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پیشگفتار

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 ،پيش 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 باشيد كه عاملیتهاي مجاز شرکت جيلران موتور از عملكرد و ساختار انواع مدلها به طور كامل اطالع داشته و آماده پاسخ گویی به تمامي نيازهاي
شما در رابطه با خودرو ميباشند؛ از این جهت در صورت نياز خودرو به سرويس ،لطفاً با نزديكترين عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور تماس حاصل نماييد تا از سرویس
مناسب و مشاوره درخصوص خودرو با بهترین كيفيت برخوردار شويد.
در صورت انتقال مالكيت خودرو به شخصي ديگر ،لطفاً اين كتابچه راهنما را در اختيار مالك جديد قرار دهيد تا وي نيز درك كاملي از روشهاي صحيح استفاده
از خودرو داشته باشد.

اين كتابچه راهنما تمامي مدلها و تجهيزات (شامل تجهيزات اختياري) را شرح ميدهد ،بنابراين ممكن است تجهيزاتي در اين كتابچه راهنما ذکر شده باشد كه
در خودروي شما نصب نشدهاند.
تمامي اطالعات و مشخصات درون كتابچه راهنما (تا زمان چاپ اين كتابچه راهنما)كام ً
ال به روز ميباشند .با اين وجود ،شركت در حال ارتقاء مداوم خودرو بدون
اطالع مالك ميباشد.

شرکت جيلران موتور ،سهامي خاص
2013
تمام حقوق محفوظ است ،شركت كليه حقوق كپي رايت اين كتابچه به هر شيوه اعم از الكترونيكي شامل عكسبرداري ،ضبط يا ذخيره در هر گونه بانك اطالعاتي
يا سيستم بازنويسي يا ترجمه كامل يا بخشي را بدون اجازه كتبي براي خود محفوظ ميدارد.

I

دستورالعملهاي مهم كتابچه 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 میکنید.
نصب قطعات غیرمجاز بر روی خودرو به دلیل تاثیرات منفی بیشمار بر روی
عملکرد ،ایمنی و عمر مفید خودرو ممنوع می باشد؛ حتی اگر برطبق قوانین و
مقررات دولتی باشد.
مشکالت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده به دلیل نصب قطعات غیرمجاز
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.
مشکالت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده به دلیل نصب قطعات غیرمجاز
مشمول گارانتی نمی باشند.
نحوه استفاده و شرح انواع اخطارها در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد :
هشدار
•براي هشدار :عدم توجه به اين پيام هشدار ميتواند منجر به صدمات
جانی گردد .براي كاهش صدمات احتمالي به راننده يا ديگر اشخاص،
راننده بايد به موارد اشاره شده ،توجه نمايد.
توجه

II

•براي هشدار  :عدم توجه به اين پيام هشدار ميتواند منجر به صدمه دیدن
خودرو یا تجهیزات گردد .براي كاهش این صدمات احتمالی ،راننده بايد به
موارد اشاره شده ،توجه نمايد.

پیشگفتار

عالمت ایمنی
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.

مشاهده عالمت ايمني فوق به معني عدم انجام اين كار
يا عدم اجازه رخ دادن آن است.
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دستورالعملهاي مهم
در هنگام روشن شدن هر يك از چراغهاي نشانگر زير ،دستورالعمل ارائه شده را انجام دهيد.
در صورت روشن شدن چراغ نشانگر يا به صدا در آمدن آژير

()a

6

دستورالعمل
در صورت آزاد بودن ترمزدستي ،خودرو را پارك كرده و با عامليت مجاز شركت جيلرانموتور تماس حاصل فرمائيد.

()b

لطفاً كمربند ايمني خود را ببنديد.

()c

خودرو را پارك كرده و كنترل نمائيد.

()d

خودرو را پارک کرده و کنترل نمایید.

()e

خودرو را به عامليت مجاز شركت جيلران موتور ببريد.

()f

سوخت گيري نمائيد.

