافت شود ،متوسط مصرف سوخت
نمایش داده میشود و متوسط مصرف سوخت هر
 5ثانیه به روز رسانی میشود.

مصرف سوخت لحظهای :هنگامی که سرعت
خودرو کمتر از  3کیلومتر بر ساعت است ،فقط
« »--- L/100 kmدر صفحه نمایش  LCDنمایش
داده میشود .هنگام رانندگی (وقتی سرعت بیشتر
یا مساوی  3کیلومتر بر ساعت باشد) ،مصرف
سوخت لحظهای نمایش داده میشود .مصرف
سوخت لحظهای هر  0/5ثانیه بهروز رسانی میشود.

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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پ .سومین خط نمایشی :مسافت سنج کلی و
مسافت سنج سفری محدوده نشان داده شده
در مسافت سنج سفری از  999.9km-0با دقت
 0/1کیلومتر خواهد بود .عدد نشان داده شده
در مسافت سنج کلی از  999999km-0و با
دقت  1کیلومتر میباشد.

ت .دکمه عملکرد اصلی :برای انتخاب یکی از خطها
دکمه را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید
تا از اولین خط به سومین خط حرکت کند
(از باال به پایین) و خالف عقربههای ساعت
بچرخانید تا از خط سوم به خط اول حرکت
کند (از پایین به باال) .زمانی که یک خط انتخاب

شود از طریق چشمک زدن نشان داده میشود.
سپس با فشار کوتاه (بیش از  0/2ثانیه و کمتر
از  2ثانیه) کلید به حالت نمایش محتوای خط
مخصوصی تغییر میکند و فشار طوالنی
(بیشتر یا مساوی  2ثانیه) مدت زمان رانندگی،
سرعت متوسط ،متوسط مصرف سوخت و
مسافتسنج سفری را صفر میکند.

ííچراغهای هشدار و چراغهای نشانگر
چراغهای نشانگر راهنما

در هنگام تغییر مسیر یا گردش به چپ یا راست با زدن
راهنما ،چراغ نشانگر راهنمای چپ و راست بر روی
صفحه نمایشگر چشمک میزند .اگر چراغ نشانگر
چشمک نزند یا به سرعت چشمک بزند یا بهطور
کامل روشن نشوند به این معناست که سیستم
چراغهای راهنما از کار افتاده یا دچار مشکل
شده است و باید هرچه سریعتر برای تعمیر به
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه
شود .در غیر اینصورت رانندگان دیگر متوجه تغییر
مسیر خودروی شما نخواهند شد.
هنگامی که دکمه چراغ اعالم خطر (فالشر) فشار
داده شود هر دو چراغ نشانگر چراغ راهنما و همه
چراغهای راهنمای بیرونی باهم چشمک خواهند زد.

چــراغ هــشــدار نــقــص در ســیسـتـــم فــرمــان
الکتریکی

اگر در زمان روشن بودن موتور مشکلی در سیستم
فرمانالکتریکیپیداشود،چراغهشدارروشنمیشود.

توجه
¬¬هنگام جا زدن و بیرون کشیدن کانکتورهای
کنترلر فرمان  ،EPSابتدا منبع برق را قطع کرده
تا از آسیب به کنترلر جلوگیری شود.

چراغ نشانگر کنترل پایداری (*)ESC

زمانی که سوئیچ موتور در وضعیت  ONقرار
بگیرد این چراغ نشانگر روشن شده و  3ثانیه بعد
خاموش میشود .زمانی که  ESCفعال میشود
موقعیت رانندگی را کنترل میکند .چراغ نشانگر
 ESCدر حالت رانندگی عادی در موقعیت خاموش
باقی میماند .در صورت لغزش یا شرایط رانندگی
با کنترل کشش پایین ESC ،فعال شده و چراغ
نشانگر چشمک میزند و نشانگر این است که ESC
در حال عملکرد است .اگر سیستم  ESCدچار نقص
شود ،چراغ نشانگر روشن میشود .برای بررسی
سیستم خودرو را به نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمان موتور ببرید.

چراغ نشانگر *ESC OFF

OFF

زمانی که سوئیچ در وضعیت  ONقرار میگیرد،
چراغ نشانگر  ESC OFFروشن میشود و  3ثانیه

بعد خاموش میشود .با فشار دادن کلید ESC

 ،OFFچراغ نشانگر  ESC OFFروشن میشود تا
نشان دهد که سیستم  ESCغیرفعال است.

چراغ هشدار فشار غیرطبیعی الستیکها*

روشن بودن دائم این چراغ به معنای فشار کم ،فشار
زیاد و یا دمای باالی الستیکهاست .و چشمک زدن

آن به معنای نشتی باد الستیک است .در این صورت
برای تعمیر و بررسی الستیکها با نمایندگیهای

مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

این عیبیابی تنها مربوط به خودروهای مجهز به
واحد کنترل گیربکس اتوماتیک ( )TCUمیباشد.

هنگامی که سیستم گیربکس دچار نقص میشود ،این

چراغ روشن میگردد .اگر این چراغ هنگام رانندگی

روشن شد ،در اولین فرصت با نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت  ONقرار
میگیرد ،اگر چراغ هشدار  ABSبرای  3ثانیه روشن
و سپس خاموش شود ،به این معناست که کار
عیبیابی سیستم انجام شده و سیستم در وضعیت
عادی قرار دارد.
اگر چراغ هشدار روشن مانده و یا هنگام رانندگی
روشن شود و یا با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت
 ،ONچراغ خاموش نشود ،این به معنی بروز
نقص در سیستم  ABSمیباشد .در این شرایط،
ترمز معمولی خودرو کارکرد عادی دارد اما سیستم
 ABSغیرفعال میباشد .لطف ًا هر چه سریعتر با
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

اخطار
¬¬روشن ماندن چراغ هشدار  ABSیا روشن شدن
آن هنگام رانندگی به معنای وجود عیب در
سیستم  ABSاست .در این شرایط در صورت
ترمز گرفتن ،چرخها با سرعت بیشتری قفل
میشوند که میتواند برخورد از پشت را به دنبال
داشته باشد .لطفا ً با نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمان موتور تماس بگیرید.

روشن ماندن مداوم چراغ به معنای وجود نقص در
کار سیستم یا سنسور آن میباشد .برای بررسی
سیستم با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور
تماس بگیرید.

چراغ نشانگر مهشکن عقب

هنگامی که مهشکن عقب روشن باشد ،این چراغ
نشانگر روشن میشود.

چراغ نشانگر مهشکن جلو*

هنگامی که مهشکن جلو روشن باشد ،این چراغ
نشانگر روشن میشود.

چراغ نشانگر نور باال

این نشانگر قرار داشتن چراغهای خودرو در
وضعیت نور باال یا فرستادن سیگنالهای هشدار از
طریق چراغ نور باال را نشان میدهد.
چراغ نشانگر وضعیت برفی* W I N

زمانی که دکمه وضعیت برفی را فشار میدهید ،این
حالت فعال شده و چراغ نشانگر نیز روشن میشود.
در این حالت خودرو در موقعیت دنده دوم ،حتی

عملکرد خودرو

چراغ نشانگر نقص سیستم گیربکس اتوماتیک
*TCU

چراغ هشدار ترمز ABS

ABS

چراغ نقص سیستم پایش فشار الستیکها*
()TPMS
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دنده سوم حرکت کرده و نیروی خروجی و همچنین
احتمال لغزش الستیکها را در سطوح دارای برف
کاهش میدهد.

چراغ هشدار دمای مایع خنککننده

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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هنگامی که چراغ هشدار روشن میشود نشانگر
باال رفتن دمای مایع خنککننده بیش از حد مجاز
است .در این هنگام شما باید خودرو را متوقف
کرده ،موتور را خاموش کنید .درب موتور را باز و
حجم مایع خنککننده و وضعیت تسمه واتر پمپ را
بررسی کنید .اگر سیستم خنککننده دچار مشکل
شده بود باید با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان
موتور تماس بگیرید.

چراغ نشانگر نقص در سیستم ترمز و ترمز
دستی

هنگامی که سوئیچ استارت در وضعیت «»ON
یا» »STARTقرار میگیرد ،چراغ هشدار روشن
میشود و پس از روشن شدن موتور و آزاد کردن
ترمز دستی ،چراغ هشدار خاموش میشود.
اگر چراغ نشانگر در سایر زمانها روشن شود،
سرعت را کم کرده و خودرو را در مکانی امن پارک
نمایید .زمانی که مقدار روغن در سیلندر اصلی ترمز
ناکافی است ،پس از پر کردن مقدار مناسب روغن

مطابق با  DOT4چراغ نشانگر روشن میشود .اگر
چراغ نشانگر خاموش شود و دیگر نقصی وجود
نداشته باشد بالفاصله خودرو را به نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور ببرید .اگر چراغ نشانگر
خاموش نشود و هنوز نقصی وجود دارد ،رانندگی
نکنید ،از ابزار یدککشی مناسب یا سایر وسایل
ایمن دیگر برای فرستادن خودرو به نمایندگیهای
مجاز کرمان موتور استفاده نمایید.

اخطار
¬¬زمانی که چراغ نشانگر نقص سیستم روشن
میشود ،با خودرو رانندگی نکنید .این چراغ
نشانگر عملکرد غیرعادی سیستم ترمز است.
¬¬رانندگی زمانی که سیستم ترمز دچاز نقص شده
است خطرناک میباشد ممکن است سبب تصادف
و صدمات جسمی جدی گردد.

چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت

وقتی که میزان سوخت در باک سوخت به  7لیتر
برسد ،چراغ هشدار سوخت روشن میشود و شما
باید سوختگیری را هرچه زودتر انجام بدهید.

اگر چراغ نشانگر روشن شده و عقربه از عالمت
« »Eپایینتر رفته بود ،هر چه سریعتر خودرو را
به نزدیکترین مرکز سوختگیری برسانید .راندن
خودرو با سطح سوخت خیلی کم باعث خاموش
شدن موتور و آسیب دیدن منبع کاتالیزور میشود.

چــراغ نشــانگــر بستــه نبــودن کــمربنـد ایمنــی
راننده

زمانی که سوئیج خودرو از وضعیت «»OFF
به « »ONیا « »STARTتغییر یابد ،اگر راننده
کمربندایمنی خود را نبسته باشد و سرعت کمتر از 20
کیلومتر بر ساعت باشد ،چراغ نشانگر کمربندایمنی
با فواصل  0/5ثانیه روشن و  0/5ثانیه خاموش
چشمک میزند ،بوق هشداری شنیده نمیشود .اگر
سرعت بیشتر یا برابر با  20کیلومتر بر ساعت باشد.
بوق هشدار با فواصل  0/5ثانیه فعال و  0/5ثانیه
غیرفعال شنیده میشود .در حالی که چراغ نشانگر
کمربندایمنی راننده با فواصل  0/5ثانیه روشن 0/5
ثانیه خاموش چشمک میزند .اگر شرایط برقرار
باشد تا  90ثانیه بوق هشدار شنیده میشود.

چراغ نشانگر نقص در سیستم کنترل آالیندگی
گازهای خروجی ()EOBD
به عنوان بخشی از سیستم عیبیابی خودرو ،این

چراغ هشدار فشار روغن موتور

هنگامی که فشار روغن به اندازه کافی نیست یا مشکلی
در سیستم وجود دارد ،چراغ هشدار فشار روغن

سوییچ در وضعیت « ،»ONچراغ هشدار روشن شده

و با به کار افتادن موتور ،چراغ خاموش میشود.

اگر با به کار افتادن موتور ،چراغ همچنان روشن
بماند و هنگام رانندگی همچنان روشن باشد ،به این

معناست که میزان روغن به اندازه کافی نیست و یا

نقص دیگری وجود دارد .در چنین شرایطی برای
اطمینان ،خودرو را متوقف کرده ،موتور را خاموش
و چند دقیقه صبر کنید.

اگر مقدار روغن کافی نیست ،مقدار مناسبی روغن
اضافه کرده و موتور را مجدد ًا استارت بزنید در غیر
این صورت با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان

موتور برای بررسی سیستم تماس بگیرید.

توجه
¬¬روشن نگهداشتن موتور خودرو در وضعیتی
که چراغ هشدار روغن روشن است میتواند به

سرعت به موتور آسیب بزند.

چراغ نشانگر نقص سیستم موتور ()EPC

 EPCبخشی از سیستم عیبیابی داخل خودرو

بوده و وجود عیب در موتور را پایش می کند.

چـراغ نشانگـر بسـتـه نبـودن کمـربند ایمـنی
سرنشین جلو*

چراغ یادآور کمربند ایمنی سرنشین هنگام نشستن
سرنشین روی صندلی جلو از طریق نیروی مقاومت
روی سنسور صندلی جلو ،وجود سرنشین را
تشخیص میدهد.
(مقاومت کمتر از 150 Ωدر صورت وجود سرنشین
و بیش از  10 Ωزمانی که سرنشین جلو وجود
نداشته باشد) .هنگامی که سرنشین در صندلی جلو
وجود داشته باشد سیستم تشخیص چراغ نشانگر و
بوق هشدار ،مشابه صندلی راننده میباشد.
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چراغ نشانگر ایربگ ()SRS

هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت « »ONقرار
گرفته و یا بعد از اینکه موتور به کار میافتد ،چراغ
نشانگر « »SRSابتدا روشن شده و به مدت  6ثانیه

عملکرد خودرو

چراغ نشانگر برای پایش گازهای آالینده به کار
میرود .اگر بخشهای مربوط به سیستم اگزوز
دچار عیب شوند یا سیستم اگزوز کارکرد عادی
نداشته باشد ،این چراغ روشن میشود .هنگامی که
سوئیچ خودرو در وضعیت  ONقرار میگیرد ،چراغ
نشانگر روشن میشود .با روشن شدن موتور ،این
چراغ خاموش میشود.
اگر چراغ نشانگر هنگام حرکت خودرو روشن
شود یا چشمک بزند و یا با قرار گرفتن سوئیچ
در وضعیت  ،ONچراغ نمایشگر روشن نشود
به این معناست که سیستم کنترل گازهای
آالینده به درستی کار نمیکند یا شامل گازهای
غیراستاندارد میباشد .اگر چه خودرو در این
وضعیت میتواند به کارکرد عادی خود ادامه دهد
اما بهتر است هر چه سریعتر با نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور تماس گرفته شود
تا برای بررسی نقص سیستم اقدام گردد.
ادامه فعالیت خودرو در این وضعیت میتواند به
آسیب سیستم کنترل گازهای آالینده و بخشهای
مربوط بیانجامد.

موتور روشن میشود .در شرایط عادی با قرار گرفتن

هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت « »ONقرار
میگیرد .چراغ نشانگر روشن شده و اگر عیبی در
موتور نباشد بعداز چند ثانیه خاموش میشود.
اگر چراغ هنگام رانندگی روشن شد و یا بعد از قرار
گرفتن سوئیچ در وضعیت « ،»ONچراغ روشن
نشد با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور
تماس بگیرید.
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بیوقفه چشمک میزند سپس خاموش میشود و به
این وسیله آمادگی سیستم « »SRSرا نشان میدهد.
هنگامی که سوئیچ موتور در وضعیت « »ONقرار
میگیرد و یا بعداز اینکه موتور به کار میافتد ،اگر
چراغ  SRSروشن شده یا بعد از  6ثانیه چشمک
زدن همچنان روشن بماند و یا هنگام رانندگی
روشن شده یا بهطور مکرر چشمک بزند ،این به
معنای نقص در سیستم  SRSمیباشد و باید هر
چه سریعتر با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان
موتور تماس گرفته شود.

اخطار
دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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¬¬روشن و خاموش شدن چراغ نشانگر ایربگ را
نادیده نگیرید ،هنگامی که سیستم ایربگ دارای
نقص باشد بروز تصادف ممکن است باعث
صدمات جسمی جدی گردد.

چراغ نشانگر سیستم کروز کنترل* (سرعت
یکنواخت)

زمانی که کلید اصلی کروز روی غربیلک فرمان
فشرده میشود ،این چراغ چشمک میزند تا فعال
شدن عملکرد کروز کنترل و موقعیت پیش از عملکرد

کروز کنترل خودرو را یادآوری نماید.
زمانی که شرایط مطلوب است ،اگر دکمه  SETکلید
کروز کنترل را فشار دهید این چراغ روشن شده و
خودرو وارد حالت کروز کنترل میشود.
زمانی که کلید کروز کنترل فشار داده شود تا دکمه
لغو شود یا زمانی که دکمه خاموش شود این چراغ
خاموش میشود.

چراغ نشانگر سیستم ضدسرقت موتور

هنگامی که کلید در موقعیت  OFFاست ،چراغ
نشانگر به فواصل  5ثانیه چشمک میزند.
با تغییر وضعیت کلید به  ،ONاگر تأیید سیستم با
موفقیت انجام شود چراغ نشانگر خاموش و در موقعیت
 ONحفظ میشود .اگر تأیید سیستم انجام نشود چراغ
نشانگر با فواصل  0/5ثانیه چشمک زده و خودرو را
نمیتوانروشنکرد.دراینحالتبرایتشخیصمشکل
به نمایندگیهای مجاز کرمان موتور مراجعه نمایید.

در اینصورت باید بالفاصله تمام تجهیزات برقی
غیر ضروری سیستم از قبیل سیستم پخش،

سیستم تهویه و چراغهای داخل خودرو را خاموش
کنید .تحت هیچ شرایطی موتور را خاموش نکنید

زیرا راهاندازی مجدد موتور شارژ باتری را با
سرعت بیشتری مصرف میکند .هرچه سریعتر

با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور تماس

بگیرید .تا سیستم شارژ باتری را بررسی کنند.

ííکلیدها
ííکلید تاشو

چراغ نشانگر شارژ باتری

هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت  ONقرار
میگیرد ،این چراغ روشن میشود .با به کار افتادن
موتور ،این چراغ هم خاموش میشود .اگر با روشن
شدن موتور چراغ خاموش نگردد ،این به معنای از
کار افتادن سیستم شارژ باتری میباشد.

A

هنگام خرید خودرو ،دو کلید مطابق تصویر باال به

ííکد کلید

کردن تمام قفلهای خودرو به وسیله هر یک از کلیدها

هنگام خرید خودرو یک پالک کد به همراه کلیدها
به شما تحویل داده میشود .در صورت گم شدن
کلیدها ،برای ساخت کلید جدید باید کد روی پالک
را به شرکت اعالم کنید .برای اطمینان پیشنهاد
میکنیم این پالک را در محلی امن نگهداری کنید.

شما تحویل داده میشود .امکان باز کردن و قفل

وجود دارد .یکی از کلیدها را در محل امن دیگری

نگهداری کنید تا در صورت گم شدن یا جا ماندن

کلید اصلی در خودرو ،به شما کمک کند .برای بیرون
آوردن کلید ،دکمه  Aرا فشار داده و رها کنید تا بطور

اتوماتیک کلید بیرون بیاید; برای تا کردن کلید دکمه را

فشار داده و نگه دارید تا بهطور دستی کلید تا شود.

¬¬کلید کنترل از راه دور شامل اجزای الکترونیکی
میباشد .لطفا ً آن را از تابش مستقیم آفتاب،
دمای باال و رطوبت حفظ کنید.

¬¬هنگامی که دکمه ضامن را فشار ندادهاید کلید را تا
نکنید در غیر اینصورت کلید آسیب خواهد دید.

¬¬از قراردادن کلید در کنار اجسام فلزی و سفت
خودداری نمایید تا از نقص کلید جلوگیری شود.

¬¬هیچگاه بچهها را با کلید درون خودرو تنها
نگذارید .زیرا ممکن است موتور را به کار انداخته
و حتی خودرو را حرکت دهند و به خود و دیگران
آسیب برسانند.

ííتعویض باتری ریموت
نکته
¬¬به منظور تامین امنیت بیشتر ،پیشنهاد میکنیم
برای ساخت کلید تنها به نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمان موتور مراجعه کرده و از کلیدهای
مورد تایید شرکت استفاده کنید.

اگر باتری ریموت کنترل ضعیف شود ،قفل کردن و
باز کردن دربها با چند بار فشردن دکمه انجام شده
و چراغ نشانگر آن روشن نمیگردد .در این صورت
به روش زیر باتری را تعویض کنید.

عملکرد خودرو

جسم سنگین روی آن قرار ندهید.

¬¬حتی اگر تنها شما خودرو را ترک میکنید ،باز هم
سوئیچ خودرو را برداشته و همراه خود ببرید.

¬¬تا توقف کامل خودرو کلید را از سوئیچ استارت
بیرون نکشید .در غیر اینصورت ممکن است قفل
غربیلک فرمان ناگهان فعال شده و فرمان نچرخد.

توجه

¬¬مراقب باشید کلید از ارتفاع باال سقوط نکند و

اخطار
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wwروش تعویض باتری

 .1قاب روی ریموت کنترل را باز کرده و فرستنده
را جدا کنید.

 .2باتری قدیمی را خارج کرده و باتری جدید را جایگزین
کنید .دقت کنید قطبهای باتری را به نحو درست
قرار دهید( .قطب مثبت باید به سمت باال باشد).
 .3پوشش فرستنده و قاب آن را در محل خود به
درستی جا بزنید تا از نفوذ آب جلوگیری شود.

 .4فرستنده را داخل ریموت کنترل قرار داده و قاب
را در محل خود جا بزنید.
دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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 .5کار فرستنده را امتحان کنید .با فشار دکمه
قفل کردن و باز کردن ،اگر چراغ نشانگر LED
چشمک بزند ،یعنی فرستنده کارکرد عادی دارد.

توجه
¬¬هنگام تعویض باتری از لمس صفحه مدار
خودداری کنید .در غیر اینصورت الکتریسیته
ساکن بدن شما به صفحه مدار منتقل شده و به
فرستنده آسیب میزند.
¬¬سطح باتری را بدون دستکش لمس نکیند .این

کار عمر باتری را کاهش میدهد.

¬¬باتری مصرف شده به طبیعت آسیب میرساند.
لطفا ً از قوانین محلی مربوط به بازیافت
باتریها تبعیت کرده ،آنها را به محل مخصوص
جمعآوری باتریها بفرستید .از دور انداختن
باتری به همراه زبالههای خانگی پرهیز کنید.

ííقفل درب

برای قفل کردن دربها با کلید از بیرون خودرو ،کلید
را وارد کرده و خالف عقربههای ساعت بچرخانید تا
هر چهار درب قفل شوند.
کلید را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا قفل
باز شود و سپس دستگیره درب را به طرف بیرون
بکشید تا دربها باز شوند.

ííقفل کردن و باز کردن دربها بدون
کلید

ííقفل کردن و باز کردن دربهای
جلو به وسیله کلید

باز کردن قفل

قفل کردن

در ابتدا ،سوئیج استارت را در وضعیت « »LOCKقرار
داده سپس سوئیچ را خارج کنید .سپس دکمه قفل داخلی
را در وضعیت قفل قرار داده و دستگیره درب را به سمت
بیرونکشیدهودربهاراببندیدتاتمامیآنهاقفلبشوند.

نکته
¬¬زمانی که دربها با این روش قفل میشوند
سیستم ضدسرقت خودرو فعال نمیشود.
¬¬زمانی که دربها با این روش قفل میشوند توجه
داشته باشید که کلیدها را درون خودرو جا نگذارید.

¬¬زمانی که دکمه قفل درب در موقعیت باز است،
دربها را میتوان مستقیما ً با عملکرد دستگیره
داخلی باز کرد و هم چنین میتوان بهطور مستقیم
با عملکرد دستگیره درب از بیرون درب را باز کرد.

کلید قفل مرکزی دربها در محل درب راننده قرار
گرفته است و با استفاده از آن میتوان تمامی چهار
درب را قفل نمود .برای قفل کردن تمامی دربها،
جلوی کلید را فشار دهید و با فشار انتهای کلید به
سمت پایین ،قفل تمامی دربها باز میشود.

ííسیستم قفل درب ریموت کنترل

ííکلید قفل مرکزی دربها

چراغهای اعالم خطر یکبار چشمک خواهند زد ،و
نشانگر این است که خودرو قفل شده و سیستم ضد
سرقت فعال است.
بازکردن :این دکمه را فشار دهید تا قفل همه دربها
باز شوند .چراغهای اعالم خطر دو بار چشمک
میزنند و نشانگر این است که خودرو باز و سیستم
ضدسرقت غیرفعال است اگر دربها طی  30ثانیه
پس از استفاده از فرستنده باز نشوند ،همه دربها
بطور اتوماتیک قفل شده و سیستم ضد سرقت
مجدد ًا فعال میشود.
باز کردن درب صندوق عقب :این دکمه را فشار
دهید تا درب صندوق عقب باز شود در این شرایط
چراغهای اعالم خطر چشمک زده و میتوانید درب
صندوق عقب را باز نمایید.

××هماهنگسازی ریموت

wwدربها با استفاده از سیستم قفل درب ریموت
کنترل قفل و باز میشوند:

قفل :این دکمه را فشار دهید تا همه دربها قفل شوند.
اگر همه دربها و درب صندوق عقب بسته باشند،

عملکرد خودرو

××عملکرد سیستم قفل درب ریموت کنترل

هر ریموت قفل درب ریموت کنترل بهطور الکتریکی
کدگذاری شده است تا از باز شدن قفل خودرو
جلوگیری نماید .اگر ریموت گم یا دزدیده شود شما
میتوانید ریموت جدید را از طریق نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور خریداری نمایید.
اگر یک یا چند ریموت مورد نیاز است هنگام مراجعه
به نمایندگیهای مجاز کرمان موتور ریموت کنونی
همراهتان باشد .زمانی که ریموت جایگزین با
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خودرو تطبیق داده میشود ،ریموتهای موجود
باید با خودرو تطبیق داده شوند.
پس از اینکه نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور
ریموت جدید را کد گذاری نمود باید توجه داشته
باشید که محدوده عملکردی ریموت ممکن است گاهی
اوقات کاهش یابد اگر ریموت کار نمیکند یا در نزدیکی
خودرو کار میکند به مراحل زیر مراجعه نمایید:
 .1فاصله را بررسی کنید ،ممکن است خیلی از خودرو
دور باشید .ممکن است نیاز باشد در شرایط
آب و هوایی برفی و بارانی نزدیکتر بایستید.

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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 .2بررسی کنید که خودروهای دیگر یا سایر اجسام
موقعیت سیگنالها را مسدود نکرده باشند کمی
به سمت راست یا چپ حرکت کنید ریموت را
کمی باالتر برده و بار دیگر تالش کنید.
 .3بررسی کنید که باتری نیازی به تعویض نداشته
باشد .به قسمت (تعویض باتری) در بخش
(عملکرد قفل درب ریموت کنترل) مراجعه نمایید.
 .4اگر هنوز مشکلی وجود دارد ،به نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

ííسیستم ضد سرقت
در بعضی شهرها ،سرقت خودرو کار کوچکی
نیست .اگرچه خودرو دارای چندین عملکرد ضد

سرقت است .اما این مسئله وجود دارد که هیچ
سیستم ضدسرقتی نمیتواند بطور مطلق از سرقت
خودرو جلوگیری کند.
خودروی شما مجهز به سیستم ضد سرقت است.
این سیستم تنها زمانی که از کلید یا ریموت کنترل
استفاده میکنید فعال میشود .اگر درب را پشت
سر خود ببندید سیستم ضد سرقت فعال نخواهد
شد.

wwفعال شدن سیستم ضدسرقت

 .1سوئیچ را در موقعیت خاموش قرار داده و کلید
را بیرون بکشید.
 .2درب ،شیشهها ،درب موتور و درب صندوق عقب
را ببندید تا از بسته شدن شیشهها اطمینان
حاصل نمایید .سیستم همچنین میتواند زمانی
که شیشهها بسته نیستند فعال شود.
 .3از ریموت قفل درب ریموت کنترل استفاده کنید
یا کلید مکانیکی را وارد قفل درب جلو سمت چپ
نمایید تا دربها قفل شوند.
هنگامی که از ریموت استفاده میکنید تا دربها
قفل شوند چراغهای اعالم خطر فعال میشوند.

همه دربها قفل میشوند.

سیستم ضد سرقت فعال میشود.

اگر نمیتوانید سیستم ضدسرقت را فعال کنید ،از کلید
برای قفل کردن درب جلو سمت چپ استفاده نمایید.

wwغیرفعال کردن سیستم

.1ازکلیدبرایبازکردنقفلدربرانندهاستفادهنمایید.
 .2دکمه باز کردن قفل روی ریموت را فشار دهید.
همه دربها باز میشوند.

چراغهای اعالم خطر دو بار چشمک میزنند.
حالت ضدسرقت غیرفعال میشود.

اگر دربها باز نشوند یا موتور طی  30ثانیه پس از
استفاده از ریموت روشن نشود ،همه دربها بهطور
اتوماتیک قفل شده و حالت سیستم ضدسرقت
مجدد ًا فعال میشود.

××نحوه فعال کردن هشدار ضد سرقت

اگر برای باز کردن قفل دربها و یا درب صندوقعقب
از ریموت استفاده نشود بوق بصدا درآمده و
چراغهای اعالم خطر حدود  90ثانیه چشمک میزنند.

××نحوه غیرفعال کردن هشدار ضد سرقت

 .1دکمه قفل  /باز کردن قفل را روی ریموت قفل درب
ریموت کنترل فشار دهید.
 .2درب جلو سمت راننده را با کلید باز کنید.

توجه

ííدرب صندوق عقب

¬¬قبل از بستن درب صندوق مطمئن شوید دستها
یا اعضای دیگر بدن خودتان یا دیگران در مسیر
بسته شدن درب قرار نداشته باشد.

ííباز کردن درب صندوق عقب

¬¬باز گذاشتن درب صندوق عقب هنگام رانندگی
موجب ورود گازهای سمی اگزوز به داخل خودرو
شده و خطرات جدی به دنبال خواهد داشت.

ریموت

wwروش دوم

زمانی که ریموت بیرون خودرو است و خودرو قفل
است ریموت را در محدوده موثر خودرو قرار داده و به
آرامی دکمه باز کردن درب صندوق عقب را فشار دهید.
خودرو هشدار"تیک" را ارسال میکند و چراغهای
راهنما دوبار چشمک میزنند که نشانگر غیرفعال بودن
سیستم است .دکمه باز کردن درب صندوق عقب را
به آرامی فشار دهید تا درب صندوق عقب باز شود.

¬¬بعد از بستن درب صندوق عقب یکبار آن را
به سمت باال بکشید تا از بسته شدن کامل آن
اطمینان حاصل کنید .در غیر اینصورت ممکن
است درب کامل بسته نشده و ناگهان در هنگام
رانندگی باز شود.
¬¬بدلیل ارتقاء مداوم روشهای سرقت خودرو،
توصیه میشود پس از قفل دربها از طریق
ریموت کنترل برای اینکه از قفل شدن صحیح
اطمینان حاصل نمایید دستگیره درب را بکشید.

عملکرد خودرو

wwروش اول

از دکمه کنترل روی درب جلو نزدیک صندلی راننده
استفاده کنید تا دربها قفل یا باز شوند .با فشار دادن
قسمت عقب دکمه دربها باز سپس دکمه صندوق
عقب را فشار دهید تا درب صندوق عقب باز شود.

¬¬باز ماندن درب صندوق عقب هنگام رانندگی
باعث مسدود شدن دید عقب خودرو شده و
تصادف ،آسیب خودرو و سرنشینان و حتی
مرگ را به دنبال خواهد داشت.

29

مسدود کردن دید راننده باعث بروز تصادف گردد.

ííدرب موتور

¬¬ هنگام بررسی موتور ،حتما ً میله نگهدارنده را
درون سوراخ تعبیه شده بر روی سطح داخلی
درب موتور جا بزنید تا از افتادن درب و آسیب
دیدن شما و دیگران جلوگیری شود.

¬¬ وقتی درب موتور باز است با خودرو رانندگی
نکنید .در غیراینصورت درب موتور دید شما را
مسدود کرده یا میافتد و آسیب میبیند.
قبل از بستن ،درب موتور را به آرامی باال برده ،میله
دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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نگهدارنده را خوابانده و در جای خود مستقر کنید.

دستگیره باز کردن درب موتور در سمت پایینی و

درب را به آهستگی پایین آورده و در فاصله 30

کردن درب موتور به روش زیر انجام میشود:

پایین آمده و قفل میشود .در اخر امتحان کنید که

چپ کنسول راننده قرار گرفته است .باز و بسته
 .1دستگیره باز کردن درب موتور را بکشید.

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

سانتیمتری از نقطه قفل شدن ،آن را رها کنید .درب
درب بسته شده باشد .اگر کامل بسته نشده بود این
مرحله را تکرار کنید.

اخطار

 .3میله نگهدارنده را از جای خود بیرون آورده و آن

¬¬ قبل از به راهانداختن خودرو از بسته شدن درب

درب موتور جا بزنید تا درب موتور را نگه دارد.

ممکن است درب موتور هنگام رانندگی باز شده و با

را درون سوراخ تعبیه شده بر روی سطح داخلی

موتور اطمینان حاصل کنید .در غیر اینصورت

¬¬ هرگز هنگام رانندگی ،دستگیرهی باز نمودن
درب موتور را نکشید.

ííکلید باز کردن اضطراری درب ííباز کردن درپوش باک سوخت
صندوق عقب هنگام قطع جریان
برق خودرو

ííدرپوش باک سوخت
درپوش مخزن سوخت در انتهای سمت چپ بدنه
خودرو تعبیه شده است.

¬¬ اگر باز کردن درپوش باک سوخت به علت
یخزدگی اطراف آن مقدور نیست ،به آرامی به
درپوش ضربه زده و آن را بکشید تا یخ شکسته
و باز شود .هرگز با اهرم درپوش را باز نکنید.
در صورت لزوم ،محلول ضدیخ تایید شده را در
محل اسپری کنید (از ضدیخ رادیاتور استفاده
نکنید) یا خودرو را به محلی گرم منتقل کنید تا
یخ ذوب شود.

ííسیستم قفل ایمنی کودک

سمت چپ صندلی جلو میتوان باز کرد سپس درب

باک سوخت را در جهت خالف عقربههای ساعت
بچرخانید تا درب باک باز شود.

ííبستن درب باک سوخت
پس از سوختگیری درب باک را در جهت عقربههای

ساعت بچرخانید تا صدای «کلیک« شنیده شود

سپس درپوش آن را ببندید.

عملکرد خودرو

 .1صندلی عقب را تا کرده و سپس عالمت قفل
صندوق در داخل خودرو را برداشته تا بتوانید
دکمهی باز کردن پوشش روی کلید را باز کنید.
 .2اهرم را در جهت نشان داده شده بکشید تا قفل
درب صندوق عقب باز شود.

درپوش باک سوخت را از طریق دستگیره ضامن

توجه
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هر دو درب عقب مجهز به قفل ایمنی کودک است

این قفل برای جلوگیری از باز کردن درب با کشیدن

در غیر اینصورت دستگیره آسیب میبیند.

دستگیره درب توسط سرنشینان عقب (بخصوص

اخطار

کودکان) استفاده میشود و همچنین از آسیبدیدگی
جلوگیری میکند هنگامی که کودکان در خودرو

هستند توصیه میشود از این قفل استفاده نمایید.

ííفعال کردن قفل ایمنی کودک
برای تنظیم قفل ایمنی کودک ،باید پیش از بستن

درب ،قفل ایمنی را در لبه درب عقب به این موقعیت
حرکت دهید .در این شرایط تنها میتوان دربها

را با کشیدن دستگیره بیرونی درب باز نمود.
دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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ííغیرفعال کردن سیستم قفل ایمنی
کودک
برای غیرفعال کردن سیستم ،درب را از بیرون باز
کرده و کلید قفل ایمنی کودک که بر لبه عقبی درب

تعبیه شده است را در حالت

قرار دهید.

نکته
¬¬هنگام فعال بودن سیستم قفل ایمنی کودک،
دستگیره داخلی درب را با نیروی زیاد نکشید.

¬¬رانندگیدرشرایطیکهدربهایخودروقفلنیستند
بسیار خطرناک است .قبل از به راه انداختن خودرو
(به خصوص در صورت وجود کودکان) از بسته
و قفل بودن تمام دربها اطمینان حاصل کنید.
بسته بودن کمربندهای ایمنی و قفل بودن دربهای
خودرو از پرتاب شدن سرنشینان به بیرون از
خودرو در هنگام تصادفات جلوگیری میکند.

¬¬قبل از باز کردن دربها ،محیط بیرون را بررسی
کنید تا از وقوع تصادف جلوگیری شود.

ííشیشهها
با قرار گرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت ،ON
میتوان از سیستم شیشه باالبر برقی استفاده کرد.
سوئیچ اصلی روی پانل درب سمت راننده تعبیه
شده و روی پانل دربهای سرنشینان هم کلید
کنترل شیشه باالبر همان درب قرار دارد.
شیشه درب جلو سمت چپ دارای عملکرد محافظ

برگردان و باال رفتن با یک ضربه است .اولین
عملکردها تنها بعد از راهانداری مجدد (ریست)
کردن قابل استفاده هستند.
راهانداری مجدد (ریست) کردن سیستم:
ابتدا شیشه را تا انتها پایین آورید با دست دکمه را
بکشید تا شیشه تا انتها باال رود و دکمه را به مدت
 ۲ثانیه به سمت باال کشیده و نگه دارید.
پس از اینکه سوئیچ در وضعیت  OFFقرار داده شد،
اگر درب طی  30ثانیه باز نشود میتوان از عملکرد باال
و پایین آوردن شیشهها استفاده کرد اما اگر دربها
باز شوند یا  30ثانیه سپری شود بعد از آن نمیتوان
از عملکرد باال و پایین آوردن شیشه استفاده کرد.

توجه
¬¬ هرگز کلید اصلی و کلید فرعی را همزمان در
جهات مخالف فشار ندهید .در غیر اینصورت
شیشه باالبر متوقف شده و باز و بسته نمیشود.
¬¬ هنگام بستن شیشه مواظب باشید دست یا
جایی از بدنتان میان آن گیر نکند .اگرچه شیشه
دارای عملکرد محافظ برگردان است اما با نیروی
 100 Nبسته خواهد شد .بنابراین مراقب باشید
که اعضای بدنتان بین شیشه گیر نکند.

ííپنل کنترل کلید شیشه باالبر برقی
۱

۱
۲
۳
۴

کلید قفل شیشهها
کلید شیشه باالبر درب جلو سمت چپ
کلید شیشه باالبر درب جلو سمت راست
کلید شیشه باالبر درب عقب سمت راست
کلید شیشه باالبر درب عقب سمت چپ

5

ííباال بردن اتوماتیک  /دستی *

کلید قفل شیشه باالبر روی سوئیچ اصلی درب راننده
تعبیه شده تا از کارکرد شیشه درب سرنشین جلو و

سرنشینان عقب خودرو جلوگیری کند .با قفل کردن این

دکمه سرنشین عقب نمیتواند از کلیدهای شیشه باالبر

استفاده کند .اما در این شرایط راننده میتواند شیشهها

را فعال کند .در صورتی که بار دیگر دکمه فشار داده
شود شیشهها به موقعیت عادی خود بر میگردند.

توجه
¬¬در صورت حضور کودکان در صندلیهای عقب،

دکمه را بکشید (نه بیش از  0/3ثانیه) تا شیشه
بطور اتوماتیک باال رود .اگر میخواهید عملکرد
متوقف شود بار دیگر دکمه را بکشید .اگر
میخواهید حرکت متوقف شود دکمه را رها
کنید .دکمه را به طرف پایین فشار دهید (نه بیش
از  0/3ثانیه) تا شیشه بهطور اتوماتیک پایین
آید .اگر میخواهید حرکت متوقف شود ،دکمه
را فشار دهید .اگر میخواهید عملکرد شیشه را

عملکرد خودرو

۵

2

3

4

ííکلید قفل شیشه باالبرها

برای قفل کردن شیشه باالبر برقی از کلید قفل
شیشهها استفاده کنید.
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به طور دستی کنترل نمایید دکمه را بیش از ۰/۳
ثانیه بکشید یا فشار دهید و اگر میخواهید حرکت
متوقف شود کلید را رها کنید.

توجه
¬¬تنها کلید شیشه جلو سمت چپ دارای دو
دنده ( AUTOباال رفتن اتوماتیک) وحرکت
تکضربهای است در حالی که بقیه کلیدها تنها
دارای عملکرد تکضربهای هستند.

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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باز کردن :کلید را به سمت پایین فشار دهید تا
شیشه باز شود.
بستن :کلید را به سمت باال بکشید تا شیشه بسته شود.

ííسانروف
ííعملکرد سانروف برقی
B

ííعملکرد کلیدهای شیشه سرنشین
جلو  /عقب

A

××باز کردن /بستن سانروف

زمانی که سوئیچ موتور در وضعیت عملکردی
 onمیباشد با فشار دادن دکمه  ،Aسانروف
کام ًال در موقعیت باز قرار میگیرد و سپس بهطور
اتوماتیک متوقف میشود .در هنگام فرآیند باال رفتن

(اتوماتیک) ،فشار دادن هر کدام از دکمهها باعث
توقف سانروف میشود .اگر کلید در همه زمانها
فشار داده شود ،سانروف میتواند باال رود اما با
رها کردن دکمه حرکت سانروف متوقف میشود.
بهطورمداومدکمهBرافشاردهیدتاسانروفبستهشود.
در این فرآیند ،سانروف دارای عملکرد محافظ
برگردان نمیباشد .گرفتن اندک دکمه  Bباعث بسته
شدن اتوماتیک سانروف نمیشود.

××باز  /بسته شدن سانروف با حرکت کشویی

زمانی که سوئیچ در موقعیت عملکردی  onمیباشد،
گرفتن اندک دکمه  ،Bباعث حرکت سانروف به طرف
عقب و توقف اتوماتیک آن در موقعیت حداکثر میشود.
با فشار دادن دکمه تا نیمه راه ،سانروف در موقعیت
کنونی متوقف میشود.
با فشار مداوم دکمه سانروف با حرکت کشویی به طرف
عقب باز میشود اما به محض رها کردن دکمه در نیمه
راه ،حرکت سانروف متوقف خواهد شد .هنگامی که
سانروف متوقف شد سایبان هم متوقف میشود.
با فشار دادن و نگهداشتن کلید  Aسانروف بسته
خواهد شد اما به محض رها کردن دکمه در نیمه راه
حرکت سانروف متوقف خواهد شد.
گرفتن اندک دکمه  ،Aباعث بسته شدن سانروف
بهطور اتوماتیک نمیشود.

سایبان سانروف شما بهطور دستی بسته میشود
زمانی که سانروف بسته میشود ،اگر مانعی را در
مسیر حرکت خود تشخیص دهد ،سانروف بهطور
اتوماتیک به عقب برگشته و در موقعیت حداکثر باز
شدن متوقف خواهد شد.
بستهشدندرحالتنیمهبازدارایاینعملکردنمیباشد.

ííکلید چراق اعالم خطر (فالشر)

هنگامی که مجبورید خودرو را به دلیل نقص فنی
در محلی غیر ایمن متوقف کنید.

هنگامی که چراغ اعالم خطر فعال است ،چراغهای
راهنمای خودرو روشن و خاموش شده و چراغ
نشانگر آنها نیز در صفحه نمایشگر روشن و
خاموش میشود.

اخطار
¬¬هنگام عملکرد با سانروف مراقب باشید .عملکرد
نادرست ممکن است سبب تصادف و صدمات
جدی شود.
¬¬اطمینان حاصل نمایید که هنکام ترک خودرو
کلید همراهتان است.

¬¬اگر سانروف دارای نقص است و عملکرد
محافظ برگردان سانروف بهطور عادی کار
نمیکند به نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان
موتور مراجعه نمایید.

اخطار
مطابق شکل باال یک عالمت مثلث شکل روی کلید

چراغ اعالم خطر وجود دارد.

حتی هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت OFF

قرار دارد ،امکان فعالیت چراغ اعالم خطر وجود

دارد .در شرایط زیر چراغ اعالم خطر را روشن
نمایید:

در شرایط اضطراری

هنگام مواجه شدن با راهبندان

هنگامی که خودرو به دلیل بروز نقص در وضعیت
ایمن نیست.

¬¬در زمان روشن بودن چراغ اعالم خطر ،تغییر در
وضعیت دسته راهنما منجر به تغییر سیگنال
راهنما نخواهد شد .در شرایط این چنینی
به هنگام پیچیدن یا عوض کردن خط مسیر،
اطمینان حاصل نمایید که خودرو ایمن است.
عملکرد خودرو

¬¬هرگز کودکان یا افراد ناتوان را درون خودرو
تنها نگذارید و اجازه ندهید کلید را لمس نمایند.
عملکرد تصادفی کلید ممکن است باعث بسته
شدن دربها و استارت موتور یا تغییر وضعیت
سوئیچ و یا عملکرد سانروف شود.

هنگام رانندگی در جادههای بارانی ،برفی و هوای
مه گرفته یا زمانی که دید بسیار ضعیف است.
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ííکلید تنظیم روشنایی

ííکلید تنظیم ارتفاع نور چراغهای
جلوی خودرو

کلید تنظیم روشنایی در بخش پایین سمت چپ
کنسول راننده قرار گرفته و امکان تنظیم نور
پسزمینه صفحه نمایشگر را فراهم میکند.
این کلید تنها هنگامی که نور پسزمینه صفحه
نمایشگر روشن باشد کار میکند.

ارتفاع نور چراغ جلو را میتوان با این کلید مدور
تنظیم نمود کلید تنظیم در پنل جلوداشبورد سمت
چپ غربیلک فرمان وجود دارد.

روشن  ONقرار گرفته باشد ،امکان تنظیم نور
چراغهای جلو وجود دارد.

ííکلیدبرفکزدایی(بخارزدایی)  شیشه
عقب

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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××تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو

با استفاده از کلید تنظیم میتوان ارتفاع نور را با
موقعیتهای متفاوت خودرو و با بارهای متفاوت
تنظیم نمود .ارتفاع نور با باال رفتن دنده کاهش مییابد.

توجه
¬¬تنها هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت

تنها زمانی که موتور روشن باشد برفکزدایی
(بخارزدایی) شیشه عقب کار میکند .زمانی که کلید
برفکزدایی (بخارزدایی) شیشه عقب فعال میشود،
برفکزدایی (بخارزدایی) شیشه عقب بهطور اتوماتیک
پس از  20دقیقه بعد از فعال شدن خاموش میشود.
برفکزدایی (بخارزدایی) شیشه عقب قبل از این
زمان با فشار دادن مجدد کلید خاموش میشود.

نکته
¬¬تجهیزات گرمایشی زمانی که عملکرد برفکزدایی

برای تحت تأثیر قرار دادن دید در شیشه عقب

نیاز نیست باید خاموش شود .کاهش توان
مصرفی باعث صرفهجویی در مصرف سوخت و
حفظ محیط زیست میشود.

ííچراغهای داخلی
ííچراغ سقفی جلو

چراغ سقفی جلو نور کافی برای مطالعه در شب و یا
نور مورد نیاز راننده و سرنشین جلو را فراهم میکند.

ííچراغ سقفی وسط*

wwکلید چراغ مطالعه جلو  :داری 3موقعیت است:

این چراغ با کلید  3حالته چراغ سقفی جلو کنترل
میشود .اما زمانی که چراغهای درب روشن نیستند
دکمه را فشار دهید تا بهطور مستقل چراغ سقفی
وسط روشن شود.

عملکرد خودرو

در این حالت ،بدون در نظر گرفتن موقعیت سوئیچ،
چراغ مطالعه زمانی که درب باز میشود روشن
خواهد شد .پس از اینکه حالت غیرفعال شد ،چراغ
مطالعه حدود  30ثانیه روشن باقی مانده و بتدریج
زمانی که هیچ دربی باز نشود خاموش خواهد
شد .اگر دربها بسته باشند ،چراغ مطالعه بتدریج
 30ثانیه بعد خاموش میشود .اما اگر سوئیچ در
موقعیت  ONباشد .همه دربها قفل شده ،چراغ
مطالعه بالفاصله خاموش میشود .اگر دربها از
موقعیت باز به موقعیت قفل بروند .چراغ مطالعه
بالفاصله پس از  15دقیقه خاموش خواهد شد.
چراغ مطالعه بهطور عادی در این حالت است.
چراغ مطالعه همواره در این حالت در موقعیت
خاموش است.
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ííچراغ داخلی درب

ííچراغ صندوق عقب

غ داخلی درب در قسمت درونی دربهای جلو
چرا 
زیر لبه بیرونی واقع شده است .هنگامی که درب را
باز میکنید چراغ مربوطه روشن میشود .پس از
اینکه دربها بسته شد ،چراغ درب خاموش میشود.

چراغ صندوق عقب در قسمت باالیی صندوق عقب
واقع شده است .پس از باز کردن درب صندوق عقب
چراغ صندوق عقب روشن میشود پس از بستن درب
صندوق عقب ،چراغ صندوق عقب خاموش میشود

2

ííچراغهای بیرونی خودرو

1

۱

چراغ ترکیبی عقب
چراغ ترمز سوم
چراغ مهشکن عقب

۴

چراغهای راهنما
چراغ ترکیبی جلو
چراغ روشنایی روز
چراغ مهشکن جلو

۲
۳

۵

۴

۵
۶
۷

3

عملکرد خودرو

۷

۶
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ííچراغهای ترکیبی جلو
(چراغهای نور باال ،نور پایین،چراغ وضعیت،
چراغهای راهنما)
۱

۲

۳

است به کار میرود (لطف ًا به هنگام نزدیک شدن به
خودرویی که در جهت مخالف حرکت میکند ،به نور
پایین تغییر وضعیت دهید).

ííچراغ مهشکن جلو

×× چراغ نور پایین

چراغ نور پایین زمانی مورد استفاده قرار میگیرد
که با وضعیت جاده در فاصلههای نزدیک در شب
آشنایی دارید (بهطور مثال در مناطق شهری با نور
پردازی مناسب) به کار میرود.

××چراغهای دید بهتر (چراغ روشنایی روز)

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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۴

۱
۲
۳
۴

چراغهای راهنمای جلو
نور پایین
نور باال
چراغهای موقعیت و چراغهای روشنایی روز

××چراغ نور باال

چراغ نور باال برای کمک به شناسایی وضعیت جاده
در مسافت دور در شب یا مواقعی که دید ضعیف

این چراغها هنگام رانندگی در جادههای پر گرد و
خاک یا محیطهای داری دید ضعیف مورد استفاده
قرار میگیرد.

