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I

پیشگفتار
به عنوان یکی از مالکان خودروی جیلران موتور به شما خوش آمد می گوییم. پیشرفته ترین تکنولوژی مهندسی به همراه تجهیزاتی کامل و دقیق در خودروی 

محبوب شما گردهم آمده است که شرکت ما بسیار به آن مفتخر است.
لطفاً، پیش از رانندگي، برای آگاهی از تمامی نکات و نحوه کار با خودرو کتابچه راهنمای مالک را به دقت مطالعه نمایید. این امر نه تنها موچب سهولت در رانندگی 

می شود، بلکه لذت فراوانی نیز به همراه دارد.
لطفاً به خاطر داشته باشید که عاملیت هاي مجاز شرکت جیلران موتور از عملکرد و ساختار انواع مدل ها به طور کامل اطالع داشته و آماده پاسخ گویی به تمامي نیازهاي 
شما در رابطه با خودرو مي باشند؛ از این جهت در صورت نیاز خودرو به سرویس، لطفاً با نزدیکترین عاملیت مجاز شرکت جیلران موتور تماس حاصل نمایید تا از سرویس 

مناسب و مشاوره درخصوص خودرو با بهترین کیفیت برخوردار شوید.
در صورت انتقال مالکیت خودرو به شخصي دیگر، لطفاً این کتابچه راهنما را در اختیار مالک جدید قرار دهید تا وي نیز درك کاملي از روش هاي صحیح استفاده 

از خودرو داشته باشد.
این کتابچه راهنما تمامي مدل ها و تجهیزات )شامل تجهیزات اختیاري( را شرح مي دهد، بنابراین ممکن است تجهیزاتي در این کتابچه راهنما ذکر شده باشد که 

در خودروي شما نصب نشده اند.
تمامي اطالعات و مشخصات درون کتابچه راهنما )تا زمان چاپ این کتابچه راهنما(کاماًل به روز مي باشند. با این وجود، شرکت در حال ارتقاء مداوم خودرو بدون 

اطالع مالک مي باشد.

شرکت جیلران موتور، سهامي خاص 
2013

تمام حقوق محفوظ است، شرکت کلیه حقوق کپي رایت این کتابچه به هر شیوه اعم از الکترونیکي شامل عکسبرداري، ضبط یا ذخیره در هر گونه بانک اطالعاتي 
یا سیستم بازنویسي یا ترجمه کامل یا بخشي را بدون اجازه کتبي براي خود محفوظ مي دارد.
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دستورالعمل هاي مهم کتابچه راهنما
کتابچه راهنمای استفاده و کتابچه راهنمای تعمیر و نگهداری توافقی بین شرکت 
سازنده و فرد استفاده کننده از خودرو مبنی بر استفاده صحیح، مسئولیت های 
کیفی گارانتی ، خدمات پس از فروش و غیره می باشد. لطفاً پیش از استفاده از 
خودروی جیلران موتور ، این کتابچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید. در صورت 
بروز هرگونه نقص به دلیل استفاده بیش از حد ، استفاده نادرست، عدم نگهداری 
صحیح با توجه به مقادیر مسافت/ زمان طی شده یا نصب قطعات غیرمجاز ، حق 

ادعای غرامت و گارانتی را از خود سلب می کنید.
بر روی  بیشمار  منفی  تاثیرات  دلیل  به  بر روی خودرو  غیرمجاز  قطعات  نصب 
عملکرد، ایمنی و عمر مفید خودرو ممنوع می باشد؛ حتی اگر برطبق قوانین و 

مقررات دولتی باشد.
غیرمجاز  قطعات  نصب  دلیل  به  شده  ایجاد  غیرمستقیم  و  مستقیم  مشکالت 

مشمول گارانتی نمی باشند.

اخطار ایمنی و صدمه به خودرو
در این دستورالعمل، اخطارهای ایمنی و اخطارهای صدمه به خودرو شرح داده 
شده است، برای جلوگیری از صدمات احتمالی به اشخاص یا خودرو از این 

دستورالعمل پیروی نمایید.
نصب قطعات غیرمجاز بر روی خودرو به دلیل تاثیرات منفی بی شمار بر روی 
عملکرد، ایمنی و عمر مفید خودرو ممنوع می باشد؛ حتی اگر برطبق قوانین و 

مقررات دولتی باشد.
غیرمجاز  قطعات  نصب  دلیل  به  ایجاد شده  غیرمستقیم  و  مستقیم  مشکالت 

مشمول گارانتی نمی باشند.
نحوه استفاده و شرح انواع اخطارها در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد :

  هشدار
• به صدمات 	 منجر  پیام هشدار مي تواند  این  به  توجه  براي هشدار: عدم 

یا دیگر اشخاص،  راننده  به  احتمالي  براي کاهش صدمات  جانی گردد. 
راننده باید به موارد اشاره شده، توجه نماید.

توجه

• براي هشدار : عدم توجه به این پیام هشدار مي تواند منجر به صدمه دیدن 	
خودرو یا تجهیزات گردد. براي کاهش این صدمات احتمالی، راننده باید به 

موارد اشاره شده، توجه نماید.
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عالمت ایمنی

مشاهده عالمت ایمني فوق به معني عدم انجام این کار 
یا عدم اجازه رخ دادن آن است.

 این عالمت به اقدامات انجام شده برای حفاظت از محیط 
         زیست اشاره دارد.

   تجهیزات دارای این سمبل فقط در برخی مدل های ساختاری 
قابل استفاده هستند و به عبارت دیگر به عنوان قطعه ای 
اختیاری در مدل های محدود مورد استفاده قرار می گیرند.
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در هنگام روشن شدن هر یک از چراغ هاي نشانگر زیر، دستورالعمل ارائه شده را انجام دهید.
دستورالعمل در صورت روشن شدن چراغ نشانگر یا به صدا در آمدن آژیر 

)a(.در صورت آزاد بودن ترمز دستي، خودرو را پارك کرده و با عامليت مجاز شركت جيلران موتور تماس حاصل فرمائید 

)b(.لطفاً کمربند ایمني خود را ببندید 

)c(.خودرو را پارك کرده و کنترل نمائید 

)d(.خودرو را پارك کرده و کنترل نمایید 

)e(.خودرو را به عامليت مجاز شركت جيلران موتور ببرید 

)f(.سوخت گیري نمائید 

)g(.خودرو را به عاملیت مجاز شرکت جیلران موتور ببرید 

)h(.درب ها را ببندید 

)i(.خودرو را به عاملیت مجاز شرکت جیلران موتور ببرید 

)j(سوئیچ را بردارید.آژیر یادآور سوئیچ 

)k(چراغ  ها را خاموش کنید.آژیر یادآور خاموش نمودن چراغ ها 



7

نگاه کلی
دستورالعمل هاي مهم 

a( چراغ هشدار سیستم ترمز 
حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن "ON"، در شرایط زیر این 

چراغ روشن مي شود:
• باال بودن اهرم ترمز دستي:	

حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن "ON"، حتي پس از آزاد 
کردن اهرم ترمز دستي، این چراغ چند ثانیه روشن مي ماند.

• پایین بودن سطح روغن ترمز:	

  هشدار
• بسیار 	 است،  پایین  خیلی  ترمز  روغن  سطح  که  زمانی  مداوم  رانندگي 

خطرناك است.

در هرکدام از شرایط زیر، براي کنترل خودرو به عامليت مجاز شركت جيلران 
موتور مراجعه نمائید.

• اهرم 	 و کشیده بودن   "ON" روشن  موقعیت  به  از چرخاندن سوئیچ  پس 
ترمز دستي، چراغ نشانگر روشن نمي شود.

• اهرم 	 بودن  آزاد  "ON"و  روشن  موقعیت  به  سوئیچ  چرخاندن  از  پس 
ترمزدستي، چراغ خاموش نمي شود.

درصورتیکه حین رانندگي چراغ روشن شده و سپس خاموش شود یا دوباره 
روشن نشود، شرایط عادي است.

  هشدار
در شرایط زیر، بالفاصله خودرو را در مکاني ایمن پارك نموده و با عامليت 

مجاز شركت جيلران موتور تماس حاصل نمایید:
• چراغ 	 دستي،  ترمز  کردن  آزاد  از  پس  حتي  موتور،  بودن  روشن  حین 

خاموش نشود. در این حالت، ممکن است ترمز به درستي عمل نکرده 
و در نتیجه فاصله ترمزگیري طوالنی تر شود. براي ترمز اضطراري، پدال 

ترمز را محکم فشار دهید.
• چراغ هشدار سیستم ترمز و چراغ هشدار "ABS" همزمان روشن شوند. 	

به  بلکه خودرو  نمي کند،  عمل   "ABS" سیستم  تنها  نه  حالت،  این  در 
شدت ناپایدار است.

b( چراغ هشدار بازبودن کمربند ایمني راننده
این چراغ بستن کمربند ایمني را به راننده یادآوري مي کند.

یا   "ON" روشن  وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  قراردادن  از  پس  که  درصورتي 
"START" کمربند ایمني راننده بسته نشده باشد، این چراغ روشن شده و تا 

بستن کمربند ایمني راننده روشن مي ماند.
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)C( نشانگر خالي بودن یا پر بودن باتري
این چراغ خالي بودن باتري را هشدار مي دهد. درصورتي که این چراغ حین رانندگي 
روشن شد،  سیستم شارژ دچار مشکل شده است. با این وجود، هنوز موتور روشن 
مي ماند تا شارژ باتري به طور کامل خالي شود. در این حالت سیستم تهویه مطبوع، 
فن و سیستم صوتي را خاموش کرده و به نزدیکترین عامليت مجاز شركت جيلران 

موتور مراجعه نمایید.

)d( چراغ هشدار فشار روغن 
این چراغ، نشانگر پایین بودن فشار روغن موتور مي باشد. در صورت چشمک 
امن  مکاني  به  آرامي  به  رانندگي،  حین  چراغ  مداوم  شدن  روشن  یا  زدن 
رانندگي کرده، خودرو را متوقف نموده و موتور را خاموش نمایید. سپس براي 

تعمیر خودرو با عامليت مجاز شركت جيلران موتور تماس حاصل نمایید.
زماني که موتور در حال درجا کار کردن است، ممکن است این چراغ گاهگاه 

یا اندکي پس از ترمز اضطراري روشن شود.
حین افزایش تدریجي سرعت و خاموش بودن چراغ، سیستم در حال عملکرد 

عادي مي باشد.
در هنگامی که سطح روغن موتور خیلی پایین است نیز ممکن است این چراغ 
روشن شود؛ این چراغ برای بیان پایین بودن سطح روغن موتور بکار نمي رود. سطح 

روغن موتور را با میله اندازه گیري )گیج( بررسي نمایید.

  توجه
• از رانندگي حین روشن بودن چراغ خودداري نمایید، در غیر این صورت 	

موتور صدمه مي بیند.

)E( چراغ هشدار نقص سیستم کنترل الکترونیکي موتور
این چراغ روشن  موتور،  الکترونیکي  نقص در سیستم کنترل  بروز  درصورت 
به  را  خودر  لطفاً  رانندگي،  حین  چراغ  شدن  روشن  درصورت  مي شود، 

عامليت هاي مجاز شركت جيلران موتور ببرید

)F( چراغ هشدار نقص موتور
این چراغ براي نمایش نقص در برخي سیستم هاي الکتریکي موتور بکار مي رود.

درصورتي که حین فشاردادن پدال گاز، دور موتور باال نرود، نقص در سیستم 
کنترل الکترونیکي دریچه گاز وجود دارد که مي تواند منجر به لرزش خودرو 
گردد، اما در صورت فشار دادن آهسته تر پدال گاز با نیروي بیشتر، مي توان با 
سرعت کم به رانندگي ادامه داد. در اولین فرصت براي بازرسي و تعمیر، خودرو 

را به عامليت هاي مجاز شركت جيلران موتور ببرید.
حتي در صورتي که سیستم کنترل دریچه گاز معیوب در سرعت کم رانندگي 
کالیبره شده است، پس از خاموش کردن موتور، سیستم مجدداً روشن نمي شود.

  هشدار
• بسیار مراقب باشید که به نحو نادرست با پدال کار نکنید.	
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)g( چراغ نشانگر پایین بودن سطح سوخت
بودن سطح  پایین  نشانگر  درون مخزن، چراغ  تمام شدن سوخت  در صورت 

سوخت روشن مي شود. در اولین فرصت ممکن، سوختگیري نمایید.
ممکن است حین رانندگي در سطوح شیبدار یا پیچیدن به دلیل حرکت سوخت 
در مخزن، چراغ نشانگر پایین بودن سطح سوخت زودتر از معمول روشن شود.

"ABS" ، "EBD" چراغ هشدار سیستم )h(
زماني که سوئیچ در وضعیت روشن "ON" قرار دارد. چراغ هشدار ABS روشن 
از چند  مي شود. درصورت عملکرد عادي سیستم ترمز ضد قفل، چراغ پس 
ثانیه خاموش مي شود. سپس درصورت بروز نقص در سیستم، چراغ هشدار 
و   "ABS" زماني که چراغ هشدار  روشن مي شوند.  مجدداً   "EBD" و   "ABS"
سیستم  است(،  خاموش  ترمز  سیستم  هشدار  )چراغ  است  روشن   "EBD"
"ABS" عمل نمي کند، اما سیستم ترمز به طور صحیح به عملکرد خود ادامه 
مي دهد. بنابراین حین ترمزگیري اضطراري یا ترمزگیري که جاده هاي خیس، 

ممکن است چرخ ها قفل شده و سر بخورند.
در صورت بروز هر یک از حاالت زیر، ممکن است مشکلي در قطعات مانتیور 
شده توسط چراغ هشدار وجود داشته باشد، در این صورت بالفاصله براي کنترل 

خودرو با عامليت مجاز شركت جيلران موتور تماس حاصل نمایید.
• زماني که سوئیچ در حالت روشن "ON" قرار دارد، چراغ روشن نشده یا به 	

طور مداوم روشن مي ماند.
• حین رانندگي چراغ روشن شده یا چشمک مي زند.	

)i( چراغ هشدار کیسه هوا )ایربگ(
این چراغ روشن   "ON" داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن  قرار  حین 
شده و پس از حدود 6 ثانیه خاموش مي شود. این حالت بیانگر عملکرد صحیح 

سیستم ایربگ مي باشد.
سیستم  توسط  شده  مانیتور  اجزاي  در  مشکل  وجود  بیانگر  زیر  حالت هاي 

نشانگر مي باشد.
لطفاً خودرو را در عامليت مجاز شركت جيلران موتور کنترل نمایید:

• روشن 	 چراغ   "ON" روشن  وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  داشتن  قرار  حین 
نشده یا به طور مداوم روشن باشد.

• حین رانندگي چراغ روشن شده یا چشمک بزند.	

)j( آژیر یادآور سوئیچ
زماني که موتور در وضعیت خاموش "LOCK" یا تجهیزات جانبي "ACC" قرار 
دارد، درصورت بازشدن درب سمت راننده، آژیر براي یادآوري برداشتن سوئیچ 

به صدا درمي آید.
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)K( آژیر یادآور خاموش نمودن چراغ  ها )شب(
درصورتي که درب سمت راننده باز شده و سوئیچ از مغزي قفل فرمان خارج 
نمودن  خاموش  یادآوري  براي  آژیر  باشند،  مانده  روشن  چراغ هاي  و  شده 
چراغ ها به صدا درمي آید )پس از 10 ثانیه( سیستم کنترل اتوماتیک چراغ به 

طور اتوماتیک چراغ ها را خاموش مي کند.
نحوه بازرسي و تعمیر چراغ نمایشگر )بجز چراغ نمایشگر پایین بودن سطح 

سوخت( :
1.  ترمز دستي را بکشید.

2.  یکي از درب هاي خودرو را باز کنید
    چراغ نشانگر باز بودن درب ها روشن مي شود.

3.  درب را ببندید.
     چراغ نشانگر روشن باز بودن درب ها خاموش مي شود.

4.  سوئیچ را در وضعیت روشن "ON" قرار داده، اما موتور را استارت نزنید.
تمام چراغ ها بجز چراغ نشانگر باز بودن درب ها روشن مي شوند.

چراغ هشدار ABS پس از چند ثانیه خاموش مي شود. چراغ هشدار کیسه هوا 
باید پس از 6 ثانیه خاموش شود.

به  خودرو  بازرسي  براي  لطفاً  نشد،  روشن  چراغ ها  از  هرکدام  درصورتي که 
عامليت مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمائید.
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زماني که سوئیچ در وضعیت روشن "ON"  قرار دارد، نشانگر سوخت، میزان سوخت باقي مانده 
در باك را نمایش مي دهد.

درصورت پربودن تقریبي سوخت – عقربه در"F" قرار دارد.
درصورت خالي بودن تقریبي سوخت – عقربه در"E" قرار دارد.
سوختگیري حین پربودن تنها 1/4 باك سوخت، معقول است.

حین ترمزگیري، گاز دادن یا پیچیدن، عقربه نشانگر جابه جا مي شود. این حالت به دلیل حرکت 
سوخت در باك است.

درصورت قرارداشتن عقربه در بخش قرمز یا روشن شدن چراغی که نشان دهنده خیلی پایین 
بودن سطح سوخت است، در اولین فرصت سوختگیري نمائید. حین رانندگي در سرباالیي ها یا 
پیچ ها به دلیل حرکت سوخت در باك، عقربه نشانگر ممکن است جابه جا شده، یا چراغ نشانگر 

خیلي پایین بودن سوخت، زودتر از معمول روشن شود.
 "E" قرار دارد، ممکن است عقربه نشانگر در وضعیت "START" زماني که سوئیچ در وضعیت

قرارگیرد، این حالت بیانگر وجود مشکل نیست. 
پس از سوختگیري و رانندگي به مدت طوالني، چراغ نشانگر خاموش مي شود. درصورتي که 

چراغ خاموش نشد، به نزدیکترین عامليت مجاز شركت جيلران موتور مراجعه کنید.

  نشانگر سوخت
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زماني که سوئیچ در وضعیت روشن "ON" قرار دارد، درجه نشانگر دماي مایع خنک کننده را 
نشان می دهد. دماي کاري موتور بسته به میزان بار وارده به موتور در دماي هوا متغیر است.

زماني که عقربه در محدوده قرمز یا باالتر قرار دارد، موتور را خاموش کرده و اجازه دهید موتور 
خنک شود.

در شرایط ترافیکي سخت، ممکن است موتور داغ کرده باشد، به طور مثال:
• حرکت در سرباالیي در هواي گرم به مدت طوالني.	
• کاهش سرعت یا پارك خودرو پس از رانندگي با سرعت باال.	
• باال بردن دور موتور حین روشن بودن سیستم تهویه مطبوع در شرایط رانندگي حرکت-توقف.	
• حین یدك کشیدن تریلر.	

حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت استارت "START"، عقربه ممکن است در وضعیت 
"C" قرار گیرد، این حالت بیانگر نقص نمي باشد.

توجه

• ترموستات سیستم خنک کننده موتور جهت کنترل جریان مایع خنک کننده براي پایین 	
نگهداشتن دماي موتور در محدوده کاري به کار مي رود؛ لذا از جدا کردن ترموستات 

خودداري نمایید.
• از رانندگی با موتور داغ کرده، خودداری نمایید. در صورت داغ کردن موتور، مبحث " 	

داغ کردن موتور" را مطالعه نمایید.

 درجه نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور
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داده  نمایش  دقیقه(  در  )دور   1000X   r/min واحد  در  دور سنج  عقربه  توسط  موتور  دور 
مي شود.

براي انتخاب موقعیت مناسب تعویض دنده حین رانندگي و جهت جلوگیري از وارد آمدن بار 
بیش از حد به موتور یا باال رفتن بیش از حد دور موتور، از این عقربه استفاده نمائید.

درصورتي که حین رانندگي دور موتور خیلي باال برود، موتور راحت تر ساییده شده و منجر به 
مصرف بیش از حد سوخت مي گردد. در بیشتر مواقع پایین بودن دور موتور، منجر به صرفه جویي 

در مصرف سوخت مي گردد.
زماني که سوئیچ در وضعیت استارت "START" قرار دارد، عقربه دورسنج ممکن است پایین 

بیاید، این حالت نشانگر نقص نیست.

توجه

• از قرارگرفتن عقربه در محدوده قرمز جلوگیري نمائید؛ در غیراین صورت موتور به شدت 	
صدمه مي بیند.

• 	LCD محتویات پیش فرض صفحه نمایش
1.مدت زمان رانندگي    2.مسافت سفر     3.کل مسافت طي شده

• مدت زمان رانندگي: مدت زمان طي شده، محدوده نمایش، 99.59-0.00، پس از استارت 	
زدن موتور، شروع به محاسبه شده و پس از رسیدن به 100 صفر مي شود. مي توانید در 60 

ثانیه اول پس از استارت زدن موتور، آن را صفر کنید.
• کل مسافت طي شده: محدوده نمایش Km 999999-0. نمي توان آن را صفر کرد. معموال 	

در پایین LCD نمایش داده مي شود. با طي مسافت، مقدار افزایش مي یابد.
• مسافت سفري	

مسافت سفري، سرعت متوسط و مسافت قابل پیمایش را با تغییر حالت نمایش مي دهد.

دورسنج

LCD محتویات صفحه نمایش
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)1( مسافت سفري
مسافت سنج سفري، مسافت طي شده از آخرین صفر کردن و کل مسافت طي شده پس از 
آخرین خاموش کردن موتور را نمایش مي دهد. محدوده نمایش از Km 0 تا 99.9Km است. 
مقدار مسافت سنج سفري فقط در حافظه موقت RAM ذخیره مي گردد. درصورتي که برق 

خودرو قطع شود )برق باتري نه برق سوئیچ(، مقدار مسافت سنج سفري صفر مي شود.
پس از فشار طوالني مدت کلید TRIP، مقدار نمایش در LCD پاك شده، سرعت متوسط نیز 
همزمان پاك مي شود. درصورتي که خودرو در حال حرکت باشد، مسافت سفري صفر شده و 

سرعت متوسط ادامه مي یابد.
)2( سرعت متوسط

از استارت زدن خودرو  سرعت متوسط، سرعت بدست آمده براساس مسافت طي شده پس 
تقسیم بر زمان طي شدن این مسافت است.

)3( مسافت قابل پیمایش
پس از Km 5 رانندگي، نمایش داده مي شود. مسافت قابل پیمایش را براساس میزان سوخت 

باقي مانده در باك محاسبه مي کند.
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زماني که مسافت قابل پیمایش حدود Km 50 یا کمتر است، پیغام زیر به نمایش درمي آید.

محتویات پیش فرض صفحه نمایش چندمنظوره )خودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک(
1. اطالعات دنده         2. مسافت سفري             3. کل مسافت طي شده

• اطالعات دنده: اطالعات دنده پس از ارسال اطالعات به CAN bus نمایش داده مي شوند و 	
حاوي اطالعات D,N,R,P,6,5,4,3,2,1 مي باشد.

• نمایش 	 )نحوه  ترتیب  یه  پیمایش  قابل  مسافت  متوسط،  سرعت  سفري،  مسافت  نمایش 
مشابه خودرو هاي مجهز به گیربکس معمولي( است.
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عملکرد
فعال و غيرفعال نمودن 

• صفحه نمایش LCD بازبودن هریک از درب ها، درب موتور و درب پشتي را نشان مي دهد. 	
درصورتي که یکي از حاالت زیر رخ دهد، چراغ خودرو به همراه درب موتور چشمک مي زنند. 
درصورت عدم بازماندن درب ها، سمبل بدنه خودرو نمایش داده نمي شود. درصورت بازماندن 
نمایش  را  مربوطه  نمایش حالت  موتور، صفحه  یا درب  و  پشتي  از درب ها، درب  هریک 

مي دهد. صفحه نمایش بطور اتوماتیک پس از بسته شدن درب تغییر مي کند.

توجه

• کلید TRIP براي تغییر اطالعات نمایش LCD و جلو داشبورد در سمت راست و پایین 	
غربیلک فرمان قرار دارد. در صورت فشار کوتاه مدت این کلید، محتویات صفحه نمایش 
LCD تغییر مي کند؛ درصورت فشار بلندمدت این کلید، اطالعات نمایشی، صفر مي شوند.

• 60 ثانیه پس از استارت زدن موتور مي توانید اطالعات را صفر کنید، زماني که صفحه 	
نمایش در حالت پیش فرض است، فشار بلندمدت کلید، مدت رانندگي را صفر مي کند؛ 

مسافت سفري را پس از گذشت 60 ثانیه صفر کنید.

باتري، زمان صفر  ساعت زمان را در حالت 24 ساعته نمایش مي دهد. درصورت جداشدن 
مي شود. روش تنظیم زمان: دکمه تنظیم را به مدت طوالني فشار داده و رها کنید. بخش 
ساعت زمان چشمک مي زند؛ اهرم را به مدت کوتاه فشار داده و رها کنید، تنظیم "H" را شروع 
کنید؛ H با هربار فشار یک ساعت افزایش مي یابد؛ سپس کلید را به مدت طوالني فشار داده و 
"M" چشمک مي زند؛ کلید را به مدت کوتاه فشار داده و رها کنید، تنظیم "M" را شروع کنید؛ 
با هر بار فشار "M" ، زمان یک دقیقه افزایش مي یابد؛ پس از تنظیم کلید را به مدت طوالني 

فشار داده و رها کنید؛ سیستم از حالت تنظیم خارج مي شود.

صفحه نمایش عملکردی
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عملکرد
فعال و غيرفعال نمودن 

كليدها
این کلیدها، تمام قفل ها را باز مي کنند.

پالك کد سوئیچ
کد سوئیچ بر روي پالك کد سوئیچ حک شده است.

لطفاً پالك کلید سوئیچ را در جایي به جز داخل خودرو همانند کیف دستي خود قرار دهید.
لطفاً در صورت گم کردن کلید یا نیاز به کلید یدکي جدید به عامليت مجاز شركت جيلران 

موتور مراجعه نمایید.
توصیه مي شود که کد سوئیچ را یادداشت نموده و در مکاني امن قرار دهید.

پالك کد سوئیچ
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عملکرد
فعال و غيرفعال نمودن 

از کلید براي باز کردن و بستن قفل ها استفاده نمایید.
کلید را در سوراخ کلید جا زده و سپس بچرخانید.

قفل كردن: کلید را به سمت عقب خودرو بچرخانید.
باز كردن: کلید را به سمت جلو خودرو بچرخانید.

با بستن و باز کردن قفل درب سمت راننده، تمام درب ها قفل یا باز مي شوند.
حین باز بودن درب سمت راننده، نمي توان همزمان بقیه درب ها را قفل نمود.

  هشدار
• از رها کردن کلید داخل خودرو حین حضور کودکان خودداري نمایید؛ چرا که کودکان 	

ممکن است با کلید بازی کرده، در نتیجه خودرو را استارت زده و منجر به صدمات جبران 
ناپذیر گردند.
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عملکرد
فعال و غيرفعال نمودن 

1.  دکمه "باز نمودن" قفل كنترل از راه دور
2.  دکمه "قفل کردن"

3.  دکمه "باز نمودن قفل" درب پشتي
درصورتي که خودرو به سیستم فرستنده کنترل از راه دور مجهز مي باشد، مي توانید از فاصله 

10 متري خودرو را باز یا قفل نمائید؛
فشار دادن دکمه باز یا قفل، تمام درب ها را باز کرده یا قفل مي کند، درب پشتي فقط پس از 

فشردن دکمه باز کردن قفل درب پشتي به مدت بیش از 2 ثانیه باز مي شود.
قفل و باز نمودن: پس از بیرون کشیدن سوئیچ

در خودروهاي با حجم 1/8 لیتر، با یکبار فشار دادن کوتاه مدت دکمه بازکردن قفل، درب سمت 
چپ را باز نمائید و با فشار دادن مجدد دکمه بازکردن قفل )ظرف 2ثانیه( 3 درب دیگر را باز نمایید؛

با فشاردادن طوالني مدت )بیش از 2ثانیه( دکمه بازکردن قفل، قفل تمام درب ها را باز نمایید.
در خودروهاي با حجم 2/4 و 2/0 لیتر، یکبار فشاردادن دکمه بازکردن قفل،  قفل هر چهار درب را باز مي کنید.
درصورت فشار دادن دکمه بازکردن قفل فرستنده کنترل از راه دور پس از گذشت 20 الی30 
ثانیه )در خودروهاي با حجم 1/8 لیتر پس از 30 ثانیه و در خودروهاي با حجم 2/0 و 2/4 پس 
از گذشت 20 ثانیه( چهار درب، درب موتور و درب پشتي باز نشوند، درب ها به طور اتوماتیک 
مجدداً قفل شده، خودرو وارد حالت ضدسرقت مي گردد. درصورتي که ظرف مدت 20 الی30 
الی30 دیگر  اتوماتیک 20  قفل کردن  براي  قفل فشرده شود، سیستم  بازکردن  دکمه  مجدداً 

محاسبه مي کند.
توجه

• درصورتي که چهار درب، درب پشتي، درب موتور به طور کامل بسته نشده باشند، با فشار 	
دادن دکمه قفل، چراغ هاي هشدار چشمک زده، آژیر هشدار به صدا درمي آید و بستن 

درب ها را به شما یادآوري مي کند.
• با ناخن یا اجسام تیز یا کلید کار نکنید.	
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عملکرد
فعال و غيرفعال نمودن 

      فرستنده کنترل از راه دور
فرستنده کنترل از راه دور یک قطعه الکترونیکي است، لطفاً براي جلوگیري از 
صدمه دیدن فرستنده کنترل از راه دور، دستورالعمل هاي زیر را مد نظر قرار 

دهید:
• فرستنده را در معرض دماي باال به طور مثال روي جلو داشبورد قرار ندهید.	
• از بازکردن فرستنده کنترل از راه دور خودداري نمایید.	
• فرستنده را به زمین نیانداخته و به آن ضربه نزنید.	
• فرستنده را دور از آب قرار دهید.	

چراغ  نشدن  روشن  یا  عادي  محدوده  در  فرستنده  عملکرد  عدم  درصورت 
نشانگر یا ضعیف بودن آن.

• قرار نداشتن در محدوده امواج رادیویي به طور مثال نزدیک ایستگاه هاي 	
یا  الکترومغناطیس  امواج  چراکه  نمائید؛  کنترل  را  فرودگاه  ها  یا  رادیویي 

صوتي در عملکرد فرستنده تداخل ایجاد مي کنند.
• پربودن باتري را کنترل نمائید. حین تعویض باتري، مبحث "تعویض باتري 	

فرستنده کنترل از راه دور" را مطالعه نمایید.
اگر فرستنده را گم کردید، براي جلوگیري از سرقت خودرو، در اولین فرصت 

به عامليت مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمایید.

تعویض باتري فرستنده کنترل از راه دور
پس از استفاده از فرستنده براي مدتي، ظرفیت باتري کاهش یافته، عملکرد 
باتری کاهش یابد. در این حالت  باتري ضعیف مي شود و در نتیجه عملکرد 
باید باتري را تعویض نمائید. پس از خارج کردن باتري کهنه، باتري جدید را 
بالفاصله سوار کرده، مراقب باشید بین قطعات فلزي کاتد و آند، اتصالي برقرار 
نشود. حین تعویض باتری، لطفاً از باتری لیتیومی CR2032 یا مشابه استفاده 

نمایید.

  هشدار
• باتري و قطعات فرستنده کنترل از راه دور را دور از دسترس کودکان 	

قرار دهید.
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عملکرد
فعال و غيرفعال نمودن 

1.  با استفاده از پیچ گوشتي سرتخت یا ابزاري مشابه درپوش را باز کنید.
2.  باتري خالي را خارج نمائید.

3.  باتري جدید را به نحوي که قطب )+( به سمت پایین باشد سوار کنید.
4.  پس از سوارکردن باتري، فرستنده کنترل از راه دور را محکم ببندید. فرستنده و کلید را 

در وضعیت عادي قرار دهید.
با  بودن  غیرعادي  درصورت  کنید.  کنترل  را  فرستنده  عادي  عملکرد  باتري  تعویض  از  پس 

عامليت مجاز شركت جيلران موتور تماس بگیرید.
براي حفاظت از محیط زیست، باتري قدیمي را براساس قوانین دور بریزید.

توجه

• قرارگیري صحیح قطب هاي مثبت و منفي باتري را کنترل نمائید.	
• در 	 نمائید،  خودداري  فرستنده  داخلي  قطعات  به  زدن  دست  از  باتري  تعویض  حین 

غیراینصورت بر عملکرد عادي باتری تاثیر خواهد گذاشت.
• با دست خیس باتري را تعویض نکنید، آب باعث زنگ زدن باتري مي شود.	
• حین نصب باتري مراقب باشید الکترود باتري را خم نکنید، فرستنده را از گرد و خاك و 	

روغن دور نگه دارید.
• فقط از باتري توصیه شده جيلران موتور یا باتري مشابه باتري کهنه استفاده نمائید.	

  براي حفاظت از محيط زیست، باتري را به روش صحيح دور بریزید.
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عملکرد 
فعال و غيرفعال نمودن

سيستم ضدسرقت الکترونيکی
سیستم ضد سرقت الکترونیکي سیستم شناسایي کد الکترونیکي مي باشد، حین وارد کردن سوئیچ 
در مغزي قفل فرمان، فرستنده داخل سر کلید، سیگنالي الکترونیکي را به خودرو مي فرستد و فقط 

در صورتي موتور استارت مي خورد که کد مطابق با کد شناسایي خودرو باشد.
سیستم ضد سرقت الکترونیکي بالفاصله پس از خارج نمودن سوئیچ از مغزي قفل فرمان، فعال 

مي شود.
در صورت وارد کردن کلید اصلي به داخل مغزي قفل فرمان، سیستم ضد سرقت الکترونیکي غیر 

فعال مي شود تا موتور استارت بخورد.
در صورت گم کردن کلید یا نیاز به کلید یدکي جدید، عامليت مجاز شركت جيلران موتور براي 
تهیه کلید یدکي به کد سوئیچ خودرو نیاز دارد؛ با این وجود، تعداد کلیدهاي یدکي قابل تهیه 

محدود مي باشد.
در صورتي که خود اقدام به تهیه کلید یدکي جدید نمایید، نمي توانید با آن، خودرو را استارت 

بزنید.

توجه

• سیستم ضد سرقت الکترونیکي را خارج نکرده، تغییر نداده و یا باز نکنید.	
در صورت تغییر و دستکاري سیستم توسط افراد غیر مجاز، عملکرد عادي سیستم تضمین نمي شود.
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عملکرد 
فعال و غيرفعال نمودن

سيستم امنيت خودرو
سیستم امنیت خودرو براي جلوگیري از دزدیده شدن خودرو طراحي شده است. حین فعال بودن 

سیستم ضد سرقت، در صورت بروز هر یک از شرایط زیر، آژیر سیستم به صدا در مي آید :
• هر کدام از درب ها، درب صندوق عقب یا درب موتور باز شوند.	
• کلید در مغزي قفل فرمان وارد شود.	

در صورتي که فردي اقدام به صدمه زدن یا وارد شدن با زور به خودرو نماید، سیستم، چراغ هاي 
راهنما را روشن کرده و آژیر هشدار را به صدا در مي آورد.

آژیر هشدار
و  امنیت خودرو  نمودن سیستم  فعال  و غیر  فعال  براي  راه دور  از  فرستنده کنترل  از  مي توانید 
راه  از  "فرستنده کنترل  از دستورالعمل، مبحث  براي اطالع  نمایید.  استفاده  آژیر  متوقف نمودن 

دور" را مطالعه نمایید.
درب  یا  درب ها  قفل  کردن،  باز  براي  که  در صورتي  امنیت خودرو،  فعال شدن سیستم  از  پس 

صندوق عقب از فرستنده کنترل از راه دور استفاده نشود، آژیر سیستم به صدا در مي آید.
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عملکرد 
فعال و غيرفعال نمودن

براي فعال کردن سیستم امنیت خودرو، دکمه "  " روي فرستنده کنترل 
از راه دور فشار دهید. چراغ هاي راهنما یک بار چشمک زده و تمام درب ها 

همزمان قفل مي شوند.
تا زماني که سیستم امنیت خودرو فعال است، نمي توانید بدون غیر فعال کردن 
سیستم امنیت خودرو، موتور را استارت بزنید. در شرایط زیر، سیستم امنیت 

خودرو فعال نمي شود :
• هر کدام از درب ها باز باشد.	
• درب موتور یا درب پشتی باز باشد.	

در این حالت، دکمه قفل فرستنده کنترل از راه دور را فشار دهید، چراغ های 
اعالم خطر 3 بار چشمک زده و آژیر 3 بار به صدا در می آید تا باز بودن درب، 

درب پشتی یا درب موتور را یادآوری کند.

غیر فعال نمودن سیستم امنیت خودرو
دکمه "  " روي فرستنده کنترل از راه دور را فشار دهید، سیستم امنیت 

غیرفعال شده، چراغ هاي فالشر، دو بار چشمک مي زند.

  توجه
• حین ترك خودرو سیستم امنیت خودرو را فعال نمایید، چرا که خودروي 	

قفل نشده به راحتي هدفي براي دزدان مي گردد.



25

عملکرد 
فعال و غيرفعال نمودن

درب ها
براي قفل و بازنمودن درب ها از دکمه قفل داخلي درب استفاده نمائید.

دکمه قفل را فشار دهید.
قفل کردن: مطابق تصویر
باز کردن: مطابق تصویر

حتي درصورتي که دکمه قفل در وضعیت قفل قرار داشته  باشد، درب سمت راننده را مي توان 
به طور مستقیم باز نمود.

درصورت تمایل به قفل کردن درب از بیرون بدون سوئیچ، پیش از بستن درب، دکمه قفل را در 
وضعیت قفل قرار دهید و سپس براي بستن درب از دستگیره بیروني استفاده نمائید.

کلید ها را داخل خودرو جا نگذارید.

 20 Km/h عملکرد قفل کردن و باز کردن اتوماتیک درب خودرو، زماني که سرعت خودرو به بیش از
)Km/h 30 در خودروهاي مدل 1/8لیتر( برسد، تمام درب     ها به طور اتوماتیک قفل مي شوند.

 ،"LOCK" یا قفل "ACC" به تجهیزات جانبي "ON" حین تغییر وضعیت سوئیچ از وضعیت روشن
قفل درب ها به طور اتوماتیک باز مي شود.

قفل کردن
باز کردن
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عملکرد 
فعال و غيرفعال نمودن

سیستم قفل کودك
همانطورکه در تصویر نشان داده شده، کلید را در وضعیت قفل "LOCK" قرار دهید.

از این عملکرد براي قفل نمودن درب عقب و باز شدن درب فقط از سمت بیرون به جاي داخل 
این  از  جيلران موتور توصیه مي کند که همیشه حین حضور کودکان در خودرو  نمایید.  استفاده 

عملکرد استفاده نمایید.

  هشدار
• پیش از رانندگي از بسته بودن درب ها اطمینان حاصل نمایید.	
• درصورت حضور کودکان در صندلي عقب، جهت جلوگیري از باز شدن ناگهاني درب عقب حین 	

رانندگي، سیستم قفل کودك را فعال نمایید.
• در صورت قفل بودن درب ها در زمان رانندگي، حین بروز تصادف مي توان درب ها را از بیرون 	

باز نمود.
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عملکرد 
فعال و غيرفعال نمودن

شيشه باالبرهای برقی
هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت روشن "ON" قرار دارد، با استفاده از کلیدهاي عملکرد 
روي درب ها، حرکت شیشه هاي خودرو را کنترل نمائید. عملکرد شیشه باالبر برقي سمت راننده 

داراي دو ساختار است: دارای عملکرد برگشت اتوماتیک، فاقد عملکرد برگشت اتوماتیک.
شیشه هاي مجهز به عملکرد برگشت اتوماتیک:

با استفاده از کلیدهاي روي درب سمت راننده کار کنید. شیشه سمت راننده فقط در حالت باال 
رفتن اتوماتیک داراي عملکرد برگشت اتوماتیک است. کلیدها داراي پنج حالت هستند، باالبردن 

دستي، موقعیت خالي، پایین آمدن دستي و پایین آمدن اتوماتیک از باال به پایین.
عملکرد دستي: پس از فشار دادن کلید، شیشه حرکت مي کند؛ با رهاکردن کلید، شیشه متوقف مي شود.

بازکردن شیشه: کلید را فشار دهید تا شیشه به طور دستي پایین بیاید.
بستن شیشه: کلید را باال بکشید تا شیشه به طور دستي بسته شود.

کنید، شیشه  رها  داده، سپس  فشار  را  کلید  اتوماتیک،  آمدن  پایین  براي  اتوماتیک:  عملکرد 
به طور اتوماتیک باز مي شود؛ براي باال رفتن اتوماتیک، کلید را بکشید و سپس رها کنید، شیشه 
به طور اتوماتیک کامال بسته مي شود. حین بسته یا باز شدن اتوماتیک: اگر کلید حالت دستي 
در حالت باال آمدن/پایین رفتن شیشه فعال شده و سپس رها شود، باال رفتن/پایین آمدن شیشه 
متوقف مي شود، اگر در حالت دستی کلید فشار داده شده/کشیده شود، یا در حالت اتوماتیک 

باالرفتن/پایین آمدن قرار گرفته و سپس رها شود، شیشه پایین رفته/باال مي آید.
شیشه هاي فاقد عملکرد برگشت اتوماتیک:

کلید داراي 4 عملکرد است، باال رفتن دستي، خالي، پایین رفتن دسته و پایین آمدن اتوماتیک 
از باال به پایین. درصورت فشار کلید قفل  درب سمت راننده، نمي توان با کلید شیشه باالبر برقي 

سمت سرنشین کار کرد.
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عملکرد شیشه باالبر برقي سمت سرنشین
از کلیدهاي تعبیه شده روي هرکدام از درب ها یا کلیدهاي تعبیه شده روي درب سمت راننده براي 

کار با شیشه باالبرها استفاده نمائید.

بازکردن: آرام کلید را فشار دهید.
بستن: آرام کلید را باال بکشید.