()g

خودرو را به عامليت مجاز شركت جيلران موتور ببريد.

()h

دربها را ببنديد.

()i

خودرو را به عامليت مجاز شركت جيلران موتور ببريد.

()j

آژير يادآور سوئيچ

()k

آژير يادآور خاموش نمودن چراغها

سوئيچ را برداريد.
چراغها را خاموش كنيد.

نگاه کلی

دستورالعملهاي مهم
 )aچراغ هشدار سيستم ترمز
حين قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن " ،"ONدر شرايط زير اين
چراغ روشن ميشود:
•باال بودن اهرم ترمز دستي:
حين قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن " ،"ONحتي پس از آزاد
كردن اهرم ترمز دستي ،اين چراغ چند ثانيه روشن ميماند.
•پايين بودن سطح روغن ترمز:
هشدار
•رانندگي مداوم زمانی که سطح روغن ترمز خیلی پایین است ،بسیار
خطرناک است.
در هركدام از شرايط زير ،براي كنترل خودرو به عامليت مجاز شركت جيلران
موتور مراجعه نمائيد.

•پس از چرخاندن سوئيچ به موقعيت روشن " "ONو كشيده بودن اهرم
ترمزدستي ،چراغ نشانگر روشن نميشود.
•پس از چرخاندن سوئيچ به موقعيت روشن ""ONو آزاد بودن اهرم
ترمزدستي ،چراغ خاموش نمي شود.
درصورتيكه حين رانندگي چراغ روشن شده و سپس خاموش شود يا دوباره
روشن نشود ،شرايط عادي است.

هشدار
در شرايط زير ،بالفاصله خودرو را در مكاني ايمن پارك نموده و با عاملیت
مجاز شرکت جيلران موتور تماس حاصل نماييد:

•حين روشن بودن موتور ،حتي پس از آزاد كردن ترمز دستي ،چراغ
خاموش نشود .در اين حالت ،ممكن است ترمز به درستي عمل نكرده
و در نتيجه فاصله ترمزگيري طوالنیتر شود .براي ترمز اضطراري ،پدال
ترمز را محكم فشار دهيد.
•چراغ هشدار سيستم ترمز و چراغ هشدار " "ABSهمزمان روشن شوند.
در اين حالت ،نه تنها سيستم " "ABSعمل نميكند ،بلكه خودرو به
شدت ناپايدار است.