¬¬هر زمانی که چراغها را حرکت داده یا آنها یا
منابعشان را تعویض میکنید یک بار دیگر
باید چراغها را تنظیم نمایید .چراغها مربوط
به بخش ایمنی خودرو هستند .در صورت
تعویض یا تعمیر و نگهداری ،نیاز دارید که به
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور بروید.
چراغها نباید تغییر یا حرکت داده شوند.

چراغ مهشکن جلو با فراهم کردن نور نافذ ،به
رانندگی در شرایط مه گرفته و با دید ضعیف کمک
کرده و ایمنی شما و خودرو را باال میبرد.

ííچراغ راهنمای جانبی

ííچراغهای ترکیبی عقب
۱

۲

این چراغ جهت حرکت خودرو را به خودروهای
کناری و عابرین نشان میدهد.

نکته
¬¬در فصـول بارانـی ،پـس از اینکـه خـودرو بـه
مـدت زیـادی پـارک شـده باشـد ،چراغهـا بخـار
میگیرنـد کـه امـری طبیعـی اسـت و وجـود آب

باعـث بـه وجـود آمـدن ایـن نقـص نمیشـود.

۱
۲

چراغ راهنمای عقب
چراغ ترمز

××چراغ راهنمای عقب

جهت حرکت رانندگی را به سایر خودروها و عابرین
پیاده نشان میدهد.

توجه
¬¬ 50تا  100متر قبل از رسیدن به پیچ ،ورودی یا
محل دور زدنتان چراغ راهنما را روشن کنید تا

عملکرد خودرو

چراغ روشنایی روز و چراغهای ترکیبی جلو در یک
چراغ قرار دارند و زیر آنها چراغ مهشکن جلو واقع
شده است .چراغهای روشنایی روز در روز یا در
محیطهای دارای سایه برای مطلع ساختن عابرین
پیاده و خودروهایی عبوری میباشد تنها زمانی که
خودرو روشن میشود و ترمز دستی در موقعیت
درگیر شدن نباشد( ،پایین باشد) این چراغها بهطور
عادی روشن میشوند.

۲
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خودروهای پشت سر و عابران از مسیر حرکت
شما مطلع شوند و از تصادف جلوگیری کنید.

ííچراغ ترمز باال

ííچراغ دنده عقب

××چراغ ترمز

چراغ ترمز هشدار برای خودروهای پشتسر و
عابرین و اعالم وضعیت مسیر مقابل به آنها به کار
میرود.

توجه

دفترچه راهنمای خودروی جک S3

42

¬¬برای تامین ایمنی خود و دیگران قبل از رانندگی
با خودرو ،چراغ ترمزتان را کنترل کنید .در
صورت خراب بودن در فرصت مناسب آن را
تعمیر کنید تا از بروز تصادفات جلوگیری شود.

چراغ دنده عقب ،جهت حرکت را هنگام دنده عقب
گرفتن به خودروهای پشت سر و عابرین نشان
میدهد.

نکته
¬¬در صورت نیاز به دنده عقب گرفتن ،از خودرو
پیاده شده و وضعیت مسیر پشت سر خودرو را
بررسی کنید تا از وقوع تصادف یا افتادن خودرو
در چالهها پیشگیری شود.

چراغ ترمز باال به عنوان مکمل چراغ ترمز برای
هشدار به خودروهای پشت سر به کار میرود.

چراغ پالک راهنمایی و رانندگی برای فراهم کردن
نور الزم جهت مشخص بودن اطالعات پالک در
هنگام شب است.

چراغ مهشکن عقب جهت حرکت خودرو را به
خودروهای پشت سر و عابرین در شرایط مه گرفته
و دید ضعیف نشان میدهد تا از تصادفات رانندگی
جلوگیری شود.

این چراغ منبع نوری ندارد و عمدت ًا از یک منعکس کننده
برای هشدار به خودروهای پشت سر استفاده میکند.

توجه
¬¬اگر ابزار خاص و المپ دارای ولتاژ صحیح
را ندارید از هرگونه اقدامی جهت تعویض
المپ اجتناب فرمایید .به نمایندگیهای
شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید .در اغلب
اوقات ،تعویض المپ چراغها بسیار دشوار
است زیرا قبل از تماس المپ باید قطعات
زیاد دیگری پیاده شوند .پیاده سازی  /نصب

عملکرد خودرو

ííچراغ پالک راهنمایی و رانندگی

ííچراغ مهشکن عقب

ííچراغ انعکاسی عقب
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چراغهای داخلی ممکن است باعث آسیب به
خودرو شود.

ííکلید ترکیبی
ííکلید چراغ راهنما
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چراغ راهنما ،چراغ نشانگر مربوط به آن جهت نیز
در صفحه نمایشگر چشمک میزند.
پس از رانندگی به طرف بیرون پیچ و برگرداندن
غربیلک فرمان ،کلید چراغ راهنما و چرغ نشانگر
بهطور اتوماتیک خاموش میشود.

ííکلید چراغهای جلو

نکته
¬¬هنگامی که چراغ جلو در هر یک از این دو موقعیت
باشد ،اگر کلید خارج شود ،چراغهای دید بهتر
روشن خواهد شد.

توصیه میشود که پیش از پیاده شدن برای
جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری و در پی آن
روشن نشدن خودرو از قرار داشتن کلید چراغهای
جلو در موقعیت  OFFاطمینان حاصل کنید.

ííچراغهای جلو بهطور اتوماتیک روشن
میشوند

تنها در صورت روشن بودن خودرو ،چراغهای
راهنما کار میکنند.
با فشار دسته راهنما به طرف پایین ،راهنمای چپ
روشن میشود .با فشار دسته راهنما به طرف باال،
راهنمای راست روشن میشود .با روشن شدن

برای کنترل چراغهای بیرون خودرو از کلید مدور انتهای
دستهراهنمااستفادهکنید.باقرارگرفتنکلیددروضعیت
چراغ دید بهتر ،چراغ پالک راهنمایی و رانندگی
و چراغ پسزمینه صفحه نمایشگر روشن میشوند.
با قرار داشتن کلید در وضعیت
چراغهای جلو
روشن میشوند.

با قرار دادن کلید مدور انتهای دسته راهنما در وضعیت
 ،AUTOهنگامی که هوا تاریک میشود چراغها بطور
اتوماتیک روشن میشوند .هنگام روز یا در نورهای
شدید چراغها بطور اتوماتیک خاموش میشوند.

ííروشن کردن لحظهای چراغهای جلو

ííکلید چراغ مهشکن جلو

ííکلید چراغ نور باال

نکته

¬¬چراغمهشکنجلووعقبفقطدرصورتقرارداشتن
سوئیچ خودرو در وضعیت  ONکار میکنند.

عملکرد خودرو

کلید مدور انتهای دسته راهنما را در وضعیت
قرار داده ،دسته راهنما را به طرف جلو هل دهید تا
صدای کلیک شنیده شود .هنگامی که چراغهای جلو
روشن باشند چراغ نور باال روشن میشود .همزمان
چراغ نشانگر نور باال در صفحه نمایشگر روشن
میشود .برای قرار دادن چراغها در وضعیت نور
پایین ،دسته راهنما را به سمت عقب بکشید.

برای روشن کردن لحظهای چراغها ،دسته راهنما را
به آرامی به سمت عقب کشیده و رها کنید .چراغ نور
باال روشن و خاموش میشود.
حتی هنگامی که دسته راهنما و چراغ راهنما در
وضعیت «خاموش» قرار دارند ،چراغهای جلو
چشمک خواهند زد.
اگر دسته راهنما را به طرف عقب بکشید و اجازه ندهید
حرکت دیگری داشته باشد چراغهای نور باال روشن
باقی میمانند تا زمانی که دسته راهنما را رها کنید.

هنگامی که کلید مدور انتهای دسته راهنما در
قرار دارد ،با چرخاندن کلید
یا
وضعیت
مدور میانه به وضعیت چراغ مهشکن جلو روشن
شده و چراغ نشانگر آن در صفحه نمایشگر ظاهر
میشود وقتی که کلید در وضعیت خاموش قرار
بگیرد ،چراغ مهشکن جلو خاموش میشود.
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ííدستهبرفپاککنوشیشهشویجلو

ííکلید چراغ مهشکن عقب

MIST
OFF
INT
LO
HI

××حرکت برف پاککن با تاخیر زمانی

دسته راهنما را به سمت پایین در موقعیت INT
حرکت دهید .تنظیم فواصل زمانی حرکت برف
پاککن از طریق کلید امکانپذیر است.

××حرکت برف پاککن با سرعت کم

دسته راهنما را به سمت پایین در موقعیت LOW
قرار دهید تا برف پاککن با سرعت پایین حرکت
کند.

××حرکت برف پاککن با سرعت زیاد
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کلیـد چـراغ مهشـکن عقـب روی دسـته راهنمـا قـرار

دارد .هنگامـی کـه کلیـد مـدور را در موقعیت (
یـا (

) قـرار میدهیـد میتوانیـد کلیـد میانـی

را بـه سـمت بـاال (
(

)

) حرکـت داده و در موقعیـت

)قـرار دهیـد .در ایـن شـرایط چـراغ مهشـکن

عقـب روشـن میشـود و چـراغ نشـانگر در صفحـه
نمایشـگر روشـن میشـود .بـرای خامـوش کـردن
چـراغ مهشـکن عقـب بایـد عکـس مراحـل بـاال را

تکـرار نماییـد و چـراغ نشـانگر مهشـکن عقـب در

صفحـه نمایشـگر خامـوش میشـود.

برفپاککن و شیشهشوی شیشه جلو را میتوان با
کلید ترکیبی کنترل نمود.
برای عملکرد برف پاککن شیشه جلو به روش زیر
عمل کنید.

××یکبار حرکت

دسته راهنما را به سمت باال در موقعیت MIST
حرکت دهید تا برف پاککن شروع به حرکت نماید.
هنگامی که نیروی بیرونی حذف میشود اهرم کلید
ترکیبی به سمت عقب و موقعیت اولیه خود باز
میگردد و برف پاککن متوقف میشود.

دسته راهنما را به سمت پایین در موقعیت  HIقرار
دهید تا برف پاککن با سرعت باال کار کند.

××غیرفعال کردن برف پاککن شیشه جلو

دسته راهنما را در موقعیت  OFFقرار دهید تا برف
پاککن متوقف شود.

ííحرکتبرفپاککنجلوباتاخیرزمانی ííبرف پاککن شیشه عقب

ííشیشهشوی شیشه جلو
××شستن شیشه جلو با پاشیدن آب

دسته راهنما را در موقعیت  ONقرار دهید.

××غیرفعال کردن برف پاککن شیشه عقب

دسته راهنما را در موقعیت  OFFقرار دهید.

برای استفاده از شیشهشوی ،دسته برف پاککن را
به سمت خود بکشید.

عملکرد خودرو

با قرار دادن دسته راهنما در وضعیت  ،INTبرف
پاککن با تاخیر زمانی کار میکند .شما میتوانید
سرعت برف پاککن را با چرخانیدن دکمه چرخشی
و متناسب با شکل از کم به زیاد تنظیم نمایید.

××فعال کردن برف پاککن شیشه عقب
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××شستن شیشه عقب با پاشیدن آب

توجه

ííآفتابگیر

¬¬از شیشهشوی بیشتر از  15ثانیه استفاده نکنید.
در صورت خالی بودن مخزن مایع شیشهشوی،
از شیشهشوی استفاده نکنید.
¬¬در محیط هایی که در فصل زمستان به راحتی
دچار یخبندان میشوند ،از مایع شیشهشوی
حاوی ضدیخ استفاده کنید.
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برای استفاده از شیشهشوی عقب ،دسته برف پاککن
را به سمت جلو فشار دهید.

نکته
¬¬در زمستان و یخبندان قبل از استفاده از برف
پاککن مطمئن شوید تیغه برف پاککن به شیشه
خودرو یخ نزده باشند.

¬¬در هوای سرد پیش از استفاده از برف پاککن،
یخزدگی تیغهها بر روی شیشه را بررسی کنید.
در غیر اینصورت ممکن است موتور برف پاککن
آسیب ببیند.
¬¬اگرفعالیتبرفپاککندرهنگامکاربراثرگیرکردن
بهیخیاعواملخارجیقطعشد،بالفاصلهخودرورا
متوقف نموده و موتور را خاموش کنید و شیشه را
تمیز کنید .تا برف پاککنها آزادانه حرکت کنند .در
غیراینصورت موتور برف پاککن آسیب میبیند.

¬¬در صورت خشک بودن سطح شیشهها از برف
پاککن استفاده نکنید .در غیر اینصورت
سطح شیشه خراش میافتد و تیغه برف پاککن
سریعتر مستهلک میشود.

برای حفاظت راننده و سرنشین جلو از تابش مستقیم

نور آفتاب ،خودرو به دو آفتابگیر مجهز شده است.
برای کاهش نور مستقیم آفتاب ،آفتابگیر را پایین

بکشید.

برای مقابله با تابش آفتاب از جوانب ،آفتابگیر

راننده و سرنشین را از پایه خاردار بیرون آورده
و به جوانب خودرو بچرخانید .همچنین در پشت

آفتابگیر سرنشین جلو آینه آرایشی قرار دارد .با

باز کردن درپوش آینه ،چراغ آینه آرایشی بهطور
اتوماتیک روشن میشود.

توجه

ííآینههای دید عقب
ííآینه دید عقب داخلی

¬¬آینه دید عقب کثیف یا تار به هنگام رانندگی
میتواند منجر به تصادف ،آسیب به خودرو
همچنین آسیبهای جسمی جدی شود.

ííآینه جانبی
کلید آینههای برقی روی پنل جلوداشبورد در سمت
چپ غربیلک فرمان وجود دارد.
۱

دکمه کنترل  ۲را به سمت چپ تغییر دهید تا آینه
سمت چپ در جهت مورد نظر تنظیم شود با فشار
دادن لبه مربوطه در چهار جهت دکمه قابل تنظیم ۱
و آینه سمت چپ براساس آن تنظیم میشود .دکمه
کنترل آینه جانبی رابه سمت راست حرکت دهید تا
آینه بغل سمت راست تنظیم شود.
اگر دکمه کنترل در حالت وسط تنظیم شود هر دو
آینه حرکت نخواهند کرد.

نکته
¬¬برای تنظیم الکتریکی آینههای جانبی ،سوئیچ
خودرو باید در وضعیت  ONقرار گیرد.

عملکرد خودرو

این آینه یک آینه ضدانعکاس نور دارای عملکرد
دستی است .پس از انتخاب موقعیت مناسب آینه
دید عقب را تنظیم نموده طوری که بتوانید خودروی
پشت سر را با تنظیم آینه در وسط ،باال و پایین یا
راست و چپ ببینید.
موقعیت اصلی :اهرم کنترل ضد انعکاس نور را
بهطرف جلو حرکت دهید.
موقعیت ضد انعکاس نور :اهرم را که در انتهای قسمت
پایین آینه میباشد را به طرف عقب حرکت دهید.

۲

××تنظیم آینه جانبی
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××گرمکن آینه جانبی

وقتی سوئیچ خودرو در وضعیت  ONقرار دارد،
کلید سیستم ایرکاندیشن را در وضعیت برفکزدایی
شیشه عقب قرار دهید .گرمکن آینه جانبی روشن
شده و قطرات باران ،مه و بخار را پاک میکند.

حرکت آینه میشود با فشار آن را تنظیم نکنید از

××تا کردن دستی آینه جانبی

ابزار مناسب استفاده کرده یا خودرو را به مکانی

گرم ببرید تا یخ ذوب شود.

ííسیستم هشدار مانع دنده عقب

توجه
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¬¬آینههای جانبی خودرو باید همیشه در زوایه
مناسب تنظیم شوند .لطفا ً به هنگام رانندگی از
آنها استفاده کنید تا میدان دید بازتری داشته و
خودروها و اشیا پیرامون خودرو را به وضوح
ببینید.
¬¬اگر فاصله خودرو شما و اشیا پیرامون آن به
درستی تخمین زده نشود ،امکان وقوع حادثه و
تحمیل خسارات مالی و جانی وجود دارد.
¬¬تعمیر نامناسب آینههای جانبی به حادثه خواهد
انجامید.در صورت چسبیدن یخ به سطح آینههای
جانبی ،آن را با اعمال نیروی زیاد پاک نکنید.

برای تا کردن آینه جانبی ،آن را با دست به سمت
خودرو فشار دهید .هنگام پارک خودرو در مکانهای
باریک بهتر است آینههای جانبی را تا کنید.

توجه
¬¬هنگام تا کردن آینههای جانبی مراقب باشید،
انگشتهای خود را بین آینه و پایه آن قرار ندهید.
¬¬تعمیر و نگهداری نامناسب آینه جانبی باعث
آسیب به آن میشود .یخ روی سطح آینه را
نخراشید .هنگامی که یخ یا سایر اجسام مانع

سیستم هشدار مانع دنده عقب نیروی کمکی

را به هنگام حرکت با دنده عقب برای راننده
فراهم میآورد .هنگام تشخیص مانع در فاصله

150سانتیمتری از عقب خودرو ،سیستم به راننده
هشدار میدهد .این سیستم تنها یک سیستم کمکی

است و محدوده تشخیص وجود اجسام و موانع در

-
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¬¬سیستم هشدار مانع دنده عقب تنها یک
سیستم کمکی است بنابراین راننده پیش از
دنده عقب گرفتن باید پشت خودرو را به دقت
مشاهده نماید.

توجه
¬¬در صورتی که سنسور توسط اجسام خارجی
(مثل یخ ،برف ،قطرات باران ،گردوخاک)
پوشیده شده باشد عملکرد آن متوقف میشود.
¬¬سیستم هشدار مانع دنده عقب ممکن است زمانی
که خودرو در جادههای پر دست انداز جنگل،
جادههای خاکی ،جادههای پیچ در پیچ قرار دارد،
دچار نقص شود.
¬¬زمانی که سنسور با تداخلی در محدوده شناسایی
روبه رو میشود (مثل تابش نورهای فلورسانت،
بوق خودروها و سروصدا) این تداخل ممکن است
سبب نقص سیستم شود.
¬¬سطح سنسور را نخراشید یا آن را فشار ندهید

عملکرد خودرو

به هنگام حرکت با دنده عقب پس از درگیر کردن
دنده عقب ،سیستم هشدار برخورد مانع پس از
یکبار شنیدن صدای بیپ برای شناسایی موانع
پشت خودرو فعال میشود .سرعت حرکت با دنده
عقب باید کمتر از  5کیلومتر بر ساعت باشد .کنترلر
سیگنالهایی با فرکانسهای متفاوت بوق هشدار
براساس موقعیت مانع شناسایی شده میفرستند تا
فاصله از مانع تشخیص داده شود.

-

بوق هشدار

نقص در سیستم

دوبار

عادی

یکبار

60

سانتیمتر <

 1/5متر <

نه

محدوده دنده عقب
عادی
ایمن

محدوده

نتایج عیبیابی

بوق هشدار

راست و
چپ

وسط

توجه

آن محدوده میباشند .به هنگام دنده عقب گرفتن
ابتدا شرایط عقب خودرو را مشاهده نمایید.
هنگامی که دنده عقب درگیر است سیستم هشدار
مانع شروع به کار میکند.
هنگام شروع بهکار ،سیستم یک بازرسی عیبیابی انجام
میدهد تا از عملکرد صحیح قطعات اطمینان حاصل
نماید .اگر قسمتی از سیستم یا کل سیستم بهطور عادی
کار نکند ،بوق هشدار دوبار بهصدا در میآید .نتایج
عیبیابی در جدول زیر نشان داده شده است.

فاصله مانع

اخطار
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در غیراینصورت الیه محافظ سنسور آسیب
میبیند.

¬¬سیستم سنسور ممکن است نتواند پارچه،
اسفنج و موادی که فرکانسها را جذب میکند
شناسایی نماید.
¬¬سطح سنسور را با اسفنج نرم تمیز نمایید ودر
صورت نیاز با آب تمیز نمایید.
¬¬اگر ارتفاع سپر خودرو یا موقعیت نصب سنسور
تغییر یابد ،عملکرد سیستم سنسور ممکن است
تحت تأثیر قرار بگیرد.
دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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اخطار
¬¬سنسور جایی که اجسام قابل شناسایی نیستند
دارای محدوده غیرفعال است .در مورد کودکان
و حیوانات خانگی بسیار مراقب باشید زیرا
همیشه سنسور آنها را تشخیص نمیدهد و خطر
تصادف وجود دارد.
¬¬سیستم تشخیص مانع دنده عقب جایگزین
هوشیاری راننده نمیباشد .بنابراین به هنگام
دنده عقب گرفتن یا عملکردهای مشابه تمرکز
راننده مورد نیاز است .همواره محیط اطراف

خودرورا نگاه کنید.

¬¬زمانی که سیستم هشدار مانع دنده عقب روشن
شود ،در مورد موانع کوتاهی که به راننده هشدار
میدهد ممکن است بعلت ظاهرشان در محدوده
تشخیص ناپدید شده بنابراین سیستم نمیتواند
هشدار ارسال کند .گاهی اوقات سیستم نمیتواند
نوع خاصی از اجسام مثل زنجیر ،قالب یدککشی
و حصارها را شناسایی کند و اگر راننده بی دقتی
نماید ممکن است تصادف رخ دهد.

××دوربین دنده عقب

هنگامی که سوئیچ در وضعیت  ONاست .سیستم

فعال شده و تصویر عقب پس از درگیر کردن دنده
عقب در صفحه نمایشگر ظاهر میشود .صفحه
نمایشگر به عملکرد خود ادامه میدهد و زمانی که

دسته دنده از دنده عقب خارج میشود .سیستم
غیرفعال میشود.

××خط کمکی دنده عقب

در صورت وجود مانع در تصویر باید بسیار دقت

نمایید .خط کمکی در جدول زیر نشان داده شده است.

فاصله مانع

خط کمکی

محدوده

3m

خط سبز کامل

محدوده پیش از
هشدار

2m

خط زرد کامل

محدوده هشدار

1m

خط قرمز کامل

محدوده اخطار

0.5 m

خط نقطه چین
قرمز

محدوده خطر

اخطار
¬¬سیستم دوربین دنده عقب جایگزینی برای
هوشیاری راننده نمیباشد .راننده باید به هنگام
دنده عقب گرفتن یا عملکردهای مشابه تمرکز
کرده و در مورد محیط اطراف در همه زمانها با
هوشیاری عمل کند.
¬¬به هنگام دنده عقب گرفتن بعضی موانع کوچک
و کم ارتفاع نیاز به توجه خاص راننده دارد.
راننده باید بیرون آمده و شرایط پشت خودرو
را بررسی کند ،در صورت لزوم بخصوص وقتی
کودکان پشت خودرو قرار گرفتهاند.

¬¬گرد وخاک ،برف ،یخ و سایر کثیفیها را از روی
دوربین تمیز کنید.

سعی در حرکت صندلی با بدن خود نمایید ،تا از قفل
شدن آن در جای خود مطمئن شوید.

ííصندلیهای جلو

¬¬هنگام حرکت خودرو ،تنظیم صندلی راننده
بهطور دستی ممکن است سبب از دست رفتن
کنترل خودرو شود .حرکت ناگهانی صندلی
ممکن است باعث ترس و گیجی شما و قرار دادن
پا روی پدالها شود .هنگامی که خودرو متوقف
است صندلی راننده را تنظیم نمایید.

ííتنظیم صندلی به سمت جلو و عقب

توجه

ííتنظیم زوایه پشتی صندلی

wwمراحل تنظیم پشتی صندلی به شرح زیراست:
 .۱اهرم تنظیم را به سمت باال کشیده و پشتی
صندلی را در موقعیت مورد نظر تنظیم نمایید.

 .۲اهرم تنظیم را رها کرده و پشتی صندلی را به سمت
جلو و عقب بکشید تا پشتی صندلی قفل شود.

 .۳در حالتی که به پشتی صندلی فشاری وارد
نمیکنید اهرم تنظیم را بکشید آنگاه پشتی
صندلی حرکت کرده و در موقعیت عمودی
مناسب قرار میگیرد.
به هنگام رانندگی پشتی صندلی را خم نکنید.

عملکرد خودرو

اهرم تنظیم سمت راست را در قسمت زیرین جلوی
صندلی باال کشیده ،صندلی را در طول ریل به سمت
جلو و عقب حرکت داده و در مکان دلخواه تنظیم کنید.
با قرار گرفتن صندلی در موقعیت مناسب اهرم را
رها کنید تا در موقعیت جدید ثابت شود .میتوانید

برای تنظیم زوایه پشتی صندلی ،اهرم تنظیم را که
در بخش بیرونی نشیمنگاه صندلی قرار گرفته باال
کشیده و پشتی را در موقعیت دلخواه تنظیم کنید.
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ííتنظیم ارتفاع صندلی

ííصندلیهای عقب
ííتا کردن صندلیهای عقب

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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صندلی راننده خودروی شما مجهز به سیستم تنظیم
ارتفاع میباشد .دستگیره تنظیم ارتفاع در قسمت
بیرونی تشک صندلی قرار دارد.

wwمراحل تنظیم ارتفاع

با باال و پایین بردن دستگیره تنظیم ارتفاع ،میتوانید
صندلی را در ارتفاع دلخواه خود تنظیم کنید.

ííتنظیم پشت سریها در قسمت جلو
و عقب

ارتفاع پشتسری را به نحوی تنظیم کنید که لبه باالی آن
به موازات باالی سر شما قرار گیرد .به این ترتیب خطر
آسیبدیدگی گردن در تصادف شدید کاهش مییابد.

دکمه آزاد کردن صندلی را فشار داده ،پشتی
صندلی را جلو کشیده و تا کنید .صندلی با نسبتی
معادل  4به  6تا میشود .هنگام برگرداندن پشتی
صندلی به حالت عادی ،از قفل شدن پشتی صندلی
در موقعیت اصلی اطمینان حاصل کنید.

ííزیرآرنجی صندلی عقب

زیرآرنجی صندلی عقب در قسمت میانی پشتی
صندلی عقب قرار گرفته ،در صورت نیاز آن را از
میان دو صندلی بیرون بکشید.
زیرآرنجی به جالیوانی مجهز است.

ííغربیلک فرمان چند منظوره
۴

۳

۱

×× عملکرد دکمهها
۱

دکمه مکالمه تلفنی /تشخیص صدا

۲

دکمه قطع صدا /پایان مکالمه

ایـن دکمـه فقط مربوط به مدلهای مجهز به سیسـتم
تشـخیص صـدا و بلوتـوث میباشـد .هنگامـی کـه
سیسـتم بلوتوث فعال نیسـت ،دکمه سیستم بلوتوث
را فشـار دهید تا سیسـتم صدا فعال شـود .هنگامی
کـه سیسـتم بلوتـوث فعـال اسـت و بـا شـما تمـاس
گرفتـه میشـود ،بـا فشـار ایـن دکمـه میتوانیـد بـه
تمـاس پاسـخ دهید.

۳

۵

۲

کلید مدور

کلید مدور را به سمت باال بچرخانید تا به آهنگ قبلی
بروید و آن را به سمت پایین بچرخانید تا به آهنگ
بعدی بروید :فشار دادن دکمه بهطور کوتاه میتواند
حالتها را تغییر دهد با فشار دادن دکمه برای طوالنی

۴

دکمه افزایش صدا

۵

دکمه کاهش صدا

ííسیستم کروز کنترل

با استفاده از این سیستم ،راننده میتواند خودرو را به
صورت خودکار در یک سرعت ثابت براند .این سرعت
ثابت از  40تا  160کیلومتر بر ساعت قابل تغییر است.
توجه داشته باشید که در مسیرهای سرباالیی و
سرپایینی ممکن است سرعت واقعی خودرو با سرعت
تنظیم شده در کروز کنترل مغایرت داشته باشد.

عملکرد خودرو

سیستم تلفن فقط مربوط به مدلهایی است که مجهز
به تلفن بلوتوث و سیستم تشخیص صدا میباشند.
هنگامی که سیستم صدا فعال است با فشار این
دکمه ،سیستم تشخیص صدا غیرفعال میشود.
هنگامی که بلوتوث تلفن فعال است با فشار این دکمه
میتوان تماس را قطع یا رد کرد.

مدت سیستم غیرفعال میشود.
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××فعال کردن سیستم کروز کنترل

خودرو را به سرعت دلخواه (باالتر از  40کیلومتر
بر ساعت) رسانده و قسمت باالی دکمه

را روی

غربیلک فرمان فشار دهید تا چراغ نشانگر مربوط

روشن شود.

اگر می خواهید سرعت خودرو را باالتر ببرید و بیش
از  40کیلومتر بر ساعت باشد ،پدال گاز را فشار

دهید .با برداشتن پا از روی پدال گاز ،خودرو به
سرعت ذخیره شده قبلی بر میگردد .هنگامی که

پدال گاز را برای افزایش سرعت استفاده میکنید،
خودرو به سرعت تنظیم شده قبلی برمیگردد.

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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اگر در زمان فعال بودن سیستم کروز کنترل خودرو
را خاموش کنید ،با روشن کردن مجدد خودرو،
سیستم مجدد ًا فعال میشود.

××باال بردن سرعت
برای باال بردن سرعت تنظیم شده در کروز کنترل
میتوانید به روشهای زیر عمل کنید:

 .۱با چرخاندن دکمه مدور به سمت باال ()+/RES
سرعت خودرو باال میرود .دکمه را تا رسیدن به
سرعت مطلوب در این جهت بچرخانید .هنگامی

که به سرعت مطلوب رسید آن را رها کنید.

 .۲مکررا و به آرامی دکمه مدور را در جهت
( )+/RESحرکت دهید .با هر بار چرخاندن کلید
مدور در این جهت 1/6 ،الی  ۲کیلومتر بر ساعت
به سرعت خودرو افزوده میشود.

××کاهش دادن سرعت
برای کم کردن سرعت تنظیم شده در کروز کنترل
میتوانید به روش های زیر عمل کنید:

 .۱با چرخاندن دکمه مدور به سمت پایین ()-/SET
سرعت خودرو پایین میآید .دکمه را تا رسیدن به
سرعت مطلوب در این جهت بچرخانید .هنگامی
که به سرعت مطلوب رسید آن را رها کنید.
 .۲مکررا و به آرامی دکمه مدور را در جهت ()-/SET
حرکت دهید .با هر بار چرخاندن کلید مدور در
این جهت 1 ،کیلومتر بر ساعت از سرعت خودرو
کم میشود.

××خاتمه دادن
برای غیرفعال کردن سیستم کروز کنترل میتوانید
به روشهای زیر عمل کنید:
پدال ترمز را فشار دهید.

کلید روی غربیلک فرمان

را فشار دهید.

هر دو عمل موقت ًا کروز کنترل را غیرفعال می کند اما
سیستم بهطور کامل غیرفعال نمیشود.

××استفاده مجدد از کروز کنترل

در صورت نیاز به استفاده مجدد از کروز کنترل
میتوانید به روشهای زیر عمل کنید:

 .۱در صورت تمایل به استفاده مجدد از سیستم،
کافیست بدون فشردن پدال گاز ،کلید ()+/RES
را بهطور کوتاه فشار دهید.
 .۲پا را روی پدال گاز گذاشته و سرعت خودرو را
از حد تنظیم شده در کروز کنترل باالتر ببرید .با
برداشتن پا از روی پدال گاز ،سرعت خودرو به
میزان تنظیم شده در کروز کنترل باز میگردد.

××پاک کردن حافظه کروز کنترل

هنگام فعال کردن سیستم برای بار دیگر با فشار
یا بستن سوئیچ موتور سرعت تنظیم شده
دادن
کروز کنترل پاک میشود.

توجه

ííتنظیم موقعیت غربیلک فرمان

¬¬در هنگام رانندگی یا حرکت خودرو از نگه داشتن
فرمان در انتهای کورس یک طرف خودداری کنید.

وقتی که چرخ به پله و یا جدول نزدیک است از
وارد کردن نیرو به غربیلک فرمان برای فرمان
دادن به مدت طوالنی اجتناب کنید .اگر نیرو به

غربیلک فرمان اعمال شود ولی چرخها در جهت
مورد نظر نچرخد و این عمل بیش از حد طول

بکشد ،سیستم فرمان بیش از حد داغ شده و

wwمراحل تنظیم ستون و غربیلک فرمان

 .۱کلید را درون سوئیچ استارت قرار دهید تا قفل
غربیلک فرمان آزاد شود.

 .۳غربیلک فرمان را باال و پایین ببرید تا در موقعیت
دلخواهتان قرار گیرد.
 .۴دستگیره قفل را باال بکشید تا غربیلک فرمان در
موقعیت جدید قفل شود.

 .۵غربیلک فرمان را چند بار به طرف باال و پایین
حرکت دهید تا از قفل شدن آن مطمئن شوید.

¬¬از قرار دادن اجسام تزئینی نزدیک شفت فرمان
خودداری نمایید زیرا ممکن است باعث چرخش
شفت فرمان شود در این حالت شفت فرمان ،قادر
به چرخیدن نمیباشد.

ííبوق

اخطار
¬¬به هنگام رانندگی غربیلک فرمان را تنظیم نکنید

در غیر اینصورت کنترل خودرو از دست میرود

عملکرد خودرو

 .۲دستگیره قفل در قسمت زیرین ستون فرمان را تا
پایینترین جای ممکن بکشید.

ممکن است آسیب ببیند.

¬¬پس از هر بار تنظیم ،دستگیره قفل را به سمت
باال فشار دهید تا از تغییر موقعیت ناگهانی
غربیلک فرمان به هنگام رانندگی جلوگیری شود.

و سبب صدمات جدی یا حتی مرگ خواهد شد.

¬¬تنها زمانی که خودرو به درستی پارک شده است
غربیلک فرمان را تنظیم نمایید.

¬¬تنظیم نادرست یا نامناسب غربیلک فرمان ممکن
است سبب صدمات جدی یا مرگ شود.

با فشار دکمه بوق بر روی غربیلک فرمان ،بوق به
صدا در میآید .هر چند وقت یکبار بوق را کنترل و
از کارکرد عادی آن اطمینان حاصل کنید.
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توجه
¬¬هرگز به دکمه بوق ضربه یا مشت نزده و با
اجسام تیز به آن آسیب وارد نکنید.

ííجعبه داشبورد

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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برای باز کردن جعبه داشبورد دستگیره آن را به سمت
بیرونبکشیدوبرایبستندربآنرابهجلوفشاردهید.

اخطار

ííزیر آرنجی مرکزی

¬¬به هنگام رانندگی درب جعبه داشبورد را
باز نکنید ،در غیراینصورت زمانی که ترمز
اضطراری یا تصادف رخ دهد ،اجسام درون
جعبه داشبورد ممکن است بیرون ریخته و سبب
آسیبهای جسمی شود.
¬¬از گذاشتن فندک و اشیا قابل اشتعال و شکننده
دیگر درون جعبه داشبورد خودداری کنید.
زیرا در صورت قرار گرفتن در دمای باال به
مدت طوالنی ،این اشیا مشتعل شده و باعث
آتشسوزی میشوند .وزن اشیای داخل جعبه
داشبورد نباید بیشتر از  150Nباشد.

دستگیره زیر آرنجی رافشار دهید و حول لوالی آن
بچرخانید تا باز شود به هنگام هل دادن زیرآرنجی
آن را هم بکشید.

اخطار
¬¬ریلهای کشویی جلو و عقب زیرآرنجی دارای
چند حرکت مشخص میباشد هنگامی که
زیرآرنجی به موقعیت توقف خود میرسد ممکن
است توقف آن را حس کنید ،به هنگام کشیدن
زیرآرنجی نمیتوان آن را متوقف نمود .از قرار

دادن بطریها و لیوانهای باالی  140mmدر
زیرسیگاری متحرک زیرآرنجی خودداری نمایید.

درون جعبه به بیرون پرتاب شده و به شما یا
سرنشین خودرو آسیب بزنند.

ííجعبه عینک

اگر این امر غیرقابل اجتناب است زیرآرنجی را

¬¬جعبه عینک را در طول رانندگی باز نکنید .اینکار
میدان دید آینه داخلی خودرو را مسدود میکند.

بهطرف جلو بکشید.

ííجا لیوانی

ííزیر سیگاری

جالیوانی صندلی جلو پشت دسته دنده قرار دارد.
لطف ًا هنگام استفاده از جالیوانی بسیار مراقب

باشید .مایعات داغ میتوانند باعث سوختگی شما و

سایر سرنشینان گردند .فقط لیوانهای سربسته را

درون جا لیوانی قرار دهید.

اخطار
¬¬از قرار دادن اشیا غیر از عینک درون جعبه عینک
خودداری کنید .در غیر اینصورت ممکن است
به هنگام تصادفات یا ترمز ناگهانی این اشیا از

زیر سیگاری خودرو قابل حمل بوده و در پشت
دسته دنده قرار دارد .برای باز کردن زیر سیگاری
کافیست درپوش آن را بردارید.

عملکرد خودرو

نوار مرکزی باالی جعبه عینک دارای حالت فنری
است جعبه عینک را فشار داده و به طرف پایین
بکشید تا روکش آن باز شود .پس از استفاده از
آن روکش را رها کرده تا بهطور اتوماتیک به جای
خود برگردد.

59

اخطار
¬¬از قرار دادن مواد قابل اشتعال داخل زیرسیگاری
خودداری کنید .در صورت وجود کاغذ یا هر گونه
ماده قابل اشتعال درون زیرسیگاری ،ممکن است
تهسیگار خاموش نشده آنها را مشتعل کرده و
باعث آتشسوزی شود.

اخطار

نکته
¬¬هوای سالم هدیه خداوند است ،با مصرف سیگار
هوا را آلوده نکنیم و سالمت خویش را حفظ کنیم.
دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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فقط هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت  ONو
یا  ACCقرار دارد میتوانید از فندک استفاده کنید.
اگر میخواهید از فندک استفاده نمایید ،دکمه فندک
را فشار دهید .زمانی که به گرمای مناسب برسد
دکمه بهطور اتوماتیک بیرون میپرد ،در این حالت
فندک را بیرون کشیده و از المنتهای حرارتی آن
استفاده نمایید.

ííسوکت شارژ تجهیزات جانبی

¬¬هنگام استفاده از فندک خودرو مراقب باشید.
استفاده غلط از فندک میتواند منجر به
آتشسوزی شود.
¬¬در هنگام گرم شدن فندک آن را به داخل فشار
ندهید .گرم شدن بیش از حد میتواند به فندک
آسیب بزند.

ííفندک

¬¬اگر فندک بعداز  30ثانیه بیرون نپرد باید به
نحوی آن را خارج کرد تا از گرم شدن بیش از حد
و سوختن آن جلوگیری شود.

¬¬

خودروی شما به یک سوکت شارژ تجهیزات جانبی
مجهز است .برای استفاده از آن کافیست اتصال
وسیله الکتریکی خود را با این سوکت برقرار
کنید .فقط در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو
در وضعیت  ONیا  ACCمیتوان از این سوکت
استفاده کرد.
برای استفاده از آن درپوش محافظ را باز کنید.

توجه

ííباربند سقفی

¬¬از سوکت شارژ فقط در هنگام روشن بودن
موتور میتوان استفاده کرد .بعد از استفاده،
سیم اتصال دستگاه خود را از آن جدا کنید.
اتصال طوالنی مدت یک وسیله به سوکت در
هنگام خاموش بودن موتور باعث خالی شدن
شارژ باتری میشود.
¬¬فقط تجهیزات با ولتاژ کمتر از  12ولت و حداکثر
جریان مصرفی  10آمپر را به سوکت متصل کنید.
¬¬هنگامی که از سوکت استفاده نمیکنید درپوش
آن را ببندید .ورود آلودگی و مایعات به مجموعه
میتواند سبب اتصال کوتاه شده و آسیبدیدگی
سیستم را به دنبال خواهد داشت.

¬¬پیش از استفاده از باربند ،صفحه عرضی را
به وسیله گیره بر روی آن نصب کنید (توسط
راننده تهیه میشود ) تا از تماس مستقیم بار با
سقف خودرو جلوگیری شود .محل اتصال باید
بر روی میله آلومینیومی باشد .بخش اتصال
باربند باید با پوشش مناسب پوشانده شود تا
از ایجاد خراش بر روی الیه رنگ جلوگیری کند.

¬¬وزن بار نباید بیش از  40کیلوگرم باشد.

اگر خودروی شما مجهز به باربند سقفی میباشد،
شما میتوانید وسایل را در قسمت باالیی خودروی
خود قرار دهید.

¬¬بار باید در وسط باربند قرار گیرد تا وزن بهطور
یکسان و متعادل به روی آن توزیع شود.
¬¬بار نباید خیلی عقب قرار گیرد ،در غیر اینصورت
در باز شدن درب صندوق عقب اختالل ایجاد
میکند .در مدلهای مجهز به سانروف ،دقت کنید
باز شدن سانروف دچار اختالل نشود.

¬¬باربایدبهموازاتسقفقرارگیردتااصطکاکباباد
کمتر شده و در مصرف سوخت صرفهجویی شود.
¬¬مطمئن شوید بار محکم به روی باربند ثابت شده
و حرکت نمیکند .در نظر داشته باشید هنگام
استفاده از باربند مرکز ثقل خودرو افزایش یافته
و هنگام رانندگی در سرعتهای باال و در زمان

عملکرد خودرو

¬¬انگشت یا اشیای خارجی را به داخل سوکت فرو
نکنید .با دست خیس سوکت را لمس نکنید .زیرا
ممکن است باعث برق گرفتگی شود.

توجه
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پیچیدن و ترمز کردن باید بیشتر دقت کنید.

ííسیستم ایرکاندیشن
توضیحات اولیه
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استفاده صحیح از سیستم ایرکاندیشن ،هوایی
خشک و مطبوع را داخل اتاق خودرو ایجاد کرده
و با تمیز نگاه داشتن شیشهها بهترین دید را برای
راننده فراهم میکند.
هنگام عملکرد ایرکاندیشن ،کمپرسور از انرژی
موتور و سوخت استفاده میکند .گرمای بخاری از
حرارت تلف شده موتور تامین میگردد .در نتیجه
برای استفاده از سیستم ایرکاندیشن ،موتور باید در
حال فعالیت باشد .تا هوای گرم و سرد تولید نماید.
در صورتی که دمای هوای بیرون خودرو زیاد بوده
و رطوبت باال باشد ،با روشن شدن کولر ،بخار
تصعید شده به شکل قطرات آب از اواپراتور در زیر
خودرو چکه میکند که امری طبیعی است.
هرگز در زمان روشن بودن سیستم ایرکاندیشن
سیگار نکشید در درجه اول سیگار کشیدن در محیط

بسته به سالمت شما آسیب جدی میزند.
ثانی ًا در زمان فعال بودن حالت گردش هوا ،دود
داخل خودرو به اواپراتور چسبیده و بوی نامطبوعی
تولید میکند که جز با تعویض اواپراتور قابل رفع
نیست.
اگر مدت زمان زیادی از ایرکاندیشن استفاده نشود،
متعلقات اواپراتور بوی بدی تولید میکنند .برای رفع
این بو ،هر ماه یکبار ایرکاندیشن را روشن کرده و
شدت جریان هوا را بر روی باالترین درجه به مدت
 5دقیقه قرار دهید .این کار را حتی در زمستان هم
انجام دهید و بهطور همزمان پنجرهها را هم باز کنید.

توجه
¬¬نگهداری و شارژ سیستم ایرکاندیشن باید
توسط تعمیرکاران متخصص و در نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور انجام شود.
¬¬هرگونــه تعمیــرات مربــوط بــه سیســتم
ایرکاندیشــن بایــد توســط تعمیــرکاران
متخصــص و در نمایندگیهــای مجــاز شــرکت
کرمــان موتــور انجــام شــود.

¬¬دقت کنید برگ درختان یا برف ورودیهای هوای
شیشه جلو را مسدود نکند .این امر میتواند به

عملکرد ضعیف سیستم ایرکاندیشن و بخار
کردن شیشهها بیانجامد.

¬¬هوای داخل خودرو از طریق دریچه هوایی که
نزدیک شیشه عقب تعبیه شده خارج میشود.
دقت کنید لباس یا اشیای دیگر دریچه هوا را
مسدود نکنند .این امر موجب اختالل در گردش
هوای درون خودرو میشود.
¬¬در زمان بسته بودن شیشهها و سانروف،
سیستم ایرکاندیشن بهترین عملکرد را از خود
نشان میدهد .با این وجود در صورت ثابت
ماندن خودرو زیر آفتاب ،دمای هوای داخل آن به
شدت باال میرود .در این مواقع بهتر است پیش
از راهاندازی ایرکاندیشن ،چند دقیقه شیشهها
را پایین بکشید .به این ترتیب خودرو سریعتر
خنک میشود.

¬¬کمپرسور دارای کنترل منطقی میباشد .قطع
کنترل بهطور مثال زمانی که دمای آب بیش از
 112° Cباشد کمپرسور از مدار خارج میشود
یا زمانیکه دمای اواپراتور بسیار پایین و بین
۰° Cتا  ۴° Cباشد و کمپرسور از مدار خارج شده
باشد امری عادی است و نشانگر نقص نمیباشد.
¬¬اگر خودرو در جادههای خاکی بهطور مکرر رانده

میشود .خودرو را بررسی کرده و در زمان
مناسب آن را تمیز نمایید .تجمع بیش از حد گل و
کثیفی زیرشاسی به راحتی وارد کمپرسور کالچ
شده و به دیسکها میچسبد و میتواند سبب
نقص شود.

¬¬مراقب باشید کودکان سکه یا کاغذ وارد
دریچههای خروجی هوا نکنند زیرا باعث ایجاد
صدای ناهنجار میشود.

اخطار
¬¬عدم وجود بخار و یخ روی شیشهها برای
ایمنی خودرو بسیار مهم است .بنابراین باید
با سیستم گرمایشی و سرمایشی و عملکرد
بخارزدایی شیشهها و برفکزدایی آشنا باشید.

داخلی را غیرفعال نمایید.

¬¬در حالت گردش هوای داخلی ،هوای تازه وارد
خودرو نمیشود .پس از غیرفعال کردن تجهیزات
سرمایشی ،در حالت گردش هوای داخلی

شیشهها بخار میگیرند و تأثیر جدی روی دید
خواهد داشت و خطر تصادف وجود دارد.

¬¬هنگام پارک خودرو در پارکینگ یا در مکانی با
تهویه نامناسب حالت گردش هوای داخل را فعال
کنید تا از ورود گاز اگزوز به داخل خودرو و

بیهوش شدن جلوگیری نمایید.

¬¬اگر هوای خودرو کثیف است ،راننده ممکن
است خسته شود که این امر منجر به تصادف و
صدمات جدی خواهد شد.

¬¬اجازه ندهید فن و همچنین حالت گردش مجدد
هوای داخل برای طوالنی مدت کار کند در
غیراینصورت هوای تازه وارد خودرو نمیشود.

¬¬زمانی که به حالت گردش هوای داخل نیاز نیست
آن را غیرفعال نمایید.

عملکرد خودرو

¬¬برای بهبود تأثیر سیستم سرمایشی ،حالت
گردش هوای داخلی را برای مدتی کوتاه فعال
نمایید و در طوالنی مدت از آن استفاده نکنید
زیرا کثیفی هوا ممکن است باعث خستگی
و حواسپرتی راننده و سرنشین جلو گردد
و سبب ایجاد بخار روی شیشهها شود که
احتمال خطر را افزایش میدهد .زمانی که

شیشهها بخار گرفتند ،حالت گردش هوای
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۱
۲

۳

ííنحوه قرارگیری دریچههای خروجی
هوا
۱
۲
۳
۴

۴
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۵

۵

دریچههای خروجی هوای برفکزدایی (بخارزدایی)
جانبی
دریچههای خروج هوای برفکزدایی (بخارزدایی
شیشه جلو
دریچههای خروج هوای مرکزی
دریچههای خروجی جانبی
دریچههای خروجی هوای زیر جلوداشبورد

ííسیستم تهویه دستی

3

2

6

۱
۲
۳
۵
۶

4

دکمه کنترل گردش هوای داخلی
دکمه کمپرسور ایرکاندیشن
برفکزدایی (بخارزدایی) شیشه عقب
کلید تنظیم حالت
کلید تنظیم جریان هوا
کلید تنظیم دما

کلید گردش هوای داخل

این حالت از ورود هوای بیرون به داخل خودرو
جلوگیری میکند .همچنین برای افزایش یا کاهش
سریع دمای داخل مورد استفاده قرار میگیرد .این

کلید کولر A/C

این دکمه رافشار دهید تا کمپرسور روشن /خاموش
شود .چراغ نشانگر روی دکمه با فشار دادن
این دکمه روشن میشود و نشانگر این است که
کمپرسور کولر فعال است .این دکمه را فشار دهید
تا کمپرسور کولر خاموش شود.
هنگامی که هوا گرم است شیشهها را باز کنید تا
هوای گرم داخل خودرو خارج شود سپس شیشهها
را ببندید .اینکار برای کوتاه کردن زمان خنک شدن
خودرو مفید است همچنین برای افزایش تأثیر
سیستم نیز مفید است.

کلید برفکزدایی شیشه عقب

این کلید را فشار دهید تا برفکزدایی شیشه عقب
روشن /خاموش شود .هنگامی که این کلید فشار
داده شود .چراغ نشانگر روی دکمه روشن میشود
و نشانگر این است که عملکرد برفکزدایی شیشه
عقب آغاز شده است .این دکمه را مجدد ًا فشار دهید
تا این عملکرد غیرفعال شود.

در این حالت هوا از سمت دریچههای جلوی پنل
جلوداشبورد وزیده میشود.

وزش به صورت و پاها

جریان هوا به دو بخش تقسیم میشود .بخش اول
از دریچه مرکزی و کناری و بخش دوم از دریچه
زیرجلوداشبورد جریان پیدا میکند.

وزش به پاها

این حالت جریان هوا را به سمت دریچههای زیر
جلوداشبورد هدایت میکند .اطمینان حاصل نمایید
که مانعی زیر صندلیهای جلو وجود ندارد و جریان
هوا به آرامی به قسمت عقب خودرو وزیده میشود.