  هشدار
جهت پیشگیري از صدمات جسمي لطفاً به موارد زیر توجه نمایید:

• حین بستن شیشه، سر، دست و دیگر اعضاي بدن خود و دیگر سرنشینان را از مسیر شیشه 	
دور نگهدارید. در صورتي که گردن، سر یا دست هاي سرنشینان الي شیشه گیر کند، ممکن 
است دچار صدمات جسمي شود. از به کارگیری روش صحیح توسط سرنشینان در استفاده از 

شیشه باالبر اطمینان حاصل کنید.
• حین حضور کودکان در خودرو، از بازی کردن آنها با شیشه باالبرها جلوگیري نمایید. براي 	

را  جلوگیری از بازکردن تصادفي شیشه ها توسط کودکان مبحث "کلید قفل شیشه باالبرها" 
مطالعه نمایید.

• لطفاً حین ترك خودرو سوئیچ را با خود بردارید.	
• استارت 	 مغزي  داخل  سوئیچ  داشتن  قرار  حین  ویژه  به  خودرو  در  کودك  گذاشتن  تنها  از 

خودداري نمایید، چرا که کودك مي تواند با شیشه باالبر کار کرده و منجر به وارد آمدن صدمات 
جسمي به خود گردد.
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فعال و غيرفعال نمودن

عملکرد تاخیري:
حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت خاموش "OFF"، درصورت وجود سه 

شرط زیر، مي توانید به کارکردن با کلیدها ادامه دهید.
 "OFF" 1. ظرف 60 ثانیه پس از قراردادن سوئیچ خودرو در وضعیت خاموش

2. دو درب جلو باز نشده باشند.
3. از فرستنده کنترل از راه دور براي بازکردن/بستن درب ها )شامل عملکرد درب 

پشتي( استفاده نشده باشد.
عملکرد برگشت اتوماتیک:

حین عملکرد سیستم برگشت اتوماتیک، اگر جسمي بین قاب پنجره و شیشه 
قرار گیرد، عملکرد بسته شدن شیشه به طور اتوماتیک متوقف شده و به حالت 
قبلي برمي گردد:در برخي موارد حتي درصورت واردآمدن ضربه شدید به شیشه 

و بدون قرارگرفتن اجسام در بین آن، عملکرد برگشت اتوماتیک فعال مي شود.
درصورتي که شیشه باالبر به درستي عمل نمي کند یا عملکرد برگشت اتوماتیک 

فعال نمي شود، باید شیشه باالبر برقي را تنظیم نمود.
باال کشیدن دائمي کلید، شیشه وارد  یادآوري: حین بستن شیشه، درصورت 

عملکرد دستي شده، عملکرد برگشت اتوماتیک غیرفعال مي شود.
تنظیم شیشه باالبر برقي:

1. در حالت باال آمدن دستي کلید را باال بکشید تا شیشه به طور کامل تا انتها 
بسته شود، دوباره کلید را کشیده و یک ثانیه در همان وضعیت نگه داشته، 

سپس رها کنید.
2. درصورتي که شیشه باالبر برقي پس از انجام عمل فوق به درستي کار نمي کند، 
براي بازرسي سیستم به عامليت مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمائید.

  هشدار
• لطفاً پیش از استفاده، کتابچه راهنماي مالک را به دقت مطالعه نموده و 	

وجود عملکرد برگشت اتوماتیک را کنترل نمایید.
• از قرار دادن اعضاي بدن در مسیر شیشه براي امتحان عملکرد برگشت 	

اتوماتیک خودداري نمایید، چرا که ممکن است منجر به صدمات جسمي 
جدي یا حتي مرگ گردد.

• در کسري از ثانیه پیش از بسته شدن کامل شیشه، اگر جسمي در مسیر 	
شیشه گیر کند، عملکرد برگشت اتوماتیک فعال نمي شود.
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قفل درب پشتی
درب پشتي را بسته و از بسته شدن محکم آن، اطمینان حاصل نمائید.

با یکبار کشیدن دستگیره به سمت باال پس از بستن درب، محکم بودن آن را کنترل نمائید.
درغیراین صورت ممکن است درب پشتي حین رانندگي ناگهان باز شود.

  هشدار
• بیرون 	 این کار جلوي  نمائید،  بودن درب پشتي اطمینان حاصل  از بسته  رانندگي  از  پیش 

ریختن بارها را نمي گیرد، اما از ورود دود اگزوز جلوگیري مي کند.
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توجه به بارها
حین بارگیري خودروها با اجسام و وسایل، به موارد زیر توجه نمایید:

• بارها و اجسام را داخل صندوق عقب به نحوي قرار دهید که تمام اجسام 	
در محل خود محکم شوند.

• بخش 	 در  بارها  دادن  قرار  با  و  نموده  خودداري  از حد  بیش  بارگیري  از 
جلویي صندوق عقب، تعادل خودرو را حفظ نمایید.

• جهت کاهش مصرف سوخت، بارهاي اضافي را از خودرو خارج نمایید.	
• قفسه بارها فقط براي دکور طراحي شده است؛ از قراردادن اجسام و بارها 	

روي قفسه خودداري نمائید، قفسه نمي تواند وزن اجسام و بارها را کنترل 
کند.

  هشدار
• از قرار دادن بارها روی طاقچه و پشت صندلی های عقب خودداری نمایید. 	

به داخل  بارها  یا تصادف ممکن است  ناگهاني  ترمز  چرا که در صورت 
خودرو پرتاب شوند.

• حین رانندگي از قرار دادن اجسام بر روي جلو داشبورد خودداري نمایید، 	
چرا که ممکن است دید راننده را مسدود کنند یا اجسام متحرك حین 
افزایش یا کاهش سرعت یا پیچیدن بر عملکرد راننده تاثیر منفي بگذارند؛ 
همچنین هنگام بروز تصادف ممکن است این اجسام به سرنشینان صدمه 

بزنند. 
• حین 	 جلو  سمت  به  بارها  و  اجسام  خوردن  سر  از  پیشگیري  جهت 

پشتي  از  باالتر  نباید  عقب  صندوق  داخل  اجسام  ارتفاع  ترمزگیري، 
صندلي قرار گیرد؛ بارها را تا جاي ممکن پایین تر قرار دهید و در حد 

امکان در کف صندوق بگذارید.
• این 	 ندهید،  را  عقب  داخل صندوق  نشستن  اجازه  سرنشینان  به  هرگز 

بر  باید  سرنشینان  است.  نشده  طراحي  سرنشینان  نشستن  براي  مکان 
ببندند.  صحیح  نحو  به  را  خود  ایمني  کمربند  و  نشسته  صندلي  روي 
در غیر این صورت، ممکن است بر اثر ترمزگیري یا دست انداز جاده به 

راحتي صدمه ببینند.
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بازکردن درب موتور
1. اگر اهرم ضامن درب موتور را بکشید، درب موتور اندکي باز مي شود.

  هشدار
• پیش از رانندگي، درب موتور را ببندید، در غیراین صورت درب موتور ناگهان باز شده، منجر 	

به تصادف مي شود.

2. قالب ایمني جلوی خودرو را باال بکشید تا بتوانید درب موتور را باز نمایید.

درب موتور
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فعال و غيرفعال نمودن

میله نگهدارنده درب موتور را پس از جازدن در سوراخ درب، در زاویه خاصي در جهت عقربه هاي 
ساعت بچرخانید؛ پس از بیرون کشیدن میله نگهدارنده از سوراخ درب، توصیه مي شود دوباره میله 

را در همان میزان در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید.
پیش از بستن درب موتور، عدم وجود اجسام و ابزار درون محفظه موتور را کنترل نمایید. سپس 
درب موتور را mm 200 از وضعیت باز پایین آورده، درب را رها کنید تا بیافتد؛ نهایتاً بسته و قفل 

شدن صحیح درب موتور را کنترل نمائید.
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تنظيمات

     صندلي 
تمامي سرنشینان باید به طور قائم به پشتي صندلي تکیه داده و حین حرکت 

خودرو، کمربند ایمني خود را به طور صحیح ببندند.

  هشدار
• خودداري 	 خودرو  راندن  از  سرنشینان،  تمام  صحیح  نشستن  از  پیش 

روي  بر  یا  بار  محفظه  در  تا شده،  روي صندلي  بر  نشستن  از  نمایید. 
ناگهاني،  تصادف  یا  اضطراري  ترمز  صورت  در  نمایید.  خودداري  بارها 
ایمني  کمربند  صحیح  بستن  عدم  یا  نشستن  نادرست  موقعیت هاي 

ممکن است منجر به صدمات جسمي جدي گردد.
• بین صندلي ها حرکت 	 یا  بایستد  نباید  رانندگي هیچ سرنشیني  حین 

یا  ناگهاني  ترمزهاي  بروز  حین  است  ممکن  این صورت  غیر  در  کند، 
تصادف، دچار صدمات جسمي جدي گردد.

صندلي  جلو
پیشگیري هاي مرتبط با تنظیم صندلي جلو
صندلي جلو )مجهز به کیسه هواي جانبي(

  هشدار
در صورتي که صندلي راننده و سرنشین جلو مجهز به کیسه هواي جانبي 

مي باشد، لطفاً به پیشگیري هاي زیر توجه نمایید:
• حین رانندگي از تکیه دادن به درب جلو خودداري نمایید، در غیر این 	

مي تواند  جانبي  هواي  کیسه  شدن  باد  از  حاصل  شدید  نیروي  صورت 
منجر به صدمات جسمي شدید یا حتي مرگ گردد.

• از پوشاندن صندلی با روکش و این قبیل اجسام در محل کیسه هوای 	
جانبی خودداری نمایید، چرا که ممکن است بر باد شدن کیسه هوا تاثیر 

گذاشته ، منجر به صدمات جسمی جدی و حتی مرگ گردد.
• جانبي 	 هواي  کیسه  یا  صندلي  تزئینات  کردن  پیاده  یا  برداشتن  از 

تاثیر  جانبي  هواي  کیسه  عادي  عملکرد  بر  که  چرا  نمایید،  خودداري 
گذاشته، منجر به عدم باز شدن یا باز شدن ناگهاني کیسه هواي جانبي 

و در نتیجه صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد.
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  هشدار
• جایي 	 به  جا  که  چرا  نمایید،  تنظیم صندلي خودداري  از  حین حرکت خودرو 

ناگهاني صندلي ممکن است منجر به از دست دادن کنترل خودرو شود.
• حین تنظیم صندلي، مراقب باشید صندلي به سرنشینان، اجسام یا صندلي هاي 	

عقب برخورد نکند.
• پس از تنظیم صندلي، میله تنظیم را رها کرده و اقدام به جلو و عقب نمودن 	

صندلي نمایید، براي اطمینان از قفل شدن، صندلي نباید به سمت جلو یا عقب 
حرکت کند.

• پس از تنظیم پشتي صندلي، بدن خود را به سمت عقب تکیه داده و از قفل شدن 	
آن در محل خود اطمینان حاصل نمایید.

• از قرار دادن اجسام در زیر صندلي خودداري نمایید. چرا که بر روي مکانیسم 	
قفل صندلي تاثیر گذاشته، ممکن است اهرم تنظیم صندلي به طور تصادفي به 

سمت باال حرکت کرده، منجر به از دست دادن کنترل خودرو شود.
• حین تنظیم صندلي، دستان خود را زیر صندلي یا نزدیک قطعات متحرك قرار 	

ندهید. در غیراین صورت ممکن است انگشتتان صدمه ببیند.
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تنظیم صندلی جلو )صندلی معمولی(
صندلي راننده را به نحوي تنظیم نمائید که به پدال ها، غربیلک فرمان، پشت آمپر و غیره به راحتي 

تسلط و دسترسي داشته باشید.
1. اهرم تنظیم وضعیت صندلي 

بخش میاني اهرم را گرفته، اندکي به صندلي تکیه داده و صندلي را سر دهید، سپس اهرم را 
رها کنید.

2. پیچ تنظیم ارتفاع تشک صندلي
با چرخاندن پیچ تنظیم به سمت جلو یا عقب، ارتفاع تشک صندلي کاهش یا افزایش مي یابد، 

پس از رسیدن به ارتفاع دلخواه، پیچ تنظیم را رها کنید.
3. اهرم تنظیم زاویه پشتي صندلي

از پشتي صندلي فاصله گرفته و با حرکت اهرم تنظیم زاویه، پشتي صندلي را در زاویه و جهت 
دلخواه قرار دهید، پس از رسیدن به زاویه و موقعیت دلخواه، اهرم را رها کنید.
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تنظیم صندلی جلو )صندلی الکتریکی(
1. کلید تنظیم موقعیت، زاویه تشک و ارتفاع صندلي

کلید را در جهت دلخواه حرکت دهید تا موقعیت صندلي را تنظیم نمایید. پس از رها کردن 
کلید، صندلي بالفاصله متوقف مي شود. از قرار دادن اجسام در زیر صندلي جلو خودداري نمایید، 

چرا که در حرکت صندلي اشکال ایجاد مي کنند.
2. کلید تنظیم زاویه پشتي صندلي

کلید را در جهت دلخواه حرکت دهید تا زاویه پشتي در موقعیت دلخواه تنظیم شود، سپس 
کلید را رها کنید.

3. کلید تنظیم محافظ گودي کمر صندلي
را در جهت دلخواه  از پشتي صندلي فاصله گرفته و کلید تنظیم محافظ گودي کمر صندلي 

بچرخانید تا موقعیت محافظ گودي کمر در حالت دلخواه قرار گیرد.

  هشدار
• برای کاهش صدمات ناشی از سر خوردن بدن از زیر کمربند ایمنی حین تصادفات، صندلی را 	

بیش از حد خم نکنید. در صورتي که راننده و سرنشینان کاماًل قائم نشسته و به صندلي خود 
تکیه دهند، در زمان بروز تصادف از جلو یا عقب خودرو، کمربند ایمني بیشترین حفاظت را 
خواهد داشت. در صورت خم نمودن بیش از حد صندلي، ممکن است بخش روي پای کمربند 
از روي ران ها سر خورده و شکم در معرض فشار مستقیم قرار گیرد و یا بخش روي شانه کمربند 
ایمني در تماس با گردن قرار گیرد. در صورت بروز تصادف از جلوي خودرو، خم کردن بیش از 

حد صندلي احتمال صدمات جسمي جدي را شدیداً افزایش خواهد داد.
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عملکرد 
تنظيمات

تنظیم صندلی های ردیف دوم
1. اهرم تنظیم موقعیت صندلي

اهرم را نگه داشته و به سمت باال بکشید، سپس آرام به صندلي تکیه داده و صندلي را در موقعیت 
دلخواه قرار دهید؛ پس از تنظیم، اهرم را رها کنید.

2. اهرم تنظیم زاویه پشتي صندلي
اهرم تنظیم را به سمت پایین بکشید، به پشتي صندلي تکیه دهید تا پشتي صندلي در زاویه دلخواه 

قرار گیرد؛ سپس اهرم را رها کنید.
درصورتي که در صندلي وسط عقب سرنشیني مي نشیند، زاویه پشتي هردو صندلي را باید به یک 

میزان تنظیم نمود.

  هشدار
• حین رانندگي صندلي را تنظیم نکنید.	
• حین نشستن سرنشین در صندلي وسط عقب، پشتي هردو صندلي را با یک زاویه و در یک 	

محل تنظیم نمایید. در غیراین صورت، سرنشین قادر به بستن کمربند ایمني نبوده، ممکن است 
در صورت بروز تصادف به شدت آسیب ببیند.

• از بازکردن بیش ازحد صندلي خودداري نمائید. فقط زماني که سرنشینان به طور قائم نشسته 	
و به پشتي صندلي تکیه داده اند، کمربندهاي ایمني حداکثر حفاظت را در تصادفات روبه جلو- 
روبه عقب را فراهم مي آورد. درصورتي که در صندلي لم دهید، بخش روي پا بر روي ران ها 
سر خورده و شکم شما در معرض فشار مستقیم قرار مي گیرد یا ممکن است بخش روی شانه 
با گردن شما تماس  پیدا کند. در تصادفات روبه جلو، بازشدن بیش از حد صندلي، احتمال 

صدمات جسمي و مرگ را افزایش مي دهد.
• از قفل شدن پشتي صندلي 	 داده،  تکیه  به عقب  را  بدن خود  تنظیم پشتي صندلي،  از  پس 

اطمینان حاصل نمایید.
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عملکرد 
تنظيمات

جمع کردن صندلي هاي ردیف دوم
براي استفاده حداکثري از فضاي بار مي توان پشتي صندلي هاي ردیف دوم را تا نمود.

پشتي صندلي سمت راست را به سمت جلو به موقعیت افقي تا کنید؛ پشتي و تشک صندلي را به 
همراه هم به جلو جمع کنید تا بتوان به صندلي سوم دسترسي پیدا کرد.

1. وسط صندلي را نگه داشته به سمت باال بکشید، صندلي هاي ردیف دوم را به سمت عقب هل داده، 
سپس به سمت جلو بکشید تا قفل شوند.

2. پشت سري ها را تا پایین ترین مکان، پایین بکشید.
3. زیرآرنجي وسط را باال ببرید تا قفل شود.

4. اهرم تنظیم زاویه پشتي صندلي را پایین بکشید تا پشتي صندلي تا شود.
براي برگرداندن، پشتي صندلي را باال بیاورید تا در محل خود قفل شود.

  هشدار
حین برگرداندن پشتي صندلي به موقعیت عمودي، براي جلوگیري از صدمات جسمي یا حتي 

مرگ حین تصادف یا ترمزهاي ناگهاني، پیشگیري هاي زیر را مد نظر قراردهید :
• بخش باالیي پشتي صندلي را به سمت جلو و عقب فشار دهید و از قفل شدن پشتي صندلي 	

اطمینان حاصل نمائید، در غیراین صورت کمربند ایمني به درستي عمل نمي کند.
• عدم وجود پیچ یا گره در کمربند ایمني را کنترل نموده، مراقب باشید بین پشتي و تشک 	

صندلي گیر نکند و براي دسترسي آسان کمربند را در محل صحیح قرار دهید.
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عملکرد 
تنظيمات

پشت سری
براي راحتي و ایمني شما، پشت سري را پیش از رانندگي تنظیم نمائید.

باال بردن: پشت سري را به سمت باال بکشید.
پایین آوردن: حین فشار دکمه ضامن قفل، پشت سري را به سمت پایین فشار دهید. هرقدر پشت 
سري به سر نزدیکتر باشد، عملکرد بیشتري در حفاظت از سرنشین خواهد داشت. بنابراین استفاده 

از بالشتک هایي که بین بدن و پشتي صندلي قرارمي گیرند، توصیه نمي شود.

  هشدار
• ارتفاع پشت سري را طوري تنظیم نمایید که بخش مرکزي آن همراستا با باالي گوش ها قرار 	

گیرد.
• پس از تنظیم پشت سري، از قفل شدن آن در محل خود اطمینان حاصل نمایید.	
• از رانندگي با خودرویي که پشت سري ندارد، خودداري نمایید.	

صندلی جلو
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عملکرد 
تنظيمات

صندلی ردیف دوم

زیرآرنجي
حین نیاز به زیرآرنجي، مطابق تصویر زیرآرنجي را بیرون کشیده و در حالت افقي قرار دهید.

صندلی ردیف سوم
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عملکرد 
تنظيمات

تنظیم صندلي هاي ردیف سوم 
براي دسترسي آسان به محفظه بار مي توان پشتي صندلي هاي عقب را به جلو خم نمود.

1. پشت سري را پیاده کنید.
2. قفل پشتي صندلي  را باز کرده و به سمت پایین تا کنید.

پشتي صندلي هاي عقب را مي توان جداگانه و براساس نیاز خم نمود.

  هشدار
حین برگرداندن پشتي صندلي به موقعیت عمودي، براي جلوگیري از صدمات جسمي یا حتي 

مرگ حین تصادف یا ترمزهاي ناگهاني، پیشگیري هاي زیر را مد نظر قراردهید :
• بخش باالیي پشتي صندلي را به سمت جلو و عقب فشار دهید و از قفل شدن پشتي صندلي 	

اطمینان حاصل نمائید، در غیراین صورت کمربند ایمني به درستي عمل نمي کند.
• عدم وجود پیچ یا گره در کمربند ایمني را کنترل نموده، مراقب باشید بین پشتي و تشک 	

صندلي گیر نکند و براي دسترسي آسان کمربند را در محل صحیح قرار دهید.
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عملکرد 
تنظيمات

مدت زمان فشار دکمهعملکردوضعیت سوئیچ
وضعیت اولیه کلیدموقعیت 0
500ms >بازشدن کشویي سریعموقعیت 1

40ms-500msبازشدن کشویي دستيموقعیت 2
40ms-500msبسته شدن کشویي دستي موقعیت 3

500ms >بسته شدن کشویي سریعموقعیت 4

500ms >بازشدن تاشو سریعموقعیت 5

40ms-500msبازشدن تاشو دستيموقعیت 6

40ms-500msبسته شدن تاشو دستيموقعیت 7

500ms >بسته شدن تاشو سریعموقعیت 8

یادآوري : هرگونه عملکردي بجز هشت عملکردي توضیحي در باال، عملکرد سقف برقي را متوقف مي کند.
مشخصات عملکردي :

عملکرد دستي: حین فشار دکمه 40ms-500ms، سقف شیشه اي تا رها کردن، به طور مداوم عمل مي کند.
عملکرد سریع: درصورتي که مدت زمان فشار دکمه بیش از 500ms باشد، پس از رها کردن کلید، 

سقف برقي به طور اتوماتیک باز یا بسته مي شود تا دوباره کلید را فشار دهید.
متوقف کردن عملکرد: حین بازشدن کشویي سقف برقي، درصورتي که یکي از حاالت زیر رخ دهد، 

سقف برقي در موقعیت حاضر متوقف مي شود.
اگر عملکرد بستن اتوماتیک فعال شود و سوئیچ از مغزي قفل فرمان خارج شود، بخش عقب سقف برقي 
به طور اتوماتیک قفل می شود. درصورت برخورد با مانع، عملکرد برگشت اتوماتیک حین بستن فعال  می شود.

عملکرد کشویی

 کلید
1

 کلید
2

عملکرد تاشو

      سقف برقی )سان روف(
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عملکرد 
تنظيمات

عملکرد برگشت اتوماتیک
درصورت وجود مانع حین بسته شدن اتوماتیک سقف برقي، سقف برقي بالفاصله متوقف شده و 

200m ددر جهت مخالف حرکت مي کند.
یادآوري: درصورتي که دکمه بستن را نگه دارید، سان روف عملکرد برگشت اتوماتیک ندارد.

سایبان: حین رانندگي با سرعت زیاد، درصورت بازبودن سقف برقي، بستن سایبان ممنوع است.

  هشدار
• جهت جلوگیری از صدمات جسمي جدي، پیشگیري هاي زیر را مدنظر قرار دهید:	
• حین حرکت خودرو، تمام سرنشینان باید سر، دست ها و دیگر بخش هاي بدن خود را از سقف 	

برقي باز دور نگهدارند، در غیر این صورت ممکن است حین بروز تصادف یا ترمزهاي ناگهاني 
دچار صدمات جسمي جدي شوند.

• سقف 	 از  بدن  بخش هاي  دیگر  یا  و  دست ها  سر،  کردن  خارج  از  برقي،  سقف  حرکت  حین 
خودداري نمایید.

• حین وجود یخ بر روي سقف برقي، هرگز سقف برقي را باز نکنید، چرا که نیروي شدید وارده 	
مي تواند به قطعات سقف برقي صدمه بزند.

• حین خارج شدن از خودرو، از برداشتن سوئیچ اطمینان حاصل نمایید.	
• هرگز به ویژه حین وجود سوئیچ در مغزي استارت، کودکان را در خودرو تنها نگذارید، چرا که 	

ممکن است با کلید سقف برقي بازی کرده، منجر به حادثه شوند.
• حین بستن سقف برقي، تمام سرنشینان باید سر، دست ها و دیگر بخش هاي بدن خود را از 	

سقف باز دور نگهدارند.
• از نشستن نزدیک محدوده سقف برقي باز خودداري نمایید.	

کلید 1
عقب)دید از جوانب(

)دید از جوانب(
کلید 1

    عقب

    عقب

    عقب

)دید از جوانب(

)دید از جوانب(

کلید 2

کلید 2
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عملکرد 
تنظيمات

تنظیم مجدد سقف برقي:
درصورتي که موقعیت سقف برقي به هم خورده است، به روش زیر آن را تنظیم نمائید. کلید 2 را بیش از 5 ثانیه فشار دهید، سیستم سان روف مجدداً تنظیم مي شود.

نگهداري:
درصورت لزوم، از شیشه  پاك کن براي تمیز کردن سقف برقي استفاده نمائید. لطفاً از تمیزکننده هاي با ویسکوزیته باال استفاده نکنید! به طور مرتب ریل هاي راهنما 

را روانکاوي نمائید )تقریبا هر سه ماه یکبار( از گریس یا روغن های با ویسکوزیته باال )جامد( استفاده نکنید.

راه حلعلت ممکن مشکل 

سقف برقي صداي باد ایجاد مي کند.

فاصله نادرست بین صفحه شیشه اي و لبه بازشو
نوار آب بندي در سمت چپ و راست را بیرون آورده، مهره هاي سفت 
کننده را باز نموده و فاصله انداز را داخل فضاي بین شیشه و سقف برقي 

قرار داده و فاصله را تنظیم نمایید.
پیچ هاي سفت کننده را باز کنید تا بتوان ارتفاع شیشه را تنظیم نمود.ارتفاع نادرست صفحه  شیشه اي و سقف

نوار آب بندي را تعویض نمایید.نوار آب بندي صدمه دیده
ریل راهنما را تمیز کرده و روانکاري نمایید.وجود مواد خارجي در ریل راهنماصداي غیر عادي در ریل راهنما

سقف برقي به درستي عمل نمي کند.

فیوز را تعویض نمایید.فیوز سوخته
کلید را تعویض نمایید.اتصال ضعیف کلید

موتور را تعویض نمایید.نقص موتور
ماژول کنترل را تعویض نمایید.نقص ماژول کنترلي
دستگاه را تعویض نمایید.صدمه دیدن دستگاه

با استفاده از تفنگ باد فشار قوی، به لوله تخلیه بدمید.گرفتگي لوله تخلیه آبنشتي آب از سقف برقي
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عملکرد
تنظيمات

     سيستم روشنایی
چراغ هاي داخلي، خارجي و چراغ هاي راهنما، روشنایي الزم براي رانندگي در 

روز و هشدار دادن به دیگر خودروها و پیاده ها را فراهم مي  آورند.
• نحوه عملکرد کلیدهاي چراغ هاي خارجي و چراغ هاي راهنما در مبحث 	

دسته راهنما در این کتابچه توضیح داده شده است.
• چراغ نشانگر چراغ هاي خارجي و چراغ هاي راهنما در بخش پشت آمپر در 	

این کتابچه توضیح داده شده است.
• از پیاده کردن قطعات خودداري نمایید؛  درصورت سوختن چراغ ها، لطفا به 	

عامليت هاي مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمائید.
• درصورت برهم خوردن عملکرد نورباال و نورپایین چراغ هاي جلو، لطفاً براي 	

تنظیم محدوده عملکرد چراغ به عامليت هاي مجاز شركت جيلران موتور 
مراجعه نمائید.

• از 	 پس  چراغ  شیشه  که  درصورتي  یا  باراني،  روزهاي  در  رانندگي  حین 
شستشو مه گرفته است، سمت داخلي چراغ هاي خارجي، همانند چراغ هاي 
جلو به طور موقت مه مي گیرد که علت آن تفاوت دمایي قسمت داخلي و 
بیروني چراغ است و بنابراین نشانگر مشکل نمي باشد. اما درصورت مشاهده 
به  لطفاً  آن،  درون  آب  شدن  جمع  یا  چراغ  داخل  آب  بزرگ  قطره هاي 

عامليت هاي مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمائید.

  توجه
• حین سرویس نمودن، کابل منفي باتري را قطع کنید.	

پیش از تعویض المپ چراغ را خاموش کرده و اجازه دهید المپ سرد شود.
• حین سوار کردن المپ جدید، به حباب المپ دست نزنید.	
• درصورتي که سطح المپ هاي هالوژن )چراغ جلو و چراغ  مه شکن جلو( 	

روغني شود، پس از روشن کردن چراغ، المپ داغ شده و عمر مفید آن 
کاهش مي یابد.

• آنها 	 با  باالیي دارند، حین کارکردن  ازآنجا که المپ هاي هالوژن فشار 
مراقب باشید، درصورت افتادن، المپ ترکیده و ذرات شیشه به اطراف 

پرتاب مي شود.
• حین تعویض، از المپي با مدل و قدرت مشابه استفاده نمائید.	
• پس از تعویض المپ، سوکت را محکم وصل کنید.	
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عملکرد 
تنظيمات

1. چراغ نورباال                                 2. چراغ راهنماي جلو
3. چراغ موقعیت                              4. چراغ نورپایین

5. چراغ ترمز/چراغ موقعیت                 6. چراغ راهنماي عقب
7. چراغ دنده عقب

مشخصات المپ ها :
• چراغ ترکیبي جلو	

H7 : چراغ نور باال                          H7 :چراغ نورپایین
W5W :چراغ موقعیت                      PY21W :چراغ راهنما

• چراغ ترکیبي عقب	
LED :چراغ موقعیت                               LED :چراغ ترمز

PY21W :چراغ راهنما                    W16W :چراغ دنده عقب
• 	P21W :چراغ مه شکن عقب
• 	H11  :چراغ مه شکن جلو
• چراغ ترمز باال )سوم(	
• 	 W5W :چراغ پالك راهنمایي و رانندگي
• 	 W3W :چراغ درب
• 	W5W :چراغ سقفي
• 	W5W :چراغ مطالعه جلو
• 	C5W :چراغ مطالعه عقب
• 	W5W :چراغ آینه آرایشي
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عملکرد 
تنظيمات

روشنایي داخل کابین
چراغ سقفي، روشنایي الزم را براي راننده و سرنشینان فراهم آورده، شامل چراغ مطالعه جلو و چراغ 

مطالعه عقب است، چراغ مطالعه عقب به عنوان یادآور بازماندن درب نیز عمل مي کند.
• چراغ مطالعه عقب داراي سه موقعیت درب "DOOR"، خاموش "OFF" و روشن "ON" مي باشد.	
• حین قرار دادن کلید در موقعیت روشن، مي توان از چراغ به عنوان چراغ مطالعه استفاده نمود.	
• حین قرار دادن کلید در موقعیت درب، درصورت باز ماندن درب، چراغ مطالعه عقب روشن شده 	

و پس از حدود 30 ثانیه خاموش مي شود؛ حین بستن چهار درب و خاموش نمودن موتور، چراغ 
مطالعه عقب خاموش مي شود؛ درصورت بازکردن قفل درب ها با استفاده از فرستنده کنترل از 

راه دور، چراغ مطالعه عقب، خاموش مي شود.
• حین قرار داشتن کلید در حالت خاموش،  چراغ مطالعه عقب خاموش مي ماند.	

چراغ ها داخل خودرو در سقف تعبیه شده اند.

چراغ صندوق عقب در سمت چپ صندوق عقب تعبیه شده است؛ پس از بازکردن درب پشتي، این 
چراغ روشن مي ماند. حتي درصورتي که سوئیچ را برداشته اید و چراغ هاي خودرو خاموش هستند، 

این چراغ باز هم روشن مي ماند.
براي خاموش شدن چراغ، درب پشتي را ببندید.
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عملکرد 
تنظيمات

موقعیت 1 : چراغ هاي موقعیت، چراغ پالك راهنمایي و رانندگي، روشنایي صفحه نمایش. چراغ 
موقعیت ممکن است روي صفحه کیلومتر روشن شده، عملکرد چراغ هاي موقعیت را نشان دهد.

موقعیت 2 : چراغ هاي جلو و تمام چراغ هاي دیگر
موقعیت 3 )اتوماتیک( : چراغ هاي جلو و/یا تمام چراغ هاي موقعیت 1.

این چراغ ها براساس میزان روشنایي محیط اطراف ممکن است به طور اتوماتیک روشن و خاموش 
شوند.

حین رانندگي با خودرو در تونل یا پارکینگ ها، براي روشن کردن چراغ هاي جلو، کلید مدور دسته 
راهنما را در موقعیت 3 قرار دهید.

سنسور کنترل چراغ هاي اتوماتیک در سمت باالي جلو داشبورد سمت راننده قرار دارد. از قرار دادن 
اجسام و چسباندن برچسب در این بخش خودداري نمائید.

درصورتي که فکر مي کنید زمان عملکردي چراغ هاي جلو اتوماتیک خیلي زود یا خیلي دیر است: 
براي تنظیم سنسور به عامليت هاي مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمایید.
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عملکرد 
تنظيمات

چراغ نورباال و نورپایین
براي استفاده از نورباال، چراغ هاي جلو را روشن نموده و دسته راهنما را به موقعیت 1 فشار دهید. 

براي استفاده از نورپایین، دسته راهنما را باال کشیده در موقعیت 2 قرار دهید.
چراغ نشانگر نورباالي چراغ هاي جلو )آبي( روي صفحه کیلومتر روشن مي شود.

حین قرارداشتن چراغ هاي جلو در موقعیت نورباال
براي چشمک زدن چراغ هاي جلو در حالت نورباال، دسته راهنما را کامال باال بکشید )3(؛ براي توقف 

چشمک زدن، دسته راهنما را رها کنید.
حین قرار داشتن کلید مدور در حالت خاموش "OFF"، چراغ هاي جلوي نورباال باز هم چشمک مي زند.

چراغ هاي راهنما
یا به  از چراغ هاي راهنما، دسته راهنما را به سمت بیرون فشار داده  درصورت تمایل به استفاده 

سمت خود بکشید.
سوئیچ باید در وضعیت روشن "ON" قرار داشته باشد.

پس از دور زدن، دسته راهنما به طور اتوماتیک به موقعیت اولیه بازمي گردد، اما براي تغییر الین، 
دسته راهنما را به طور دستي برگردانید. حین فرستادن سیگنال هاي تغییر الین، دسته راهنما را به 

موقعیت )2( فشار داده یا بکشید و نگه دارید.
عملکرد تغییر الین :

حین روشن کردن و خاموش نمودن سریع چراغ هاي راهنما، چراغ هاي راهنماي آن سمت، سه بار 
چشمک زده، تغییر الین را به دیگر رانندگان هشدار مي دهد.

هشدار ترمز اضطراري :
حین ترمزگیري اضطراري، تمام چراغ هاي راهنما روشن شده، به دیگر رانندگان هشدار مي دهند.
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عملکرد 
تنظيمات

براي روشن نمودن چراغ مه شکن جلو وعقب حین روشن بودن چراغ هاي عقب، کلید مدور دسته 
راهنما را به سمت راست بچرخانید.

موقعیت 1...چراغ مه شکن جلو روشن مي شود.
موقعیت 2...چراغ مه شکن جلو وعقب روشن مي شود.

چراغ نشانگر مه شکن عقب روي صفحه نمایشگر روشن یا خاموش بودن مه شکن عقب را نشان 
مي دهد. پس از خاموش کردن چراغ موقعیت، چراغ مه شکن جلو وعقب خاموش مي شوند. پس از 
خاموش کردن چراغ هاي جلو، حتي درصورتي که چراغ هاي جلو را دوباره روشن کنید، چراغ هاي مه 
شکن عقب روشن نمي شود. براي روشن کردن مجدد چراغ مه شکن عقب، کلید مدور دسته راهنما 

را دوباره به روش توضیحي باال در حالت چراغ مه شکن عقب قرار دهید.

عملکرد راهنماي خانه 
را  دور  راه  از  کنترل  فرستنده  قفل  کلید  سرقت(  ضد  سیستم  حالت  )نه  حفاظتي  حالت  در   .1
ظرف 2 ثانیه، دوبار فشار دهید. چراغ هاي جلو به مدت 60 ثانیه روشن مي شوند و پس از 60 
ثانیه خاموش مي شوند؛ در مدت 60 ثانیه، دکمه بازکردن فرستنده کنترل از راه دور را یکبار 
فشار دهید، سیگنال خروجي BCM قطع شده و چراغ جلو خاموش مي شوند )درب ها باز نشده، 

نمي توان از خودرو خارج شد(.
2. در فاصله 10 متري از خودرو حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت روشن "ON" یا در موقعیت 
به چراغ هاي موقعیت   "OFF" ظرف 2 ثانیه، کلید چراغ هاي جلو را ازموقعیت خاموش ،"OFF"
 "OFF" به موقعیت خاموش  قرار داده و سپس  اتوماتیک  یا چراغ هاي  یا چراغ هاي جلو  کوچک 
برگردانید، عملکرد راهنماي خانه فعال خواهد شد، کم نور شدن چراغ جلو با 30 ثانیه تاخیر انجام 
مي شود. زماني که عملکرد راهنماي خانه چراغ هاي جلو، فعال شده است، اگر هرکدام از درب ها باز 
شود، کم نور شدن چراغ هاي جلو با 180 ثانیه تاخیر انجام مي شود )تاخیر دوباره در زمان محاسبه 

مي شود(.
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حین روشن کردن برف پاك کن ها، اهرم را به موقعیت دلخواه حرکت دهید.
سوئیچ باید در وضعیت روشن قرار داشته باشد.

عملکردموقعیت اهرم برف پا کن

متناوبموقعیت 1

سرعت کمموقعیت 2

سرعت باالموقعیت 3

مه زدایيموقعیت 4

پاشش آب به شیشه جلوموقعیت 5

درصورت تمایل به یک حرکت رفت و برگشت برف پاك کن، اهرم را به سمت باال حرکت داده و رها کنید.
براي پاشش مایع شیشه شوي، اهرم برف پاك کن را به سمت خود بکشید )موقعیت 5(

1. پاشش آب: کلید را به سمت پایین بچرخانید.
2. برف پاك کن عقب: کلید را در موقعیت "ON" قرار دهید.

3. شیشه شوي عقب: کلید را به سمت باال در آخرین موقعیت بچرخانید.

عملکرد 
تنظيمات

    برف پاك کن و شیشه شوي جلو

 شیشه شوی
شیشه عقب
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عملکرد 
تنظيمات

در هواي سرد و یخبندان، پیش از پاشش مایع بر روي شیشه شوي، از عملکرد 
مایع  انجماد  از  عمل  این  نمایید.  استفاده  کردن شیشه  گرم  براي  بخارزدایي 
شیشه شوي بر روي شیشه جلو و از دست دادن دید جلوي خودرو، جلوگیري 
مي کند. لکه ها را به آرامي با دستمال پارچه اي تمیز نمایید. از بنزین براي تمیز 
کردن تیغه هاي برف پاك کن استفاده نکنید، در غیراین صورت تیغه ها تغییرشکل 
پیدا مي کنند. درصورت آسیب دیدن شدید تیغه، براي تعویض تیغه برف پاك کن 

به عامليت هاي مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمایید.

  توجه
• درصورت خشک بودن شیشه جلو از برف پاك کن ها استفاده نکنید، در 	

غیراین صورت شیشه جلو صدمه مي بیند.
• تیغه ها را به طور مرتب کنترل نمائید. درصورت کثیف بودن تیغه را تمیز 	

کنید، در غیراین صورت دید راننده ضعیف مي شود. هرگونه کثیفي دیر 
پاك شو را با دستمال نخي آغشته به شوینده هاي الکلي تمیز کنید. از 
بنزین استفاده نکنید، در غیراین صورت برف پاك کن تغییر شکل یافته، بر 
عملکرد برف پاك کن تاثیر منفي مي گذارد. در صورت آسیب شدید تیغه 

به عامليت هاي مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمائید.
• تیغه ها را بازرسي نموده و از عملکرد عادي آنها اطمینان حاصل نمائید.	

پیش از عملکرد برف پاك کن ها، آبپاش را فعال کنید، درغیراین صورت 
شیشه جلو، خش مي افتد. همزمان، ممکن است تیغه صدمه دیده یا به دلیل 
اصطکاك باالي تیغه، موتور برف پاك کن بسوزد. پس از روشن کردن برف 
پاك کن، عدم وجود صداي غیر عادي از موتور برف پاك کن را کنترل نمائید، 
درصورتي که موتور صدایي مثل "هو" مي کند و نمي چرخد، برف پاك کن را 
بالفاصله خاموش کرده و به تعمیر یا تعویض برف پاك کن به عامليت هاي 

مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمایید.

  توجه
• حین عملکرد عادي برف پاك کن، پس از خاموش کردن برف پاك کن تیغه 	

باید در موقعیت مخصوص زیر شیشه جلو متوقف شود. درصورتي که تیغه 
در جاي نادرست متوقف شده است براي تعمیر برف پاك کن به عامليت هاي 

مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمائید.
• در روزهاي گرم تابستان، براي جلوگیري از قرار گرفتن تیغه در معرض 	

آفتاب شدید، خودرو را در مکان هاي سایه پارك نمایید. درصورتي که در 
هواي سردزمستان تیغه یخ زده یا برف گرفته است، بالفاصله برف پاك کن 
را خاموش کنید. برف و یخ را تمیز کرده و سپس از برف پاك کن استفاده 
نمائید؛ درغیراین صورت به دلیل اصطکاك مقاومتي باال، موتور برف پاك کن 

مي سوزد.
• از بازکردن موتور برف پاك کن خودداري نمائید؛ درصورتي که برف پاك کن 	

به درستي عمل نمي کند، براي تعمیر یا تعویض آن به عامليت هاي مجاز 
شركت جيلران موتور مراجعه نمایید.



54

عملکرد 
تنظيمات

)TRIP(1. کلید تغییر وضعیت صفحه نمایش چندمنظوره
 LCD فشار کوتاه مدت کلید منجر به تغییر وضعیت صفحه نمایش و تغییر محتواي صفحه نمایش
مي شود. فشار طوالني مدت کلید، اطالعات را پاك مي کند )اطالعات پاك شده ظرف 60 ثانیه و 

پس از 60 ثانیه متفاوت هستند(.
2. کلید تنظیم ارتفاع شعاع نور چراغ هاي جلو

این کلید ارتفاع شعاع نور چراغ هاي جلو را از طریق عدد انتخابي، تنظیم مي کند.
3. چراغ هشدار ضدسرقت

زماني که سیستم ضدسرقت خودرو فعال است، چراغ نشانگر سیستم ضد سرقت چشمک زده، فعال 
بودن سیستم ضدسرقت را نشان مي دهد.

4. کلید ضامن درب پشتي
فشار کوتاه مدت کلید، درب پشتي را باز مي کند.