 )bچراغ هشدار بازبودن كمربند ايمني راننده
اين چراغ بستن كمربند ايمني را به راننده يادآوري مي كند.
درصورتي كه پس از قراردادن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن " "ONيا
" "STARTكمربند ايمني راننده بسته نشده باشد ،اين چراغ روشن شده و تا
بستن كمربند ايمني راننده روشن ميماند.
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دستورالعملهاي مهم
( )Cنشانگر خاليبودن يا پربودن باتري
اين چراغ خاليبودن باتري را هشدار ميدهد .درصورتيكه اين چراغ حين رانندگي
روشن شد ،سيستم شارژ دچار مشكل شده است .با اين وجود ،هنوز موتور روشن
ميماند تا شارژ باتري بهطور كامل خالي شود .در اين حالت سيستم تهویه مطبوع،
فن و سيستم صوتي را خاموش كرده و به نزديكترين عامليت مجاز شركت جيلران
موتور مراجعه نمایید.
( )dچراغ هشدار فشار روغن
اين چراغ ،نشانگر پايين بودن فشار روغن موتور ميباشد .در صورت چشمك
زدن يا روشن شدن مداوم چراغ حين رانندگي ،به آرامي به مكاني امن
رانندگي كرده ،خودرو را متوقف نموده و موتور را خاموش نماييد .سپس براي
تعمير خودرو با عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور تماس حاصل نماييد.
زماني كه موتور در حال درجا كار كردن است ،ممكن است اين چراغ گاهگاه
يا اندكي پس از ترمز اضطراري روشن شود.
حين افزايش تدريجي سرعت و خاموش بودن چراغ ،سيستم در حال عملكرد
عادي ميباشد.
در هنگامی که سطح روغن موتور خیلی پایین است نيز ممكن است این چراغ
روشن شود؛ اين چراغ برای بیان پايين بودن سطح روغن موتور بکار نميرود .سطح
روغن موتور را با ميله اندازهگيري (گيج) بررسي نماييد.
توجه
•از رانندگي حين روشن بودن چراغ خودداري نماييد ،در غير اين صورت
موتور صدمه ميبيند.
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( )Eچراغ هشدار نقص سيستم كنترل الكترونيكي موتور
درصورت بروز نقص در سيستم كنترل الكترونيكي موتور ،اين چراغ روشن
ميشود ،درصورت روشن شدن چراغ حين رانندگي ،لطفاً خودر را به
عامليتهاي مجاز شركت جيلران موتور ببريد
( )Fچراغ هشدار نقص موتور
اين چراغ براي نمايش نقص در برخي سيستمهاي الكتريكي موتور بكار ميرود.
درصورتي كه حين فشاردادن پدال گاز ،دور موتور باال نرود ،نقص در سيستم
كنترل الكترونيكي دريچه گاز وجود دارد كه ميتواند منجر به لرزش خودرو
گردد ،اما در صورت فشاردادن آهستهتر پدال گاز با نيروي بيشتر ،ميتوان با
سرعت كم به رانندگي ادامه داد .در اولين فرصت براي بازرسي و تعمير ،خودرو
را به عامليتهاي مجاز شرکت جيلران موتور ببريد.
حتي در صورتيكه سيستم كنترل دريچه گاز معيوب در سرعت كم رانندگي
كاليبره شده است ،پس از خاموش كردن موتور ،سيستم مجددا ً روشن نميشود.
هشدار
•بسيار مراقب باشيد كه به نحو نادرست با پدال كار نكنيد.

نگاه کلی

دستورالعملهاي مهم
( )gچراغ نشانگر پايين بودن سطح سوخت
در صورت تمام شدن سوخت درون مخزن ،چراغ نشانگر پايين بودن سطح
سوخت روشن ميشود .در اولين فرصت ممكن ،سوختگيري نماييد.
ممكن است حين رانندگي در سطوح شيبدار يا پيچيدن به دليل حركت سوخت
در مخزن ،چراغ نشانگر پايين بودن سطح سوخت زودتر از معمول روشن شود.
( )hچراغ هشدار سيستم ""ABS" ، "EBD
زمانيكه سوئيچ در وضعيت روشن " "ONقرار دارد .چراغ هشدار  ABSروشن
ميشود .درصورت عملكرد عادي سيستم ترمز ضد قفل ،چراغ پس از چند
ثانيه خاموش ميشود .سپس درصورت بروز نقص در سيستم ،چراغ هشدار
" "ABSو " "EBDمجددا ً روشن ميشوند .زمانيكه چراغ هشدار " "ABSو
" "EBDروشن است (چراغ هشدار سيستم ترمز خاموش است) ،سيستم
" "ABSعمل نميكند ،اما سيستم ترمز بهطور صحيح به عملكرد خود ادامه
ميدهد .بنابراين حين ترمزگيري اضطراري يا ترمزگيري كه جادههاي خيس،
ممكن است چرخها قفل شده و سر بخورند.
در صورت بروز هر يك از حاالت زير ،ممكن است مشكلي در قطعات مانتيور
شده توسط چراغ هشدار وجود داشته باشد ،در اين صورت بالفاصله براي كنترل
خودرو با عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور تماس حاصل نماييد.
•زماني كه سوئيچ در حالت روشن " "ONقرار دارد ،چراغ روشن نشده يا به
طور مداوم روشن ميماند.
•حين رانندگي چراغ روشن شده يا چشمك ميزند.