وزش به پاها و برفکزدایی

جریان هوا به دو بخش تقسیم میشود .بخش اول از
دریچه زیرجلوداشبورد و بخش دیگر از دریچههای
برفکزدایی شیشه جلو و دریچههای برفکزدایی
جانبی خارج میشود.

××بخارزدایی و برفکزدایی

هنگامی که شیشهها سرد هستند بر اثر سرد شدن
هوای گرم داخل خودرو بر روی شیشهها بخار تشکیل

عملکرد خودرو

۴

5

۱

دکمه را فشار دهید تا حالت گردش هوای داخل
روشن یا خاموش شود .استفاده طوالنی مدت از
این حالت ممکن است سبب بخار گرفتن شیشهها
شود در صورتی که شیشهها بخار گرفتند حالت
بخارزدایی را انتخاب کنید.

وزش به صورت
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میشود .استفاده صحیح از سیستم ایرکاندیشن

از تشکیل بخار و برفک روی شیشهها جلوگیری

میکند .با این وجود برای برفکزدایی از شیشههای

جلو میتوانید از دو حالت برفکزدایی و بخارزدایی

شیشهها استفاده کنید .در حالت بخارزدایی ،بخار

ííسیستم ایرکاندیشن خودکار
۶

۵

۳

۴

۲

ííصفحه نمایشگر
۱

۶

۵

۳

۴

۲

۱

و رطوبت روی شیشهها گرفته میشود .در حالت

برفکزدایی ،بخارزدایی و برفکزدایی شیشهها با

سرعت بیشتری انجام میگیرد

کلید بخارزدایی

این حالت جریان هوا را به سمت دریچههای خروجی
شیشه جلو و شیشهها جانبی هدایت میکند.
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توجه :کلید کولر باید هنگام بخارزدایی روشن شود.

کلید برفکزدایی

این حالت جریان هوا را به سمت دریچههای خروجی
شیشه جلو و شیشههای جانبی هدایت میکند.

کلید فن

کلید کنترل فن را بچرخانید .چرخش جهت عقربههای

ساعت سرعت فن را افزایش میدهد در حالی که
چرخاندن خالف عقربههای ساعت باعث کاهش

سرعت فن میشود.

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

 ۱دکمه ایرکاندیشن اتوماتیک
 ۲کلید تنظیم شدت جریان هوا
 ۳دکمه کنترل هوای بیرونی
 ۴دکمه حالت وزش باد به صورت
 ۵کلید تنظیم دما
 ۶دکمه وزش باد بصورت و پاها
 ۷دکمه حالت وزش باد به پاها
 ۸دکمه حالت برفکزدایی و وزش باد به پاها
 ۹دکمه برفکزدایی (بخارزدایی) شیشه عقب
 ۱۰دکمه کمپرسور کولر ()A/C
 ۱۱دکمه برفکزدایی (بخارزدایی) شیشه جلو
 ۱۲دکمه کنترل گردش هوای داخل
 ۱۳دکمه خاموش کردن

۷

۸

۹

 ۱دمای هوای بیرون را نشان میدهد.
 ۲زمانی که روشن میشود نشانگر عملکرد
برفکزدایی شیشه عقب است.
 ۳زمانی که روشن میشود نشانگر فعال شدن حالت
اتوماتیک است.
 ۴زمانی که روشن میشود نشانگر فعال شدن
برفکزدایی است.
 ۵دمای هوای داخل را نشان میدهد.
 ۶حجم هوا را نشان میدهد.
 ۷حالت وزش کنونی را نشان میدهد.
 ۸حالت گردش هوای داخل را نشان میدهد.
 ۹هنگامی که روشن میشود نشانگر این است که
کمپرسور در حال عملکرد میباشد.

داخلی را به جریان میاندازد در حالی که جهت
دریچههای خروجی هوا به سمت صورت است.
زمانی که دما در موقعیت  HIتنظیم شده است،
دریچههای خروجی هوای تازه را به جریان
میاندازد در حالی که جهت جریان هوا به سمت
پاها است.

××نحوه عملکرد سیستم
دکمه حالت اتوماتیک

حالت  AUTOرا انتخاب نمایید.
 .1دکمه  ،AUTOحالت هوای داخل ،حالت ترکیب
هوای داخل ،هوای بیرون /گردش مجدد هوای
داخل ،فن دمنده ،کمپرسور و غیره را فشار
دهید .وارد حالت کنترل اتوماتیک هوا میشود:
عالمت  ،AUTOدر  LCDروشن میشود .در
سایر شرایط براساس اینکه عالمت روشن شده
یا خاموش شده این عملکرد انجام میگیرد.
 .2با فشار دادن مجدد این دکمه در زمان فعال
بودن ،هیچ تغییری ایجاد نمیشود.

 .3دکمه  OFFرا فشار دهید ،عملکرد سیستم
متوقف میشود و  LCDخاموش میشود.

 .5عملکرد حالت برفکزدایی هنگام فشار دادن دکمه
فعال میشود.

 .6زمانی که در حالت  AUTOاست و دما در LO
تنظیم شده است .دریچههای خروجی هوای

دکمه کنترل فن را بچرخانید چرخش جهت
عقربههای ساعت باعث افزایش سرعت فن شده
در حالی که چرخش خالف عقربههای ساعت باعث
کاهش سرعت فن خواهد شد.

گردش هوای بیرون

با فشار دادن این دکمه میتوانید حالت گردش هوای
بیرون را فعال کنید که هوای داخل خودرو را تهویه
میکند.

حالت وزش به صورت

در این حالت هوا از طریق دریچههای کناری و وسط
جلوداشبورد وزیده میشود.

تنظیم دما:
 .1دما از  17/5°C LOتا  31/5°C HIتنظیم میشود.
 .2دقت تغییر برای دمای تنظیمی  0/5°Cاست.

 .3زمانی که سیستم غیر فعال است ،با فشار دادن
دکمه تنظیم دما تنظیمات سیستم به زمان قبل از
غیر فعال شدن برمیگردد.

 .4براساس دمای تنظیمی ،هوای داخل بهطور
اتوماتیک تنظیم میشود.

 .5زمانی که دمای تنظیمی ( ۱۷°C (LOباشد،
عملکرد کنترل حداکثر سیستم سرمایشی انجام
میشود ،زمانی که دمای تنظیمی (32°C (HI
باشد ،عملکرد کنترل حداکثر سیستم گرمایشی
انجام میشود.

وزش به صورت و پاها

در این وضعیت بخشی از جریان هوا از طریق
دریچههای جعبه داشبورد و بخشی دیگر از
دریچههای زیر جلوداشبورد خارج میشود.

وزش به پاها

در این حالت بیشتر جریان هوا از دریچههای
زیرجلوداشبورد بیرون میآید .لطف ًا از قرار دادن هر

عملکرد خودرو

 .4هنگام فشار دادن دکمههای
،
،
،
عملکرد بهطور دستی
،
،
،
و
انتخاب میشود .سایر دکمهها اتوماتیک هستند.
در  LCDعالمت  AUTOخاموش میشود.

فن

کلید مدور تنظیم دما
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وسیلهای در زیر صندلیهای جلو اجتناب کنید تا
در مسیر حرکت جریان هوا به سمت عقب خودرو
اختاللی ایجاد نشود.

وزش به پاها و برفکزدایی

در این حالت بخشی از جریان هوا از دریچههای
زیر جلوداشبورد و بخشی دیگر به شیشههای جلو
و شیشه دربها میوزد تا عمل برفکزدایی شیشهها
انجام شود.

برفکزدایی شیشه عقب

با فشار این دکمه برفکزدایی شیشه عقب روشن و
خاموش میشود.

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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کولر (ایرکاندیشین)
کنترل کمپرسور

 .1زمانی که کمپرسور در حال عملکرد است فشار
دادن این دکمه کمپرسور را خاموش میکند.
نشانگر در  LCDخاموش میشود.

 .2هنگامی که کمپرسور خاموش است ،این دکمه
را فشار دهید تا روشن شود .نشانگر در LCD
روشن میشود.
 .3اگر این دکمه را در حالت  AUTOفشار دهید
کمپرسور روشن و یا خاموش میشود و سیستم

از حالت  AUTOخارج میشود.

حالت برفکزدایی

در این حالت بیشتر جریان هوا به سمت شیشه جلو
و شیشههای کناری دربها هدایت میشود تا عمل
برفکزدایی از شیشهها انجام گیرد.

حالت گردش هوای داخل

این حالت از ورود هوای بیرون به داخل خودرو
جلوگیری میکند .همچنین برای افزایش یا کاهش
سریع دمای داخل مورد استفاده قرار میگیرد .این
دکمه را فشار دهید تا حالت گردش هوای داخل
روشن یا خاموش شود .استفاده طوالنی مدت از
این حالت ممکن است سبب بخار گرفتن شیشهها
شود در صورتی که شیشهها بخار گرفتند حالت
بخارزدایی را انتخاب کنید.

OFF

با فشار دادن این دکمه سیستم ایرکاندیشن خاموش
میشود.

××بخارزدایی و برفکزدایی

هنگامی که شیشهها سرد هستند بر اثر سرد شدن
هوای گرم و مرطوب روی آنها بخار تشکیل میشود

استفاده صحیح از سیستم ایرکاندیشن از تشکیل
بخار و برفک روی شیشهها جلوگیری میکند .با این
وجود برای برفکزدایی از شیشههای جلو میتوانید
از دو حالت برفکزدایی و بخارزدایی شیشهها
استفاده کنید .در حالت بخارزدایی ،بخار و رطوبت
روی شیشهها گرفته میشود .در حالت برفکزدایی،
بخارزدایی و برفکزدایی شیشهها با سرعت بیشتری
انجام میگیرد.

حالت بخارزدایی

در این حالت بیشتر جریان هوای تازه (خارجی) به
سمت شیشه جلو و شیشههای جانبی هدایت میشود
تا عمل بخارزدایی از شیشهها انجام گیرد .هنگام
بخارزدایی کلید  A/Cرا روشن نمایید .دمای پایینتر و
جریان هوای بیشتر باعث بخارزدایی بیشتر میشود.

حالت برفکزدایی

در این حالت بیشتر جریان هوای تازه (خارجی) به
سمت شیشه جلو و شیشههای جانبی هدایت میشود.
توجه :برای اطمینان از حداکثر حالت بخارزدایی/
بخارزدایی ،هنگام استفاده از این عملکرد بهطور
اتوماتیک به گردش هوای بیرون میروید ،اگر
عملکرد گردش هوای داخل مورد نیاز است با فشار
دادن دکمه گردش هوای داخل فعال میشود.

××بخارزدایی شیشه عقب و آینه جانبی

خودروی شما به بخارزدای شیشه عقب مجهز است.
این سیستم با استفاده از المنتهای حرارتی سطح
شیشه را پاک میکند .پیش از استفاده از بخارزدایی
شیشه عقب ،اگر برف روی شیشه جمع شده آن را
از سطح شیشه پاک کنید.

بخارزدایی شیشه عقب

با فشار این دکمه بخارزدایی شیشه عقب روشن
و خاموش میشود .روشن بودن چراغ نشانگر
روی این دکمه ،فعال بودن بخارزدایی شیشه عقب
را نشان میدهد .بخارزدایی شیشه عقب تنها در
صورت روشن بودن موتور کار میکند .اگر تا 10
دقیقه بعداز فعال کردن بخارزدایی شیشه عقب آن را
خاموش نکنید ،به صورت خودکار خاموش میشود.

¬¬از تماس اشیای تیز با سطح داخلی شیشه عقب
اجتناب کنید .هر گونه آسیبی که از این طریق به
المنتهای حرارتی وارد آید ،تحت پوشش گارانتی
نمیباشد .همچنین از چسباندن اشیای تزیینی یا
برچسبها روی المنتهای حرارتی اجتناب کنید.

¬¬نداشتن دید کافی میتواند منجر به بروز تصادف
و آسیبدیدگی یا حتی مرگ راننده و سرنشینان
خودرو شود .در نتیجه بسیار مهم است که پیش
از استفاده از خودرو ،روش کار با سیستم
برفکزدایی و بخارزدایی شیشهها را بطور کامل
یاد گرفته باشید.
¬¬در صورتی که حالت گردش هوا درون خودرو
فعال باشد ،هوای تازه از بیرون وارد خودرو
نمیشود .در این مواقع اگر سیستم خنککننده را
خاموش کنید ،شیشهها به سرعت بخار میگیرند.
این امر به باال رفتن خطر تصادف میانجامد.
¬¬در مواقعی که خودرو را در گاراژ یا محلی با
تهویه نامناسب پارک کردهاید ،حالت گردش
هوای درون خودرو را فعال کنید تا از ورود دود
اگزوز به داخل خودرو و مسمومیت احتمالی
جلوگیری شود.

¬¬هوای آلوده درون خودرو میتواند منجر به
خستگی زود هنگام راننده شده و خطر تصادف
را افزایش دهد .لطفا ً در صورت عدم نیاز ،حالت
گردش هوای داخل خودرو را خاموش کنید.

از اهرم کنترل در مرکز دریچه برای تغییر جهت
جریان هوا استفاده نمایید .از اهرم باالی دریچههای
کناری برای باز و بستن آنها استفاده نمایید.

نکته
¬¬استفاده از قطعات غیراصلی روی سینی جلویی
محفظه موتور ممکن است تآثیر منفی روی
عملکرد خودرو داشته باشد.

ííفیلتر هوای اتاق سرنشین
خودروی شما مجهز به فیلتر هوای اتاق سرنشین
است .این فیلتر زیر جلوداشبورد واقع شده است.
با پیاده کردن جعبه داشبورد میتوانید این فیلتر
را بررسی و تعویض نمایید این فیلتر میتواند اکثر
آلودگیها و گردوخاک موجود در هوا را فیلتر نماید.
همانند فیلتر هوای موتور این فیلتر نیاز به تعویض
دورهای دارد.

wwبرای تعویض فیلتر اتاق سرنشین طبق
مراحل زیر عمل نمایید:

عملکرد خودرو

توجه

اخطار

ííتنظیم دریچهها
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 .۱جعبه داشبورد را پیاده نمایید.

 .۲مجموعه فیلتر قدیمی را جدا نمایید.

 .۳سپس فیلتر جدید را عکس مراحل پیادهسازی
نصب نمایید.

 .۴توصیه میشود هر  5000کیلومتر یا شش ماه،
هر کدام زوتر فرارسید ،فیلتر را تعویض نمایید.

wwحفاظت از محیط زیست

 .۱گرمکن از دمای اضافی آب موتور استفاده میکند
این عملکرد بهندرت مصرف سوخت را افزایش
میدهد.

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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 .۲پس از فعال کردن تجهیزات سرمایشی ،قدرت
موتور تحت تأثیر قرار میگیرد و مصرف سوخت

نیز افزایش مییابد .بنابراین اگر دمای داخل

رضایت بخش باشد ،و نیازی به استفاده از این
عملکرد نمیباشد ،توصیه میشود برای تهویه از

هوای بیرون استفاده نمایید.

ííسیستم صوتی
برای استفاده از سیستم صوتی به دستورالعملهای

کتابچه راهنمای سیستم صوتی مراجعه کنید.

ííآنتن شیشه جلو
آنتن رادیویی ( )AM.FMسیستم صوتی ،که مجهز

به پخش کننده  CDمیباشد ،در جلوی شیشه جلو

قرار گرفته است مراقب باشید آنتن شبکهای آسیب

نبیند .در غیراینصورت سیگنالهای رادیو دچار
اختالل میشود.

ííسوئیچاستارت
ííوضعیتهایمختلفسوئیچوکارکرد
آنها

سوئیچ استارت در سمت راست ستون فرمان قرار
گرفته و دارای چهار وضعیت متفاوت است:

×× (LOCKقفل)

در این وضعیت امکان وارد کردن و خارج کردن
کلید استارت وجود دارد .برای خارج کردن کلید
از سوئیچ بعداز توقف خودرو ،آن را خالف جهت
عقربههای ساعت چرخانده و در وضعیت LOCK
(قفل) قرار دهید سپس خارج کنید .در انتها غربیلک
فرمان را آنقدر بچرخانید تا صدای قفل شدن آن
شنیده شود .با قفل کردن غربیلک فرمان امکان به
سرقت رفتن خودرو کاهش مییابد.

××( ACCتجهیزات جانبی)

با قرار داشتن کلید در این وضعیت سیستم صوتی
و فندک خودرو کار میکنند .پیشنهاد میکنیم از
تجهیزات برقی خودرو برای مدت زمان طوالنی
در وضعیت خاموش بودن موتور استفاده نکنید.
در غیر اینصورت امکان خالی شدن شارژ باتری
وجود دارد.

××( ONروشن)

با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت  ONچراغ نشانگر
مربوطه در صفحه نمایشگر برای چند ثانیه روشن

شده و همه تجهیزات خودرو در وضعیت آماده به
کار قرار میگیرند .در هنگام حرکت خودرو ،کلید در
این وضعیت باقی میماند .اگر هنگام خاموش بودن
موتور کلید برای مدت طوالنی در این وضعیت قرار
بگیرد شارژ باتری تخلیه میگردد.

××( STARTاستارت موتور)

فقط برای راهاندازی موتور کلید در این وضعیت
قرار میگیرد .با روشن شدن موتور ،بهطور خودکار
به وضعیت ( ONروشن) برمیگردد.

نکته

××استارت زدن موتور

قبل از استارت موتور در خودروهای با گیربکس
معمولی ،ابتدا دنده را خالص کنید .پدال کالچ را تا
انتها فشار دهید .حتما توصیه میشود که در هنگام
تعویض دنده ،پای شما بر روی پدال کالچ قرار بگیرد.
با روشن شدن موتور کلید را رها کنید تا در وضعیت

توجه

¬¬ بعد از خاموش کردن موتور و حتی با قرار گرفتن
سوئیچ در وضعیت خاموش ،ممکن است فن
برای مدتی کوتاه همچنان به حرکت ادامه دهد.
این زمان ممکن است به ده دقیقه هم برسد.

¬¬هرگز در فضایی بسته یا دارای تهویه نامناسب
موتور را روشن نکنید ،گاز دی اکسید کربن گازی
بدون بو است و ممکن است باعث مسمویت و
حتی مرگ شود.

ííدر خودروهای با گیربکس معمولی

 .1قبل از استارت موتور در خودروهای با گیربکس
معمولی ،ابتدا مطمئن شوید که ترمز دستی
کشیده شده و سپس دنده را خالص کنید.
 .2پدال کالچ را تا انتها فشار دهید.

 .3با اطمینان از اینکه پای شما بر روی پدال کالچ قرار
دارد،سوئیچخودرورادروضعیتاستارتقرارداده
و نگه دارید (حداکثر  10ثانیه) تا موتور روشن شود.

 .4با روشن شدن موتور کلید را رها کنید تا در
وضعیت ( ONروشن) قرار گیرد .هرگز اجازه
ندهید استارتر و موتور با هم کار کنند.

عملکرد خودرو

¬¬گاهی اوقات ممکن است متوجه شوید که کلید
هنگامی که در موقعیت " "LOCKاست نمیتواند
بچرخد این بخاطر این است که شما سیستم قفل
غربیلک فرمان را فعال نمودهاید .در این لحظه
نیاز است غربیلک فرمان را به آرامی بچرخانید
تا مشکل برطرف شود.

( ONروشن) قرار گیرد .هرگز اجازه ندهید استارت
و موتور با همکار کنند.
با روشن شدن موتور وقتی هنوز موتور سرد است
ممکن است برای مدتی کوتاه سر و صدای زیاد
ناشی از دوران از آن شنیده شود.
در وضعیت پارک خودرو ،موتور خودرو نباید به
مدت طوالنی روشن باشد .هر چه سریعتر ترمز
دستی را آزاد کرده و حرکت کنید.
تا موتور به دمای مناسب نرسیده از رانندگی با
سرعت باال خودداری کنید.
خودروهای مجهز به کاتالیزور اگزوز را با بکسل
کردن بیش از  50متر راهاندازی نکنید .ممکن است
سوخت مصرف نشده به داخل کاتالیزور رفته و به
آن آسیب بزند.
قبل از هل دادن و بکسل کردن خودرو برای راه اندازی
موتور ،از باتری یک خودروی دیگر برای روشن
کردن موتور کمک بگیرید .برای جزئیات بیشتر به
بخش «استارت اضطراری موتور» مراجعه کنید.

اخطار
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ííدر خودروهای مجهز به گیربکس
اتوماتیک
 .1پای راست را روی پدال ترمز گذاشته و دسته
دنده را در وضعیت “ ”Pقرار دهید.
 .2سوئیچ را در وضعیت استارت قرار دهید و نگه
دارید (حداکثر 10ثانیه) تا موتور روشن شود.
 .3با روشن شدن موتور ،پا را همچنان روی پدال
ترمز نگهدارید تا دور موتور به محدوده عادی
 1000دور بر دقیقه برسد .سپس دنده را به
وضعیت دلخواه منتقل کنید( .خودروهای مجهز
به گیربکس اتوماتیک)
دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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 .4برای حرکت خودرو ،پا را به آرامی از روی پدال ترمز
بردارید .وقتی خودرو به آرامی به راه افتاد میتوانید
برای افزایش سرعت پدال گاز را فشار دهید.

توجه
¬¬ بعد از خاموش کردن موتور (و حتی با قرار
گرفتن سوئیچ در وضعیت خاموش) ،ممکن است
فن برای مدتی کوتاه همچنان به حرکت ادامه دهد.
این زمان ممکن است به ده دقیقه هم برسد.
¬¬با روشن شدن موتور وقتی هنوز موتور سرد

است ممکن است برای مدتی کوتاه سر و صدای
زیاد شنیده شود این امر به این دلیل است که
فشار روغن باید در طول روند کالیبراسیون
هیدرولیکی سیستمهای موتور تنظیم گردد و
بنابراین شنیدن این صدا طبیعی است.

¬¬در وضعیت پارک خودرو ،موتور خودرو نباید به
مدت طوالنی روشن باشد .هر چه سریعتر ترمز
دستی را آزاد کرده و حرکت کنید.
¬¬تا موتور به دمای مناسب نرسیده از رانندگی با
سرعت باال و شتابگیری ناگهانی خودداری کنید.
¬¬در خودروهای مجهز به منبع کاتالیزور اگزوز با
یدککشی خودرو بیش از  50متر موتور را روشن
نکنیددرغیراینصورتممکناستسوختمصرف
نشده به داخل کاتالیزور رفته و به آن صدمه بزند.
¬¬قبل از هل دادن و بکسل کردن خودرو برای راه اندازی
موتور ،از باتری یک خودروی دیگر برای روشن
کردن موتور کمک بگیرید .برای جزئیات بیشتر به
بخش "استارت اضطراری موتور" مراجعه کنید.

¬¬هرگز از هل دادن و بکسل کردن یا کشیدن خودرو
برای راهاندازی موتور استفاده ننمایید.
¬¬اگر هنگام رانندگی موتور خاموش کرد یا عملکرد

عادی نداشت ،سرعت را کم کرده و به نزدیکترین
تعمیرگاه مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

¬¬به مدت طوالنی سوئیچ را در وضعیت استارت
نگه ندارید.
¬¬اگر خودرو وارد آب شده و آب به درون لوله اگزوز
نفوذ کرد ،موتور را خاموش نکنید .با دنده پایین
رانندگی کرده و هرچه سریعتر از آب خارج شوید
تا به مبدل کاتالیزور آسیب نرسد.

اخطار
¬¬در زمان کارکرد موتور و حتی تا دقایقی پس از
خاموش کردن آن ،لوله اگزوز حرارت باالیی
تولید میکند که میتواند موجب آتشسوزی
شود .هرگز زمانی که موتور در دور آرام کار
میکند خودرو را روی برگهای خشک ،چمن یا
هر ماده قابل اشتعال دیگری پارک نکنید.
¬¬اگزوز همه خودروها حرارت باال تولید میکند.
از دست زدن به اگزوز اجتناب کنید زیرا خطر
سوختگی به دنبال دارد .از نصب هر گونه
محافظ اضافی به کف خودرو یا اعمال مواد ضد

زنگ به لوله اگزوز ،ابزار کنترل گازهای آالینده و
عایق حرارتی لوله اگزوز اجتناب کنید.

¬¬گازهای خروجی از موتور حتی در صورتی که با
استانداردهای تایید شده جهانی مطابقت داشته
باشند .مضر و آالینده هستند .هرگاه بوی دود
اگزوز را داخل اتاق خودرو احساس کردید به
سرعت شیشهها را پایین بکشید.
¬¬در شرایط اضطراری خودرو میتواند از
چالههای آب با عمق حداکثر  200میلیمتر عبور
کند .در این مواقع سرعت نباید از  10کیلومتر
برساعت بیشتر باشد .به آرامی و با دنده پایین
از چاله آب عبور کنید .زیرا ورود آب از طریق
لوله اگزوز به موتور میتواند به اجزای موتور
آسیب جدی برساند.

¬¬وقتی خودرو را در دماهای پایین روشن میکنید،
این احتمال وجود دارد که خودرو بهطور ناگهانی

ííگیربکس
ííگیربکس معمولی  6سرعته
R 1 3 5

2 4 6

الگوی قرارگیری هردنده بر روی دسته دنده حک
شده است.

 .۱قبل از دنده عقب گرفتن خودرو را متوقف کنید.
رفتن به دنده عقب هنگام حرکت خودرو به جلو
به گیربکس آسیب میزند.
 .۲قبل از دنده عقب گرفتن پدال کالچ را بهطور کامل
گرفته و سپس حدود  3ثانیه پدال کالچ را در این
موقعیت قرار دهید.

 .۳به هنگام رانندگی دنده را مرحله به مرحله کم
کنید و زمانی که دور موتور باال نیست دسته
دنده را در دندههای پایینتر قرار دهید.

 .۴هنگامی که سرعت خودرو یا سرعت موتور باال
میباشد ،تعویض دنده به دندههای پایینتر
میتواند به گیربکس و کالچ آسیب برساند.

 .۵قبل از دنده عقب گرفتن خودرو را متوقف کرده
و حداقل برای  3ثانیه صبر کنید .رفتن به دنده
عقب هنگام حرکت خودرو به جلو به گیربکس
آسیب میزند.

 .۶در دمای پایین ،وقتی هنوز روان کننده گیربکس
به میزان کافی گرم نشده ،ممکن است حرکت
دسته دنده به سختی انجام شود .این موضوع
طبیعی است و آسیبی به گیربکس نمیرسد.

 .۷گاهی اوقات اگر تعویض دنده به سختی انجام

عملکرد خودرو

¬¬اگر درون جاده چالههای عمیق وجود دارد ،از
راندن با سرعت باال اجتناب کنید .اگر موتور
درون چاله آب خاموش شد ،از استارت زدن
خودداری کنید .این کار سبب آسیب جدی به
موتور شده و باعث خم شدن شاتون و آسیب
رساندن به بلوکهی سیلندر میشود.

به سمت جلو حرکت (یا به اصطالح پرش) کند.
جدا توصیه میکنیم پیش از استارت زدن پا را
روی پدال کالچ قرار دهید .در این مواقع پدال کالچ
به آرامی به موقعیت اولیه برمیگردد تا مشکلی
در عملکرد سیستم کالچ ایجاد نشود.

wwنکات مهم
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میشود،دنده را خالص کرده ،پا را از روی کالچ
بردارید .مجدد پا را بر روی کالچ گذاشته و به
دنده  1یا دنده عقب بروید.

 .۸از دسته دنده به عنوان جای دست خود استفاده
نکنید .در غیراینصورت ماهک گیربکس آسیب
میبیند.

توجه
¬¬از چسباندن اجسام تزئینی به قاب محافظ جعبه
دنده اجتناب کنید این امر میتواند به استهالک
زودهنگام و خرابی بیانجامد.
دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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¬¬قبل از دنده عقب گرفتن خودرو را کامال ً متوقف
کرده ،و برای  3ثانیه پا را روی پدال کالچ قرار دهید.
¬¬در موتورهای توربو شارژ ،حداکثر توان موتور
و مصرف بهینه سوخت زمانی اتفاق میافتند که
موتور با  2000دور در دقیقه فعالیت میکند.
در نتیجه پیشنهاد میکنیم وقتی موتور در دور
حدود  2000دور در دقیقه فعالیت میکند دنده را
به دنده  3و  4تغییر دهید.

¬¬انتخاب دنده اشتباه میتواند موجب از دست
رفتن کنترل خودرو و بروز سانحه شود.

 .1زمانی که میخواهید دسته دنده را در موقعیت
 Dقرار دهید از فشردن پدال گاز خودداری فرمائید.
 .2هنگامی که موتور روشن و دسته دنده در
موقعیت  Dاست با برداشتن پا از روی پدال
ترمز ،خودرو به حرکت درمیآید.

¬¬هنگامی که موتور با سرعت باال در حال فعالیت
است (بیش از  5000دور در دقیقه) تعویض
ناگهانی به دو دنده پایینتر غیرمجاز بوده و
ممکن است به موتور آسیب جدی وارد نماید.
¬¬به منظور پیشگیری از استهالک زودهنگام کالچ،
از فشردن ممتد پدال کالچ در هنگام رانندگی
اجتناب کنید .برای متوقف کردن خودرو در
مسیرهای سرباالیی ،پشت چراغ راهنمایی و
موارد اینچنینی از پدال کالچ استفاده نکنید.

اخطار
¬¬پیش از ترک صندلی از درگیر شدن کامل ترمز
دستی و خاموش بودن موتور اطمینان حاصل
کنید.
¬¬اگر دسته دنده در هر یک از دندههای حرکت

قرار داشته باشد ،به محض روشن شدن موتور
خودرو شروع به حرکت میکند.

¬¬به هنگام پارک خودرو در سرباالییها ،عالوه بر
درگیر کردن ترمز پارک ،دسته دنده را در دنده
 1قرار دهید ،برای پارک در سرازیریها ،عالوه
بر درگیر کردن ترمز دستی ،دسته دنده را در
وضعیت دنده عقب قرار دهید.

ííنحوه صحیح تعویض دنده
سرعت پیشنهادی برای تعویض دنده

دنده

سرعت پیشنهادی
(کیلومتر بر ساعت)

1-2

15

2-3

35

3-4

50

4-5

70

5-6

۱۰۰

تعویض دنده براساس جدول پیشنهادی کیفیت
رانندگی را افزایش داده و موجب مصرف بهینه
سوخت میشود.
دقت کنید که تعویض دنده در دور موتور مناسب
صورت گیرد .برای تعویض دنده به دندههای
پایینتر ،ابتدا به تدریج دور موتور را پایین بیاورید
سپس دنده را عوض کنید.
تعویض دنده مناسب میتواند مصرف سوخت را
بهبود ببخشد و عمر مفید موتور را افزایش دهد.
هنگامی که سرعت خودرو خیلی باالست دسته
دنده را در موقعیت  Nخالص قرار ندهید در
غیراینصورت موتور صدمه میبیند.

اخطار

¬¬برای تعویض دنده به دندههای پایینتر باید
حتما ً در ابتدا به تدریج سرعت خودرو و دور
موتور را پایین بیاورید .در غیراینصورت کالچ
و گیربکس آسیب جدی میبینند.
¬¬در مسیرهای شیبدار از نیم کالچ گرفتن مکرر

¬¬برای پایین رفتن از مسیرهای شیبدار دسته
دنده را در دنده پایین قرار داده و سرعت
خودرو را پایین آورید .کامال ً از ترمز موتوری
استفاده نمایید و فشار روی ترمز را کم کنید.
در غیراینصورت ،ترمزهای مکرر برای کم کردن
سرعت یا توقف خودرو موجب داغ کردن و حتی
خرابی ترمز میشود.

ííگیربکس اتوماتیک

با قرار گرفتن سوئیچ استارت در وضعیت ،ON
چراغ نشانگر ،وضعیت دسته دنده را بر روی
صفحه نمایشگر نشان میدهد.

××دنده پارک ()P

تا زمانی که خودرو کام ًال متوقف نشده به دنده P
نروید .این حالت باعث قفل شدن چرخهای جلو و
مانع حرکت آنها میشود.
دنده پارک ( )Pبهترین دنده برای استارت زدن
موتور است .پیش از استارت زدن اطیمنان حاصل
نمایید که دسته دنده در این موقعیت است.
برای رفتن به دندههای دیگر ،پا را از روی پدال گاز
برداشته و برروی پدال ترمز قرار دهید.
اگر پس از اتمام مراحل باال هنوز قادر به حرکت
دسته دنده نیستید به قسمت قفل دسته دنده مراجعه
نمایید.
هنگام فشار دادن پدال هنگامی که دسته دنده در
موقعیت  Pاست ممکن است صدایی شنیده شود که
صدای عادی عملکرد گیربکس است.

اخطار
¬¬موقعیت  Pجایگزینی برای ترمز دستی نمیباشد.

عملکرد خودرو

¬¬از انتخاب دنده عقب هنگامیکه خودرو هنوز در حال
حرکت به جلو میباشد خودداری نمایید این عملیات
غیرمجاز بوده و به گیربکس آسیب میرساند.

اجتناب کنید .اینکار به استهالک زودهنگام کالچ
منجر میشود.

××دندههای گیربکس
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در هر جادهای که هستید هنگامی که خودرو پارک
است دسته دنده را در موقعیت  Pقرار داده و
بهطور همزمان ترمز دستی را درگیر نمایید.

¬¬در صورتی که هنگام رانندگی دسته دنده را در
موقعیت  Pقرار دهید (دنده پارک) چرخهای
محرک ممکن است قفل شده و سبب آسیب به
گیربکس شده و خودرو قابل کنترل نباشد.
این آسیب تحت پوشش گارانتی خودرو قرار
نمیگیرد.

××( Rدنده عقب)

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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به هنگام حرکت به سمت عقب از این دنده استفاده
نمایید .برای تعویض دنده به موقعیت  Pاز دنده
 Nیا از  Pبه  Rهمیشه پدال ترمز را فشار دهید،
تا زمانی که خودرو کام ًال متوقف نشود این امر
امکانپذیر نیست.
هنگام قراردادن دسته دنده در موقعیت  Pممکن
است سر و صدایی شنیده شود که عادی است و
صدای عملکرد دندهها بوده و آسیبی به گیربکس
نمیرساند.

توجه
¬¬پیش از رفتن به دنده عقب یا رفتن از دنده عقب
به دنده دیگر ،باید توقف کامل انجام شود.
¬¬رفتن به دنده عقب هنگام حرکت خودرو به
گیربکس آسیب شدید میزند که شامل گارانتی
نمیگردد.

××( Nخالص)

در این وضعیت چرخها و گیربکس آزاد هستند .برای
روشن کردن مجدد موتور خاموش شده یا برای در
جا کار کردن موقت موتور از دنده خالص استفاده
میشود .قبل از ترک خودرو دنده را به وضعیت P
ببرید .برای رفتن از دنده خالص به دندههای  Rیا
 ،Pپا را بر روی پدال ترمز قرار دهید.
هنگام فشار دادن پدال در موقعیت Nممکن است
صدایی شنیده شود این صدا مربوط به عملکرد
عادی گیربکس است.

اخطار
¬¬زمانی که گیربکس در دنده خالص است و موتور

با دور باال در حال عملکرد است درگیر کردن دسته
دنده در دنده ( Dدنده رانندگی) بسیار خطرناک
است .خودرو ممکن است حرکت کرده و به افراد
یا موانع برخورد نماید مگر اینکه پدال ترمز کامال ً
فشار داده شود.

¬¬اگر موتور خاموش است خودرو را به مدت
طوالنی در دنده  Nحرکت ندهید تا از آسیب به
گیربکس جلوگیری شود.

××( Dدنده رانندگی)

بهطور کلی از این دنده برای رانندگی استفاده
میشود .گیربکس بهطور اتوماتیک دنده مناسب را
براساس دور موتور و گاز انتخاب میکند .برای به
دست آوردن نیروی بیشتر به هنگام سبقت گرفتن یا
باال رفتن از سراشیبی پدال گاز را کام ًال فشار دهید
تا گیربکس بهطور اتوماتیک به دنده مناسبتر تغییر
وضعیت دهد.

××قفل گشتاور

در صورت پارک خودرو در سراشیبی ،ممکن است
وزن خودرو نیروی زیادی برای ترمزگیری در
گیربکس بکار بگیرد بنابراین تغییر دنده از  Pبسیار

مشکل است .این پدیده قفل گشتاور نامیده میشود.
برای جلوگیری از قفل گشتاور ،پیش از ترک خودرو
ترمز دستی را درگیر کرده و سپس دسته دنده را
بهطور صحیح در موقعیت ( Pپارک) قرار دهید.
اگر قفل گشتاور رخ دهد ،خودروی دیگری نیاز است
تا خودرو را یدک بکشد تا نیروی عملکردی قطعات
آزاد شود و بتوانید دسته دنده را از موقعیت ( Pدنده
پارک) خارج کنید.

××دنده دستی

توجه
¬¬به طور مداوم دکمه " "+یا " "-را در حالت دستی
فشار ندهید.
¬¬هنگام رانندگی در مناطق کوهستانی دسته دنده
را در دنده  Nقرار ندهید.

¬¬برای جلوگیری از لغزش خودرو بدون کاهش
قابلیت چسبندگی چرخها ،هنگامی که در
سرازیری قرار دارید سعی نکنید از نیروی
اضافی ترمز موتوری استفاده نمایید .ممکن
است نتوانید خودرو را حرکت داده و منجر به
تصادف شود.
¬¬هنگام رانندگی در جادههای پر دست انداز یا
رانندگی در جادههای با پیچهای تند تعویض دنده
به موقعیت  Dدر حالت دستی کامال ً عادی است.

دکمه « »Snow modeدر گوشه باالی سمت چپ
مکانیزم کنترل سرعت متغیر را در روزهای سرد و
برفی فشار دهید .زمانی که چسبندگی پایین است این
حالت به کار گرفته شده و از لغزیدن جلوگیری میکند.
هنگام رانندگی در شرایط عادی برای اجتناب از
کاهش قدرت بیش از حد این دکمه را فشار ندهید.
زمانی که این دکمه فشار داده میشود (عالمت
« »WINدر صفحه نمایشگر ظاهر میشود).

××تغییربهحالتاتوماتیک،حالتدستیوحالتبرفی

گیربکس اتوماتیک تغییر بین حالت اتوماتیک ،حالت
دستی ،حالت پر شتاب و حالت برفی ( 4حالت)
را تشخیص میدهد .زمانی که « »Dدر صفحه
نمایشگر ظاهر میشود نشانگر حالت اتوماتیک
است و دسته دنده در حالت  Dاست .حرکت دسته
دنده به سمت چپ حالت حرکت را تغییر میدهد
اگر تعویض دنده در حالت دستی مورد نظر است
تنها دسته دنده را بهطرف باال و پایین حرکت دهید.
(حرکت بهطرف باال و پایین برای باال و پایین بردن
دنده است).

عملکرد خودرو

دسته دنده را در موقعیت  Sقرار دهید در صورت
نیاز به باال و پایین بردن دنده نیاز است دسته دنده
را مرحله به مرحله حرکت دهید (اگر پس از تعویض
دنده دسته دنده بر میگردد ،یک دنده باالتر یا
پایینتر رفته است).
زمانی که شیب جاده زیاد است باید دندههای پایین
را انتخاب نمایید (دسته دنده در حالت  S/Mقرار
میگیرد و سپس با دنده یک پایین آیید).
دنده پایین میتواند تأثیر ترمز موتوری را افزایش دهد.
هنگام رانندگی تحت این شرایط ،حالت دستی
گیربکس را انتخاب کنید تا وزن بار و فشار روی
قطعات گیربکس کاهش یابد.
.1هنگام رانندگی با سرعت باال ،برای گرفتن سبقت،
سرعتراباالبردهوسپسبهسرعتاولیهبازگردید.

.2هنگام رانندگی در جادههای صاف سرعت را
باال برده و به هنگام رانندگی روی سراشیبی و
سرپیچها سرعت را کم کنید.

××حالت برفی
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××حالت خزش

زمانی که دسته دنده در موقعیت ( )Dیا دنده عقب
( )Rاست .خودرو حرکت میکند و اگر پدال ترمز
رها شود خزش مییابد .این عمل ممکن است با
سرعتی کمتر از  8کیلومتر بر ساعت اتفاق بیفتد اگر
درجه شیب بیش از  8°نباشد.

××رانندگیباخودروهایدارایگیربکساتوماتیکCVT

 .1اطمینان حاصل نمایید که سرنشینان در راننده
کمربندایمنی خود را بدرستی بستهاند.

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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 .2اطمینان حاصل نمایید که صندلیها و آینه دید
عقب در موقعیت مناسب است .در صورت نیاز
آنها را تنظیم نمایید.
 .3اطمینان حاصل نمایید که دسته دنده در موقعیت
 Pاست.

سراشیبی حرکت میکند پدال ترمز را رها نمایید).

 .7دسته دنده را در دنده مناسب قرار دهید به
آهستگی روی پدال گاز فشار دهید تا خودرو به
طرف جلو یا عقب حرکت کند.

××تطبیق عملکرد صحیح گیربکس CVT

اگر هنگام تعویض دنده در حالت  Dیا  Rو یا پس از طی
 20.000کیلومتر رانندگی خودرو تکان و ضربه داشته
باشد جهت تعمیر و تنظیم مکانیزم به نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

توجه
¬¬تنها زمانی که دنده در موقعیت ( Pپارک) یا N
(خالص) باشد موتور میتواند استارت بخورد.

 .4سوئیچ را بچرخانید و موتور را استارت بزنید.
اگر موتور روشن نشد 10 ،ثانیه صبر کرده و
مجدد ًا تالش کنید.

¬¬با این وجود موتور رامیتوان در موقعیت N
(خالص) استارت زد ،توصیه میکنیم تنها زمانی
که موتور بهطور عادی استارت نمیخورد از این
حالت استفاده نمایید.

 .6ترمز دستی را آزاد نمایید (در صورتی که خودرو در

¬¬از حرکت با خودرو در موقعیت ( Nخالص) جدا
خودداری نمایید.

 .5زمانی که موتور به مدت  30ثانیه در دور آرام
کار میکند خودرو برای شروع حرکت در شرایط
ایدهآل قرار میگیرد.

¬¬پیش از رسیدن موتور به دمای عادی عملکرد ،با
سرعت باال رانندگی نکنید.

¬¬از شروع به حرکت و رانندگی مکرر در حالت
خزش خودداری نمایید.
¬¬برای اجتناب از صدمه دیدن دسته دنده ،دسته
دنده را نپوشانید.
¬¬توصیه میشود گردوخاک را از روی کاور دسته
دنده به طور متناوب بزدایید تا از ایجاد آسیب و
صداهای غیرعادی یا سایش و تأثیر منفی روی
دنده اجتناب شود.

××پارک روی سراشیبی

 .1پدال ترمز را فشار دهید تا خودرو متوقف شود.
 .2ترمز دستی را درگیر نمایید.

 .3دسته دنده را در موقعیت  Pقرار دهید و پدال
ترمز را آزاد نمایید.

توجه
¬¬موقعیت  Pتنها برای پارک کردن خودرو میباشد.
بنابراین به هنگام پارک روی سراشیبی ترمز
دستی را درگیر نمایید تا از آسیب به گیربکس و
لغزیدن خودرو جلوگیری شود.

××شروع به حرکت خودرو در سر باالیی

 .1با فشار دادن پدال ترمز دنده را در موقعیت D
قرار دهید.

 .2به آرامی پدال گاز را فشار دهید و دور موتور
را بین  2000-2500 rpmنگه دارید .هنگامی که
خودرو حرکت کرد ترمز دستی را آزاد کنید .و
به فشار دادن پدال گاز تا شروع حرکت خودرو
ادامه دهید.

ترک کردن خودرو هنگامی که موتور خودرو
روشن است

زمانی که دسته دنده از دنده  Pبه روش عادی خارج
نمیشود (فشار روی پدال ترمز) مراحل زیر را انجام
دهید:
.1موتورراخاموشنماییدوترمزدستیرادرگیرنمایید.
 .2سوئیچ مکانیکی را بیرون بکشید.

ííسیستم ترمز

 .3روکش دکمه  Shift Lockرا با یک پیچگوشتی
کوچک یا ابزارهای دیگر خارج نمایید.

 .4کلید یا پیچگوشتی را درون دکمه Shift Lock
دنده قرار دهید و آن را به طرف پایین فشار دهید.

 .5دسته دنده از موقعیت ( Pپارک) به موقعیت
خالص تغییر دهید.

از آنجا که تمام بخشهای سیستم ترمز در ایمنی
خودرو بسیار حیاتیاند ،لطف ًا دستورالعملهای
مربوط به این بخش را به دقت مطالعه کرده و برای
تعمیر و کنترل سیستم ترمز به نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

عملکرد خودرو

ترک کردن خودرو بدون خاموش کردن موتور بسیار
خطرناک است .اگر ترمز دستی درگیر است و دنده
در موقعیت (پارک)  Pنمیباشد ممکن است خودرو
بهطور ناگهانی حرکت کند.
عالوهبرایناگرخودرورابدونخاموشکردنموتورترک
کنیدممکناستموتورداغشدهوسببآتشسوزیشود.
هنگام ترک خودرو حتی برای چند لحظه موتور را
خاموش کرده و دنده را در موقعیت  Pقرار دهید.
اگر مجبورید خودرو را برای مدت کوتاهی به هنگام
عملکرد خودرو رها کنید از درگیر بودن ترمز پیش از
ترک خودرو اطمینان حاصل نمایید .همچنین دسته
دنده را هم در موقعیت ( Pپارک) قرار دهید.

آزاد کننده دنده

 .6کلید را از شکاف باز کردن قفل دنده بیرون
کشیده و روکش را مجدد ًا نصب نمایید (روکش
را در جهت مناسب قرار دهید ).روی پدال ترمز
فشار داده و موتور را مجدد ًا استارت بزنید.
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سیستم هیدرولیکی که ترمز چرخها را تحت کنترل
دارد ،دارای دو مدار جداگانه است .هر مدار بهطور
مورب به چرخهای خودرو وصل میباشد (ترمز
چرخ جلو سمت چپ به ترمز چرخ عقب سمت راست
متصل است .ترمز چرخ جلو سمت راست به ترمز
چرخ عقب سمت چپ متصل است).
در صورتی که در یکی از مدارها نقصی ایجاد شود،
همچنان ترمز دو تا از چرخها کار میکند .اگر یکی
از مدارها از کار بیفتد ،متوقف کردن خودرو سخت
شده و الزم است نیروی بیشتری به پدال ترمز
اعمال شود .در این مواقع خودرو را در یک محل
امن متوقف کنید و با نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمان موتور تماس بگیرید.

توجه
¬¬سروصدای گاه به گاه ترمز طبیعی است
و نباید موجب نگرانی شود .سیستم گاهی
صداهای تیز یا جیغ مانند در طی کارکرد عادی
خود ایجاد میکند .این صداها معموال ً بر اثر
عوامل جوی همچون سرما ،رطوبت ،گرما یا در
جادههای خاکی ،شنی ایجاد میشوند.

اخطار

ííترمز دستی

¬¬اگر اشکالی در سیستم ترمز مشاهده کردید حتما
برای کنترل و تعمیر خودرو با نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

¬¬رانندگی با خودرویی که سیستم ترمز آن نقص
دارد میتواند بسیار خطرناک و حتی مرگبار
باشد .از قرار دادن مداوم پا برروی پدال ترمز
به هنگام رانندگی اجتناب نمایید .چون در
اینصورت درجه حرارت ترمز بسیار افزایش
یافته و باعث میشود که سطح دیسک و سطح لنت
به علت سایش زیاد ،طول توقف را افزایش دهند.

با استفاده از ترمز دستی ،خودرو کام ًال متوقف
میشود .برای پارک خودرو ،ترمز دستی را با اعمال
نیروی زیاد بکشید.
برای آزاد کردن ترمز دستی آن را کمی باال کشیده،
دکمه روی آن را فشار داده و ترمز دستی را کام ًال
بخوابانید .با انجام اینکار چراغ نشانگر مربوطه بر
روی صفحه نمایشگر خاموش میشود.
فقط در صورتی که ترمز دستی بهطور کامل آزاد
شود چراغ هشدار مربوط به آن خاموش میگردد.
با این حال ممکن است چراغ هشدار به هنگام درگیر
کردن ترمز دستی روشن نشود.

چراغ نشانگر ترمزدستی زمانی که ترمزدستی کام ًال
آزاد شده باشد روشن نشده اما نشانه درگیر بودن
ترمز دستی نیست.
بنابراین هنگام پارک از درگیر شدن کامل ترمز
دستی اطمینان حاصل کنید .در غیراینصورت
ممکن است خودروی پارک شده در جادههای
شیبدار به حرکت در آید.

wwپارک خودرو

پارک کردن :از بسته بودن سانروف و شیشههای
خودرو اطمینان حاصل کنید.
همه چراغها را خاموش کنید.

کیف و وسایل شخصی خود را در صندوق عقب
قرار داده یا از خودرو خارج کنید.

از پارک کردن خودرو بر روی مواد قابل اشتعال
همچون برگ خشک درختان خودداری کنید
زیرا کاتالیزور بسیار داغ بوده و میتواند باعث
آتشسوزی گردد.

برای پارک خودروهای مجهز به گیربکس معمولی
در جادههای شیبدار ،اگر خودرو رو به باالی شیب

توجه
¬¬درگیر کردن ترمز دستی بهطور ناگهانی به هنگام
رانندگی میتواند منجر به قفل شدن چرخهای عقب
شود بنابراین ترمز دستی به آرامی عمل میکند.
¬¬برای جلوگیری از آسیب به موتور و بهبود
مصرف سوخت توصیه میشود به هنگام پارک
کردن روی پدال گاز فشار ندهید.

¬¬اگر ترمزدستی به هنگام پارک درگیر شود و پدال
ترمز هنگامی که دنده در موقعیت  Pاست رها
شود ممکن است خودرو بهطور اتوماتیک برای
چند سانتیمتر بهطرف جلو یا عقب حرکت نماید.

عملکرد خودرو

از کلید یا ریموت کنترل برای قفل کردن دربها
استفاده کرده و از قفل بودن دربهای عقب
اطمینان حاصل کنید.