5. کلید بخارزدایي
نشانگر  زماني که چراغ  غیرفعال مي کند.  یا  فعال  را  بخارزدایي، عملکرد  و  برفک  کلید  فشاردادن 
روشن باشد، سیستم برفک و بخارزدایي در حال عملکرد است، درصورت خاموش بودن چراغ نشانگر، 

سیستم در حالت غیرفعال قراردارد.
6. کلید چراغ هاي اعالم خطر )فالشر(

با فشاردادن کلید، چراغ هاي اعالم خطر، روشن مي شوند. تمام چراغ هاي راهنما و چراغ هاي خارجي 
دیگر خودرو و چراغ هاي نشانگر روي صفحه کیلومتر چشمک  خواهند زد. از اینکه براي هشدار دادن 

موقعیت اضطراري به دیگر خودروها و پیاده ها استفاده نمائید.
7. کلید گرمکن صندلي راست/چپ

8. نمایشگر پارك
حین چشمک زدن چراغ، به اطراف خودرو و موانع توجه کافي داشته باشید.
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عملکرد 
تنظيمات

آینه ها
آینه بغل

آینه بغل را به نحوي تنظیم نمائید که جوانب خودرو در آینده دیده شود. حین وجود یخ روي آینه 
بغل، براي برطرف شدن یخ، دکمه یخ زدایي روي پانل تهویه مطبوع را فشار دهید.

  هشدار
• آینه بغل را حین رانندگي تنظیم نکنید، چراکه ممکن است منجر به عملکرد اشتباه راننده و 	

در نتیجه تصادف مي شود.
• پس از روشن کردن عملکرد یخ زدایي، سطح آینه داغ مي شود، لطفاً به سطح آینه دست نزنید.	

تنظیم آینه بغل با استفاده از این کلید انجام مي شود.
حین قرار داشتن کلید در موقعیت "L"، آینه بغل سمت چپ را مي توان تنظیم کرد، دستگیره را 

360 درجه بچرخانید. مي توانید در جهت دلخواه به صورت 
حین قرار داشتن کلید در موقعیت "R"، آینه بغل سمت راست را مي توان تنظیم کرد، دستگیره را 

مي توانید در جهت دلخواه به صورت 360 درجه بچرخانید.

  توجه
• آینه ها 	 روي  یخ  تراشیدن  یا  کنترل ها  با  کارکردن  از  است،  زده  یخ  بغل  آینه  که  درصورتي 

خودداري نمایید؛ از اسپري یخ زدا براي تمیزکردن یخ استفاده نمایید؛ پس از امکان حرکت 
آزادانه آینه بغل، آن را تنظیم نمایید.
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تنظیم آینه بغل  )دستي(

آینه دید عقب ضد انعکاس

عملکرد
تنظيمات

حین پارك در مکان هاي باریک، مي توان آینه بغل را به سمت خودرو تا کرد. براي تا کردن آینه، آن 
را آرام فشار دهید تا صداي کلیک شنیده شود.

  هشدار
• از رانندگي حین خم بودن آینه ها خودداري نمائید. پیش از رانندگي هر دو آینه سمت راننده 	

و سرنشین را به درستي تنظیم نمایید.
• رانندگي 	 حین  آینه  تنظیم  از  بغل،  آینه  دیدن  آسیب  و  از صدمات جسمي  جلوگیري  براي 

خودداري نمایید.

دو حالت براي آینه دید عقب وجود دارد:
1. حالت ضد انعکاس

2. حالت عادی
آینه دید عقب را به نحوي تنظیم نمایید که پشت خودرو در آینه دیده شود.

در صورت رانندگي در شب، براي کاهش انعکاس نور شدید خودروهاي پشت سر، آینه دید عقب را 
در حالت ضد انعکاس قرار دهید.

  هشدار
• به عملکرد 	 نکنید، چرا که ممکن است منجر  تنظیم  را  آینه دید عقب  رانندگي  هرگز حین 

نادرست راننده و در نتیجه تصادف ناگهاني و صدمات جسمي گردد.
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عملکرد 
تنظيمات

براي تغییر زاویه غربیلک فرمان، غربیلک فرمان را نگهداشته، اهرم تنظیم زاویه را به سمت پایین       غربيلك فرمان قابل تنظيم 
فشار داده، غربیلک فرمان را در محل دلخواه قرار داده و سپس اهرم تنظیم را مجدداً به محل صحیح 

برگردانید.
یادآوري: ستون فرمان و جهت رانندگي در صفحه عمودي یکسان قرار ندارند، بلکه 27/5 درجه کج 

شده اند، زاویه قابل تنظیم 3/5 درجه است.

  هشدار
• هرگز حین رانندگي غربیلک فرمان را تنظیم نکنید، در غیراین صورت، ممکن است منجر به 	

از دست دادن کنترل خودرو، بروز تصادف، صدمات جسمي جدي و آسیب دیدن خودرو شود.
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عملکرد
تنظيمات

A/C سيستم تهویه مطبوع     

سیستم تهویه مطبوع با کنترل اتوماتیک
1.  کلید کنترل سرعت فن

"MODE" 2.  کلید انتخاب دریچه هاي خروجي هوا
3.  کلید کنترل برفک زدایي/بخارزدایي جلو

4.  کلید کنترل دما
5.  کلید ورود هواي تازه بیرون

6.  کلید گردش هواي داخل خودرو
"A/C" 7.  کلید تهویه مطبوع

"OFF" 8.  کلید خاموش نمودن ایرکاندیشن
"AUTO" 9.  کلید اتوماتیک
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عملکرد 
تنظيمات

کلید وضعیت دریچه هاي خروجي هوا و کلید برفک زدایي جلو
کلید MODE داراي چهار عملکرد زیر مي باشد که در صفحه نمایش LCD نشان داده مي شود:

 وزش هوا به جلو: هواي خروجي به طور عمده به صورت مي وزد.
 وزش هوا به جلو/کف: هواي خروجي به طور عمده به صورت و پاها مي وزد.

 وزش هوا به کف: هواي خروجي به طور عمده به پاها مي وزد.
 وزش هوا به کف/برفک زدایي/بخارزدایي: هواي خروجي به طور عمده به پاها وزیده و از 

       دریچه هاي خروجي زیر شیشه جلو خارج مي شود.

دکمه برفک زدایي شیشه جلو
 ،LCD نمایش  صفحه  شده،  روشن  زرد  نشانگر  چراغ  جلو،  شیشه  برفک زدایي  عملکرد  درصورت 

عالمت  را نشان مي دهد.
کلید کنترل دما: براي کنترل دماي هواي خروجي، جهت افزایش دما،  کلید را در جهت "+" و جهت 

کاهش دما، کلید را در جهت "-" بچرخانید.
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کلید کنترل سرعت وزش هوا
براي تنظیم سرعت فن دمنده این کلید را بچرخانید؛ براي افزایش سرعت، کلید را در جهت "+" و 

براي کاهش سرعت، کلید را در جهت "-"بچرخانید.

کلیدهاي کنترل
کلید  "AUTO"-کنترل اتوماتیک وضعیت ها

کلید "OFF" - براي خاموش کردن سیستم ایرکاندیشن، این کلید را فشار دهید.
کلید  "A/C"- براي عملکرد سیستم تهویه مطبوع این کلید را فشار دهید.

کلید   - کلید گردش مجدد هواي داخل خودرو.
کلید  - کلید ورود هواي تازه بیرون به داخل خودرو.

عملکرد
تنظيمات
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عملکرد 
تنظيمات

LCD چراغ هاي صفحه نشانگر
        دمای تنظیمي حاضر براي عملکرد سیستم ایرکاندیشن.

"AUTO"      در حال حاضر سیستم ایرکاندیشن در وضعیت اتوماتیک قرار دارد.
"  "    تنظیمات سرعت فن دمنده براي عملکرد سیستم ایرکاندیشن.

"  "       وضعیت دریچه هاي خروجي هوا در حال حاضر.
"  "      وضعیت گردش مجدد هواي داخل در حال حاضر.

"  "       سیستم ایرکاندیشن، درحال حاضر در حالت برفک  و بخارزدایي شیشه جلو قرار دارد.
"A/C"        در حال حاضر سیستم تهویه مطبوع روشن است.

"  "       در حال حاضر سیستم برفک زدایي شیشه عقب روشن است.
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عملکرد 
تنظيمات

سیستم تهویه مطبوع با کنترل دستی
1. کلید کنترل دما

2. کلید کنترل سرعت فن
3. کلید انتخاب دریچه هاي خروجي هوا

4. کلید ورود هواي تازه بیرون
5. کلید گردش مجدد هواي داخل

"A/C" 6. کلید سیستم تهویه مطبوع



63

عملکرد 
تنظيمات

کلید کنترل دما
براي تنظیم دما، کلید را بچرخانید. براي افزایش دما، کلید را در جهت "قرمز" و براي کاهش دما، 

کلید را در جهت "آبي"  بچرخانید.

کلید کنترل سرعت فن
براي تنظیم سرعت فن، کلید را بچرخانید. این کلید داراي چهار حالت است که از 1 به 4 سرعت 

وزش باد به تدریج افزایش مي یابد؛ درصورت قراردادن کلید در وضعیت "0"، فن خاموش مي شود.
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کلید کنترل دریچه هاي خروجي هوا
براي تغییر دریچه هاي خروجي هوا این کلید را بچرخانید.

دما،  تنظیمات  پایین ترین  در  ایرکاندیشن  سیستم  وضعیت،  این  در  کلید  قرارداشتن  حین   
گردش مجدد هواي داخل و وزش باد با سرعت مي باشد.

یادآوري: در هواي گرم تابستان، پیش از تنظیم میزان هوا، مي توان ایرکاندیشن را مستقیماً روشن 
کرده و به حداکثر سرمایش دست یافت؛ این عملکرد سریع و مناسب است.

    وزش هوا به جلو: هواي خروجي به طور عمده به صورت مي وزد.
   وزش هوا به جلو/کف: هواي خروجي به طور عمده به صورت و پاها مي وزد.

   وزش هوا به کف: هواي خروجي به طور عمده به پاها مي وزد.
از  و  وزیده  پاها  به  عمده  به طور  خروجي  هواي  کف/برفک زدایي/بخارزدایي:  به  هوا  وزش   

دریچه هاي خروجي زیر شیشه جلو خارج مي شود.
   برفک زدایي و بخارزدایي شیشه جلو: هواي خروجي به طور عمده از دریچه  هاي خروجي زیر 

شیشه جلو خارج مي شود.
حین استفاده از این عملکرد، کلید انتخاب "ورود هواي تازه بیرون" را فعال نمائید.

کلیدهاي کنترل
کلید "A/C"     براي عملکرد سیستم تهویه مطبوع این کلید را فشار دهید.

کلید "  "  کلید گردش مجدد هواي داخل خودرو.
کلید "  "  کلید ورود هواي تازه بیرون به داخل خودرو.

یادآوري: درصورت نیاز به روشن شدن سیستم تهویه مطبوع، نمي توان سرعت فن را در "O" تنظیم نمود.
فن را در یکي از سرعت هاي تنظیمي روشن کنید.

عملکرد
تنظيمات
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عملکرد 
تنظيمات

 دستورالعمل کاربرديدستورالعمل استفاده از دریچه هاي خروجي هوا
• براي خنک کردن خودرویي که به مدت طوالني زیر نور 	

مستقیم آفتاب قرار داشته، پنجره را باز نموده و چند 
دقیقه رانندگي کنید. در این حالت هواي گرم از خودرو 
تهویه  سیستم  توسط  خودرو  سرمایش  شده،  خارج 

مطبوع سریعتر انجام مي شود.
• از باز بودن دریچه هاي ورودي هوا در جلوي شیشه جلو 	

اطمینان حاصل نمایید )به طور مثال برگ یا برف آن را 
مسدود نکرده باشد(.

• در هواي مرطوب از وزش هواي سرد به شیشه جلو خودداري 	
نمایید. از آنجا که تفاوت دماي بین داخل و خارج شیشه 
جلو بسیار باالست،  این عمل منجر به مه گرفتن شیشه جلو 

مي شود.
• بخش پاییني صندلي جلو را خالي نگهدارید تا هواي 	

داخل خودرو به راحتي گردش پیدا کند.
• در هواي سرد، چند دقیقه سرعت فن را در حداکثر قرار 	

دهید تا برف یا رطوبت داخل کانال هاي ورودي هوا از بین 
برود. این عمل مه روي شیشه را از بین مي برد.

• را 	 پنجره ها  تمام  خاکي،  جاده هاي  در  رانندگي  حین 
ببندید. در صورتي که گرد و خاك باز هم وارد خودرو 
مي شود، توصیه مي شود کلید انتخاب ورودي هوا را در 
حالت ورود هواي تازه بیرون و سرعت فن را در هر حالتي 

به جز خاموش "OFF" قرار دهید.
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تنظيمات

• در صورتي که در جاده اي خاکي پشت خودرو دیگر حرکت مي کنید، یا گرد و 	
خاك و وزش باد در جاده وجود دارد، توصیه مي شود کلید انتخاب ورودي هوا 
را در حالت گردش هواي داخل قرار دهید، در نتیجه دریچه های بیرون بسته 
شده و از ورود هواي بیرون و گرد و خاك به داخل خودرو جلوگیری مي شود.

گرمایش 
به منظور عملکرد حداکثری، کلیدهاي کنترل را به نحو ذیل تنظیم نمایید:

حالت کنترل اتوماتیک 

دکمه "AUTO" را فشار دهید.
دما: دماي دلخواه را انتخاب کنید.

ورودي هوا: وضعیت ورود هواي بیرون خودرو را انتخاب کنید.
سیستم تهویه مطبوع A/C: خاموش

حالت کنترل دستي

سرعت فن: تنظیمات دلخواه
دما: حداکثر دما را انتخاب کنید.

ورودي هوا: وضعیت ورود هواي بیرون خودرو را انتخاب کنید.
دریچه های خروجی هوا : رو به پا

سیستم تهویه مطبوع A/C : خاموش

• براي افزایش سرعت گرمایش، مي توانید حالت گردش مجدد هواي داخل را 	
چند دقیقه انتخاب نموده، پس از گرمایش کافي، حالت ورود هوای بیرون 
خودرو را به منظور جلوگیری از مه گرفتگی شیشه های داخلی انتخاب نمایید.

• براي کاهش رطوبت هوا و افزایش دما، کلید تهویه مطبوع "A/C" را روشن 	
نمایید.

• را 	 خودرو  داخل  دماي  زدایي  برفک  و  بخارزدایي  پاها/  وضعیت  انتخاب 
افزایش داده و بخار و برفک روي شیشه جلو را از بین مي برد.

سیستم تهویه مطبوع )سرمایش(
به منظور عملکرد حداکثری، کلیدهاي کنترل را به نحو ذیل تنظیم نمایید:

حالت کنترل اتوماتیک 

کلید "AUTO" را فشار دهید.
دما: دماي دلخواه را انتخاب کنید.

ورودي هوا: وضعیت ورود هواي بیرون خودرو را انتخاب کنید.
سیستم تهویه مطبوع A/C: روشن

حالت کنترل دستي

سرعت فن: تنظیمات دلخواه
دما: حداقل دما را انتخاب کنید.

ورودي هوا: وضعیت ورود هواي بیرون خودرو را انتخاب کنید.
دریچه های خروجی هوا : زیر شیشه جلو

سیستم تهویه مطبوع A/C: روشن

• براي سرمایش سریع، چند دقیقه وضعیت گردش هواي داخل خودرو را 	
انتخاب کنید.
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تنظيمات

تهویه 
به منظور عملکرد حداکثری، کلیدهاي کنترل را به نحو ذیل تنظیم نمایید:

حالت کنترل اتوماتیک 

کلید "AUTO" را فشار دهید.
دما: به دمای دلخواه

ورودي هوا: وضعیت ورود هواي بیرون خودرو را انتخاب کنید.
سیستم تهویه مطبوع A/C: خاموش

حالت کنترل دستي

سرعت فن: تنظیمات دلخواه
دما: به سمت سرد

ورودي هوا: وضعیت ورود هواي بیرون خودرو را انتخاب کنید.
دریچه های خروجی هوا : زیر شیشه جلو

سیستم تهویه مطبوع A/C: روشن

برفک زدایي و بخارزدایي
داخل شیشه جلو

به منظور عملکرد حداکثری، کلیدهاي کنترل را به نحو ذیل تنظیم نمایید:
حالت کنترل اتوماتیک 

دما : براي گرمایش به سمت دماي باال 
       براي سرمایش به سمت دماي کم

ورودي هوا : وضعیت ورودي هواي تازه بیرون را انتخاب کنید.
دریچه هاي خروجي هوا : دریچه هاي زیر شیشه جلو

حالت کنترل دستي

سرعت فن : سرعت دلخواه
دما : براي گرمایش به سمت دماي باال
      براي سرمایش به سمت دماي کم

ورودي هوا : وضعیت ورود هواي تازه بیرون خودرو را انتخاب کنید.
دریچه هاي خروجي هوا : دریچه هاي زیر شیشه جلو

انتخاب کرده، مه زدایي آغاز  زماني که دریچه هاي خروجي زیر شیشه جلو را 
مي شود، بدون توجه به فشار دکمه "A/C" ، عملکرد "A/C" فعال شده، چراغ 
عمل  مطبوع  تهویه  سیستم  که  درصورتي  مي شود.  روشن  مربوطه  نشانگر 

نمي کند، درصورت انتخاب عملکردهاي دیگر، "A/C" غیرفعال مي شود.
درصورتي که دماي هواي بیرون زیر 0 درجه است، "A/C" فعال نمي شود.
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تنظيمات

• نمائید؛ 	 خودداري  جلو  شیشه  به  سرد  هواي  وزش  از  باال،  دماي  در  و 
درغیراین صورت به دلیل اختالف دماي داخل و خارج خودرو، شیشه جلو 

بخار مي کند.
سمت بیرون شیشه جلو

به  منظور عملکرد حداکثر، کلیدهاي کنترل را به نحو ذیل تنظیم نمائید:
حالت کنترل اتوماتیک

دما : در باالترین دما
ورودي هوا : وضعیت ورود هواي تازه بیرون را انتخاب کنید.
دریچه هاي خروجي هوا : دریچه هاي خروجي زیر شیشه جلو

سیستم ایرکاندیشن A/C : خاموش

حالت کنترل دستي

سرعت فن : سرعت دلخواه
دما : در باالترین دما )در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید(

ورودي هوا : ورود هواي تازه بیرون
دریچه هاي خروجي هوا : دریچه هاي زیر شیشه جلو

سیستم ایرکاندیشن A/C : خاموش

زماني که دماي هواي بیرون کمتر از 0 درجه است، سیستم "A/C" عمل نمي کند.
• حین تنظیم دریچه هاي خروجي هوا در حالت رو به کف / برفک زدایي،	

عملکرد بخارزدایي و افزایش دماي داخلي نیز انجام مي شود.
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تنظيمات

     دریچه هاي خروجي هوا

دریچه هاي جانبی

درصورتي که میزان هواي خروجي مطلوب نیست، لطفاً، دریچه های جانبی را تنظیم کرده، ببندید 
یا باز کنید.

دریچه هاي مرکزی
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تنظيمات

A/C کنترل و تعویض فیلتر هوای سیستم تهویه مطبوع
فیلتر هواي سیستم تهویه مطبوع، در پشت جعبه داشبورد قرار گرفته است؛ پس از استفاده طوالني 
مدت، فیلتر هوا مسدود مي شود. درصورتي که احساس کردید راندمان عملکرد سیستم تهویه مطبوع 
افزایش  براي  یا شیشه ها سریع بخار مي کنند، فیلتر هوا را تعویض کنید.  یافته،  به شدت کاهش 

کارایي سیستم ایرکاندیشن، بازرسي و تعویض فیلتر را انجام دهید.
1.  درب جعبه داشبورد را بازکرده، با استفاده از چهارسو پیچ را باز کنید.

2.  پین هاي نگهدارنده دوطرف جعبه داشبورد را فشار داده و جعبه داشبورد را پیاده کنید.
3.  مطابق تصویر،  قاب باالیي را از روی فیلتر بردارید.

4.  صافي را از درون قاب خارج نمائید.
5.  سطح صافي را کنترل نمائید.

درصورت کثیف بودن، بالفاصله فیلتر را تعویض نمایید.
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حین سوارکردن فیلتر و جازدن آن در پشت جعبه داشبورد، فیلتر باید به سمت باال باشد.

توجه

• 	 "A/C" فیلتر تمیز کننده هوا را به درستي نصب کرده و قرار دهید. از سیستم تهویه مطبوع
و  و خاك  گرد  زدودن  عملکرد  کارایی  کاهش  به  منجر  که  چرا  نکنید،  استفاده  فیلتر  بدون 

همچنین کاهش بازدهی عملکرد سیستم تهویه مطبوع A/C مي گردد.
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زماني که چشمها مي سوزند.
زمانی که چشمها مي سوزند و سیستم تهویه مطبوع فعال است، در صورت سیگار کشیدن دود سیگار 
چشمهایتان را مي سوزاند. این حالت به دلیل خشک شدن شبکیه چشم به خاطر هواي خشک داخل 
خودرو و در نتیجه حساس شدن چشم به عوامل خارجی مي باشد. در این حالت، براي خروج دود 

سیگار، از وضعیت ورود هواي بیرون خودرو استفاده نمایید.

افزایش دهنده دور درجاي موتور 
موتور به سیستم افزایش دور درجا مجهز مي باشد.  این سیستم دور موتور را اندکي افزایش مي دهد 
تا حین توقف خودرو، عملکرد خنک کنندگي افزایش یابد. در این حالت، دور موتور باالتر از شرایط 

عادي است، بنابراین حین توقف یا حرکت به شدت مراقب باشید.
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پارك خودرو در آفتاب 
افزایش  به شدت  آفتاب مستقیم، دماي هواي داخل خودرو  پارك طوالنی مدت خودرو در  حین 
از خودرو خارج شود، سپس  تا هواي گرم  باز کنید  را  پنجره ها  تمام  ابتدا  این حالت  مي یابد. در 

سیستم تهویه مطبوع را روشن نمایید.
پس از سرد شدن هواي داخل خودرو، پنجره ها را ببندید و دماي هواي داخلي را براساس نیاز خود 

تنظیم نمایید.
در هواي باراني، امکان تشکیل مه بر روي شیشه و کاهش دید جلوي خودرو بسیار زیاد است. در 
این صورت، ابتدا سیستم تهویه مطبوع را در حالت برفک زدایي یا بخارزدایي قرار دهید، بخار به 

راحتي برطرف مي شود.

دماي هواي مناسب
سیستم تهویه مطبوع مي تواند دماي هوا را کاهش داده در نتیجه احساس تازگي به شما مي دهد. از 
نقطه نظر سالمتی، بهتر است حین ورود به خودرو احساس خنکي بکنید، )تفاوت دما بین C 5 تا 
C 6(. سرماي بیش از حد از تمام جوانب، سالمت شما را به خطر مي اندازد، بنابراین دما را با دقت 

فراوان تنظیم نمایید.
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سیستم پخش کننده CD     سيستم صوتي 
روش خاموش کردن

• براي روشن کردن سیستم، دکمه PWR را فشار دهید، براي خاموش نمودن سیستم، دکمه را 	
به مدت طوالني فشار دهید.

بلندي صدا
• براي تنظیم بلندي صدا، کلید را بچرخانید. حداکثر صداي تنظیمي 31 و حداقل صدا 0 است. در 	

حالت CD/MP3 درصورت تنظیم صدا در0 ، سیستم متوقف مي شود. براي خروج از این حالت، 
یکي از دکمه ها را فشار دهید.

تنظیمات افکت هاي صوتي
• گزینه 	 انتخاب  براي  فشار دهید.  را   SND افکت هاي صوتي دکمه  تنظیم  به حالت  ورود  براي 

موردنظر جهت تنظیم، دکمه SND را به مدت کوتاه فشار دهید.
• براي تنظیم گزینه انتخابي، دکمه TUNE را بچرخانید.	

رادیو
باند
• براي انتخاب باند موردنظر دکمه BND را فشار دهید.	

)SCN( اسکن فرکانس ها
• عملکرد اسکن فرکانس ها امکان گوش دادن به 10 ثانیه اولیه ایستگاه هاي موجود در کانال حاضر 	

را فراهم مي آورد.
• براي فعال یا غیرفعال نمودن عملکرد اسکن، دکمه SCN را فشار دهید.	
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جستجوي اتوماتیک
• فشار کوتاه  مدت  : ایستگاه هاي رادیویي با فرکانس کمتر را جستجو 	

مي کند.
• فشار کوتاه  مدت  : ایستگاه هاي رادیویي با فرکانس بیشتر را جستجو 	

مي کند.
جستجوي دستي

• کلید TUNE را بچرخانید تا وارد حالت جستجوي دستي شوید، چرخاندن 	
کلید در خالف جهت عقربه هاي ساعت، ایستگاه هاي با فرکانس کمتر را 
جستجو کرده و چرخاندن کلید در جهت عقربه هاي ساعت، ایستگاه هاي 
 ،LCD با فرکانس بیشتر را جستجو مي کند، در همین حال صفحه نمایش

فرکانس ایستگاه هاي رادیویي را نمایش مي دهد.
)AST( ذخیره اتوماتیک ایستگاه هاي رادیویي

• مي توان در باند FM AST، 6 ایستگاه رادیویي قوي FM یا 6 ایستگاه قوي 	
رادیویي AM را در AM AST ذخیره نمود. در حالت رادیو، کلید "AST" را 

فشار دهید تا عملکرد ذخیره اتوماتیک فعال شود.
پس از انتخاب این عملکرد، ایستگاه هاي پیش ذخیره شده در FM AST و 

AM AST از بین مي روند.

تغییر وضعیت از حالت CD/MP3 به رادیو 
• با فشار کلید BND از حالت CD/MP3  به حالت رادیو تغییر وضعیت داده، 	

باند موردنظر را انتخاب نمائید.
پخش CD/MP3 ؛

• براي انتخاب وضعیت پخش CD/MP3 ، دکمه CD را فشار دهید.	

اسکن آهنگ ها
• عملکرد اسکن آهنگ ها، امکان گوش دادن به 10 ثانیه اول تمام آهنگ ها 	

را فراهم مي آورد.
• لغو 	 براي  را فشار دهید.   SCN براي شروع عملکرد اسکن آهنگ ها دکمه

عملکرد، دکمه را مجدداً فشار دهید.
آهنگ قبلي/بعدي

• براي انتخاب آهنگ قبلي/بعدي دکمه  یا   را به مدت کوتاه فشار دهید.	
حرکت سریع به جلو/عقب

• براي حرکن سریع به جلو یا عقب در آهنگ، دکمه   یا  را به مدت 	
کوتاه فشار دهید.

تکرار
• براي تکرار آهنگ حاضر دکمه RPT را فشا دهید. براي لغو عملکرد، دکمه 	

RPT را مجددا فشار دهید.

MP3 انتخاب لیست
• براي پخش محتویات بعدي )فولدر پایین تر( در دیسک MP3 )افزایش شماره 	

دایرکتوري(  D را فشار دهید.
• براي پخش محتویات قبلي )فولدر باال تر( در دیسک MP3 )کاهش شماره 	

دایرکتوري(  D را فشار دهید.
دکمه خروج )  (

• دیسک را خارج نمائید.	
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CD نگهداري از
• از دست زدن به سطح CD خودداري نمائید.	
• براي جلوگیري از صدمه دیدن یا خاك گرفتن CD، پس از خروج، CD را 	

درون قاب قرار دهید.
• CD را دور از منبع حرارت یا آفتاب قرار دهید.	

تنظیمات
ورود به تنظیمات

• براي ورود به منوي تنظیمات، دکمه SET را فشار دهید.	
• براي انتخاب گزینه موردنظر، دکمه  یا  را فشار دهید.	
• براي تغییر تنظیمات، دکمه TUNE را فشار دهید.	
• براي خروج از منوي تنظیمات دکمه SET را مجدداً فشار دهید.	
• یک دقیقه پس از انجام آخرین عمل، سیستم از منوي تنظیمات خارج مي شود.	
• را 	 راهنماي سیستم  کتابچه  لطفاً  از دستورالعمل هاي خاص،  اطالع  براي 

مطالعه نمائید.
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سیستم ناوبري بدون هسته مرکزی
1. دکمه روشن )ON( ، خاموش )OFF( و کنترل بلندي صدا

روشن و خاموش کردن: درحالت خاموش، با فشار کوتاه مدت دکمه، سیستم روشن مي شود. در 
حالت روشن با فشار کوتاه مدت دکمه، صفحه نمایش خاموش مي شود. همزمان تمام منابع صوتي 

را نیز خاموش مي کند.
تنظیم بلندي صدا: باچرخاندن کلید در جهت یا خالف جهت عقربه هاي ساعت بلندي صدا را تنظیم 

کنید، بلندي صدا به صورت میله هاي روشن در صفحه نمایش، پدیدار مي شود.
2. کلید چرخان

در حالت رادیو: جستجوي اتوماتیک با چرخاندن کلید در جهت یا خالف جهت عقربه  هاي ساعت
3. کلید بي صدا MUTE : در حالت پخش صوتي تصویري، کلید بي صدا، صداي حاضر را قطع کرده 

و پخش برنامه و فایل تصویري حاضر را متوقف مي کند.
4. کلید تلفن PHONE : عملکرد تلفن را فعال مي کند.

5. کلید مدیا MEDIA : با فشار دادن این کلید، سیستم به حالت MEDIA تغییر وضعیت مي دهد 
که مي توان در حالت هاي مختلف، )شامل USB و کارت حافظه SD( عملکردهای متفاوت دارد.

6.کلید رادیو RADIO : حین خاموش بودن سیستم، با فشار این دکمه، رادیو فعال مي شود؛ حالت 
رادیو، فشار دکمه باعث تغییر وضعیت بین باندهاي FM و AM مي شود.

7. کلید ناوبري NAV : به صفحه نمایش نقشه تغییر وضعیت دهید، موقعیت حاضر نمایش داده 
شده، پنجره اطالعات کمکي و مسیر ناوبري پدیدار مي شوند.

8. شکاف بارگذاري کارت نقشه SD : بیرون کشیدن یا جازدن کارت اطالعات نقشه، حین عملکرد 
سیستم ناوبري ممنوع است، در غیراین صورت سیستم صدمه مي بیند.

9. شکاف بارگذاري کارت سرگرمي SD : این سیستم از کارت حافظه SD با ظرفیت، GB 16 )شانزده 
گیگابایت( پشتیباني مي کند.
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10. کلید تنظیمات SET : وارد منوي تنظیمات شوید.
11 و 12. کلید حرکت به جلو یا عقب. در حاالت صوتي مختلف متفاوت عمل مي کنند.

حالت رادیو: ایستگاه هاي رادیویي را به طور اتوماتیک در جهت افزایش یا کاهش فرکانس جستجو 
مي کند.

حالت صوتي تصویري: با فشاردادن به مدت کوتاه برنامه بعدي یا قبلي را انتخاب نمائید. با فشاردادن 
طوالني مدت مي توانید سریع به جلو یا عقب حرکت کنید.

براي اطالع از جزئیات بیشتر، دفترچه راهنماي سیستم ناوبري را مطالعه کنید.
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     سیستم هشدار حرکت دنده عقب
حین پارك، سیستم هشدار حرکت دنده عقب، موانع اطراف را با استفاده از 
با  آژیر هشدار  از  استفاده  با  و  کرده  التراسونیک شناسایي  امواج  حسگرهاي 
فرکانس هاي مختلف و چراغ هاي نشانگر مانع، شناسایي مانع جهت و فاصله 

مانع را به راننده اطالع مي دهد تا از تصادف جلوگیري شود.
• عملکرد تشخیص عیب	

سوئیچ را به وضعیت روشن "ON" بچرخانید، سیستم هشدار حرکت دنده عقب 
فعال شده و وارد مراحل تشخیص عیب مي گردد. درصورتي که سیستم خطایي 
را شناسایي نکند، آژیر بوقي طوالني به مدت 0/5 ثانیه زده، چراغ هاي نشانگر 
در پنج جهت به مدت 0/5 ثانیه روشن شده، سیستم وارد حالت کاري عادي 
مي گردد؛ اگر سیستم تشخیص عیب دچار مشکل شده باشد، آژیر به مدت 2 
ثانیه آژیر طوالني کشیده، چراغ نشانگر جهت حسگر معیوب به مدت 2 ثانیه 
عادي  کاري  حالت  وارد  عقب  به سمت  حرکت  هشدار  سیستم  شده،  روشن 

مي گردد.
• فعال یا غیرفعال نمودن سیستم	

عملکرد اصلي سیستم: زماني که خودرو در حالت دنده عقب قراردارد، پنج 
حسگر سیستم هشدار حرکت به سمت عقب عمل خواهند کرد.

عملکرد ثانویه سیستم ترمز دستي: زماني که خودرو در دنده عقب قرار ندارد، 
به  حرکت  هشدار  سیستم  پنج گانه  حسگرهاي  دستي،  ترمز  عملکرد  حین 

سمت عقب عمل نمي کنند.

زماني که خودرو در دنده عقب قرار نداشته و ترمز دستي آزاد است، سیستم 
این حالت را حرکت رو به جلو درنظرمي گیرد. درصورتي که سرعت خودرو 
باشد، دو  است(  Km/h 10 )شامل وضعیتي که سرعت خودرو صفر  از  کمتر 
سرعت  که  درصورتي  دارند.  قرار  کاری  نرمال  حالت  در  التراسونیک  حسگر 
خودرو بیش از Km/h 10 و یا باالتر باشد، تمام حسگرهای اتراسونیک عمل 

نخواهند کرد.
• پس از فعال شدن سیستم هشدار حرکت دنده عقب، رابطه بین فرکانس و 	

فواصل زماني بین هشدارها با فاصله مانع )D( به شرح زیر است:
cm 35≤D آژیر با صداي طوالني شنیده مي شود؛ فاصله تا مانع از طریق 
حسگر جلو یا عقب تعیین شده است: 35cm ≤ D > 100cm  آژیر با 
سنسورها  از  یکي  توسط  مانع  مي شود.  شنیده   4  Hz فرکانس  با  صداي 
 2 Hz فرکانس  با  آژیر   150cm ≤  D ≤100 cm است؛  شناسایي شده 

شنیده مي شود.
• جهت شناسایی مانع : جهت مانع شناسایی شده به صورت چراغ نشانگر 	

زیر مشخص می شود.

مربوطه  به حسگر  نسبت  مانع شناسایي شده  نشانگر جهت، شرایط   
را نشان داده، چراغ نشانگر نشان مي دهد کدام حسگر مانعي یافته است، اما 
خاموش بودن هرکدام از چراغ ها بیانگر این است که مانع شناسایي نشده است.
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محل قرارگیری حسگرهای سیستم هشدار حرکت دنده عقب
1.  حسگر عقب سمت راست

2.  حسگر عقب وسط
3.  حسگر عقب سمت چپ
4.  حسگر جلو سمت راست
5.  حسگر جلو سمت چپ

توجه

• موانع با فاصله کمتر از cm 30 از سپر ممکن است شناسایي نشوند.	
• دماي هواي کاري رادار 85+ تا 40- درجه سانتی گراد مي باشد.	
• براساس سرعت خودرو و شکل مانع، ممکن است هشدارها مداوم نباشند.	
• درصورتي که ارتفاع حسگر و سپر تغییر داده شده یا بار خودرو در محدوده شناسایي قرار دارد، 	

ممکن است سیستم هشدار اشتباه ارسال کند.
• درصورت رخ دادن اشتباه شناسایي در حسگر، پوشیده نشدن حسگر با گردوخاك، برف و آب و 	

غیره را کنترل نمائید. درصورت وجود هرکدام، مانع را از روي حسگر تمیز کنید.
• از ضربه زدن، کوبیدن، خراشیدن و غیره حسگر خودداري نمائید.	
• حسگر را از روی خودرو باز نکرده و درصورت نیاز به تعمیر یا تغییر به عامليت هاي مجاز شركت 	

جيلران موتور مراجعه نمائید.
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    سیستم دوربین دید عقب
این سیستم فاصله مربوطه بین خودرو و مانع را ازطریق سیستم ناوبري نشان مي دهد؛ این عمل 
به وسیله دوربین نصب شده درون درب پشتي انجام مي شود. همانطور که در تصویر نمایش داده شده 

است، خطوط جانبي در سیستم ناوبري فاصله بین خودرو و مانع را نشان مي دهد.
خطوط قرمز: فاصله مانع m 0/5-0 ؛

خطوط زرد: فاصله تا مانع m 10- 0/5 ؛
خطوط سبز: فاصله تا مانع m 1/5-1 ؛

در شرایط زیر، سیستم دوربین دید عقب ممکن است دچار حاالت زیر شود:
• روي سطح دوربین آب ریخته است؛ صفحه به دلیل بخارکردن آب، تیره شود.	
• سطح دوربین کثیف است؛ تصویر درون صفحه داراي زاویه هاي سیاه است.	

لطفا دوربین را تمیز کرده و از پاشیدن آب به آن خودداري نمائید.
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عملکرد
تنظيمات

1. جعبه داشبورد
2. زیرسیگاري

3. کلید قفل اصلي
درصورت  مي گیرد.  قرار  استفاده  مورد  درب  چهار  قفل  کردن  باز  و  نمودن  قفل  براي  کلید  این 
فشاردادن عالمت  ، قفل هر چهار درب باز شده و با فشار کلید   ، هر چهار درب قفل مي شوند.
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عملکرد 
اطالعات ایمنی

     كمربند ایمني 
پیشگیري هاي مرتبط با کمربند ایمني 

براساس قوانین راهنمایي و رانندگي راننده و سرنشین جلو باید همواره کمربند 
ایمني خود را بسته نگهدارند. عدم رعایت این مورد مي تواند احتمال صدمات 
براي  ایمني  کمربند  قفل  دهد.  افزایش  را  تصادف  بروز  صورت  در  جسمي 
بزرگساالن طراحي شده است، براي بسته شدن صحیح قفل کمربند، سرنشین 

باید داراي ارتفاعي خاص باشد.
بزرگسال استفاده کند،  ایمني  از کمربند  بتواند  تا زماني که کودك   : کودك 
سیستم ایمني محافظ کودك )صندلي کودك( را مورد استفاده قرار دهید. در 
صورتي که کودك براي استفاده از صندلي کودك خیلي بزرگ است، مي تواند 
در صندلي عقب نشسته و کمربند ایمني خود را ببندد. کودك هرگز نباید در 
صندلي سرنشین جلو بنشیند، در غیر این صورت باز شدن ناگهاني کیسه هواي 
سرنشین جلو، مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي و یا حتي مرگ گردد. 

کودك نباید بر روي صندلي جلو یا صندلي عقب بایستد.
کودك بدون حفاظت، در صورت بروز تصادف یا ترمزهاي ناگهاني به شدت در 
معرض صدمات جسمي جدي و حتي مرگ مي باشد. همین طور از در آغوش 

گرفتن کودك خوداري کنید، چرا که محافظت کافي را ارائه نمي دهد.
بانوان باردار : توصیه مي شود از کمربند ایمني استفاده نموده و براي اطالع از 
جزئیات بیشتر با پزشک خود تماس بگیرند. بخش روي پاي کمربند ایمني 
باید در حد امکان پایین و به جاي کمر بر روي باسن قرار گیرد. زنان باردار باید 
صاف نشسته تا جاي ممکن از غربیلک فرمان و جلو داشبورد فاصله بگیرند، 
دراین صورت ریسک خطرات وارده به مادر و جنین در طول تصادف یا حین 

فعال شدن کیسه هوا کاهش مي یابد.

افراد معلول جسمی :
توصیه مي شود از کمربند ایمنی استفاده نمایید. با این وجود براي اطالع از جزئیات 
بیشتر در مورد نحوه استفاده از کمربند با پزشک معالج خود تماس حاصل نمایید.

  هشدار
لطفاً کمربند ایمني را به نحو ذیل مورد استفاده قرار دهید :

• بر روي صندلي خود 	 باید  حین رانندگي تمام سرنشینان درون خودرو 
نشسته و کمربند ایمني خود را ببندند، در غیر این صورت ممکن است 

بر اثر ترمزهاي ناگهاني یا تصادف به شدت صدمه ببینند.
• هر کمربند ایمني همزمان فقط براي استفاده یک نفر طراحي شده است. امکان 	

استفاده همزمان دو یا چند نفر )حتی کودکان( از کمربند ایمني وجود ندارد.
• قرار 	 حین  نمایید؛  خودداري  صندلي  پشتي  حد  از  بیش  کردن  خم  از 

در  زیادي  نقش  ایمني  کمربند  قائم  حالت  در  صندلي  پشتي  داشتن 
محفاظت بازي مي کند.

• شل 	 یا  شدن  پاره  فرسودگي،  نظر  از  مرتب  طور  به  را  ایمني  کمربند 
بودن کنترل نمایید. بخش هاي صدمه دیده باید تعویض شود. از تغییر یا 

دستکاري یا جدا کردن سیستم خودداري نمایید.
• تسمه کمربند ایمني را خشک و تمیز نگهدارید. در صورت لزوم آن را 	

بشویید. محلول آب و صابون هاي خنثي یا آب گرم را مورد استفاده قرار 
دهید. از سفید کننده ها، لکه برها یا مواد خورنده که به شدت به کمربند 

صدمه مي زنند، استفاده نکنید.
• در صورت تصادف شدید، تمام مجموعه قفل کمربند )شامل پیچ( باید تعویض 	

شود، حتي در صورتي که هیچ نشانه اي از آسیب بر روي آن وجود ندارد.
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عملکرد 
اطالعات ایمنی

بر روي صندلي تنظیم کمربند ایمني سه نقطه ای قائم  به صورت  نموده،  تنظیم  نیاز  براساس  را  )فقط صندلي جلو(  ایمني  کمربند 
نشسته و به پشتي صندلي تکیه دهید. حین قفل کردن کمربند ایمني، زبانه قفل را از جمع کننده 
بیرون کشیده و درون قفل کنار صندلي جا بزنید. پس از جا خوردن زبانه در قفل، صداي کلیک 
شنیده مي شود. طول تسمه کمربند به طور اتوماتیک براساس اندازه سرنشین و موقعیت صندلي 

تنظیم مي شود.
در صورت عدم امکان بیرون کشیدن تسمه از درون جمع کننده، تسمه را محکم کشیده و سپس 

رها کنید، اکنون مي توانید آرام تسمه را از جمع کننده بیرون بکشید.