( )iچراغ هشدار كيسه هوا (ايربگ)
حين قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن " "ONاين چراغ روشن
شده و پس از حدود  6ثانيه خاموش ميشود .اين حالت بیانگر عملكرد صحيح
سيستم ايربگ ميباشد.
حالتهاي زير بيانگر وجود مشكل در اجزاي مانيتور شده توسط سيستم
نشانگر ميباشد.
لطفاً خودرو را در عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور كنترل نماييد:
•حين قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن " "ONچراغ روشن
نشده يا به طور مداوم روشن باشد.
•حين رانندگي چراغ روشن شده يا چشمك بزند.
( )jآژير يادآور سوئيچ
زماني كه موتور در وضعيت خاموش " "LOCKيا تجهيزات جانبي " "ACCقرار
دارد ،درصورت بازشدن درب سمت راننده ،آژير براي يادآوري برداشتن سوئيچ
به صدا درميآيد.
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دستورالعملهاي مهم
( )Kآژير يادآور خاموش نمودن چراغها (شب)
درصورتي كه درب سمت راننده باز شده و سوئيچ از مغزي قفل فرمان خارج
شده و چراغهاي روشن مانده باشند ،آژير براي يادآوري خاموش نمودن
چراغها به صدا درميآيد (پس از  10ثانيه) سيستم كنترل اتوماتيك چراغ به
طور اتوماتيك چراغها را خاموش ميكند.
نحوه بازرسي و تعمير چراغ نمايشگر (بجز چراغ نمايشگر پايين بودن سطح
سوخت) :
 .1ترمز دستي را بكشيد.
 .2يكي از دربهاي خودرو را باز كنيد
چراغ نشانگر باز بودن دربها روشن ميشود.
 .3درب را ببنديد.
چراغ نشانگر روشن بازبودن دربها خاموش ميشود.
 .4سوئيچ را در وضعيت روشن " "ONقرار داده ،اما موتور را استارت نزنيد.
تمام چراغها بجز چراغ نشانگر بازبودن دربها روشن ميشوند.
چراغ هشدار  ABSپس از چند ثانيه خاموش ميشود .چراغ هشدار كيسه هوا
بايد پس از  6ثانيه خاموش شود.
ً
درصورتيكه هركدام از چراغها روشن نشد ،لطفا براي بازرسي خودرو به
عامليت مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمائيد.
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نشانگر سوخت

زماني كه سوئيچ در وضعيت روشن " "ONقرار دارد ،نشانگر سوخت ،ميزان سوخت باقي مانده
در باك را نمايش ميدهد.
درصورت پربودن تقريبي سوخت – عقربه در" "Fقرار دارد.
درصورت خاليبودن تقريبي سوخت – عقربه در" "Eقرار دارد.
سوختگيري حين پربودن تنها  1/4باك سوخت ،معقول است.
حين ترمزگيري ،گاز دادن يا پيچيدن ،عقربه نشانگر جابهجا ميشود .اين حالت به دليل حركت
سوخت در باك است.
درصورت قرارداشتن عقربه در بخش قرمز يا روشن شدن چراغی که نشان دهنده خیلی پایین
بودن سطح سوخت است ،در اولين فرصت سوختگيري نمائيد .حين رانندگي در سرباالييها يا
پيچها به دليل حركت سوخت در باك ،عقربه نشانگر ممكن است جابهجا شده ،يا چراغ نشانگر
خيلي پايين بودن سوخت ،زودتر از معمول روشن شود.
زماني كه سوئيچ در وضعيت " "STARTقرار دارد ،ممكن است عقربه نشانگر در وضعيت ""E
قرارگيرد ،اين حالت بيانگر وجود مشكل نيست.
پس از سوختگيري و رانندگي به مدت طوالني ،چراغ نشانگر خاموش ميشود .درصورتي كه
چراغ خاموش نشد ،به نزديكترين عامليت مجاز شركت جيلران موتور مراجعه كنيد.
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درجه نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور

زماني كه سوئيچ در وضعيت روشن " "ONقرار دارد ،درجه نشانگر دماي مايع خنك كننده را
نشان می دهد .دماي كاري موتور بسته به ميزان بار وارده به موتور در دماي هوا متغير است.
زماني كه عقربه در محدوده قرمز يا باالتر قرار دارد ،موتور را خاموش كرده و اجازه دهيد موتور
خنك شود.
در شرايط ترافيكي سخت ،ممكن است موتور داغ كرده باشد ،بهطور مثال:
•حركت در سربااليي در هواي گرم به مدت طوالني.
•كاهش سرعت يا پارك خودرو پس از رانندگي با سرعت باال.
•باالبردن دور موتور حين روشن بودن سيستم تهويه مطبوع در شرايط رانندگي حركت-توقف.
•حين يدك كشيدن تريلر.
حين قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت استارت " ،"STARTعقربه ممكن است در وضعيت
" "Cقرار گيرد ،اين حالت بيانگر نقص نميباشد.
توجه
•ترموستات سيستم خنك كننده موتور جهت كنترل جریان مايع خنك كننده براي پايين
نگهداشتن دماي موتور در محدوده كاري به كار ميرود؛ لذا از جدا كردن ترموستات
خودداري نماييد.
•از رانندگی با موتور داغ کرده ،خودداری نمایید .در صورت داغ کردن موتور ،مبحث "
داغ کردن موتور" را مطالعه نمایید.
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دستورالعملهاي مهم
دورسنج

محتویات صفحه نمایش LCD

دور موتور توسط عقربه دور سنج در واحد ( 1000X r/minدور در دقيقه) نمايش داده
ميشود.
براي انتخاب موقعيت مناسب تعويض دنده حين رانندگي و جهت جلوگيري از وارد آمدن بار
بيش از حد به موتور يا باال رفتن بيش از حد دور موتور ،از اين عقربه استفاده نمائيد.
درصورتي كه حين رانندگي دور موتور خيلي باال برود ،موتور راحتتر ساييده شده و منجر به
مصرف بيش از حد سوخت ميگردد .در بيشتر مواقع پايين بودن دور موتور ،منجر به صرفهجويي
در مصرف سوخت ميگردد.
زماني كه سوئيچ در وضعيت استارت " "STARTقرار دارد ،عقربه دورسنج ممكن است پايين
بيايد ،اين حالت نشانگر نقص نيست.
توجه
•از قرارگرفتن عقربه در محدوده قرمز جلوگيري نمائيد؛ در غيراينصورت موتور به شدت
صدمه ميبيند.

•محتويات پيشفرض صفحه نمايش LCD
.1مدت زمان رانندگي .2مسافت سفر .3كل مسافت طي شده
•مدت زمان رانندگي :مدت زمان طي شده ،محدوده نمايش ،0.00-99.59 ،پس از استارت
زدن موتور ،شروع به محاسبه شده و پس از رسيدن به  100صفر ميشود .ميتوانيد در 60
ثانيه اول پس از استارت زدن موتور ،آن را صفر كنيد.
•كل مسافت طي شده :محدوده نمايش  .0-999999 Kmنميتوان آن را صفر كرد .معموال
در پايين  LCDنمايش داده ميشود .با طي مسافت ،مقدار افزايش مييابد.
•مسافت سفري
مسافت سفري ،سرعت متوسط و مسافت قابل پيمايش را با تغيير حالت نمايش ميدهد.
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( )1مسافت سفري
مسافت سنج سفري ،مسافت طي شده از آخرين صفر كردن و كل مسافت طي شده پس از
آخرين خاموش كردن موتور را نمايش ميدهد .محدوده نمايش از  0 Kmتا  99.9Kmاست.
مقدار مسافت سنج سفري فقط در حافظه موقت  RAMذخيره ميگردد .درصورتي كه برق
خودرو قطع شود (برق باتري نه برق سوئيچ) ،مقدار مسافت سنج سفري صفر ميشود.
پس از فشار طوالني مدت كليد  ،TRIPمقدار نمایش در  LCDپاك شده ،سرعت متوسط نيز
همزمان پاك ميشود .درصورتي كه خودرو در حال حركت باشد ،مسافت سفري صفر شده و
سرعت متوسط ادامه مييابد.
( )2سرعت متوسط
سرعت متوسط ،سرعت بدست آمده براساس مسافت طي شده پس از استارت زدن خودرو
تقسيم بر زمان طي شدن اين مسافت است.
( )3مسافت قابل پيمايش
پس از  5 Kmرانندگي ،نمايش داده ميشود .مسافت قابل پيمايش را براساس ميزان سوخت
باقيمانده در باك محاسبه ميكند.
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زماني كه مسافت قابل پيمايش حدود  50 Kmيا كمتر است ،پيغام زير به نمايش درميآيد.