پارک شده است ،دنده را در وضعیت دنده  1قرار دهید.
هنگام پارک خودرو در سراشیبی چرخهای جلو را
بهطرف جدول قرار دهید .در خودروهای مجهز به
گیربکس معمولی دنده را در وضعیت دنده عقب قرار
دهید.
پیش از شروع حرکت از آزاد بودن کامل ترمز دستی
اطمینان حاصل نمایید .رانندگی در شرایطی که
ترمز دستی درگیر است باعث داغ شدن بیش از حد
ترمزهای عقب و صدمه دیدن آنها میشود.
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ííسیستم پایش فشار باد الستیکها ()TPMS
سیستم پایش فشار باد الستیکها ،لحظه به لحظه فشار و دمای الستیکها را کنترل کرده و در صورتی که از حد استاندارد عبور کند به راننده هشدار میدهد.
(موقعیت هشدار در نشانگر صفحه نمایشگر و صفحه مولتی مدیا  MP5نشان داده میشود) تا به راننده در مورد شرایط الستیک در زمان کنونی کمک کرده و با
تشخیص فشار باد نادرست الستیک از تصادفات جلوگیری کرده و ایمنی را به هنگام رانندگی باالببرد.

wwنشانگر پایش فشار الستیکها

نشانگر (وسیله)

نوع نشانگر

فرم نشان دادن
نشت شدید :چشمک میزند
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هشدار فشار باد الستیک

فشار ناکافی :روشن میماند
فشار بیش از حد :روشن میماند
دمای باال :روشن میماند
خالی شدن باتری سنسور :روشن میماند

TPMS

خطای سیستم

خرابی سنسور :روشن میماند
عدم دریافت توسط کنترلر :روشن میماند

این سیستم برای انتقال اطالعات از ارتباطات
فرکانس باال استفاده میکند .پیغام نقص (چراغ
اخطار  TPMSروشن میشود) بوسیله امواج با
فرکانس یکسان دچار اختالل میشود .در صورت
قرار گرفتن در محیطهایی با امواج تداخلی باال،
سیستم یک پیام اخطار(چراغ هشدار TPMS
خاموش میشود) میفرستد که عادی است.

توجه
¬¬سیستم پایش فشار باد الستیکها تنها یک
ابزار کمکی برای کنترل وضعیت الستیک است.

¬¬هیچ سنسور تشخیص فشار بادی در الستیک
زاپاس وجود ندارد .پس از تعویض الستیک
زاپاس رانندگی نمایید .نشانگر نقص سیستم
 TPMSروشن میشود.

¬¬راننده باید به فشار باد الستیک توجه داشته باشد
تا از باال رفتن یا کم شدن فشار باد جلوگیری نماید.
¬¬هنگامی که چراغ نشانگر  TPMSروشن شده یا
چشمک میزند  MP5نقص را تشخیص داده و در
زمان مناسب آن را برطرف مینماید .اگر سرعت
خودرو از  30کیلومتر بر ساعت گذشت فشار باد
الستیک و دما در صفحه  MP5نمایش داده میشود.
پیش از این هیچ مقداری نمایش داده نمیشود.

¬¬اختالف فشار بین چهار چرخ یا فشار پایین ممکن
است سبب نقص الستیک ،از دست دادن کنترل و
سبب تصادف شود.

¬¬توقف نمایید (از تغییر مسیر یا ترمز ناگهانی به
هنگام توقف خودداری شود) بنا به دالیل ایمنی
به هنگام رانندگی روشن
زمانی که نشانگر
میشود فشار باد همه الستیکها را بررسی نمایید.

¬¬تفاوت یا فشار باد کم الستیک باعث سایش
ناهموار الستیک ،کاهش پایداری خودرو،
افزایش و فاصله ترمزگیری میشود.
¬¬نقص الستیک و افزایش سریع دمای الستیک به
هنگام رانندگی هنگامی که فشار باد الستیک کافی
نیست موجب نقص الستیک یا پنچری آن میشود.
¬¬رانندگی با بار بیش از حد و سرعت زیاد باعث
داغ شدن الستیک و پنچری آن میشود.

عملکرد خودرو

برای دستورالعملهای خاص نشانگر صفحه نمایشگر
به صفحه  16مراجعه نمایید.
نمایش فشار باد الستیک مکمل صفحه  MP5است.
عملکرد خاص :منوی اصلی تشخیص اطالعات فشار
باد الستیک  MP5زمانی که فشار باد زیاد باشد ،فشار
باد کم باشد و نشتی رخ دهد نمایش داده میشود.
زمانی که کاربر بهطور دستی آنها را غیرفعال کند
صفحه بسته خواهد شد برای اطالعات بیشتر به
کتابچهراهنمایتجهیزاتچندرسانهایمراجعهنمایید.

¬¬به هنگام رانندگی روی جادههای پر دستانداز
ممکن است فشار باد الستیک باال یا پایین رود.
در صورتی که به هنگام رانندگی روی جادههای
صاف چراغ هشدار روشن شود پس از مدتی
خاموش خواهد شد .این امر عادی است.

اخطار
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ایمنی صندلی

95

سیستم محافظ کودک (تهیه شده توسط کاربر)
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سفیدشور کردن کمربند ایمنی پرهیز کنید تا
استقامت و کارکرد آن تحت تأثیر قرار نگیرد.

ííایمنی
ííکمربندهای ایمنی
بستن صحیح کمربند ایمنی به هنگام رانندگی بسیار
حائز اهمیت است تا از صدمات جدی راننده و
سرنشینان هنگام وقوع تصادف جلوگیری نماید.

اخطار
¬¬هر کمربند ایمنی برای یک نفر طراحی شده ،عدم
توجهبهاینموضوعبسیارخطرآفرینخواهدبود.
دفترچه راهنمای خودروی جک S3

¬¬کشورهای مختلف دارای قوانین متفاوتی در مورد
قرار دادن کودکان در صندلی جلو هستند .توصیه
میشود قوانین مربوط به آن را رعایت نمایید.
¬¬هنگام بستن کمربند ایمنی آن را گره نزنید.
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¬¬برای تمیز کردن کمربند ایمنی از پاک کنندههای
خنثی و آب گرم استفاده کنید و برای خشک
کردن آن را در سایه قرار دهید .از رنگ کردن و

¬¬در صورت مشاهده هر گونه شکاف و آسیب در
کمربند ایمنی یا آثار تغییر شکل در قسمتهای
فلزی ،آن را تعویض کنید.

ííابزار تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی

¬¬بعد از تصادفات کل کمربندهای ایمنی استفاده
شده را تعویض کنید.حتی اگر به ظاهر آسیب
ندیده باشند.
¬¬برای حفاظت شما و سایر سرنشینان از
مصدومیتهای ناشی از تصادف ،همه
سرنشینان باید در طول رانندگی کمربندهای
ایمنی خود را ببندند.

¬¬وقتی پشتی صندلیها در حالت کامال ً قائم
قرار دارد ،کمربندهای ایمنی میتوانند حداکثر
حفاظت را ارائه دهند .اگر پشتی صندلی خم
شده باشد ،هنگام تصادفات بخصوص تصادف
از جلو ،سرنشین ممکن است از زیر کمربند
سرخورده و آسیب ببیند.
¬¬سیستم کمربند ایمنی را تعمیر یا پیاده نکنید،
برای اطالعات بیشتر به بخش خدمات پس
از فروش نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان
موتور مراجعه نمایید و اطمینان حاصل
نمایید که صندلی کج نشده یا توسط درب
صدمه ندیده است.

تنظیم ارتفاع کمربندهای ایمنی جلو از طریق تنظیم
نقطه نگهدارنده ،امکانپذیر است .کمربند را به
ترتیبی تنظیم کنید که از شکم وسینه شما عبور کند،
نه از گردنتان .اگر کمربند ایمنی خیلی نزدیک به
گردن تنظیم شود حداکثر حفاظت را فراهم نمیکند.
تنظیم ارتفاع نقطه نگهدارنده کمربند ایمنی امری
ضروری است .دکمه تنظیم را فشار داده و ارتفاع
را کم یا زیاد کنید .بعداز رها کردن دکمه تنظیم  ،از
قفل شدن نگهدارنده در ارتفاع مورد نظرتان اطمینان
حاصل کنید.

کمربند ایمنی سه نقطهای (با سه نقطه اتکاء)
برای صندلی کناری در عقب خودرو

××بستن کمربند ایمنی  3نقط های

××تنظیم کمربند ایمنی سه نقط های (با سه نقطه اتکاء)

سعی کنید کمربند ایمنی را تا حد امکان به پایین
کشیده و بر روی رانهای خود قرار دهید ،نه بر روی
کمر همچنین هر چه کمربند ایمنی باالتر قرار گیرد،
خطر سرخوردن سرنشین از زیر کمربند به هنگام
تصادفات و ترمزهای ناگهانی بیشتر شده و خطر
صدمات شدید و حتی مرگ افزایش مییابد.

قفل کمربند را نگه داشته ،دکمه آزاد کردن را فشار
دهید .کمربند به سرعت آزاد میشود .بعد از آنکه که
کمربند آزاد شد ،بهطور خودکار به داخل محفظهی
جمع کننده بر میگردد .در غیر اینصورت بررسی کنید
کمربند گره نخورده باشد .سپس دوباره تالش کنید.

کمربند ایمنی سه نقطهای (با سه تقطه اتکاء)
برای صندلیهای وسطی:

××بستن کمربند سه نقط های

ابتدا زبانه فلزی کمربند ایمنی را از محفظه پالستیکی
روی سقف آزاد نمایید .زبانه فلزی را در قسمت قفل

ایمنی

کمربند ایمنی را از محفظه جمعکننده بیرون کشیده
و زبانه قفلی را درون قفل مربوط هدایت کنید .زبانه
فلزی را درون قفل مربوط وارد کنید تا صدای کلیک
شنیده شود .بعداز تنظیم کمربند ایمنی بر روی کمر،
کمربند بهطور خودکار کمی باز یا بسته میشود و
روی قسمت رانها محکم میشود.
اگر خم شده یا به آرامی به سمت جلو متمایل
شوید،کمربند بهطور خودکار کمی باز میشود.
در صورت برخورد شدید و ناگهانی ،کمربند قفل

میشود تا بدن سرنشین را کنترل کند .اگر با
سرعت زیاد به جلو خم شوید ،کمربند به صورت
خودکار قفل میشود.

××آزاد کردن کمربند سه نقطهای (با سه نقطه اتکاء)
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سمت چپ قرار دهید ،زمانی که صدای کلیک شنیده
میشود کمربند بسته شده است .زبانه کمربند
ایمنی دیگر را وارد قفل سمت راست نمایید زمانی
که صدای کلیک شنیده شد کمربند ایمنی قفل شده
است .سپس بسته شدن صحیح یا چرخیده نشدن
آن را بررسی نمایید.

ííسیستم پیشکشنده کمربند ایمنی

××تنظیم کمربند ایمنی سه نقطهای (با سه نقطه اتکاء)

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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تا جای ممکن کمربند ایمنی را پایین روی رانها
قرار دهید ،روی کمر نباشد .اگر کمربند ایمنی
در باالترین موقعیت باشد هنگام تصادف با
ترمزگیریهای ناگهانی ممکن است سرنشین از زیر
کمربند ایمنی سرخورده وسبب آسیبهای جسمی
شود .دستهای خود را در دو طرف کمربند ایمنی
قرار دهید نه در یک سمت.

××آزاد کردن کمربند سه نقطهای (با سه نقطه اتکاء)

ابتدا دکمه روی قفل سمت راست را فشار دهید
سپس سمت چپ را فشار دهید تا کمربند ایمنی
بهطرف سانروف جمع شود.
قفل بیرونی را در محفظه پالستیکی وارد نمایید.
سپس قفل درونی بهطور صحیح درون شکاف
سانروف قرار میگیرد.

دستورالعملها

ممکن است به هنگام فعال شدن پیشکشنده کمربند
ایمنی صدای انفجار اندکی شنیده شود .این حالت
(صدا) عادی است و خطری ندارد پیشکشنده
کمربند ایمنی برای ضربههای ناگهانی تنها برای
یکبار طراحی شده است.

اخطار

صندلیهای جلوی خودرو مجهز به سیستم پیش
کشنده کمربند ایمنی هستند.این سیستم هنگام
تصادف باعث ایمنی راننده و سرنشینان قرار گرفته
در صندلیهای عقب میشود .پیشکشنده کمربند
ایمنی و کیسه هوای صندلیهای جلو به هنگام
تصادفات جدی تأثیر زیادی خواهند داشت.
شرایط عملکردی پیشکشنده کمربندهای ایمنی
مشابه  ELRاست .جمعکننده هنگام ترمز اضطراری
در موقعیت قفل قرار میگیرد .پیشکشنده عمل کرده
وسرنشین را در جهت مخالف به سمت صندلی
نگه میدارد .پیشکشنده کمربند ایمنی قسمتی از
سیستم  SRSاست.

¬¬اگر سیستم پیشکشنده فعال شده است،
سعی نکنید شخصا ً آن را تعمیر نمایید .به
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه
کنید.

ííحفاظت از کودکان و زنان باردار
ííحفاظت کودک

در غیر اینصورت ،ضربه شدید ناشی از انفجار و
باز شدن ایربگ میتواند باعث آسیب شدید یا حتی
مرگ کودک گردد.
هنگام خرید سیستم محافظ کودک برای فرزندانتان،
اطمینان حاصل کنید که صندلی و کمربند آن برای
ایشان مناسب باشد .نصب و استفاده از صندلی
کودک باید مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده
انجام گیرد.
استانداردهای بینالمللی  ISOFIXدر این خودرو
موجود میباشد و میتوان برای نصب صندلی
کودک از آنها استفاده نمود.

شود .در صورت لزوم برای اطالعات بیشتر از یک
پزشک مشورت بگیرید.

ííحفاظت از زنان باردار

ííحفاظت از کودکان بزرگتر

حفاظت از افراد مجروح

هنگام انتقال افراد مجروح ،کمربند ایمنی باید بسته

زنان باردار باید از پزشک خود بپرسند آیا مجاز به
رانندگی هستند یا خیر .بهتر است زنان باردار از
کمربند ایمنی سه نقطهای استفاده کنند .کمربند روی
ران بهتر است تا حد ممکن راحت باشد.
زنان باردار باید تا حد امکان از فرمان و داشبورد
فاصله داشته و به پشتی صندلی تکیه دهند تا از
خطراتی که باز شدن ایربگ برای ایشان و جنین
ایجاد میکند در امان بمانند.

ایمنی

در برخی کشورها استفاده از ابزارهای حفاظت از
نوزادان و خردساالن ضروری و اجباری است .ما
به شدت توصیه میکنیم برای کودکان و خردساالن
با وزن کمتر از  18کیلوگرم از سیستمهای محافظ
کودک و یا صندلی کودک استفاده شود.
ایربگها برای حفاظت از بزرگساالن طراحی شده و
برای کودکان بسیار خطرناک هستند .بنابراین تحت
هیچ شرایطی صندلی کودک را در صندلی سرنشین
جلو که مجهز به ایربگ است نصب نکنید.

بچههای بزرگتر که صندلی کودک برایشان مناسب
نیست باید در صندلیهای عقب نشسته و کمربند
ایمنی را ببندند .کودکان بزرگتر را تا جای ممکن در
صندلی عقب نشانده و طرز صحیح بستن کمربند را
به آنها بگویید.
اگرکودکانبهاندازهکافیبزرگشدهاند(باالی 13سال)
و میتوانند در صندلی جلوقرار بگیرند بهتر است
صندلی را در عقبترین موقعیت خود تنظیم نمایند.
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ííکیسه هوا (ایربگ)

توجه

ííکیسه هواهای (ایربگهای) جلو

¬¬کیسه هوا میتواند محافظت اضافی فراهم نماید
اما جایگزینی برای کمربند ایمنی نمیباشد .لطفا ً
بهطور صحیح کمربند ایمنی خود را ببندید.
کودکان که قدشان کمتر از  ۱۴۰ cmاست و زیر
 12سال هستند باید بهطور صحیح در سیستم
محافظ کودک قرار بگیرند.

¬¬از باز کردن روکش کیسه هوا یا چسباندن اجسام
روی آن خودداری نمایید.

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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کیسه هوای سرنشین جلو
کیسه هوای راننده
کیسه هوای جانبی
کیسه هوای پردهای

اخطار
¬¬راننده و سرنشین جلو در خودروهای مجهز به
کیسه هوا باید بهطور صحیح کمربند ایمنی خود
را ببندند تا هنگام تصادف یا واژگونی خودرو
خطر صدمات جدی یا آسیب کاهش یابد.

¬¬راننده باید تا جای ممکن برای کنترل خودرو به
سمت عقب بنشیند .در صورتی که نمیتوان
صندلی کمکی را در صندلی عقب نصب کرد،
صندلی کمکی را روی صندلی جلو قرار داده و تا
جای ممکن آن را به طرف عقب بکشید .سرنشینان
جلو نباید خوابیده یا به درب تکیه دهند.

¬¬هرگز غربیلک فرمان یا اجزای نزدیک کیسه هوا
را تنظیم یا پیاده نکنید .مسیر باز شدن کیسه
هوا را با روکش صندلی مسدود نکنید.
¬¬به کنترلر سنسور کیسه هوای جانبی ضربه نزنید
تا از فعال شدن اشتباه کیسه هوا جلوگیری شود.

کیسه هوای راننده درون کالهک بوق غربیلک فرمان

تعبیه شده و عبارت " "SRS AIRBAGدر محل آن
نقش بسته است.
ایربگ سرنشین جلو داخل داشبورد تعبیه شده
است .در هنگام وقوع تصادف ،کیسه هوا در کنار
کمربند ایمنی میتواند حفاظت بیشتری برای راننده
و سرنشین جلو فراهم کند.

توجه
¬¬لطفا ً دستوالعملهای مربوط به هر کیسه هوا،
ارائه شده بر روی آفتابگیر صندلی راننده و
سرنشین جلو را به دقت مطالعه کنید.

اخطار

¬¬کیسه هوا تنها در تصادفهای از روبرو
فعال میشود .تصادف ،از پشت و چپ کردن

ííکیسه هوای جانبی
در صورتیکه ضربه شدیدی از کنار به خودرو وارد
شود .کیسه هوای جانبی فعال میگردد.
این کیسه هوا در قسمت جانبی پشتی صندلی
نزدیک به درب خودرو جای گرفته و در صورت بروز
سانحه از سینه ،مفصل ،ران راننده و سرنشینان
خودرو محافظت میکند.

اخطار
¬¬استفاده از روکش صندلی غیرمجاز میتواند
مانع از باز شدن کیسه هوای جانبی شده و خطر
آسیبدیدگی سرنشینان به هنگام بروز سانحه
را افزایش دهد.

در صورتی که ضربه شدیدی از کنار به خودرو
وارد شود ،سنسور کیسه هوای پردهای را فعال
میکند .این کیسه هوا از سر و صورت سرنشینان
در اینگونه تصافات محافظت میکند.
کیسه هوای پردهای روی لبه سقف بین دو ستون جلو
و عقب جای گرفته و در صورت بروز سانحه از ناحیه
سر ،سرنشینان عقب و جلو خودرو را حفاظت میکند.

اخطار
¬¬ از آویزان کردن اجسام سنگین روی دستگیره
سانروف خودداری نمایید.

××اجزاء و کارکرد کیسه هوا

سیستم کیسه هوا شامل:

 ماژول کیسه هوا (اصلی و جانبی)
 پیشکشنده کمربند ایمنی

 اجزای کنترل )SRSCIM) SRS
 چراغ هشدار کیسه هوا ()SRI

ایمنی

¬¬کیسه هوا جایگزینی برای کمربند ایمنی نیست
بلکه تنها عضوی از سیستم ایمنی خودرو
میباشد .کیسه هوا تنها زمانی میتواند حداکثر
حفاظت را ارائه دهد که به همراه کمربند ایمنی
به کار رود.

خودرو سیستم کیسه هوا را فعال نمیکند.
کیسه هوا تنها یک بار استفاده میشود و
امکان استفاده مجدد از آن وجود ندارند.

××کیسه هوای پردهای
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سیستم  SRSCMهنگامی که سوئیچ خودرو در
وضعیت  ONقرار گیرد ،کنترل الکترونیکی کیسه
هوا را کنترل کرده و بهطور مداوم برخوردهای
روبرو را بررسی کرده و در این مورد که آیا شدت
برخورد به حدی هست که نیاز به فعال شدن کیسه
هوا باشد یا خیر ،تصمیمگیری میکنند.
هنگامی که سوئیچ خودرو را در وضعیت  ONقرار
میدهید و یا موتور در حال روشن شدن است .چراغ
نشانگر سیستم کیسه هوا روی صفحه نمایشگر به
مدت 6ثانیه روشن و هنگامی که موتور استارت
بخورد خاموش میشود.
هنگامی که کنترل الکترونیکی کیسه هوا تشخیص
دهد برخورد از مقابل شدید است ،بهطور خودکار
ایربگ راننده و سرنشین جلو را فعال خواهد کرد.
در صورت تصادف کمربند ایمنی به همراه کیسه
هوای باد شده ،به ثابت نگه داشتن پایین تنه و بدن
راننده و سرنشین جلو کمک کرده و با جذب انرژی
ناشی از ضربه ،از سروسینه شما محافظت میکند.
کیسه هوا در زمانی کوتاه بعداز باد شدن تخلیه خواهد
شد و به این ترتیب دید راننده مسدود نمیشود.

××اصول کارکرد کیسه هوا

هنگامی که تصادف رو به جلو اتفاق میافتد سیستم
کیسه هوا از کم شدن ناگهانی سرعت ،خطر
را تشخیص داده و به محض فعال شدن کیسه
هوا ،پیشکشنده کمربند ایمنی هم فعال میشود.
در صورت تصادف از روبرو ،کمربند ایمنی به
ثابت نگه داشتن پایین تنه و بدن شما کمک کرده و
سیستم کیسه هوا با جذب انرژی ناشی از ضربه ،از
سر و سینه شما محافظت خواهد کرد.
کیسه هوا در زمان کوتاهی بعداز باد شدن تخلیه
خواهد شد .این زمان یک دهم ثانیه خواهد بود .به
این ترتیب دید راننده مسدود نشده و امکان کنترل
خودرو بالفاصله بعد از فعال شدن سیستم وجود
خواهد داشت.
به هنگام فعال شدن سیستم ایربگ ممکن است
صدای انفجار شنیده شده و غباری مشاهده شود.
این غبار در واقع پودر روی سطح کیسه هوا است.
لطف ًا دست و صورت را با آب گرم شسته و سپس
برای پیشگیری از وقوع آلرژی آنها را ضدعفونی
کنید.

wwشرایطی که نباید به باز شدن کیسه هوا
بیانجامد:

اخطار
¬¬کیسه هوا تنها زمانی که سوئیچ در موقعیت ON
باشد .عمل خواهد کرد .هنگام فعال شدن موتور در
صورتی که چراغ هشدارروشن نشود یا به هنگام
رانندگی روشن شود ممکن است سیستم کیسه
هوا دچار نقص شده باشد .به نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.
¬¬پیش از تعویض فیوز یا قطع ترمینال باتری
سوئیچ موتور را در موقعیت " "LOCKقرار
دهید یا کلید را بیرون بکشید .زمانی که سوئیچ
در موقعیت " "ONاست فیوز سیستم کیسه هوا
را تعویض نکنید.

wwشرایطی که ممکن است به باز شدن کیسه هوا
بیانجامد:

 .2هنگام برخورد از روبرو با دیوار سیمانی ثابت و
تغییر شکل ناپذیر.

30°

 .۳افتادن درون چاله یا گودال.

 .۲برخورد با پله یا جداول خیابان هنگام رانندگی.

 .۴برخورد با پشت خودروی دیگر یا برخورد
خودروی دیگر به پشت خودرو.

 .۵برخورد نه چندان شدید از مقابل.
 .6به پهلو چپ کردن خودرو

 .7برخورد از کنارهها به نحوی که جهت یا نقطه
برخورد در محدودهی خط مورب جلوی خودرو
نباشد.

 .8هنگام خاموش بودن خودرو
 .9دیگر شرایط خاص

ایمنی

 .1ناحیهای در محدودهی خط مورب جلوی خودرو
هدف برخورد شدید قرار گیرد به نحوی که
امکان آسیبدیدگی سرنشینان خودرو وجود
داشته باشد.

30°

 .۱برخورد با تیر برق یا اشیایی که به سادگی تغییر
شکل مییابند .مثل درختها.
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××تعمیر و نگهداری کیسه هوا

سیستم کیسه هوا نیازی به تعمیر و نگهداری ندارد.
در صورت بروز نقص لطف ًا به نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.
برای جدا کردن ،پیاده کردن ،اصالح و نصب
کیسه هوا پانل جلو و جعبه داشبورد ،لطف ًا از
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور مشورت
بگیرید .اگر سیستم بهدرستی راهاندازی نشود،
کیسه هوا کارکرد مورد انتظار را نخواهد داشت.
برای تمیز کردن مکانهای قرارگیری کیسه هوا از
پارچه تمیز و آب استفاده نمایید .از مواد شوینده
شیمیایی با ترکیبات ناشناس استفاده نکنید.

اخطار

¬¬با کیسه هوا یا قطعات کیسه هوا و سیمکشی آنها
بازی نکنید این کار ممکن است سبب فعال شدن
غیرعادی کیسه هوا و ضربه به سایرین شود.

ííصندلی راننده
25 cm

توصیه میشود صندلی سرنشین جلو را به شرح
زیر تنظیم نمایید:
پشتی صندلی را در موقعیت عمود تنظیم نمایید.
سرنشین میتواند هر دو پای خود را بهطور راحت
در فضای زیر داشبورد قرار دهد.
صندلی را تا جایی که ممکن است به سمت عقب بکشید.

ííپشتسری
به منظور کاهش خطر جراحت ،پیشنهاد میشود:

کمربند ایمنی را به شکل صحیح ببندید .با حرکت
دادن صندلی راننده به جلو و عقب ،به گونهای آن
را تنظیم کنید که با یک حرکت سادهی پا ،پدال
بهطور کامل فشرده شود.
باید بین راننده و غربیلک فرمان حداقل  25سانتیمتر
فاصله باشد .از غربیلک فرمان فاصله گرفته و به
پشتی صندلی تکیه دهید .مطمئن باشید در این
وضعیت هم توانایی کنترل خودرو را خواهید داشت.

ایمنی

¬¬هرگز بدون مجوز تجهیزات یا سیمکشی سیستم
کیسه هوا را تغییر ندهید .این کار ممکن است
باعث نقص سیستم شده و هنگام تصادف فعال
نشود.

ííایمنی صندلی

پشتی صندلی را به صورت قائم به گونهای تنظیم
کنید که فاصله کافی بین سینه شما و پوشش
کیسه هوا روی غربیلک فرمان وجود داشته باشد.
در صورت نزدیکی بیش از حد به کیسه هوا ،ضربه
ناشی از باز شدن آن می تواند به شما آسیب بزند.
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ارتفاع پشتسری باید براساس قد و موقعیت سر
تنظیم شود.
با توجه به قد سرنشین و موقعیت سر ،پشتسری
را تنظیم نمایید .تنظیم صحیح پشت سری و
کمربندهای ایمنی حفاظت مؤثری ایجاد میکند.

××تنظیم ارتفاع پشتسری
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دو طرف پشتسری را با دستهای خود گرفته و آن
را به باال یا پایین حرکت دهید تا در موقعیت مناسب
قرار گیرد.
هنگامی که لبه باالیی پشتسری به موازات چشمها
یا کمی باالتر قرار گیرد ،حفاظت در باالترین حد
خواهد بود.

ííسیستم محافظ کودک
هنگام قرار داشتن کودکان در خودرو آنها را در
صندلی عقب قرار دهید زیرا خطر صدمات جدی
به هنگام ترمزگیری ناگهانی یا حرکات غیر منتظره
کاهش مییابد .براساس آمار تصادفات هنگامی
که از تجهیزات ایمنی بهطور صحیح استفاده شود
کودک به خوبی محافظت میشود .کودکان بزرگسال
که نمیتوانند از صندلی کودک استفاده نمایند باید
از کمربند ایمنی استفاده نمایند.
استفاده از سیستم محافظ مناسب کودک یک ضرورت

است .در صورت حمل نوزادان در خودرو باید از
سیستم محافظ کودک برای آنها استفاده شود .در
صورتی که سیستم حفاظتی برای کودکان تهیه نشود
ممکن است هنگام تصادف کودکان زخمی شده یا
حتی منجر به مرگ آنها شود .برای نوزادان باید از
سیستم محافظ کودک استفاده نمود.
هنگامی که سیستم محافظ کودک خریداری شد
اطمینان حاصل نمایید که با کودک ،صندلی خودرو
و کمربند ایمنی مطابقت دارد.
هنگام نصب و استفاده از سیستم محافظ کودک به
دستورالعملهای کارخانه سازنده مراجعه نمایید.

توجه
¬¬لطفا ً صندلی محافظ کودک را بر روی صندلی
عقب نصب کنید .با نصب صندلی کودک بر
روی صندلی سرنشین جلو ممکن است در
صورت وقوع تصادف ،ضربه شدید ناشی از باز
شدن کیسه هوا به جراحات شدید یا حتی مرگ
کودک بیانجامد .بنابراین صندلی کودک را در
صندلیهای عقب نصب نمایید.
¬¬در هوای گرم در خودرویی که دربها و پنجرههای
آن بسته است ،دمای کمربند ایمنی و صندلی
کودک بسیار باال میرود .بنابراین قبل از نشاندن

کودک ،دمای سطح صندلی و زبانه کمربند را
بررسی کنید تا از آسیب کودک جلوگیری شود.

¬¬بچههای بزرگتر که صندلی کودک برایشان
مناسب نیست باید در صندلیهای عقب نشسته
و کمربند ایمنی خود را ببندند .هیچ وقت اجازه
ندهید کودکان در صندلی سرنشین جلو قرار
بگیرند.
¬¬اگر کمربندهای ایمنی برای کودکان مناسب
نیستند .توصیه میشود از صندلی کمکی در
صندلی عقب استفاده نمایید میتوان ارتفاع آن را
افزایش داد تا کودک به راحتی در آن قرار بگیرد و
محافظت به عمل آید.
¬¬هنگام رانندگی اجازه ندهید کودکان روی
صندلیشان ایستاده یا زانو بزنند.
¬¬اجازه ندهید سیستم محافظ کودک باالتر از قالب
پشتی صندلی قرار بگیرد زیرا نمیتوان حفاظت
کافی را فراهم نمود.
¬¬هنگام سوار شدن در خودرو ،کودک را در آغوش
خود نگیرید .در غیراینصورت به هنگام تصادف
یا ترمز شدید ،حتی در صورت بسته بودن
کمربند ،حفاظت کامل از کودک فراهم نشده و
ممکن است دچار جراحات جدی گردد.

¬¬اگر صندلی کودک به درستی نصب نشده باشد
خطر جراحات جدی یا مرگ ناشی از تصادفات به
شدت افزایش مییابد.
¬¬استانداردهای بینالمللی  ISOFIXدر این خودرو
وجود دارد تا بتوان صندلی کودک رانصب کرد.

ííرابط صندلی کودک

 .1پشتی صندلی را بهطرف عقب بکشید تا از قفل
شدن کامل آن اطمینان حاصل نمایید.

 .3رابطی برای نصب صندلی کودک در تسمه باالیی
عقب پشتی صندلی وجود دارد.

 .4صندلی کودک را براساس استفاده از
دستورالعملهای صندلی کودک نصب نمایید.

روش نصب صندلی کودک در صندلیهای کناری
عقب

هنگام نصب صندلی کودک در صندلیهای کناری
عقب ،کمربندهای ایمنی را از جمعکننده بیرون
کشیده و سپس کمربند ایمنی را ببندید.
اطمینان حاصل کنید که کمربند ایمنی روی کمر
کودک و نزدیک گردن کودک محکم شده است .پس
از نصب سیستم محافظ کودک ،صندلی را در جهات
مختلف حرکت دهید تا از نصب ایمن آن اطمینان
حاصل نمایید .حرکت آزادانه صندلی به معنای قفل
نشدن صندلی کودک میباشد .سپس جمعکننده
بهطور اتوماتیک تکان میخورد تا موقعیت عادی
نشستن سرنشینان ثابت شود.

پیش از نصب سیستم محافظ کودک ،به دقت
کتابچه راهنمای صندلی کودک که توسط کارخانه

توجه
¬¬صندلی کودک را در صندلی سرنشین جلو نصب
نکنید .زیرا فعال شدن کیسه هوا در صندلی
سرنشین جلو میتواند به هنگام تصادف سبب
آسیبهای جدی یا مرگ کودک شود .بنابراین
صندلی کودک را تنها در صندلی عقب خودرو
نصب نمایید.

ایمنی

wwبرای نصب صندلی کودک

 .2فاصله پشتی صندلی از کیسه هوای پردهای:
براساس عالمت  ISOFIXمیتوان کانکتورها را
پیدا کرد.

سازنده تهیه شده است را بخوانید.اگر نمیتوانید
طبق دستورالعملها عمل نمایید با نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید و بالفاصله
سیستم را بررسی نمایید.
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فصل سوم

رانندگی با خودرو
خودروی جدید

دوره آببندی

رانندگی اقتصادی و حفظ محیطزیست
شرایط مختلف رانندگی
رانندگی در زمستان

ترمز

نکاتی در مورد رانندگی

فرمان با نیروی برقی

سیستم توزیع نیروی ترمز الکتریکی ()EBD

تنظیم فرمان

پیشگیریهای مربوط به رانندگی

۱۰۰
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۳
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۳
۱۱۳
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵

ííدستوالعملهای رانندگی
ííخودروی جدید
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در  ۱۰۰۰کیلومتر اول استفاده از خودروی جدید،
استهالک موتور آن سریعتر از زمانهای دیگر
اتفاق میافتد .رعایت برخی دستورالعملها و
رانندگی صحیح در این دوره میتواند در کارکرد
آتی خودرو تاثیر مثبت بگذارد.
در  1000کیلومتر اول با سرعت ثابت (نه باال و نه
پایین) رانندگی نکنید.
در  300کلیومتر اول از ترمزهای ناگهانی
خودداری نمایید .در این زمان لنتهای جدید هنوز
آببندی نشدهاند .استفاده از لنتهای جدید برای
ترمزگیری اضطراری سبب سایش و تعویض
زودهنگام قطعات میشود .اصول عملکردی را
هنگام استفاده از لنتهای جدید رعایت نمایید.

ííپیشگیریهای مربوط به رانندگی
××پیش از ورود به خودرو

بهطور چشمی بررسی کنید که آیا الستیکها آسیب
دیدهاند یا فشار باد مناسب است .و یا اینکه جسم

خارجی وارد الگوی آج شده است یا خیر .در صورت
نیاز اقدامات مناسب را انجام دهید.

××استارت زدن موتور

wwپیش از استارت زدن موتور

شرایط الستیک ،فشار باد مناسب و وجود اجسام
خارجی را بررسی نمایید.

 wwسوختگیری در موقع مناسب

زمانی که چراغ هشدار سوخت در صفحه نمایشگر
روشن میشود هر چه سریعتر سوختگیری نمایید
(در صورتی که با سرعت  110کیلومتر بر ساعت
رانندگی میکنید تنها میتوانید  60کیلومتر رانندگی
نمایید).

ííدوره آببندی
××در  1000کیلومتر اول

 .۱پدال گاز را تا انتها فشار ندهید.

 .۲سرعت خودرو نباید از  80کیلومتر بر ساعت
تجاوز کند.

 .۳دور موتور خودرو را باال نبرید.

 .۴خودروهای دیگر را بکسل نکنید.

 .۵ترمز ناگهانی نگیرید .ترمزها و الستیکها نیز
باید آببندی شوند.

توجه
¬¬آببندی الستیکها بسیار مهم است زیرا بهترین
عملکرد آنها بدست میآید .به خصوص در 500
کیلومتر اول باید به شکل صحیح و پایدار
رانندگی کنید.

¬¬لنت ترمزها نیز باید آببندی شوند زیرا در 200
کیلومتراولکارکردسایشیآنهادرحدایدهآلنیست.
اگرترمزگرفتنبهسختیانجاممیشود.بایدبیشتر
روی پدال ترمز فشار آورید .با هر بار تعویض
لنتها،بایدآببندیسیستمترمزمجددانجامشود.

××در  1000تا  3000کیلومتر اول

امکان باال بردن سرعت خودرو به تدریج وجود دارد و
موتور میتواند در حداکثر سرعت مجاز خود کار کند.
 .۱صرفنظر از اینکه در دنده خالص هستید یا
دندههای دیگر ،به هنگام سرد بودن موتور دور
موتور را باال نبرید.
 .۲در سرعت پایین با دنده باال حرکت نکنید .اگر
کارکرد موتور پایدار نیست ،به دنده پایینتر
بیایید.

نکته

ííبعد از آببندی
اگر دور موتور به باالترین حد ممکن برسد ،عقربه

ííرانندگی اقتصادی و حفظ محیط
زیست
مصرف سوخت ،حفظ محیط زیست و استهالک
موتور ،الستیکها و ترمز به سه فاکتور زیر وابسته
هستند:

عادات رانندگی

شرایط استفاده از خودرو
وضعیت فنی خودرو

عادات رانندگی اقتصادی و آیندهنگری ،میتواند
مصرف سوخت را  10تا  15درصد کاهش دهد.
نکات زیر برای کاهش مصرف سوخت و حفاظت از
محیط زیست موثر میباشند.

نکته
 .۱رانندگی با آینده نگری

¬¬بیشترین مقدار سوخت در زمان گاز دادن مصرف
میشود با رانندگی صحیح میتوان دفعات ترمز

 .۲فشار باد الستیک

¬¬فشار باد الستیک را تنظیم کنید .اگر فشار باد
الستیک  50کیلو پاسکال کم شود ،مصرف سوخت
خودرو  5درصد افزایش مییابد .فشار کم باد
الستیکها میتواند مقاومت چرخش الستیکها
و به دنبال آن استهکاک آنها را باال ببرد و کیفیت
کارکرد خودرو را کم کند .در زمان سرد بودن
الستیکها فشار باد آنها را کنترل کنید.
 .۳کاهش مصرف سوخت با تعویض به موقع دنده

¬¬روش دیگر برای کاهش مصرف سوخت ،تعویض
به موقع دنده میباشد اگر گیربکس خیلی زود
در دنده باال قرار نگیرد ،دور موتور باال رفته و
سوخت بیشتری مصرف میشود.
¬¬روشهای زیر میتوانند موثر باشند :در دنده،1
مسافتی به اندازه طول یک خودرو را رانندگی
کنید .هنگامی که دور موتور به حدود  2000دور
در دقیقه رسید ،به دنده باالتر بروید.

رانندگی با خودرو

¬¬اجازه ندهید دور موتور بیهوده باال برود.
تعویض دنده به دنده باالتر در زمان مناسب
باعث کاهش مصرف سوخت ،کاهش سر و
صدای موتور و حفظ محیط زیست میشود.

دورسنج وارد محدوده قرمز رنگ میشود .هرگز
اجازه ندهید عقربه وارد این محدوده شود .در غیر
اینصورت موتور خودرو آسیب میبیند.

گرفتن را کم کرد که متعاقب آن دفعات گاز دادن
هم کاهش پیدا میکند .همچنین در صورت امکان
پیش از رسیدن به چراغ راهنمایی سرعت خودرو
را به نحوی کنترل کنید که مجبور به توقف پشت
چراغ قرمز نشوید.
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¬¬در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک،
باید به آرامی پای خود را بر روی پدال گاز قرار
دهید .سپس سیستم گیربکس اتوماتیک بهطور
خودکار بهترین وضعیت دنده را مطابق با عادت
رانندگی تنظیم میکند :زود رفتن به دنده باالتر و
تاخیر در رفتن به دنده پایینتر.

 .۴با حداکثر سرعت رانندگی نکنید

¬¬تا جای ممکن با سرعت حداکثر رانندگی نکنید.
اینکار مصرف سوخت و میزان گازهای خروجی
را باال برده و سر و صدای زیادی تولید میکند.

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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¬¬رانندگی با سه چهارم سرعت حداکثر مصرف
سوخت را به نصف کاهش میدهد.

 .۵زمان درجا کار کردن موتور را کاهش دهید

¬¬در زمان ترافیک ،در پشت چراغ قرمزها یا خطوط
راهآهن موتور را خاموش کنید .سوخت ذخیره
شده در  30تا  40ثانیه خاموش بودن موتور ،از
سوختالزمبرایاستارتزدنموتوربیشتراست.

نکته
¬¬پیشنهاد میکنیم برای مدت زمان طوالنی موتور
درجا کار نکند .حتی اگر ایرکاندیشن روشن

باشد با گذشت زمان کیفیت هوای داخل اتاق
پایین میآید .اینکار همچنین به اگزوز آسیب
زده ،مصرف روغن را باال برده و همچنین مجبور
خواهید شد پیش از پیمودن مسافت کافی روغن
را تعویض نمایید و فواصل تعمیرات دورهای را
کاهش میدهد.
 .6تعمیرات دورهای

¬¬برای رانندگی اقتصادی باید به صورت دورهای
برای کنترل و در صورت لزوم تعمیر خودروی
خود به نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور
مراجعه نمایید .موتوری که به خوبی نگهداری
شده نه تنها ایمنی رانندگی را افزایش میدهد و
کارایی خودرو را حفظ میکند .بلکه باعث کاهش
مصرف سوخت نیز میگردد.
¬¬مصرف سوخت در موتوری که به خوبی نگهداری
نشده تا  10درصد افزایش مییابد.
¬¬سطح روغن موتور را بهطور مرتب کنترل کنید.
مصرف روغن موتور به شدت به بار وارد آمده
بر موتور و دور موتور وابسته است .استفاده
از روغن سبک میتواند مصرف روغن را کاهش
دهد .در دورهی آببندی میزان مصرف روغن

باالتر از حد استاندارد است .اما هنگامی که دوره
نگهداری اولیه تمام میشود ،مصرف روغن باید
به حد نرمال برسد.

 .7بار اضافی را از خودرو خارج کنید.

¬¬در کنار تعمیرات دورهای و عادات صحیح رانندگی،
خارج کردن بارهای اضافی از خودرو نیز مصرف
سوخت را کاهش میدهد .از آنجا که هر میزان
بار اضافی میتواند مصرف سوخت را باال ببرد،
توصیه میکنیم همواره صندوق عقب را کنترل
کرده و بارهای اضافی داخل آن را خارج کنید.

 .8تعداد رانندگیهای مسافت کوتاه را کاهش دهید

¬¬فقط هنگامی که موتور و مبدل کاتالیستی به
دمای مناسب برسند میزان مصرف سوخت و
گازهای تولیدی اگزوز کاهش مییابد.
¬¬به طور معمول پس از  4کیلومتر رانندگی،
موتور به دمای عادی خود رسیده و مصرف
سوخت بهینه میگردد .بنابراین تا جای ممکن از
رانندگیهای مسافت کوتاه خودداری کرده و اگر
مقصد نزدیک است مسیر را پیاده طی کنید.
¬¬دمای محیط نیز در مصرف سوخت موثر است.
بهطور مثال در فصل زمستان مصرف سوخت
بسیار بیشتر از تابستان است.

 .۹صرفهجویی در مصرف انرژی الکتریکی

¬¬برق خودرو از طریق یک دینام تامین میشود
که کارکرد آن وابسته به فعالیت موتور میباشد.
روشن کردن تجهیزات الکتریکی خودرو بار دینام
را افزایش داده و به دنبال آن مصرف سوخت را
باال میبرد .گرمایش شیشه عقب ،روشن شدن
چراغهای جلو و فعالیت ایرکاندیشن انرژی
زیادی را میطلبد .برای مثال گرمایش شیشه عقب
به مدت  10ساعت به یک لیتر سوخت نیاز دارد.
بنابراین اگر تجهیزات الکتریکی خودرو مورد نیاز
نیستند ،آنها را خاموش کنید.

¬¬اینکار عالوه بر اینکه وزن خودرو را کم میکند از
خودرو در برابر خوردگی نیز محافظت مینماید.

ííشرایط مختلف رانندگی
 ííرانندگی در شب

 .۳آینه دید عقب داخلی را در وضعیت کاهش نور
انعکاسی خودروهای پشتسر قرار دهید.

 .۴فاصله مناسب با خودروهای دیگر را رعایت کنید.

 .۵با سرعت کم رانندگی کنید .به خصوص هنگام
رانندگی در بزرگراهها ،زیرا چراغهای جلو فقط
مسافت محدودی را روشن میکنند.

 .۷اگر احساس خستگی کردید خودروی خود را در
محلی امن متوقف کرده و استراحت کنید.

رانندگی در شب خطرناکتر از رانندگی در روز است.
یکی از دالیل آن این است که رانندگان در شب با
مشکالت دید و همچنین خستگی مواجه هستند.

wwبههنگامرانندگیدرشببهنکاتزیرتوجهکنید.

 .۸شعاع نور چراغهای جلوی خودروهای روبرو
میتواند برای چند ثانیه چشمان شما را خیره
کرده و دیدتان را مسدود نماید .بعد از چند
ثانیه چشم شما خود را با تاریکی محیط تطبیق
میدهد.در صورتی که راننده خودرو مقابل نور
باال را به نور پایین تغییر نداد و یا نور چراغهای
جلوی آن متمرکز نبود ،سرعت خود را کاهش
داده و به چراغها خیره نشوید.
 .۹سطح داخل و خارج شیشهها را تمیز نگاه دارید.
شیشه کثیف منجر به انعکاس نور در شب شده

رانندگی با خودرو

 .۱۱از گلآلوده شدن شاسی خودرو جلوگیری کنید.

 .۲تحت تأثیر الکل رانندگی نکنید.

 .۶به هنگام رانندگی در جادههای خارج از شهر
مراقب حیوانات باشید.

 .۱۰یادداشت وضعیت خودرو

¬¬یادداشت وضعیت خودرو پیش و پس از رانندگی
به شما کمک میکند تا مصرف سوخت خودرو
را کاهش دهید .همچنین تفاوت حجم مصرف
سوخت در شرایط مختلف را به شما میدهد.
به عنوان مثال اگر مصرف سوخت خودرو
بهطور ناگهانی افزایش پیدا کرد میتوانید به
یادداشتهایتان مراجعه کرده و تأثیر عواملی
همچون روش رانندگی ،محل و وضعیت جاده را
از آخرین سوختگیری کنترل نمایید.

 .۱با دقت رانندگی کنید.
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و در نتیجه مردمک چشم به دلیل کوچک و بزرگ
شدن مداوم اذیت میشود.

 .۱۰هنگام دور زدن یا در جادههای پر پیچ و خم
برای شناسایی اجسام تیره دائم چشمهای خود
را بچرخانید.

ííرانندگی در شهر

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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wwبا رعایت نکات زیر رانندگی امنتری در شهر
خواهید داشت:
 .۱کمربندایمنی خود را ببندید.

 .۲بهترین مسیر برای رسیدن به مقصد را بیابید و
آن را در خاطر خود نگاه دارید.

 .۳طرز صحیح نشستن به هنگام رانندگی را رعایت
کنید نشستن صحیح در زمان رانندگی برای
ایمنی شما بسیار مهم بوده و خستگی ناشی
از نشستن طوالنی مدت پشت فرمان را کاهش
میدهد .همچنین نشستن صحیح باعث میشود
در هنگام رانندگی واکنش صحیح سریع و
منطقی داشته باشید.

 .۴هنگام رانندگی در تقاطعها یا چهار راهها با
سرعت کم یا متوسط حرکت کنید .همیشه آماده
باشید تا در صورت تغییر مسیر ناگهانی وسایل
نقلیه غیر موتوری خودروی خود را متوقف کنید.
یکی از بزرگترین مشکالت رانندگی در شهر،
رانندگی در خیابانهای دارای ترافیک سنگین است.
شما باید عالوه بر توجه به چراغهای راهنمایی و
رانندگی به خودروهای دیگر نیز توجه کنید.

ííرانندگی در بزرگراهها

 .۵به عالئم راهنمایی و رانندگی توجه کنید .پیش
از رسیدن به تقاطعها سرعت خود را کم کنید.
مراقب باشید که عالئم را ببینید و خط حرکت
خود را بهدرستی انتخاب کنید.

 .۶سرعت واکنش خود را باال ببرید .دید باز و
سرعت واکنش باال کلید رانندگی ایمن میباشند.

wwمهمترین توصیهها برای رانندگی در بزرگراهها

 .۱سرعت خود را با خودروهای دیگر تنظیم کرده و
در سمت راست حرکت کنید.
 .۲رانندگی با سرعت خیلی باالتر یا خیلی پایینتر
نسبت به خودروهای دیگر میتواند در جریان
عبور و مرور اختالل ایجاد کند .در نظر داشته
باشید خط چپ بزرگراه مسیر سبقت گرفتن
میباشد.

 .۳هنگام ورود به مسیر پر سرعت ،بهتر است با
دقت جریان ترافیکی را کنترل نمایید .همزمان

چراغهای راهنما را روشن کرده و مراقب
آینههای جانبی باشید .در صورت نیاز سرخود
را برگردانید و هنگام ورود مراقب باشید.

 .۴پس از ورود به جریان ترافیکی درون بزرگراه،
سرعت حرکت خود را براساس محدوده
مشخص شده توسط عالئم راهنمایی و رانندگی
و یا در صورت وجود ترافیک ،براساس سرعت
خودروهای دیگر تنظیم کنید( .زمانی که سرعت
جریان ترافیک نسبت ًا پایین است).

 .۵پیش از عوض کردن خط مسیر خود آینههای
دید عقب را کنترل کرده و راهنما بزنید .پیش از
خروج از خط ،نگاه سریعی به پشت خود داشته
باشید و از نبودن خودروی دیگر در پشت سر
خود اطمینان حاصل کنید.

 .۷پیش از خروج از بزرگراه خط مسیر مناسب را
انتخاب کنید .اگر خروجی را رد کردید تحت هیچ
شرایطی خودرو را متوقف نکرده و دنده عقب
نگیرید .به سمت خروجی بعدی حرکت کنید.
خروجی بزرگراهها معموال یک مسیر پیچدار است.