  هشدار
• از محکم بودن و عدم پیچ داشتن تسمه کمربند اطمینان 	 از جا زدن زبانه درون قفل،  پس 

حاصل نمایید.
• از وارد کردن سکه، گیره و این قبیل اجسام به داخل قفل خودداري نمایید، چرا که منجر به 	

اتصال ضعیف زبانه و قفل مي شود.
• حاصل 	 تماس  موتور  مجاز شركت جيلران  عامليت  با  لطفاً  ایمني،  کمربند  نقص  صورت  در 

نمایید. پیش از تعمیر کمربند ایمني، از صندلي مربوطه استفاده نکنید، چرا که کمربند ایمني 
معیوب نمي تواند حفاظت کافي را از کودك یا بزرگسال فراهم آورد.
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عملکرد 
اطالعات ایمنی

اهرم تنظیم شانه ی کمربند ایمنی، موقعیت بخش روي شانه را با اندازه بدن شما تطبیق مي دهد.تنظیم کمربند ایمني سه نقطه ای
باال بردن: دکمه ی ضامن قفل را فشار داده و نگهدارنده را به سمت باال حرکت دهید. 

پایین بردن: دکمه ضامن قفل را فشار داده و نگهدارنده را به سمت پایین حرکت دهید.
پس از تنظیم از قفل شدن نگهدارنده اطمینان حاصل نمایید.

  هشدار
• بخش روي شانه کمربند باید به طور افقي از مرکز شانه سرنشین عبور کرده تسمه باید دور از 	

گردن نبوده ولي نباید از روي شانه پایین بیافتد. درغیراین صورت اثر حفاظتي کمربند کاهش 
یافته، احتمال صدمه دیدن درصورت بروز تصادف یا ترمزهاي ناگهاني افزایش مي یابد.
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عملکرد
اطالعات ایمنی

تنظیم موقعیت کمربند روی شانه و کمر
باید بخش روي پاي کمربند ایمني را بر روي باسن قرار دهید، از قراردادن آن بر روي کمر خودداری 
نمایید. سپس با استفاده از قفل بخش روي شانه را به سمت باال بکشید و کمربند ایمني را در محل 

صحیح تنظیم کنید.

  هشدار
• براي ایمني خود از عبور تسمه کمربند ایمني از زیر بازو خودداري نمایید. خیلي باال یا خیلي 	

شل بستن بخش روي پاي کمربند ایمني، احتمال صدمات جسمي به دلیل سر خوردن کمربند 
ایمني در اثر تصادف را افزایش مي دهد، بنابراین بخش روي پاي کمربند ایمني را بر روي باسن 

ببندید.
• با فاصله ی کمی از گردن اطمینان حاصل 	 از عبور بخش روي شانه کمربند از وسط شانه و 

نمایید در نتیجه کمربند ایمني از روي شانه شما نمي افتد. در غیر این صورت کمربند ایمنی، 
به  منجر  مي تواند  ناگهاني  ترمزهاي  یا  تصادف  بروز  در صورت  نداده،  ارائه  را  کافي  حفاظت 

صدمات جسمي جدي گردد.

جهت باز کردن کمربند ایمني، دکمه ضامن روي قفل کمربند ایمني را فشار دهید، کمربند بالفاصله 
جمع مي شود.

در صورتي که کمربند به آرامي جمع نمي شود، باید آن را بیرون کشیده، عدم وجود گره یا پیچ و 
تاب را کنترل نموده و حین جمع کردن مراقب پیچ نخوردن کمربند باشید.

کوتاه شدن

خیلی باال

نگه داشتن کمربند در 
قسمت پایین تنه
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عملکرد 
اطالعات ایمنی

تنظیم موقعیت کمربند دو نقطه ای
به صورت قائم روي صندلي نشسته و به پشتي صندلي تکیه دهید. زبانه را در قفل کنار صندلي 
جا بزنید. پس از جاخوردن زبانه در قفل، صداي کلیک شنیده مي شود. درصورتي که طول تسمه 
کمربند کافي نیست، زبانه و تسمه را با زاویه مستقیم بکشید. بخش اضافه تسمه کمربند را جمع 
کرده و موقعیت کمربند را تنظیم نمائید. به سادگي مي توانید انتهاي آزاد تسمه را بکشید تا کمربند 
جمع شود. تسمه کمربند را روي رانها قرار داده، از بستن کمربند بر روي کمر خودداري نموده و 

آن را در محل صحیح قرار دهید.

  هشدار
• از محکم بودن و عدم پیچ داشتن تسمه کمربند اطمینان 	 از جا زدن زبانه درون قفل،  پس 

حاصل نمایید.
• از وارد کردن سکه، گیره و این قبیل اجسام به داخل قفل خودداري نمایید، چرا که منجر به 	

اتصال ضعیف زبانه و قفل مي شود.
• حاصل 	 تماس  موتور  مجاز شركت جيلران  عامليت  با  لطفاً  ایمني،  کمربند  نقص  صورت  در 

نمایید. پیش از تعمیر کمربند ایمني، از صندلي مربوطه استفاده نکنید، چرا که کمربند ایمني 
معیوب نمي تواند حفاظت کافي را از کودك یا بزرگسال فراهم آورد.

براي آزاد کردن کمربند ایمني، دکمه ضامن را فشار دهید.
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عملکرد
اطالعات ایمنی

کمربند ایمني پیش کشنده جلو

کمربند ایمني پیش کشنده راننده و سرنشین جلو در تصادفات نیمه سنگین از جلو یا نزدیک به جلو 
عمل مي کند. زماني که حسگر کیسه هوا تصادف تقریبا شدید از جلو یا نزدیک به جلو را شناسایي 
مخالف  جهت  در  ایمني  کمربند  شده،  فعال  حسگر  توسط  بالفاصله  کشنده  پیش  سیستم  کند، 
جمع شده، از حرکت سرنشینان به سمت جلو خودداري کرده، میزان ایمني راننده و سرنشین جلو 
یکبار عمل مي کند. در تصادفات روبه جلو خفیف،  افزایش مي دهد. سیستم پیش کشنده فقط  را 
تصادفات رو به عقب، واژگون شدن از جوانب و تصادفات فاقد نیروي رو به جلوي شدید، سیستم 

پیش کشنده کمربند ایمني عمل نمي کند.
عامليت هاي مجاز شركت  به  ایمني خود  براي  تصادفات خفیف،  درصورت درگیرشدن خودرو در 
ایمني پیش کشنده حتي درصورت عدم وجود سرنشین در  نمائید.کمربند  جيلران موتور مراجعه 

خودرو نیز عمل مي کند.

  هشدار
• ایمني پیش کشنده جلو، 	 باز کردن سیستم کمربند  یا  از دستکاري، جدا کردن، ضربه زدن 

حسگر کیسه هوا یا سیم کشي هاي اطراف آن خودداري نمایید. در غیر این صورت کمربندهاي 
ایمني پیش کشنده جلو ممکن است به طور ناگهاني عمل کرده یا به موقع عمل نکرده، منجر 

به صدمات جسمي جدي و یا حتي مرگ گردند.
• کمربند ایمني پیش کشنده جلو را همزمان با کیسه هوا و پس از فعال شدن کیسه هوا تعویض 	

دهید.  انجام  عامليت هاي مجاز شركت جيلران موتور  در  را  کار  این  توصیه مي شود  نمایید. 
درغیراین صورت، سیستم دچار نقص شده، مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي و حتي 

مرگ گردد.
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عملکرد 
اطالعات ایمنی

تمیز کردن کمربند ایمني 
از  ایمني  تسمه کمربند  تمیز کردن  براي  مي توانید 
محلول آب و صابون خنثي یا آب گرم استفاده کنید. 
مي توانید این کار را با استفاده از اسفنج یا پارچه نرم 
انجام دهید. حین تمیز کردن، عدم وجود ساییدگي 

بیش از حد، آسیب و یا بریدگي را کنترل نمایید.

    سیستم ایمني محافظ کودك

  هشدار
• هرگز از لکه برها یا سفیدکننده ها براي تمیز کردن کمربند ایمني استفاده نکنید؛ چرا که قدرت 	

کمربند ایمني کاهش مي یابد.
• پیش از خشک شدن کامل از کمربند ایمني استفاده نکنید.	

درصورت حضور کودکان در خودرو از سیستم محافظ ایمني کودك مناسب استفاده نمائید. لطفاً 
سیستم محافظ کودك را مناسب سن، قد و وزن کودك انتخاب نمایید.

  هشدار
• در آغوش نگه داشتن کودك پس از بستن کمربند ایمني بسیار خطرناك است. هرگز به همراه 	

کودك از یک کمربند ایمني استفاده نکنید.

جيلران موتور استفاده از صندلي کودك BRITAX را در این خودرو توصیه مي کند. لطفاً از سیستم 
اتصال مناسب این صندلي استفاده نمائید.

مدل صندلی کودك توصیه شده : 
توصیه مي شود گروه I از صندلي BRITAX DUO PLUS )مجهز به طناب کشي در نقطه اتصال( 

استفاده نمایند.
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عملکرد 
اطالعات ایمنی

حفاظت  میزان  افزایش  جهت  ناگهاني،  ترمز  یا  تصادف  بروز  صورت  در   .1
کودك، ازکمربند ایمني یا صندلي محافظ کودك مناسب و متناسب با سن 
و جثه کودك استفاده نمایید. نگهداشتن کودك در آغوش، جایگزیني براي 
در  دهید.  ارائه  را  حفاظت  همان  نمي تواند  نبوده،  کودك  محافظ  صندلي 
صورت بروز تصادف، ممکن است کودك به شیشه جلو پرتاب شده یا بین 

خودرو و سرنشینان گیر کند.
جيلران موتور به شدت توصیه مي کند از صندلي محافظ مناسب با جثه   .2
کودك استفاده نموده، آن را بر روي صندلي عقب نصب کنید. براساس آمار 
تصادفات، کودکي که در صندلي عقب قرار گرفته بسیار ایمن تر از کودکي 

است که در صندلی جلو مي باشد.
از نصب سیستم محافظ کودك رو به عقب بر روي صندلي جلو خودداري   .3
نمایید. در صورت بروز تصادف، در صورتي که صندلي محافظ کودك رو به 
عقب بر روي صندلي جلو نصب شود، نیروي حاصل از باز شدن کیسه هوا، 

منجر به صدمات جسمي جدي و یا حتي مرگ کودك مي گردد.
فقط در شرایط اجباري صندلي محافظ کودك را بر روي صندلي سرنشین   .4
جلو نصب کرده، در اولین فرصت ممکن صندلي را تا آخرین حد به عقب 
برانید، چرا که نیروي شدید حاصل از باز شدن کیسه هوا ممکن است منجر 

به صدمات جسمي جدي و حتي مرگ کودك گردد.
در صورتي که خودرو مجهز به کیسه هاي هواي جانبي است، اجازه ندهید   .5
یا  خودرو  جوانب  به  محافظ،  صندلي  در  داشتن  قرار  حین  حتي  کودك 

اطراف درب ها تکیه دهد.

در صورت باز شدن کیسه هواي جانبي، کودك در معرض خطر بسیار شدید 
بوده، ضربه حاصله مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ 

کودك گردد.
دستورالعمل کارخانه سازنده صندلي محافظ کودك را با دقت دنبال نموده   .6

و صندلي محافظ کودك را صحیح و محکم نصب نمایید.
حین عدم استفاده از صندلي محافظ کودك، صندلي محافظ را با استفاده   .7
از کمربند ایمني محکم نموده و یا آن را در جایي خارج از اتاق خودرو قرار 
دهید. بنابراین حین ترمز ناگهاني یا تصادف، صندلي منجر به آسیب دیدن 

سرنشینان نمي گردد.

انتخاب صندلي ایمني محافظ کودك
براساس استاندارد، سیستم ایمني محافظ کودك برای خودروهای سواری، در 

دسته هاي زیر قرار مي گیرد.
.10 kg گروه 0 : مخصوص کودکان با وزن کمتر از

.13 kg گروه +0 : مخصوص کودکان با وزن کمتر از
.18 kg 9 و kg مخصوص کودکان با وزن بین : I گروه

.25 kg 15 و kg مخصوص کودکان با وزن بین : II گروه
.36 kg 22 و kg مخصوص کودکان با وزن بین : III گروه

در این کتابچه، سه نوع صندلي محافظ کودك شرح داده شده است.
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صندلي محافظ نوزاد
این صندلي معادل استاندارد ایمني در گروه 0 و 0+ مي باشد؛ نوزاد در این گروه سني باید از صندلي 

رو به عقب شیبدار استفاده کند.
فقط صندلي هاي شیبدار رو به عقب مي تواند نوزاد را نگه داشته و از سر، گردن و کمر آنها محافظت 

کند.

صندلي محافظ کودك
این صندلي معادل استاندارد ایمني در گروه هاي I ، +0 و II مي باشد و کودکي که دیگر قادر به 
استفاده از صندلي رو به عقب نبوده و قادر به نشستن ثابت بدون حمایت در صندلي مي باشد، از 

صندلي محافظ کودك رو به جلو استفاده مي کند.



92

عملکرد
اطالعات ایمنی

صندلي محافظ کودکان بزرگتر
این صندلي معادل استاندارد ایمني گروه III مي باشد. با افزایش سن، وزن و ارتفاع جثه کودك 
اجازه استفاده از صندلي محافظ کودك را به وي نمي هد، اما کودك هنوز قادر به استفاده از کمربند 
ایمني نمي باشد، بنابراین از تشکچه محافظ استفاده مي شود تا کودك به راحتي از کمربند ایمني 
استفاده کند. پیش از خرید صندلي محافظ کودك، با کارخانه سازنده تماس گرفته، صندلي ایمني 

محافظ کودك مناسب براي خودرو و کودك را بیابید.
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از نصب صندلي محافظ کودك رو به عقب بر روي صندلي سرنشین جلو داراي کیسه هوا خودداري 
نمایید. نیروي شدید حاصل از باد شدن کیسه هوا منجر به صدمات جسمي جدي و حتي مرگ 
کودك خواهد شد. برچسب ایمني مطابق تصویر در کنار جلو داشبورد خودروهاي داراي کیسه هواي 
سرنشین جلو نصب شده و عدم امکان نصب صندلي محافظ کودك بر روي صندلي سرنشین جلو 

را هشدار مي دهد.

  هشدار
• بسیار خطرناك! در هیچ موقعیت صندلي محافظ کودك رو به عقب را در صندلي سرنشین 	

جلو نصب نکنید.
• در صورت مجهز بودن خودرو به کیسه هواي جانبي، صندلي محافظ کودك رو به عقب را در 	

صندلي سرنشین جلو نصب نکنید. در غیر این صورت ممکن است منجر به صدمات جسمي 
جدي و حتي مرگ کودك گردد.

• در صورتي که خودرو به کیسه هواي سرنشین جلو مجهز نمي باشد، اما به کمربند ایمني پیش 	
کشنده مجهز است، باز هم نصب صندلي محافظ کودك رو به عقب بر روي صندلي سرنشین 
جلو ممنوع است. در غیر این صورت حین بروز تصادف ناگهاني ممکن است صندلي محافظ 

کودك چرخیده، منجر به صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ کودك گردد.
• در صورت عدم وجود کمربند ایمني ALR/ELR در صندلي سرنشین جلو، نمي توانید صندلي 	

محافظ کودك رو به عقب را نصب کنید.
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)ALR/ELR استفاده از کمربند ایمني داراي سه نقطه اتکاء براي نصب صندلي محافظ کودك )کمربند ایمنی
نصب صندلي محافظ نوزاد

صندلي محافظ نوزاد در جهت عکس و به سمت عقب نصب مي شود.

بر طبق دستورالعمل فراهم شده توسط کارخانه سازنده، بخش روي شانه و پای کمربند ایمني را از 
درون یا روي صندلي نوزاد عبور داده، زبانه را در قفل جا بزنید و مراقب باشید تسمه تاب نداشته 

باشد.
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صندلي محافظ نوزاد را در جهات مختلف کشیده و هل داده و از محکم بودن آن اطمینان حاصل 
نمائید.

براي پیاده کردن صندلي محافظ نوزاد، دکمه ضامن قفل کمربند را فشار دهید.
اجازه دهید تسمه جمع شود. کمربند ایمني مطابق معمول کار خواهد کرد.

  هشدار
• درصورتي که صندلي ایمني محافظ کودك با سیستم قفل صندلي جلو تداخل ایجاد مي کند، 	

ازنصب صندلي در آن مکان خودداري نمائید.
• نیست، صندلي 	 مناسب  نوزاد  براي نصب صندلي محافظ  راننده  درصورتي که پشت صندلي 

محافظ نوزاد را در سمت دیگر نصب کنید.
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نصب صندلی محافظ کودك
یا دور صندلي محافظ  از میان  را  براساس دستورالعمل کارخانه سازنده، بخش روي پاي کمربند 
کودك عبور داده، زبانه را درون قفل جا زده و مراقب باشید تسمه کمربند پیچ نخورده و محکم 

متصل شود.
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بخش روي شانه کمربند را بکشید تا تسمه کمربند قفل شده و پس از اندکي جمع شدن بخش روي 
شانه، تسمه کشیده نمی شود.

پیش از جمع شدن کمربند ایمني، از قرار داشتن تسمه در حالت قفل و در نتیجه محکم شدن 
صندلي ایمني کودك اطمینان حاصل نمایید.

صندلي محافظ کودك را محکم به تشک و پشتي صندلي فشار داده و کمربند ایمني را از شانه عبور 
دهید تا صندلي کودك محکم شود.
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صندلي محافظ کودك را در جهات مختلف کشیده و فشار دهید تا از محکم شدن آن اطمینان 
حاصل نمایید، صندلي محافظ کودك را براساس دستورالعمل کارخانه سازنده نصب کنید.

براي پیاده کردن صندلي محافظ کودك، دکمه ضامن قفل کمربند ایمني را فشار دهید.
اجازه دهید کمربند ایمني جمع شود؛ اکنون کمربند ایمني به صورت عادي عمل خواهد کرد.

  هشدار
• زبانه را در قفل فرو کرده، از درگیر بودن زبانه و قفل و پیچ نداشتن تسمه اطمینان حاصل 	

نمایید.
• از قرار دادن سکه، گیره و اجسام مشابه درون قفل خودداري نمایید، چرا که زبانه و قفل به 	

طور صحیح در هم گیر نمي کنند.
• در صورتي که قفل به طور نادرست عمل مي کند، بالفاصله با عامليت مجاز شركت جيلران 	

موتور تماس حاصل نمایید. پیش از تعمیر قفل، از آن استفاده نکنید. قفل شکسته نمي تواند 
از کودك یا بزرگسال محافظت کند.
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کودك بزرگ جثه را در تشکچه ایمني بنشانید و براساس دستورالعمل کارخانه سازنده، بخش روي 
پا و روي شانه کمربند را از روي پا و بدن کودك عبور داده، زبانه را در قفل جا زده و از پیچ نداشتن 

کمربند اطمینان حاصل نمایید.
لطفاً از قرار داشتن صحیح بخش روي شانه کمربند بر روي شانه کودك و بخش روي پاي کمربند 
در نزدیکي باسن کودك اطمینان حاصل نمایید. جزئیات بیشتر در مبحث "کمربند ایمني" شرح 

داده شده است.

  هشدار
• از عبور بخش روي شانه کمربند ایمني از میان شانه کودك اطمینان حاصل نمایید.	

کمربند ایمني را هر چه دورتر از گردن کودك قرار داده، اما اجازه ندهید از روي شانه بیافتد، 
در غیر این صورت تاثیر حفاظتي کمربند کاهش یافته، منجر به صدمات جسمي جدي کودك، 

حین بروز تصادف مي گردد.
• قرار دادن بخش روي پاي کمربند ایمني باالتر و شل تر از حالت عادي، در صورت بروز تصادف 	

منجر به سر خوردن کمربند، در نتیجه صدمات جسمي جدي مي شود. از قرار داشتن بخش 
روي پاي کمربند در نزدیکي باسن اطمینان حاصل نمایید.

• براي ایمني کودك، از عبور دادن بخش روي شانه از زیر بازوي کودك خودداري نمایید.	
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استفاده از گیره هاي ایزوفیکس براي نصب صندلي کودك
براي نصب صندلي کودك توسط قالب هاي باالي سر، از دستورالعمل کارخانه سازنده تبعیت نمایید.

از قالب هاي نصب شده در پشت صندلي براي نصب تسمه هاي باالي سر استفاده کنید.

  هشدار
• مناسب بودن صندلي کودك براي نصب به این روش را با کارخانه سازنده صندلي کنترل نمائید.	

پیاده کردن پشت سري
پشت سري را پیاده کرده و از کمربند ایمني براي نصب کردن صندلي کودك استفاده کنید. براي 

سفت کردن پایه ها، قالب ها را محکم نموده و تسمه هاي باالي سر را سوار کنید.

قالب های نصب
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نصب پشت سري
صندلي کودك توسط اهرم هاي ISO بر روي صندلي عقب سوار شده است. این اهرم ها در فاصله بین 

تشک و پشتي صندلي در قسمت بیرونی صندلي هاي عقب قرار گرفته اند.
صندلی محافظ کودك با استاندارد ISO توسط این اهرم ها محکم مي شوند. در این شرایط استفاده 

از کمربند ایمني لزومي ندارد.

  هشدار
• جهات 	 در  را  کودك  صندلي  نمایید،  حاصل  اطمینان  سر  باالي  تسمه هاي  بودن  محکم  از 

مختلف حرکت دهید تا از محکم شدن آن اطمینان حاصل نمایید. صندلي کودك را براساس 
دستورالعمل کارخانه سازنده، نصب کنید.
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فاصله بین تشک و پشتي صندلي عقب را افزایش داده و اهرم را در لبه تودوزي تشک نصب نمایید.
در صورتي که صندلي کودك داراي تسمه هاي باالي سر مي باشد، باید آنها را سوار کنید. در صورتي 
که صندلي محافظ کودك داراي پایه هاي نگهدارنده مي باشد، از نصب صحیح پایه هاي نگهدارنده 

اطمینان حاصل نمایید.
جزئیات نصب را در کتابچه راهنماي صندلي محافظ بیابید.
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امکان نصب صندلي محافظ کودك در صندلي هاي خودرو

گروه وزن
موقعیت صندلی

عقب جانبیوسط عقبجلو

10 kg < 0 گروهXXU
13 kg < + 0 گروهXXU

I گروه
9-18 kgXXU

II گروه
15-25 kgXXU

III گروه
22-36 kgXXU

یادآوري:
U : مطابق با سیستم محافظت از کودك عمومی در این گروه وزنی.

UF : مطابق با سیستم محافظت از کودك رو به جلو در این گروه وزنی.
L : مطابق با سیستم محافظت از کودك خاص. برای کودکان خاص و به صورت نیمه عمومی

B : مطابق با سیستم محافظت از کودك در این گروه وزنی.
X : موقعیت صندلی برای سیستم محافظت از کودك در این گروه وزنی مناسب نمی باشد.

امکان نصب صندلي محافظ کودك مجهز به ISOFIX در موقعیت های مختلف 
ISOFIX

مدلکالس اندازهگروه وزنی
ISOFIX گیره هاي نگهدارنده

صندلی عقب 
راست

صندلی عقب 
چپ

نوزاد
FISO/L1XX
GISO/L2XX

)1(XX

10 kg < 0 گروهEISO/R1XX
)1(XX

13 kg < + 0 گروه
EISO/R1XX
DISO/R2XX
CISO/R3XX

)1(XX

I گروه
9-18 kg

DISO/R2XX

CISO/R3XX

BISO/F2IUFIUF

B1ISO/F2XIUFIUF

AISO/F3IUFIUF
)1(XX

II گروه
15-25 kg

)1(XX

III گروه
22-36 kg

)1(XX
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یادآوري:
)1( صندلي هاي کودکي که در هیچ کدام از گروه هاي )A-G( و ISO/XX و گروه هاي وزني دسته بندي نمي شوند. کارخانه سازنده باید در موقعیت هاي صندلي که 

براي نصب صندلي محافظ کودك مجهز به ISOFIX مناسب است را شرح دهید.
حروف به کار گرفته شده در جدول فوق به معناي زیر مي شوند.

تطبیق براي استفاده سیستم محافظ کودك مجهز به ISOFIX براي استفاده در جلو به صورت عمومي نیازمند دریافت گواهي  در این گروه وزني مي باشد.
IL : مناسب براي صندلي محافظ مجهز به ISOFIX به طور خاص در لیست. سیستم محافظ ممکن است مربوط به خودروي خاص یا خودروهاي گروه نیمه عمومي باشد.

X : موقعیت ISOFIX براي نصب صندلي محافظ کودك در این گروه وزني یا سیستم نگهدارنده ایزوفیکس مشابه، مناسب نیست.
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     كيسه هوا
سیستم کیسه هوا براي فراهم آوردن حفاظت بیشتر از راننده و سرنشین جلو طراحي شده است.

به همراه  باز شده  راننده و سرنشین جلو،  به جلو، کیسه هواي  بروز تصادف شدید رو  در صورت 
کمربند ایمني میزان صدمات جسمي وارده به بدن و احتمال برخورد مستقیم سر یا سینه راننده 
و سرنشین جلو به غربیلک فرمان یا جلو داشبورد را کاهش مي دهد؛ حتي در صورت عدم وجود 

سرنشین در صندلي سرنشین جلو، باز هم کیسه هواي سرنشین عمل خواهد کرد.
در صورت تصادف شدید از جوانب، کیسه هاي هواي جانبي و پرده اي باز شده و به همراه کمربند 
ایمني میزان صدمات جسمي وارده به بدن و احتمال برخورد مستقیم سر یا سینه راننده و سرنشین 
جلو به درب یا ستون باالیي را کاهش مي دهند. باد شدن کیسه هواي پرده اي از سر سرنشینان عقب 

نیز محافظت مي کند.
فقط حین بسته بودن کمربند ایمني، کیسه هاي هوا محافظتي که براي آن طراحي شده اند را دارا 

بوده و نقشي در محافظت از سرنشین بازي مي کنند.

  هشدار
• کیسه هوا فقط بخشي از سیستم ایمني خودرو بوده و به هیچ عنوان نباید جایگزیني براي 	

کمربند ایمني باشد. در غیر این صورت در هنگام بروز تصادف نقشي در محافظت از سرنشین 
نخواهد داشت. بنابراین کمربند ایمنی راننده باید حین رانندگی بسته باشد. در صورت بسته 
به صدمات جسمي جدي خواهد شد.  منجر  هوا  باز شدن کیسه هاي  ایمني،  نبودن کمربند 

بنابراین راننده و سرنشین جلو باید همواره کمربند ایمني خود را بسته نگهدارند.

 کیسه هوا رانندهکیسه هوای پرده ای
و سرنشین جلو

کیسه هوای جانبی
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سیستم کیسه هوا راننده و سرنشین جلو 
آزمایشات نشان مي دهند که در صورت تصادفات شدید از جلو، نه تنها استفاده از کمربند ایمني، 
برخورد شدید سر با غربیلک فرمان یا جلو داشبورد را کاهش مي دهند، بلکه کیسه هاي هوا به عنوان 
سپري جهت حفاظت سر وسینه سرنشینان جلو بوده، میزان نیروي برخورد به غربیلک فرمان و جلو 
ارائه  داشبورد را کاهش مي دهند. کیسه هاي هوا به همراه کمربندهاي ایمني محافظت بهتري را 
مي دهند. براي ایمني خود، لطفاً پیش از استفاده از خودرو، دستورالعمل را به دقت مطالعه نمایید.

زماني که خودرو از جلو یا نزدیک به جلو تصادف کند و شدت ضربه از مقدار آستانه تعیین شده 
براي عملکرد بیشتر باشد، کیسه هوا باز مي شود. در طول هر تصادف خاص، نمي توان از روي میزان 
بازشدن کیسه هوا تصمیم  یا عدم  بازشدن  تعمیرات، در مورد  یا هزینه  به خودرو  وارده  خسارت 
گرفت. بازشدن کیسه هوا نه تنها به سرعت حرکت خودرو بستگي دارد؛ بلکه به طور عمده به عواملی 
نظیر جسمی که با آن برخورد می کند، جهت تصادف و شتاب کاهش سرعت، بستگي دارد. براي 

اطمینان از ایمني تمامي سرنشینان، لطفاً کمربندهاي ایمني خود را بسته نگه دارید.
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سیستم ایمني کیسه هوا، عمدتاً از بخش هاي زیر تشکیل شده است :
• کیسه هوای نصب شده در غربیلک فرمان )1(.	
• چراغ هشدار نصب شده بر روي جلو داشبورد )موقعیت 3(.	
• کیسه هواي سرنشین جلو نصب شده در جلو داشبورد سرنشین جلو )موقعیت 2(.	
• فنر ساعت بین کلید ترکیبي و غربیلک فرمان قرار گرفته است.	
• واحد کنترل الکترونیکي کیسه هوا )ACU( قرار گرفته در زیر کولر.	
• کیسه هوای جلوی زانوی راننده )لبه جلو داشبورد( )5(.	

در تصادفات شدید از جلو یا نزدیک به جلوی خودرو، حسگر برخورد، نسبت کاهش سرعت را کنترل 
نموده و با استفاده از ACU ، سیگنال را بررسي کرده و نزدیک بودن این نسبت به مقدار باز شدن 
ارسال کرده،  را  باز شدن  این مقدار، سیگنال  به  را بررسي مي کند. در صورت رسیدن  کیسه هوا 
جریان را به مولد گاز ارسال مي کند، در نتیجه گاز غیر سمي ایربگ را پر کرده، از حرکت شدید رو 

به جلوي سرنشین جلو و راننده جلوگیري مي کند.
کیسه هوا تنها در کسري از ثانیه باد مي شود، بنابراین نیروي شدید باد شدن به همراه گرما مي باشد. 
سیستم براي کاهش صدمات شدید وارده به بدن طراحي شده است، بنابراین ممکن است منجر به خراش، 
سوختگي خفیف و تاول شود. پس از تصادف، گاز کاماًل آزاد شده در نتیجه جلوي خودرو را مي توان دید.

حین باد شدن کیسه هاي هوا، صداي شدیدي به گوش رسیده و گاز غیر سمي با اندکي دود آزاد 
مي شود، این حالت بیانگر آتش سوزي نمي باشد.

گاز غیر سمي بوده، اما ممکن است پوست حساس برخي افراد را تحریک کند؛ بنابراین بهتر است 
این افراد در اولین فرصت ممکن پوست خود را با آب بشویند.

باد شدن کیسه هوا دید راننده را کاهش داده یا مانع چرخاندن غربیلک فرمان نمی شود.
یا حتی جلوی خروج سرنشینان از خودرو را نمی گیرد، چرا که کیسه هوا در کسری از ثانیه باد شده 

و خالی می شود.
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وضعیت کاري سیستم ایربگ )شامل کمربند ایمني جلو( با واحد کنترل الکتریکي ایربگ نمایش 
داده شده و چراغ هشدار ایربگ این وضعیت کاري را نشان مي دهد.

پس از قرارگرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن "ON" یا "START"، چراغ هشدار کیسه هوا به 
مدت 6 ثانیه روشن شده و بالفاصله پس از اتمام عملکرد کنترل سیستم، به طور اتوماتیک خاموش 

مي شود.
درصورت وجود مشکلي در سیستم به شرح زیر، سیستم کیسه هوا نقص دارد. براي برطرف نمودن مشکل 
به عامليت هاي مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمائید.) از بازکردن و تعمیر کیسه هوا خودداري کنید(:

• "ON"، چراغ نشانگر روشن نشده یا به طور 	 حین قرارگرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن 
مداوم روشن مي شود.

• چراغ نشانگر حین رانندگي روشن شود.	

درصورتي که خودرو در تصادفات زیر درگیر شود، کیسه هواي جلو باز نمي شود:
• تصادف از جوانب یا نزدیک به جوانب	
• تصادف از عقب	
• واژگون  شدن	
• تصادف از جلو با شدت کم )"شدت کم" ازنظر حسگر تصادف یا SRS ECU اندازه  گیري مي شود 	

و ارتباطی با میزان صدمه وارده به خودرو نمي باشد(.
• دیگر موقعیت هاي خاص	
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  هشدار
• در صورتي که نوزاد یا کودك در صندلي محافظ مخصوص قرار نداشته باشند، ممکن است بر 	

اثر باد شدن کیسه هوا دچار صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردند. در صورتي که نوزاد یا 
کودك، کوچکتر از آن است که از کمربند ایمني استفاده کند، لطفاً از صندلي  محافظ ایمني 
کودك استفاده نمایید. جيلران موتور به شدت توصیه مي کند که نوزادان و کودکان در صندلي 
محافظ ایمني مخصوص و در صندلي عقب قرار گیرند. چرا که صندلي عقب براي کودك و 

نوزاد امن تر مي باشد.
• حین استفاده از خودرو، بر روي لبه صندلي ننشینید و به جلو داشبورد تکیه ندهید، چرا که کیسه 	

هواي جانبي سرنشین جلو با نیرو و سرعت بسیار زیادي باد شده و ممکن است منجر به صدمات 
جسمي جدي یا حتي مرگ گردد. بنابراین محکم نشسته و کمربند ایمنی خود را بسته نگه دارید.

  هشدار
• ایستادن کودکان در صندلی جلو ممنوع است. چرا که بازشدن کیسه هوا با سرعت و شدت زیاد 	

رخ می دهد، می تواند منجر به صدمات جسمی جدی و یا حتی مرگ کودك گردد.
• از صندلی کودك مناسب نصب شده در 	 لطفاً  نمایید،  از در آغوش گرفتن کودك خودداری 

صندلی عقب استفاده نمایید.
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  هشدار
• از قرار دادن اجسام یا اشیاء بر روي جلو داشبورد یا چسباندن برچسب بر روي غربیلک فرمان 	

گذاشته،  تاثیر  هوا  کیسه  عملکرد  بر  که  چرا  نمایید،  خودداري  هوا  کیسه  به  مجهز  خودرو 
یا حتي مرگ  به صدمات جسمي جدي  منجر  کرده،  برخورد  به سرنشین  با شدت  مي تواند 
سرنشینان گردد. از نگهداشتن اجسام در دستان یا قراردادن آنها بر روي پای سرنشین جلو یا 

راننده خودداري نمایید.
• از باز کردن، پیاده کردن، ضربه زدن یا جا به جا کردن قطعات، سیم کشي هاي بخش هاي 	

و  جلو  سرنشین  هواي  کیسه  جلو،  سرنشین  هواي  کیسه  پوشش  فرمان،  غربیلک  پوشش 
)SRS ECU )ACU کیسه هوا خودداري نمایید. هر کدام از اعمال زیر مي تواند منجر به 
باز شدن ناگهاني کیسه هوا یا عدم عملکرد کیسه هوا در موقع لزوم و در نتیجه صدمات 
جسمي جدي یا حتي مرگ سرنشینان گردد. هر گونه تعمیرات یا جا به جایي کیسه هوا 

باید در عامليت مجاز شركت جيلران موتور انجام گردد.

در صورت بروز هر یک از حاالت زیر در اولین فرصت ممکن با عامليت مجاز شركت جيلران موتور 
تماس حاصل نمایید :

• باز شدن کیسه هوا با تاخیر.	
• جلوي خودرو )بخش هاي هاشور خورده در تصویر( در معرض تصادف جدي )با بزرگي کمتر از 	

میزان مورد نیاز برای باز شدن کیسه هوا( قرار گرفته است.
• بر روي بخش محافظ )بخش هاي هاشور خورده در تصویر( مجموعه کیسه هوا در سمت راننده 	

یا سرنشین جلو، ترك، خراش یا انواع دیگر صدمه دیده شود.
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سیستم کیسه هواي جانبي )جانبي و پرده اي( 
کیسه هواي جانبي و پرده اي براساس بسته بودن کمربند ایمني و جهت فراهم آوردن ایمني بیشتر 

براي راننده و سرنشین جلو، طراحي شده است.
در صورت بروز تصادفات جدي با قدرت میانه تا شدید از جوانب، کیسه هواي جانبي و پرده اي به 
همراه یکدیگر براي کاهش صدمات جسمي وارد عمل مي شوند. کیسه هواي جانبي احتمال برخورد 
مستقیم سر و سینه راننده و سرنشین جلو با درب ها یا ستون باالیي را کاهش مي دهد. کیسه هواي 
پرده اي از سر سرنشینان صندلي عقب نیز محافظت مي کند. کیسه هواي جانبي و پرده اي حتي در 

صورت عدم وجود سرنشین بر روي صندلي جلو یا عقب عمل مي کنند. 
حتي در صورتي که کیسه هواي جانبی عمل نکند، کیسه هواي پرده اي باز هم عمل مي کند.

  هشدار
لطفاً از بسته شدن صحیح کمربند ایمني اطمینان حاصل نمایید؛

حین باز شدن کیسه هواي جانبي یا پرده اي، نیروي شدید حاصل از باز شدن کیسه هوا مي تواند 
منجر به صدمات جسمي یا حتي مرگ گردد. بنابراین راننده و سرنشین جلو باید به پیشگیري هاي 

زیر توجه نمایند :
• کمربند ایمني را به طور صحیح ببندید.	
• کاماًل مستقیم بر روي صندلي نشسته، پشت خود را به صندلي تکیه داده و موقعیت صحیح 	

خود را حفظ کنند.
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سیستم کیسه هواي جانبي و پرده اي به طور کلي از بخش هاي زیر تشکیل شده است :
1 . چراغ هشدار کیسه هوا )به همراه کیسه هوا و کمربند ایمني پیش کشنده عمل مي کند(.

2 . کیسه هواي پرده اي )کیسه هوا و سیستم باز کننده(.
3 . کیسه هواي جانبي )کیسه هوا و سیستم باز کننده(.

4 . حسگر ضربه.
.)ACU( 5 . واحد کنترل الکترونیکي کیسه هوا

.ACU 6.  سنسور ضربه جانبی از عقب و سیستم کنترل کیسه هوای پرده ای کنترل شده با
در تصادفات شدید و نیمه شدید از جوانب، حسگر ضربه جانبي فعال شده و سیگنال ضربه را به 
ECU ارسال مي کند، در آنجا از طریق محاسبه، ACU سیگنال باز شدن کیسه هوا را به سیستم باز 
کننده ارسال مي کند و سپس یک واکنش شیمیایي در سیستم باز کننده رخ داده، گاز غیر سمي 

داخل کیسه هوا پر شده و حرکت سریع رو به جلو سرنشینان را کاهش مي دهد.
حین باز شدن کیسه هوا صداي بلندي شنیده شده، گاز غیر سمي با اندکي دود آزاد مي شود. این 
حالت بیانگر آتش سوزي نمي باشد. گاز غیر سمي بوده، اما ممکن است پوست حساس برخی افراد 

را تحریک کند، بنابراین بهتر است این افراد در اولین فرصت ممکن پوست خود را با آب بشویند.
کیسه هوا تنها در کسری از ثانیه باد مي شود. باد شدن به همراه گرما مي باشد. این سیستم براي 
کاهش صدمات وارده به بدن طراحی شده است. بنابراین ممکن است منجر به خراش، سوختگی 
خفیف و تاول شود. پس از تصادف، گاز کاماًل آزاد شده در نتیجه جلوي خودرو را مي توان دید. 

اجزاي کیسه هوا ممکن است تا چند دقیقه داغ باشند، اما خود کیسه هوا داغ نیست. 
کیسه هوا فقط براي یک بار باز شدن طراحي شده است.
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و  قرارگیرد  به جوانب  نزدیک  یا  از جوانب  شدید  تقریباً  یا  تصادف شدید  تحت  زماني که خودرو 
زماني که شدت تصادف از مقدار آستانه طراحي شده بیشتر باشد، کیسه هواي جانبي و کیسه هواي 
پرده اي باز مي شود. در هرگونه تصادف خاص فرد نمي تواند از روي شدت صدمات وارده به تصادف یا 
هزینه هاي تعمیرات خودرو، درمورد بازشدن کیسه هوا تصمیم بگیرد. بازشدن کیسه هواي جانبي به 
سرعت خودرو بستگي ندارد، بلکه به طور کلي به اجسام تصادف شونده، جهت تصادف، شتاب کاهش 
سرعت و غیره بستگي دارد. زماني که خودرو با تصادفي تقریباً شدید یا شدید از جوانب برخورد کرد، 
ایربگ هاي جانبي و ایربگ هاي پرده اي حفاظت جانبي را فراهم مي آورد که مي تواند نیروي تصادف را 
به طور مساوي در بدن سرنشین توزیع کند، درنتیجه سرنشین با سرعت آهسته تري حرکت مي کند. 

براي ایمني تمام سرنشینان، لطفاً از بستن صحیح و محکم کمربند ایمني اطمینان حاصل نمائید.
درصورتي که خودرو در تصادفات زیر درگیر شود، کیسه هاي هواي جانبي باز نمي شود:

• تصادف از جلو یا نزدیک به جلو	
• واژگون شدن خودرو	
• تصادف از عقب	
• تصادف خفیف جانبي)"خفیف" از نظر سیستم SRS ECU یا سنسور تصادف محاسبه شده و 	

هیچ ارتباطي با شدت صدمه به خودرو ندارد(.
• دیگر موقعیت هاي خاص	
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  هشدار
• از تکیه دادن به درب هاي جانبي خودداري نمایید، این بخش محدوده باز شدن کیسه هواي 	

پرده اي است. از آنجا که کیسه هوا با شدت و سرعت زیادي باز مي شود، تکیه دادن مي تواند 
منجر به صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ گردد. حین حضور کودکان در خودرو، به شدت 

مراقب باشید.
• مستقیم نشسته و پشت خود را به پشتي صندلي تکیه داده و وزن بدن را در حالت تعادل 	

نگهدارید. از وارد آوردن وزن بیش از حد به سمت بیروني صندلي جلوي خودروي مجهز به 
کیسه هواي جانبي خودداري نمایید؛ در خودروهاي مجهز به کیسه هواي پرده اي از وارد آوردن 

وزن به ستون  جلویي، ستون عقب و سقف خودداري نمایید.