محتويات پيش فرض صفحه نمايش چندمنظوره (خودروهاي مجهز به گيربكس اتوماتيك)
 .3كل مسافت طي شده
 .2مسافت سفري
 .1اطالعات دنده
•اطالعات دنده :اطالعات دنده پس از ارسال اطالعات به  CAN busنمايش داده ميشوند و
حاوي اطالعات  D,N,R,P,6,5,4,3,2,1ميباشد.
•نمايش مسافت سفري ،سرعت متوسط ،مسافت قابل پيمايش يه ترتيب (نحوه نمايش
مشابه خودروهاي مجهز به گيربكس معمولي) است.
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عملکرد

فعال و غیرفعال نمودن
•صفحه نمايش  LCDبازبودن هريك از دربها ،درب موتور و درب پشتي را نشان ميدهد.
درصورتي كه يكي از حاالت زير رخ دهد ،چراغ خودرو به همراه درب موتور چشمك ميزنند.
درصورت عدم بازماندن دربها ،سمبل بدنه خودرو نمايش داده نميشود .درصورت بازماندن
هريك از دربها ،درب پشتي و يا درب موتور ،صفحه نمايش حالت مربوطه را نمايش
ميدهد .صفحه نمايش بطور اتوماتيك پس از بسته شدن درب تغيير ميكند.
توجه

صفحه نمایش عملکردی

•كليد  TRIPبراي تغيير اطالعات نمايش  LCDو جلو داشبورد در سمت راست و پايين
غربيلك فرمان قرار دارد .در صورت فشار كوتاه مدت اين كليد ،محتويات صفحه نمايش
 LCDتغيير ميكند؛ درصورت فشار بلندمدت اين كليد ،اطالعات نمايشی ،صفر ميشوند.
• 60ثانيه پس از استارت زدن موتور ميتوانيد اطالعات را صفر كنيد ،زماني كه صفحه
نمايش در حالت پيشفرض است ،فشار بلندمدت كليد ،مدت رانندگي را صفر ميكند؛
مسافت سفري را پس از گذشت  60ثانيه صفر كنيد.
ساعت زمان را در حالت  24ساعته نمايش ميدهد .درصورت جداشدن باتري ،زمان صفر
ميشود .روش تنظيم زمان :دكمه تنظيم را به مدت طوالني فشار داده و رها كنيد .بخش
ساعت زمان چشمك ميزند؛ اهرم را به مدت كوتاه فشار داده و رها كنيد ،تنظيم " "Hرا شروع
كنيد؛  Hبا هربار فشار يك ساعت افزايش مييابد؛ سپس كليد را به مدت طوالني فشار داده و
" "Mچشمك ميزند؛ كليد را به مدت كوتاه فشار داده و رها كنيد ،تنظيم " "Mرا شروع كنيد؛
با هر بار فشار " ، "Mزمان يك دقيقه افزايش مييابد؛ پس از تنظيم كليد را به مدت طوالني
فشار داده و رها كنيد؛ سيستم از حالت تنظيم خارج ميشود.
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فعال و غیرفعال نمودن
کلیدها
این كليدها ،تمام قفلها را باز ميكنند.