 .۸هنگام خروج از سراشیبی براساس سرعت سنج

ííرانندگی در مسافت طوالنی
پیش از رانندگی در مسافت طوالنی از آمادگی خود
برای رانندگی اطمینان حاصل کنید .سعی کنید پیش
از شروع رانندگی استراحت خوبی داشته باشید.
اگر در شرایط ذهنی بد سفر خود را شروع میکنید،
در آغاز سفر به مدت طوالنی رانندگی نکنید.

wwپیش از آغاز سفر موارد زیر را کنترل کنید:

 .۱از پر بودن مخزن شیشهشوی و تمیز بودن سطح
داخل و بیرون همهی شیشهها اطمینان حاصل
کنید.
 .۲بررسی کنید سطح سوخت ،روغن موتور و سایر
روغنهای خودرو به میزان کافی باشد.
 .۳عملکرد عادی چراغها را بررسی نمایید.

 .۴سالم بودن تمام چراغها را کنترل کنید.

 .۵مناسب بودن آج الستیکها برای رانندگی در
مسافت طوالنی را کنترل کرده و فشار باد
الستیک را به مقدار توصیه شده تنظیم کنید.

wwرانندگی در باران و جادههای خیس خطرناک
میباشد ،مخصوصاً زمانی که اقدامات اولیه
برای این جادهها فراهم نشده است .موارد
احتیاطی برای رانندگی در روزهای بارانی در
قسمتهای زیر آمده است

 .۱بارش باران ممکن است دید شما را منحرف
کرده و فاصله ترمزگیری را افزایش دهد بنابراین
سرعت خود را کاهش داده و به آرامی رانندگی
نمایید.

رانندگی با خودرو

 .۶هنگام رانندگی در بزرگراه فاصله مناسب را با
خودروهای دیگر حفظ کنید .در طول شب با
سرعت پایینتر رانندگی کنید.

سرعت را کم نمایید نه سرعتی که احساس
میکنید ،زیرا پس از رانندگی با سرعت زیاد برای
مدت طوالنی سرعتی که احساس میکنید کمتر از
سرعت واقعی خودرو است.

ííرانندگی در باران و جادههای خیس
و لغزنده
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 .۲کارکرد برف پاککن و مخزن شیشهشوی باید
همیشه کنترل شود .بررسی کنید که مقدار کافی
مایع شیشهشوی درون مخزن وجود داشته باشد
اگر تیغه برف پاککنها نرم حرکت نمیکنند یا
بخشهایی از شیشه را تمیز نمیکنند یا اگر نوار
الستیکی برف پاککن از آن جدا شده است باید
برف پاککن تعویض گردد.

 .۳در صورتی که شرایط الستیک مناسب نیست،
ترمزگیری در جادههای خیس ممکن است باعث
لغزش و تصادف شود .بنابراین اطمینان حاصل
نمایید که الستیکها در شرایط خوبی هستند.
دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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 .۴چراغهای جلو و چراغهای هشدار خطر را روشن
نمایید.

 .۵سرعت باال روی سطوح خیس روی ترمزگیری
خودرو تأثیر خواهد گذاشت بنابراین به هنگام
رانندگی روی سطوح خیس سرعت خودرو را
پایین آورید.

 .۶اگر فکر میکنید ترمز خیس شده است ،لطف ًا
اندکی پدال ترمز را به هنگام رانندگی فشار دهید
تا ترمز به حالت عملکرد عادی خود باز گردد.

 .۷به هنگام سفر از ترمزگیری یا دور زدن ناگهانی
خودداری نمایید تا از عدم کنترل خودرو،
تصادف جلوگیری شود.

 .۸ارتفاع آب نباید بیش از توپی چرخ باشد از
رانندگی در سطوح آب گرفته خودداری نمایید.
به هنگام رانندگی روی مناطق آب گرفته سرعت
خود را کم کرده و به آرامی رانندگی نمایید.
بدلیل اینکه عملکرد ترمز ممکن است تحت
تأثیر قرار بگیرد باید فاصله ترمزگیری را بعد
از رانندگی در مناطق آب گرفته در نظر بگیرید.
به هنگام پایین آوردن سرعت برای خشک کردن
ترمز باید چندین مرتبه بهطور آهسته ترمزها را
درگیر نمایید.

ííرانندگی در جادههای شیبدار و
کوهستانی

در صورتی که اغلب در جادههای شیبدار رانندگی
میکنید یا قصد رانندگی در جادههای کوهستانی
را دارید ،با رعایت نکات زیر میتوانید رانندگی
امنتری داشته باشید:

××خودرو را در شرایط خوب نگهداری کنید.

سطح تمام روغنها و سوخت ،کارکرد ترمزها،
وضعیت الستیکها ،سیستم خنککننده و گیربکس
را کنترل کنید .هنگام رانندگی در سراشیبی ،این
سیستمها تحت فشار زیادی قرار میگیرند.

××مهمترین توصیه هنگام رانندگی در سرازیریها

از ترمز موتوری برای کم کردن سرعت خود استفاده
کنید .هنگام پایین آمدن از جادههای شیبدار ،با
دنده سنگین رانندگی کنید.
هنگام پایین آمدن از جادههای سراشیب ،سرعت را
کاهش داده و با دنده سنگین رانندگی کنید.

××پیشگیریهای الزم به هنگام رانندگی در سطوح
بدار
شی 

به هنگام رانندگی در سطوح شیبدار ،هنگام مواجه
شدن با موانع احتیاط نمایید (مانند خودروی
متوقف شده)

××توجه به عالئم هشداری ویژه

در جادههای کوهستانی عالئم هشدار ویژهای
همچون شیب طوالنی ،سبقت آزاد یا سبقت ممنوع،
خطر ریزش کوه یا پیچ جاده وجود دارد .به این
عالئم دقت کنید.

جادههای شیبدار موتور را روشن نگه داشته و
دنده را خالص نکنید.

ííرانندگی در جادههای برفی و یخزده

توجه

 .2هنگام نصب زنجیر چرخ براساس مدل الستیک
از زنجیر الستیکی یا زنجیر ضد لغزش استفاده
نمایید از انتخاب زنجیر چرخهای معمولی
خودداری نمایید ،زنجیر چرخ را در چرخهای
محرک خودرو نصب کنید.

¬¬هنگامی که شیب بیشتر از  15درصد است
توصیه میشود برای باال رفتن از دنده پایین
استفاده نمایید (دنده  1و  )2تا از کاهش نیرو
جلوگیری شود.

¬¬خالص کردن خودرو و خاموش کردن موتور
هنگام پایین آمدن از جادههای سراشیبی بسیار
خطرناک است .کاهش سرعت خودرو در این
مواقع باید با کمک ترمز انجام گیرد ،ترمز ممکن
است بر اثر داغ شدن بیش از حد از کار بیفتد و
موجب حادثه شود .بنابراین هنگام پایین آمدن از

توصیه میشود هنگام رانندگی بر روی جادههای
برفی و یخزده ،از الستیک یخ شکن یا زنجیر چرخ
استفاده کنید .البته الستیک یخشکن اولویت دارد.
 .1در صورت استفاده از الستیک یخشکن نیاز است
الستیکهای رادیال با قطر و نوع مشخصات
مشابه محصوالت قبلی را انتخاب نمایید .هنگام
نصب باید هر چهار الستیک یخشکن نصب شود

 .3پس از نصب زنجیر چرخ بنا به دالیل ایمنی
سرعت خودرو باید زیر  40کیلومتر برساعت
باشد.

عالوه بر این از رانندگی با سرعت باال ،توقف یا
ترمزگیری ناگهانی و پیچیدنهای شدید خودداری
نمایید .فشار دادن سریع پدال ترمز باعث لغزش
خودرو میشود.بهتر است فاصله بیشتری برای
ترمزگیری اضطراری در نظر بگیرید.

رانندگی با خودرو

¬¬کم نکردن سرعت میتواند باعث عمل نکردن ترمز
بر اثر داغ شدن بیش از حد آن گردد .در این مواقع
کارکرد ترمز به هنگام پایین آمدن از سراشیبیها
دچار مشکل شده و ممکن است ترمز کار نکند و
منجر به حادثه گردد.

تا از پایداری خودرو در همه شرایط آب و هوایی
اطمینان حاصل شود .عالوه بر این ،نیروی
یدککشی تهیه شده توسط الستیک یخشکن
روی جادههای خشک ممکن است بیشتر از
الستیکهای معمولی نباشد بنابراین حتی اگر
شرایط جاده خوب است نیز با دقت رانندگی
کرده و هر چه سریعتر الستیکهای یخشکن را
تعویض نمایید.
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توجه

ííرانندگی در زمستان

¬¬پس از نصب رنجیر چرخ و رانندگی حدود 0/5
کیلومتر یا یک کیلومتر نصب و موقعیت صحیح
زنجیر چرخ را بررسی نمایید تا از ایمنی آنها
مطمئن شوید .اگر زنجیر چرخ شل شده است آن
را مجددا ً سفت کنید .در غیراینصورت خودرو
به دلیل استفاده نادرست زنجیر چرخ صدمه
میبیند این آسیب تحت پوشش گارانتی خودرو
قرار نمیگیرد.

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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¬¬با وجود نصب زنجیر چرخ ،الستیک میتواند
نیروی رانندگی زیادی فراهم نماید اما از
تصادفهای کناری جلوگیری نمیکند.
¬¬قطر و نصب نادرست زنجیر چرخ ممکن است به
لولههای ترمز ،سیستم تعلیق ،بدنه و چرخهای
خودرو آسیب بزند.

¬¬اگر صدای ضربه زنجیر چرخ به بدنه را احساس
کردید ،بالفاصله توقف کرده و زنجیر چرخ را
مجددا ً سفت کنید.

عدم اطمینان از روغن مناسب ،با نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

××استفاده از ضدیخ بر پایه گلیکول با کیفیت باال

رانندگی در شرایط بد زمستان میتواند استهالک
خودرو را افزایش داده و سبب بروز سایر نقصها
شود .برای کاهش نقص خودرو در زمستان
توصیههای زیر را رعایت نمایید:

××در صورت نیاز ،روغن موتور را هنگام زمستان عوض
نمایید.

در دمای پایین گرانروی روغن بسیار زیاد شده و
استارت خوردن موتور را با مشکل مواجه می کند.
لطف ًا برای رانندگی در فصل زمستان از روغنهای
مخصوص هوای سرد استفاده کنید .در صورت

برای سیستم خنککننده خودرو ،باید از ضدیخ بر
پایه گلیکول با کیفیت باال استفاده نمایید .این نوع
ضدیخ میتواند از خوردگی سیستم خنککننده
جلوگیری نماید و واتر پمپ را روانکاری کرده و از
یخ زدن جلوگیری نماید.
پیش از شروع زمستان ،ضدیخ را بررسی کرده و
نقطه انجماد آن برای زمستان را تأیید نمایید .از
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور میتوانید
مایع شیشهشوی و مایع شیشهشوی حاوی ضدیخ
را تهیه نمایید .از مایع خنککننده موتور یا سایر
انواع ضدیخها استفاده نکنید.

××بررسی باتری و لولهها

در زمستان بار اضافی روی باتری ایجاد میشود.
بررسی شرایط شارژ باتری باید توسط نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور صورت گیرد.

××کنترل تیغه برف پاککن

قبل از استفاده از برف پاککن ،یخ نزدن تیغهها بر
روی شیشه را کنترل کنید .در صورتی که تیغهها یخ

زدهاند تا ذوب کامل یخ و حرکت آزادانه تیغه برف
پاککن منتظر بمانید.

××کنترل دریچههای خروجی هوا

بعد از بارش برف دریچههای هوا را تمیز کنید تا
سیستم گرمایش وتهویه کارکرد عادی خود را حفظ
کند.

××جلوگیری از یخزدن قفل خودرو

برای جلوگیری از یخزدن قفل دربها ،محلول ضدیخ
یا گلیسیرین را درون سوراخ کلید اسپری کنید .اگر
سوراخ کلید با یخ پوشیده شده ،برای ذوب شدن یخ
محلول ضدیخ را در محل اسپری کنید.

××جلوگیری از یخزدن ترمز دستی

براساس تغییر شرایط آب و هوایی ،هنگام سفر ،باید
از تجیهزات اضطراری مناسب استفاده نمایید .زنجیر
چرخ ،تسمه و زنجیر یدککشی ،چراغ قوه ،الستیک
زاپاس ،بیل ،کابل کمکی ،ابزار تمیز کردن شیشهها،
دستکش ،زیرانداز و غیره باید همراهتان باشد.

××شمعها و سیستم استارت

شمعها و سیستم استارت را کنترل کرده و در
صورت لزوم شمعها را تعویض کنید .تمام سیمها
و تجهیزات استارت را کنترل کرده و از نبود قطعی،
پوسیدگی و نقص اطمینان حاصل کنید.

توجه
¬¬به هنگام رانندگی سوئیچ را نچرخانید( .خاموش
نکنید)
¬¬زمانی که شمعهای ولتاژ باال قطع هستند ،اجازه
ندهید موتور استارت بخورد زیرا بنزین نمیسوزد
و در مبدل کاتالیستی جمع شده و منجر به گرم
شدن بیش از حد و آسیبدیدگی میشود.
¬¬وجود خطا در سیستم سوخترسانی ممکن است
سبب نقص در سیستم جرقه شود .در این حالت

××سایش لنتها در محدوده منطقی

ضخامت لنت ها باید حدود  2میلیمتر باشد .لطف ًا
مقدار سایش لنتها را بررسی و در صورت لزوم،
آنها را تعویض نمایید.

××اجازه ندهید یخ یا برف در انتهای خودرو جمع شود.

در شرایط سخت ،یخ و برف ممکن است در لبه
پایین گلگیر جمع شود و عملکرد فرماندهی چرخها
با مشکل رو به رو شود .شما باید بهطور دورهای
انتهای خودرو را بررسی کرده و از چرخش و فرمان
پذیری الستیکهای جلو اطمینان حاصل نمایید.

ííترمز
سیستم ترمز طوری طراحی شده است که میتواند
در شرایط متفاوت رانندگی ترمزگیری نماید.
چرخهای جلوی این خودرو دارای دیسکهای تطبیق
پذیر است ،چرخهای عقب دیسکهای ترمز را تطبیق
داده و سیستم ترمزگیری دوالینه عمل خواهد کرد.
اگر یک ترمز عمل نکند ،دیگری میتواند برای متوقف
کردن خودرو مورد استفاده قرار بگیرد .با این وجود

رانندگی با خودرو

در بعضی شرایط ،ترمز دستی ممکن است زمانی
که درگیر است یخ بزند .برف و یخ اطراف ترمز عقب
ممکن است منجر به یخ زدن مکانیسم سیستم ترمز
دستی شود ،بنابراین در خودروهای دارای گیربکس
معمولی یا اتوماتیک دسته دنده را در دنده 1یا دنده
عقب قرار دهید .در خودروهای دارای گیربکس
اتوماتیک دسته دنده را در دنده  2 ،1یا دنده عقب
قرار دهید و الستیکها را ثابت کنید که نچرخد و
سپس ترمز دستی را آزاد نمایید.

××تجیهزات اضطراری

سوخت نمیسوزد و ممکن است وارد اگزوز شده
و به تجهیزات تصفیه گازهای اگزوز صدمه بزند.
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فاصله ترمزگیری افزایش مییابد و نیروی بیشتری
برای فشار دادن ترمز مورد نیاز است.

توجه
¬¬اگر یکی از مدارهای روغن ترمزدچار نقص شود،
برای ترمزگیری فشار بیشتری الزم میباشد و
در نتیجه فاصله ترمزگیری نیز افزایش مییابد.
¬¬اگر مسیر حرکت پدال افزایش یابد این موضوع
نشانگرایناستکهاحتماال ًترمزنیازبهتعمیردارد.

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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نکته
¬¬به هنگام رانندگی پای خود را روی پدال ترمز
قرار ندهید در غیراینصورت اجزای ترمز خیلی
سریع فرسوده میشوند .عالوه بر این ،ترمز
ممکن است داغ شده وفاصله ترمزگیری بیشتر
شده وایمنی کاهش یابد.

ííپس از خیس شدن ترمز

پس از رفتن خودرو درون آب یا پس از شستن
خودرو ،قطعات ترمز خیس میشوند.

wwبرای بازیابی عملکرد عادی ترمز:

 .۱بررسی کنید که آیا خودرویی پشت خودروی شما
قرار دارد؟
 .۲سرعت رانندگی ایمن را حفظ کنید واطمینان
حاصل نمایید که فاصله کافی پشت و کنار
خودرو وجود دارد.

باشد ترمزها عملکرد خود را از دست میدهند
زیرا ترمزها خیس یا بیش از حد داغ شدهاند.

¬¬اگر عملکرد ترمز بهطور موقت بدلیل داغ شدن
کاهش یابد .به هنگام رانندگی روی سطوح
سراشیبی از دنده پایین استفاده کنید.

ííترمز دستی

 .۳تا بازیابی عملکرد عادی ترمز روی پدال ترمز
فشار دهید.

××داغ شدن ترمزها

به هنگام حرکت روی سطح سراشیبی طوالنی،
ترمزگیری زیاد باعث داغ شدن موقتی ترمزها
میشود .در این هنگام با دنده پایین رانندگی کرده و
بهطور مداوم ترمزگیری نکنید.

توجه
¬¬اگر خودرو در منطقه آب گرفته حرکت کرده باشد
یا خودرو با آب تمیز شده باشد یا روی سطوح
سراشیبی تند رانده شده باشد در صورتی که
ترمزها بیش از حد نیاز مورد استفاده قرار گرفته

اهرم ترمز دستی بین صندلیهای ردیف جلو قرار
گرفته است .هنگام درگیر کردن ترمز دستی نیاز
است روی پدال ترمز فشار دهید و ترمز دستی را
بکشید .اگر سوئیچ در وضعیت  ONقرار بگیرد

چراغ هشدار ترمز دستی روشن میشود.
برای آزاد کردن ترمز دستی پای خود را روی پدال
ترمز گذاشته و ترمز دستی را کمی باال کشیده و
دکمه روی آن را فشار دهید .سپس ترمز دستی را
خوابانده تا آزاد شود.

نکته
¬¬زمانی که ترمز دستی درگیر است رانندگی نکنید
در غیراینصورت ممکن است باعث داغ شدن
بیش از حد ترمز شده و سبب سایش قطعات
آن شود .پیش از شروع حرکت ،آزاد بودن ترمز
دستی بهطور کامل را بررسی نمایید ،در حالت
آزاد بودن چراغ هشدار خاموش میشود.

ترک خودرو زمانی که ترمز دستی درگیر است ولی
دسته دنده در موقعیت ( Pپارک) قرار نگرفته است
بسیار خطرناک میباشد .ممکن است خودرو بهطور
ناگهانی حرکت نماید .در صورتیکه هنگام ترک
خودرو موتور فعال است ،ممکن است خودرو بهطور
ناگهانی حرکت کند .این اتفاق میتواند باعث صدمه
دیدن شما و دیگران شود .برای جلوگیری از حرکت

 .2دسته دنده را در موقعیت ( Pپارک) قرار دهید و
در گیربکسهای معمولی دسته دنده را در حالت
خالص قرار دهید.

 .3سوئیچ را در موقعیت ( LOCKقفل) قرار دهید.
 .4کلید را چرخانده و بیرون بکشید.

ííترک خودرو (در زمانی که خودرو
روشن است)
توجه
¬¬ترک خودرو قبل از خاموش کردن موتور بسیار
خطرناک است .اگر ترمز دستی درگیر باشد و
دسته دنده بهطور کامل در دنده ( Pپارک) قرار
نگرفته باشد ،ممکن است خودرو بهطور ناگهانی
حرکت کند .عالوه بر این اگر موتور پس از ترک
خودرو خاموش نشود ،بیش از حد داغ شده و
حتی ممکن است آتش گرفته و دچار آسیب شود.
لطفا ًقبل از ترک خودرو موتور را خاموش نمایید.

ííقفل گشتاور
اگر خودرو را در سراشیبی پارک میکنید ،دسته
دنده را در موقعیت ( Pپارک) قرار ندهید ،وزن
خودرو باعث ایجاد نیروی زیادی روی گیربکس
میشود .بنابراین خارج کردن دنده از موقعیت P
(پارک) بسیار دشوار است .این حالت قفل گشتاور
نامیده میشود .برای جلوگیری از شرایط بوجود
آمدن قفل گشتاور ،راننده باید پیش از ترک صندلی
خود ترمز دستی را درگیر نماید و سپس دسته دنده
را در موقعیت ( Pپارک) قرار دهد .برای جزئیات
عملکرد به بخش موقعیت ( Pپارک) در این بخش
مراجعه نمایید.
پیش از شروع حرکت ،ابتدا دسته دنده را از موقعیت P
(پارک) خارج کرده و سپس ترمز دستی را آزاد نمایید.
اگر قفل گشتاور رخ دهد ،خودروی دیگری نیاز است
تا خودروی شما را در سراشیبی بکسل نموده،
و آنگاه دسته دنده میتواند از موقعیت ( Pپارک)
خارج شود.

رانندگی با خودرو

ííدسته دنده در موقعیت ( Pپارک)

خودرو مراحل زیر باید انجام شود .حتی اگر خودرو
روی سطح صافی قرار گرفته باشد.
 .1پدال ترمز را فشار داده و ترمز دستی را بکشید.

در صورتی که مجبورید هنگام روشن بودن موتور
خودرو را ترک کنید از درگیر بودن ترمز دستی و
قرار دادن دنده در موقعیت ( Pپارک) اطمینان
حاصل نمایید ،در خودروهای مجهز به گیربکس
معمولی دنده را در موقعیت خالص قرار دهید.
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ííسیستم ترمز ضد قفل ()ABS
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سیستم  ،ABSسیستم ترمز الکترونیکی است که
برای جلوگیری از لغزش خودرو و خارج شدن
کنترل خودرو موثر واقع میشود .این سیستم شما
را قادر میسازد تا به هنگام ترمزگیری اضطراری از
موانع فاصله بگیرید و حداکثر نیروی ترمزی را روی
سطوح لغزنده ایجاد میکند.
هنگام قرار دادن سوئیج در موقعیت  ،ONچراغ
هشدار  ABSبه مدت  3ثانیه روشن میشود .اگر
چراغ هشدار  ABSروشن نشود یا بهطور مداوم
به هنگام رانندگی روشن بماند نشانگر نقص ABS
است .لطف ًا بالفاصله با نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمان موتور تماس بگیرید .به هنگام ترمزگیری،
سیستم  ABSسرعت هر چرخ را تشخیص میدهد.
اگر چرخی قفل شود ،سیستم  ABSفعال شده و
مانع از قفل شدن آن چرخ میشود.
به هنگام عملکرد  ،ABSبا فشار دادن پا روی پدال
ترمز ممکن است لرزش احساس نمایید.

توجه
¬¬ ABSهمیشه نمیتواند زمان و مسافت مورد نیاز
برای ترمزگیری را کاهش دهد .این سیستم تنها
برای کنترل زمان به هنگام ترمز گرفتن به راننده
کمک می کند؛ بنابراین همیشه فاصله مناسب
را با خودروی مقابل خود رعایت کنید .هنگامی
که  ABSکار میکند ،شما میتوانید احساس
کنید که لرزشی در پدال ترمز وجود دارد .در این
وضعیت صدایی از موتور شنیده میشود .این
شرایط هنگام عملکرد ABSعادی است.
فرقی ندارد جاده دارای چه شرایطی باشد ،برای
ترمزگیری با  ABSبهطور مکرر روی پدال ترمز
فشار ندهید .برای عملکرد  ،ABSبهطور کامل پا را
روی پدال ترمز فشار داده و نگه دارید.

توجه

¬¬اگر چراغ هشدار سیستم ترمز و چراغ هشدار
 ABSبهطور همزمان روشن شود این موضوع
نشانگر این است که سیستم دچار نقص شده
است .لطفا ًبالفاصله سیستم را در نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور مورد بررسی قرار دهید.

اخطار
¬¬ ABSنمیتواند در مواقعی همچون پیچیدن
ناگهانی یا تغییر ناگهانی مسیر از سر خوردن
خودرو جلوگیری کند .صرفنظر از وضعیت
جاده و شرایط آب و هوایی ،همیشه با احتیاط
رانندگی کنید.
¬¬در جادههای ناهموار (دارای سنگ ریزه یا برف
گرفته) مسافت ترمز  ABSاز ترمز عادی بیشتر
است .در چنین مواقعی با سرعت پایین رانندگی
کرده و فاصلهتان را از خودروی مقابل حفظ کنید.

××استفاده از عملکرد ABS

سیستم  ABSتنها با فشار دادن محکم پدال ترمز
فعال میشود ،با استفاده از نیش ترمز  ABSفعال
نمیشود .ممکن است لرزش و صدایی احساس
کنید .این امر عادی است.

××ترمزگیری در شرایط اضطراری

با سیستم  ABSمیتوانید خودرو را هدایت نمایید.
در بسیاری از موارد ،تأثیر ترمزگیری بهینه بهتر از
هدایت (فرمانپذیری) نمیباشد.

ííنکاتی در مورد رانندگی
ííشتابگیری ناگهانی
برای شتابگیری سریع ،نیاز است پا را تا انتها
روی پدال گاز گذاشته و نگه دارید .گیربکس دنده
را کاهش میدهد بنابراین شما میتوانید نیروی
بیشتری بدست آورید .هنگامی که خودرو به سرعت
مورد نظر میرسد ،پدال گاز را برداشته تا گیربکس
دنده را افزایش دهد.

ííترمز موتوری
wwاستفاده از نیروی موتور برای ترمزگیری در
سراشیبیهایتندامریالزموضروریمیباشد.

 .۲اگر دنده یک به هنگام سرعت باال انتخاب شود،
گیربکس دنده کنونی را حفظ کرده ،تا زمانی که
سرعت خودرو کاهش یابد.
 .۳در صورتی که تنها ترمز موتوری معمول مورد
نیاز است ،دنده  2را انتخاب نمایید چنانچه

توجه
¬¬در گیربکسهای معمولی ،بهطور همزمان دو یا
بیش از دو دنده کاهش ندهید .در غیراینصورت
ممکن است به گیربکس آسیب وارد شده یا خودرو
غیرقابل کنترل شده و به افراد آسیب بزند.

نکته
¬¬هنگام رانندگی روی سراشیبی ،تأثیر ترمز ایجاد
شده توسط موتور میتواند طول عمر ترمز را
بهبود ببخشد.

ííفرمان با نیروی برقی
سیستم فرمان با نیروی برق بسیار اقتصادی و
محافظ محیط زیست است که به شما تجربهای بهتر
از رانندگی میدهد.
هنگام عملکرد موتور ،زمانی که غربیلک فرمان در

ííسیستم توزیع نیروی ترمز الکتریکی
()EBD

 EBDیک سیستم کمکی برای  ABSمیباشد و
با عملکردهای اصلی  ABSهمکاری دارد .این
سیستم با اعمال فشار حساب شده ،از ترمزگیری
شدید چرخهای عقب خودرو جلوگیری میکند .در
واقع برای ایمنی بیشتر ،فشار ترمز چرخهای عقب
همیشه به میزان پایین نگه داشته میشود که باعث
طوالنیتر شدن مسافت ترمزگیری میگرددEBD .
میتواند کارکرد توزیع نیروی ترمز الکتریکی را از
طریق نرمافزار موجود در کنترلر  ABSدریافت کند.
همچنین در مواقعی که سیستم ترمز پایدار است.
نیروی ترمز بیشتری بر چرخهای عقب اعمال میکند
تا بدین وسیله کوتاهترین مسافت ترمزگیری به دست
آید .مزیت  EBDبرای ایمنی خودرو بیش از هر چیز به
هنگام دور زدن و ترمز گرفتن خود را نشان میدهد.
سیستم سنتی ،ترمزگیری چرخهای عقب را محدود

رانندگی با خودرو

 .۱برای گیربکسهای اتوماتیک ،در صورت نیاز دنده
 2یا دنده  1را انتخاب نمایید .در دنده  1رانندگی
کرده تا ترمز موتوری حداکثر تأثیر را داشته باشد.

کاهش سرعت بیشتری نیاز است .لطف ًا دنده
یک را انتخاب نمایید .برای گیربکسهای معمولی
سرعت را براساس ترتیب دندهها کاهش دهید.

انتهای کورس خود است ،این حالت نباید بیش از
 10ثانیه باشد .اگر این موقعیت ادامه پیدا کند،
موتور  EPSو کنترلر  EPSممکن است به سرعت
داغ شوند .کار کردن در چنین شرایطی برای مدت
طوالنی ممکن است باعث اختالل در عملکرد فرمان
و آسیب به سیستم فرمان شود.
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میکند و ممکن است نیروی ترمز را خیلی زود و
به مقدار الزم اعمال کند .در حالیکه  EBDاجازه
میدهد تا نیروی ترمز بیشتری به چرخهای عقب
وارد آمده و همزمان با تنظیم نسبت لغزش از طریق
 ABSمانع قفل شدن چرخهای عقب گردد.

ííموارد رایج
××شرایط عملکردی

 .1سیستم  ABSمجهز به  ،EBDزمانی که سرعت
خودرو کمتر از  8کیلومتر برساعت باشد ،در
ترمز خودرو دخالتی نمیکند.
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 .2هنگام ترمزگیری در روزهای بارانی ،در ورودی
و خروجی تقاطع و صفحات فلزی که باعث
سرخوردن خودرو میشود .سیستم ترمز ABS
مجهز به  EBDبه خوبی کار میکند.

××صدای عملکرد

پس از اینکه خودرو استارت خورد و شروع به
حرکت کرد ،صدای موتور یا صدای “کلیک” ممکن
است از محفظه موتور شنیده شود.
این صدا از  ABSمجهز به  EBDمیباشد تا شرایط
عملکردیرابازرسینماید.بنابراین،اینامرعادیاست.

wwپیشگیریهای مربوط به سیستم  ABSمجهز
به :EBD

هنگام استفاده از  ABSمجهز به  ،EBDموارد زیر را
دنبال نمایید .در غیر این صورت ،ممکن است سبب
تصادف یا صدمات جدی شود.
 .۱هنگامی که  ABSمجهز به  EBDعمل میکند،
ممکن است محدودیتهایی برای پایداری خودرو
و فرمانپذیری آن ایجاد نماید .بنابراین ،ممکن
است رانندگی با خودرو سبب تصادف شود.

 .۲به هنگام رانندگی ،سرعت خودرو را کنترل و
فاصله و احتیاط الزم را مبذول فرمایید.

 .۳هنگامی که چسبندگی الستیکها از بین برود
(الستیک بیش از حد صاف باشد) یا الیهای
آب بین الستیک قرار بگیرد( ،هنگام رانندگی
با سرعت باال در روزهای بارانی ،الیهای آب
بین الستیک و جاده ایجاد شده که باعث عدم
چسبندگی الستیک روی جاده میشود ).سیستم
 ABSمجهز به  EBDتاثیر محسوسی ندارد.
 .۴هدف  ABSمجهز به EBDکوتاه کردن فاصله
ترمزگیری نمیباشد.

در شرایط زیر ،در مقایسه با خودروهایی که به ABS
همراه با  EBDمجهز نیستند ،فاصله ترمزگیری
افزایش مییابد .سرعت خودرو را کنترل کرده و

فاصله کافی با سایر خودروها را رعایت نمایید.
 .۱هنگام رانندگی روی جادههای خاکی ،برف گرفته
 .۲هنگام نصب زنجیر چرخ

 .۳هنگام عبور کردن از تقاطعها و سایر مکانهای
دارای ارتفاع متفاوت.

 .۴هنگام رانندگی روی جادههای پر دستانداز و
ناهموار و سایر جادههای آسیب دیده

ííتنظیم فرمان
وضعیت حرکت خودرو را بهطور مرتب بررسی کنید
و شرایط سایش چرخها را باز بینی کنید ،تا رانندگی
ایمنی را برای خود ایجاد نمایید .اگر خودرو در
جهتی مستقیم حرکت نمیکند یا شرایطی وجود
دارد که خودرو از مسیر خارج میشود یا الستیک
در یک سمت دچار سایش شده باشد شرایط
غیرعادی وجود دارد ،پارامترهای تنظیم فرمان را
بررسی نمایید و در صورت نیاز آنها را تنظیم کنید.
هر زمانی که خودرو برای  ۵۰۰۰کیلومتر رانده شده
است تنظیم فرمان را حداقل یکبار بررسی نمایید.
برای تنظیم فرمان به نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمان موتور مراجعه نمایید.

ííپیشگیریهای مربوط به رانندگی
ííپیش از ورود به خودرو
سطح مخزن آب را بررسی کرده و اطمینان حاصل
نمایید که سطح مایع بین " "Lو " "Fاست.

ííسوخت
wwپیشنهاداتی برای سوخت

 .۱کیفیت سوخت تأثیر زیادی روی خروجی موتور،
عملکرد رانندگی و عمر مفید موتور دارد.
 .۲سوخت دارای عدد اکتان پایین ممکن است
باعث ضربه زدن موتور شود .توصیه میشود
از سوخت دارای عدد اکتان باال استفاده نمایید.

نکته
¬¬استفاده از سوخت دارای کیفیت پایین یا سوخت
دارای عدد اکتان پایین میتواند باعث صدمه به
موتور شود.

توجه
¬¬از سوخت با متانول در این خودرو استفاده
نکنید ،زیرا چنین سوختی عملکرد خودرو را
کاهش داده و به سیستم سوخترسانی صدمه
میزند .صدمات ناشی از این مورد تحت پوشش
گارانتی قرار نمیگیرد.

ííرانندگی در کشورهای دیگر
wwتوجهات در صورت رانندگی در کشورهای دیگر:
 .۱همه قوانین و موارد مربوط به بیمه را رعایت نمایید.
 .۲اطمینان حاصل نمایید که در این کشور سوخت
مناسب وجود دارد.

 .1موتور را خاموش نمایید.

 .2دستگیره بازکن دریچه باک سوخت در قسمت
زیرین صندلی راننده را کشیده و دریچه باک
سوخت را باز کنید.

 .3به آرامی درپوش را خالف عقربههای ساعت
بچرخانید .در صورتی که صدایی شنیدید منتظر
بمانید تا صدا متوقف شود و درپوش را باز کنید
و روی صفحه داخلی قرار دهید.
 .4سوختگیری نمایید.

 .5پس از سوختگیری درپوش پیچی را در محل

رانندگی با خودرو

 .۳لطف ًا از بنزین بدون سرب با اکتان  93یا باالتر
استفاده نمایید.

¬¬استفاده از سرب درون سوخت ممکن است به
کاتالیست و عملکرد تصفیه گازهای خروجی و
محیط زیست صدمه بزند.

ííسوختگیری
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خود قرار داده و در جهت عقربههای ساعت آنقدر
بچرخانید تا صدای بسته شدن آن به گوش برسد.

 .6سپس دریچه درپوش باک سوخت را ببندید.

توجه
¬¬در شرایط آب و هوایی سرد ،اگر درپوش باک
سوخت باز نمیشود ،به آرامی به آن ضربه زده و
سپس آن را بچرخانید.
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¬¬در صورتی که از خودرو به مدت طوالنی استفاده
نمیکنید ،لطفا ًحداقل نیمی از سوخت را در مخزن
سوخت نگه دارید تا از خوردگی پمپ سوخت و
صدمات دیگر جلوگیری شود.

نکته
¬¬اگر نازل سوخت که مجهز به عملکرد اتوماتیک
قطع سوخت است ،نشان دهد که مخزن پر شده
است نباید به افزودن سوخت ادامه دهید ،در
غیر اینصورت فضای اضافی مخزن سوخت
هم پر شده و ممکن است سوخت بیرون بریزد.
بالفاصله سوخت سرریز شده را تمیز نمایید

در غیر اینصورت باعث صدمه به رنگ خودرو
میشود.

توجه
¬¬هنگام سوختگیری ،موتور را خاموش نمایید.

¬¬بخار سوخت قابل اشتعال است .اطمینان حاصل
نمایید که بنزین دور از جرقه ،آتش یا سایر
اجسام آتشزا است.
¬¬اشتعال بخارات سوخت ممکن است منجر به
حوادث آتشسوزی جدی شود.

اخطار
¬¬گاز خروجی از اگزوز خطرناک بوده و باعث
آلودگی محیط زیست میشود.
گاز خروجی از موتور بسیار خطرناک است .به
هر دلیلی ،اگر بوی گاز استشمام کردید ،بالفاصله
پنجرهها را باز کنید.

گاز خروجی از موتور را تنفس نکنید.

این گاز حاوی  COو بدون رنگ و بو است .تنفس
آن ممکن است باعث صدمات جدی ،بیهوشی و حتی
مرگ شود.

اطمینان حاصل نمایید که سیستم اگزوز دارای
نشتی نمیباشد.

زمانی که خودرو باال برده شده است تا روغن موتور
را تعویض نمایید یا بنا به اهداف دیگر ،نیاز است
سیستم اگزوز را بررسی نمایید .هنگامی که صدای
غیرعادی شنیدید یا در انتهای خودرو ضربهای
احساس کردید به نمایندگی های مجاز شرکت
کرمان موتور برای بازرسی سیستم مراجعه نمایید.

در فضاهای بسته موتور را روشن نکنید.

قرار دادن موتور در دور آرام در پارکینگ حتی اگر
درب پارکینگ باز باشد روش نادرستی است.
گاز دی اکسید کربن که گازی بدون بو و رنگ است
ممکن است وارد خودرو شده و سبب بیهوشی و
حتی مرگ شود .هرگز خودرو را به مدت طوالنی در
پارکینگ روشن نگه ندارید.

هنگامیکهفردیدرخودرواست،ازقراردادنموتور
در دور آرام برای مدت طوالنی خوداری نمایید.

هنگامی که فردی درخودرو است و مجبورید که
موتور را برای مدت طوالنی در دور آرام قرار دهید،
خودرو را در فضایی باز پارک کنید و سیستم تهویه
را با سرعت باالی فن روشن کرده و مطمئن شوید
که هوای تازه بتواند وارد خودرو شود.

wwاگر مجبورید درب پشتی یا درب صندوق
عقب را به هنگام رانندگی باز نگه دارید (بعلت
جابجایی اجسام حجیم غیر متعارف) موارد
زیر را دنبال نمایید.
 .۱همه شیشهها را ببندید.

 .۲دریچههای ورودی هوا را باز کنید.

اطمینان حاصل نمایید که دریچههای ایرکاندیشن تمیز
است .اگر دریچه توسط برف ،برگ یا سایر اجسام
خارجی پوشیده شده است ،آنها را تمیز نمایید.

اخطار
¬¬خودروهای مجهز به تصفیه کنندههای دود
(کاتالیزور) فقط باید از بنزین بدون سرب

¬¬لطفا حتما از بنزین بدون سرب استفاده نمایید
بنزین با کیفیت بد ممکن است باعث نقص در
سیستم اگزوز شود بهطور مثال:

¬¬ .1اگر سرب درون بنزین از حد مجاز تجاوز کند،
راندمان تصفیه مبدل کاتالیستی پایین آمده و
توری مواد ،سمی میشود و در نهایت حجم گاز
آالینده اگزوز افزایش مییابد.
¬¬ .2بنزین با درصد منگنز باال منجر به رسوب
در کاتالیزور و یا حتی باعث سوختگی و آسیب
دیدن آن هم میشود.
¬¬ .3اگر سولفور موجود در بنزین از حد مجاز
تجاوز کند ،راندمان تبدیل مبدل کاتالیستی را
پایین آورده ،پس از احتراق مایع اسیدی تولید
کرده و خوردگی سیستم اگزوز را تسریع میکند.
¬¬ بنابراین به شما توصیه میکنیم برای
سوختگیری خودروی خود از سوخت استاندارد
استفاده کنید.

رانندگی با خودرو

 .۳سیستم ورودی هوا را در حالت “هوای تازه”
قراردهید .جهت جریان هوا به طرف دریچههای
رو به "صورت"یا "پاها" باشد .سپس فن را
روشن کرده و در باالترین سرعت قرار دهید.

استفاده نمایند زیرا بنزین حاوی سرب ممکن
است باعث خرابی مبدل کاتالیستی شده و
همچنین باعث سمی شدن توری مواد شود ،که
این امر از کارایی کاتالیزور میکاهد.
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ííالزامات تعمیر و نگهداری خودرو
wwتعمیر و نگهداری خودرو شامل تعمیرات
دورهای ،کنترل روزمره و تعمیر و نگهداری
توسط مالک می باشد:
کنترل روزمره

قبل و بعد از رانندگی ،خودرو و قطعات آنرا بازدید
نمایید.

تعمیر و نگهداری دورهای
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کنترل ،تنظیم و تعویض قطعات باید مطابق با
دفترچه راهنمای تعمیر و نگهداری شرکت کرمان
موتور باشد .تعمیر خودروی شما باید توسط
پرسنل مجرب نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان
موتور انجام شود که تخصص و تجهیزات مورد
نیاز برای اینکار را دارا میباشند .به شدت توصیه
میکنیم از قطعات اصلی شرکت کرمان موتور و
همچنین روغن موتور ،مایع خنککننده موتور،
روغن گیربکس و روغن ترمز اصلی کرمان موتور
استفاده نمایید.

دستور تعمیر و نگهداری

هر بار پس از مراجعه به نمایندگیهای مجاز شرکت

کرمان موتور ،رسیدهای مربوطه را نگهداری نمایید.
از این رسیدها بعدا میتوانید برای اثبات انجام
موارد تعمیر و نگهداری استفاده نمایید .در صورتی
که کارکنان نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان
موتور سرویس های خودرو را بهطور کامل انجام
ندهند ،این رسیدها به عنوان مدرک اعتراض شما
تلقی میشوند.
رسیدهای تعمیر و نگهداری سیستم اگزوز را
نگهداری کنید .این رسیدها میتواند نشان دهد
شرایط واقعی سیستم اگزوز با استاندارهای زیست
محیطی مطابقت دارد.

اخطار
¬¬کیفیت قطعات تعمیر شده عامل مهمی در ایمنی
و حفظ محیط زیست میباشد .زمانی که خودرو
نیاز به تعمیر و نگهداری و تعویض قطعات دارد،
از قطعات اصلی استفاده کنید.
¬¬اگر سطح روغن ترمز پایین است پیش از پر
کردن مخزن سیستم ترمز را از نظر نشتی
بررسی نمایید.
¬¬بررسی کنید که کالیپرهای ترمز جا به جا یا
ساییده نشده باشند یا سایش لنتها به حد

مجاز (2میلیمتر) رسیده یا اطراف کالیپرهای
ترمز نشتی روغن ترمز مشاهده میشود یا خیر.

¬¬برای ایمنی خودرو و امنیت آن ،هر گونه تغییر
در فنرهای سیستم تعلیق و ضربهگیرهای
خودرو توسط مالک ،باعث لغو گارانتی میشود.
¬¬تغییر مقاومت سیستم تعلیق و مشکالت ایمنی
ایجاد شده توسط رانندگی غیرعادی مثل
رانندگی مسابقهای تحت پوشش گارانتی خودرو
قرار نمیگیرد.

ííبازدید روزانه
موارد زیر جهت بررسی منظم می باشند .این موارد بررسیهای اصلی و پایهای جهت رانندگی ایمن خودرو بوده و جزء مسئولیتهای راننده میباشد.

قطعاتی که نیاز به بررسی دارند
از عدم وجود موارد غیر طبیعی اطمینان حاصل کنید.
موتور
اجزای موتور

گیربکس
اجزای دیگر
موتور
سیستم تعلیق

المپها
پالک خودرو

در صورت مشاهده عوامل غیر طبیعی از قبل ،از صحت کارکرد دوباره آنها اطمینان حاصل کنید.
حجم روغن موتور و مایع خنککننده کافی است.
آیا نشت آب یا روغن وجود دارد؟
کنترل کنید آیا کشش تسمه دینام کافی است؟ آیا تسمه دینام پوسیده یا آسیب دیده است؟
روغن گیربکس نشتی دارد یا خیر.
روغن ترمز و مایع شوینده کافی باشد و نشتی نداشته باشند.
کنترل کنید وضعیت رنگ اگزوز طبیعی باشد ،گاز آالینده خروجی از اگزوز را کنترل کنید.
اتصاالت فنر نشکسته یا ترک برنداشته باشد.
کنترل کنید فشار الستیکها عادی باشد.
کنترل کنید الستیکها بیش از حد پوسیده نشده باشد.
بررسی کنید مهرههای چرخها به اندازه کافی سفت شده باشند در غیر این صورت صدمه خواهند دید.

نگهداری خودرو

بیرون خودرو

الستیکها

روند بررسی

بررسی کنید که چراغها روشن شده یا بهطور عادی خاموش میشوند و آسیبدیدگی وجود ندارد.
بررسی کنید که پالک خودرو در شرایط خوبی باشد.
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قطعاتی که نیاز به بررسی دارند
روی صندلی راننده بنشینید

موتور
غربیلک فرمان
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روی صندلی راننده بنشینید

روند بررسی
سوخت کافی بوده و استارت در شرایط عادی باشد
فرمان میچرخد و خالصی آن نرمال است
حرکت فرمان به نرمی انجام میشود

ترمز

پدال آزادانه حرکت میکند
ترمز کارکرد عادی دارد.
ترمز دستی وضعیت عادی دارد.

گیربکس

پدال کالچ آزادانه حرکت میکند
دسته دنده وضعیت عادی دارد.

آینه دید عقب داخل خودرو
و آینههای جانبی
بوق
تیغه برف پاککن
کلیدها و صفحه نمایشگر

آینه تمیز و شفاف است
کارکرد عادی دارد
کارکرد عادی دارد ،مخزن شوینده پر است
کارکرد عادی دارد

نکته

ííتعمیرونگهداریقطعاتخارجیخودرو
موارد توصیه شده در این بخش در مورد تمام
خودروهای  S3قابل تعمیم میباشد .با این حال
ممکن است خودروی شما به بعضی تجهیزات
اشاره شده مجهز نباشد.
انجام تعمیرات و نگهداری دورهای میتواند ارزش
خودروی شما را حفظ کرده و از صدمات ناشی از
خوردگی بدنه و آسیب رنگ پیشگیری نماید.
توصیه میشود از تمیز کنندهها و شویندههای مورد
تایید کرمان موتور استفاده کرده و دستورالعملهای
روی قوطی شوینده را به دقت اجرا کنید.

توجه

¬¬هرگز گرد و خاک ،گل یا آلودگی روی بدنه خودرو
را به هنگام خشک بودن بدنه تمیز نکنید.همچین
از پارچه یا اسفنج خشک برای تمیز کردن بدنه
خودرو و شیشهها استفاده نکنید .ابتدا آلودگی،
گل یا خاک بدنه را با مقدار کافی آب تر کرده،
سپس آن را برطرف نمایید.

ííشستشوی خودرو

شستشو و واکس زدن خودرو ،بهترین راه محافظت
خودرو از آسیبهای محیطی میباشد ،فواصل
زمانی شستشو به عواملی همچون میزان استفاده
از خودرو ،شرایط پارک خودرو ،فصل ،وضعیت آب
و هوایی ،تأثیرات محیطی و غیره بستگی دارد.
هر قدر فضوالت پرندگان ،الشه حشرات ،رزین ،گرد
و غبار و رنگ به مدت طوالنیتری روی بدنه خودرو
بمانند ،آسیب بیشتری به رنگ خودرو وارد میکنند.
آفتاب شدید ،خوردگی را تسریع میبخشد.
در محیطهای به شدت آلوده الزم است هفتهای یکبار
خودرو را شسته و ماهی یکبار آن را واکس بزنید.

توجه

¬¬رطوبت و یخزدگی سیستم ترمز ،کارکرد
ترمزگیری را تضعیف میکند.

اخطار
¬¬هنگام تمیز کردن خودرو از اسپری کردن آب در
ورودی هوا خودداری نمایید .ممکن است آب وارد
فیلتر هوا و لولههای ورودی هوا شود .اگرآب
توسط موتور جذب شود ،موتور صدمه میبیند.

××کارواشهای اتوماتیک

بهطور معمول کارواشهای اتوماتیک به رنگ خودرو
آسیب نمیزنند .آسیب وارده به رنگ به ساختار
دستگاه شوینده ،فیلتر آب و محلولهای پاککننده و
نگهدارنده بستگی دارد.
در صورتی که از درخشندگی رنگ خودرو کاسته
شده یا رنگ خراشیده شده است ،مسئول کارواش
را در جریان قرار دهید .در صورت لزوم کارواش
خود را عوض کنید.

نگهداری خودرو

¬¬استفاده نادرست از مواد شوینده به سالمت شما
آسیب میرساند.
¬¬مواد شوینده باید دور از دسترس کودکان
نگهداری شوند.
¬¬برخی مواد شوینده سمی و خطرناک هستند.
بعالوه اگر مواد شوینده در نزدیکی بخشهای
داغ خودرو و یا آتش مستقیم قرار گیرند موجب
آتشسوزی میشوند .همیشه این محلولها را در
محلی امن نگهداری کنید.

¬¬همیشه از شویندههای سازگار با محیط زیست
استفاده کنید .هرگز شویندهها را همراه با زباله
خانگی دور نیاندازید.

پس از رانندگی در جادههای نمکپاشی شده ،زیر
شاسی خودرو (زیر خودرو) را بشویید.
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توجه
¬¬پیش از ورود به کارواش اتوماتیک از بسته بودن
پنجرهها و سانروف اطمینان حاصل نمایید.
¬¬برای جلوگیری از هر گونه آسیب ،آینههای
جانبی را تا کنید.
¬¬اگر بخشهای خاصی همچون بال گلگیر ،باربند
سقفی ،آنتن و غیره به خودرو متصل است ،بهتر
است مسئول کارواش را در جریان قرار دهید.
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ííشستشوی دستی خودرو
wwمراحل شستشوی دستی خودرو:

 .۱از آب کافی برای خیس کردن آلودگیها استفاده
کرده ،سپس در صورت امکان آنها را بشویید.

 .۲با اسفنج و دستمال نرم یا برس مخصوص
به آرامی از باال تا پایین خودرو را پاک کنید.
استفاده از شوینده فقط برای مواردی که آلودگی
به راحتی قابل رفع نباشد مجاز است.

 .۳اسفنج یا دستمال استفاده شده را در اولین
فرصت بشویید.

 .۴بهتر است الستیکها و نوارهای آببندی را با
اسفنج دیگری بشویید.

 .۵در انتها خودرو را با آب تمیز بشویید و ترجیح ًا با
تکهایچرممصنوعییاپارچهنرمآنراخشککنید.

توجه
¬¬در زیرتابش مستقیم آفتاب خودرو رانشویید.