  هشدار
• از نزدیک نمودن سر به محدوده باز شدن کیسه هواي پرده اي یا جانبي خودداري نمایید. چرا که 	

کیسه هوا با سرعت و نیروي بسیار زیادي باز مي شود. انجام این عمل مي تواند منجر به صدمات 
جسمي جدي و یا حتي مرگ گردد. حین حضور کودکان در خودرو، به شدت مراقب باشید.

• به کودکان اجازه ندهید بر روي صندلي سرنشین جلو زانو زده و رو به درب سمت سرنشین جلو 	
بنشینند، این عمل حین باز شدن کیسه هوا با سرعت و شدت زیاد، مي تواند منجر به صدمات 

جسمي جدي یا حتي مرگ کودك گردد.
• از بیرون بردن سر یا دستان خود از پنجره خودداري نمایید، کیسه هواي جانبي با شدت و سرعت 	

بسیار زیاد باز مي شود، این عمل مي تواند منجر به صدمات جسمي جدي یا حتی مرگ گردد.
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  هشدار
• نمایید، 	 یا نزدیک آن، خودداري  بر روی درب  یا اجسام  یا دیگر تجهیزات  از نصب جالیواني 

چرا که حین باز شدن کیسه هوا این اجسام با شدت بسیار زیاد به داخل پرتاب شده یا در باز 
شدن عادي کیسه هواي جانبي تداخل ایجاد کرده، منجر به صدمات جسمي جدي یا حتي 
مرگ مي گردد. به همین صورت ، راننده و سرنشین جلو نباید اجسام را نگه داشته یا بر روي 

پاي خود قرار دهند.

  هشدار
• از نصب اجسام تزئیني در محدوده کیسه هواي پرده اي از جمله شیشه جلو، شیشه درب جانبي، 	

جلو و مرکز و کنار سقف خودداري نمایید. از چسباندن میکروفون یا هر گونه تجهیزات یا اجسام 
دیگر به داخل سقف و دستگیره نگهدارنده سقفی خودداري نمایید. حین باز شدن کیسه هوا، 
میکروفون یا دیگر تجهیزات یا اجسام با نیروي بسیار شدید پرتاب شده یا در عملکرد عادي کیسه 

هوا تداخل ایجاد کرده، منجر به صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ مي گردد.
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همانند کیسه هاي هواي جلو، کیسه هاي هواي جانبي نیز توسط واحد کنترل الکترونیکي کیسه هوا 
کنترل شده و چراغ هشدار کیسه هوا بیانگر حالت آن مي باشد.

پس از چرخاندن سوئیچ خودرو، چراغ هشدار کیسه هوا حدود 6 ثانیه روشن شده و پس از اتمام 
عملکرد سیستم تشخیص عیب، به طور اتوماتیک خاموش مي شود.

در صورتي که چراغ هشدار خاموش نشده یا حین رانندگي روشن شود، نشانگر وجود نقص در سیستم 
مي باشد. در صورت وجود مشکلي در سیستم، جهت کنترل و تعمیر سیستم به عامليت های مجاز 
شركت جيلران موتور مراجعه نمایید، در غیر این صورت سیستم کیسه هوا حین بروز تصادف به 

درستي عمل نمي کند.

  هشدار
در موارد زیر، بالفاصله با عامليت مجاز شركت جيلران موتور تماس حاصل نمایید:

• کیسه هواي جانبي یا پرده اي باز شده باشند.	
• باز شدن کیسه هاي هوا 	 براي  نیاز  از شدت مورد  با شدت کمتر  از درب در تصادفي  بخشي 

درگیر شده است.
• بخشي از ستون جلو یا عقب، بخش هاي جانبي سقف )الیه( که حاوي کیسه هواي جانبي است، 	

خراشیده شده، ترك خودرو یا دچار دیگر صدمات شده است.
• پوشش صندلي حاوي کیسه هواي جانبي، ترك خورده یا صدمه دیده است. پیش از تماس با 	

عامليت مجاز شركت جيلران موتور از جدا کردن کابل هاي باتري خودداري نمایید.
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    فندك و زیرسيگاري
فندك

حین نیاز به فندك، آن را فشار دهید. فندك پس از سرخ شدن به طور اتوماتیک بیرون مي پرد تا 
مورد استفاده قرار گیرد. فندك را بیرون کشیده و سیگار خود را روشن نمایید.

در صورت تمایل به استفاده از فندك حین خاموش بودن موتور، سوئیچ را در وضعیت تجهیزات 
جانبي "ACC" قرار دهید.

زیرسیگاري
براي استفاده از زیرسیگاري درب آن را باز نمایید.

  هشدار
• براي کاهش صدمات جسمي حین بروز تصادف یا ترمزهاي ناگهاني پس از استفاده، زیرسیگاري 	

را ببندید.
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     محل تعبيه USB و منبع تغذیه
U می توان مورد  iPad و دیسک  اتصال  تلفن همراه و همچنین  برای شارژ کردن  را   USB پورت 
استفاده قرار داد. برای اطالع از نحوه استفاده از دستگاهی خاص، کتابچه راهنمای آن دستگاه را 

مطالعه نمایید.

مدل مجهز به گیربکس معمولی

مدل مجهز به گیربکس اتوماتیک
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     آینه آرایشی
برای استفاده از آینه آرایشی، آفتابگیر را به سمت پایین چرخانده و سپس آینه را باز کنید.
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    جعبه داشبورد
دستگیره درب را بکشید تا درب جعبه داشبورد باز شود.

  هشدار
• براي کاهش احتمال صدمات جسمي در صورت بروز تصادف یا ترمزهاي ناگهاني، حین رانندگي 	

درب جعبه داشبورد را بسته نگهدارید.

براي باز کردن درب کنسول وسط، دکمه ضامن قفل در لبه درب را به سمت باال بکشید؛ حاال می توانید 
درب کنسول وسط را باز کنید.



121

عملکرد
دیگر تجهيزات جانبی

     كف پوش
از کفپوش با اندازه صحیح استفاده نمایید.

  هشدار
• از قرارگیري صحیح کفپوش ها بر روي موکت کف خودرو، اطمینان حاصل نمایید. سر خوردن 	

کفپوش حین رانندگي مي تواند بر روي عملکرد پدال ها تاثیر گذاشته، منجر به تصادف ناگهاني 
گردد.
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    مثلث شبرنگ هشدار
قرار دادن مثلث شبرنگ هشدار

1.  مثلث را از درون جعبه مربوطه بیرون بکشید.
2.  میله نگهدارنده مثلث شبرنگ هشدار را در جهت A به میزان 90 درجه بچرخانید.

3.  دو جهت مثلث را در سمت فلش هاي C و B باز کرده و سپس سفت کنید.

تا کردن مثلث هشدار
1.  گیره سمت راست و چپ صفحه مثلث شبرنگ را جدا کرده و سپس صفحه مثلث را در دو جهت 

D تا کنید.
2.  میله نگهدارنده را در جهت E جمع کرده و سپس محکم ببندید.

  هشدار
• مثلث شبرنگ هشدار را در پشت خودرو در فاصله حدود 100 متری قرار داده و از تعادل آن 	

اطمینان حاصل نمایید.
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    سوختگيري
1.  لطفاً حین سوختگیري موتور را خاموش نمایید.

  هشدار
• از آنجا که سوخت قابل اشتعال و انفجار مي باشد، حین سوختگیري هر گونه شعله را دور نگهدارید.	
• سیگار نکشید.	

2.  درپوش مخزن سوخت را با استفاده از مکانیزم ضامن )تعبیه شده زیر صندلي راننده( باز نمایید.
3.  درب باك سوخت را در خالف جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و به آرامي خارج نمایید تا فشار 

داخلي سوخت آزاد شود.
4.  نازل سوختگیری را کاماًل در دهانه مخزن سوخت فرو کنید.

5.  در هنگام سوختگیری، پس از اینکه قطع کن نازل سوختگیری عمل نمود، از ادامه سوختگیری 
خودداری نمایید. در غیر این صورت بخش هاي دیگر صدمه مي بینند.

6.  درپوش را بسته و در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید تا سه صداي "کلیک" شنیده شود.

  هشدار
• جهت پیشگیري از سر رفتن سوخت حین رخ دادن تصادف، درپوش مخزن سوخت را کاماًل ببندید.	
• این خودرو به نحوي طراحي شده که فقط با بنزین بدون سرب با عدد اکتان #93 یا باالتر عمل 	

مي کند، سوختگیري با هر سوخت دیگري منجر به مسموم شدن مبدل شیمیایی و در نتیجه 
خاموش کردن موتور مي شود.

• حین تعویض درپوش مخزن سوخت فقط از قطعات اصلي مورد تایید شرکت استفاده نمایید.	
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     سيستم استارت
استارت "START" : استارت خوردن موتور. پس از رها کردن، سوئیچ به موقعیت روشن "ON" باز 

مي گردد.
روشن"ON": تمام تجهیزات و موتور روشن مي باشد. این حالت برای رانندگی عادی است. حین قرار 

دادن سوئیچ در موقعیت روشن "ON"، ممکن است عقربه دورسنج حرکت کند، که عادی است.
تجهیزات جانبی"ACC": تجهیزات جانبي همانند رادیو عمل مي کنند، با این وجود، موتور روشن نیست.
 "LOCK" یا قفل "ACC" در صورتي که حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت تجهیزات جانبي

درب سمت راننده را باز کنید، آژیر به صدا در آمده، برداشتن سوئیچ را یادآوري مي کند.
خاموش"LOCK": موتور خاموش شده، غربیلک فرمان قفل مي شود. فقط در این موقعیت، مي توان 
خاموش  به   "ACC" جانبي  تجهیزات  موقعیت  از  سوئیچ  چرخاندن  براي  نمود.  خارج  را  سوئیچ 

"LOCK" ، ابتدا سوئیچ را به سمت داخل فشار دهید.
در صورتي که سوئیچ حین استارت زدن موتور، در موقعیت خاموش "LOCK" گیر کرده است، ابتدا 
از داخل شدن کامل سوئیچ اطمینان حاصل نموده و سپس آهسته غربیلک فرمان را بچرخانید تا 

سوئیچ بچرخد.

توجه

• حین خاموش بودن موتور، از نگهداشتن سوئیچ در موقعیت روشن "ON"  خودداري نمایید؛ 	
چرا که باتري خالي شده و موتور استارت صدمه مي بیند.
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      گيربکس دستی )غيراتوماتيك(
موقعیت هاي دنده در تصویر زیر نمایش داده شده است.

حین تغییر موقعیت دسته دنده، پدال کالچ را کاماًل فشار داده، سپس آهسته و تدریجي رها کنید. 
حین رانندگي از قرار دادن پاي خود بر روي پدال کالچ خودداري نمایید. در غیر این صورت، پدال 
پدال کالچ  از  نگهداشتن خودرو  براي  در شیب ها،  پارك خودرو  نقص مي شود. حین  کالچ دچار 

استفاده نکنید، بلکه از ترمزدستي استفاده کنید.
تغییر دنده زودتر به دنده باالتر یا تغییر دنده دیرتر به دنده پایین تر ممکن است منجر به شتاب 
منفي یا صداي ضربه از موتور شود. قرار دادن موتور در حداکثر دور در هر دنده، منجر به سایش 

بیش از حد موتور یا هدر رفتن سوخت مي شود.
رفتار خوب رانندگي

در صورتي که تعویض دنده به دنده عقب سخت است، دنده را در حالت خالص قرار داده و پدال 
کالچ را به طور موقت رها کنید)حدود 3 ثانیه(، سپس مجدداً اقدام نمایید.

  هشدار
• حین رانندگي بر روي سطوح لغزنده، توجه داشته باشید که تعویض دنده سریع منجر به سر خوردن 	

یا هرزگرد چرخ ها مي شود.
• حین تعویض دنده سریع از دنده رو به جلو به دنده عقب )مدت زمان ثبات حدود 3 ثانیه( احتمال 	

آسیب دیدن چرخ دنده های گیربکس بسیار باال است.
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     گيربکس اتوماتيك
گیربکس اتوماتیک دارای 6 دنده رو به جلو و یک دنده رو به عقب است. چراغ نشانگر دنده روی 
 ،)M( روشن می شود. حین استفاده از حالت گیربکس معمولی P، R، N، D صفحه کیلومتر به صورت

چراغ نشانگر دنده، دنده حاضر )1/2/3/4/5/6( را نشان می دهد.

P و دنده پارك N عملکرد قفل اتوماتیک دنده خالص
حین قرار داشتن دسته دنده در وضعیت پارك P ، حین توقف خودرو، برای تغییر وضعیت از دنده 
پارك P به دنده های رو به جلو یا عقب باید پدال ترمز را فشار دهید. حین قرار داشتن دسته دنده 
در حالت رو به جلو D، یا رو به عقب R و زمانی که سرعت بیش از 10Km/h است، دنده خالص 
N قفل می شود و تغییر وضعیت دنده D و R را به دیگر موقعیت ها بجز N ممنوع می کند. در غیر 
این صورت، می تواند منجر به صدمات جدی و حتی تصادف گردد و حین رانندگی ثابت و توقف با 
ثبات، پدال ترمز را فشار داده و دسته دنده را در دنده عقب R یا یکی از دنده های رو به جلو D قرار 
دهید، پدال ترمز را شل کرده و آرام پدال گاز را فشار دهید. در صورتی که حین فشردن پدال ترمز 
نمی توان دسته دنده را از حالت پاركP خارج کرد، دکمه باز کردن قفل در بخش جلویی دنده را 

فشار دهید تا بتوان قفل را به طور دستی باز کرد.

P پارك نمودن
از دنده پارك P استفاده کرده و ترمز دستی را بکشید. حین تمایل به تغییر  برای پارك نمودن 
وضعیت از دنده پارك P به دیگر موقعیت ها، پدال ترمز را فشار دهید، تغییر وضعیت دنده فقط 
پس از پارك کردن کامل خودرو امکان پذیر است. پیش از کامل شدن پارك، تغییر وضعیت به دنده 

پاركP ممنوع می باشد، چرا که در غیر اینصورت قطعات خودرو صدمه می بینند.
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  هشدار
• حین رانندگی تغییر وضعیت دنده به پارك P در هر حالتی ممنوع است، 	

در غیر اینصورت گیربکس به اجبار متوقف شده و قفل می شود و می تواند 
تاثیرات منفی شدیدی برخورد بگذارد. همزمان منجر به صدمات جدی به 

گیربکس یا حتی تصادف می گردد.
• استفاده از دنده پارك P به جای ترمز دستی ممنوع است، باید حتماً دنده 	

را در وضعیت پارك P قرار داده، ترمز دستی را باال بکشید یا پدال ترمز را 
فشار دهید.

• حین پارك خودرو بر روی شیب، استفاده از قدرت موتور برای نگه داشتن 	
خودرو ممنوع است؛ لطفاً برای ترمزگیری پدال ترمز را فشار داده یا ترمز 

دستی را بکشید.

R دنده عقب
از این دنده برای حرکت به سمت عقب استفاده نمایید.

توجه

• این دنده را فقط پس از توقف کامل خودرو می توان استفاده کرد، تغییر 	
وضعیت به دنده عقب R حین رانندگی به گیربکس صدمه زده، منجر به 

از دست دادن کنترل خودرو می شود.

حین قرارداشتن دسته دنده در حالت خالص N، چرخ ها و گیربکس در حالت 
آزاد قرار دارند. در کمترین شیب خودرو به سمت پایین حرکت می کند. برای 

توقف خودرو، حتماً ترمز دستی را کشیده یا پدال ترمز را فشار دهید.
در وضعیت خالص N می توان موتور را استارت زد یا سوئیچ را بیرون کشید. 
 N برای پارك موقت )به طور مثال پشت چراغ قرمز( می توان دنده خالص
یا دنده D را بر اساس عادت رانندگی درگیر نمود؛ با این وجود توصیه می 
شود در صورتی که مدت زمان پارك بیش از 45 ثانیه است، دنده خالص N را 

انتخاب کرده و ترمز دستی را بکشید.

توجه

• را 	 گاز  پدال  دنده،  وضعیت  تغییر  یا  و  خودرو  بودن  متوقف  هنگام  در 
فشار ندهید، استفاده از دنده D یا R حین باال بودن دور موتور بسیار 

خطرناك است.
• از تغییر وضعیت دنده، برای جلوگیری از حرکت ناگهانی خودرو، 	 پس 

پدال ترمز را آهسته رها کنید.

حین درگیر بودن دنده D )دنده رو به جلو(، خودرو رو به جلو حرکت کرده، 
گیربکس بین 6 دنده رو به جلو به طور اتوماتیک تغییر وضعیت می دهد و 
مصرف سوخت بهینه و قدرت باال را فراهم می آورد. خودرو از عملکرد لغزش 
دنده D پشتیبانی کرده، اما زمانی که با شیب نسبی برخورد می کنید، ممکن 
است خودرو سر بخورد؛ این حالت عادی است. بنابراین، در صورت برخورد با 

شیب باال، به طور مناسب بر اساس موقعیت از پدال گاز استفاده نمایید.
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  هشدار
• برای حرکت در سراشیبی ممنوع است. 	 به دنده خالص  تغییر وضعیت 

زمانی که موتور در حالت دور درجا قرار دارد، دور موتور تقریباً پایین بوده، 
اما دنده  یافته،  به پمپ روغن گیربکس کاهش  حجم روغن پمپ شده 
خورشیدی، بلبرینگ ها و دیگر قطعات گیربکس به دلیل حرکت خودرو با 
سرعت باال حرکت می کنند. از آنجا که روانکاری و خنک کنندگی متناوب 
رخ نمی دهد، قطعات با خشکی کار کرده، میزان سایش قطعات افزایش 
یافته، عمر مفید گیربکس اتوماتیک کاهش یافته، آسیب های دیگری نیز 

به گیربکس وارد می شود.

دنده M )حالت گیربکس غیر اتوماتیک )دستی((
می توان از حالت گیربکس دستی با تغییر وضعیت از D به سمت چپ و سپس 

حرکت دنده به جلو یا عقب استفاده نمود :
+  افزایش دنده به دنده باالتر

-  کاهش دنده به دنده پایین تر
کنترل خودرو در سرباالیی ها یا سرپایینی ها

در صورت رها کردن پدال گاز حین رانندگی در سرباالیی، افزایش دنده )تغییر 
دنده از سنگین به سبک( با تاخیر مواجه می شود، که برای افزایش کارایی و 
راحتی بیشتر در رانندگی در سرباالیی بکار می رود. در صورتی که پدال گاز 
را در رانندگی در سراشیبی رها نکنید، افزایش دنده به طور اتوماتیک با تاخیر 

مواجه می شود تا قدرت ترمزی افزایش یابد.

قفل نمودن هیدرولیک تغییرگشتاور کالچ
پدال گاز دارای عملکرد قفل گشتاور هیدرولیک تغییر وضعیت کالچ در تمام 
دنده های رو به جلو است. این عملکرد در مقدار مصرف سوخت صرفه جویی 
کرده و عملکرد خودرو را افزایش می دهد. همچنین میزان خنک شوندگی 
گیربکس حین رانندگی با سرعت پایین/ بکسل کردن / بارگیری بیش از حد/ 

رانندگی در ترافیک شهری یا کوهستان افزایش می یابد.
استارت زدن

 ،M و R، D حین حرکت موتور، در صورت تغییر وضعیت دنده به دنده عقب
ابتدا باید پدال ترمز را فشار داده یا ترمز دستی را بکشید تا خودرو متوقف 
و  را منتقل کرده  شود، چرا که در حالت درجا، گیربکس هنوز همه قدرت 

خودرو می تواند حرکت کند.
حین حرکت موتور، پیش از تعمیرات روی خودرو، دسته دنده را به P حرکت 
داده، انتخاب دنده )R، D ، 1 ،2( فقط پس از فشار دادن پدال گاز برای حرکت 

امکان پذیر است.
پس از درگیر نمودن این دنده، می توان عملکرد مکانیسم را احساس نمود.

توجه

• حین توقف خودرو، پدال گاز را تصادفاً لمس نکنید ) به طور مثال به 	
دلیل کار داخل کابین خودرو، به پدال گاز دست نزنید(، در غیر اینصورت 
خودرو ناگهان حرکت کرده ، حتی با کشیدن ترمز دستی نیز به طور 

کامل متوقف نمی شود.
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توجه

• حین استفاده از دنده D، R و M ، ابتدا اطراف خودرو به ویژه عدم حضور 	
کودکان را کنترل نمایید.

حالت دستی
گیربکس  دستی  عملکرد   : است  متفاوت  معمولی  گیربکس  با  دستی  حالت 
اتوماتیک شامل فاکتورهای کنترلی خاصی برای جلوگیری از باال رفتن یا پایین 

آمدن بیش از حد دور موتور و در نتیجه صدمه دیدن گیربکس یا موتور است.
حین قرارداشتن دسته دنده در موقعیت "M" ، راننده می تواند با حرکت دنده 
فرمان،  غربیلک  روی  دنده  تغییر  کلیدهای  از طریق  یا   "-"  ,  "+" به سمت 
برای اولین   "M" به حالت دستی  تغییر وضعیت  تعویض کند. حین  را  دنده 
بار، گیربکس دنده مناسب با سرعت فعلی را انتخاب می کند. همچنین پس 
از رسیدن به حداکثر سرعت حرکت نیز، گیربکس افزایش دنده را به صورت 

اتوماتیک انجام می دهد.
در حالت دستی، برای جلوگیری از کاهش دور موتور در نتیجه رانندگی عادی 
و حفظ ایمنی موتور، افزایش و کاهش دنده در حالت دستی نیازمند سرعت 

خاصی است، در غیر اینصورت افزایش یا کاهش دنده انجام نمی شود.

توجه

• اگر حین خیلی پایین بودن سرعت خودرو، دنده خیلی باالیی انتخاب 	
باال بودن سرعت خودرو، دنده خیلی پایینی  شود، یا در صورت خیلی 

انتخاب شود، گیربکس تغییر مورد نظر را انجام نخواهد داد.
• در صورتی که دور موتور یا سرعت خودرو خیلی پایین باشد، گیربکس 	

را به طور  تر  پایین  برای حفظ حداقل دور موتور، تغییر دنده به دنده 
اتوماتیک انجام می دهد. فرآیند کاهش دنده مشابه کاهش دنده اتوماتیک 

در دنده D است.

انتخاب حالت 
واحد کنترل  غیره،  و  یا سرباالیی  و شرایط سراشیبی  نوع گیربکس  براساس 
گیربکس به طور اتوماتیک حالت کنترلی مربوطه برای تطابق با شرایط رانندگی 

را انتخاب می کند.
)1( در حالت عادی دسته دنده در وضعیت D قرار دارد، در بهترین دمای کاری 
گیربکس )65C - 90C(، منحنی تغییر وضعیت TCU می تواند مصرف 

سوخت را بهینه نماید.
)2( در حالت سراشیبی و سرباالیی

TCU محاسبات اتوماتیک را براساس بارخودرو انجام داده، به تدریج نقطه 
تغییر دنده مناسب و وضعیت کاری براساس مبدل گشتاور، انجام می دهد.
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توجه

• حین رانندگی در سراشیبی طوالنی یا شیب شدید، ابتدا سرعت خودرو را کم 	
کنید و سپس دنده را کاهش دهید، همچنین پدال ترمز را فشار دهید تا از 
ایمن بودن خودرو و حفظ سرعت مناسب اطمینان حاصل نمایید. از استفاده 
مداوم از پدال ترمز خودداری نمایید، در غیراینصورت ترمز دچار نقص می شود.

)3( حالت مناسب مناطق مرتفع
در نواحی مرتفع، TCU به طور اتوماتیک نقطه تغییر دنده را با توجه به میزان 
طور  به  موتور  )خروجی  کند  می  تنظیم  موتور  دمایی  تغییرات  و  هوا  فشار 

چشمگیری کاهش می یابد و به میزان بهینه میرسد(.
)4( حالت مناسب زمستان

این سیستم دارای کلید حالت زمستانی نمی باشد؛ با این وجود برای جلوگیری 
از لغزش چرخ ها بر روی زمین خیس، ابتدا دسته دنده را در حالت M قرار داده و 
سپس دنده 2 را برای استارت انتخاب نمایید. تغییر وضعیت به دنده 2، سه تا چهار 
ثانیه زمان می برد و نقص گیربکس اتوماتیک نبوده وکاماًل طبیعی می باشد. در 

شرایط عادی باالترین دنده برای استارت دنده 2 است.
توجه

• حین رانندگی در جاده های لغزنده، مراقب باشید؛ تغییر وضعیت سریع 	
دنده منجر به سرخوردن و بکسواد چرخ ها می شود.

• حین رانندگی در جاده های برف گرفته و گل آلود، در صورتی که دسته 	
دنده در وضعیت D قرار دارد، اگر چرخ ها سر بخورد، می توان دسته دنده 

را در حالت دستی قرار داده و دنده را کاهش داد.

)5( حالت مناسب دمای باال
زمانی که دمای روغن گیربکس باالتر از 110C است به همراه آن میزان روانکاری 
گیربکس افزایش می یابد، TCU حالت کنترلی متفاوتی را فعال می کند. دیگر 
عملکردها پس از فعال شدن حالت مناسب دمای باال، غیرفعال شده و یا ممکن 
است بر عملکردهایی شامل سراشیبی، سرباالیی، حالت مناسب مناطق مرتفع، 
کیفیت تعویض دنده نیز تاثیر نامطلوب بگذارد. در این حالت دمای روغن روانکار 

باید به کمتر از 105C برسد تا از وضعیت دمای باال خارج گردد.
)6( حالت بروز نقص فنی

در صورت وجود نقص شدید در گیربکس یا موتور، در صورتی که ولتاژ باتری 
کمتر از 8V باشد :

با  رانندگی  امکان  و  شده  معیوب"  "حالت  وارد  اتوماتیک  طور  به  گیربکس 
خودرو تا عامليت مجاز شركت جيلران موتور را فراهم می آورد. در این حالت 
چراغ نشانگر نقص MIL در صفحه کیلومتر روشن شده، گیربکس عملکردهای 

محدود خواهد داشت.
براساس مشخصات نقص، فقط می توان از چهار دنده رو به جلو و دنده عقب 
چراغ  که  صورتی  در  نمود.  استفاده  تعمیرگاه  نزدیکترین  به  رسیدن  برای 
نشانگرحالت نقص به طور ناگهانی روشن شد، می توان برای خروج از حالت 
معیوب، سوئیچ را بیرون کشید. اگر پس از 30 ثانیه خودرو مجدداً وارد حالت 
معیوب شد، به نزدیکترین عامليت مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمایید.
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توجه

• به 	 رسیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای  باتری،  توان  بودن  کم  در صورت 
گیربکس حین استارت زدن، استارت زدن را با استفاده از باتری کمکی 

انجام دهید.
برای جلوگیری از صدمات جسمی جدی و صدمه دیدن خودرو یا صدمه 
به قطعات الکتریکی بر اثر انفجار باتری، خوردگی بر اثر اسید سولفوریک 
و یا سوختگی الکتریکی، عملکرد استارت با استفاده از باتری کمکی را به 
دقت تمام انجام دهید. در صورت عدم اطمینان از نحوه اتصال کابل ها، 

این کار را از تکنسین های خبره بخواهید.
• در صورت حمل خودرو پس از بروز نقص، چرخ های جلو باید از زمین 	

بلند شده، دسته دنده در حالت خالص N قرار گیرد، ترمز دستی آزاد 
)اگر  اینصورت  زیاد حمل شود، در غیر  با سرعت  نباید  باشد و خودرو 
بهتر  نمود(،  فراهم  را  زمین  از  جلو  بلند شدن چرخهای  شرایط  نتوان 
غیر  در  کنید؛  را حمل  ، سپس خودرو  نموده  خارج  را  پلوس ها  است 
اینصورت گیربکس به دلیل روانکاری و خنک کنندگی ناکافی به شدت 

صدمه می بیند.
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      استارت زدن موتور 
پیش از استارت موتور 

1.  پیش از ورود به خودرو محیط اطراف خودرو، را کنترل نمایید.
2.  موقعیت صندلي، زاویه پشتي صندلي، ارتفاع پشت سري و زاویه غربیلک 

فرمان را تنظیم نمایید.
3.  آینه داخلي و آینه هاي بغل را تنظیم نمایید.

4.  تمام درب ها را قفل نمایید.
5.  کمربند ایمني را ببندید.

خودروهاي مجهز به سیستم دزدگیر- تا زماني که سیستم دزدگیر فعال است، 
نمي توانید موتور را استارت بزنید، مگر این که این سیستم را غیر فعال نمایید.

نحوه استارت زدن موتور
)الف( پیش از استارت 

1.  ترمزدستي را کاماًل درگیر نمایید.
2.  تمامي چراغ ها و تجهیزات جانبي غیر ضروري را خاموش نمایید.

3.  پدال کالچ را تا انتها فشار داده و دسته دنده را در حالت خالص قرار دهید. 
تا استارت خوردن موتور، پدال کالچ را فشار دهید.

)ب( استارت زدن موتور
پیش از استارت زدن موتور، دستورالعمل هاي بخش )الف( پیش از استارت را 

انجام دهید.

فرآیند استارت
سیستم الکترونیکی تزریق سوخت 

موتور به طور اتوماتیک میزان ترکیب هوا- سوخت براي استارت زدن را کنترل 
مي کند. برای استارت گرم یا سرد، دستورالعمل زیر را دنبال نمایید:

موقعیت  در  را  گاز، سوئیچ  پدال  روي  از  پاي خود  برداشتن  با  همزمان    .1
استارت "START" قرار دهید تا موتور استارت بخورد. حین روشن شدن 

موتور، سوئیچ را رها کنید.
2.  موتور باید حین رانندگي گرم شود. حین گرم شدن موتور تا رسیدن دماي 

موتور به میزان عادي کاري، موتور را آرام روشن نگهدارید.
در صورت خاموش شدن ناگهاني موتور 

فرآیند استارت عادي را دنبال نموده و یک بار دیگر موتور را استارت بزنید.
در صورت روشن نشدن موتور، بخش مربوط به روشن نشدن موتور را مطالعه نمایید.

  هشدار
• یا 	 موتور  صورت  این  غیر  در  نزنید،  استارت  ثانیه   30 از  بیش  بار  هر 

سیم کشي آن صدمه مي بیند.
• از گاز دادن با سرعت باال خودداري نمایید.	
• در صورتي که موتور به سختي استارت خورده، یا دائماً خاموش مي شود، 	

بالفاصله موتور را بازرسی نمایید.
• حین استارت خوردن موتور، پدال گاز را فشار ندهید، چرا که سیستم 	

کاتالیزور صدمه خواهد دید.
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بازرسی هاي ایمني پیش از رانندگي
بازرسی  دقیقه  چند  دهید.  انجام  را  ایمني  بازرسی  خودرو،  راندن  از  پیش 
خودرو، رانندگي را راحت و ایمن مي کند. فقط باید با بخش هاي خودرو آشنا 
از  را  خودرو  بازرسی  مي توانید  تمایل  در صورت  نمایید.  دقت  کاماًل  و  بوده 

عامليت های مجاز شركت جيلران موتور بخواهید.

  هشدار
• در صورت انجام بازرسي در مکان هاي بسته، از وجود تهویه کافي اطمینان 	

حاصل نمایید. دود موتور سمي است.

بازرسي پیش از استارت زدن موتور
خارج خودرو

الستیک ها: فشار باد الستیک را با گیج فشارسنج کنترل نموده و عدم وجود 
بریدگي، صدمه یا سایش بیش از حد را کنترل نمایید.

پیچ هاي چرخ: از گم نشدن یا شل نبودن پیچ ها اطمینان حاصل نمایید.
نشتي: پس از پارك خودرو به مدت طوالني، نشتي هر گونه سوخت، روغن، 

آب یا دیگر مایعات بر روي زمین را کنترل نمایید.
روشنایي: کار کردن چراغ هاي ترکیبي، چراغ ترمز، چراغ عقب، چراغ راهنما 
و دیگر چراغ هاي کاري را کنترل نمایید. جهت گیري چراغ هاي ترکیبي جلو 

را کنترل نمایید.

داخل خودرو
نموده،  کنترل  را  زاپاس  فشار الستیک  آچار چرخ:  و  زاپاس، جک  الستیک 

وجود الستیک زاپاس، جک و آچار چرخ را کنترل نمایید.
نمایید.  کنترل  را  ایمني  کمربندهاي  تمام  صحیح  عملکرد  ایمني:  کمربند 

صدمه ندیدن یا سایش بیش از حد کمربند و عملکرد قفل را کنترل نمایید.
سرویس،  نشانگر  به  خاصي  توجه  چندمنظوره:  نمایش  و صفحه  آمپر  پشت 

صفحه پشت آمپر و عملکرد سیستم ضدبخار داشته باشید.
ترمز: از وجود بازي آزاد و کافي پدال، اطمینان حاصل نمایید.

داخل محفظه موتور
فیوز یدك: از وجود انواع فیوزهاي یدك اطمینان حاصل نمایید. انواع فیوزها با 

آمپرهاي گوناگون باید درون جعبه فیوز قرار داشته باشند.
سطح روغن موتور: از وجود روغن موتور کافي اطمینان حاصل نمایید.

سطح مایع خنک کننده : از وجود مایع خنک کننده کافي اطمینان حاصل نمایید.
سطح روغن ترمز : از وجود روغن ترمز کافی اطمینان حاصل نمایید.

باتري ها و کابل ها: عدم زنگ زدگي و شل نبودن اتصاالت یا عدم وجود ترك بر 
روي جعبه باتري را کنترل نمایید. قرار داشتن کابل و اتصاالت در شرایط خوب 

را کنترل نمایید.
سیم ها : عدم وجود صدمه، شل نبودن یا جدا نشدن اتصاالت را کنترل نمایید.

لوله های سوخت : عدم نشتي سوخت یا اتصال بد در لوله هاي سوخت را کنترل 
نمایید.
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پس از استارت زدن موتور 
سیستم اگزوز: به صداي نشتي از اگزوز گوش دهید.

در صورت وجود هر گونه نشتي، آن را بالفاصله تعمیر نمایید.
سطح روغن: موتور را 5 دقیقه متوقف نموده، خودرو را در مکاني مسطح پارك 

نمایید. از نشانگر سطح روغن براي اندازه گیري روغن استفاده نمایید.

کنترل پشت آمپرحین رانندگي :
پشت آمپر: عملکرد سرعت سنج و بقیه نشانگرها را کنترل نمایید.

ترمز: در مکاني ایمن، عملکرد ترمز را کنترل نمایید.
دیگر عالئم غیر عادي: اتصاالت ضعیف، نشتي یا صداهاي غیر عادي را کنترل نمایید. 

در صورت عادي بودن همه موارد، از رانندگي خود لذت ببرید.

      رانندگي در شرایط مختلف
• براي افزایش کنترل پذیری خودرو، حین وزش باد، سرعت را کاهش دهید.	
• حین رانندگي در نزدیکي شانه جاده، به آهستگي رانندگي نموده، زاویه 	

صحیح را رعایت نمایید. از رانندگي بر روي شانه هاي بلند ، تیز و خطرناك 
جاده ها خودداري نمایید؛ در غیر این صورت الستیک به شدت صدمه دیده 
جاده ها،  ناصاف  یا  در سطح خشن  رانندگي  حین  بترکد.  است  ممکن  و 
به  دلیل دست انداز  به  این صورت الستیک  غیر  در  کنید.  کم  را  سرعت 

شدت صدمه مي بیند.
• در صورت پارك خودرو بر روي شیب، چرخ هاي جلو را در تماس با شانه 	

را کشیده،  ترمزدستي  نمي خورد،  نتیجه خودرو سر  قرار دهید، در  جاده 
دسته دنده را در دنده یک " 1 "  یا دنده عقب"R" قرار دهید. درصورت 

لزوم، خودرو را متوقف نمایید.
• پس از شستشوي خودرو یا رانندگي در مسیرهایی که در آنها ارتفاع آب تا 	

اندازه ای است که قسمتی از چرخ ها را میپوشاند، ترمزها خیس مي شوند. 
ایمن جهت تست عملکرد  دراین صورت، پدال ترمز خودرو را در مکانی 
خیس  ترمزها  ترمز،  نیروي  وجود  عدم  صورت  در  دهید.  فشار  صحیح، 
به  ترمز  ازپدال  و  کرده  رانندگي  دقت  با  کشیده،  را  ترمزدستي  هستند. 
طور متناوب و آهسته استفاده نمایید تا مشکل خیس بودن ترمزها برطرف 
کنار جاده  را در  کار کنید، خودرو  ایمن  توانید در حالت  نمی  اگر  شود. 
پارك کرده و با عامليت مجاز شركت جيلران موتور تماس حاصل نمایید.
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  هشدار
• ترمز 	 بودن چراغ  ترمزدستي و خاموش  بودن  آزاد  از  رانندگي،  از  پیش 

اطمینان حاصل نمایید.
• در زمان روشن بودن موتور از ترك نمودن خودرو خودداري نمایید.	
• از نگهداشتن پاي خود بر روي پدال ترمز حین رانندگي خودداري نمایید. 	

از حد  از حد، سایش و مصرف بیش  این کار منجر به داغ شدن بیش 
سوخت خواهد شد.

• حین رانندگي در شیب هاي تند و طوالني، سرعت خودرو را کاهش داده، 	
دنده را به دنده پایین تر جا به جا کنید. به خاطر داشته باشید، فشار مکرر 

پدال ترمز منجر به داغ شدن و نقص ترمز مي گردد.
• حین گاز دادن، افزایش دنده، کاهش دنده یا ترمزگیري بر روي سطح 	

لغزنده جاده به شدت مراقب باشید. ممکن است حین گاز دادن سریع یا 
ترمزگیري اضطراري خودرو سر خورده، بچرخد.

• در صورت 	 نمایید.  رانندگي خودداري  از  ترمزها،  بودن  زمان خیس  در 
با  افزایش مي یابد و ممکن است  ترمزگیري  فاصله  ترمزها  بودن  خیس 
به  قادر  ترمزدستي  زمان،  هم  بخورد.  سر  خودرو  ترمزها،  کارگیري  به 

نگهداشتن خودرو نیست.

توجه

• از رانندگي در آب حین رانندگي بر روي سطح خیس جاده خودداري 	
نمایید. در صورتي که آب زیادي وارد محفظه موتور شود، موتور و دیگر 

بخش هاي الکتریکي موتور صدمه مي بینند.

       رانندگي در زمستان 
از وجود ضدیخ کافي در مایع خنک کننده موتور اطمینان حاصل نمایید.

 >-40 C استفاده از مایع خنک کننده قرمز رنگ اتیلن گلیکول با نقطه انجماد
با استاندارد پتروشیمیایي صنعتي SH0521 مخصوص خودرو یا موتورهاي با 

بار سبک توصیه مي شود.

توجه

• تنها از آب جهت پرکردن رادیاتور استفاده نکنید. ترکیب نمودن مایعات 	
خنک کننده با مارك هاي گوناگون نیز ممنوع مي باشد.

بازرسي باتري و کابل ها
انرژي باتري را کاهش مي دهد. بنابراین براي استارت خودرو در  هواي سرد 
زمستان، شارژ باتري باید به میزان کافي باشد. جیلران موتور مي تواند وجود 

شارژ باتري کافي را براي شما کنترل نماید.
از وجود روغن موتور، روغن گیربکس با ویسکوزیته ی صحیح و مناسب براي 
رانندگي در زمستان و متناسب با شرایط آب و هوایي، اطمینان حاصل نمایید. 
معیوب شدن  و  موتور  استارت خوردن  به سخت  منجر  ناکافي  روغن  میزان 
مشکل  شده  استفاده  روغن  نوع  تشخیص  که  صورتي  در  مي شود.  گیربکس 

است، مي توانید به عامليت مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمایید.
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از یخ زدن قفل درب هاي خودرو جلوگیري نمایید.
براي جلوگیري از یخ زدن مقداری مایع ضد یخ یا گلیسیرین به داخل سیلندر 

قفل تزریق نمایید.
از شیشه پاك کن هاي مناسب با شرایط آب و هوایي استفاده کنید.

فروشي ها  قطعه  تمامي  و  موتور  جیلران  مجاز  نمایندگي  در  محصوالت  این 
موجود مي باشد. لطفاً از شیشه پاك کن مناسب استفاده نمایید.

توجه

• یا دیگر مایعات به جاي مایع شیشه شوي 	 از مایع خنک کننده موتور 
استفاده نکنید، چرا که رنگ خودرو صدمه مي بیند.

حین یخ زدن ترمزدستي، ترمزگیري نکنید.
پشت چرخ هاي  پارك،  حین  داده،  قرار   "R" یا  یک  دنده  در  را  دنده  دسته 
عقب بلوك مانع قرار دهید. ترمزدستي را درگیر نکنید، در غیر این صورت 

ترمزدستي یخ زده، آزاد کردن آن مشکل مي گردد.
اجازه ندهید برف یا یخ در زیر سپر گلکیر جمع شود، چرا که برف یا یخ منجر 
به سخت شدن فرمان دهي مي شود. حین رانندگي در شرایط سرد آب و هوایي، 
اغلب خودرو را متوقف نموده، عدم وجود برف یا یخ در زیر گلگیر را کنترل نمایید.

براساس شرایط رانندگي مختلف، چند ابزار مورد نیاز در مواقع اضطراري را 
همراه بردارید. حین رانندگي در زمستان همراه داشتن زنجیر چرخ، یخ تراش 
اتصال در خودرو  یا ماسه، چراغ قوه، بیلچه و کابل هاي  شیشه، کیسه  نمک 

توصیه مي شود.

      نحوه صرفه جویي در مصرف سوخت و افزایش عمر مفيد خودرو 
صرفه جویي در مصرف سوخت ساده و آسان است. این اعمال به افزایش عمر 
براي صرفه جویي در  اعمال  نیز کمک مي کنند. در زیر برخي  مفید خودرو 

مصرف سوخت و کاهش هزینه هاي تعمیرات آورده شده است :
• فشار باد الستیک صحیح را حفظ کنید: فشار باد ناکافي الستیک منجر به 	

سایش بیش از حد الستیک ها و به هدر رفتن سوخت مي شود.
• بارهاي اضافي را از خودرو خارج نمایید: بار بیش از حد، میزان فشار وارده 	

به موتور و مصرف سوخت را افزایش مي دهد.
• حین بي حرکت بودن خودرو، موتور را به مدت طوالني درجا نگه ندارید.	