پالك کد سوئیچ

پالك کد سوئیچ
کد سوئیچ بر روي پالك کد سوئیچ حك شده است.
لطفاً پالك کلید سوئیچ را در جايي به جز داخل خودرو همانند كيف دستي خود قرار دهيد.
لطفاً در صورت گم كردن كليد يا نياز به كليد يدكي جديد به عاملیت مجاز شرکت جيلران
موتور مراجعه نماييد.
توصيه ميشود كه کد سوئیچ را يادداشت نموده و در مكاني امن قرار دهيد.
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عملکرد

فعال و غیرفعال نمودن
از كليد براي باز كردن و بستن قفلها استفاده نماييد.
كليد را در سوراخ كليد جا زده و سپس بچرخانيد.
قفل كردن :كليد را به سمت عقب خودرو بچرخانيد.
باز كردن :كليد را به سمت جلو خودرو بچرخانيد.
با بستن و باز كردن قفل درب سمت راننده ،تمام دربها قفل يا باز ميشوند.
حين باز بودن درب سمت راننده ،نميتوان همزمان بقيه دربها را قفل نمود.
هشدار
•از رها كردن كليد داخل خودرو حين حضور كودكان خودداري نماييد؛ چرا كه كودكان
ممكن است با كليد بازی كرده ،در نتيجه خودرو را استارت زده و منجر به صدمات جبران
ناپذير گردند.
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عملکرد

فعال و غیرفعال نمودن
کنترل از راه دور

 .1دكمه "باز نمودن" قفل
 .2دكمه "قفل كردن"
 .3دكمه "باز نمودن قفل" درب پشتي
درصورتي كه خودرو به سيستم فرستنده كنترل از راه دور مجهز ميباشد ،ميتوانيد از فاصله
 10متري خودرو را باز يا قفل نمائيد؛
فشار دادن دكمه باز يا قفل ،تمام دربها را باز كرده يا قفل ميكند ،درب پشتي فقط پس از
فشردن دكمه باز كردن قفل درب پشتي به مدت بيش از  2ثانيه باز ميشود.
قفل و باز نمودن :پس از بيرون كشيدن سوئيچ
در خودروهاي با حجم  1/8لیتر ،با يكبار فشار دادن كوتاهمدت دكمه بازكردن قفل ،درب سمت
چپ را باز نمائيد و با فشار دادن مجدد دكمه بازكردن قفل (ظرف 2ثانيه)  3درب ديگر را باز نمایيد؛
با فشاردادن طوالنيمدت (بيش از 2ثانيه) دكمه بازكردن قفل ،قفل تمام دربها را باز نمایيد.
در خودروهاي با حجم 2/4و 2/0لیتر ،يكبار فشاردادن دكمه بازكردن قفل ،قفل هر چهار درب را باز ميكنيد.
درصورت فشار دادن دكمه بازكردن قفل فرستنده كنترل از راه دور پس از گذشت  20الی30
ثانيه (در خودروهاي با حجم  1/8لیتر پس از  30ثانيه و در خودروهاي با حجم  2/0و  2/4پس
از گذشت  20ثانيه) چهار درب ،درب موتور و درب پشتي باز نشوند ،دربها به طور اتوماتيك
مجددا ً قفل شده ،خودرو وارد حالت ضدسرقت ميگردد .درصورتي كه ظرف مدت  20الی30
مجددا ً دكمه بازكردن قفل فشرده شود ،سيستم براي قفل كردن اتوماتيك  20الی 30ديگر
محاسبه ميكند.
توجه