¬¬اگر با شلنگ آب خودرو را میشویید .مراقب
باشید آب به صورت مستقیم به سوراخ کلید،
شکاف دربها و دریچهها وارد نشود .در غیر
اینصورت در فصل زمستان امکان یخزدگی این
بخشها وجود دارد.
¬¬هنگام شتسشوی خودرو موتور را خاموش کنید.

¬¬هنگام شستن کف ،بخشهای زیرین سپر ،رینگ و
غیرهمواظبباشیددستشمادچاربریدگینگردد.

××شستشوی خودرو با فشار باال

برای شستشوی خودرو با فشار باال ،کتابچه راهنما
را با دقت مطالعه کنید .به فشار آب و فاصله نازل
توجه ویژه کنید .هرگز از فشار خطی (متمرکز) آب

استفاده نکنید .دمای آب نباید بیش از  60درجه
سانتیگراد باشد.
برای پیشگیری از آسیب به خودرو ،فاصله مناسب
بین نازل با بخشهای پالستیکی و الستیکی بدنه و
همچنین رنگ و سپر خودرو را رعایت کنید.
هرگز از فشار متمرکز آب برای تمیز کردن الستیکها
و چراغهای جلو استفاده نکنید .حتی اگر فاصله
نازل با خودرو زیاد و زمان اعمال آب کوتاه باشد،
اینکار باعث آسیب دیدن خودرو میگردد.

توجه
¬¬نازل را بیش از حد به شیشه نزدیک نکنید ،ممکن
است در اثر فشار زیاد ،آب وارد خودرو شود.
¬¬نازل را بیش از حد به سیستم تعلیق نزدیک
نکنید ،ممکن است بخشهایی از سیستم تعلیق
به علت فشار زیاد آب آسیب ببینند.

ííواکس زدن
واکس زدن خودرو نه تنها از آسیب دیدن رنگ
خودرو به دلیل عوامل محیطی جلوگیری میکند،
بلکه آسیبهای ناشی از تصادفات کوچک را نیز تا
حد زیادی کاهش میدهد.
پس از اینکه بدنه خودرو کام ًال خشک شد ،به سرعت
واکس محافظ سخت را به سطح بدنه اعمال کنید.
اگر بهطور مرتب از شویندههای محافظ استفاده
میکنید ،دوبار استفاده از واکس سخت در طول
سال توصیه میگردد .مراقب باشید چراغها را با
واکس نپوشانید.
پس از اینکه دمای بدنه خودرو پایین آمد آن را
واکس بزنید (پایینتر از دمای بدن انسان)

توجه

ííبرق انداختن (پولیش زدن)
هنگامی که رنگ خودرو محو و کدر میشود ،حتی
با واکس زدن نمیتوان آن را به حد کافی براق کرد.

ííآسیب دیدن رنگ بدنه خودرو
آسیبهای جزئی به رنگ خودرو همچون خراش
یا آسیبهای کوچک ناشی از ضربه را هر چه
سریعتر با رنگ بپوشانید تا باعث زنگزدگی نشود،
لطف ًا بهطور کامل آن را تمیز کنید .سپس با مواد
ضدرنگ بپوشانید .توصیه میشود این خدمات در
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور انجام شود.

ííشیشهها
توصیه میشود برف روی شیشهها و آینههای
جانبی را با دست پاک کنید.
یخ روی شیشهها و آینههای جانبی را با یک چاقوی
نرم پالستیکی تمیز کنید .یخزدایی با استفاده از
محلول یخزدا بهتر انجام خواهد شد .اگر از ابزار
تراش پالستیکی استفاده میکنید از جلو و عقب
بردن متناوب ابزار خودداری کرده و در یک جهت
آن را حرکت دهید .از آب داغ برای ذوب کردن
یخ و برف روی شیشه و آینهها استفاده نکنید در

ííنوارهای آببندی لبه دربها،
سقف و پنجرهها
استفاده مرتب از محلول نگهداری الستیک (همچون
اسپری سیلیکون) نه تنها االستیسیته و عمر مفید
نوارهای آببندی را افزایش میدهد.بلکه قابلیت
آببندی آنها را نیز تقویت میکند .همچنین استفاده
از این محلول از پوسیدگی و نشتی نوارهای آببندی

نگهداری خودرو

¬¬توصیه میشود  6ماه پس از استفاده از خودرو
آن را واکس بزنید.

در این مواقع باید خودرو را پولیش زد .اگر مواد
پولیش حاوی مواد محافظ رنگ نمیباشد ،الزم
است واکسزنی هم انجام شود .برای بخشهای
پالستیکی به پولیش زدن و واکس زدن نیازی نیست.

غیراینصورت ممکن است شیشه ترک بردارد.
برای تمیز کردن الستیک ،روغن ،گریس یا
باقیماندههای سیلیکونی میتوانید از شوینده شیشه
یا سیلیکون استفاده نمایید.
برای پاک کردن باقیماندههای واکس ،فقط میتوانید
از شوینده مخصوص استفاده کنید .برای اطالع
از جزئیات بیشتر ،با نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمان موتور تماس بگیرید .سطح داخلی شیشهها
را بهطور مرتب تمیز کنید.
با دستمالی که برای تمیز کردن رنگ بدنه خودرو از
آن استفاده کردهاید شیشههای خودرو را پاک نکنید.
واکس باقیمانده بر روی دستمال ،شیشهها را کثیف
میکند.
هنگام تمیز کردن شیشههای عقب خودرو مراقب
سیمهای گرمایشی باشید از چسباندن اجسام
اضافی به آنها خودداری کنید.
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جلوگیری میکند .نوارهای آببندی همچنین نیروی
اعمالی اضافی برای بسته شدن درب را نیز دفع
میکنند .حتی در زمستان ،با نگهداری مناسب از
نوارهای آببندی باید از یخ زدن آنها جلوگیری کرد.

ííبازوی درب
بازوی درب را با گریس روانکاری کنید .اینکار باعث
کاهش سرو صدای غیرطبیعی درب و همچنین
افزایش عمر مفید آن میگردد.

ííچرخها
دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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رینگها و قالپاقهای خودرو باید بهطور مرتب شسته
شوند تا کثیفی ،گل و نمک به آنها نچسبد .برای
آلودگیهایی که به سختی پاک میشوند میتوانید
از تمیز کنندههای صنعتی استفاده کنید .آسیب وارد
شده به رنگ را پیش از زنگ زدن تعمیر کنید.

ííنگهداری چرخهای آلومینیومی
از اسفنج و شویندههای خنثی برای شستن این
چرخها استفاده کنید .از آنجا که این نوع چرخها به
آسانی خراش میافتند از برس یا ابزار زبر برای پاک
کردن آنها استفاده نکنید.
آنها را با بخار تمیز نکنید و از پاشیدن آب داغ بهطور

مستقیم به چرخها جلوگیری نمایید زیرا باعث از
دست رفتن درخشش آنها میشود.

توجه
¬¬هنگام تمیز کردن چرخها به خاطر داشته باشید
رطوبت ،یخ و نمک میتواند کارکرد ترمز را با
مشکل مواجه کند.

ííشاسی
با وجود توجه ویژهای که به شاسیها شده است،
آسیب به الیه محافظ شاسی به هنگام رانندگی
اجتناب ناپذیر است .توصیه میشود بهطور دورهای
الیه محافظ شاسی و کف خودرو را بازبینی نموده
و در صورت نیاز تعمیر نمایید .تعمیرات و اقدامات
ضدخوردگی باید در نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمان موتور انجام شود.

توجه
¬¬از بکارگیری الیه محافظ شاسی اضافی یا مواد
ضدخوردگی بر روی لوله اگزوز ،خفهکن ،مبدل
کاتالیستی و یا الیه عایق خودداری کنید .در غیر

اینصورت ممکن است این مواد هنگام حرکت
خودرو آتش بگیرند.

اخطار
¬¬بارگیری بیش از وزنهای مشخص شده در
کتابچه راهنمای مالک روی اکسل جلو و عقب
ممنوع میباشد زیرا بارگیری بیش از حد ممکن
است خطر شکستن فنر لول را به همراه داشته
باشد.

ííتعمیر و نگهداری از قطعات داخلی
خودرو
ííبخشهای پالستیکی ،جلو داشبورد
و چرمهای مصنوعی
بخشهای پالستیکی ،جلو داشبورد و چرمهای
مصنوعی را با دستمال خیس تمیز پاک کنید .در
صورت تمیز نشدن از تمیز کنندههای پالستیک و
مواد شوینده فاقد حالل استفاده نمایید.
موادشویندهحاویحاللباعثخوردگیقطعاتمیگردد.

توجه
¬¬ازشویندهحاویحاللبرایتمیزکردنجلوداشبورد
و سطح ماژول کیسه هوا استفاده نکنید.
¬¬شوینده حاوی حالل ،مقاومت سطح را کم
میکند .همچنین هنگام باز شدن کیسههای هوا،
بخشهای پالستیکی خورده شده ،باعث آسیب
جسمی میگردند.

ííتودوزیها و بخشهای پارچهای
برای تمیز کردن تودوزیها و بخشهای پارچهای
درب ،سقف و صندوق عقب ،از شویندههای ویژه یا
کف خشک و برس نرم استفاده کنید.
صندلیهای چرمی را به مدت طوالنی در معرض آفتاب
قرار ندهید .در غیراینصورت رنگ چرم کدر میشود.
به هیچوجه از حاللها ،واکس کف ،واکس کفش،
شویندهها یا مواد مشابه برای تمیز کردن چرم
استفاده نکنید ،برای جلوگیری از هرگونه آسیب،
پاک کردن لکههای مقاوم را در نمایندگیهای مجاز

توجه
¬¬آب باقیمانده بر روی چرم موجب سخت شدن و
چروکیدگی آن میگردد.

ííکمربند ایمنی
کمربندهای ایمنی باید تمیز نگاه داشته شوند.
کثیفی کمربند ایمنی در کارکرد آن تأثیر منفی خواهد
گذاشت .کمربند ایمنی کثیف را باید با محلول آب و
صابون تمیز کرده و هرگز نباید آنها را از خودرو
جدا کنید .اجازه ندهید کمربندهای ایمنی پیش از
خشک شدن کامل جمع گردند.

¬¬هرگز برای تمیزکردن کمربندها آنها را از روی
خودرو پیاده نکنید.
¬¬برای تمیز کردن کمربندهای ایمنی از شویندههای
شیمیایی استفاده نکنید .شویندهها میتوانند
به بافت کمربند ایمنی آسیب بزنید .همچنین از
مایعات خورنده برای تمیز کردن آنها استفاده
نکنید.
¬¬بهطور دورهای کمربندهای ایمنی را کنترل کنید.
در صورت مشاهده هرگونه آسیب در تسمه،
اتصاالت پایه جمعکننده یا قفل کمربند ،بالفاصله
برای تعویض کمربند ایمنی به نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

ííپیشگیری از زنگزدگی
اقدامات ضد زنگزدگی برای خودروی شما با
طراحی و فرآیندی پیشرفته انجام گرفته است .با این
وجود ،این فقط بخشی از کار است .برای جلوگیری
از زنگزدگی خودرو در زمانهای طوالنیتر،
همکاری و کمک شما مورد نیاز است.

نگهداری خودرو

ííصندلی چرمی

شرکت کرمان موتور انجام دهید.
توصیه میکنیم در شرایط عادی هر شش ماه یک
بار صندلیهای چرمی خود را سرویس نمایید.
برای تمیز کردن سطح صندلی از یک پارچه مرطوب
استفاده نمایید .اگر چرم خیلی کثیف است از محلول
آب و صابون استفاده کنید.
مراقب باشید آب به داخل دوختها نفوذ نکند ،بعداز
تمیز کردن با استفاده از دستمال نرم آن را خشک کنید.

توجه
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ííدالیل عمده زنگزدگی
در قسمت زیرین خودرو ،نمک ،کثیفی و رطوبت
وجود دارد .در صورتیکه رنگ خودرو پریده یا الیه
محافظ در اثر برخورد سنگ ،شنریزه و اجسام
مشابه آسیب دیده باشد ،فلز در معرض هوا قرار
گرفته و دچار زنگزدگی میگردد.

ííمحیطهای مستعد زنگزدگی

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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در صورت زندگی در نواحی که زنگزدگی در آنها
به راحتی اتفاق میافتد ،برخی اقدامات پیشگیرانه
برای زنگزدگی ضروری هستند .عوامل معمول
برای تسریع فرآیند زنگزدگی به ترتیب عبارتنداز:
نمک روی جادهها ،گرد و خاک ،مواد شیمیایی ،آب
و هوای ساحلی و آلودگیهای صنعتی.
اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از زنگزدگی

××خودرو را تمیز نگه دارید

بهترین راه پیشگیری از زنگزدگی ،تمیز نگه داشتن
خودرو و برطرف نمودن هرگونه عامل زنگزدگی
است .تمیز نگه داشتن قسمت زیرین خودرو نیز از
اهمیت باالیی برخوردار است.
اگر در محلی زندگی میکنید که خودرو به راحتی
دچار زنگزدگی میگردد ،برای مثال جایی که

جادهها نمکپاشی میشوند .نواحی ساحلی ،نواحی
با آلودگیهای صنعتی و بارانهای اسیدی و غیره،
اقدامات پیشگیرانه را به دقت رعایت کنید .در فصل
زمستان هر یک ماه یک بار قسمت زیرین خودرو را
تمیز کنید .بعداز زمستان نیز بخش زیرین خودرو
را تمیز کنید.
در زمستان هنگام شستن زیر خودرو به گلگیرها و
قطعاتی که به سختی دیده میشوند توجه ویژه کنید .اگر
آلودگیها بهطور کامل رفع نشوند ،زنگزدگی تسریع
میشود .استفاده از آب فشار قوی بیش از هر چیز در
شستن آلودگیها و بخشهای زنگزده موثر است.
هنگام شستن نوارهای زیرین آببندی دربها،
سوراخهای تخلیه و قسمت کناری قاب درب را
باز بگذارید تا به خروج رطوبت کمک کرده و از
زنگزدگی جلوگیری شود.

××پارکینگ را خشک نگهدارید.

خودرو را در پارکینگ که دارای رطوبت باال و تهویه
نامناسب است پارک نکنید زیرا امکان زنگزدگی را
باال میبرد .در صورت شستن خودرو در پارکینگ
یا پارک کردن خودروی خیس پوشیده از برف ،یخ و
گل در پارکینگ ،امکان زنگ زدن بخشهای خاصی
از خودرو وجود دارد .مگر آنکه برای از بین بردن
رطوبت ،پارکینگ به خوبی تهویه شود.

××رنگ و تودوزیهای خودرو را در شرایط خوبی نگه دارید.

در صورت هر گونه خراشیدگی یا پوسته شدن
رنگ ،آن را با الیه رنگ بپوشانید تا از زنگزدگی
جلوگیری شود .اگر رنگ بخشی از خودرو رفته و
فلز در معرض هوا قرار گرفته ،برای انجام تعمیرات
به مراکز ویژه صافکاری و نقاشی مراجعه کنید.

××نگهداری داخل خودرو

رطوبت جمعشده در کف خودرو و زیر کفپوش
ها میتواند باعث زنگزدگی شود .زیر کفپوشها
را بهطور مرتب کنترل کرده و از خشک بودن آنها
اطمینان حاصل کنید .در حمل کود ،مواد شوینده و
مواد شیمیایی توجه ویژه داشته باشید .برای بسته
بندی آنها از ظروف مناسب استفاده کنید .اگر این
مواد از ظرف خود بیرون ریخت ،بخش کثیف شده
را بالفاصله با آب شسته و خشک کنید.

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

۸

ííبازدید قطعات موتور
ííپیکربندی(شکل)اجمالی اجزایموتور
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸

مخزن انبساط
گیج (میله اندازهگیری) روغن موتور
درپوش مخزن روغن موتور
مخزن روغن ترمز
فیلتر هوا  /اجزای فیلتر
باتری
جعبه فیوز درون محفظه موتور
مخزن مایع شوینده شیشه جلو

نگهداری خودرو
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ííتمیز کردن اجزای موتور و جلوگیری
از زنگزدگی
توجه
¬¬پیش از تعمیر و نگهداری هر یک از اجزای
موتور ،به دستورالعمل مربوط مراجعه کنید.
¬¬قبل از هر اقدامی بر روی قاب مشبک زیر شیشه،
سوئیچ راببندید در غیر اینصورت احتمال عملکرد
ناگهانی برف پاککن و صدمه دیدن وجود دارد.
دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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برگ و مواد خارجی انباشته شده بر روی قاب زیر
شیشه را بردارید .با اینکار مانع مسدود شدن قاب
زیر شیشه میشوید و همچنین از ورود مواد خارجی
از طریق ایرکاندیشن به داخل خودرو جلوگیری
میشود،
سطح خارجی اجزای موتور در کارخانه به وسیله
مواد ضدزنگ آببندی شده است.
اگر در فصل زمستان برای پیشگیری از یخزدگی
از نمک استفاده میکنید ،ابتدا کل اجزای موتور
و محفظه آب را شسته ،سپس مواد ضدزنگ را
اعمال کنید تا نمک موجب خوردگی اجزا نشود.

پیش از تمیز کردن اجزای موتور ،سوئیچ خودرو
را در وضعیت خاموش قرار دهید .از پاشیدن
مستقیم آب به چراغهای جلو خودداری کنید .اگر
برای تمیز کردن اجزای موتور از مواد نفتی حالل
استفاده کنید .الیه ضدزنگ روی اجزای موتور از
بین میرود .بنابراین الیه ضدزنگ را به روی همه
سطوح ،شکافها ،اتصاالت و مجموعههای موتور
اعمال کنید تا اجزایی مقاوم در برابر خوردگی
داشته باشید .این مراقبتها شامل قطعات تعویضی
نیز میگردند.
شما میتوانید مایع شوینده و مایع محافظ اجزای
موتور را از طریق نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان
موتور تامین نمایید.
انجام هرگونه عملیات بر روی موتور و اجزای آن
(تعمیرات یا تعویض روغنها) ممکن است سوختگی
و آسیبهای فردی و همچنین آتشسوزی یا حوادث
ناگوار دیگر را دنبال داشته باشد .هرگز از ترکیب
روغنهای مختلف استفاده نکنید .در غیراینصورت
قطعات دچار آسیب جدی میگردند.

نکته
¬¬از آنجا که هنگام تمیز کردن موتور ،باقی مانده
بنزین ،گریس یا روغن موتور با هم ترکیب شده

و جاری میگردند ،برای تمیز کردن آلودگی به
جداکننده آب و روغن نیاز است .بنابراین تمیز
کردن اجزای موتور باید به مراکز خاصی که
امکان انجام این فرآیند را دارند سپرده شود.

¬¬برای شناسایی به موقع نشتیها ،بهطور
مرتب زمین محل پارک خودرو را کنترل نمایید.
درصورت وجود لکه روغن یا دیگر مایعات ،هرچه
سریعتر برای کنترل خودرو به نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

اخطار
¬¬نگهداری خودرو بسیار مهم است .هنگام انجام
بعضی از امور نگهداری ممکن است صدماتی
رخ دهد .اگر توانایی و دانش کافی برای تعمیر
خودرو را ندارید و ابزار مناسبی را هم ندارید به
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه
نمایید.
¬¬وقتی موتور روشن است ،هرگونه فعالیت بر
روی موتور یا بطور کلی در محفظه موتور،
بسیار خطرناک تلقی میشود .بخصوص زمانی
که جواهرات و لباسهای گشاد به تن دارید اینکار

بسیار خطرناک است زیرا این اجسام ممکن است
به درون اجزای متحرک کشیده شوند .بنابراین
اگر هنگام روشن بودن موتور باید کاری درون
محفظه موتور انجام دهید جواهرات (انگشتر،
دستبند ،ساعت ،گردنبند) و کروات و سایر
لباسها را پیش از نزدیک شدن به فن در بیاورید.

¬¬هنگام کار بر روی اجزای موتور به شدت مراقب
باشید .در صورت خروج بخار یا مایع خنککننده
از زیر درب موتور ،برای جلوگیری از سوختگی
از باز کردن درب موتور خودداری کرده و تا خنک
شدن کامل موتور منتظر بمانید.

ííروغن موتور

ííکنترل سطح روغن موتور

××انتخاب روغن موتور

روغن موتور نقش مهمی در عملکرد و عمر مفید موتور
دارد بنابراین استفاده از روغن موتور با کیفیت باال
الزامی است .برای خودروی شما پیشنهاد میکنیم
که از روغن موتور اصل کرمان موتور استفاده
نمایید روغن موتور با عدد ویسکوزیته  SAEرا طبق
شکل زیر انتخاب نمایید.

نگهداری خودرو

همواره از روغن موتور مطابق با استانداردهای
 APIاستفاده نمایید .این نوع روغن موتور در کاهش
مصرف سوخت موتور نیز بسیار موثر است.

مصرف شدن روغن موتور امری طبیعی است.
طبق استاندارد بینالمللی ،نسبت مصرف روغن
به مصرف سوخت باید  0/3درصد باشد .بنابراین
بهطور مرتب سطح روغن موتور را کنترل کنید.
بهترین وقت برای اینکار ،در هر نوبت سوختگیری
یا پیش از سفرهای طوالنی میباشد.
برای اندازهگیری دقیق سطح روغن موتور ،تا خنک
شدن موتور صبر کنید.
برای اطالع از محل قرارگیری گیج اندازهگیری
روغن موتور ،به قسمت پیکربندی (شکل) اجمالی
قطعات موتور مراجعه نمایید.
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برای اندازهگیری سطح روغن ،خودرو را روی
سطحی صاف متوقف کنید .سوئیچ را در وضعیت
خاموش قرار داده و  5دقیقه صبر کنید .تا روغن
به مخزن خود بازگردد .سپس گیج اندازهگیری را
برداشته ،با یک دستمال تمیز آن را پاک کرده و به
مخزن روغن وارد کنید .سپس شاخص را بیرون
آورده و سطح روغن را بررسی کنید.
سطح روغن موتور باید بین شاخص  MINو MAX
قرار داشته باشد .اگر از  MINپایینتر بوده ،به
میزان الزم روغن اضافه کنید.
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دستورالعملهای ایمنی را مطالعه کنید.

¬¬مراقب باشید قطرات روغن بر سطح خودرو،
بخصوص اجزای داغ موتور نچکد زیرا ممکن
است آتش بگیرد.

××افزودن روغن موتور

وارد هوا میشود .بعالوه ،ممکن است روغن درون
تمیزکننده کاتالیستی سوخته و به آن آسیب بزند.
بعداز افزودن روغن ،درب روغن موتور را بسته
و سفت کنید و گیج اندازهگیری را در جای خود
قرار دهید .در غیراینصورت ممکن است با حرکت
خودرو ،روغن از مخزن خود به بیرون پاشیده و
موجب سوختن موتور شود.

××تعویض روغن موتور

برای اطالع از فواصل تعویض روغن به بخش
راهنمای تعمیر و نگهداری مراجعه کنید .اینکار
میبایستی در نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان
موتور انجام شود.

نکته
¬¬تحت هیچ شرایطی روغن موتور را بر روی زمین
یا درون راهآبها نریزید.

MIN
MAX

توجه

¬¬پیش از هرگونه کار بر روی موتور و اجزای آن

اگر سطح روغن موتور از  MINپایینتر بوده ،به
میزان الزم روغن اضافه کنید .تحت هیچ شرایطی
سطح روغن موتور نباید از  MAXباالتر رود .در غیر
اینصورت روغن از طریق دریچههای هوای مخزن
میللنگ مکیده شده ،از سیستم اگزوز عبور کرده و

توجه
¬¬اگر دستهایتان تصادفا ً به روغن موتور آغشته
شده ،آنها را با دقت بشویید.

¬¬پیش از دفع روغن موتور قدیمی براساس
روشهای مشخص ،آن را در جایی دور از
دسترس کودکان نگهداری کنید.

ííمایع خنککننده موتور
××کنترل سطح مایع خنککننده موتور

از افزودن بیش از حد مایع خنککننده خودداری
کنید .سطح مایع باید بین « »Lو « »Fباشد .از آنجا
که سیستم خنککننده یک سیستم مدار بسته است،
کاهش بیش از حد حجم مایع خنککننده میتواند به
معنای نشتی در سیستم باشد .در اینصورت برای
کنترل خودرو به نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان
موتور مراجعه کنید.

اخطار
¬¬اگر هنگام داغ بودن موتور و رادیاتور ،درب
مخزن انبساط یا مخزن رادیاتور را باز کنید،
بخار یا مایع خنککننده داغ بیرون پاشیده
و موجب سوختگی میگردد .بنابراین هرگز
هنگام داغ بودن موتور و یا رادیاتور درب مخزن
انبساط را باز نکنید.

¬¬اگر به مایع خنککننده اصلی دسترسی ندارید،
میتوانید موقتا ًاز آب تمیز استفاده کنید.

بهشدت کاهش یافته که این امر باعث خوردگی

قطعات سیستم خنککننده ،فقدان مایع
خنککننده و آسیبهای جدی به موتور میشود.

¬¬استفاده نادرست از رقیقکننده مایع خنککننده

برای مدت طوالنی بدلیل خوردگی ،داغ شدن یا
سرد شدن بیش از حد به موتور آسیب میزند.

¬¬تنها زمانی که موتور سرد است مایع خنککننده
اضافه نمایید .اگر موتور گرم است  10دقیقه
منتظر بمانید تا موتور سرد شود.

¬¬هنگامی که موتور روشن است باز کردن درب
مخزن مایع خنککننده ممنوع میباشد .منتظر
بمانید تا مایع خنک شود.

¬¬مایع خنککننده قابل اشتعال است در صورتی

که مایع روی لولههای اگزوز بریزد ،ممکن است
باعث احتراق شود.

¬¬ایجاد هرگونه تغییرات در ساختار و یا ترکیب
سیستم خنک کننده موتور ،اکیدا ً ممنوع است.

نگهداری خودرو

پیش از کنترل سطح مایع خنککننده موتور ،از خنک
بودن موتور اطمینان حاصل کنید .اگر سطح مایع
خنککننده از « »Lپایینتر است ،به میزان کافی
مایع خنککننده اضافه کنید.

¬¬از ضد یخ با درجه مشابه استفاده کنید زیرا
ضدیخ با درجه متفاوت ممکن است ترکیبات
شیمیایی متفاوت داشته باشد و ترکیب
ضدیخهای مختلف به واکنش شیمیایی بیانجامد
و به اجزای موتور آسیب بزند.

¬¬افزودن سایر افزودنیها مجاز نمیباشد در غیر
اینصورت عملکرد ضدخوردگی ممکن است
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××افزودن مایع خنککننده موتور

.۱ازخنکشدنموتورورادیاتوراطمینانحاصلکنید.

 .۲درپوش رادیاتور را در خالف جهت عقربههای
ساعت بچرخانید (به پایین فشار ندهید) تا جایی
که دیگر امکان چرخاندن درپوش نباشد.سپس
فشار باقیمانده از سیستم خنککننده بهطور
کامل خارج میشود.
 .۳درپوش را به پایین فشار داده و همزمان در خالف
جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا باز شود.
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 .۴سطح مایع خنککننده باید تا پایان گلویی مخزن
برسد .اگر اینطور نبود ،مایع خنککننده اضافه
نمایید .مایع را به آرامی و با دقت اضافه کنید تا
بیرون نپاشد .در انتها قطرات بیرون پاشیده را
پاک کنید.

 .۵درپوش را در جای خود قرار داده و تا جای ممکن
آن را سفت کنید.
 .۶مخزن انبساط را تا جایی پر کنید که سطح مایع
خنککننده بین ( )Lو ( )Fمخزن قرار گیرد،
سپس درپوش مخزن را بسته و سفت کنید.

توجه
¬¬اگر مایع خنککننده بر روی خودرو پاشید ،به
سرعت با آب تمیز آن را پاک کنید .زیرا مایع
خنککننده حاوی ترکیبات خورنده است و به
رنگ بدنه خودرو آسیب میزند.
¬¬تا جای ممکن اجازه ندهید مایع خنککننده با
پوست شما تماس پیدا کند.

¬¬مایع خنککننده را از دسترس کودکان دور نگه
دارید .زیرا بسیار خطرناک میباشد.
¬¬اجازه ندهید مایع خنککننده با پوست شما
تماس پیدا کرده یا وارد چشمهایتان شود .اگر
مایع خنککننده به داخل چشم شما پاشیده شد
به سرعت چشم را با آب شسته و به بیمارستان
مراجعه کنید .اگر اشتباها ً مایع خنککننده را
بلعیدید به سرعت به بیمارستان مراجعه کنید.
¬¬هرگز مایعات دیگر را به مایع خنککننده اضافه
نکنید.

¬¬مایع خنککننده در مجاورت گرما منسبط
میشود .سطح مایع نباید از حد " "Fتجاوز
کند .اگرسطح مایع زیر " "Lمیباشد بالفاصله
مقداری مایع خنک کننده به آن اضافه نمایید.

¬¬در شرایط اضطراری ،شما میتوانید مقدار کمی
آب اضافه نمایید سپس به نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

اخطار
¬¬از آنجایی که فن موتور با دمای مایع خنککننده
کنترل میشود ،گاهی ممکن است با وجود
خاموش کردن موتور ،فن به کار خود ادامه دهد.
هنگام کار در اطراف فن بسیار مراقب باشید تا
آسیبی به شما نرسد .در شرایط عادی با خنک
شدن موتور  ،فن نیز خاموش میگردد.

××انتخاب مایع خنککننده (ضدیخ)

شرکت کرمان موتور در خودروی شما از مایع
خنککننده با کیفیت و با ماندگاری باالی پایه گلیکول
استفاده کرده که نه تنها یخ نمیزند ،بلکه تمام
بخشهای آلومینیومی را نیز از خوردگی حفظ میکند.
همچنین رسوب را کاهش داده و نقطه جوش مایع را
باال میبرد .بنابراین توصیه میکنیم از مایع خنککننده
تایید شده شرکت کرمان موتور استفاده کنید.

اگر بنا به دالیل محیطی نیاز به ضد یخ قویتری
داشتید ،از ضد یخهای مورد تایید شرکت کرمان
موتور استفاده نمایید .استفاده از مایع خنککننده
نامناسب به سیستم خنککننده موتور آسیب زده و
موتور را دچار صدمه جدی میکند.

ííروغن ترمز
××کنترل سطح روغن ترمز

دیسک ترمز ،میزان روغن ترمز به آرامی کاهش
مییابد که امری طبیعی است.
با این حال اگر سطح روغن ترمز در یک بازه زمانی
کوتاه بهشدت افت کند و به زیر درجه «»MINبرسد،
احتما ًال مشکلی در آببندی سیستم ترمز وجود
دارد .اگر سطح روغن ترمز خیلی پایین باشد ،چراغ
هشدار آن روشن میگردد.
در اینصورت به سرعت به نمایندگیهای مجاز
کرمان موتور مراجعه کنید.

××تعویض روغن موتور

¬¬از آنجا که سیستم ترمز اهمیت خاصی در ایمنی
خودرو دارد ،از تعمیرکاران شرکت بخواهید میزان
استهالک سیستم ترمز را به دقت بررسی کنند.
¬¬بسیار مراقب باشید که روغن ترمز به داخل
چشمتان پاشیده نشود .ورود روغن ترمز به
داخل چشم ،دید چشم را کاهش میدهد .اگر
روغن ترمز روی بدنه خودرو ریخت به سرعت آن
را پاک کنید.در غیراینصورت رنگ بدنه خودرو
دچار خوردگی میگردد.

¬¬از افزایش بیش از حد روغن ترمز خودداری
کنید .در غیراینصورت ممکن است روغن ترمز
سرریز کرده و روی موتور داغ ریخته و باعث
صدمه به شما یا سایرین و همچنین باعث آسیب
به خودرو شود.
¬¬روغن ترمز سمی است بنابراین آن را در
بستهبندی اصلی خود در محلی امن دور از
دسترس کودکان قرار دهید.
¬¬روغن ترمز باید هر  40هزار کیلومتر یا هر دو
سال یکبار تعویض گردد.

نگهداری خودرو

بهطور دورهای سطح روغن ترمز را کنترل کرده و از
قرار داشتن آن در بین درجات « »MINو «»MAX
اطمینان حاصل کنید .در هنگام حرکت خودرو با
توجه به سایش لنت ترمز و تنظیمات اتوماتیک

با گذشت زمان ،روغن ترمز رطوبت هوای پیرامون
خود را جذب میکند .باال رفتن بیش از حد این
رطوبت باعث خوردگی سیستم ترمز میشود.
بعالوه دمای جوش روغن ترمز نیز به شدت پایین
میآید .بنابراین در فواصل زمانی منظم ،روغن ترمز
را تعویض کنید.
بهتر است از روغن ترمز اصلی شرکت کرمان موتور
استفاده نمایید (برای اطالع از روغن ترمز مناسب
با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور تماس
بگیرید) .روغن ترمز باید نو و پلمپ شده باشد .برای
تعویض روغن ترمز به ابزار خاص و تخصص کافی
نیاز است .بنابراین پیشنهاد میکنیم اینکار را در
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور انجام دهید.

توجه
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¬¬اگر روغن ترمز برای مدت طوالنی تعویض
نگردد ،زمانی که بار زیادی روی ترمز است،
حبابهایی شکل میگیرد که کارکرد ترمز را
ضعیف کرده و ایمنی خودرو را پایین میآورد.

ííفیلتر هوا

¬¬با خودروی بدون فیلتر هوا رانندگی نکنید در
غیر اینصورت موتور آسیب میبیند.
¬¬هنگام تمیز کردن و تعویض فیلتر دقت کنید
که گرد و غبار وارد لوله ورودی هوا نشود .در
غیراینصورت موتور آسیب میبیند.

اخطار
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¬¬برای اضافه کردن و تعویض روغن ترمز به
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه
نمایید .ترکیب کردن روغن ترمزهای سازندگان
و مدلهای متفاوت ممنوع است .هر آسیبی به
سیستم ترمز بخاطر این عامل تحت پوشش
گارانتی خودرو قرار نمیگیرد.

توجه

××تعویض فیلتر هوا

فیلتر هوا را به روش زیر تعویض کنید:
 .1چهارگیره محفظه فیلترها را باز کرده و پوشش
آن را جدا کنید.
 .2داخل محفظه را با کمپرس هوا تمیز کنید.

 .3فیلتر جدید را جایگزین کنید.

 .4گیرههای محفظه فیلتر را ببندید.

اگر خودرو در محیطهای پر گردو غبار تردد میکند،
فواصل تعویض فیلتر هوا باید کوتاهتر باشد.

¬¬از قطعات اصلی شرکت کرمان موتور استفاده
کنید .در صورت استفاده از قطعات نامناسب
امکان تصفیه گرد وغبار نیست و باعث ساییدگی
و آسیب جدی موتور و سنسورهای جریان هوا
میشود.
¬¬استفاده از فیلتر هوای آلوده تأثیر مستقیمی
روی مقدار ورودی هوای محفظه موتور خواهد
داشت و باعث عملکرد غیرعادی موتور ،افزایش
فرسایش و تأثیر روی عمر مفید آن خواهد شد.

¬¬از سر و ته کردن باتری خودداری کنید در
غیراینصورت اسید باتری از خانههای باتری
خالی میشود .اگر اسید بهطور تصادفی وارد
چشمهایتان شد بالفاصله چشمها را با آب
فراوان شسته و به مراکز اورژانس مراجعه
کنید .در صورت پاشیده شدن اسید به پوست یا
لباستان بالفاصله با محلول صابون خنثی محل
را شستشو دهید .در صورت بلعیدن تصادفی
اسید بالفاصله به مراکز اورژانس مراجعه کنید.

ííباتری

توجه
¬¬پیش از باز کردن باتری ،عینک به چشم زده و
دستکشبپوشید.ازتماساسیدوبخشهایسربی
با چشمها ،پوست یا لباستان جلوگیری نمایید.

¬¬هنگام شارژ باتری ،ترکیبات گازی قابل انفجار
تولید میشود.
¬¬کودکان را از باتری و مایع اسیدی آن دور نگه دارید،
¬¬پیش از تعویض تجهیزات الکتریکی ،موتور را
خاموش کرده سوئیچ خودرو را در وضعیت
خاموش قرار داده و تمام تجهیزات برقی را

¬¬اول کابل منفی و پس از آن کابل مثبت را جدا کنید.
¬¬هنگام نصب مجدد باتری تمام تجهیزات الکتریکی
را خاموش نمایید ،اتصال غلط کابلها منجر به
آتشسوزی میگردد.

¬¬هنگامی که سوئیچ در وضعیت  ONاست یا
موتور در حال فعالیت میباشد .باتری را جدا
نکنید .در غیراینصورت تجهیزات الکتریکی
آسیب میبینند .برای جلوگیری از آسیب دیدن
باتری توسط پرتوهای فرابنفش ،از قرار دادن
باتری در نور آفتاب خودداری کنید.
¬¬اگر نیاز است بدلیل شرایط بد از سیستم منبع
برق سایر خودروها برای استارت خودروی خود
استفاده نمایید به اتصال ترمینالهای منفی
توجه فرمایید تا از اتصال اشتباه ترمینال مثبت
و منفی که باعث ایجاد اتصال کوتاه میشود
جلوگیری نمایید.
¬¬هنگامی که خودرو نیاز به تعمیر یا جوش دادن
دارد ،باید ترمینال منفی باتری را جدا کرده و
کانکتورها را از ( ECUواحد کنترل موتور)

نگهداری خودرو

باتری خودروی شما نیازی به تعمیرات و نگهداری
ندارد .در صورت نیاز به تعویض باتری ،شماره
حک شده بر روی باتری جدید باید با شماره حک
شده روی باتری قدیمی یکی باشد .برای یافتن
محل قرارگیری باطری به قسمت پیکربندی (شکل)
اجمالی قطعات موتور مراجعه نمایید.

¬¬هرگز در نزدیکی شعله مستقیم آتش ،جرقه ،نور
شدید و سیگار با باتری کار نکنید .هنگام کار
کردن با کابلها ،تجهیزات الکتریکی و الکتریسته
ساکن ،از جرقه دوری کنید .هرگز با باتری مدار
اتصال کوتاه ایجاد نکنید .اینکار باعث تولید
جرقه جریان باال شده و آسیب باتری و صدمات
جدی را به دنبال دارد.

خاموش کنید .قطب منفی باتری را جدا کنید.
برای تعویض المپ چراغ ،فقط کافیست چراغها
خاموش باشند.
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( BCMماژول کنترل بدنه) داشبورد ،ماژول
کنترل ایرکاندیشن جدا کنید تا از آسیب رساندن
به مدارهای قطعات کنترلر هنگام عملکرد
جوشکاری جلوگیری شود.

××نگهداری و انبار باتری
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اگر قصد دارید بیش از سه هفته از خودرو استفاده
نکنید ،کابل منفی باتری را جدا کنید .اینکار از خالی
شدن شارژ باتری جلوگیری میکند.
هنگام جابجایی باتری مراقب باشید اسید آن جاری
نشده و موجب انفجار نگردد .پیش از سوار کردن
باتری از شارژ کامل آن اطمینان حاصل کنید.

wwبرای افزایش عمر مفید باتری ،توصیه زیر را
رعایت نمایید:
 .۱سطح بیرونی باتری را تمیز و خشک نگهدارید.

 .۲ترمینالها و اتصاالت باتری را تمیز نگه داشته و
با گریس و وازلین آنها را بپوشانید

 .۳اگر اسید باتری به بیرون پاشید ،با محلول جوش
شیرین آن را تمیز کنید.
 .۴اگر برای مدت طوالنی از خودروی خود استفاده
نمیکنید ،قطب منفی آن را جدا کرده و هر  6هفته

یکبار باتری را شارژ نمایید.

××ترمینالهای باتری را تمیز کنید.

ííکنترل کردن شیشهشوی

wwبرای تمیز کردن ترمینالهای باتری از روش
زیر پیروی کنید:

 .۱سوئیچ موتور را در وضعیت خاموش قرار داده و
کلید را بیرون بکشید.

 .۲گیرههای کابلهای باتری را با یک آچار شل کرده
و باز کنید .ابتدا کابل منفی باتری را جدا کنید.

 .۳ترمینالهای باتری را با برس فلزی یا ابزار
مناسب تمیز کنید.
 .۴اگر بر روی ترمینال پودری به رنگ سفید یا آبی روشن
مشاهده می شود ،ترمینال باتری زنگ زده است.

 .۵از محلول آب و جوش شیرین برای شستن محل
زنگزدگی استفاده کنید ،با این کار محلول
جوش شیرین کف کرده و قهوهای رنگ میشود.
 .۶وقتی کف ناپدید شد با آب تمیز باتری را بشویید
و از دستمال یا تکه پارچهای خشک برای خشک
کردن آن استفاده نمایید.

 .۷باتری را متصل کرده و ابتدا قطب مثبت ( )+و
سپس قطب منفی ( )-را وصل کرده و سفت کنید.

پیش از رانندگی مطمئن شوید مایع شیشهشوی
به میزان کافی درون مخزن وجود دارد .برای پیدا
کردن محل مخزن شیشهشوی به قسمت پیکربندی
(شکل) اجمالی قطعات موتور مراجعه نمایید.
حجم مخزن بر روی سطح بیرونی آن حک شده
است .در هوای سرد از پر کردن مخزن شیشهشوی
تا سه چهارم و باالتر از آن خودداری کنید .زیرا در
دمای پایین حجم مایع شیشهشوی افزایش مییابد
و در صورت نداشتن فضای کافی به علت پر بودن
بیش از حد مخزن ،به مخزن آسیب میرسد.
توصیه میکنیم در مناطق سرد سیر ،برای اضافه

کردن مایع مخصوص شیشهشوی ،با توجه به
دمای محیط تصمیمگیری نمایید.

کنار هم به کاهش مواد سمی گازهای آالینده
خروجی اگزوز کمک میکنند .توصیه میشود
برای جلوگیری از نقص شمع وآسیب دیدن
موتور به علت نقص شمعها یا افزایش مواد
آالینده ،از شمعهای اصلی شرکت کرمان موتور
استفاده نمایید .تعداد الکترودها ،میزان مقاومت
حرارتی و قابلیت ضد امواج رادیویی (پارازیت)
در شمعها مهم است.

ííشمع

اخطار
¬¬از مایع خنککننده رادیاتور یا ضدیخ برای مایع
شیشهشوی استفاده نکنید.
¬¬استفاده از مایع خنککننده رادیاتور به عنوان
شیشهشوی باعث کاهش دید شیشه جلو میشود
که به از دست رفتن تعادل خودرو میانجامد .این
کار همچنین به رنگ خودرو آسیب میزند.

¬¬مایع شیشهشوی برای انسانها و حیوانات کشنده
است.آنرالمسنکیندونخورید.درغیراینصورت
ممکن است دچار آسیب جدی یا مرگ شوید.

تسمه دینام را کنترل کرده و مطمئن شوید لبهها
دچار ترک و پوسیدگی نشده باشند .اگر موردی
مشاهده شد به نمایندگیهای مجاز کرمان موتور
مراجعه کنید.

شمعها را در زمان مشخص شده توسط
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور تعویض
نمایید .زمانی که فرایند جرقه در موتور با اختالل
مواجه گردد مصرف روغن موتور افزایش یافته و
شتاب خودرو کاهش مییابد ،شمعها را باز کرده
و میزان فیلر سر شمعها را بررسی کنید در صورت
نیاز آن را تعویض نمایید.

اخطار
¬¬کارکرد مناسب سیستم جرقهزنی و شمعها در

ííکنترل تیغه برف پاککن

wwبهطور مکرر شرایط عملکردی و شرایط
سایش تیغههای برف پاککن را بررسی
نمایید .اگر تیغههای برف پاککن دارای صدا
باشد ممکن است به دلیل زیر باشد.

 .۱اگر برای شستشوی خودرو به کارواش اتوماتیک
مراجعه میکنید ،ممکن است باقیمانده واکس
سخت بر روی شیشه مانده باشد .واکس سخت
فقط با شوینده مخصوص از بین میرود .برای

نگهداری خودرو

ííتسمه دینام

¬¬طراحی و ساخت شمعها براساس فرآیندهای
تکنیکی خاص انجام میگیرد .بنابراین توصیه
میشود فقط از شمعهای اصلی نمایندگی های
مجاز شرکت کرمان موتور استفاده نمایید.
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جزئیات بیشتر با نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمان موتور تماس بگیرید.

 .۲در صورتی که تیغه برف پاککن صدای سایش
ایجاد میکند .تیغه را عوض کنید.

ííتعویض تیغه برف پاککن
××تیغه برف پاککن جلو

 .۳ممکن است زاویه جهتگیری تیغه برف پاککن غلط
باشد .برای کنترل و تنظیم آن به نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

توجه
¬¬تیغههای برف پاککن تأثیر بسزایی در دید مقابل
شما دارند .آنها را در وضعیت خوب نگهداری کنید.
دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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¬¬در فصل زمستان قبل از روشن کردن برف پاککن
کنترل کنید که تیغهها به شیشه یخ نزده و
نچسبیده باشد .فقط در صورتی که امکان حرکت
آزادانه تیغهها وجود دارد برف پاککن را روشن
کنید.

 .1بازوی برف پاککن را باال بیاورید تا از شیشه
جلو جدا گردد.

 .2دکمه را در محل اتصال فشار دهید ،در همین
زمان تیغه را بکشید.
 .3تیغه برف پاککن را در جهت نشان داده در شکل
بکشید.
 .4تیغه جدید را در جهت عکس پیاده کردن نصب
نمایید.

بازوی برف پاککن نباید با شیشه تماس داشته
باشد .در غیراینصورت ممکن است به شیشه
آسیب برسد.

××تیغه برف پاککن عقب

ííکنترل و تعویض الستیکها
ííالستیک

توجه
¬¬فقط در صورت بسته بودن درب موتور میتوانید
بازوی برف پاککن را حرکت دهید .در غیر
اینصورت درب موتور آسیب میبیند.
¬¬هنگامی که تیغه برف پاککن را جدا کردهاید،

توجه
¬¬استفاده نادرست و نگهداری نامناسب الستیک
بسیار خطرناک است.
¬¬فشار بیش از حد باد الستیک باعث گرم شدن و
سایش الستیک میشود .نشتی الستیک سبب
تصادف جدی خواهد شد.

¬¬فشار ناکافی باد الستیک همان خطر مشابه
زمانی که باد الستیک زیاد است را دارد .ممکن

¬¬فشار باد بیش از حد الستیک باعث خراش
برداشتن ،ترک برداشتن و منفجر شدن الستیک
میشود .بنابراین الستیک باید در فشار باد
توصیه شده قرار بگیرد.
¬¬الستیکهای قدیمی ممکن است سبب تصادف
شوند .اگر الستیکها دارای سایش جدی یا
آسیبدیدگی باشند نیاز است که آنها را به موقع
تعویض نمایید.

××برچسب کنار دیواره الستیک

اطالعاتسودمندیدردیوارهالستیکچاپشدهاست.

××فشار باد الستیک

برای کارآیی بهتر الستیک ،فشار باد الستیک در حد
توصیه شده قرار بگیرد.

نگهداری خودرو

برای تعویض تیغه برف پاککن شیشه عقب کافیست
برف پاککن را کمی باال آورده و از روی شیشه جدا
کنید .به این ترتیب امکان تعویض یا پیادهسازی
تیغه فراهم میگردد.

خودروی شما مجهز به الستیک کیفیت باال میباشد.
در صورت هرگونه تردید در مورد گارانتی و تعویض
آنها به نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور
مراجعه نمایید.

است تصادف و صدمات جدی رخ دهد .بررسی
منظم همه الستیکها برای اطمینان از فشار باد
توصیه شده الزم است .هنگامی که الستیک سرد
است فشار باد را اندازه بگیرید.
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توجه
¬¬این موضوع که فشار پایین یا باالی باد الستیک
مهم نیست بسیار نادرست است .در صورت
کافی نبودن فشار باد الستیک شرایط زیر ممکن
است رخ دهد:

برچسب الستیک و اطالعات فشار روی الستیک در
کنار درب سمت راننده وجود دارد .این برچسب
نشانگر فشار باد صحیح هنگام سرد بودن الستیک
است .فشار باد نشان داده شده در برچسب حداقل
فشار الزم برای تحمل حداکثر بار روی الستیک است.

نمیتوانید فشار باد صحیح الستیک را تشخیص
دهید .الستیکهای رادیال حتی اگر کم باد باشند باز
هم طبیعی بنظر میرسند .هنگامی که الستیک سرد
است فشار باد آن را بررسی نمایید .الستیک سرد
یعنی خودرو بیش از  3ساعت متوقف شده یا به
اندازه  1.6کیلومتر بر ساعت رانده نشده باشد.
درپوش والو را جدا کرده و گیج را داخل والو فشار
دهید و فشار باد الستیک را بخوانید .اگر فشار
باد خوانده شده با فشار باد نوشته شده بر روی
برچسب کنار درب مطابق بود ،نیازی به تنظیم باد
نیست .اگر فشار کم بود ،باید برای افزایش فشار
باد الستیک اقدام کنید .اگر فشار باد خیلی زیاد بود
با کمک گیج فشار آن را به میزان مطلوب برسانید.
بعداز تنظیم فشار ،درپوش والو را در جای خود قرار
دهید .درپوش از ورود رطوبت و گردو غبار به داخل
الستیک جلوگیری میکند.

حداقل ماهی یکبار فشار باد الستیک را اندازه بگیرید.

پس از  8000تا  13000کیلومتر ( 5000تا 8000
مایل) باید الستیکها را عوض کنید.
هرچه سریعتر الستیکها را بچرخانید تا نقاط دارای
سایش غیرعادی را پیدا و بررسی نمایید.
در همین زمان بررسی کنید که آیا الستیکها یا
رینگها آسیب دیدهاند برای سایش منظم و هموار

¬¬ .۱انحراف بیش از حد یا تغییر شکل الستیک
¬¬ .۲داغ شدن بیش از حد الستیک

¬¬ .۳قرار گرفتن فشار زیادی روی الستیک
¬¬ .۴سایش زودهنگام و نامنظم الستیک.
دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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¬¬ .۵عملکرد بد

¬¬ .۶افزایش مصرف سوخت

¬¬در صورتی که فشار باد الستیک زیاد باشد باعث
موارد زیر خواهد شد:
¬¬ .۱سایش غیرعادی
¬¬ .۲عملکرد بد

¬¬ .۳احساس ناراحتی زیاد

¬¬ .۴صدمات وارده بدلیل شرایط جاده

××زمانبندی بررسی فشار باد الستیک

××نحوه بررسی فشار باد الستیک

از گیج اندازهگیری دارای کیفیت باال برای فشار باد
الستیک استفاده نمایید .تنها از طریق نگاه کردن

××کنترل و تعویض الستیکها

همه الستیکها باید الستیکها را بهطور منظم جا به
جا نمایید.
حتی در صورت جا به جا نمودن الستیکها اطمینان
حاصل نمایید که حالت چرخش صحیح طبق شکل
زیر انجام شود.