ثابت  را  موتور  دور  و  کرده  رانندگي  موتور،  ثابت  و  آرام  عملکرد  از  پس 
نگهدارید. اما در هواي سرد ابتدا چند دقیقه موتور را گرم کنید.

• افزایش سرعت آرام و ثابت: بالفاصله پس از استارت زدن موتور، از گاز دادن 	
با سرعت زیاد خودداري نمایید، براي افزایش سرعت، دنده را افزایش دهید.

• از کار کردن درجاي موتور به مدت طوالني خودداري نمایید. در صورت 	
لزوم توقف خودرو به مدت طوالني، موتور را خاموش کنید.

• حین افزایش فشار موتور، سرعت را کاهش ندهید. از رانندگی با سرعت 	
با شرایط جاده را  نمایید: دنده مناسب  از محدوده مجاز خودداري  بیش 

انتخاب نمایید.
• مصرف 	 حالت  این  نمایید:  خودداري  مداوم  سرعت  کاهش  یا  افزایش  از 

سوخت را افزایش مي دهد.
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• از توقف یا ترمزگیري غیر ضروري خودداري نمایید: سرعت حرکت خودرو 	
را ثابت نگهدارید. با توجه به عالئم ترافیکي رانندگي نموده، میزان توقف ها 
را کاهش دهید. در صورت عدم وجود چراغ هاي ترافیکي، با توجه به شرایط 
جاده رانندگي کنید. فاصله کافي از خودروي جلویي را رعایت کنید تا از 

ترمزهاي اضطراري که منجر به سایش ترمزها مي شوند، خودداري شود.
• مصرف 	 کنید:  رانندگي  مناسب  سرعت  با  بزرگراه ها  در  رانندگي  حین 

رانندگي  متوسط  سرعت  با  مي رود.  باالتر  سرعت،  افزایش  حین  سوخت 
کنید تا در مصرف سوخت صرفه جویي شود.

• به 	 سخت  جاده های  در  کنید:  حفظ  را  جلو  چرخ هاي  صحیح  موقعیت 
آهستگی رانندگی کنید و از کوبیدن چرخ هاي جلو خودداری نمایید. در 
صورتي که موقعیت چرخ هاي جلو به درستي تنظیم نشده است، سایش 
افزایش یافته، بار بیش از حد به موتور وارد شده و مصرف سوخت افزایش 

مي یابد.
• براي کاهش وزن خودرو و کاهش زنگ زدگي 	 را تمیز نگهدارید.  شاسي 

قطعات، شاسي  را تمیز کنید.

• خودرو را تنظیم نموده و بهترین حالت کاري را حفظ کنید: فیلتر هوای 	
کثیف، لقی نامناسب سوپاپ ها، شمع کثیف، روغن و روانکار کثیف، ترمز 
مصرف  گذاشته،  منفي  تاثیر  موتور  عملکرد  بر  غیره  و  تنظیم  از  خارج 
سوخت را افزایش مي دهد. براي افزایش عمر مفید تمام قطعات و کاهش 
هزینه ها، خودرو را به طور مرتب بازرسي، کنترل و تعمیر کنید. در صورت 
تعمیر  و  کنترل  بازرسي،  دفعات  میزان  جاده اي،  بد  شرایط  در  رانندگي 

خودرو را افزایش دهید.
• پاي خود را بر روي پدال کالچ یا ترمز نگه ندارید: این کار منجر به سایش 	

زود هنگام، داغ شدن بیش از حد و مصرف بیش از حد سوخت مي شود.

  هشدار
• حین رانندگي بر روي سر پاییني ها، موتور را خاموش نکنید. در صورت 	

خاموش نمودن موتور، غربیلک فرمان هیدرولیک و ترمز عمل نمي کنند. 
بودن  روشن  حین  فقط  نیز  آالینده  گازهاي  کنترل  سیستم  همچنین 

موتور عمل مي کند.
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•  دوره آب بندي	
افزایش داده، اصطکاك و  نو، عمر مفید قطعات متحرك را  آب بندي موتور 
سایش آنها را کاهش داده و منجر به صرفه جویي در مصرف سوخت مي شود. 
پس از خرید خودروي نو، مالک باید براي آب بندي خودرو، دستورالعمل زیر 
را مدنظر قرار دهد. مسافت آب بندي km 5000 مي باشد. دستورالعمل هاي 

ساده زیر را حین استفاده اولیه از خودرو دنبال نمایید :
• بست ها، باتری، سطح روغن ها، روانکارها ، مایع خنک کننده و سوخت را 	

به طور کامل بازرسی نمایید.
• خودداری 	 گاز  پدال  کامل  دادن  فشار  از  رانندگی،  و  زدن  استارت  حین 

از 3000r/min نگه داشته و حداکثر سرعت  نمایید. دور موتور را کمتر 
رانندگی را در کمتر از 80Km/h نگه دارید.

• در دوره آب بندی فقط در جاده های مسطح رانندگی کرده و از رانندگی 	
در جاده های خاکی یا گل آلود خودداری نمایید.

• از گاز دادن بیش از حد خودداری نمایید.	
• در 300Km اولیه از ترمزگیری ناگهانی خودداری نمایید. 	
• حین قرارداشتن گیربکس معمولی در دنده های باال، از رانندگی با سرعت 	

خیلی زیاد و یا خیلی کم خودداری نمایید. با سرعت مناسب رانندگی کنید.
• تسمه واتر پمپ، تسمه تایمینگ، لقی سوپاپ، بست سرسیلندر و پیچ های 	

مانیفولد دود/ هوا را بازرسی نموده، پس از اتمام دوره آب بندی فیلتر روغن 
و روغن را تعویض نمایید.

•  كاتاليزور سه منظوره	
• خودروي شما مجهز به کاتالیزور سه منظوره و حسگر اکسیژن براي کاهش 	

مي باشد.  اگزوز  دود  درون   NOx و   HC، CO همانند  خطرناکي  گازهاي 
استفاده از بنزین سرب دار ممنوع مي باشد. در غیر این صورت کاتالیزور سه 

منظوره خراب شده و کارکرد آن متوقف مي شود.
حسگر اکسیژن سیگنالي به ECU مي فرستد تا از قرار داشتن نسبت ترکیب 

هوا/ سوخت درون موتور در بهترین وضعیت اطمینان حاصل شود.

  هشدار
• لوله اگزوز را از افراد و مواد قابل اشتعال دور نگهدارید. لوله اگزوز بسیار 	

داغ است.
• از گاز دادن بیش از حد به موتور یا پارك خودرو در مکان هاي پر از مواد 	

قابل اشتعال همانند علف، برگ، کاغذ یا پارچه خودداري نمایید.
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توجه
در صورتي که مقدار زیادي گاز نسوخته وارد مبدل شیمیایی شود، مبدل 
شیمیایی داغ شده و آتش مي گیرد. براي جلوگیري از آتش سوزي یا دیگر 

خطرات به پیشگیري هاي زیر توجه نمایید:
• فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید.	
• حین کم بودن سوخت رانندگي نکنید. در صورت کم بودن سوخت درون 	

باك، موتور خاموش شده، مبدل شیمیایی تحت بار شدید قرار مي گیرد.
• از درجا کار کردن موتور به مدت بیش از 10 دقیقه پس از استارت یا 	

بیش از 20 دقیقه با دور موتور عادي خودداري نمایید.
• از باالبردن بیش از حد دور موتور خودداري نمایید.	

• حین حرکت خودرو، سوئیچ را در وضعیت خاموش قرار ندهید.	
• موتور را در شرایط خوب نگهدارید. نقص سیستم الکتریکي موتور، جرقه زنی 	

الکتریکي/ سیستم توزیع جرقه یا سیستم تغذیه سوخت منجر به باال رفتن 
غیر عادي دماي مبدل شیمیایی مي شود.

• در صورتي که استارت زدن موتور سخت است یا اغلب خاموش مي شود، 	
با  بالفاصله خودرو را بازرسي نمایید. تکنسین هاي خبره جیلران موتور 
خودروي شما و سیستم مبدل شیمیایی سه منظوره آشنایي کامل دارند.

• براي اطمینان از عملکرد و حالت کاري مبدل شیمیایی سه منظوره و کل 	
سیستم کنترل گازهاي آالینده، خودرو را به طور مرتب براساس برنامه 

تعمیر و نگهداري جیلران موتور، کنترل، بازرسي و تعمیر نمایید.
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•  هشدار گازهاي آالینده موتور	
سیستم کنترل گازهاي آالینده موتور

• از بنزین بدون سرب و روغن موتور مخصوص استفاده کنید. سرب درون 	
بنزین و ناخالصی درون روغن مي تواند به کاتالیزور سه منظوره صدمه بزند.

• m 50 خودداري 	 از  بیش  موتور  زدن  استارت  براي  دادن خودرو  هل  از 
نمایید. در غیر این صورت مبدل شیمیایی سه منظوره بیش از حد داغ 
کرده و به دلیل ورود سوخت نسوخته به داخل سیستم اگزوز، مسیر اگزوز 

صدمه مي بیند.
دود خروجي از موتور 

• جهت پیشگیري از مسمومیت CO و حتي مرگ، حین روشن بودن موتور 	
در پارکینگ ها، درب پارکینگ را نبندید.

• حین استشمام بوي دود درون خودرو، علت را یافته و آن را برطرف نمایید.	
• در صورت عدم امکان توقف خودرو، تمام پنجره ها را باز کنید.	

از آنجا که عملکرد ضعیف موتور به مبدل شیمیایی سه منظوره صدمه مي زند، 
لطفاً به پیشگیري هاي زیر توجه نمایید:

• حین عملکرد ناپایدار موتور یا استارت سخت در شرایط سرد، به عامليت 	
مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمایید.

• از آنجا که دماي کاري مبدل شیمیایی سه منظوره خیلي باالست، اجازه 	
ندهید مواد قابل اشتعال به مخزن آن نزدیک شده یا بچسبند.

  هشدار
• از تنفس دود اگزوز خودداري نمایید. داخل دود اگزوز گاز مونوکسیدکربن 	

CO وجود دارد. این گاز بي رنگ و بي بو بوده، مي تواند منجر به بیهوشي 
و در نتیجه مرگ گردد.

• از عدم وجود نشتي در سیستم اگزوز و سفت بودن اتصاالت آن اطمینان 	
حاصل نمایید. سیستم اگزوز را به طور دوره اي کنترل نمایید. در صورت 
تصادف و وجود صدا در سیستم اگزوز، بالفاصله سیستم را بازرسي نمایید.

• در مکان هاي بسته یا پارکینگ از روشن کردن موتور خودداري نمایید، 	
مگر این که در حال خارج و داخل نمودن خودرو به پارکینگ باشید، چرا 

که عدم تهویه گاز اگزوز بسیار خطرناك مي باشد.
• از پارك کردن خودرو به مدت طوالني با موتور روشن خودداري نمایید؛ 	

در صورت اجبار، خودرو را در مکاني باز پارك کرده، سیستم گرمایش 
یا سرمایش را به نحوي تنظیم کنید که هوا از بیرون، وارد خودرو شود.

• لطفاً حین رانندگي درب صندوق عقب را بسته نگهدارید. ممکن است 	
دود اگزوز از درب صندوق باز وارد خودرو شود.

• در 	 موارد  دیگر  یا  برگ  برف،  وجود  عدم  تهویه،  سیستم  عملکرد  براي 
دریچه هاي ورودي جلوي شیشه جلو را کنترل نمایید.

• حین استشمام بوي دود اگزوز در خودرو، شیشه را اندکي پایین آورده 	
و درب صندوق عقب را ببندید؛ منبع دود را یافته و مشکل را برطرف 

نمایید.
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• سيستم ترمز 	
ترمزی  مستقل  هیدرولیکی  مدار  دو  با  هیدرولیک  سیستمي  ترمز،  سیستم 
مي باشد. در صورتي که یکي از مدارهای هیدرولیکی عملکرد خود را از دست 
دهد، مدار دوم عمل خواهد کرد. اما فشار پدال ترمز سخت تر از معمول بوده و 

فاصله ترمزگیري نیز افزایش مي یابد.

  هشدار
• هنگام عملکرد یکي از سیستم هاي ترمز رانندگي نکنید. پیش از رانندگي، 	

سیستم ترمز معیوب را تعمیر نمایید.

بوستر ترمز 
بوستر ترمز با قدرت مکش موتور، میزان تاثیر ترمزگیري را افزایش مي دهد. 
حین خاموش کردن موتور درهنگام رانندگي، پدال ترمز را فشار داده و خودرو 
را متوقف نمایید. به منظور توقف خودرو، فشار مکشي پشتیبان ترمز فقط برای 

یک یا دو بار ترمز کفایت مي کند.

پمپ مکش الکتریکی
زمانی که مکش فراهم شده توسط موتور برای بوستر ترمز ناپایا باشد، پمپ مکش 
الکتریکی نیروی مکش اضافی را فراهم آورده، عملکرد بوستر ترمز را افزایش می 

دهد.

  هشدار
• در صورت خاموش کردن موتور، پدال ترمز را فشار ندهید. چرا که با هر 	

بار فشار پدال ترمز، نیروي مکش تولید شده را از بین مي برد.
• ترمز 	 هنوز  است،  رفته  بین  از  کاماًل  مکشي  فشار  که  در صورتي  حتي 

کار خواهد کرد. پدال ترمز را محکم تر فشار دهید، فاصله ترمزگیري نیز 
افزایش مي یابد. بنابراین، در اولین فرصت ممکن بوستر مکشي را تعمیر 

یا تعویض نمایید.
• حین استارت زدن خودرو، ECU موتور، سوئیچ پمپ مکش موتور را کنترل 	

می کند و پمپ مکش الکتریکی حین کار صدای کمی را ایجاد می کند.

سیستم ترمز ضد قفل
)"ABS" به همراه چراغ هشدار(

جاده هاي  روي  بر  ترمز  یا  اضطراري  ترمزگیري  حین  ویژه  به  رانندگي  حین 
لغزنده، ترمز ABS مي تواند از قفل شدن چرخ ها جلوگیري کرده و در جاده هاي 
لغزنده خودرو را در حد مشخص متوقف نماید. در نتیجه از حفظ جهت گیري 
خودرو و امکان فرمان دهي و همچنین وجود نیروي ترمزگیري کافي اطمینان 

حاصل مي شود.

روش های موثر در فشار پدال ترمز
حین فشار پدال ترمز با نیروی سیستم ترمز ضدقفل شروع به کار می کند، از 
فشار دادن مداوم ترمز حین ترمز اضطراری خودداری نمایید، چرا که فاصله 

توقف بیشتر می شود.
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فشار پدال ترمز در جاده هاي لغزنده در روزهای بارانی، برروی ناهمواریهایی 
از جاده مثل چاله ها، سرعتگیرها یا نقاط اتصال صفحات پل ها، ممکن است 

ABS را فعال نکند.
از  کلیک  صداي  خودرو،  حرکت  به  شروع  یا  موتور  خوردن  استارت  حین 
عیب  تشخیص  عملکرد  بیانگر  حالت  این  مي شود.  شنیده  موتور  محفظه 

خودکار سیستم ABS بوده و نشانگر وجود مشکل نمي باشد.
حالت  این  دهد.  رخ  زیر  شرایط  است  ممکن   ،ABS سیستم  عملکرد  حین 

نشانگر نقص نمي باشد.
• غربیلک 	 و  خودرو  شده،  شنیده  ترمز  پدال  ضربان   ،ABS عملکرد  حین 

باز هم صداي  بودن خودرو  اندکي مي لرزند و حتی حین متوقف  فرمان 
کلیک از محفظه موتور شنیده مي شود.

• جلو 	 سمت  به  اندکي  ترمز  پدال  است  ممکن   ،ABS عملکرد  انتهاي  در 
حرکت کند.

توجه
• در تمام خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک، زمانی که حین استارت 	

زدن پدال ترمز را آهسته رها می کنید یا حین رانندگی با سرعت کم، 
صدایی مثل "وو" شنیده می شود، این صدا به دلیل کمی  تماس و کمی 

لغزش دیسک ترمز بوده، نشانگر نقص نیست.

  هشدار
• از اتکا به سیستم ABS جهت ایجاد پایداری صد در صد خودداري نمایید: 	

حتي با وجود این که سیستم ABS به کنترل خودرو کمک مي کند، باز هم 
مدنظر قرار دادن تمام دستورالعمل ها، رانندگي با سرعت مناسب و حفظ 
فاصله کافي از خودروي جلویي مهم مي باشد؛ چرا که سیستم ABS  عملکرد 

محدودي در پایدار نگهداشتن خودرو و عملکرد غربیلک فرمان دارد.
• در صورتي که چرخ ها از حد مجاز ضد لغزش عبور کنند یا حین رانندگي با 	

سرعت باال در روزهاي باراني، چرخ ها دچار هرزگرد شوند، ABS نمي تواند 
خودرو را کنترل نماید.

• رانندگي 	 با سرعت مناسب  نمي دهد:  را کاهش  ترمزگیري  فاصله   ABS
نموده و فاصله کافي از خودروي جلویي را حفظ کنید.

• در شرایط زیر، خودروي مجهز به سیستم ABS نسبت به خودروي فاقد 	
این سیستم، به فاصله ترمزگیري بیشتري نیاز دارد:

رانندگي در جاده هاي با سطح زبر و بر روي جاده هاي پر از سنگ یا برف.
رانندگي با زنجیر چرخ.

رانندگي در بخش شانه جاده.
رانندگي در جاده هاي پردست انداز و ناصاف.

• الستیک هایي با اندازه و فشار صحیح در چهار چرخ نصب نمایید. ABS با 	
اندازه گیري سرعت چرخش هر چرخ به وسیله حسگر، عمل مي کند. در 
صورتي که چرخ هایي با اندازه متفاوت استفاده کنید، سرعت اندازه گیري شده 
مي تواند منجر به خطا شده، فاصله ترمزگیري را افزایش دهد. بنابراین براي 

تعویض چرخ با عامليت مجاز شركت جيلران موتور تماس حاصل نمایید.
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    ترمز دستی
حین پارك خودرو، ترمز دستی را به نحوی ایمن درگیر نمایید تا از لغزش ناگهانی خودرو جلوگیری شود. 
برای پارك : اهرم ترمز دستی را باال بکشید. برای اطمینان از درگیر بودن اهرم ترمز دستی، ابتدا 
پدال ترمز را فشار داده و سپس اهرم ترمز دستی را باال بکشید. آزاد کردن؛ اهرم ترمز دستی را کمی 
باال بکشید )1(، دکمه روی اهرم ترمزدستی را فشار دهید )2(، اهرم ترمز دستی را بخوابانید. برای 
اطمینان از درگیر بودن ترمزدستی، چراغ نشانگر ترمز دستی روی صفحه کیلومتر روشن می ماند، 

پس از آزاد کردن ترمز دستی، چراغ خاموش می شود.

  هشدار
• از آزاد شدن کامل ترمز دستی و خاموش شدن چراغ نمایشگر ترمز دستی، اطمینان حاصل نمایید. 	

حین پارك، برای جلوگیری از حرکت خودرو، پدال ترمز را فشار دهید. پارك نمودن : پدال ترمز 
پارك را فشار دهید. پس از رها کردن پدال، پدال دوباره به وضعیت اولیه خود برنمی گردد. برای 
اطمینان از ترمز نمودن ایمن، لطفاً پس از فشار دادن پدال ترمز، پدال ترمز پارك را نیز فشار دهید. 
آزاد کردن : پدال ترمز را فشار داده، پس از برداشتن پا، پدال ترمز آهسته باال آمده و در موقعیت 
معمول خود قرار می گیرد. برای اطمینان از درگیر شدن ایمن پدال ترمز پارك، چراغ نشانگر ترمز 

روی صفحه کیلومتر روشن شده تا آزاد کردن پدال ترمز پارك، روشن می ماند.

  هشدار
• پس از استارت زدن موتور، پدال ترمز پارك را کاماًل آزاد نموده، از خاموش شدن چراغ نشانگر 	

اطمینان حاصل نمایید.
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     نشانگر سایش لنت ترمز

نشانگر سایش لنت ترمز بر روي دیسک ترمز قرار گرفته و پس از تمام شدن لنت و نیاز به تعویض 
آن، صداي جیغ مانندي تولید مي کند.

بازرسي نموده و در نزدیکترین  در صورت شنیدن صداي جیرجیر یا صداي سایش، لنت ترمز را 
عامليت مجاز شركت جيلران موتور، لنت را تعویض نمایید. از رانندگي حین شنیدن صداي آژیر 

خودداري نمایید.
فاصله  حفظ  براي  و  مي بینند  صدمه  ترمزها  دیسک  ترمزها،  لنت  تعویض  بدون  رانندگي  حین 

ترمزگیري باید ترمزها را سفت تر فشار دهید.

شماره شناسایی خودرو )کد VIN( شماره شناسایی رسمی خودرو بوده که روی ستون صندلی جلو 
سمت راست )زیر صندلی راننده( حک شده است.

     شماره شناسایی خودرو -كد VIN )شماره شاسی(
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شماره شناسایی کارخانه در زیر صفحه بیرونی در مرکز ستون سمت راست حک شده است.

 شماره شناسایی موتور همانند تصویر بر روی بدنه موتور حک شده است.

شماره شناسایی موتور
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     عدم روشن شدن موتور 
بازرسي ساده

با استفاده از توضیحات مبحث "روشن کردن موتور"، موتور را استارت زده، پیش 
از بازرسي وجود سوخت کافي در باك سوخت را کنترل نمایید.

در صورت حرکت نکردن موتور یا حرکت آهسته موتور:
1.  اتصال کابل هاي باتري را از نظر محکم و تمیز بودن کنترل نمایید.

2. در صورت سالم بودن ترمینال ها، چراغ هاي داخلي را روشن کنید. در صورتي 
خاموش  یا  مي شوند  روشن  نور  کم  یا  نشده  روشن  داخلي  چراغ هاي  که 
مي گردند، شارژ باتري تمام شده است. با استفاده از کابل هاي کمکي خودرو 
را استارت بزنید. براي اطالع از جزئیات بیشتر مبحث "استارت با استفاده از 

کابل هاي کمکي" را مطالعه نمایید.
روشن  هم  باز  موتور  داخلي،  چراغ هاي  شدن  روشن  وجود  با  که  صورتي  در 
با عامليت مجاز شركت  نمي شود، باید موتور را تنظیم یا تعمیر نمایید. لطفاً 

   جيلران موتور تماس حاصل نمایید.
توجه

• از استارت زدن خودرو با استفاده از کشیدن یا هل دادن خودداري نمایید؛ در غیر 	
این صورت حین روشن شدن موتور، ممکن است تصادف رخ داده یا به دلیل داغ 

شدن بیش از مبدل شیمیایی سه منظوره، منجر به آتش سوزي شود.

در صورت حرکت موتور در دور عادي، اما استارت نخوردن خودرو:
1.  ممکن است به دلیل استارت مکرر، موتور خفه کرده باشد. براي اطالع از 

جزئیات بیشتر، مبحث "استارت زدن موتور خفه شده" را مطالعه نمایید.
2.  در صورتي که هنوز موتور روشن نمي شود؛ باید موتور را تنظیم یا تعمیر نمایید. 

لطفاً با نزدیکترین عامليت مجاز شركت جيلران موتور تماس حاصل نمایید.
استارت زدن موتور خفه شده

در صورتي که موتور استارت نمي خورد، ممکن است علت، جریان بیش از حد 
سوخت به داخل موتور به دلیل استارت زدن مکرر باشد. در این حالت پدال 
گاز را فشار دهید تا دریچه گاز کاماًل باز شود، سوئیچ را در وضعیت استارت 

"START" قرار دهید.
نگهدارید و سپس  ثانیه در همان وضعیت  به مدت 5  را  سوئیچ و پدال گاز 
رها کنید. مجدداً پس از برداشتن پا از روي پدال گاز، موتور را استارت بزنید.

در صورتي که پس از 5 ثانیه موتور روشن نشد، سوئیچ را رها کنید. چند دقیقه 
تامل کرده و مجدداً اقدام نمایید.

در صورتي که هنوز موتور روشن نمي شود، باید موتور را تنظیم یا تعمیر نمایید. 
براي کمک گرفتن، با عامليت مجاز شركت جيلران موتور تماس حاصل نمایید.

  هشدار
• موتور را بیش از 5 ثانیه استارت نزنید، در غیر این صورت، موتور و سیم کشي آن 	

بیش از حد داغ مي شوند.
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استارت زدن با استفاده از کابل هاي کمکي
به  صدمه  یا  خودرو  یا  بدن  به  جدي  جسمي  صدمات  از  جلوگیري  براي 
بخش هاي الکتریکي به دلیل انفجار باتري، سوختگي بر اثر اسید باتري یا آتش 

سوزي الکتریکي، دستورالعمل زیر را به دقت رعایت نمایید.
در صورت عدم اعتماد به نفس کافي از اتصال کابل هاي کمکي باتري براساس 

دستورالعمل، لطفاً انجام این کار را از تکنسین با تجربه بخواهید.
   

توجه

• شارژ باتري باید با جریان V 12 انجام شود. پیش از استارت زدن خودرو 	
با استفاده از کابل هاي کمکی از صحیح بودن ولتاژ باتري اطمینان حاصل 

نمایید.

  هشدار
• از آنجا که باتري حاوي اسیدسولفوریک سمي و خورنده است باید عینک 	

محافظ زده و مراقب باشید اسید با پوست، لباس یا بدنه خودرو تماس 
پیدا نکند.

• کرد، 	 پیدا  تماس  اسیدسولفوریک  با  چشمان  یا  بدن  که  صورتي  در 
بالفاصله لباس هاي در تماس با اسیدسولفوریک را خارج کرده، چشم ها 
را با آب تمیز شسته و بالفاصله به پزشک مراجعه نمایید. در طول مسیر، 

چشم ها را با حوله یا اسفنج خیس، مرطوب نمایید.
• باتري باشد، ممکن است گاز 	 در صورتي که شعله یا جرقه در نزدیکي 

استفاده  استاندارد  کمکي  کابل هاي  از  شود.  منفجر  باتري  از  خروجي 
کرده، سیگار نکشیده، یا کبریت روشن نکنید.
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1.  در صورت سوار بودن باتری کمکی بر روی خودروی دیگر، از عدم تماس دو خودرو و خاموش و 
بسته بودن تمام چراغ ها و تجهیزات غیرضروری اطمینان حاصل نمایید.

حین انجام شارژ، باید از باتری با شارژ ثابت یا باتری با کیفیت باالتر استفاده نمایید. استفاده از 
باتری می تواند، منجر به مشکل گردد.

2.  در صورتی که موتور خودرویی که دارای باتری کمکی میباشد، خاموش است، موتور را استارت 
زده و چند دقیقه روشن بگذارید. حین استارت زدن با استفاده از باتری کمکی، پدال گاز را آرام 

فشار داده و دور موتور را به 2000r/min افزایش دهید.
3.  کابل ها را به ترتیب c، b، a و d متصل نمایید.

a : سر کابل کمکي مثبت )قرمز( را به ترمینال مثبت )+( باتري خالي متصل نمایید.
b : سر دیگر کابل کمکي مثبت )قرمز( را به ترمینال مثبت )+( باتري کمکي متصل نمایید.

c : سر کابل کمکي منفي )سیاه( را به ترمینال منفي )-( باتري کمکي متصل نمایید.
d : سر دیگر کابل کمکي منفي )سیاه( را به بخش فلزي بدون رنگ خودرو داراي باتري خالي متصل 

کنید.

باتری خالی

باتری کمکی

ترمینال مثبت )+(

ترمینال مثبت )+(

کابل کمکی

باتری کمکی

کابل کمکی

باتری خالی
کابل منفی )-(

     فرآیند استارت زدن با استفاده از باتری كمکی
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نقاط اتصال
متحرك  قطعات  روي  بر  یا  نزدیکي  در  کابل  اتصال  از  موتور،  استارت  حین 

اجتناب نمایید.

  هشدار
• بدن 	 با  باتري  تماس  از  جدي،  جسمي  صدمات  از  منظورجلوگیري  به 

اتصال  جز  به  نقطه اي  هیچ  به  را  کمکي  کابل هاي  و  نموده  جلوگیری 
صحیح باتري متصل نکنید.

4.  موتور را به روش عادي استارت بزنید. پس از استارت زدن موتور، پدال گاز 
را اندکي فشار دهید تا موتور چند دقیقه در دور r/min 2000 کار کند.

5.  کابل ها را به دقت به ترتیب عکس پیاده کنید، ابتدا کابل منفي را جدا 
بي دلیل  باتري  که  در صورتي  نمایید.  را جدا  مثبت  کابل  و سپس  کرده 
مجاز شركت جيلران  عامليت  از  خودرو  بازرسي  براي  است،  شده  خالي 

موتور کمک بخواهید.

اگر نتوانستید موتور را استارت بزنید، محکم بودن کابل های کمکی را کنترل 
نمایید، چند دقیقه با اتصال کابل های کمکی به وسیله باتری کمکی، باتری 

خالی را شارژ کرده و سپس فرآیند استارت را دنبال نمایید.
اگر باز هم موفق به استارت زدن موتور نشدید، باتری کاماًل خالی بوده، باید 

برای کنترل باتری به عامليت مجاز شركت جيلران موتور مراجعه شود.
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      خاموش شدن موتور حين رانندگي 
1.  به تدریج سرعت را کاهش داده و با دقت خودرو را از جاده خارج نموده و 

جهت بازرسي به مکاني امن برانید.
2.  چراغ هاي اعالم خطر )فالشر( را روشن نمایید.

3.  موتور را استارت بزنید.
را  موتور"  نشدن  "روشن  مبحث  نمي خورد،  استارت  موتور  که  صورتي  در 

   مطالعه نمایید.

  هشدار
• عمل 	 هیدرولیک  ترمز  و  فرمان  غربیلک  موتور،  نشدن  روشن  صورت  در 

نمي کنند، بنابراین فرمان دهي و ترمزگیري بسیار سخت تر از معمول مي شود.

      داغ شدن بيش از حد موتور
داغ شدن بیش از حد خودرو به معني افزایش بیش از حد دماي مایع خنک 
کننده موتور مي باشد. در صورتي که چراغ هشدار دماي مایع خنک کننده موتور 

چشمک مي زند، موتور داغ کرده است. به روش زیر مشکل را برطرف نمایید :
1. با دقت خودرو را از جاده خارج نموده و به مکاني ایمن ببرید، خودرو را 
متوقف نموده و چراغ هاي اعالم خطر )فالشر( را روشن نمایید. دسته دنده 
گیربکس معمولي را در حالت خالص "N" دسته دنده گیربکس اتوماتیک 
را دنده پارك "P" قرار داده و ترمزدستي را درگیر نمایید. تهویه مطبوع را 

خاموش نمایید.
2. در صورت خارج شدن هرگونه مایع خنک کننده یا بخار از رادیاتور یا مخزن 
آب، بالفاصله موتور را خاموش نمایید. پس از اتمام بخار، درب موتور را باز 
کنید. در صورت عدم خارج شدن مایع یا بخار، موتور را روشن نگهداشته و 
عملکرد فن خنک کننده را کنترل نمایید، در صورت عدم عملکرد، سوئیچ 

را در وضعیت خاموش قرار دهید.
3.  به طور چشمي وضعیت تسمه متحرك )تسمه پمپ آب( را از نظر شل 
بودن یا پارگي کنترل نمایید. وجود هر گونه نشتي مایع خنک کننده از 
حین  آب  کردن  چکه  کنید.  بررسي  را  خودرو  زیر  یا  شلنگ ها  رادیاتور، 

عملکرد تهویه مطبوع کاماًل عادي است.
4. در صورت وجود هر گونه ترك بر روي تسمه متحرك موتور یا نشتي مایع 
خنک کننده، بالفاصله موتور را متوقف نمایید. براي هر گونه اقدام دیگر با 

عاملیت مجاز شرکت جیلران موتور تماس حاصل نمایید.
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نمي شود،  دیده  نشتي  و  ندارد  مشکلي  هیچ  موتور  تسمه  که  صورتي  در   .5
سطح مایع خنک کننده درون رادیاتور و مخزن انبساط را کنترل نمایید. 
در صورت خالي بودن، حین روشن بودن موتور با توجه به مقیاس مشخص 

شده به رادیاتور و مخزن انبساط، مایع خنک کننده بیافزایید. 
    حین روشن بودن موتور آن را تا نیمه با مایع خنک کننده پر کنید.

6. پس از رسیدن دماي مایع خنک کننده به میزان عادي، مجدداً سطح مایع 
خنک کننده را در مخزن مربوطه کنترل نمایید. در صورت لزوم تا میزان 
مورد نیاز، مایع خنک کننده بیافزایید. کم شدن شدید مایع خنک کننده 
نشانگر نشتي سیستم مي باشد. براي بازرسي خودرو به عامليت مجاز شركت 

جيلران موتور مراجعه نمایید.
7. حین متوقف نمودن خودرو در تابستان، معموالً فن خنک کننده به طور 
حالت  این  در  نشود.  خاموش  است  ممکن  حتي  شده،  روشن  اتوماتیک 
موتور را استارت زده و پدال گاز را چند بار فشار دهید، تا فن به سرعت 

متوقف  شود.

  هشدار
• براي جلوگیري از صدمات جسمي تا متوقف شدن بخار، درب موتور را بسته 	

نگهدارید. بخار و مایع خنک کننده سرریز، نشانگر فشار بسیار باال مي باشد.
• حین روشن بودن موتور، دست ها و لباس هایتان را از فن متحرك یا تسمه 	

موتور دور نگهدارید.
• حین باال بودن دماي موتور و رادیاتور، از باز نمودن درب رادیاتور خودداري 	

نمایید. بیرون زدن شدید بخار و مایع با فشار و دماي باال مي تواند منجر به 
صدمات جسمي جدي گردد.
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     پنچر شدن 
1.  سرعت را کاهش داده و مستقیم رانندگي کنید. با دقت خودرو را از جاده 

بیرون برده و در مکاني امن به دور از ترافیک پارك کنید. 
2.  موتور را متوقف نموده و چراغ هاي اعالم خطر )فالشر( را روشن کنید.

3.  ترمز دستی را درگیر نموده و در خودروهای مجهز به گیربکس معمولی 
و در خودروهای مجهز به گیربکس   "N" دسته دنده را در حالت خالص

اتوماتیک AT ، دسته دنده را در حالت پارك "P" قرار دهید.
4.  تمام سرنشین باید از خودرو خارج شده و دور از ترافیک عبوری قرار گیرند.

مشخصات الستیک
فشار باد الستیک عقبفشار باد الستیک جلوابعاد

225/65 R17 102H220220

         
 خیلی پایین بودن فشار باد الستیک، مصرف سوخت و روغن را افزایش 

          می دهد.
 

  هشدار
براي جلوگیري از صدمات جسمي حین جک زدن زیر خودرو، دستورالعمل زیر 

را مدنظر قرار دهید:
• از دستورالعمل جک زدن خودرو تبعیت نمایید.	
• از قرار دادن اعضاي بدن در زیر خودرو حین جک زدن خودداري نمایید.	
• حین قرار داشتن خودرو بر روي جک از استارت زدن یا روشن کردن موتور 	

خودداري نمایید.
• خودرو را در مکاني سفت و مسطح پارك نموده، ترمزدستي را درگیر نموده، 	

 "R" در خودروهاي مجهز به گیربکس معمولي دسته دنده را در دنده عقب
قرار دهید. در صورت لزوم، پشت چرخ ضربدري چرخي که نیاز به تعویض 

دارد، بلوك مانع قرار دهید.
• از قرار داشتن جک در محل صحیح جک زدن اطمینان حاصل نمایید. قرار 	

دادن جک در مکان نادرست، منجر به افتادن خودرو و در نتیجه صدمه دیدن 
افراد مي گردد.

• حین تعویض الستیک، فقط از جک براي بلند کردن خودرو استفاده کنید.	
• حین وجود سرنشین در خودرو، از جک زدن زیر خودرو، خودداري نمایید.	
• هیچ جسمی را روي یا زیر جکي که زیر خودرو است، قرار ندهید.	
• با جک خودرو را فقط در حدي باال ببرید که بتوانید الستیک را پیاده کرده 	

و تعویض نمایید.



153

عیب یابی 
اطالعات و عملکردهای مهم

ابزار مورد نیاز و الستیک زاپاس

اتصال جک را با دست بچرخانید.
پیاده کردن: تا شل شدن جک ، اتصال را در جهت 1 بچرخانید.

سوار کردن: اتصال جک را در جهت 2 بچرخانید تا جک محکم شود و از رخ داد هر گونه تصادف یا 
پرتاب شدن جک به سمت جلو حین ترمز اضطراري جلوگیري شود.

از آچار چرخ دسته جک برای شل کردن بست الستیک زاپاس و پایین آوردن آن استفاده نمایید. 
حین قراردادن الستیک زاپاس، بخش بیرونی الستیک را به سمت پایین قرار داده، آهسته الستیک 
زاپاس را بلند کرده، مطمئن شوید به خودرو و بدنه زیرین چسبیده، سپس آن را سفت کنید تا از 

افتادن الستیک زاپاس حین تصادف یا ترمز اضطراری جلوگیری شود.
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پشت چرخ ها بلوك مانع قرار دهید.
حین جک زدن خودرو، زیر چرخ ضربدري الستیک پنچر، بلوك مانع قرار دهید تا از سر خوردن 

خودرو جلوگیري شود.
براي قرار دادن بلوك مانع در چرخ ها، بسته به شرایط، بلوك مانع را در جلو چرخ جلو یا پشت چرخ 

عقب قرار دهید.

تمام پیچ هاي چرخ را باز نمایید.
پیش از جک زدن خودرو، پیچ ها را شل نمایید. پیچ ها را در خالف جهت عقربه هاي ساعت شل کنید. 
براي داشتن حداکثر گشتاور، آچار را در پیچ قرار داده، دسته را مطابق تصویر در سمت راست قرار 

دهید. دسته را نگه داشته و به سمت باال بکشید. مراقب باشید دسته از روي پیچ نیافتد. 
پیچ ها را خارج نکنید، فقط تا نیمه شل کنید.

  هشدار
• از به کار گیري روغن یا روانکار بر روي پیچ ها یا مهره ها خودداري نمایید. زیرا پیچ ها شل شده و 	

ممکن است چرخ افتاده و منجر به تصادف جدي شود.
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جک را مطابق تصویر در مکان های صحیح قرار دهید. از قرار گرفتن جک در مکان مسطح و سخت 
اطمینان حاصل نمایید.

خودرو را با استفاده از جک باال ببرید.
پس از کنترل عدم وجود افراد داخل خودرو، با استفاده از جک، خودرو را تا ارتفاع الزم براي سوار 
کردن الستیک زاپاس باال ببرید. به خاطر داشته باشید، سوار کردن الستیک زاپاس جدید به فاصله 

باالتری از زمین احتیاج دارد.
براي جک زدن خودرو، دسته را در جک جا زده )نقطه اتصال( و دسته را در جهت عقربه هاي ساعت 
بچرخانید. زماني که جک با خودرو تماس پیدا کرد و خودرو در حالت باال رفتن بود، قرار داشتن 

جک در محل صحیح را مجدداً کنترل نمایید.

  هشدار
• حین قرار داشتن خودرو بر روي جک هیچ فردي اجازه ندارد به زیر خودرو رود.	
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تعویض الستیک 
پیچ هاي چرخ را باز کرده و چرخ پنچر را پیاده کنید. بالفاصله الستیک پنچر را خارج کرده و کناری 
بگذارید. الستیک زاپاس را در محل صحیح قرار دهید، پیچ ها را با سوراخ هاي چرخ هم تراز نمایید تا 

جا خوردن پیچ باالي درون سوراخ، چرخ را باال نگه دارید.
چرخ را چرخانده و به سمت عقب فشار دهید تا پیچ هاي دیگر نیز در سوراخ جا بیافتد.

از برس آهني، هر گونه زنگ زدگي را از سطح نصب تمیز  با استفاده  از سوار کردن چرخ،  پیش 
نمایید. در صورتي که بخش فلزي سطح تماس با چرخ تماس کافي نداشته باشد، حین رانندگي 

پیچ هاي چرخ شل شده و چرخ مي افتد.
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تمام پیچ های چرخ را ببندید، حین سفت کردن پیچ ها، ابتدا تمام پیچ ها را تا جای ممکن با دست 
سفت کرده، چرخ را به عقب فشار دهید و امکان سفت کردن بیشتر پیچ ها را بررسی کنید.

  هشدار
• بر روي پیچ ها، روغن یا روانکار به کار نبرید. ممکن است پیچ ها بیش از حد سفت شده و صدمه ببیند. 	

پیچ صدمه دیده ممکن است شل شده و چرخ بیافتد و منجر به تصادف جدي گردد. هر گونه روغن 
یا روانکار بر روي پیچ ها یا مهره ها را تمیز کنید.
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خودرو را پایین بیاورید.
را در خالف جهت  را کاماًل سفت کنید. دسته جک  پیچ ها  آورده،  پایین  تا روي زمین  را  خودرو 

عقربه هاي ساعت بچرخانید تا خودرو پایین بیاید.
فقط از آچار چرخ براي سفت کردن پیچ ها استفاده کرده آن را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید.

براي سفت کردن پیچ ها فقط از دست استفاده کرده و از هیچ ابزار دیگری همانند چکش، لوله یا 
پاي تان استفاده نکنید.

از محکم بودن پیچ ها اطمینان حاصل نمایید.
پیچ ها را به ترتیب مشخص شده هر بار اندکي سفت تر کنید. تا محکم شدن تمام پیچ ها  این کار را تکرار نمایید.

  هشدار
• حین پایین آوردن خودرو از دور بودن اعضاي بدن و دیگر افراد از خودرو اطمینان حاصل نمایید. در 	

غیراین صورت دچار مصدومیت می شوید.
• پس از تعویض الستیک، بالفاصله از گشتاور 103N.m برای سفت کردن پیچ استفاده نمایید. در 	

غیر این صورت، مهره های صدمه دیده شل شده و چرخ ها ممکن است بیافتند و در نتیجه تصادف 
جدی به وجود بیاورند.

فشار باد الستیک تعویضي را کنترل نمایید.
فشار باد الستیک ها را در میزان مشخص شده تنظیم نمایید. در صورتي که فشار باد الستیک کمتر 
از میزان مشخص شده  باشد تا نزدیکترین آپاراتي رانده و الستیک را تا فشار مشخص شده باد کنید. 
نصب درپوش والو را فراموش نکنید، چرا که گرد و خاك و رطوبت وارد آن شده و در نتیجه باد از 
الستیک نشت مي کند. در صورت گم شدن درپوش والو، در اولین فرصت ممکن درپوش جدید را 

تهیه نمایید.
تمام ابزارها، جک و الستیک پنچر را در محل صحیح نصب نمایید.

پس از تعویض الستیک، سعي کنید با آچار چرخ، پیچ ها را سفت کرده و در اولین فرصت ممکن 
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     بیرون کشیدن خودرو
در صورتي که خودرو در برف، گل، ماسه یا محل هاي مشابه گیر کرده است، 
سعي کنید با تغییر دنده بین دنده جلو و دنده عقب، خودرو را به سمت جلو 

و عقب حرکت داده، بیرون آورید.
   

  هشدار
• در صورت وجود افراد یا اجسام در اطراف خودرو، از جلو و عقب کردن خودرو 	

خودداري نمایید. چرا که حین هل دادن خودرو، ممکن است خودرو به طور 
ناگهاني بیرون پریده، منجر به صدمه دیدن افراد یا اجسام گردد.

توجه

در صورت اقدام به حرکت خودرو، جهت پیشگیري از صدمه دیدن گیربکس و 
دیگر قسمت ها، دستورالعمل زیر را مدنظر قرار دهید :

• از فشار پدال گاز حین تعویض دنده یا پیش از قرار دادن دسته دنده در دنده 	
"D" یا "R" خودداري نمایید.

• از باال بردن دور موتور یا هرزگرد چرخ ها جلوگیري نمایید.	
• در صورت گیر کردن خودرو پس از چند بار جلو و عقب کردن خودرو، از 	

روش یدك کشیدن خودرو استفاده نمایید.
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      نياز خودرو به یدك كش
حین نیاز خودرو به یدك کشی، توصیه مي شود انجام این کار را از عامليت مجاز شركت جيلران 
موتور یا دیگر مراکز یدك کشی تجاري بخواهید. لطفٌا انجام یدك کشی به روش )a( یا )b( را از 

آنها بخواهید.

فقط زماني که عامليت مجاز شركت جيلران موتور یا مراکز یدك کشی تجاري در دسترس نیستند، 
با استفاده از دستورالعمل مبحث "یدك کشی اضطراري" خودرو را با دقت حمل نمایید.

براي جلوگیري از صدمه دیدن خودرو، از تجهیزات مناسب استفاده نمایید. مراکز یدك کشی تجاري 
با قوانین ملي و محلي یدك کشی آشنایي کامل دارند.

یدك کشی به روش نادرست، به خودرو صدمه مي زند. با وجود این که بیشتر مراکز، روش هاي یدك کشی 
درست را مي دانند، باز هم ممکن است اشتباه کنند. جهت جلوگیري از صدمه دیدن خودرو، پیشگیري هاي 

زیر را رعایت نمایید. در صورت لزوم، لیست پیشگیري ها را در اختیار راننده خودرو یدك کش قرار دهید.

)a( استفاده از کامیون برای یدك کشی خودرو به 
روش بلندکردن چرخ ها

یدك کشی از سمت عقب

)b( استفاده از کامیونت تخت

یدك کشی از سمت جلو
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پیشگیري هاي مورد نیاز حین یدك کشی
از سیستم زنجیر ایمن براي یدك کشی استفاده کرده و از قوانین ملي و محلي 
تبعیت نمایید. الستیک ها باید با سطح جاده در تماس باشند و محور متحرك 
خودرو باید در شرایط خوب کاري قرار داشته باشند. در صورت صدمه دیدن، 

باید از کامیونت هاي حمل استفاده کنید.
)a( یدك کشی با استفاده از کامیون بلند کننده چرخ 

یدك کشی از جلو: ترمز دستي را آزاد کنید.

توجه

• حین باال بردن چرخ ها از وجود فاصله کافي در زیر خودرو اطمینان حاصل 	
نمایید. در غیر این صورت سپر یا زیر خودرو صدمه مي بیند.

گیربکس معمولي:
از  کشی  یدك  براي  کشی  یدك  مخصوص  کامیونت هاي  از  مي شود  توصیه 

سمت جلوي خودرو استفاده کنید.
تجهیزات  موقعیت  در  را  سوئیچ  مخصوص،  کامیونت  وجود  عدم  صورت  در 

جانبي "ACC" قرار داده و دسته دنده را در حالت خالص "N" بگذارید.

توجه

• در صورتي که خودرو از سمت عقب و بدون کامیونت مخصوص یدك کشی 	
مي شود، حین قرار نداشتن سوئیچ در مغزي قفل فرمان یا قرار داشتن سوئیچ 
در حالت قفل "LOCK"، خودرو را حمل نکنید. سیستم قفل غربیلک فرمان، 

چرخ هاي جلو را مستقیم نگه نمي دارد.

)b( از کامیونت تخت استفاده نموده و ترمزدستي را باال بکشید.
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توجه
• از یدك کشی خودرو از سمت جلو یا عقب با استفاده از کامیونت جرثقیلي خودداري نمایید، چرا 	

که بدنه خودرو صدمه مي بیند.

یدك کشی خودرو از عقب
حین نیاز به حمل خودرو، جيلران موتور توصیه مي کند که این کار توسط عامليت هاي مجاز شركت 

جيلران موتور یا مراکز تجاري یدك کشی انجام شود.
در صورت عدم دسترسی به عاملیت مجاز یا مراکز تجاري یدك کشی، کابل یدك کشی یا زنجیر را 
به قالب یدك کشی در جلو خودرو یا عقب در زیر خودرو متصل نمایید. لطفاً حین یدك کشی کاماًل 

احتیاط کنید.

توجه

• فقط از قالب مخصوص یدك کشی استفاده کنید. در غیر این صورت خودرو صدمه مي بیند.	

)c( استفاده از کامیونت جرثقیلي

     بکسل اضطراری
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راننده باید براي به کارگیري ترمزها و فرمان دهي داخل خودرو حضور داشته باشد.
حین یدك کشی خودرو به این روش چرخ ها، اکسل ها، غربیلک فرمان و ترمزهای می بایست و شرایط 

خوب کار می باشد و لطفاً سرعت خودرو را پایین نگه دارید.

  هشدار
• در صورت عدم عملکرد موتور، بوستر ترمز و فرمان کار نخواهند کرد، بنابراین فرمان دهی و 	

ترمزگیری به نیروی بیشتری نیاز دارد.

پیش از یدك کشی ترمز دستی را آزاد کرده و دسته دنده خودروهای مجهز به گیربکس معمولی را 
در حالت خالص و در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک دسته دنده را در حالت "N" قرار دهید.

سوئیچ باید در حالت تجهیزات جانبی "ACC" )موتور خاموش( یا روشن "ON" )موتور روشن( قرار 
داشته باشد.

  هشدار
• خودرو، 	 نمودن  ناپایدار  یا  ناگهاني  زدن  استارت  از  باشید  مراقب  خودرو  یدك کشی  از  پیش 

خودداري نمایید؛ چرا که نیروي شدیدي ممکن است به کابل یا قالب یدك کشی وارد شده، منجر 
به شکستن قالب، کابل یا زنجیر و در نتیجه صدمات جسمي جدي یا صدمه دیدن خودرو شود.

     بکسل نمودن خودرو
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     جلوگيري از زنگ زدگي بدنه خودرو
نحوه جلوگیري از زنگ زدن بدنه خودرو

خودروهاي جيلران موتور  از تکنولوژي پیشرفته جهت محافظت از بدنه خودرو 
و بهترین ساختار بدنه از طریق تحقیقات و طراحي مداوم بهره مي گیرد.

نگهداري صحیح مي تواند از زنگ زدن خودرو به مدت طوالني جلوگیري کند.
• نمک، گرد و خاك و رطوبت جمع شده در زیر خودرو  و جاهایي که در دسترس نمي باشد.	
• پریدگي رنگ و سطوح بدون پوشش بر اثر تصادفات ضعیف یا خراش هایي 	

که به دلیل برخورد سنگ ایجاد شده اند.
• نمک یا خاك با ترکیبات شیمیایي جاده میزان خوردگي و زنگ زدگي را 	

افزایش مي دهد. در محیط هاي اطراف دریا در هوا نیز نمک وجود دارد.
• زماني که 	 به خصوص  افزایش مي دهد.  را  میزان زنگ زدگي  باال  رطوبت 

رطوبت در دماهاي باالتر از صفر وجود دارد.
• برخي قطعات خوردو همیشه خیس یا مرطوب هستند، حتي حین خشک 	

بودن دیگر قطعات خودرو باز هم زنگ مي زند.
• رطوبت داخلي باال منجر به زنگ زدن قطعات مي شود. در محیط هاي بدون 	

باال  موارد  تمامي  نمایید.  با خشک کن، خشک  را  مرطوب  قطعات  تهویه 
بیانگر لزوم تمیز نگهداشتن خودرو، به ویژه در قسمت هاي زیرین و تعمیر 

مرتب رنگ پریدگي هاي خودرو مي باشد.
براي جلوگیري از زنگ زدن خودروي خود، پیشگیري هاي زیر را مدنظر قرار دهید.

اغلب خودرو را بشویید. شستشوي مرتب، خودرو را تمیز نگه مي دارد. اما 
جهت جلوگیري از زنگ زدن به موارد زیر توجه نمایید :

• یا در کنار دریا رانندگي 	 در صورتي که در جاده هاي نمکزار در زمستان 
مي کنید، بخش هاي متحرك را حداقل ماهي یک بار بشویید تا میزان زنگ 

زدگي کاهش یابد.

• بخار فشار باال در تمیز کردن شاسي ها بسیار موثر مي باشند. از آنجا که گل یا 	
خاك به سختي دیده مي شود به آنها توجه خاصي داشته باشید. خیس کردن 
گل یا خاك خیلي راحت است، اما تمیز نکردن کامل آنها بسیار خطرناك 
سوراخ هاي  داراي  خودرو  رکاب  بدنه،  اسکلت  خودرو،  درب هاي  مي باشد. 
به زنگ زدگي و  این مکان ها، منجر  تخلیه مي باشند، جمع شدن آب در 

خوردگي مي شود. بنابراین از مسدود شدن این سوراخ ها جلوگیري نمایید.
• پس از زمستان شاسي ها را به طور کامل تمیز کنید. رنگ بدنه و تجهیزات 	

یا ترك مشاهده  نمایید. در صورتي که سوراخ، خراش  بازبیني  را  جانبي 
شد، بالفاصله رنگ را تعمیر نمایید. در صورتي که رنگ از روي فلز بدنه 

برداشته شده است، خودرو را در مراکز مجاز تعمیر نمایید.
زیر  و خاك  گرد  و  آب  معموالً  نمایید.  بازرسي  را  بدنه  داخلي  بخش هاي 
کفپوش ها جمع شده، منجر به خوردگي مي شوند. مکان هاي زیر کفپوش ها 
را بازرسي نموده و از خشک بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. حین حمل 
مواد شیمیایي، پاك کننده ها، کودها یا نمک، دقت بیشتري داشته باشید و 
از ظرف مناسب استفاده نمایید. هر گونه نشتي را تمیز کرده و خشک کنید.

روي  بر  حرکت  حین  شده اند.  سوار  الستیک ها  روي  بر  پخش کن ها  گل 
جاده هاي مناطق نمکزار یا جاده هاي ماسه اي از خودرو محافظت مي کند. هر 
قدر گل پخش کن بزرگتر و نزدیکتر به زمین باشد، بهتر است. جیلران موتور 
استفاده از گل پخش کن و نصب آن بر روي چرخ، جهت جلوگیري از زنگ 

زدگي را توصیه مي کند. 
خودرو را در مکاني با تهویه مناسب و در زیر سقف پارك کنید. خودرو را 

در پارکینگ هاي مرطوب فاقد تهویه پارك نکنید.
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     شستشو و واكس زدن خودرو
شستن خودرو

خودرو را به طور مرتب بشویید.
شرایط زیر منجر به پریدن رنگ خودرو یا زنگ زدن بدنه و دیگر قسمت ها 

مي شود. بالفاصله خودرو را بشویید.
• رانندگي در کنار دریا.	
• رانندگي در جاده هاي پوشیده از شن و نمک پاشیده شده جهت جلوگیری 	

از یخ زدگی جاده.
• گیر کردن در قیر، رزین، فضله حیوانات یا حشرات مرده.	
• رانندگي در مکان هاي پر از دود، خاکستر زغال، گرد و خاك، براده آهن 	

یا مواد شیمیایي.
• پاشیدن آشغال یا گل بر روي خودرو.	

خودرو را با دست بشویید.
خودرو را در مکان هاي سایه، حین سرد بودن بدنه بشویید.

  هشدار
• مراقب باشید حین تمیز کردن کف یا شاسي هاي خودرو به دستانتان صدمه 	

نزنید.

1. گل ها و خاك هاي شل را با فشار آب بشویید. هر گونه گل و نمک زیر کف 

تمیز  نمایید.  استفاده  خودرو  شستشوي  براي  خنثي  کننده هاي  تمیز  از   .2
را  نرم  دستمال  کنید.  مخلوط  سازنده  دستورالعمل  براساس  را  کننده ها 
به تمیز کننده آغشته نمایید. بیش از اندازه فشار وارد نکنید. کثیفي را با 
ترکیب آب و تمیزکننده، پاك کنید. تجیهزات پالستیکي چرخ به راحتي 
آلي  ترکیب  آلی خراشیده مي شوند. در صورتي که هر گونه  مواد  توسط 
بر روي این قطعات ریخت، آن را با آب پاك کرده و سالم بودن قطعه را 

کنترل نمایید.

  هشدار
• از شستن قالپاق هاي پالستیکي با نیروي زیاد و صدمه زدن به آنها خودداري 	

نمایید، چرا که قالپاق حین حرکت خودرو از چرخ جدا شده منجر به تصادف 
مي شود.

چرخ هاي آلومینیومي: فقط با صابون ها یا تمیزکننده هاي خنثي تمیز کنید.
سپرهاي پالستیکي :  با دقت بشویید.  از شوینده هاي حاوي مواد ساینده استفاده نکنید.

بخش جلویي سپر، نرم مي باشد.
به رنگ  یا تمیز کننده اي که  ترپانتین  از روغن  استفاده  با  را  قیر  قیر جاده: 

صدمه نمي زند، بشویید.

توجه

• از مواد آلي )بنزین، حالل ها، بنزن، نفت و غیره( استفاده نکنید، چرا که سمي 	
بوده و موجب آسیب مي شوند.
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3.  به دقت و کامل بشویید تا پس از خشک شدن، لکه هاي صابون باقي نماند. 
پس از تمیز شدن خودرو تمام قطعات خودرو را با آب گرم بشویید.

4.  با استفاده از حوله نرم خودرو را خشک نمایید تا لکه آب باقي نماند. زیاد 
فشار ندهید، در غیر این صورت رنگ صدمه مي بیند.

کارواش هاي اتوماتیک 
مي توان خودرو را در کارواش هاي اتوماتیک شست. اما لطفاً توجه داشته باشید 
برخي برس هاي مورد استفاده، آب تصفیه نشده و غیره مي تواند رنگ خودرو 
را خراش بیاندازد. خراش ها، طول عمر و درخشندگي رنگ را کاهش مي دهند.

توجه

• براي حفاظت از آنتن، پیش از هدایت خودرو به داخل کارواش هاي اتوماتیک، 	
آنتن را باز کنید.

براي براق و تمیز نگهداشتن خودرو، پولیش کردن و واکس زدن خودرو توصیه مي شود.
خودرو را به صورت ماهانه یا هر گاه که آب بر روي سطح آن مي ماند، واکس بزنید :

پیش از واکس زدن با استفاده از واکس ها و تمیزکننده ها، خودرو را تمیز   .1
کرده و خشک کنید.

از پولیش و واکس با کیفیت خوب استفاده نمایید. در صورتي که پولیش   .2
خودرو به شدت صدمه دیده از پولیش  تمیزکننده واکس متفاوت استفاده 
کنید. به دقت دستورالعمل و پیشگیري هاي سازنده را مدنظر قرار دهید. 

الیه کرومي باید همانند سطوح رنگي پولیش شده و واکس بخورد.
زمانی که آب روی سطح وسیعی از خودرو به صورت قطره درنمي آید باید   .3

خودرو را واکس بزنید.

توجه

• در صورت نیاز خودرو به رنگ مجدد و استقرار خودرو در کارگاه های نقاشی و 	
و اکس با حرارت باال،  باید سپرهاي پالستیکي را پیاده کنید، چرا که حرارت 

باال به سپر صدمه مي زند.
رنگ هاي فوري

رنگ هاي فوري براي از بین بردن لکه ها و خراش ها مورد استفاده قرار مي گیرند. 
بالفاصله پس از مشاهده هر گونه صدمه یا پیش از بروز هر گونه زنگ زدگي، 
از رنگ فوري استفاده نمایید. براي حصول بهترین نتیجه، از قلم رنگ براي به 
کارگیري رنگ به صورت یکنواخت استفاده نمایید. هدف استفاده از رنگ هاي 
مورد  رنگ  میزان  مي باشد.  نیاز  مورد  مکان  در  فقط  رنگ  از  استفاده  فوري، 

استفاده را کاهش داده و در اطراف لکه یا ترك رنگ نمالید.
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    تميز نمودن داخل خودرو

  هشدار
• از شستشوي کف خودرو با آب یا پاشیدن آب به داخل خودرو حین تمیز 	

کردن داخل و خارج خودرو، جلوگیري نمایید. 

کفپوش های خودرو را با شامپو فرش های کیفیت باال بشویید. حین تمیز کردن 
داخل و خارج خودرو، آب می تواند وارد سیستم های صوتی یا دیگر تجهیزات 
الکترونیکی شده، زیر کف پوش یا موکت کف خودرو جمع شده، منجر به عدم 

عملکرد صحیح سیستم ها یا حتی زنگ زدگی بدنه گردد.
الیه های تودوزی و دکوری از جنس رزین های دسته ونیل هستند که به راحتی 

توسط تمیز کننده های خنثی تمیز می شوند.
ابتدا کف خودرو را با جاروبرقي کشیده و سپس با اسفنج یا پارچه نرم آغشته 
به تمیز کننده آن را تمیز کنید. پس از گذشتن چند دقیقه با پارچه اي نرم و 
مرطوب، پاك کننده را بزدایید. در صورت نیاز، مجدداً به روش باال تمیز کنید. 

تمیز کننده هاي کف شکل مخصوص پالستیک در بازار یافت مي شوند.
لطفاً براي حصول نتیجه مطلوب، دستورالعمل کارخانه سازنده را دنبال نمایید.

توجه

• از حالل ها، تینر، بنزین یا شیشه پاك کن استفاده نکنید.	

گرد و خاك را تا آنجا که ممکن است با جارو برقی تمیز کنید.
انواع شامپو فرش ها در بازار موجود مي باشند، برخي از آنها به شکل اسپري 
و برخي دیگر پودري یا مایع مي باشد. شامپو فرش هاي پودري و مایع پس از 
ترکیب با آب کف مي کنند. موکت کف خودرو را با اسفنج و برس آغشته به 
کف به شکل دایره وار تمیز کنید. از آب استفاده نکرده و کفپوش را خشک 

نگهدارید. دستورالعمل کارخانه سازنده را به دقت دنبال نمایید.

کمربند ایمني 
کمربند ایمني را با صابون خنثي یا آب گرم بشویید.

از اسفنج یا پارچه نرم استفاده کنید. حین تمیز کردن وجود سایش بیش از 
حد و بریدگي را کنترل نمایید.

توجه

• از سفید کردن یا رنگ کردن تسمه کمربند خودداری کنید، چرا که مقاومت 	
تسمه را کاهش مي دهند.

• پیش از خشک شدن، از تسمه استفاده نکنید.	
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پنجره ها
با استفاده از شیشه پاك کن هاي معمولي مي توانید پنجره ها را تمیز نمایید.

توجه

• لطفاً مراقب باشید تا به سیم هاي گرمکن یا اتصاالت سمت داخلي شیشه 	
عقب صدمه نزنید.

صفحه کنترل تهویه مطبوع، سیستم صوتي خودرو، پشت آمپر و کلیدها را با 
دستمال نرم مرطوب تمیز کنید.

دستمال نرم تمیز را داخل آب گرم فرو کرده، هر گونه گرد و خاك را بزدایید.

توجه

• از تمیزکننده هاي آلي )حالل ها، نفت، الکل، بنزین و غیره( ، اسید ، لکه برها یا 	
ترکیبي از این مواد شیمیایي استفاده نکنید، چرا که سطح را لک کرده، رنگ 

را از بین برده، یا سطح را خراب مي کنند.
• حین استفاده از تمیز کننده یا پولیش، از عدم وجود مواد ذکر شده در باال در 	

ترکیبات، اطمینان حاصل نمایید.
• از ریختن مایعات داراي مواد آلي فوق الذکر بر روي سطوح داخلي خودرو، 	

خودداري نمایید. بالفاصله با توجه به دستورالعمل سازنده این مواد را پاك 
کنید.

چرم داخل خودرو
سطوح چرمي را مي توانید با تمیز کننده هاي خنثي مخصوص پارچه هاي پشمي تمیز 

کنید.
پارچه  نرم حاوي ماده تمیز کننده خنثي 5% ، مخصوص محصوالت پشمي را بر روي 
سطح مالیده و گرد و خاك را بزدایید. باقي مانده هاي شوینده را با پارچه تمیز مرطوب 

تمیز کنید.
چرم را با پارچه نرم تمیز، خشک کنید. اجازه دهید چرم در مکاني سایه و داراي تهویه 

خشک شود.

توجه
• در صورتي که با استفاده از تمیزکننده هاي خنثي نمي توانید کثیفي را پاك 	

کنید. از پاك کننده هاي فاقد مواد آلي استفاده کنید.
• از تمیزکننده هاي آلي همانند روغن هاي فرار، الکل، بنزین، اسید و غیره 	

استفاده نکنید، چرا که رنگ چرم را از بین مي برند.
• برس هاي نایلوني و مواد مصنوعي سطح چرم را خط مي اندازند.	
• قطعات چرمی کثیف ممکن است کپک بزنند. هرگونه لکه روغن را تمیز 	

کرده، تجهیزات را تمیز نگه دارید.
• به ویژه در تابستان، خودرو را در سایه پارك کنید، چرا که پس از مدت 	

طوالني چرم سفت شده و پوسته مي شود.
• از قرار دادن اجسام پالستیکي پلي اتیلن یا واکس بر روي تجهیزات چرمي  	

خودرو در دماي باالي تابستان اجتناب کنید، این مواد در دماي باال به چرم 
مي چسبند.

• تمیز کردن نادرست سطوح چرمي منجر به پریدگي رنگ یا لک شدن چرم مي شود.	
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•  اطالعات عمومي	
سرویس اولیه :

حین رانندگي با خودرو به مسافت 1500 تا 2500 کیلومتر، براي سرویس 
اولیه به عامليت مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمایید.

نگهداري و تعمیر خودرو به طور مرتب بسیار حائز اهمیت مي باشد. توصیه 
انجام  مرتب  طور  به  را  خودرو  نگهداري  و  تعمیر  برنامه هاي  تمامي  مي شود 

دهید. تعمیر و نگهداري مرتب به موارد زیر کمک مي کند:
• صرفه جویي در مصرف سوخت	
• افزایش طول عمر مفید خودرو	
• لذت بردن از رانندگي	
• ایمني	
• رانندگي پایدار	
• مطابقت با گارانتي	
• مطابقت با قوانین	

خودروهاي جيلران موتور، خودروهایي کاماًل اقتصادی مي باشند که به اندکي 
تعمیر و نگهداري نیاز دارند. بسیاري از موارد که قباًل اجباري بوده اند، دیگر 
اجباري نیستند، یا اکنون قوانین ساده تر مي باشند. براي حفظ عملکرد خودرو، 

برنامه تعمیر و نگهداري دوره اي را دنبال نمایید.

در کجا تعمیر و نگهداري را انجام مي دهند؟
عامليت هاي مجاز شركت جيلران موتور مکان هاي ایده آلي براي انجام تعمیرات 
و نگهداري هاي دوره اي مي باشند. این عاملیت ها متخصصیني باتجربه و آموزش 
دیده دارند که از طریق مجالت و آموزش دائماً مهارت هاي جدید را فرا مي گیرند. 
پیش از کار تمام وقت، دوره آموزشي خود را با موفقیت پشت سر گذاشته اند. 
تجهیزات  و  مخصوص  ابزارهاي  صرف  بسیاري  هزینه  مجاز  نمایندگي هاي 
نگهداري و تعمیر نموده اند. تمام این موارد براي انجام کار بهتر با قیمت پایین تر 
مي باشد. عامليت هاي مجاز شركت جيلران موتور، کاري قابل اعتماد با هزینه 

کم را براي خودروي شما پیشنهاد مي دهند.
کدام موارد تعمیر و نگهداري توسط مالک قابل انجام هستند.

برخي موارد تعمیر و نگهداري قابل انجام توسط مالک خودرو مي باشند، به شرط 
این که وي اندکي اطالعات راجع به مکانیکی خودرو و برخي ابزار اولیه را داشته 

باشد.
یادآوري : برخي موارد تعمیر و نگهداري به ابزارهاي ویژه و تکنولوژي خاص نیاز 
دارند و بهتر است توسط تکنسین هاي خبره انجام شوند. حتي در صورتي که 
مالک خودرو تجربه زیادي دارد، با این وجود، انجام این موارد در عامليت مجاز 

شركت جيلران موتور و ثبت سوابق حائز اهمیت مي باشد.
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آیا خودروی شما نیاز به سرویس دارد؟
مهم  قطعات  در  ظاهری  تغییرات  و  صدا  تغییرات  عملکرد،  به  خاصی  توجه 
داشته باشید، این تغییرات بیانگر لزوم تعمیر و نگهداری از خودرو می باشند، 

برخی از این فاکتورها به شرح زیر هستند :
• احتراق ناقص موتور، صداي ناپایدار یا پرش.	
• از دست دادن قدرت.	
• صداي غیر عادي موتور.	
• تخلیه مایعات از خودرو )چکیدن آب حین عملکرد سیستم تهویه مطبوع 	

طبیعی است(.
• تغییر صداي اگزوز )این حالت ممکن است به دلیل نشتي CO خطرناك باشد. 	

شیشه پنجره خودرو را باز کرده و سیستم اگزوز را بالفاصله بازرسي نمایید(.
• نشتي باد الستیک، صداي بیش از حد حین چرخیدن، سایش نامنظم الستیک	
• کشیده شدن خودرو به یک طرف حین حرکت مستقیم خودرو بر روي 	

سطح صاف جاده.
• صداي غیر عادي براساس حرکت سیستم تعلیق.	
• نقص ترمز: احساس نرمي حین فشار پدال ترمز یا پدال کالچ؛ پدال در تماس 	

با کف خودرو مي باشد. حین ترمزگیري خودرو به یک طرف کشیده مي شود.
• دماي مایع خنک کننده موتور دائماً باال است.	

در صورت وجود هر گونه شرایط غیر عادي، لطفاً براي بازرسي، تعمیر یا تنظیم 
خودرو به عامليت مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمایید.

سرویس دوره اي
براي اطمینان از عملکرد راحت، بدون نقص، ایمن و اقتصادي خودرو، توصیه 

مي شود برنامه تعمیر و نگهداري دوره اي را دنبال نمایید.
فواصل زماني بین تعمیرات دوره اي به وسیله درجه نشانگر کیلومتر یا مدت زمان 
محاسبه مي شود. خودرو را براساس طي شدن زمان یا مسافت هر کدام که زودتر 
فرا رسید، تعمیر نمایید. براي اطالع از جزئیات بیشتر به برنامه تعمیر و نگهداري 
مراجعه نمایید. براي تعمیر و نگهداري مواردي که مدت زمان آنها سپري شده 

است، دوباره تعمیرات را با توجه به فواصل زماني پیشین از سر بگیرید.
فواصل زماني در برنامه تعمیر و نگهداري مشخص شده است.

شلنگ هاي الستیکي 
این شلنگ ها در سیستم سرمایش و گرمایش، ترمز و سیستم تغذیه سوخت 
مورد استفاده قرار مي گیرند. شلنگ هاي الستیکي باید براساس برنامه تعمیر و 
نگهداري توسط متخصص هاي جیلران موتور مورد آزمایش قرار گیرند. شلنگ ها 
از موارد حائز اهمیت برنامه تعمیر و نگهداري مي باشند. بالفاصله پس از مشاهده 

هر گونه صدمه، شلنگ را تعویض نمایید.

تنظیم بوق
در صورتی که بوق صدا ندارد، یا صدای آن ضعیف است یا غر غر دارد، بوق را 
تنظیم کنید؛ بلوك الستیکی را از روی پیچ های تنظیم بیرون بکشید، سپس 
با استفاده از پیچ گوشتی 1/2 تا 3/4 دور بچرخانید و عادی صدای شنیدن بوق 

را کنترل نمایید. 
در صورتی که حین تنظیم غیرعادی شده است، بیش از حد تنظیم نموده اید، 

پیچ را در جهت معکوس بچرخانید تا بوق عادی کار کند.
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تعمیر و نگهداري عادي

در شرایط عادي موارد برنامه تعمیر و نگهداري را به طور مرتب بر روي خودرو خود انجام دهید.
)به برنامه تعمیر و نگهداري در شرایط عادي مراجعه نمایید(.

در صورت رانندگي با خودرو در یک یا چند مورد از شرایط زیر، برخي موارد برنامه تعمیر و نگهداري باید در دفعات بیشتري انجام شود.
)برنامه تعمیر و نگهداري در شرایط سخت را مطالعه نمایید(.

الف. شرایط جاده 
1.  رانندگي در جاده هاي سخت، گل آلود یا برفي.

2.  رانندگي در جاده هاي پر گرد و خاك.

ب . شرایط رانندگي 
1.  یدك کشیدن تریلر یا همراه داشتن باربند سقفي.

. 0 C 8 به طور مرتب و در دماي زیر km 2.  رانندگي با فواصل کوتاه به میزان
3.  رانندگي به صورت درجا یا با سرعت کم به مدت طوالني، همانند خودروي پلیس، تاکسي 

یا فروشنده هاي خانه به خانه.
4.  رانندگي مداوم با سرعت باال به مدت بیش از 2 ساعت )80% حداکثر سرعت خودرو(.

5.  رانندگي به صورت درجا یا با سرعت کم )افزایش و کاهش دائمي سرعت( همانند 
خودروهاي آموزشي یا کالس هاي رانندگي.
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برنامه تعمیر و نگهداري در شرایط عادي
موارد قابل انجام :

I : بازرسي و تصحیح یا تعویض در صورت نیاز             R : تعویض 

 دوره )مسافت طی شده یا ماه، 
هر کدام زودتر برسد(

)x 100 km( ماه51015202530354045505560 مسافت

 موتور
1II96.  لقی سوپاپ *1
2IIIRI24.  تسمه محرك 

3II24.  شلنگ / اتصاالت سیستم گرمایش و سرمایش *3*2
CVVT 4.  فیلتر روغنIRIR

5IIIIIIIIIII12. لوله ها و نگهدارنده های اگزوز
سيستم استارت

-6RRR.   شمع
7IIIIIIIIIIII12. وضعیت باتری

سيستم كنترل سوخت و گازهای خروجی از موتور
-8RR.  فیلتر سوخت

9IRIRIRIRIRIR.  فیلتر هوا
I : 6

R : 12
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 دوره )مسافت طی شده یا ماه، 
ماه51015202530354045505560 مسافت )x 100 km(هر کدام زودتر برسد(

10.  اتصاالت باك سوخت، لوله سوخت 
II24      شرایط شیر برقی کنیستر *2

11I60. کنیستر
شاسی و بدنه

12IIIIIIIIIIII6. پدال ترمز و ترمز دستی
13IIIIIIIIIIII6. لنت ها و دیسک های ترمز
14IIIIIIIIIII12. لوله ها و شلنگ های ترمز

15IIIIIIIIIII12. غربیلک فرمان و اتصاالت غربیلک
16IIIIIIIIIIII24. گردگیرهای محور محرك

17IIIIIIIIIII12. پلوس ها و گردگیرها
18IIIIIIIIIIII12. سیستم تعلیق جلو و عقب

19IIIIIIIIIIII6. سایش آج و فشار باد الستیک ها
20IIIIIIIIIIII6. تمام چراغ ها، بوق، برف پاك کن ها و شیشه شوی ها

21RRRRRR6. فیلتر تهویه مطبوع
22IIII12. سیستم تهویه مطبوع
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سرویس دوره ای روغن ها، روانکارها و مایعات

یادآوری
مدت زمان یا مسافت طی شده 

)هر کدام زودتر فرا برسد( نام روغن ردیف

فیلتر روغن موتور نیز تعویض شود.*4
اولین بار پس از 5000Km یا 6 ماه پس از آن هر 
5000Km یا سه ماه )به مقدار نیاز( تعویض گردد.

روغن موتور *4 1

اولین بار پس از 2 سال یا 40000Km، پس از آن 
هر 5000Km تعویض شود.

روغن گیربکس معمولی 2
60000Km هر 3 سال یا روغن گیربکس اتوماتیک 3
40000Km هر 2 سال یا روانکار اتوماتیک 4
40000Km هر 2 سال یا روغن هیدرولیک فرمان 5
30000Km هر 2 سال یا روغن ترمز 6

j سطح روغن هیدرولیک را به طور مرتب کنترل نمایید.
k از مایع خنک کننده مشخص شده استفاده نمایید.

30000Km هر 1 سال یا مایع خنک کننده موتور )ضدیخ(*5 7

نکات 
1*     در صورت لزوم صداي سوپاپ و لرزش موتور نیز کنترل و تنظیم شود.

2*     اولین بار پس از 80000Km یا 48 ماه، پس از آن هر 20000Km یا 12 ماه.
3*     عدم گرفتگي مخزن آب و کندانسور توسط برگ، گرد و خاك، حشرات را کنترل نموده و اتصاالت شلنگ را تمیز کنید.

4*     توصیه می شود "برنامه تعمیر و نگهداری در شرایط سخت" در این کتابچه را مطالعه نمایید.
5*     می توانید از مایع خنک کننده موتور با دوام باالی اصل شركت جيلران موتور یا مشابه مایع خنک کننده اتیلن گلیکول کیفیت باال استفاده کنید، از آب 

        معمولی استفاده نکنید.
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برنامه تعمیر و نگهداري در شرایط سخت
حین رانندگي در شرایط سخت، برخي موارد باید در فواصل زماني کوتاهتر و دفعات بیشتري انجام شوند )براي اطالع از دیگر موارد، لطفاً برنامه تعمیر و نگهداري 

عادي را مطالعه نمایید(.
الف- 1   رانندگي در جاده هاي شیبدار، گل آلود یا برفي

بازرسي لنت ها و دیسک هاي ترمز
بازرسي لوله ها وشلنگ هاي ترمز 

بازرسي سیبک ها و گردگیرها
بازرسي پوشش محور محرك

بازرسي غربیلک فرمان، میله اتصال، روغن هیدرولیک فرمان
بازرسي سیستم تعلیق جلو و عقب

هر Km 5/000 یا 3 ماه 
هر Km 10/000 یا 6 ماه
هر Km 10/000 یا 6 ماه

هر Km 10/000 یا 12 ماه
هر Km 5/000 یا 3 ماه

هر Km 10/000 یا 6 ماه

الف- 2   رانندگي در جاده هاي پر گرد و خاك

تعویض روغن موتور 
تعویض فیلتر روغن موتور 

بازرسي یا تعویض فیلتر هوا

بازرسي لنت ها و دیسک هاي ترمز
تعویض فیلتر تهویه مطبوع

هر Km 5/000 یا 6 ماه 
هر Km 5/000 یا 6 ماه

I : هر Km 2/500 یا 3 ماه
R : هر Km 7/500 یا 6 ماه

هر Km 5/000 یا 3 ماه
 15/000 Km هر
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ب- 1   یدك کشیدن تریلر یا همراه داشتن باربند سقفی
تعویض روغن موتور 

تعویض فیلتر روغن موتور 
بازرسي لنت ها و دیسک هاي ترمز

بازرسي یا تعویض روغن گیربکس 
بازرسي سیستم تعلیق جلو و عقب

سفت کردن پیچ ها و مهره هاي بین شاسي و بدنه

هر Km 5/000 یا 6 ماه 
هر Km 5/000 یا 6 ماه
هر Km 5/000 یا 3 ماه

هر Km 60/000 یا 24 ماه
هر Km 10/000 یا 6 ماه
هر Km 10/000 یا 6 ماه

0 C 8 به طور مرتب و در دماي زیر km ب-2    رانندگي با مسافت کوتاه به میزان
تعویض روغن موتور 

تعویض فیلتر روغن موتور 
هر Km 5/000 یا 6 ماه
هر Km 5/000 یا 6 ماه

ب-3    رانندگي به صورت درجا یا با سرعت کم به مدت طوالني همانند خودروي پلیس، تاکسي یا فروشنده هاي خانه به خانه
تعویض روغن موتور 

تعویض فیلتر روغن موتور 
PCV بازرسي سوپاپ ها و لوله هاي
بازرسي لنت ها و دیسک هاي ترمز

هر Km 5/000 یا 6 ماه
هر Km 5/000 یا 6 ماه
هر Km 5/000 یا 6 ماه
هر Km 5/000 یا 3 ماه

ب-4    رانندگي مداوم با سرعت باال به مدت بیش از 2 ساعت )80% از حداکثر سرعت خودرو(
هر Km 40/000 یا 12 ماهتعویض روغن گیربکس

ب-5    رانندگي به صورت درجا یا با سرعت کم )افزایش و کاهش مداوم سرعت( ، همانند خودروهاي آموزشي یا کالس هاي رانندگي
تعویض روغن موتور 

تعویض فیلتر روغن موتور 
PCV بازرسي سوپاپ و لوله هاي

هر Km 3/000 یا 3 ماه
هر Km 3/000 یا 3 ماه
هر Km 3/000 یا 3 ماه
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     محفظه موتور 

1 .   مخزن مایع شیشه شوی
2 .   گیج روغن موتور

3 .   باتری
4 .   جعبه فیوز

5 .   مخزن روغن ترمز 
6 .   فیلتر هوا

7 .   درپوش رادیاتور
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• بازدید، نگهداری و پيشگيري هاي مورد نياز خودرو توسط مالك	
در صورت تمایل به انجام موارد تعمیر و نگهداري، پیشگیري هاي زیر را مدنظر 
قرار دهید. لطفاً توجه داشته باشید که انجام نادرست یا ناقص موارد تعمیر و 

نگهداري منجر به عیوب عملکردي مي شود.
در این بخش، فقط دستورالعمل هایي که انجام آنها براي مالک آسان مي باشد، 
آورده شده است. برخي موارد باید توسط تکنسین هاي خبره و ابزار مخصوص انجام شود.

را  زیر  احتمالي بسیار دقت کنید. پیشگیري هاي  از صدمات  براي جلوگیري 
مدنظر قرار دهید.

  هشدار
• حین کار بر روي محفظه موتور و در حال روشن بودن موتور، دست، لباس 	

یا ابزار خود را از فن و تسمه موتور دور نگهدارید )بهتر است حلقه، ساعت، 
کراوات و غیره را در بیاورید(.

• اگزوز، مخزن روغن 	 دماي محفظه موتور )شامل موتور، رادیاتور، سیستم 
هیدرولیک فرمان و پوشش شمع( بالفاصله پس از توقف خودرو بسیار باال 
است. بنابراین مراقب باشید به چیزي دست نزنید. دماي روغن ها، مایعات و 

شمع نیز بسیار باال مي باشد.
• جهت پیشگیري از سوختگي از باز کردن درب رادیاتور یا شیرهاي تخلیه 	

حین باال بودن دماي موتور خودداري نمایید.
• در نزدیکي مخزن سوخت یا باتري سیگار نکشید، شعله یا شمع را به آن 	

نزدیک نکنید. شعله ها به آساني منجر به آتش سوزي مي شوند.

• اسیدسولفوریک 	 باتري حاوي  باشید.  مراقب  به شدت  باتري  با  کار  حین 
خورنده خطرناك و گاز سمي مي باشد.

• حین قرارداشتن خودرو بر روي جک، هیچ کس اجازه ندارد به زیر خودرو 	
برود مگر خودرو بر روي خرك کارگاهي قرار داشته باشد.

• حین کار در نزدیکي فن خنک کننده یا رادیاتور، از خاموش بودن موتور 	
اطمینان حاصل نمایید. حین روشن بودن موتور، بر اثر باال رفتن دماي 
مایع خنک کننده موتور یا روشن شدن تهویه مطبوع، فن خنک کننده 

موتور به طور اتوماتیک روشن مي شود.
• جهت جلوگیري از صدمات حاصل از سقوط اجسام یا پاشیدن مایعات، حین 	

کار در زیر یا بر روي خودرو از عینک محافظ استفاده کنید.
• روغن موتور مصرف شده حاوي مواد سمي مي باشد که منجر به مشکالت 	

پوستي نظیر خارش یا سرطان مي گردد. بنابراین حین کار با این روغن ها 
مراقب باشید. براي شستن دست ها از آب و صابون استفاده کنید.

• روغن استفاده شده را در مکاني امن دور از دسترس کودکان نگهدارید.	
• روغن و فیلتر روغن استفاده شده را به روش ایمن دور بریزید. ترکیب نمودن 	

روغن و فیلتر روغن با زباله هاي خانگي یا رها کردن آن در فاضالب یا بر روي 
زمین ممنوع مي باشد. براي اطالع از نحوه دور ریختن این مواد با سرویس هاي 

محلي بازیافت مشورت نمایید.
• روغن ترمز به چشمان صدمه زده و رنگ را از بین مي برد، بنابراین حین پر 	

کردن روغن ترمز و روغن کالچ به شدت مراقب باشید. در صورتي که روغن 
درون چشمان ریخت، چشم ها را بالفاصله با آب تمیز بشویید. در صورتي که 

هنوز احساس ناراحتي مي کنید، به پزشک مراجعه نمایید.
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توجه

• به خاطر داشته باشید که باتري و سیم پیچ  استارت، جریان و ولتاژ باالیي را 	
جا به جا مي کنند. مراقب ایجاد اتصال کوتاه به طور تصادفي باشید.