توجه
¬¬زنگزدگی یا خوردگی رینگ یا قطعات اتصال
ممکن است باعث شل شدن مهرههای چرخ
شود .ممکن است چرخ بیرون افتاده و سبب
تصادف شود .هنگام تعویض رینگ باید هرگونه
زنگزدگی یا خوردگی را تمیز نمایید .در شرایط
اضطراری از پارچه یا کاغذ برای تمیز کردن
آنها استفاده نمایید اما در صورت لزوم از ابزار
مناسب یا برس سیمی برای تمیز کردن همه
زنگزدگیها و خوردگیها استفاده نمایید.

××هنگام تعویض الستیک با الستیک جدید

wwدر صورت وجود شرایط زیر ،الستیک باید
تعویض شود.
 .۱حداقل در  3نقطه نشانگر سایش ظاهر شده باشد.
 .۲سیم الستیک مشخص باشد.

 .۳الستیک یا دیواره آن ترک خورده باشد ،بحدی که
بتوانید سیم یا بخش زیر آج را ببینید.

 .۴الستیک برآمده ،فرورفته یا الیه الیه شده باشد.
 .۵الستیک پنچر ،خراش یا آسیب دیده باشد.

ابعاد آسیبدیدگی زیاد ویا محل آسیبدیدگی برای
تعمیر کردن دشوار است.

××خرید الستیک جدید

برچسب الستیک و اطالعات فشار روی الستیک را
بررسی کنید تا در مورد مشخصات و قطر مورد نیاز
اطالعاتی کسب نمایید.
اطمینان حاصل نمایید که تعویض الستیک و
الستیکهای جدید ،دارای سایز مشابه ،بار ،سرعت
و نوع ساختار مشابه هستند (قطر الستیک و
الستیک رادیال).

نگهداری خودرو

الستیک زاپاس را جا به جا نکنید.
پس از جا به جا نمودن الستیکها ،فشار باد
الستیکهای جلو و عقب را براساس الستیکها و
اطالعات برچسب تنظیم نمایید .اطمینان حاصل
نمایید که همه مهرههای چرخ بهطور صحیح و
مناسب سفت شدهاند.

هنگام تعویض الستیک نشانگر سایش الستیک را
بررسی نمایید .هنگامی که سطح الستیک فرسوده
شده است و تنها  2/2میلیمتر یا کمتر از آج باقی
مانده است نشانگر سایش ظاهر خواهد شد.
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توجه
¬¬استفاده از الستیکهای متفاوت باعث از دست
دادن کنترل خودرو میشود .اگر از چند الستیک
یا مدل متفاوت استفاده میکنید (الستیکهای
رادیال و الستیکهای تسمهای بایاس) شرایطی
ایجاد میشود که نمیتوانید خودرو را کنترل
کرده و باعث تصادف خواهد شد .استفاده از
الستیکهایی با قطر متفاوت ممکن است سبب
آسیب به خودرو شود .بنابراین همه الستیکها
باید دارای قطر و مدل مشابه باشند.
دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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××تنظیم فرمان و باالنس چرخها

بهمنظور استفاده طوالنی مدت از الستیک و فراهم
کردن عملکرد بهینه ،الستیکها و چرخها باید بهطور
دقیق قبل از خروج از کارخانه همراستا و باالنس
شوند .نیاز نیست بهطور مرتب الستیکها را باالنس
کرده و تنظیم فرمان نمایید.
اما در صورت مشاهده سایش غیرعادی الستیک
یا انحراف در الستیک باید بهطور دقیق بررسی
نموده و در صورت نیاز تنظیم فرمان نمایید .پس

از رانندگی در جادههای پردستانداز یا سطوح نرم،
الستیکها و چرخها را باالنس نمایید.

××تعویض رینگ

در صورت ترکخوردگی یا صدمات شدید رینگ آنها
را تعویض نمایید .اگر مهرههای چرخ بهطور مکرر
شل میشوند آنها را تعویض نمایید .در صورت
نشتی هوا رینگ را تعویض نمایید (غیر از برخی
رینگهای آلومینیومی قابل تعمیر)
رینگهای جدید باید دارای ظرفیت ،قطر ،عرض،
قابلیت خروج از مرکز مشابه با رینگ اصلی باشند.
در صورت نیاز برای تعویض مهرهها و پیچهای
چرخ از قطعات اصلی به جای آنها استفاده نمایید.
اطمینان حاصل نمایید که رینگها ،مهرهها و پیچها
با خودروی شما مطابقت دارد.

توجه
¬¬استفاده نامناسب از رینگها ،مهرهها یا پیچها
بسیار خطرناک است .زیرا ممکن است روی
ترمزگیری و عملکرد خودرو تأثیر گذاشته و
سبب نشتی هوا در الستیک و عدم کنترل خودرو
شود .همچنین ممکن است باعث تصادف و
صدمات جدی به شما و دیگران شود بنابراین،

استفاده از مهرهها ،پیچها و رینگهای مناسب
ضروری است.

¬¬استفاده از رینگ نامناسب ممکن است باعث
کاهش عمر مفید بلبرینگها ،آسیب دیدن سیستم
خنک کننده ترمز ،سایش بیش از حد و از کالیبره
خارج شدن کیلومتر شمار شود همچنین تنظیم
نور چراغها و ارتفاع کمک فنرها را خراب کرده
و خالصی بین الستیک و بدنه را زیاد میکند.

ííتعویض المپ
wwمراحل تعویض چراغ نور پایین  /نور باال:

 .۱روکش پالستیکی پشت چراغ نور باال  /پایین را
خالف عقربههای ساعت باز کنید.

 .۲کانکتور را از چراغ عقب باز کرده و فنر را جدا نمایید.
 .۳بدقت المپ چراغ نور باال  /نور پایین را باز کنید.

 .۴هنگام جداسازی المپ را نچرخانید و تکان ندهید.

wwمراحل تعویض چراغ جلو:

 .۱روکش پالستیکی پشت چراغ نور باال  /پایین را
خالف عقربههای ساعت باز کنید.

 .۲کانکتور را به همراه المپ جدا کنید.
 .۳المپ جلو را بدقت پیاده کنید.

 .۴هنگام جداسازی المپ را نچرخانید و تکان ندهید.

wwمراحل تعویض چراغ راهنمای جلو:

 .۱سوکت المپ را خالف عقربههای ساعت بچرخانید
تا باز شود.

 .۲المپ را بدقت از سوکت جدا نمایید.

 .۳هنگام جداسازی المپ را نچرخانید و تکان ندهید.

توجه

¬¬چراغ جلو از نوع نیمه بسته است .از المپ
هالوژنی قابل تعویض استفاده نمایید .تعویض
المپ میتواند در قسمت محفظه موتور انجام
شود اما بهتر است ابتدا چراغ جلو باز شده و
سپس المپ تعویض شود.

¬¬هنگام جداسازی ،المپ را نچرخانید و تکان ندهید.
¬¬اگر چراغ جلو مجددا ً نصب شده است نیاز است
آن را تنظیم نمایید .این عملکرد باید در خدمات
پس از فروش نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان
موتور انجام گیرد.

ííچراغ مهشکن جلو
wwمراحل تعویض المپ چراغ مهشکن جلو
 .۱سپر جلو را پیاده نمایید.

 .۲پایه المپ را خالف عقربههای ساعت بچرخانید و
پایه المپ را پیاده نمایید.
 .۳المپ مهشکن را از پایه جدا کنید.

 .۴المپ را تعویض کرده و سوکت را نصب نمایید.

توجه
¬¬برای جلوگیری از حرکات ناگهانی خودرو،
سوختگی دست و اتصال الکتریکی و آتشسوزی،

¬¬پیش از تعویض المپ جدید ،ابتدا کابل منفی
را خارج کرده تا از آسیب به المپ و دسته سیم
جلوگیری شود .توجه نمایید المپ سوخته که با
المپ جدید تعویض میشود دارای ولتاژ مشابه
باشد .در غیر اینصورت ممکن است سبب آسیب
به فیوزها و ایجاد اتصال کوتاه شود.

¬¬در صورت نداشتن ابزار مناسب ،و المپهای
دارای ولتاژ درست به نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمان موتور مراجعه نمایید .اغلب اوقات،
تعویض المپ سخت است زیرا باید قسمتهای
دیگر خودرو را پیش از دسترسی به المپ پیاده
نمایید .بخصوص هنگام تعویض چراغ ترکیبی
جلو .پیادهسازی یا نصب چراغ ترکیبی جلو
ممکن است باعث آسیب به خودرو شود.
¬¬هنگام رانندگی در روزهای طوفانی یا پس از
شستشوی خودرو ممکن است المپهای ترکیبی
عقب مه بگیرند و این امر بدلیل تفاوت دمای داخل
و محیط بیرون باشد که شبیه تشکیل بخار
در شیشههای داخلی در روزهای گرم است اما
نشانگر این نیست که خودرو دچار نقص شده

نگهداری خودرو

¬¬روکش عقب چراغهای ترکیبی جلو و سوکت را
پیاده نکنید زیرا ممکن است سبب ورود گرد و
غبار ،مه و غیره شود و روی عملکرد آن تأثیر
بگذارد .نیاز است که بالفاصله المپ جدید را در
روکش عقب قرار دهید و پس از تعویض المپ
قدیمی آن را در جای مناسب قرار دهید.

¬¬هنگام نصب المپ ،تنها پایه پالستیکی را نگه
دارید و سطح شیشهای را لمس نکنید.

پیش از تعویض المپ ،ترمز دستی را درگیر کرده و
سوئیچ را در موقعیت "( "LOCKقفل) قرار دهید و
چراغها را خاموش کنید تا گرمای چراغ خارج شود.
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است .به هنگام استفاده ،روشن شدن چراغها
باعث بخارزدایی و یخزدایی میشود.

ííچراغ ترکیبی عقب

ííچراغ دنده عقب

ííچراغ مهشکن عقب

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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wwمراحل تعویض چراغ عقب  /چراغ ترمز  /چراغ
راهنمای عقب:
wwمراحل تعویض المپ چراغ مهشکن عقب :
 .۱سپر عقب را پیاده نمایید.

 .۲پایه المپ را خالف عقربههای ساعت بچرخانید
تا پایه المپ جدا شود.
 .۳المپ را از پایه جدا نمایید.

 .۴المپ را تعویض کرده و سوکت را مجدد ًا نصب کنید.

 .۱چراغ ترکیبی عقب را جدا نمایید.

 .۲المپ را خالف عقربههای ساعت بچرخانید تا از
سوکت جدا شود و سوکت را پیاده نمایید.
 .۳المپهای مربوط را پیاده نمایید (المپ عقب یا
چراغ راهنمای عقب).

 .۴المپ مشابه را تعویض نمایید (چراغ عقب /چراغ
ترمز و چراغ راهنمای عقب).

wwمراحل تعویض چراغ دنده عقب:

 .۱چراغ دنده عقب را پیاده نمایید.

 .۲پایه را خالف عقربههای ساعت بچرخانید.

 .۳المپ را از پایه جدا کنید.
 .۴المپ را تعویض نمایید.

فصل پنجم

شرایط اضطراری
هشدار هنگام پارک خودرو کنار جاده

شرایط اضطراری به هنگام رانندگی
اشکال در روشن شدن موتور

استارت اضطراری

داغ کردن موتور
الستیک زاپاس

تعویض الستیک

جک و ابزارهای اولیه

یدککشیدن و بلند کردن خودرو
فیوز

یدک کشیدن خودرو

تجهیزات شرایط اضطراری
گیج فشار باد

کپسول آتشنشانی

۱۴۸
۱۴۸
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۱
154
154
156
۱۵۷
۱۵۹
۱۵۹
160

ííشرایط اضطراری
ííهشدارهنگامپارکخودروکنارجاده

مرکزی جلو داشبورد واقع شده و با فشردن آن تمام
چراغهای راهنما بهصورت همزمان چشمک میزنند.

توجه
¬¬در وضعیت حرکت ،کلید چراغ اعالم خطر
(فالشر) کار میکند.
¬¬هنگام چشمک زدن چراغ اعالم خطر (فالشر)،
ارسال سیگنال از طریق چراغهای راهنما مقدور
نمیباشد( .چراغهای راهنما عمل نمیکنند).
¬¬استفادهازچراغاعالمخطربایدبهدقتانجامشود.
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¬¬در زمان بکسل کردن خودرو ،باید از چراغ اعالم
خطر (فالشر) استفاده گردد.

ííچراغ اعالم خطر (فالشر)
چراغ اعالم خطر به خودروهای پشت سر که قصد
نزدیک شدن و سبقت گرفتن از خودروی شما را دارند
هشدار میدهد که با احتیاط بیشتر اینکار را انجام دهند.
هنگامی که خودرو نیاز به تعمیرات اضطراری و توقف
در کنار جاده دارد ،باید از این چراغ استفاده شود.
صرفنظر از وضعیت سوئیچ استارت و تحت هر
شرایطی ،با فشار کلید چراغ اعالم خطر که در قسمت

ííشرایط اضطراری به هنگام رانندگی
ííخاموش شدن موتور در تقاطعها و
چهارراهها
اگر موتور در چهارراهها یا تقاطعها از کار افتاد ،دنده را در
وضعیت«(»Nخودروهایمجهزبهگیربکساتوماتیک)
یا در وضعیت خالص (خودروهای مجهز به گیربکس

معمولی) قرار داده و خودرو را تا مکانی امن هل دهید.
اگر خودروی شما مجهز به گیربکس معمولی است،
دسته دنده را در دنده  2یا  3قرار دهید .و سپس
بدون فشردن پدال کالچ استارت بزنید به طوری که
خودرو به جلو حرکت کند.

ííخاموش شدن موتور هنگام حرکت
 .1به آرامی سرعت خودرو را کم کرده و مستقیم
حرکت کنید .با دقت خودرو را به کنار جاده
هدایت کرده و در محلی امن توقف کنید.
 .2چراغ اعالم خطر را روشن کنید.

 .3مجدد استارت بزنید ،اگر موتور روشن نشد ،با
نمایندگیهایمجازشرکتکرمانموتورتماسبگیرید.

ííاشکال در روشن شدن موتور
ííموتور کار نمیکند یا با دور پایین
کار میکند.
 .1اگر خودروی شما مجهز به گیربکس اتوماتیک
است دنده را در وضعیت  Nیا  Pقرار داده و
ترمز دستی را درگیر کنید.

 .2وضعیت اتصال باتری را کنترل کرده و از تمیز
بودن و اتصال صحیح آن اطمینان حاصل کنید.

 .3چراغ داخل خودرو را روشن کنید .اگر نور کم
است یا در هنگام عملکرد موتور اصال روشن
نمیشود ،یعنی شارژ باتری ضعیف است.
 .4اتصال استارتر را کنترل کنید و از اتصال صحیح
آن اطمینان حاصل کنید.

 .5روشن کردن خودرو از طریق هل دادن و کشیدن
مجاز نمیباشد.

ííموتور استارت میخورد ولی روشن
نمیشود.

ííاستارت اضطراری
wwاگر موتور به دلیل تخلیه باتری روشن نمیشود،
میتوانیدباکمکباترییکخودرویدیگر،موتوررا
روشننمایید.برایاینکاربهمواردزیرتوجهکنید:

 .۲ولتاژ هر دو باتری باید  12ولت باشد .ظرفیت
باتریای که قصد دارید با آن خودرو را روشن
کنید نباید کمتر از ظرفیت باتری خودروی
خودتان باشد.
 .۳از کابل کمکی با مقطع عرضی مناسب استفاده
کرده و پیش از شروع کار دستورالعمل
کارخانهی سازنده کابل را مطالعه کنید.

wwعالمتگذاری رنگی کابلهای کمکی

کابل مثبت :معمو ًال قرمز
کابل منفی :معمو ًال سیاه ،قهوهای یا آبی

 .۴تنها از کابل کمکی دارای گیرههای الکترودی
ق استفاده کنید.
عای 

 .۵در صورتی که دو خودرو به هم اتصال بدنه
داشته باشند با اتصال قطبهای  +هر دو باطری
میتوان خودرو را روشن کرد.
 .۶باتری را بهطور صحیح به سیستم الکتریکی
خودرو متصل کنید.

 .۷موتور خودرویی که از باتری آن استفاده میشود
باید روشن باشد.

 .۸نگهدارندههای الکترود بخصوص آنهایی که به
بلوک موتور یا بدنه خودرو متصلاند باید سطح
تماس فلزی کافی داشته باشند.

wwکابلهای کمکی باید به ترتیب زیر متصل
شوند:

 .۱یک سر کابل کمکی ( )+را به قطب مثبت ( )+باتری
خالی ( )Aمتصل نمایید.

شرایط اضطراری

 .1حجم سوخت داخل مخزن را کنترل کنید.
 .2هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت LOCK
قرار دارد تمام کانکتورهای استارت واتصاالت شمع
و کوئل را کنترل کنید و اجزای شل شده یا باز شده
را بسته و سفت کنید.
 .3اتصاالت لوله سوخت را کنترل کنید.
 .4اگر موتور همچنان روشن نشد ،با نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

 .۱پیش از هرگونه کار بر روی موتور و اجزای آن،
«دستورالعمل بررسی ایمن اجزای موتور» را
مطالعه کنید:

از آنجایی که خانههای باتری یخزده ممکن است
ایجاد ترک کرده باشند ،هنگام تعویض آنها مراقب
نشت اسید و آسیب زدن آن به خودرو باشید.
قطب منفی ( )-مطابق شکل باید به بدنه خودرو
متصل شود.
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 .۲انتهای دیگر کابل کمکی ( )+را به قطب مثبت ()+
باتری کمکی متصل نمایید.

 .۳یک سر کابل ( )-را به قطب منفی ( )-باتری
کمکی متصل نمایید.
 .۴انتهای دیگر کابل منفی (*) را به بدنه سیلندر
موتور یا بخش فلزی که محکم به سیلندر موتور
خودرو با باتری خالی وصل شده است متصل
کنید .از باتری خالی ( )Aفاصله بگیرید.

توجه
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¬¬هرگز باتری یخزده را شارژ نکنید .اینکار باعث
انفجار باتری میشود .حتی در صورت ذوب
شدن یخ ممکن است اسید باتری سرریز کرده و
منجر به خوردگی شود.
¬¬باتری یخ زده را تعویض کنید.

¬¬گیره قطب منفی را به لولههای سوخت یا شلنگ
ترمز متصل نکنید.
¬¬بخشهای رسانای ترمینالهای الکترود نباید
با یکدیگر تماس پیدا کنند .قطب مثبت باتری
نباید با بخشهای رسانا تماس پیدا کند .درغیر
اینصورت اتصال کوتاه رخ میدهد.

¬¬مراقب باشید کابلهای کمکی با بخشهای
متحرک موتور تماس پیدا نکنند.

¬¬هرگز روی باتری خم نشده و صورت خود را
مقابل آن قرار ندهید .خورندگی اسید باتری
بسیار خطرناک است.
¬¬شعله مستقیم و سیگار روشن را از باتری دور
نگه دارید ،خطر انفجار وجود دارد.
¬¬کابل منفی (*) نباید به قطب منفی باتری وصل
شود زیرا جرقه ایجاد شده میتواند منجر به
انفجار گاز متصاعد شده از باتری گردد.
اگر موتور پس از  ۱۰ثانیه استارت زدن روشن نشد،
 ۳۰ثانیه صبر کرده و مجدد ًا استارت بزنید.
فن و گرمکن شیشه عقب (در خودرو مجهز به باتری
کمکی) را روشن کنید تا ولتاژ تولید شده هنگام
پیادهسازی کابلها کاهش یابد.
چراغهای جلو باید خاموش شود زیرا ولتاژ باال به
هنگام جداسازی کابلها به المپها آسیب میزند.
هنگامی که موتور روشن است .دو کابل را در جهت
عکس جدا نمایید.
در صورتی که استارت با کابل به طور صحیح صورت
نگیرد ،خطرناک است .بنابراین برای اجتناب از

صدمات و آسیبهای دیگر دستورالعملهای استارت
با کابل کمکی را رعایت نمایید.
در صورت وجود تردید از تکنسینهای حرفهای
کمک بگیرید یا خودرو را بکسل نمایید تا استارت
یا کابل در تعمیرگاه شرکت کرمان موتور تعمیر یا
تعویض شود.

ííداغ کردن موتور
wwاگر گیج دما نشانگر داغ شدن بیش از حد
موتور است و شما حس میکنید که از موتور
صدای ضربه شنیده میشود و قدرت موتور
افت پیدا کرده این نشانگر داغ کردن موتور
است در این حالت باید:

 .۱برای ایمنی خود خودرو را در محلی امن پارک کنید.

 .۲دنده را در وضعیت ( Pدر خودروهای مجهز
به گیربکس اتوماتیک) یا در دنده خالص (در
خودروهای مجهز به گیربکس معمولی) قرار
داده ،ترمز دستی را بکشید و در صورت روشن
بودن ایرکاندیشن ،آن را خاموش کنید.
 .۳در صورتی که مایع خنککننده یا بخارات از زیر
درب موتور خارج میشود ،موتور را خاموش
کنید .صبر کنید تا عالئم باال به کلی متوقف
شوند .سپس موتور را روشن کرده و فن را کنترل

کنید .اگر کار نمیکند موتور را خاموش کنید.

 .۴بررسی کنید تسمه واتر پمپ از جای خود در
نرفته باشد .کشش آن را کنترل کنید .اگر
وضعیت عادی بود ،نشتی مایع خنککننده
موتور از رادیاتور و شلنگها را کنترل کنید
(اگر ایرکاندیشن روشن باشد طبیعی است که
مقداری آب خارج شود).

وجود نشتی در سیستم خنککننده خودرو است.
در این مواقع با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان
موتور تماس بگیرید.

ííتعویض الستیک

ííالستیک زاپاس

 .۵اگر تسمه واتر پمپ آسیب دیده یا مایع خنککننده
موتور نشتی دارد .بالفاصله موتور را خاموش
کرده و به نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت
کرمان موتور مراجعه کنید.

 .۷موتور را روشن نگه دارید و دمای موتور را بررسی
کنید .اگر موتور دوباره داغ کرد با نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

توجه
¬¬کم شدن ناگهانی مایع خنک کننده به معنای

الستیک زاپاس بایستی در داخل صندوق عقب
محکم بسته شود.

 .1در صورتی که الستیک پنچر شده است ،برای
تعویض الستیک ،خودرو را در سطحی صاف
پارک کنید .موتور را خاموش کرده و ترمز دستی
را بهطور کامل بکشید و سپس دسته دنده را در
موقعیت دنده عقب قرار دهید .چراغهای اعالم
خطر (فالشر) را روشن کرده و زیر چرخ در جهت
مخالف الستیک پنچر (به صورت ضربدری) یک
صفحه یا یک سنگ قرار دهید.

شرایط اضطراری

 .۶در صورتی که عامل داغ کردن موتور را پیدا
نکردید ،صبر کنید موتور خنک شود .سپس اگر
سطح مایع خنککننده کافی نبود ،به آرامی درب
رادیاتور را باز کرده و به میزان کافی بین حد باال
و پایین آن را پر کنید.
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.4دستهجکراواردکردهوآچارچرخرادرونجکقراردهید.
 .5دسته جک را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید
و به آرامی خودرو را باال ببرید.

 .6مطابق شکل محل قرارگیری جک را مشخص کنید.
نقاطی در زیر درب جلو و عقب خودرو وجود دارد.

 .7جک را بهطور عمود نزدیک نقاط جلو و عقب قرار دهید
(نزدیک الستیکی که میخواهید تعویض نمایید).

 .2جک و ابزار و الستیک زاپاس را از صندوق عقب
بیرون بیاورید.
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 .3از آچار چرخ برای شل کردن مهرههای چرخ
استفاده نمایید آنها را چندین دور بچرخانید.

تعویض الستیک مناسب باشد.

¬¬هنگام استفاده از جک برای باال بردن خودرو،
رفتن زیر خودرو و روشن کردن موتور ممنوع
میباشد .خودرو ممکن است از روی جک افتاده و
سبب صدمات و خسارتهای جدی شود.

توجه
¬¬نیاز است برای بلند کردن چرخها آنها را حمایت
کرده و در غیر اینصورت جدا کردن مهرهها و
پیچها ممنوع میباشد.
¬¬هنگامی که موقعیت جک ثابت نیست باالبردن
خودرو بسیار خطرناک است .باید ابتدا جک را
روی خودرو روی زمین ثابت نمایید.
¬¬محدوده بار روی جک حدود  1000کیلوگرم
است .از این محدوده باالتر نروید.
¬¬هنگام بلند کردن خودرو اطمینان حاصل نمایید
که جک ثابت است و خودرو نمیافتد.

¬¬باالبردن بیش از حد خودرو ممنوع میباشد،
ارتفاع خودرو باید به اندازهای باشد که برای

آچار چرخ
میله جک

سوراخ

 .8دسته جک را خالف عقربههای ساعت بچرخانید
تا خودرو از سطح زمین فاصله بگیرد و سر جک
در نقاط مشخص شده قرار بگیرد الستیکها
باید از زمین  3سانتیمتر فاصه بگیرند.

 .9مهرهها و پیچهای چرخ را در جهت خالف حرکت
عقربههایساعتبچرخانیدتابهطورکاملبازشوند.

 .10چرخ را از جای خود خارج کنید.

 .11الستیک زاپاس را درون توپی چرخ نصب کنید.

 .12درپوش چرخ (قالپاق) را روی الستیک زاپاس
(در صورت نیاز) نصب نمایید.
 .13آن را جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا
مهرهها و پیچهای چرخ نصب شده و در موقعیت
مناسب قرار بگیرید.

 .14دسته جک را خالف عقربههای ساعت بچرخانید
و خودرو را پایین آورید.

 .15به صورت « »Xمهرههای چرخ را سفت کنید .ابتدا
مهره را به ترتیب سفت کنید و اجازه دهید با رینگ
همراستا شده سپس آنها را بهصورت ضربدری
با گشتاور  90-110نیوتن بر متر سفت نمایید.

توجه
¬¬از تماس روغن موتور یا گریس روی مهرههای
چرخ جدا ً خودداری نمایید .اطمینان حاصل
نمایید که مهرههای چرخ بدرستی قرار گرفتهاند.
آنها را با استفاده از آچار ضدلغزش درون

مشخصات ،مهرهها و پیچها را سفت کنید .سفت

کردن نادرست سبب شل شدن تدریجی مهرهها و
پیچها میشود.

¬¬اطمینان حاصل نمایید که از مهرهها و پیچهای

مناسب استفاده کردهاید و آنها را تا گشتاور
مناسب سفت کنید.

¬¬استفاده از قطعات نادرست یا سفت نکردن
پیچها سبب افتادن خودرو میشود.

¬¬به مراکز خدمات پس از فروش نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور برای تعمیر یا
تعویض الستیک پنچر مراجعه نمایید.

¬¬هنگام نصب جک برای بلند کردن خودرو جک
باید بهطور عمود بر زمین قرار بگیرد:
¬¬وارد شدن به خودرویی که روی جک قرار گرفته
است ممنوع میباشد.

¬¬روشن کردن خودرویی که روی جک قرار گرفته
ممنوع میباشد .هنگام بلند کردن خودرو اطمینان
حاصل نمایید که همه سرنشینان از خودرو پیاده

توجه
¬¬قرار دادن جک و سایر ابزارها در اتاق سرنشین
ممنوع میباشد .هنگام ترمزگیری اضطراری یا

ضربه ،این قطعات پرتاب شده و سبب صدمات
شخصی میشود.

¬¬هنگام استفاده از جک ممکن است خودرو ناپایدار
بوده و بهطور ناگهانی حرکت کرده و سبب آسیب
به خودرو و آسیبهای جسمی شود.

شده و به دور از خودرو و سایر خودروها قرار

گرفتهاند.

¬¬تنها هنگام تعویض چرخ از جک استفاده نمایید.

¬¬استفاده از جک برای نگه داشتن خودرو روی
سطوح لغزنده و شیبدار ممنوع میباشد.
¬¬موقعیت بلند کردن جک باید نزدیک الستیکی
باشد که میخواهید تعویض نمایید .بهصورت
ضربدری زیر چرخ مقابل الستیکی که میخواهید
تعویض کنید بلوک مانع قرار دهید.

شرایط اضطراری

 .16جک ،ابزار و الستیک پنچر را در موقعیت خود قرار
دهید.

جعبه ابزار سفت کنید .به نمایندگیهای مجاز

شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید و براساس

¬¬جک را در موقعیت جمع شده قرار دهید.
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¬¬پیش از بلند کردن خودرو ،اطمینان حاصل
نمایید که ترمزدستی درگیر و گیربکس در دنده 1
یا دنده عقب قرار دارد (گیربکسهای معمولی) یا
دنده ( Pگیربکسهای اتوماتیک) قرار دارد.

بستها به کف خودرو در صندوق عقب ثابت
شوند.

ííجک و ابزارهای اولیه

¬¬یک مثلث هشدار در ابزارها وجود دارد .اگر الزم
شد که در جاده تعویض الستیک انجام دهید،
مثلث هشدار را در فاصله  ۱۵۰متری خودروی
خود قرار دهید.

¬¬باال بردن خودرو و تعویض الستیک هنگامی که
ترافیک سنگین است ممنوع میباشد.
¬¬اگر شرایط برای باال بردن خودرو مهیا نیست
یا از تمام کردن این عملیات اطمینان ندارید به
تعمیرگاههای مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه
نمایید.

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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¬¬این جک توسط شرکت کرمان موتور برای این
خودرو طراحی شده است.

¬¬استفاده از این جک برای بلند کردن سایر
خودروها ممنوع میباشد.
ابزار باال در جعبه ابزار درون الستیک زاپاس مدل
 S3وجود دارد .مثلث هشدار در قسمت باالیی
روکش الستیک زاپاس وجود دارد.

ííمشخصات جک
حداکثر وزن قابل تحمل

 1000کیلوگرم

توجه
¬¬اطمینان حاصل کنید که الستیک زاپاس با نصب

¬¬قرار دادن وزن بیش از حد مجاز روی جک ممنوع
میباشد.
¬¬در صورت استفاده از جک برای کارهای دیگر
باعث آسیب به خودرو یا جک یا آسیبهای
جسمی میشود.

ííیدک کشیدن و بلند کردن خودرو
برای بکسل کردن خودرو یا حمل آن با جرثقیل ،به
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور یا مراکز
تخصصی بکسل خودرو تماس بگیرید .تا ایمنی

که هر چرخ روی زمین است بکسل نمایید.

خودروی شما تامین گردد .شخصی که خودرو را
بکسل میکند باید با قواعد بکسل کردن خودروی
مربوط آگاه باشد.
کامیونت ( )1و ( )2برای بلند کردن چرخها و
کامیونت تخت ( )3برای حمل خودرو میباشد.

ííگیربکس معمولی
در صورتیکه به هنگام یدک کشیدن از غلطک استفاده
میکنید سوئیچ موتور را در موقعیت  ACCقرار داده
و دسته دنده را در موقعیت خالص قرار دهید.

wwسه روش برای بکسل کردن خودروی شما
وجود دارد:

نکته
¬¬از کامیونتهای چرثقیلی برای بکسل کردن
خودرو استفاده نکنید.

توجه
¬¬هنگامی که خودرو بکسل میشود ،مراقب باشید
به سپر و انتهای خودرو آسیبی وارد نشود.

¬¬هنگامی که خودرو با تماس چرخهای عقب با
زمین بکسل میشود .از آزاد بودن ترمز دستی
اطمینان حاصل نمایید.
¬¬سطح روغن گیربکس را پیش از بکسل کردن
بررسی نمایید .اگر مقدار روغن کافی نیست و
نمیتوانید روغن اضافه کنید خودرو را در حالی

ííگیربکس اتوماتیک
هنگام بکسل کردن خودرو ،اگر هر چهار چرخ
خودرو روی زمین باشد نیاز است خودرو را از جلو
بکسل نمایید .اطمینان حاصل نمایید که دسته دنده
در موقعیت خالص است و سوئیچ نیز در موقعیت
 ACCقرار گرفته است و همچنین قفل غربیلک
فرمان باز است .راننده باید در خودروی بکسل شده

شرایط اضطراری

نکته

¬¬هنگامی که خودرو از پشت توسط کامیونت
جرثقیلی بکسل میشود ،و کلید بیرون کشیده
شده است یا سوئیج در موقعیت  LOCKقرار
دارد خودرو را بکسل نکنید.
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غربیلک فرمان را حرکت داده و ترمزگیری نماید.
برای جلوگیری از آسیبهای جدی به گیربکس
اتوماتیک سرعت خودرو نباید بیش از  30کیلومتر بر
ساعت باشد و فاصله بکسل کردن نباید بیشتر از 30
کیلومتر باشد.
پیـش از بکسـل کـردن خـودرو ،بهطـور کامل گیربکس
را از نظـر نشـتی بررسـی نماییـد .در صـورت وجـود
نشـتی بـا اسـتفاده از کامیونـت تخـت یا تریلـر خودرو
را حمـل نمایید.

توجه

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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¬¬خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک برای یدک
کشیدن از پشت زمانی که چرخهای جلو روی

زمین هستند مناسب نیستند ،اینکار باعث وارد
آمدن صدمات جدی به گیربکس میشود.

ííفیوز

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم الکتریکی به
دلیل ایجاد مدار کوتاه یا بار بیش از حد هر کدام از
مدارها به یک فیوز مجهز شده است .در صورتی که
فیوز سوخته با فیوز جدید تعویض گردد و مجدد ًا فیوز
جدید بسوزد ،نشانگر نقص در مدار فیوزها میباشد.
برای تعویض ،تعمیر یا برطرف نمودن مشکل به
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه
نمایید .برای تعویض فیوز باید از فیوزی با آمپر
مشابه فیوز قبلی استفاده کنید.

توجه
¬¬هنگام تعویض فیوز ،از فیوز با آمپر مشابه
فیوز سوخته استفاده کنید .هرگز از فیوزی با
آمپر باالتر یا جایگزینهای دیگر (همچون سیم
فویل) استفاده نکنید .به این ترتیب حفاظت الزم
از تجهیزات الکتریکی به عمل نیامده و امکان
آتشسوزی وجود خواهد داشت.
¬¬بهطور تصادفی فیوز یا رله را تعویض نکنید.

¬¬از فیوزی که آمپر آن با مشخصات فیوز هماهنگی
ندارد استفاده نکنید.

¬¬از فیوز یا رلهای که توسط شرکت کرمان موتور
تأیید نشده است استفاده نکنید.
¬¬مدار سیستم را تغییر ندهید یا تجهیزات
الکتریکی اضافه نکنید.

 .4دلیل سوختن فیوز و روش برطرف کردن آن را
بررسی کنید.

 .5فیوز جدید را با نسبت آمپر مشابه ذکر شده در
دفترچه نصب کنید.

توجه
¬¬پیاده کردن فیوز سوخته با ابزار رسانا ممنوع
است .باید از ابزار فیوزکش استفاده کرد.

¬¬از فیوز تعویضی یا فیوز با مدل نادرست
استفاده نکنید باعث آسیب به سیستم الکتریکی
و آتشسوزی میشود همچنین ممکن است سبب
آسیبهای جدی هم شود.

ííیدک کشیدن خودرو
در صورتی که هنگام شرایط اضطراری هیچ
تجهیزات یدککشی در دسترس نمیباشد .از یک
کابل فلزی یا زنجیر میتوان در جلوی خودرو یا
قالب یدککشی استفاده کرد .پیش از یدک کشیدن
خودرو ابتدا قوانین مربوط به آن منطقه را در نظر
بگیرید ،زیرا قوانین در هر منطقهای متفاوت است.

 .2فیوز سوخته را تشخیص دهید.

در دفترچه استفاده شود .در غیر این صورت ممکن

¬¬باید از فیوزهای سازگار با نوع و جریان ذکر شده
است صدمات جانی وارد شده یا به خودروی شما
آسیب وارد شود.

شرایط اضطراری

ممکن است سبب آسب زدن به سیستم الکتریکی

ííتعویض فیوز
 .3از ابزار مخصوص برای بیرون کشیدن فیوز
سوخته استفاده نمایید .فیوزکش داخل جعبه
فیوز در محفظه موتور قرار دارد.

¬¬چهارفیوززاپاس( 20A، 15A، 10Aو) 25Aدررله
فیوز در اتاق سرنشین برای تعویض وجود دارد.

¬¬استفاده از فیوز جایگزین یا مدل نادرست فیوز
یا آتشسوزی شود.

 .1روکش فیوز را باز کنید.

نکته
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ííموقعیت قالب جلو
 .1سوراخ قالب جلو در قسمت جلوی بدنه خودرو و
زیر موتور واقع شده است.

توجه
¬¬به هنگام بکسل کردن یک نفر باید در خودرو
بماند و فرمان و ترمز را کنترل کند.
¬¬استفاده از این روش فقط در زمینهای سخت
و مسافت نه چندان طوالنی و با سرعت 20
کیلومتر بر ساعت امکانپذیر است.
¬¬برای استفاده از این روش باید چرخ ،سیستم
محور و سیستم ترمز در وضعیت خوبی باشند.
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ííموقعیت قالب عقب
 .2صندوق عقب را باز کرده و ابزار بکسل را از
داخل جعبه ابزار قرار گرفته در زیر کفپوش
خارج کنید.
 .3درپوش محل قالب را فشار دهید تا باز شود.

 .4قالب را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا
خوب در سوراخ سفت شود.

 .5بعد از استفاده از قالب ،آن را جدا کرده و درپوش
را ببندید.

 .1صندوق عقب را باز کنید و قالب را از جعبه ابزار
زیر روکش صندوق عقب بیرون بکشید.
 .2روکش سوراخ قالب را از پشت سپر باز کنید.

 .3قالب را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا
قالب یدککشی کام ًال سفت شود.

 .4پس از استفاده ،قالب یدککشی راپیاده کرده و
روکش سوراخ را نصب نمایید.

 .5هنگام یدککشی باید مراقب باشید .راننده باید
درون خودروی بکسل شده غربیلک فرمان را
حرکت داده و ترمزگیری نمایید.

این روش بکسل کردن باید روی سطحی سفت با
فاصله کوتاه و سرعت پایین انجام شود و چرخها
و محورها ،سیستم رانندگی ،غربیلک فرمان و ترمز
باید در شرایط خوبی باشند.

توجه
 .۱فقط در صورتی میتوانید از خودرویتان برای
بکسل خودروی دیگر استفاده کنید که وزن
خودروی دوم از خودروی شما کمتر باشد.

 .۲هرگز در  3000کیلومتر اول رانندگی (دوره
آببندی) از خودروی خود برای بکسل کردن
خودروهای دیگر استفاده نکنید اینکار به موتور

و سیستم گیربکس آسیب میزند.

 .۳رانندههای هر دو خودرو باید با هم در ارتباط
باشند.
 .۴پیش از بکسل کردن خودرو در شرایط اضطراری
آسیب ندیدن و شکسته نشدن قالب را بررسی
کنید.
 .۵کابل فلزی یا زنجیر مورد استفاده برای بکسل
کردن را درون قالب قرار داده و ببندید.
 .۶برای جلوگیری از آسیب به قالب ،خودرو را به
اطراف نکشانید .اطمینان حاصل نمایید که
خودرو در مسیر مستقیم حرکت میکند.

 .۸بدقت رانندگی کرده تا از شل شدن زنجیر یا کابل
فلزی به هنگام عملیات بکسل کردن اجتناب گردد.

دقت کنید بار وارد شده به خودرو (وزن سرنشینان و
بارهای جانبی) بهطور متناسب در خودرو توزیع شود.

اشیای سنگین باید در جلو ،پشت پشتی صندلی یا
بین محور جلو و عقب خودرو واقع شوند.

از پوشش محافظتی برای پوشاندن لبهها و
گوشههای تیز استفاده کنید.

ارتفاع اجسام نباید بیش از لبه باالیی پشتی
صندلی باشد.

ííتجهیزات شرایط اضطراری
برخی تجهیزات را در خودرو نگهداری کنید تا در
شرایط اضطراری به شما کمک کنند.

ííجعبه کمکهای اولیه
کمکهای اولیه قیچی ،باند و چسب زخم در جعبه
کمکهای اولیه موجود میباشد که میتواند به
مصدومانیکهدچارخونریزیشدهاندکمکویژهایکند.

ííمثلث هشدار

در بعضی شرایط اضطراری مث ًال هنگام توقف خودرو

ííگیج فشار باد
فشار باد الستیک با هر بار استفاده به تدریج کم
میشود .از این رو توصیه میشود در بازههای
زمانی مشخص برای تنظیم باد الستیکها اقدام
کنید .البته این به معنای وجود نشتی در الستیک
نیست و کاهش فشار باد در بلند مدت امری طبیعی
است .از آنجایی که فشار باد با باال رفتن دما افزایش
پیدا میکند ،در زمان خنک بودن الستیکها فشار
باد آنها را اندازهگیری کنید.
شرایط اضطراری

 .۷طول کابل فلزی یا زنجیر باید کمتر از  5متر
باشد .پارچهای سفید یا قرمز رنگ (با عرض
 30سانتیمتر) در وسط تسمه یدککشی برای
تشخیص آسانتر آن وصل کنید.

ííقرار دادن وسایل

کنار جاده بدلیل بعضی نواقص ،مثلث هشدار را کنار
جاده قرار دهید تا به سایر رانندگان هشدار دهد.
خودروی شما مجهز به مثلث هشدار است که روی
الستیک زاپاس در صندوق عقب واقع شده است.
هنگام نیاز آن را بیرون آورید.
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ííکپسول آتش نشانی
××اگر خودرو آتش گرفت

به سرعت خودرو را در محلی امن پارک کرده ،پس
از خاموش کردن موتور با کمک کپسول آتشنشانی
آتش را مهار کنید.
برای خاموش کردن آتش در لحظه شروع آتشسوزی،
کپسول آتشنشانی الزم و ضروری است.
برای حفظ ایمنی بیشتر ،پیشنهاد میکنیم یک کپسول
آتشنشانی در خودرو داشته باشید.
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××روش استفاده از کپسول آتشنشانی

 .1پین باالی کپسول را بیرون بکشید .نباید بهطور
ناگهانی دستگیره را بفشارید.
 .2نازل را به سمت محل آتشسوزی بگیرید.

 .3با حفظ فاصله  2/5متری از شعله آتش ،دستگیره
را فشار دهید .با رها کردن دستگیره ،فعالیت
کپسول متوقف میشود.

 .4چند بار با کمک نازل ،ماده آتش خاموشکن را به
محل آتشسوزی بپاشید .پس از خاموش کردن
آتش ،به دقت محل را بررسی کنید و از خاموش
شدن کامل آتش اطمینان حاصل نمایید .زیرا
ممکن است آتش دوباره روشن شود.

فصل ششم

اطالعات فنی
اطالعات فنی

شماره شناسایی خودرو VIN

۱۶۲
۱۶۷

ííاطالعات فنی
wwپارامترهای ابعاد کامل خودرو

عنوان

دفترچه راهنمای خودروی جک S3

162

واحد

مقدار مرجع ()6MT

مقدار مرجع ()CVT

طول کلی

میلیمتر

4325

4325

عرض کلی

میلیمتر

1765

1765

ارتفاع کلی (بدون بار)

میلیمتر

1660

1660

فاصله دو محور

میلیمتر

2560

2560

عرض محور جلو

میلیمتر

1480

1480

عرض محور عقب

میلیمتر

1475

1475

حجم صندوق عقب

لیتر

600

600

wwپارامترهای وزن کامل خودرو

مقدار مرجع ()6MT

مقدار مرجع ()CVT

 1/6لیتری

 1/6لیتری
5

افراد

نفر

5

وزن خالص

کیلوگرم

1210

1220

حداکثر وزن مجاز

کیلوگرم

1585

1595

وزن کامل روی محور جلو

کیلوگرم

726

740

وزن کامل روی محور عقب

کیلوگرم

484

480

حداکثر وزن روی محور جلو

کیلوگرم

829

835

حداکثر وزن روی محور عقب

کیلوگرم

756

760

اطالعات فنی

عنوان

واحد
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 wwروغنها و سوخت

درجه

عنوان

بنزین بدون سرب

بنزین بدون سرب با عدد اکتان  93و باالتر
مایع ضد یخ بر پایه گیلکول  50درصد

مایع خنک کننده موتور
روغن گیربکس
روغن موتور

روانکار کمپرسور ایرکاندیشن

(API GL-4,SAE 75W/90 (5MT) (6MT

( CVTF,ESS O EZL799 (Aیا (ldemistu CVTF-EXI (CVT
باالتر یا SAE 10 W ۴۰ SJ
PAG 56
DOT 4

روغن ترمز

wwمصرف سوخت

عنوان

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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wwپارامترهای اصلی و ضرایب عملکرد در موتور
حجم موتور ()L
-

ماکزیمم گشتاور در واحد دور
-

قطر پیستون  xکورس پیستون
دور آرام

9.2 Lit/100km

6.5 Lit/100km

مصرف سوخت ترکیبی

6.5 Lit/100km

7.5 Lit/100km

واحد
لیتر

نسبت قدرت  /دور
نیوتن متر  /دور

7.5 Lit/100km

مقدار مرجع ()5MT( / )6MT
Kw / rpm

N.m / rpm

ماکزیمم توان خالص موتور ()Kw
میلیمتر

دور در دقیقه

 ۴/2لیتر

MT

9.2 Lit/100km

مصرف سوخت در خارج شهر

عنوان

۰/۰۵
 4لیتر
 4لیتر
 0/12لیتر
 0/12لیتر
 ± 50میلیلیتر  50 650میلیلیتر 650

CVT

مصرف سوخت در داخل شهر

 45لیتر
 5/5لیتر
 2لیتر

ظرفیت

 45لیتر
 5/5لیتر

1.590
88/6000
155/4000
80
75.0 84.8
30 750

مقدار مرجع ()CVT
1.590
88/6000
155/4000
80
75.0 84.8
30 800

wwقدرت

MT 1.6

عنوان

واحد

تعویض دنده متوالی و زمان شتابگیری هنگام شروع ( 0-100کیلومتر بر ساعت)

ثانیه

حداکثر سرعت

کیلومتر برساعت

عملکرد شتابگیری با دنده (کیلومتر بر ساعت )80-120
حداکثر توانایی باال رفتن از شیب

wwقدرت

درصد

13.5

15

15

11

175

170

30

30

عنوان

پارامتر

پارامتر

حالت گیربکس

1.6 L 6 MT

1.6 L CVT

دنده 1

دنده 2

دنده 3
موقعیت دنده

دنده 4

دنده 5
دنده 6

دنده عقب

نسبت دنده نهایی

3.769
2.053
1.393
1.031
0.778
0.681

حالت دستی:
دنده 2.41~2.28 :1
دنده  1.51 :2دنده 1.1 :3
دنده  0.83 :4دنده 0.65 :5
دنده 0.52 :۶
نسبت دنده در حالت اتوماتیک

0.443-2.416

3.583

2/68

4.294

6.65

اطالعات فنی

نسبت دنده

ثانیه

CVT 1.6
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wwپارامترهای تنظیم فرمان جلو و عقب

عنوان

مقدار پارامترهای ()°

پارامترهای تنظیم
زاویه کمبر

چرخ جلو

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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چرخ عقب

wwمشخصات رینگ و الستیک و فشار باد سرد الستیک

الستیک

´30

´( 23تفاوت بین عقب و جلو حدود ´ 30است)

زاویه انحراف کینگ پین

´30

( 12/3°تفاوت بین عقب و جلو حدود ´ 30است)

زاویه کستر عقب

´30

( 3/8°تفاوت بین عقب و جلو حدود ´ 30است)

زاویه تو این

´25

´5

زاویه کمبر

´30

-1°

زاویه تو این

´20

´24

185/65 R15

205/55 R16

الستیک زاپاس

الستیک زاپاس سایز کامل

فشار باد الستیک هنگام سرد بودن (کیلو پاسکال)

220/240

ííشماره شناسایی خودرو VIN

×× .2شماره شناسایی در قسمت پایین صندلی راننده

×× .1شماره شناسایی خودرو ( )VINدر جلوداشبورد

 .IIííشماره سریال موتور
×× .1شماره سریال موتور HFC4GB2.3D

این شماره در گوشه باالی سمت چپ جلوداشبورد
طرف راننده قرار گرفته است.

این عدد روی سیلندر موتور نزدیک مخزن روغن
حک شده است ،روی درپوش سرسیلندر نیز حک
شده است.
کد  VINدر پشت میله تنظیم ارتفاع صندلی راننده
قرار گرفته است.

×× .3شماره شناسایی در قسمت پایین انتهای صندلی
ردیف دوم قرار دارد.

اطالعات فنی
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w w w . b a m k h o d r o . c o m

فصل هفتم

راهنمای گارانتی
خدمات گارانتی

مواردی که مشمول گارانتی نمیشود
توصیههای مهم

سرویسهای اولیه

سرویسهای دورهای

۱۷۰
۱۷۱
۱۷۳
۱۷۵
176

ííخدمات گارانتی
مدت زمان گارانتی:

 36ماه بعد از تاریخ تحویل خودرو یا  80000کیلومتر کارکرد (هر کدام زودتر فرا رسد)

شرایط گارانتی قطعات

الف .قطعات تزئینی

wwقطعات تزئینی

دفترچه راهنمای خودروی جک S3

170

ب .قطعات مصرفی

ج .سایر قطعات

قطعاتی مانند آفتابگیر ،صندلی ،آینهها ،رودریها و  ...شامل قطعات تزئینی میباشند که به هنگام تحویل خودرو توسط اداره تحویل ،بینقص بودن ظاهری آنها
به استحضار مشتری رسانیده میشوند .لذا پس از تحویل خودرو و تایید سالمت این قطعات توسط خریدار و تکمیل فرم مربوطه قطعات فوق مشمول گارانتی
نخواهند بود.

wwقطعات مصرفی

به قطعاتی اطالق میگردد که عمر آنها نسبت 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 رابطه مستقیم با نحوه استفاده از خودرو توسط کاربران دارد.
لذا لیست برخی از این قطعات که شامل شرایط گارانتی نمیشوند به شرح ذیل اعالم میگردد:
 -1بستها
 -2خارهای تزئینی

wwسایر قطعات

 -3فیوزها
 -4فیلترها

 -5انواع روغنها
 -6مایع خنک کننده (ضد یخ)

چنانچه علت معیوب شدن قطعه طبق نظر کارشناس نمایندگی مجاز و یا دفتر مرکزی ناشی از کیفیت قطعه باشد ،قطعه و اجرت آن مشمول شرایط گارانتی خواهند بود.