• فقط از آب نرم )آب با سختي کم( یا آب بخار شده در رادیاتور استفاده کنید. 	
در صورتي که ضدیخ سر رفت، جهت جلوگیري از صدمه دیدن قطعات یا 

رنگ، بالفاصله آن را بشویید.
• اجازه ندهید آشغال یا هر گونه مواد خارجي دیگر وارد شمع شود.	
• اجازه ندهید الکترود بیروني و الکترود مرکزي شمع با هم تماس پیدا کنند.	
• فقط از شمع هاي توصیه شده استفاده کنید. شمع هاي دیگر به موتور صدمه 	

مي زنند، عملکردها را به درستي منتقل نکرده یا توسط سیگنال هاي بي سیم 
مختل مي شوند.

• از ریختن بیش از حد روغن گیربکس اتوماتیک و روغن هیدرولیک فرمان 	
فرمان صدمه  هیدرولیک  یا سیستم  گیربکس  که  چرا  نمایید،  خودداري 

مي بینند.
• حین سر رفتن روغن ترمز، براي جلوگیري از صدمه دیدن قطعات یا رنگ، 	

بالفاصله آنها را بشویید.
• از رانندگي با خودرو حین پیاده بودن فیلتر هوا خودداري نمایید، چرا که 	

سیستم بیش از حد صدمه مي بیند و احتراق ناقص درون موتور منجر به 
آتش سوزي مي شود.

• لطفاً مراقب باشید برف پاك کن ها سطح شیشه را نخراشند.	
• پیش از بستن درب موتور هر گونه دستمال یا ابزار را از محفظه موتور خارج 	

نمایید.
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کنترل سطح روغن ها
روغن موتور

در دماي کاري موتور، موتور را خاموش نموده و سطح روغن موتور را با استفاده 
از گیج اندازه گیري نمایید.

اندازه گیري، خودرو را در مکاني مسطح پارك  1.  براي اطمینان از درستي 
نموده، چند دقیقه موتور را خاموش کرده، صبر کنید تا روغن موتور در 

انتهاي موتور جمع شود.
2.  گیج روغن موتور را بیرون کشیده، آن را با دستمال کاماًل تمیز کنید.

3.  گیج روغن موتور را مجدداً داخل مخزن جا بزنید.
4.  گیج روغن موتور را بیرون کشیده، سر آن را بر روي دستمال قرار داده و 

سطح روغن را کنترل نمایید.

  هشدار
• لطفاً مراقب باشید لوله اگزوز داغ را لمس نکنید.	

در صورتي که سطح روغن پایین تر از حداقل یا کمي باالتر از حداقل است؛
همان روغن موتور را به مخزن بیافزایید.

درپوش گلویي تغذیه روغن موتور را برداشته، هر بار اندکي روغن بیافزایید و با 
استفاده از گیج سطح روغن را کنترل نمایید. توصیه مي شود از قیف استفاده کنید. 
حجم روغن مورد نیاز بین سطوح حداقل و حداکثر بر روي گیج مشخص شده 
است. زماني که سطح روغن در محدوده صحیح است، درپوش گلویي را در 

محل خود قرار داده و سفت کنید.

توجه

• مراقب باشید روغن به داخل خودرو ریخته نشود.	
• بیش از حد روغن اضافه نکنید، چرا که موتور صدمه مي بیند.	
• سطح روغن را هر بار پس از پر کردن کنترل نمایید.	
• در صورتی که سطح روغن موتور خیلی پایین باشد، موتور به شدت صدمه 	

می بیند، روغن موتور را به طور مرتب کنترل نمایید.
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ابتدا ظرفي در زیر کارتل روغن قرار دهید تا روغن درون آن ریخته شود، شیر تخلیه روغن را باز 
نمایید. پس از تخلیه روغن، فیلتر روغن را با استفاده از آچار باز کرده و پیاده کنید.

اندکي روغن بر روي واشر الستیکي فیلتر جدید بمالید و فیلتر جدید را سفت کنید تا واشر الستیکي 
در محل خود قرار گیرد، سپس آن را 3/4 دور دیگر سفت کنید. شیر تخلیه و واشر را در محل خود 

قرار داده، با استفاده از آچار شیر تخلیه را سفت کنید.

پس از پر کردن روغن، درپوش گلویي روغن را ببندید و با استفاده از نشانگر سطح روغن را کنترل 
نمایید. حین استارت خوردن موتور، فیلتر روغن و شیر تخلیه نباید نشتي داشته باشند. نشتي به 

معناي نصب نادرست مي باشد.
نموده و در  را کنترل  بمانید، مجدداً سطح روغن  را خاموش کرده، حدود 3 دقیقه منتظر  موتور 

صورت لزوم باز هم روغن بیافزایید.

توجه

• مصرف روغن در خودروي جدید پس از طي مسافت مشخصی به حداقل مي رسد؛ در صورتي 	
که km 5000 اول رانندگي میزان مصرف اندکي باالتر از حد استاندارد مي باشد.

فیلتر روغن
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کنترل روغن ترمز/ روغن سیلندر اصلي کالچ
روغن ترمز/ روغن سیلندر اصلي کالچ را به طور مرتب کنترل نمایید. سطح روغن ترمز باید بین 
عالمت حداکثر MAX و حداقل MIN روي دیواره مخزن قرار داشته باشد. در صورت پایین تر بودن 

سطح روغن درون مخزن، روغن ترمز بیافزایید.

توجه

• 	HZY4 )DOT4( in GB12981-2003 : روغن ترمز/ کالچ را با روغن از نوع مشخص شده تعویض نمایید
• هرگز روغن هاي با مارك یا نوع متفاوت را با هم مخلوط نکنید. چرا که سیستم ترمز دچار 	

مشکل شده و عملکرد خود را از دست مي دهد.
• روغن ترمز سمي است. باید آن را با دقت نگهداشته و دور بریزید. هرگز اجازه ندهید روغن ترمز 	

وارد چشم، بیني، دهان یا دیگر اعضاي بدن شود.
• هرگز از روغن ترمز کثیف استفاده نکنید، چرا که سیستم ترمز زودتر ساییده شده و یا عملکرد 	

خود را از دست مي دهد.
• در صورتي که روغن ترمز بر روي رنگ خودرو پاشیده است، بالفاصله آن را تمیز کنید، در غیر 	

این صورت رنگ خودرو آسیب مي بیند.
• سطح روغن ترمز را به طور مرتب و عالوه بر برنامه تعمیر و نگهداري، بازرسي نمایید.	
• در صورت مصرف بیش از حد روغن ترمز، براي بازرسي و تعمیر خودرو به عامليت مجاز شركت 	

جيلران موتور مراجعه نمایید.

  روغن ترمز سمی بوده، همیشه باید در ظرف بسته اصلی نگهداری شود؛ هرگز روغن ترمز را 
در دسترس کودکان قرار ندهید؛ تعویض روغن ترمز نیازمند ابزار و اطالعات خاصی می باشد. 

بهتر است تعویض روغن ترمز در عامليت مجاز شركت جيلران موتور انجام گردد.
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کنترل روغن هیدرولیک فرمان 
روغن  نمایید. سطح  بازبیني  مرتب  به طور  را  فرمان  روغن هیدرولیک  سطح 
هیدرولیک فرمان باید بین عالمت هاي حداکثر MAX و حداقل MIN روي دیواره 
مخزن قرار داشته باشد. در صورت پایین تر بودن سطح، روغن هیدرولیک به 

مخزن اضافه کنید.

  هشدار
• 	 ATF DEXRON III روغن هیدرولیک فرمان را با روغن توصیه شده مخصوص

تعویض نمایید )لیست روغن ها و روانکارها را مطالعه نمایید(.
• ترکیب روغن هاي با مارك یا نوع مختلف غیر مجاز مي باشد. چرا که سیستم 	

هیدرولیک فرمان صدمه دیده یا عملکرد خود را از دست مي دهد.
• روغن هیدرولیک فرمان سمي است. باید آن را به دقت نگهداشته و دور 	

بریزید. هرگز اجازه ندهید روغن وارد چشم ها، بیني، دهان یا دیگر اعضای 
بدن شود.

• هرگز از روغن هیدرولیک کثیف استفاده نکنید، چرا که سیستم غربیلک 	
فرمان عملکرد خود را زودتر از دست مي دهد.

• در صورتي که روغن هیدرولیک فرمان بر روي رنگ خودرو پاشید، بالفاصله 	
آن را تمیز کنید، در غیر این صورت رنگ بدنه خودرو، صدمه مي بیند.

• سطح روغن هیدرولیک فرمان را به طور مرتب و عالوه بر برنامه تعمیر و 	
نگهداري بازرسي کنید.

• در صورت مصرف بیش از حد روغن هیدرولیک فرمان، براي کنترل و تعمیر 	
خودرو به عامليت مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمایید.

کنترل سطح مایع خنک کننده
 SH0521  نوع مایع خنک کننده موتور:  از مایع خنک کننده موتور اتیلن گلیکول
مخصوص خودرو یا مخصوص خودروهاي سبک )مایع ضدیخ( با درجه انجماد 
C 40- < و رنگ مشخص استفاده کنید. دیگر مایعات خنک کننده یا آب به 
بخش هاي آلومینیومي موتور یا رادیاتور صدمه مي زند. سطح مایع خنک کننده 

را کنترل نمایید.
• زماني که موتور سرد است، سطح مایع را در مخزن شفاف کنترل نمایید. 	

سطح مایع خنک کننده باید بین عالمت هاي پر "F" و خالي "L" باشد.
• سطح مایع خنک کننده در مخزن در دماهاي مختلف موتور متفاوت است.	
• مي باشد تا 	  "L" یا اندکي باالتر از  "F" زماني که سطح مایع پایین تر از

رسیدن سطح مایع به "F" مایع خنک کننده بیافزایید.
• در صورتي که پس از گذشت زمان کوتاهي سطح مایع خیلي پایین آمد، 	

نشانگر نشتي مي باشد. رادیاتور، شیر تخلیه، لوله، درپوش رادیاتور، مخزن 
و پمپ آب را کنترل نمایید.

• رادیاتور 	 درپوش  فشار  اندازه گیري  براي  نشتي،  مشاهده  عدم  صورت  در 
موتور  عامليت مجاز شركت جيلران  به  کننده  بازرسي سیستم خنک  و 

مراجعه نمایید.
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توجه

• در صورت داغ شدن بیش از حد موتور، به رانندگي ادامه ندهید.	
• موتور 	 رادیاتور  و  آلومینیومي  بخش هاي  خوردگي  از  جلوگیري  جهت 

ترکیب چند مایع خنک کننده با مارك مختلف غیر مجاز مي باشد.
• توصیه مي شود ترکیب مایع خنک کننده اتیلن گلیکول 50% با حداقل 	

دماي استفاده C 40- را به کار گیرید. در صورت سرد بودن هوا، از مایع 
 -50 C خنک کننده حاوي 60% اتیلن گلیکول و حداقل دماي استفاده

استفاده نمایید. 
• از مایع خنک کننده با غلظت باالتر از 70 % استفاده نکنید.	

تعویض مایع خنک کننده موتور 
حین استفاده از مایع خنک کننده با عمر مفید طوالني، پس از گذشت مدت 

زماني خاص، باید مایع خنک کننده را تعویض نمایید.
1.  تخلیه مایع خنک کننده 

)1( درپوش رادیاتور را باز نمایید.
)2( شیر تخلیه رادیاتور را باز نموده، تمام مایع خنک کننده را از رادیاتور 

تخلیه نمایید.
2. پر کردن مایع خنک کننده 

)1( شیر تخلیه رادیاتور را ببندید.
)2( مایع خنک کننده با غلظت مشخص شده را در رادیاتور و مخزن انبساط بریزید.

)3( رادیاتور و مخزن انبساط را تا عالمت حداکثر "FULL" پر کنید.

)4( پس از پر کردن، موتور را استارت بزنید. پس از تخلیه هوا از سیستم 
مایع  خنک کننده، سطح مایع خنک کننده افت خواهد کرد. مجدداً 
خنک کننده را تا سطح "F" پر کنید. پس از چرخش فن خنک کننده، 
سطح مایع خنک کننده دیگر سقوط نمي کند، درپوش رادیاتور و مخزن 

انبساط را سفت کنید.

  هشدار
• جهت جلوگیري از سوختگي، از باز کردن درپوش رادیاتور حین باال بودن 	

دماي موتور خودداري نمایید.
• جهت جلوگیري از سوختگي از باز کردن شیر تخلیه حین باال بودن دماي 	

موتور خودداري نمایید.
بازرسی رادیاتور و کندانسور

در صورت کثیف بودن یا مشخص نبودن شکل هر یک از قطعات ، براي بازرسي و تعمیر 
خودرو به عامليت مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمایید.

  هشدار
• جهت جلوگیري از سوختگي، حین داغ بودن موتور به رادیاتور یا کندانسور 	

دست نزنید.

توجه

• جهت جلوگیري از صدمه دیدن کندانسور یا رادیاتور، لطفاً بر روي آنها کار 	
انجام ندهید.
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کنترل فشار باد الستیک
فشار باد الستیک را در میزان صحیح حفظ کنید.

نمایید.  کنترل  بار  یک  ماه  هر  و حداکثر  هفته  دو  هر  را  باد الستیک  فشار 
کنترل فشار باد الستیک زاپاس را فراموش نکنید. فشار باد نادرست منجر به 
مصرف بیش از حد سوخت، رانندگي با مشکل، کوتاه شدن عمر مفید الستیک 

و کاهش ایمني مي گردد.

  هشدار
فشار باد الستیک را در میزان صحیح حفظ کنید. در غیر این صورت ممکن 
است حاالت زیر رخ داده و منجر به صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد :

فشار باد کم الستیک 
• سایش بیش از حد 	
• سایش غیر عادي	
• فرمان دادن مشکل	
• صاف شدن الستیک به دلیل داغ شدن بیش از حد 	
• آب بندي ضعیف دیواره الستیک ها	
• تغییر شکل الستیک یا بیرون آمدن آن	
• فشار باد زیاد الستیک	
• فرمان دادن مشکل	
• سایش بیش از حد در بخش میاني آج	
• امکان صدمه زیاد الستیک به دلیل سطح سخت جاده	

مجاز  عامليت  به  لطفاً  مي کنید،  باد  زود  به  زود  را  الستیک  که  صورتي  در 
شركت جيلران موتور مراجعه نمایید. حین کنترل فشار باد الستیک، موارد 

زیر را مدنظر قرار دهید:
• فشار باد صحیح الستیک فقط حین متوقف بودن خودرو به مدت 3 ساعت 	

یا پس از رانندگي حداکثر به میزان km 1/5 قابل اندازه گیری است.
• فشار باد را با استفاده از گیج باد اندازه گیري نمایید. تخمین چشمي فشار 	

باد اغلب با خطا همراه مي باشد. عالوه بر این، اندکي تفاوت فشار، احساس 
راحتي رانندگي را از بین مي برد.

• پس از رانندگي فشار باد الستیک اندکي باالتر است، بنابراین از آزاد کردن 	
یا کاهش فشار باد الستیک خودداري نمایید.

• لطفاً درپوش والو الستیک را نصب کنید. وجود درپوش والو الستیک جدید 	
را کنترل نمایید، در غیر این صورت گرد و خاك یا رطوبت وارد والو شده 
والو،  درپوش  گم شدن  در صورت  مي شود.  باد الستیک  نشتي  به  منجر 

بالفاصله درپوش جدید تهیه نمایید.
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کنترل و تعویض الستیک
بازرسي الستیک

را  باید الستیک  نشانگر،  نمایید. در صورت مشاهده  کنترل  را  نشانگر سایش، الستیک  بررسي  با 
تعویض نمایید.

الستیک هاي خودرو جيلران موتور داراي نشانگر سایش آج هستند که زمان تعویض الستیک را 
پدیدار  نشانگر  باشد،  یا کمتر ضخامت داشته   1/6 mm تا  زماني که آج الستیک  نشان مي دهد. 
یا چند نقطه آج هاي کنار هم پدیدار شده، الستیک را تعویض  مي شود. زماني که نشانگر در دو 

نمایید. هر قدر الستیک نازکتر شود، خطر سر خوردن خودرو بیشتر مي شود.
برف  در  لغزش  ضد  عملکرد  است،  رسیده  کمتر  یا   4  mm به  الستیک  ضخامت  که  صورتي  در 

الستیک از بین رفته است.
در صورت مشاهده هر گونه صدمه همانند بریدگي، شکستگي، تکه شدن یا تورمي که نشانگر نخ هاي 

درون الستیک باشد، سمت داخلي الستیک نیز صدمه دیده است، باید الستیک را تعویض کنید.
در صورت پنچر شدن الستیک یا عدم امکان تعمیر الستیک به دلیل اندازه یا محل قرارگیري صدمه 
عامليت مجاز شركت  با  انجام تعمیر  از  نمایید. در صورت عدم اطمینان  را تعویض  باید الستیک 

جيلران موتور تماس حاصل نمایید.
در صورت پنچر شدن الستیک حین رانندگي، بالفاصله توقف نمایید. حتي رانندگي به مسافت کوتاه 

منجر به وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر به الستیک مي شود.
در صورتي که عمر الستیک از 6 سال گذشته است، حتي با وجود عدم مشاهده مشکل، باید الستیک 

توسط تکنسین خبره بازرسي شود.
این حالت براي الستیک هاي زاپاس یا انبار شده نیز صادق است.

نشانگر سایش آج الستیک
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تعویض الستیک
الستیک را با الستیکي از همان نوع، با همان اندازه، ساختار، ظرفیت بار و طرح آج تعویض نمایید.

استفاده از الستیکي از نوع متفاوت در نحوه رانندگي، احساس آرامش، کالیبراسیون سرعت/ مسافت، 
فاصله از زمین و فاصله بین بدنه و الستیک یا زنجیر چرخ تغییر ایجاد مي کند.

یا  الستیک  چهار  هر  همزمان  تعویض  موتور  جيلران  نکنید.  استفاده  دوم  دسته  الستیک هاي  از 
حداقل دو الستیک جلو یا دو الستیک عقب را توصیه مي کند.

پس از تعویض، خودرو را باالنس نمایید. الستیک هاي باالنس نشده بر روي عملکرد خودرو و عمر 
مفید الستیک تاثیر منفي مي گذارند. پس از استفاده به مدت مشخص، چرخ باالنس خود را از دست 

داده و باید آن را تنظیم نمایید.

  هشدار
لطفاً براي جلوگیري از تصادف و در نتیجه صدمات جسمي جدي و حتي مرگ، دستورالعمل زیر 

را رعایت نمایید :
• از ترکیب نمودن الستیک هاي رادیال، مورب یا دارای ساختار متفاوت بر روي خودرو، اجتناب 	

نمایید، در غیر این صورت احتمال از دست دادن کنترل خودرو افزایش مي یابد.
• از الستیک هایي با اندازه به جز آن چه توصیه شده است، خودداري نمایید، در غیر این صورت 	

ممکن است کنترل خودرو را از دست داده، منجر به تصادف گردد.
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تعویض  موتور  جیلران  مفید الستیک،  عمر  افزایش  و  نامنظم الستیک  سایش  از  جلوگیري  براي 
الستیک هر km 10/000 را توصیه مي کند. تنظیم بهینه الستیک با عادات رانندگي شما و شرایط 

جاده متفاوت است. براي تعویض الستیک، مبحث "پنچرشدن الستیک" را مطالعه نمایید.
براي تنظیم الستیک، عدم سایش نامنظم یا صدمه ندیدن الستیک را کنترل نمایید، چرا که این صدمات 

معموالً به دلیل فشار نادرست باد الستیک، چرخ باالنس نشده یا ترمزهاي ناگهاني به وجود مي آیند.
تعویض رینگ چرخ

در صورت مشاهده خم شدگي، ترك یا خوردگي بر روي رینگ، آن را تعویض نمایید.
در صورت عدم تعویض رینگ صدمه دیده، ممکن است الستیک از روي چرخ جدا شده، کنترل 

خودرو را از دست بدهید.
انتخاب رینگ چرخ

حین نیاز به تعویض رینگ چرخ به هر دلیلي، از ظرفیت، وزن، قطر، عرض و فاصله از مرکز رینگ 
جدید با رینگ اصلي خودرو اطمینان حاصل نمایید.

عامليت هاي مجاز شركت جيلران موتور قادر به تعویض رینگ مي باشند. استفاده از رینگ ها با اندازه 
و نوع متفاوت بر روي عملکرد، عمر مفید، استقامت چرخ، خنک شدن ترمزها، کالیبراسیون نشانگرها 
سرعت/ مسافت، فاصله ترمزگیري تا توقف، جهت گیري شعاع نور چراغ هاي جلو، ارتفاع سپر، فاصله 
خودرو تا زمین و فاصله بین چرخ یا زنجیر چرخ با بدنه و شاسي ها تاثیر منفي مي گذارد. همچنین 
پارك با مشکل خودرو، زاویه نادرست شعاع نور چراغ هاي جلو، تغییر ارتفاع سپر، تغییر فاصله بین 
بدنه خودرو و زمین، تغییر فاصله بین الستیک و زنجیر چرخ یا الستیک از بدنه/ کف خودرو از دیگر 

اثرات این عمل مي باشد.
از رینگ دست دوم استفاده نکنید، چرا که به شدت استفاده شده یا مسافت طوالني را طي کرده و 
حتي ممکن است صدمه دیده باشد. در صورتي که رینگ ها به صورت تیوبلس طراحی شده اند، حتي 

در صورت نشتي از تیوب داخلي استفاده نکنید.
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  هشدار
• از الستیک هایي که توسط جيلران موتور توصیه نشده استفاده نکنید، در غیر 	

این صورت خودرو دچار صدمات عملکردي جدي شده، ممکن است کنترل 
خودرو را از دست داده، منجر به صدمات جسمي جدي یا حتي مرگ شوید.

پیشگیري هاي مرتبط با چرخ هاي آلومینیومي
• پس از استفاده از چرخ هاي آلومینیومي در km 1600 اول رانندگي، سفت 	

بودن مهره هاي چرخ را کنترل نمایید.
• اول 	  1600  km از  پس  الستیک  تعویض  یا  جابه جایی  تعمیر،  از  پس 

رانندگي، سفت بودن مهره هاي چرخ را کنترل نمایید.
• حین استفاده از زنجیر چرخ به شدت مراقب باشید تا چرخ هاي آلومینیومي 	

صدمه نبینند.
• فقط از مهره ها و آچار چرخ جيلران موتور مخصوص چرخ هاي آلومینیومي 	

استفاده کنید.
• براي باالنس نمودن چرخ فقط از وزنه هاي باالنس مخصوص یا محصوالت 	

مشابه یا چکش الستیکي یا پالستیکي استفاده کنید.
• نمایید. در 	 را کنترل  آلومینیومي  ندیدن چرخ هاي  به طور مرتب، صدمه 

صورت صدمه دیدن چرخ را تعویض نمایید.

استفاده از الستیک یخ شکن و زنجیر چرخ
حین رانندگي در جاده هاي یخ زده یا برفي استفاده از الستیک یخ شکن یا 

زنجیر چرخ توصیه مي شود.
الستیک هاي معمولي در جاده هاي خشک یا مرطوب، چسبندگي بیشتري از 

الستیک هاي یخ شکن دارند.

انتخاب الستیک یخ شکن
در صورت نیاز به الستیک یخ شکن، لطفاً از مشابه بودن اندازه، ساختار، میزان 
تحمل بار الستیک با الستیک هاي اصلي خودرو اطمینان حاصل نمایید. لطفاً 

از الستیک فاقد مشخصات ذکر شده، استفاده نکنید.
پیش از نصب الستیک یخ شکن، لطفاً قوانین محلي را کنترل نمایید.

  هشدار
• از الستیک هاي یخ شکن توصیه نشده، استفاده نکنید. در غیر این صورت 	

صدمات عملکردي به خودرو وارد شده، ممکن است کنترل خودرو از دست 
برود.
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نصب الستیک یخ شکن
الستیک یخ شکن را بر روي چهار چرخ نصب کنید.

در صورت نصب الستیک یخ شکن بر روي چرخ هاي جلو یا چرخ هاي عقب، 
تفاوت بین چسبندگي چرخ هاي جلو و عقب خیلي زیاد است و ممکن است 

کنترل خودرو از دست برود.
الستیک ها را در مکان سایه و خشک نگهداري کنید.

نصب  از  تعویض الستیک،  بزنید. حین  را عالمت  جهت چرخش الستیک ها 
الستیک ها در جهت مشابه اطمینان حاصل نمایید.

  هشدار
• از رانندگي با خودروی دارای الستیک یخ شکن با باد نامناسب خودداري 	

نمایید.
• از رانندگي با سرعت بیش از حداکثر مشخص شده توسط قوانین محلي 	

یا محدودیت هاي الستیک، خودداري نمایید.

انتخاب زنجیر چرخ
از زنجیر چرخ با اندازه مناسب استفاده کنید.

زنجیر چرخ باید براساس خصوصیات جاده و موقعیت آنها استفاده شود.
بنابراین پیش از نصب، ابتدا قوانین مربوطه را مطالعه نمایید.

نصب زنجیر چرخ
زنجیر چرخ را محکم بر روي چرخ هاي جلو سوار کنید. از زنجیر چرخ بر روي 
چرخ هاي عقب استفاده نکنید. پس از حدود km 0/5 تا km 0/1 رانندگي، 

سفت بودن زنجیر چرخ را کنترل نمایید.
براي نصب زنجیر چرخ، دستورالعمل کارخانه سازنده را دنبال نمایید. زنجیر 
چرخ بر روي قالپاق خط مي اندازد، بنابراین پیش از نصب زنجیر چرخ، قالپاق 

را پیاده کنید.

  هشدار
• از حداکثر سرعت مجاز رانندگي با زنجیر چرخ km/h 50 یا محدوده سرعت 	

کارخانه سازنده زنجیر چرخ هر کدام که کمتر است، تجاوز نکنید.
• در جاده هاي پر دست انداز، داراي چاله یا حین گردش اضطراري به دقت 	

رانندگي کنید چرا که خودرو باال مي پرد.
• از دور زدن ناگهانی خودداري نمایید، چرا که ترمزها قفل شده و بر روي 	

کنترل خودرو حین کاربرد زنجیر چرخ تاثیر منفي مي گذارد.
• حین رانندگي با زنجیر چرخ بسیار دقت نمایید، در پیچ ها سرعت را پایین 	

آورید، در غیر این صورت کنترل خودرو را از دست داده، منجر به تصادف 
مي شوید.
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کنترل باتري
پیشگیري

  هشدار
باتري گاز قابل انفجار و اشتعال تولید مي کند.

• حین استفاده از ابزار مراقب باشید جرقه هاي ایجاد شده با باتري تماس 	
پیدا نکند.

• باتري 	 الکترولیت  نکنید.  نکشید، شعله روشن  باتري سیگار  نزدیکي  در 
حاوي اسید خورنده و سمي مي باشد.

• لباس ها 	 یا  پوست  روي  بر  چشمان،  داخل  به  باتري  اسید  پاشیدن  از 
جلوگیري کنید.

• از نوشیدن الکترولیت خودداري نمایید.	
• حین کار در نزدیکي باتري استفاده از عینک ایمني ضروري مي باشد.	
• باتري را دور از دسترس کودکان قرار دهید.	

مراقبت هاي اورژانسي اولیه 
• در صورتي که الکترولیت باتري وارد چشم ها شد، بالفاصله چشم ها را با 	

آب تمیز شسته و به پزشک مراجعه کنید. در مسیر بیمارستان، چشم ها 
را با اسفنج یا پارچه تمیز مرطوب کنید.

• در صورت پاشیدن الکترولیت بر روي پوست، آن را کاماًل تمیز نمایید. در 	
صورت احساس سوختگي، بالفاصله به بیمارستان مراجعه نمایید.

• در صورت پاشیدن الکترولیت بر روي لباس ها، اسید از پارچه عبور کرده، 	
با پوست تماس پیدا مي کند. بنابراین بالفاصله لباس هاي خود را درآورید. 

در صورت لزوم از روش توضیحي فوق استفاده کنید.
• شیر 	 شیر،  یا  آب  زیادي  مقدار  الکترولیت،  اتفاقي  نوشیدن  صورت  در 

بیمارستان  به  بالفاصله  و  نوشیده  نباتي  یا روغن  منیزي، تخم مرغ خام 
مراجعه نمایید.

حین شارژ کردن باتری انبار شده، باتری ممکن است گاز هیدروژن تولید کند.

  هشدار
• باتری در مکان های 	 انجام شود، از شارژ  باز  باید در مکانی  باتری  شارژ 

بسته و مکان هایی که تهویه کافی نیست خودداری نمایید.
• حین روشن بودن موتور، از شارژ باتری خودداری نمایید؛ حین شارژ تمام 	

تجهیزات باید خاموش شوند.
• از آنجا که این خودرو به باتری خشک که نیاز به تعمیر و نگهداری ندارد 	

مجهز می باشد، روش شارژ به صورت زیر خواهد بود: 
 14-15 V برای انجام شارژ کامل، باتری باید چند ساعت با ولتاژ بین

شارژ شود.
قدرت خودرو از قدرت توليد شده توسط موتور حين عملکرد ایجاد می شود،   صرفه جویی در انرژی

روشن كردن تجهيزات الکتریکی ميزان بار وارده به موتور را افزایش داده، 
همچنين مصرف سوخت را باال می برد. در صورت عدم استفاده، تجهيزات 

جانبی را خاموش نمایيد.
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بازرسي وضعیت بیروني باتري
باتري را از نظر وجود هر گونه خوردگي اتصاالت شل، ترك یا گیره هاي گم شده کنترل نمایید.

1 . در صورت خوردگي باتري، آن را با ترکیب جوش شیرین و آب گرم تمیز کنید. براي جلوگیري 
از خوردگي بیشتر، اندکي روغن روانکار بر روي اتصاالت بمالید.

2 . در صورت شل شدن اتصاالت، پیچ ها را سفت کنید )اما نه خیلي سفت(.
3 . گیره را با گشتاور مشخص شده سفت کنید، اما خیلي سفت نکنید، چرا که باتري صدمه مي بیند.

توجه

• پیش از انجام هر گونه تعمیر، تمام تجهیزات الکتریکي را خاموش نمایید.	
• را در آخر 	 ارت  باتري، سیم  از نصب  را جدا کرده، پس  ارت  ابتدا سیم  باتري،  بازرسي  حین 

متصل کنید.
• مراقب باشید حین کار با ابزار، مدار کوتاه ایجاد نکنید.	

نگهداری از باتری : باتری باید به طور مرتب شارژ شود؛ در صورتی که خودرو به مدت بیش از یک 
هفته بال استفاده می ماند، توصیه می شود کابل منفی باتری را جدا کنید. ولتاژ مدار باز باتری را 

اندازه گیری نموده و شارژ باتری را کمتر از 12V حفظ نمایید.
سبز : شارژ کافی

سفید : باید شارژ شود.         سیاه : باتری باید تعویض شود.
5A 15     شارژ آهسته : حداکثرA شارژ سریع : حداکثر

  باتری حاوی اسید سولفوریک و سرب است، برای دور ریختن صحیح باتری به عامليت مجاز 
شركت جيلران موتور مراجعه نمایید. از دور ریختن باتری در زباله های خانگی خودداری 

نمایید.

صفحه فشاریاتصال

      سیم ارت
)اتصال به زمین(

چشم الکترونیکی
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تعمیر و نگهداری 
موارد قابل انجام توسط مالك خودرو

بازرسی و تعویض فیوز
بازرسی  را  فیوزها  نمی کنند،  الکتریکی عمل  یا دیگر تجهیزات  ترکیبی جلو  در صورتی که چراغ 
نمایید. در صورتی که هر کدام از فیوزها سوخته است، آن را تعویض کنید. برای اطالع از محل 

قرارگیری فیوز، به تصاویر صفحات بعد مراجعه نمایید.
الکتریکی را خاموش کرده، فیوز را بیرون کشیده و بازرسی نمایید. فیوز  موتور و دیگر تجهیزات 
معیوب را پیدا کنید. روی درب جعبه فیوز نام مورد محافظت هر کدام از فیوزها حک شده است. 
فیوز نوع A را با استفاده از فیوزکش بیرون بکشید؛ در صورت عدم اطمینان از سوخته بودن فیوز، 

فیوز دیگری را امتحان کنید. اگر فیوز سوخته است، آن را با یک فیوز نو تعویض کنید. 
فیوز تعویضی باید دارای آمپری مشابه فیوز سوخته و برطبق مشخصات روی درب جعبه فیوز باشد.

 "A/C" فندك( و یا( "CIG" در صورتی که فیوز یدك ندارید، در شرایط اضطراری می توانید فیوز
فیوز  از  در صورتی  نمی گذارند.  تاثیری  عادی  رانندگی  بر  که  نمایید  استفاده  را  تهویه(  )سیستم 
استفاده نمایید که آمپر آن هم اندازه با آمپر درج شده روی فیوز معیوب باشد. در صورتی که از 
فیوز با آمپر اشتباه استفاده شود، ممکن است این فیوز هم بسوزد. لذا برای تعویض فیوز بهترین کار 

استفاده از فیوز با آمپر یکسان است. 
توصیه می شود یک سری فیوز برای مواقع اضطراری خریداری شود. در صورتی که فیوز جدید هم 
بسوزد، مشکلی در مدار سیستم الکتریکی وجود دارد، برای برطرف کردن مشکل در اولین فرصت به 

عامليت های مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمایید.

  هشدار
• هرگز حین تعویض فیوز، از فیوزی با آمپر باالتر یا چیزی بجز فیوز همانند سیم استفاده نکنید. چرا 	

که ممکن است منجر به انفجار و آتش سوزی گردد.

               معیوب                  سالم

               معیوب                  سالم

               معیوب                  سالم

A نوع

B نوع

C نوع
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تعمیر و نگهداری 
موارد قابل انجام توسط مالك خودرو

محل قرارگیری جعبه فیوزها

جعبه فیوز

جعبه فیوز
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تعمیر و نگهداری 
موارد قابل انجام توسط مالك خودرو

رله
رله ردیف 
ER01رله چراغ مه شکن جلو

ER02رله چراغ جلوی نور باال

ER03رله استارت

ER04رله کمپرسور ایرکاندیشن

ER05رله فن سرعت باال

ER06رله فن سرعت پایین

رله ردیف 
ER07رله فن سرعت باال

ER08رله بوق

ER09رله اصلی موتور

ER10رله پمپ روغن

ER11رله چراغ جلوی نور پایین

ER13رله پمپ مکش
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تعمیر و نگهداری 
موارد قابل انجام توسط مالك خودرو

فیوز
آمپرمدار مورد محافظت ردیف 
EF01 30صندلی برقیA

EF02
جعبه فیوز زیر جلو داشبورد

60Aمنبع برق ژنراتور

EF03ABS 25منبع برقA

EF04ABS 40منبع برق اصلیA

EF0615چراغ مه شکن جلوA

EF0710چراغ جلو نور باال چپA

EF0810چراغ جلو نور باال راستA

EF09A/C10A

EF1030فن سرعت باالA

EF1130فن سرعت پایینA

EF14AM2 30سوئیچA

آمپرمدار مورد محافظت ردیف 
EF16ECM 10منبع برق موتورA

EF1715بوقA

EF18AM1 30سوئیچA

EF2115نازل ژنراتورA

EF2215سیم پیچ سوئیچA

EF24
جعبه فیوز جلو داشبورد منبع 

30Aبرق باتری

EF2515پمپ روغنA

EF2610چراغ جلو نور پایین راستA

EF2710چراغ جلو نور پایین چپA

EF2930استارترA
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تعمیر و نگهداری 
موارد قابل انجام توسط مالك خودرو

فیوز
آمپرفیوز / رلهردیف 
IR01رله مه شکن عقب-

IR02رله برفک زدایی عقب-

IR03رله فن دمنده-

IR04رله برف پاك کن عقب-

IR05رله صفحه کیلومتر-
IR06رله چراغ موقعیت راست-
IR08رله چراغ موقعیت چپ-

IR09
رله المپ پالك راهنمایی و 

-رانندگی

IF0120منبع تغذیه قفل دربA

IF0210منبع تغذیه تشخیص عیبA

IF0310منبع تغذیه المپ چراغ ترمزA

IF04
منبع تغذیه چراغ های اعالم 

10Aخطر )فالشر(

IF0510منبع تغذیه المپ چراغ موقعیتA

IF06
منبع تغذیه سیستم تهویه 

15Aمطبوع

IF1110منبع تغذیه چراغ مه شکن عقبA

IF1230شیشه باالبر برقیA

IF1320منبع تغذیه سان روفA

آمپرفیوز / رلهردیف 
IF1415منبع تغذیه سیستم صوتیA

IF1630گرمکن عقبA

IF1740فیوز فنA

IF1810منبع تغذیه گرمکن عقبA

IF2010سوئیچ / آینه بغل برقیA
IF2215فندكA
IF2315برف پاك کن عقبA

IF2510منبع برق صفحه کیلومترA

IF26
منبع تغذیه چراغ پالك 

10Aراهنمایی و رانندگی

IF2710منبع تغذیه سوئیچ پشتیبانیA

IF2810المپ چراغ ترمزA

IF2915گرمکن صندلیA

IF3020برف پاك کن جلوA

IF31IG 10فن دمندهA

IF3210منبع تغذیه کیسه هواA

IF33موتور ECM 15منبع تغذیهA

IF34ABS 10منبع تغذیهA

IF3510آژیر سیستم دزدگیرA
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تعمیر و نگهداری 
موارد قابل انجام توسط مالك خودرو

افزودن محلول شیشه شوي
در صورت عدم عملکرد شیشه شوي، ممکن است مخزن شیشه شوي خالي باشد. لطفاً به روش زیر 
مخزن را پر کنید. در صورتي که سطح مایع پایین تر از عالمت حداقل "LOW" مي باشد، مخزن را 

پر کنید.
مي توانید در مخزن آب تمیز بریزید، با این وجود، در مکان هایي با دماي پایین تر از نقطه انجماد، از 
محلول شیشه پاك کن حاوي ضدیخ استفاده کنید. این محصوالت را مي توانید در عامليت هاي مجاز 
شركت جيلران موتور بیابید. براي اطالع از نسبت ترکیب با آب، دستورالعمل سازنده شیشه شوي 

را مطالعه نمایید.

توجه

• از ضدیخ موتور یا دیگر مواد به جاي محلول شیشه شوي استفاده نکنید. چرا که به رنگ خودرو 	
صدمه مي زنند.
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اطالعات 
ابعاد و مشخصات

     ابعاد و مشخصات
پارامترهای اصلی خودرو

مدل خودرو
RX6453B03RX6453K04RX6453K05واحدشرح

mm4553*1833*1700طول* عرض * ارتفاع

mm2661*1560*1560فاصله چرخ ها * فاصله چرخ های جلو* فاصله چرخ های عقب
5نفرتعداد سرنشین

Kg156415141485وزن خالص
Kg193918891860حداکثر وزن

2 + 2/30.77 + 38.83بیشترین زاویه چرخ های جلو )داخلی/ خارجی(
0.75 + 0.21-زاویه کمبر چرخ جلو

0.75 + 11.58انحنای کینگ پین

6.0 + 0.75

2 + 2.8زاویه TOE-IN جلو

mm-3.4 + 2زاویه TOE-IN عقب
mm< 170< 170< 150حداکثر سرعت

30 >%حداکثر شیب قابل پیمایش
)90Km/h( 1میزان مصرف سوخت حین رانندگی با سرعت ثابتL/100Kg> 8.1> 7.1> 7.0

mm2 ~ 6بازی آزاد پدال گاز
mm5 ~ 15بازی آزاد پدال ترمز
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اطالعات 
ابعاد و مشخصات

پارامترهای اصلی موتور 
مدل خودرو

RX6453K05RX6453K04RX6453B03واحدشرح

JL4G18JLD - 4G20JLD - 4G24 موتور

چهار سیلندر خطی، آب خنک، نوع موتور
چهار زمانه

چهار سیلندر خطی، چهار 
زمانه بنزینی

چهار سیلندر خطی، چهار 
زمانه، بنزینی

mm79 X 91.485 X 8888.7 X 96.2قطر و کورس

kW/r/min102/6200104/6000119/5700حداکثر قدرت

Nm/r/min172/4200178/4000 ~ 4500210/4000 ~ 4500حداکثر گشتاور
L800 + 50750 + 50750 + 50دور درجای سرعت ثابت

1.82.02.4حجم موتور

National IVNational IVNational IVسطح آالیندگی
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رانندگی 
پيشگيری ها

مشخصات ظرفیت روغن، مایعات و روانکارها
مدل خودرو

RX6453B03RX6453K04RX6453K05واحدشرح

بدون سرب با عدد اکتان 93# )در ناحیه Beijing از بنزین بدون سرب با عدد اکتان 92# استفاده شود.( بنزین
L60ظرفیت باك سوخت

SAE10W-30 یا SAE10W-40 )در نواحی سرد در زمستان SAE10W-30 ( ، با درجه کیفیت API و کالس SL یا نوع روغن موتور
باالتر. SAE15W-40 )درجه کیفیت SL یا باالتر( یا SAE10W-30 )با درجه کیفیت SJ یا باالتر( در نواحی گرمسیری

L43.5حجم روغن موتور

روغن گیربکس
L7.52.12.2حجم روغن گیربکس

DOT4  یا HZY4روغن ترمز
L0.67حجم روغن ترمز

ATF DEXRON IIIATF Dexron IIIروغن هیدرولیک فرمان

L0.91حجم روغن هیدرولیک فن

مایع خنک کننده موتور نوع اتیلن گلیکول )مایع ضدیخ( نقطه انجماد >  C 40-مایع خنک کننده
L6.5حجم مایع خنک کننده

سختی آب کمتر از 205g/1000Kg یا محلول هالی شیشه پاك کن با قدرت متوسطمایع شیشه شوی
L3.2حجم مایع شیشه شوی

R134aخنک کننده سیستم تهویه مطبوع

g550 + 50حجم خنک کننده
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