ííتوصیه مهم

ííمواردیکهمشمولگارانتینمیشوند

خواهشمند است برای اطالع و بهرهبرداری مقتضی از
موارد ذیل به وب سایت شرکت بمخودرو به آدرس:
 www.bamkhodro.comمراجعه نمایید.
 .1خط مشی گارانتی و آخرین تغییرات آن.

 .1قطعاتی که به غیر از نقص ساخت و جنس دچار ایراد
شده باشند (استفاده نادرست ،تصادفات و)...

 .2قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
و آییننامه اجرایی آن.
 .3لیست هزینه اجرت خدمات و قطعات یدکی هر یک
از محصوالت.

 .4شماره تلفن و محل استقرار واحدهای امداد
خودروی شرکت کرمان موتور.

 .5لیست نمایندگیهای فروش و خدمات پس از
فروش محصوالت کرمان موتور.
 .6فهرست متعلقات خودرو.

 .۸آشنایی با جزییات سرویس ادواری هر محصول
و هزینههای متناسب با آن

 .3هرگونه دستکاری غیر اصولی ،تغییر و یا نصب
سیستمهای اضافه بر روی خودرو بدون مجوز
شرکت سازنده و یا استفاده از آپشنهایی که
مغایر با وضعیت استاندارد و طراحی خودرو
میباشد همانند استفاده از رینگها و الستیکها
و سیستمهای پخش ،دزدگیر و ...که باعث
خارج شدن از گارانتی جلوبندی و سیستمهای
برقی مرتبط و ...خواهد شد .نصب هرگونه
تجهیزات اضافی و آپشن برای تزئینات خودرو
نیز مانند :نصب کفپوش در کف اتاق (که به دلیل
عدم رعایت گشتاور در مونتاژ مجدد صندلی
و کمربندها و یا نصب روکش صندلی برای
خودروهایی که دارای ایربگ جانبی هستند که
با عث عدم عملکرد صحیح ایربگ شود) و نصب

 .4صدمات ناشی از عوامل غیر مرتبط با ساختار
خودرو از قبیل تصادفات ،سنگخوردگی،
خراش ،سرقت ،آتشسوزی ،بالیای طبیعی و
غیر مترقبه (طوفان ،تگرگ ،صاعقه ،سیل و)...
جنگ ،اغتشاش و آشوب.
 .5هزینه پارکینگ و عدم استفاده از خودرو و بکسل
کردن خودرو (بکسل کردن خودرو در شرایط
خاص به تشخیص شرکت ،گارانتی میباشد).
 .6خسارت وارده به خودرو به دلیل عدم سرویس
و نگهداری صحیح از قبیل عدم مراجعه به موقع
سرویسهای ادواری (مطابق این دفترچه)
در نمایندگیهای مجاز ،استفاده از سوخت
یا مکملهای غیر استاندارد ،عدم استفاده از
روغنها و روانکارهای توصیه شده در دفترچه
و ...موجب خروج قطعات مرتبط از شرایط
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 روشن شدن
طوالنی مدت موتور به آن وارد میشود ،خالی

راهنمای گارانتی

 .7شماره تلفن و سایر راههای تماس با واحد ارتباط
با مشتریان.

 .2در مدت گارانتی ،در صورت استفاده از قطعات
غیر اصلی (قطعاتی که از طریق شرکت بم
خودرو تهیه و توزیع نمیگردد حتی اگر دارای
آرم سازنده اصلی باشد) و بروز عیب ،قطعه
معیوب و سیستمهای مرتبط با آن شامل
گارانتی نمیشوند.

نمودن هر آپشنی که مغایر با وضعیت استاندارد
طراحی خودرو و یا بخشهای مرتبط از شرایط
گارانتی میگردد.
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شدن باتری به واسطه عدم استفاده از خودرو
برای مدت زمان طوالنی ،هرگونه آسیبی (اعم از
طبیعی و غیر طبیعی) به رنگ و بدنه خودرو که
ناشی از توقف طوالنی باشد و غیره ،مشمول
گارانتی نمیباشد.

 .8خرابی قطعات و یا بروز ایراداتی که ناشی
از تصادف ،تعویض اتاق کامل خودرو و یا
استفاده نامتعارف از خودرو مانند حمل بار با
وزن بیشتر از حد مجاز و  ...باشد.
 .9استفاده از خودرو در مسابقات رالی ،سرعت و ...
 .10وجود هرگونه گرده رنگ که ناشی از قرار گرفتن
خودرو در یک محیط نامناسب باشد.

دفترچه راهنمای خودروی جک S3
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 .11هرگونه تغییرات در خودرو و تقویت آن (و یا
تغییرات در نرمافزار  ECUموتور و یا نرمافزار
 TCUگیربکس و  )...یا حذف برخی از قطعات و
جایگزینی با قطعات دیگر.
 .12خسارات ناشی از قرار گرفتن خودرو در
میدانهای مغناطیسی قوی و ( ...کنار پستها و
زیر دکلهای فشار قوی انتقال نیرو)
 .13ایرادات ناشی از تعویض یا تعمیر غیر اصولی
و یا برداشتن قطعات خودرو.

 .14در صورتی که مالک ،مدارک گارانتی خودرو را

ارائه ندهد و امکان اثبات تحت پوشش گارانتی
بودن خودرو وجود نداشته باشد.

 .15قطعاتی که به طور عادی مصرفی بوده و یا در
معرض استهالک روزمره قرار دارند و نیاز است
در یک دوره زمانی مشخص تعویض شوند مانند
تسمهها ،بنزین ،سرریز کردن و یا تعویض انواع
سیاالت (مانند مایع شیشهشوی ،مایع خنک
کننده موتور و غیره) ،روغنها و روانکارها (مانند
روغن ترمز ،روغن هیدرولیک ،روغن موتور و
غیره) ،فیلترها و گاز کولر ،مگر اینکه در مدت
زمانی کمتر از حد استاندارد و معمول فرسوده
شده باشند و یا خرابی یکی از سیستمهای
تحت پوشش گارانتی موجب شود که این
قطعات زودتر از موعد معمول تعویض شوند.

 .16آسیب دیدگی ناشی از حمل بار غیر مجاز و زیاد
و همچنین جابجایی نامناسب با خودروبر.

 .17ایرادات ناشی از رانندگی در آب عمیق و یا
شستشوی موتور که باعث نفوذ آب به اجزا
الکترونیکی ،موتوری و داخلی خودرو گردد.

 .18در صورتی
کارگاهی و با
نشده توسط
کارگاههای غیر

که خودرو به روش تبدیل
استفاده از کیت های تائید
شرکت کرمان موتور در
مجاز دوگانه سوز شود ،کلیه

قسمتهای موتور و سوخترسانی و سیستم
ترمز از شرایط گارانتی خارج خواهند شد.

 .19ایرادات ناشی از استفاده از باتری با آمپراژ
نامناسب

 .20عدم مراجعه مالک خودرو مشمول فراخوان،
پس از اعالم فراخوان از سوی شرکت به
نمایندگیهای مجاز ،موجب خروج قطعات
مرتبط و سلب مسئولیت از شرکت خواهد شد.

 .21خودرو های معیوب که در مزایده یا با تخفیف
فروخته شدهاند مشمول گارانتی نخواهند بود
مگر با مجوز کتبی از شرکت کرمان موتور .

 .22خسارت ناشی از استهالک طبیعی خودرو،
فرسودگی و رنگ پریدگی.

 .23صدمات ناشی از تردد خودرو در مسیرهای قیر
پاشی شده ،نمک ریزی شده و عوامل بیرونی
نظیر (شن ،سنگریزه ،گرد و غبار یا سایر عوامل
جادهای) که باعث فرورفتن بدنه و صدمه به رنگ
بدنه یا شکستگی شیشه شود.

 .24تاثیر موارد پراکنده در محیط ،مانند سموم
دفع آفات نباتی و غیره ،فضله پرندگان ،شیره
درختان و همچنین عوامل جوی نظیر بارانهای
اسیدی .انواع آلودگیهای زیست محیطی و سایر

عوامل تاثیر گذار بر بدنه و رنگ خودرو.

 .25استفاده از مواد شیمیایی برای تمیز کردن رنگ
خودر و یا تزئینات داخلی

توجه
¬¬گارانتی رنگ خودرو در صورت رعایت نکات و
شرایط مطرح شده در این دفترچه« ،سه سال»
از تاریخ تحویل خودرو به مشتری میباشد.

wwموارد زیر موجب خروج خودرو از شرایط
گارانتی میگردد:

 .1دستکاری کیلومتر خودرو.

 .2عدم انجام سرویس اولیه مطابق شرایط تعیین
شده توسط شرکت بم خودرو.

 .4مواردی که به تشخیص شرکت نقص فنی ناشی از
عدم انجام به موقع سرویس های دوره ای بوده است.

¬¬مطابق دستورالعمل شرکت بازرسی ،کلیه
خدمات ارائه شده از طرف نمایندگی به مدت 2
ماه یا  ۳هزار کیلومتر کارکرد و قطعات به مدت
 6ماه یا  ۱۰هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا
برسد (مطابق شرایط اعالم شده) میبایستی
تضمین گردد.

¬¬عیوب ناشی از عدم انجام سرویسهای دورهای
مطابق با شرایط مندرج در همین دفترچه در
شبکه نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور،
باعث خروج مجموعههای مرتبط خودرو از
شرایط گارانتی میگردد.
¬¬زمان انجام سرویسهای ادواری در شرایط
آب و هوایی سخت و مناطق پر گرد و غبار و
آلوده بایستی کوتاهتر باشد .در چنین شرایطی
توصیه میشود که پیوسته سطح روغن ،آب و
وضعیت تسمهها را بازدید نمایید.
¬¬به خاطر داشته باشید که تعمیرات صحیح و
تعویض قطعات اصلی فقط در نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور و به دست
تکنیسینهای آموزش دیده میسر است.

ííتوصیههای مهم
 .1انجام سرویسهای ادواری و کنترل کارکرد
موتور خودرو عالوه بر اطمینان از رانندگی
و ایمنی سفر ،در کاهش آالیندگیهای زیست
محیطی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

 .2قبل از هر رانندگی طوالنی و به ویژه در فصول
گرم ،سطح روغن و دیگر مایعات را بازدید نمایید.

 .3هیچگاه کلید  A/Cخودرو را در دور موتور باال
روشن ننمایید.

 .4برای حفظ کارکرد طوالنی پمپ بنزین و سیستم
انژکتور خودرو بهتر است که باک بنزین را قبل از
رسیدنحجمبنزینباکبهمقدار %25آنراپرنمایید.

راهنمای گارانتی

 .3تعمیر خودرو در مکانهایی غیر از نمایندگیهای
مجاز و مورد تایید شرکت.

توجه

¬¬هزینه اجرت سرویسهای ادواری فقط شامل
مواردی است که در ستون مقابل به شرح کار
قید شده است و در صورت نیاز به خدماتی که
در آن ستون ذکر نشده باشد ،اجرت مطابق
قوانین و مقررات شرکت محاسبه و از مشتری
(یا گارانتی) اخذ میگردد
¬¬هزینه قطعات تعویض شده و یا مواد مصرف
شده برای خودرو در سرویسهای ادواری به
طور جداگانه مطابق قوانین و قیمتهای شرکت
محاسبه از مشتری (یا گارانتی) اخذ میگردد.
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 .5درصورت متوقف بودن خودرو به مدت بیش از 6
ماه روغن و فیلتر روغن را تعویض نمایید تا از
بروز خسارتهای فنی به موتور جلوگیری گردد.

 .6همیشه به چرخها و عالئم هشدار دهنده روی
صفحه آمپر توجه نمایید و در صورت مشاهده
عالمتی خاص با نمایندگی مجاز شرکت کرمان
موتور تماس حاصل نمایید.
 .7از اقدام به تعمیر و دستکاری خودرو توسط
اشخاص غیر مسئول و در تعمیرگاههای غیر
مجاز خودداری نمایید.

 .8سطح روغن موتور و نشتی روغن را هر  500کیلومتر
و یا قبل از شروع یک سفر طوالنی کنترل کنید.
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 .9سطح مایع خنک کننده و نشتی (هر روز) و یا بعد
از تعویض تسمه دینام ،واتر پمپ بازدید شود.

 .10هنگام اضافه کردن مایع خنک کننده از مایع
خنک کننده دارای شرایط ویژه خودرو استفاده
کرده و هرگز اب دارای امالح به مایع خنک
کنندهای که در کارخانه پر شده است اضافه
نکنید ،یک مخلوط نامناسب خنک کننده ممکن
است باعث ایجاد ایرادات جدی و یا آسیب به
موتور شود.

انجام خدمات سرویس اولیه

بین  2500تا  3000کیلومتر کارکرد و قبل از

سپری شدن یک سال از تاریخ تحویل خودرو

الزامی بوده و عدم انجام آن در محدوده زمانی
و مسافتی مذکور منجر به ابطال کامل گارانتی
خودرو میگردد.

w w w . b a m k h o d r o . c o m

ííسرویساولیه ( ۲۵۰۰ kmالی )۳۰۰۰ km
ردیف

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)...

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

راهنمای گارانتی

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

نوع عملیات
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ííسرویسهای دورهای
از آنجایی که انجام سرویسهای ادواری مطابق با توصیه شرکت سازنده خودرو ،تاثیر بسزایی 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.
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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

۹

خالصی پدال ترمز و کالچ

بازدید و در صورت نیاز تعویض

هر  10000 kmیا  6ماه

ردیف

شرح فعالیت

نوع عملیات

کیلومتر یا زمان انجام عملیات
(هرکدام زودتر فرا برسد)

۱۰

تایرها (فشار باد و فرسودگی آج)

بازدید و در صورت نیاز تعویض

هر  5000 kmیا  3ماه

بازدید و در صورت نیاز تعویض

هر  10000 kmیا  6ماه

بازدید و در صورت نیاز تعویض

هر  ۲۰۰۰۰ kmیا  ۱۲ماه
هر  10000 kmیا  6ماه

11

آچارکشی سیستم تعلیق و
جلوبندی(چرخها،فرمان،پلوسها و)...

12

لوله اگزوز وپایههای نگهدارنده آن

13

فیلتر بنزین

تعویض

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

۰۲۱ -42724

راهنمای گارانتی

شماره تلفن مرکز تماس و امداد خودروی کرمان موتور:

نخستین بار در سرویس اولیه و سپس
هر  20000 kmیا  12ماه
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فصل هشتم

لیست نمایندگیهای
مجاز شرکت
کرمان موتور
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شهر

صاحب امتیاز

نوع نمایندگی

کد

1

تبریز

شرکت تیزران
خودرو
(علیپور)

کد
شهر

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

فاکس

آدرس

فروش و خدمات
پس از فروش

1001

41

32861143

32861140

32861136

سه راهی فرودگاه ،کیلومتر  2جاده مرند ،شرکت
تیزران خودرو

2

تبریز

شرکت بانیان
فروش و خدمات
خودرو خودکار
پس از فروش
(خودکار)

1002

41

5512723
36379025

3

مراغه

شرکت رصد
فروش و خدمات
خودرو مراغه
پس از فروش
(فرخنده حال)

واحد فروش :فلکه باغ گلستان ،ابتدای خیابان امام
خمینی ،شرکت بانیان خودرو خودکار
واحد خدمات پس از فروش :میدان بسیج ،روبروی
کارخانه اطلس پود ،کوچه کرمان موتور

1003

41

37276871

مراغه ،جنب میدان مادر ،شرکت رصد خودرو مراغه

4

سراب

داوودی

5

تبریز

شرکت ایماژ
خودرو ایرانیان
(بهمنی)

فروش و خدمات
پس از فروش

1004

41

43234133

فروش

6

تبریز

36379020-24

37276868-74

37276868

 43234090سراب ،ابتدای جاده اردبیل ،روبروی اداره منابع طبیعی

1006

41

36662224

36662225

اتوبان پاسداران ،باالتر از الله پارک ،خیابان ولیعصر
دوم جنوبی ،نبش دهخدای دهم

1007

41

36371731

36371267

کیلومتر  1جاده تبریز تهران
نرسیده به سه راهی اهر ،نبش کوی مخترع

7

تبریز

بزازوری

فروش و خدمات
پس از فروش

1008

41

34475516

خیابان دیزل آباد دوم ،نرسیده به پل کسائی ،جنب
کارخانه کبریت سازی

8

تبریز

بزازوری

فروش

1009

41

شرکت ایماژ
خدمات پس از
خودرو ایرانیان
فروش
(بهمنی)

34473111

34475515

35595411

35595410

خیابان امام خمینی ،چهارراه بهشتی (منصور سابق)
برج ابریشم ،طبقه همکف

ردیف
9

سلماس

منسوبی

فروش و خدمات
پس از فروش

1104

44

35224673

10

خوی

شکاری

1106

44

36458335

11

ارومیه

غالم زاده

1107

44

12

ارومیه

نادربر

1109

44

13

اردبیل

فصاحتی

1201

45

33611305

14

اردبیل

علیزاده

1202

45

33823579

15

اردبیل

قبادی

فروش و خدمات
پس از فروش

1203

45

16

اصفهان

حاج نیلی

فروش و خدمات
پس از فروش

1301

31

36272276
36261183

17

اصفهان

بشتام

فروش و خدمات
پس از فروش

1302

31

33206361

فروش و خدمات
پس از فروش

فروش و خدمات
پس از فروش

فروش و خدمات
پس از فروش

فروش و خدمات
پس از فروش

32377788

35224673

سلماس ،جاده تبریز ،جنب نیروگاه برق

36458337

خوی ،بلوار مطهری ،میدان شهید نصرالهی

32369856

خیابان شیخ شلتوت ،جنب بانک سپه ،پالک 602

3764769

بزرگراه شهید رجایی بعد از پل میرزای شیرازی
نرسیده به خیابان پورشید

33612532

33610129

خیابان بعثت ،نرسیده به میدان ایثار

33822582

33823578

خیابان جام جم ،جنب بانک تجارت ،پالک 257

33635555

اردبیل ،کیلومتر  1جاده خلخال

36541841
36261181

36252828

واحد فروش :خیابان ارتش،
جنب پل هوایی حسین آباد ،پالک 331
خدمات پس از فروش :اول جاده شیراز ،مقابل شهرک
آزمایش

33206362

33206330

خیابان امام خمینی ،نبش چهار راه امام رضا

32360593

32774615

33632001

لیست نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور

شهر

صاحب امتیاز

نوع نمایندگی

کد

کد
شهر

فروش و خدمات
پس از فروش

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

فاکس

آدرس

181

ردیف

شهر

صاحب امتیاز

نوع نمایندگی

کد

18

شهرضا

ادیب نیا

1303

31

53287253
53287414

53287415

53287254

شهرضا اول جاده شیراز ،شهرک امیرکبیر
جنب بانک صادرات

19

اصفهان

شرکت حافظ
قطعات
(یاوری)

فروش و خدمات
پس از فروش

کد
شهر

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

فاکس

آدرس

فروش و خدمات
پس از فروش

1304

31

33867335

خیابان امام خمینی ،شهرک صنعتی امیرکبیر
بلوار عطاءالملک

فروش و خدمات
پس از فروش

1305

31

52647480

52647481-2

52633037

فوالد شهر ،سایت صنعتی ،فرعی سوم

فروش و خدمات
پس از فروش

1306

31

46251971

46251972

46251974

خیابان امام خمینی ،روبروی مسجدالرضا
ساختمان افشاری

فروش و خدمات
پس از فروش

1308

31

55572751

55572752

55572752

میدان مدخل ،میدان گاز ،ابتدای بلوار نوش آباد

فروش و خدمات
پس از فروش

1309

31

45274546

خیابان سعدی شمالی ،خیابان صبا

فروش و خدمات
پس از فروش

1310

31

34586070

34587490
34586303

34587490

اتوبان چمران ،حدفاصل خیابان آل احمد و اشراق
جنب نمایندگی ایران خودرو

فروش و خدمات
پس از فروش

1311

31

33513800

33513802

33513800

خمینی شهر ،بلوار امیر کبیر ،جنب نمایندگی سایپا

1402

26

34333439
34333436

34322635
34333436

34333439

باغستان غربی ،بلوار پرستار ،پالک 45
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فیروزبخش

21

نایین

شرکت
سریع کار
آسیا(افشاری)

22

کاشان

فخارزاده

23

شاهین
شهر

کریمی مقدم

24

اصفهان

25

خمینی
شهر

فاتحی

26

کرج

صفری

شرکت آسیا
بانژ (خلیل
زاده)

فروش و خدمات
پس از فروش

33868900

45243415

ردیف

تلفن  واحد
فروش

شهر

صاحب امتیاز

نوع نمایندگی

کد

کد
شهر

27

کرج

باقری

فروش

1403

26

32738060

28

مارلیک

شاه محمدی

فروش

1404

21

65157979

65104721

29

کرج

باقری

فروش

1407

26

34204929

34205708

30

کرج

آزموده فرد

خدمات پس از
فروش

1408

26

34208986

34208986

گوهردشت ،بلوار انقالب ،نبش خیابان درخشیده

31

کرج

سلیمی

فروش و خدمات
پس از فروش

1409

26

36636670

جاده مالرد ،خیابان گلستان (29پیک) ،پالک 21

32

کرج

آزموده فرد

فروش

1410

26

34211080

34467352

خیابان شهید بهشتی ،نبش دهقان ویالی دوم

33

کرج

خانم برشان

فروش

1411

26

33525481

33525445

مهرشهر ،بلوار امامزاده طاهر ،نرسیده به پمپ بنزین

34

کرج

ابراهیمی

فروش و خدمات
پس از فروش

1412

26

32301993
32307840

32307863

بلوار خلج آباد ،نبش کوچه اقبال ثانی

35

ایالم

رئیسی

فروش و خدمات
پس از فروش

1501

84

33384026
3384026

33384026

بلوار آزادی ،نبش کربالی یکم

36636668
36636669

بلوار دانش آموز بین میدان مادر و هفت تیر نرسیده به
32738073
چهارراه دولت آباد ،ساختمان سپهر
مارلیک ،بلوار ابوعلی سینا(سه بانده)
بین نرگس و نسترن
گوهردشت ،میدان طالقانی ،اول رستاخیز
روبروی پمپ بنزین پالک 159
لیست نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور

36600680
36600681

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

فاکس

آدرس

183

ردیف
دفترچه راهنمای خودروی جک S3

184

شهر

صاحب امتیاز

نوع نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

36

بوشهر

کاردانی

فروش و خدمات
پس از فروش

1601

77

33335260

33452876

37

دیر

بحرانی

38

تهران

تعمیرگاه
مرکزی شماره
)LIFAN( 1

فاکس

آدرس

واحد فروش :بعد از پمپ بنزین مرکز شهر ،خیابان
تنگستان ،روبروی ایران پیما
33452876
واحد خدمات پس از فروش :میدان آزادی ،ابتدای جاده
نیروگاه ،جنب دلوار کشتی

فروش و خدمات
پس از فروش

1602

77

35428608

35428608

دیر ،کیلومتر یک جاده ساحلی دیر به بوشهر

خدمات پس از
فروش

1701

21

44986561-3

44986560

کیلومتر  16جاده مخصوص کرج ،بلوار کرمان خودرو
بلوارنخل

39

تهران

شرکت هویک فروش و خدمات
پارس(هویک) پس از فروش

1703

21

22523573

22512449

22537376

40

تهران

شرکت اوج
صنعت غرب
(مشایخ)

خیابان رسالت 16،متری اول شمالی ،روبروی مسجد
حجت ،پالک 51

فروش و خدمات
پس از فروش

1707

21

44523604
44503077

44523604

44568374

میدان آزادی،کیلومتر  6جاده مخصوص کرج،نرسیده
به تهرانسر(بلوار گلها) ،سمت چپ

41

ری

سلیمانی پور

فروش و خدمات
پس از فروش

1708

21

33766161

33766161

33742670

ری ،خیابان ابن بابویه ،میدان صفائیه
شهید عبدالملکی ،پالک 8

42

تهران

تعمیرگاه
مرکزی
فروش و خدمات
1709
شماره4
پس از فروش
(شرکت بادران
گستر ایرسا)

21

77333410
77966561

77120112-3

77334399

خیابان دماوند ،بعد از سه راه تهرانپارس نرسیده به
خیابان اتحاد ،پالک 1056

ردیف
43

تهران

تعمیرگاه
فروش و خدمات
مرکزی شماره
پس از فروش
)JAC( 2

1711

21

44982002

44982003-4

44984884

کیلومتر  16جاده مخصوص کرج
بلوار کرمان خودرو ،بلوارنخل

44

تهران

فروش و خدمات
پس از فروش

1713

21

77541772

45

تهران

تعمیرگاه
مرکزی شماره
فروش و خدمات
( 3شرکت
1715
پس از فروش
پشتیبان
خدمات رهپو
صنعت پیشرو)

خیابان دماوند ،بین امام علی و سبالن
روبروی بی آر تی فرودگاه

21

66804040

بعد از میدان شیر پاستوریزه ،جنب بازار استیل ایران

46

تهران

خانم غالمی

خدمات در محل

1716

21

66644126

66644126

چهارراه یافت آباد ،میدان معلم ،طبقه همکف ،پالک 90

47

تهران

شرکت عمران
خودرو
حامی(تیرانداز)

خدمات پس از
فروش

1719

21

66002030

66004969

خیابان آزادی ،روبروی دانشگاه شریف ،خیابان
حیدرتاش،پالک 40

48

تهران

بداخشان

خدمات در محل 1720

21

66270150

66270124

خیابان خلیج فارس ،روبروی بانک اقتصاد نوین
ساختمان قائم ،پالک 333

49

پاکدشت

عسگری فر

1721

21

36465711

36463245

جاده خاوران ،پاکدشت ،خاتون آباد
جنب شرکت فرافلز

خانم هژبری
هوتکی

فروش و خدمات
پس از فروش

77595970

66819818

66804040

لیست نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور

شهر

صاحب امتیاز

نوع نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

فاکس

آدرس

185

دفترچه راهنمای خودروی جک S3

ردیف

186

تلفن  واحد
فروش

شهر

صاحب امتیاز

نوع نمایندگی

کد

50

شهریار

حدادی

فروش و خدمات
پس از فروش

کد
شهر

1723

21

65409200-3

51

تهران

شکاری

فروش

1724

21

65151522

65173643

52

تهران

شرکت
اوژن موتور
پارس(محمدی)

فروش و خدمات
پس از فروش

1725

21

44515959

44515959

کیلومتر  10جاده مخصوص ،روبروی رنگ هاویلوکس

53

تهران

صادقی
توحیدی

فروش و خدمات
پس از فروش

1726

21

46899501

جاده قدیم فتح (کرج ،تهران) ،کیلومتر  ،20جنب شهر
قدس

54

تهران

پایدار فرد

فروش

1731

21

22840088

22840088

55

تهران

شرکت آدونیس
خودرو
(یعقوبیان)

خیابان پاسداران ،بین نگارستان ششم وهفتم پالک
،167طبقه اول

فروش

1732

21

44023926 - 45895

44023926

فلکه دوم صادقیه ،بلوار فردوس
بعد از کوچه احمدی ،پالک 93

56

تهران

خسروانی

فروش

1733

21

66015502

66069059

خیابان آزادی ،خیابان جیحون ،نرسیده به چهار راه
طوس سمت چپ پالک725

57

تهران

میرزایی

فروش

1734

21

88433684

88405948

خیابان مطهری ،بعد از خیابان سهرودی
نیکران خودرو ،پالک 69

58

تهران

خانم غالمی

فروش

1739

21

66644528

66634953

چهار راه یافت آباد ،بلوار معلم ،میدان معلم ،پالک 1

46899600

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

46858598

فاکس

آدرس

65409204

شهریار ،میدان جهاد ،بلوار شورا ،نبش میدان جعفریه
جاده مالرد ،بعد از سه راه اندیشه ،نرسیده به خیابان
شهید صدوقی

مقدسی

فروش

1746

21

60

تهران

ردیف

صاحب امتیاز

نوع نمایندگی

کد

کد
شهر

شهر

 59اسالمشهر

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

56122212-14

فاکس

آدرس

56122214

اسالمشهر ،نبش خیابان آیت اله کاشانی

فروش

1747

21

26750092

26750383

اقدسیه ،ابتدای بلوار ارتش ،روبروی باغ بهشت

61

تهران

خدامددی

فروش

1748

21

44427936

44617431

بزرگراه ستاری ،خیابان میرزابابایی پالک 190

62

تهران

مرادی

فروش

1751

21

22322448

26142433

اتوبان رسالت ،بعد از خیابان کرمان
نرسیده به میدان رسالت ،پالک 824

63

تهران

رفیعی نیا

فروش

1752

21

66434312

66427910

64

تهران

شرکت اوج
صنعت غرب
(مشایخ)

فروش

1754

21

55401213

65

تهران

66

تهران

شرکت کیان
خودرو نقش
رستم (زارع)

شرکت بادران
گستر ایرسا
(علوی نسب)

خیابان آزادی ،نرسیده به بزرگراه نواب
خیابان رودکی ،تقاطع خیابان کلهر

 55407654میدان قزوین ،خیابان قزوین ،خیابان غفاری ،پالک 58

فروش

1756

21

44829589-44829489

44829863

جنت آباد شمالی ،باالتر از اتوبان نیایش ،نبش 20
متری گلستان غربی ،پالک 304

فروش

1759

21

33787498-33787671

33252369

خیابان پیروزی ،نبش خیابان فارابی ،پالک 808

لیست نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور

شرکت فضل
خودروی
پارسیان
(زیبایی)

187

ردیف
دفترچه راهنمای خودروی جک S3

188

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

شهر

صاحب امتیاز

نوع نمایندگی

کد

67

تهران

شرکت بادران
گستر ایرسا
(علوی نسب)

کد
شهر

فروش

1760

21

77228204-77228195

68

تهران

نیکوکار

فروش

1761

21

22987892-3

69

تهران

رفیعی نیا

فروش

1762

21

33546321 - 33546326

فاکس

آدرس

77227841

خیابان فرجام ،بین خیابان آیت و خیابان حیدرخانی

22987880

پاسداران ،خیابان ساقدوش ،جنب تاالر ساقدوش

خیابان  17شهریور ،پایین تر از اتوبان محالتی (آهنگ)
33549425
باالتر از بلوار قیام ،روبروی مسجد سلمان

70

تهران

حسینی

فروش

1763

21

55282194

55282196

71

تهران

شرکت عمران
خودرو
حامی(تیرانداز)

چهاردانگه ،میدان مصلی ،بازار بزرگ امام رضا
پالک  ،81بلوک A

فروش

1764

21

66964810

66468683

خیابان کارگر ،باالتر از میدان پاستور ،پالک 1061

72

تهران

فروش

1765

21

88318510

88318509

خیابان مطهری ،خیابان جم ،پالک 64

73

تهران

خانم زاهدی
وفا

فروش

1768

21

66502584

66502584

خیابان ستارخان ،روبروی خیابان نیایش

74

تهران

نیکوکار

فروش

1770

21

88372318-19

88084410

سعادت آباد ،بلوار دریا ،نرسیده به خیابان رامشه،
روبروی صرافهای جنوبی ،پالک 62

75

تهران

نیکوکار

فروش

1771

21

22622785

22622788

شرکت عمران
خودرو
حامی(تیرانداز)

خیابان شریعتی ،خیابان شهید کالهدوز
نرسیده به بلوار کاوه ،نبش کوچه موسوی

ردیف
76

شهریار

افشارها

فروش

1773

21

65291470-1

77

تهران

نصیرزاده

فروش و خدمات
پس از فروش

1774

21

26417217، 26417540

26417480

78

بروجن

بنایی

فروش و خدمات
پس از فروش

1801

38

34221779

34236969

بروجن ،جاده مبارکه روبروی پمپ بنزین ایتام

79

شهرکرد

رضایی

فروش و خدمات
پس از فروش

1802

38

32279154

خیابان فردوسی جنوبی ،پالک 23

80

بیرجند

غازیزاده

فروش و خدمات
پس از فروش

1902

56

32446896

فلکه توحید ،بلوار سید جمال الدین اسدآبادی ،جنب
سالن پذیرایی سی گل

81

مشهد

2001

51

38528016
36663151

واحد فروش :میدان عدل خمینی ،نبش خرمشهر 17
واحد خدمات پس از فروش :جاده قوچان ،آزادی 117

82

مشهد

هادی زاده

فروش

2006

51

32279151

32279153

32446509
38591910
38526009

36675007

36071070

65291219

شهریار ،باالتر از میدان جهاد ،بلوار عالمه
نبش کوچه الوند
تهران ،سعادت آباد ،بلوار 24متری ،خیابان یکم شرقی
مجتمع تعمیرگاهی دشت بهشت ،پالک67

36088780

بلوار وکیل آباد بین  19و  21نرسیده به پل هاشمیه

83

سبزوار

علی آبادی

فروش و خدمات
پس از فروش

2007

51

44293328
44293331

44441183
44449353

44293328

جعفرآباد ،خیابان آیت اله دستغیب ،نبش جنب
دستغیب 28

84

قوچان

بابایی

فروش و خدمات
پس از فروش

2008

51

4721711-2

47232914

47217113

بعد از میدان ورزش ضلع شمالی بلوار امام رضا
روبروی دانشگاه سماء

لیست نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور

شهر

صاحب امتیاز

نوع نمایندگی

کد

کد
شهر

تعمیرگاه
فروش و خدمات
مرکزی مشهد
پس از فروش
(عاکف)

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

فاکس

آدرس

189

دفترچه راهنمای خودروی جک S3

ردیف

190

شهر

صاحب امتیاز

نوع نمایندگی

کد

85

گناباد

نوری

فروش و خدمات
پس از فروش

کد
شهر

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

فاکس

آدرس

2009

51

57226951-2

57260901-3

57228907

خیابان سعدی ،نبش سعدی 21

86

مشهد

عاکف

فروش

2010

51

38480433

38480434

سه راه ادبیات ،خیابان اسدالله ،نبش اسدالله زاده
هشتم

87

نیشابور

زرندی

فروش و خدمات
پس از فروش

2011

51

43335775-43342020
43342121

43334432

نیشابور ،بلوار آزادگان

88

تربت
حیدریه

نوری

فروش

2012

51

52284440

52284450

تربت حیدریه ،جاده سنتو ،نبش امام رضا 24

آتشین پنجه

فروش و خدمات
پس از فروش

2013

51

52527063

میدان بسیج ،نبش معدآباد دوم

شرکت
بازرگانی
فروش و خدمات
2015
یاران خودرو
پس از فروش
خراسان(بیک
خراسانی)

51

 89تربت جام

90

مشهد

91

مشهد

هادی زاده

92

مشهد

شرکت نگین
خودرو
تابران(رنگانی)

52537061

52537345

38555563

مشهد ،خیابان امام رضا
بین میدان بسیج و امام رضا  ،27پالک 1

فروش و خدمات
پس از فروش

2016

51

37529510

37529511

مشهد،بلوار صدمتری،حد فاصل میدان امام حسین و
میدان سپاد

فروش و خدمات
پس از فروش

2017

51

36578315

36578315

مشهد ،بزرگراه آزادی ،بعد از تقاطع شاهد
به سمت پل قائم ،روبروی کارخانه پپسی

38555562

38537840-1

ردیف
93

بجنورد

عضدی

فروش و خدمات
پس از فروش

2101

58

32316793

32316791

32316790

خیابان امام خمینی ،باالتر از نیروگاه برق

94

بجنورد

عضدی

فروش

2102

58

32241667

32221948

95

اهواز

شرکت زیبا
خودرو فرزاد
(زیبایی)

میدان فردوسی ،خیابان رضا امامی جنوبی(امیریه)
جنب بانک ملت

فروش و خدمات
پس از فروش

2202

61

35567723-4

35567720

بزرگراه آیت الله بهبهانی ،جنب مجتمع نمایشگاهی

96

بهبهان

دارخال

فروش و خدمات
پس از فروش

2205

61

52826800

جاده اهواز ،میدان استیل ،نرسیده به پمپ بنزین

97

زنجان

قربانیان

فروش و خدمات
پس از فروش

2302

24

33337071-3

33362449

کمربندی جنوبی خیام ،جنب ایران خودرو

98

زنجان

خاکی پرست

فروش و خدمات
پس از فروش

2303

24

33321329

33321326

خیابان خیام ،نرسیده به میدان فلسطین ،روبروی
مدرسه قائم

99

شاهرود

رضایی

فروش و خدمات
پس از فروش

2403

23

32393002

33393003

خیابان تهران ،میدان هفت تیر
ابتدای جاده کارخانه قند

100

سمنان

خسروانی

فروش و خدمات
پس از فروش

2404

23

33304444

33303344

میدان قومس ،بلوار  15خرداد ،نبش بلوار خودکفایی

101

زاهدان

غازی زاده

فروش و خدمات
پس از فروش

2501

54

3227300

میدان  15خرداد (فلکه شرکت نفت)

52836050

33231981

52837170

33231981

لیست نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور

شهر

صاحب امتیاز

نوع نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

فاکس

آدرس

191

شیروانی

فروش و خدمات
پس از فروش

2605

71

43339368

43341640

43336426

مرودشت ،کیلومتر یک جاده تخت جمشید

103

شیراز

حسینی

فروش

2606

71

32345554

خیابان هنگ ،قبل از چهار راه بنفشه

104

شیراز

رستمی

فروش و خدمات
پس از فروش

2607

71

38424827

بلوار باهنر شمالی،بعد از ساختمان دریس

105

شیراز

تعمیرگاه
مرکزی شیراز
فروش و خدمات
2608
(شرکت
پس از فروش
ساالر موتور
پارسیان)

71

38207970-5

106

آباده

نیکو

فروش و خدمات
پس از فروش

2609

71

44364401-4

107

جهرم

حاجی پور

فروش و خدمات
پس از فروش

2610

71

108

داراب

نیکخواهی

فروش و خدمات
پس از فروش

2611

71

109

نورآباد

پارسیان

فروش و خدمات
پس از فروش

2613

71

ردیف

صاحب امتیاز

نوع نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

فاکس

آدرس

شهر

 102مرودشت

دفترچه راهنمای خودروی جک S3

192

32345551-2
38424828
38424941

54441659

38424828
38425041

54342390

53549678
42544131

42544114

 38207970-5بلوار امیرکبیر حدفاصل چهارراه سرباز و شرکت نفت

44364405

بلوار آزادی ،کیلومتر یک جاده اصفهان

54441659

خیابان استاد مطهری ،جنب کلینیک تخصصی هنری
نبش کوچه 27

53549680

بلوار امام خمینی ،بلوار کرمان موتور

42544114

بلوار خلیج فارس ،نرسیده به پلیس راه
جنب چشمه آب گرم

شهر

صاحب امتیاز

نوع نمایندگی

کد

کد
شهر

110

شیراز

گرک یراق

فروش و خدمات
پس از فروش

2614

71

111

کازرون

حق شناس

فروش و خدمات
پس از فروش

2615

71

42331000

112

الر

اکرمی

113

شیراز

شرکت
بازرگانی
شیراز تسلیم
(تسلیم)

فروش و خدمات
پس از فروش

2616

71

52272334

فروش و خدمات
2617
پس از فروش

71

114

قزوین

115

قم

37210494

بلوار نصر ،بعد از شرکت ایرانسل ،نبش کوچه 14

42330199

42330198

میدان دانشگاه ،بلوار دانشگاه

52272332
52272335

52272330

الر،شهر خور ،ابتدای بلوار فرمانداری

37218293

37316600

شیراز ،بلوار سلمان فارسی

2701

28

33559053

33559762

33557717

بلوار اسدآبادی ،پالك 86

2801

25

36666441-2

36666441

36655442

خیابان امام خمینی ،بعد از فلکه شهید زین الدین
بعد از بیمارستان خرمی ،نرسیده به پل دستغیب

116

قم

صمصامی

فروش و خدمات
پس از فروش

2802

25

38877700

38870001-2

38877700

بلوار دانش ،کوچه مدرسه سازی

117

سنندج

بهرامی

فروش و خدمات
پس از فروش

2901

87

33360111

33360124

33236665

ابتدای جاده همدان ،روبروی پلیس راه ،جاده نایسر
جنب نمایندگی ایران خودرو

شرکت سفیر
خودرو امین
(طیبا)

فروش و خدمات
پس از فروش

شرکت خدماتی
فروش و خدمات
نگین خودرو قم
پس از فروش
(حسنخانی)

37316607

لیست نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور

ردیف

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

فاکس

آدرس

193

دفترچه راهنمای خودروی جک S3

کد

کد
شهر

3001

34

33257802

فروش و خدمات
پس از فروش

3002

34

44313331

3005

34

44213379

34

42280100

43310197

44210227

34280794

بلوار امام رضا ،نبش کوچه شماره 3

32728744

کرمان ،جاده تهران300 ،متر بعد از پل راه آهن

ردیف

194

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

شهر

صاحب امتیاز

118

كرمان

شرکت خدمات
فروش و خدمات
بازرگانی هزار
پس از فروش
(برازوان)

119

بم

امانیان

120

بم

صوفی آبادی

فروش و خدمات
پس از فروش

121

سیرجان

صفاری

فروش و خدمات
پس از فروش

3008

122

جیرفت

کریمی افشار

فروش و خدمات
پس از فروش

3009

34

123

بم

ادیب

فروش و خدمات
پس از فروش

3010

34

44210227_44210229

یوسفی

فروش و خدمات
پس از فروش

3012

34

34280793

شجاعی

فروش و خدمات
پس از فروش

3013

34

 124رفسنجان

125

کرمان

نوع نمایندگی

32610360

فاکس

آدرس

33257801

ابتدای اتوبان هفت باغ علوی

44317896

کمربندی مطهری ،روبروی بانک قوامین ،خیابان
ابوالفضل

44217791-3

44216984

بم ،کیلومتر  2جاده بم به کرمان

42239007

42261197

ابتدای بلوار تهران ،روبروی گمرک
جنب پمپ بنزین 110

43310197

جیرفت چهار راه صاحب آباد ،خیابان سلمان فارسی
بم ،خیابان طالقانی ،نبش طالقانی 18

32616594

ردیف

کد
شهر

شهر

صاحب امتیاز

126

زرند

شرکت
بازرگانی
فروش و خدمات
3014
رادین بوتیا
پس از فروش
خودور کارمانیا
(سلطان زاده)

34

 127کرمانشاه

129

گرگان

33438623

کرمان،زرند خیابان شهید بهشتی
مابین کوچه  11و 13

الهیاری

فروش و خدمات
پس از فروش

3101

83

38213842-3

38258741-2

38226130

خیابان اربابی ،باالتر از بانک مسکن
تقاطع حکیم نظامی

زارع

فروش و خدمات
پس از فروش

3201

74

33321011

33321208

33321011

خیابان عدل ،نرسیده به میدان انقالب

33438759-60

شرکت
بازرگانی
فروش و خدمات
3302
هیرکان خودرو
پس از فروش
جاللی
(جاللی)

17

32130194

32129741

32158898

انتهای بلوار جرجان ،جنب کارواش جاللی

130

گنبد
کاووس

ولی محمدی

فروش و خدمات
پس از فروش

3303

17

33222427

33222865

33227756

خیابان حافظ جنوبی ،چهارراه امامزاده شرقی

131

آق قال

سقر

فروش

3305

17

324527404

آق قال خیابان نماز بعد از بیمارستان آل جلیل

34527404

لیست نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور

128

یاسوج

نوع نمایندگی

کد

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

فاکس

آدرس

195

ردیف

شهر

صاحب امتیاز

نوع نمایندگی

132

گرگان

شرکت
بازرگانی
هیرکان خودرو
جاللی (جاللی)

133

گرگان

طاهری

134

رشت

شرکت دیار
بهمن شمال
(میرخداوندی)

فروش

3307

17

32470014

32470161

بلوار امام رضا ،جنب دانشگاه علوم پزشکی

فروش و خدمات
پس از فروش

3308

17

32470600-604

32470469

بلوار امام رضا ،مقابل سایت استانداری گلستان

فروش و خدمات
پس از فروش

3403

13

33255355

33255356

33221231

خیابان سعدی ،روبروی بازار روز ،اول خط ماشین

فروش و خدمات
پس از فروش

3404

13

42239523

42239508
42238125

42239508

الهیجان ،جاده رشت ،باالتر از میدان ابریشم

فروش و خدمات
پس از فروش

3406

13

34491751-4

کیلومتر  3جاده رشت انزلی نمایندگی بنیان خودرو
زرین

فروش و خدمات
پس از فروش

3409

13

33592888

ابتدای اتوبان رشت به فومن ،آتشگاه ،سه راه خاور،
پالک 23

 138الهیجان

طواف زاده

فروش

3410

13

42223899

الهیجان ،خیابان نیما ،نبش نیمای 2

 139خرم آباد

ناصری

فروش و خدمات
پس از فروش

3501

66

33408020

بلوار بهارستان ،ماسور ،بوتان

 135الهیجان
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196

کد

کد
شهر

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

فاکس

آدرس

136

رشت

137

رشت

طواف زاده
شرکت بنیان
خودرو زرین
(قربانی)
خانم هژبری
هوتکی

34491751-4

33592702

33592232

42221969
33432900
33401040

33409356

141

بابل

آقاجانی

فروش و خدمات
پس از فروش

3602

11

32272924

142

تنکابن

کاویانی

فروش و خدمات
پس از فروش

3603

11

54272424
54275000

54270101-4

143

آمل

موسوی

فروش و خدمات
پس از فروش

3607

11

44288501

43081111

144

ساری

عرب خزائلی

فروش و خدمات
پس از فروش

3608

11

33736852

ردیف

باژدان

فروش و خدمات
پس از فروش

3502

66

 140خرم آباد

33438572

بلوار بهارستان ،میدان بهارستان

32274490

32271948

خیابان طالقانی،كیلومتر 2جاده بابل به آمل
روبروی فروشگاه شهاب

54270105

جاده چالوس ،جنب منابع طبیعی

43082222

جاده محمودآباد ،ابتدای جاده سرخرود

33438570

33736853 33736849-50

جاده نکاء ،کیلومتر  ،10جنب هتل بادله

145

بابل

صادقی

فروش

3609

11

32252500-32252505

32253660

ابتدای جاده قائمشهر ،جنب پمپ بنزین شهمیری

146

بابل

ابراهیمی

فروش

3611

11

32250750

32250750

جاده قائم شهر ،نبش کوچه هریکنده

147

چالوس

3614

11

52226786

خیابان  17شهریور ،جنب بانک سپه

فروش و خدمات
فقیه عبداللهی
پس از فروش

52227335

52219665

لیست نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور

صاحب امتیاز

نوع نمایندگی

کد

کد
شهر

شهر

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

فاکس

آدرس

197

پهلوان

فروش و خدمات
پس از فروش

3616

11

149

اراک

محمدی

فروش و خدمات
پس از فروش

3702

86

32773612

150

ساوه

نیکوکار

فروش و خدمات
پس از فروش

3703

86

42460444

151

اراک

محمدی

فروش

3704

86

 152بندرعباس

حاج ملک

فروش و خدمات
پس از فروش

3801

76

33514700
33514800

 153بندرعباس

صفاری

فروش و خدمات
پس از فروش

3802

76

33621709

پورباقری

فروش و خدمات
پس از فروش

3803

76

ردیف

صاحب امتیاز

نوع نمایندگی

کد

کد
شهر

شهر

 148قائمشهر
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198

154

میناب

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

فاکس

آدرس

42282893

کیلومتر  2جاده سوادکوه ،باالتر از تاالر پشت

32777379

32768750

میدان بسیج

42460279

42460215

ساوه ،بلوار آزادی ،نبش آزادی 24/1

33281012

خیابان قائم مقام ،بعد از چهارراه ادبجو ،پالک 3334

33563977

33514600

واحد فروش :بلوار پاسداران ،مابین میدان یادبود و
چهارراه  22بهمن ،خیابان مالک اشتر
نبش کوچه شهید سرپرست
واحد خدمات :سه راه جانباز ،بلوار فرزانگان
کوچه ساحل یکم

33710247

33621708

واحد فروش :بندرعباس ،بلوار امام خمینی
جنب پمپ بنزین بالل
واحد خدمات :کیلومتر یک جاده تهران
بعد از تن ماهی ساحل

42284811

میناب ،بلوار رسالت ،پالک 1481

42283144

33256900

42281720-21

32220230

32227489

32227377

بلوار خلیج فارس ،بعد از کوچه کارخانه قند

34645381

34645332

بهار ،جاده کرمانشاه ،روبروی آرد سینا
نرسیده به پلیس راه

38254024-25

38253075

بلوار دانشجو ،سه راه تعاون ،جنب پارک شادی

32346977

میبد ،بلوار مدرس نرسیده به میدان نماز

ردیف

81

34265802

34265803

34265804

میدان کربال ،ابتدای جاده کرمانشاه

شهر

صاحب امتیاز

155

همدان

فروش و خدمات
باب الحوائجی
پس از فروش

3902

156

مالیر

غیاثوندان

فروش و خدمات
پس از فروش

3903

81

157

بهار

پوروش

فروش و خدمات
پس از فروش

3904

81

34645331

158

یزد

شرکت احرار
(فرشی)

فروش و خدمات
پس از فروش

4001

35

38254470

159

میبد

شرکت احرار
(فرشی)

فروش

4004

35

نوع نمایندگی

32346988

لیست نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور

کد

کد
شهر

تلفن  واحد
فروش

تلفن واحد خدمات
پس از فروش

فاکس

آدرس

199
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