•درصورتي كه چهار درب ،درب پشتي ،درب موتور به طور كامل بسته نشده باشند ،با فشار
دادن دكمه قفل ،چراغهاي هشدار چشمك زده ،آژير هشدار به صدا درميآيد و بستن
دربها را به شما يادآوري ميكند.
•با ناخن يا اجسام تيز يا كليد كار نكنيد.
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عملکرد

فعال و غیرفعال نمودن
فرستنده كنترل از راه دور
فرستنده كنترل از راه دور يك قطعه الكترونيكي است ،لطفاً براي جلوگيري از
صدمه ديدن فرستنده كنترل از راه دور ،دستورالعملهاي زير را مد نظر قرار
دهيد:
•فرستنده را در معرض دماي باال بهطور مثال روي جلو داشبورد قرار ندهيد.
•از بازكردن فرستنده كنترل از راه دور خودداري نمایيد.
•فرستنده را به زمين نيانداخته و به آن ضربه نزنيد.
•فرستنده را دور از آب قرار دهيد.
درصورت عدم عملكرد فرستنده در محدوده عادي يا روشن نشدن چراغ
نشانگر يا ضعيف بودن آن.
•قرار نداشتن در محدوده امواج راديويي بهطور مثال نزديك ايستگاههاي
راديويي يا فرودگاهها را كنترل نمائيد؛ چراكه امواج الكترومغناطيس يا
صوتي در عملكرد فرستنده تداخل ايجاد ميكنند.
•پربودن باتري را كنترل نمائيد .حين تعويض باتري ،مبحث "تعويض باتري
فرستنده کنترل از راه دور" را مطالعه نمایيد.
اگر فرستنده را گم كرديد ،براي جلوگيري از سرقت خودرو ،در اولين فرصت
به عامليت مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمایيد.
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تعويض باتري فرستنده کنترل از راه دور
پس از استفاده از فرستنده براي مدتي ،ظرفيت باتري كاهش يافته ،عملكرد
باتري ضعيف ميشود و در نتیجه عملکرد باتری کاهش یابد .در اين حالت
بايد باتري را تعويض نمائيد .پس از خارج كردن باتري كهنه ،باتري جديد را
بالفاصله سوار كرده ،مراقب باشيد بين قطعات فلزي كاتد و آند ،اتصالي برقرار
نشود .حین تعویض باتری ،لطفاً از باتری لیتیومی  CR2032یا مشابه استفاده
نمایید.
هشدار
•باتري و قطعات فرستنده كنترل از راه دور را دور از دسترس كودكان
قرار دهيد.

عملکرد

فعال و غیرفعال نمودن
 .1با استفاده از پيچگوشتي سرتخت يا ابزاري مشابه درپوش را باز كنيد.
 .2باتري خالي را خارج نمائيد.
 .3باتري جديد را به نحوي كه قطب ( )+به سمت پايين باشد سوار كنيد.
 .4پس از سواركردن باتري ،فرستنده كنترل از راه دور را محكم ببنديد .فرستنده و كليد را
در وضعيت عادي قرار دهيد.
پس از تعويض باتري عملكرد عادي فرستنده را كنترل كنيد .درصورت غيرعادي بودن با
عامليت مجاز شركت جيلران موتور تماس بگيريد.
براي حفاظت از محيط زيست ،باتري قديمي را براساس قوانين دور بريزيد.
توجه
•قرارگيري صحيح قطبهاي مثبت و منفي باتري را كنترل نمائيد.
•حين تعويض باتري از دست زدن به قطعات داخلي فرستنده خودداري نمائيد ،در
غيراينصورت بر عملکرد عادي باتری تاثیر خواهد گذاشت.
•با دست خيس باتري را تعويض نكنيد ،آب باعث زنگ زدن باتري ميشود.
•حين نصب باتري مراقب باشيد الكترود باتري را خم نكنيد ،فرستنده را از گرد و خاك و
روغن دور نگهداريد.
•فقط از باتري توصيه شده جيلران موتور يا باتري مشابه باتري كهنه استفاده نمائيد.
براي حفاظت از محيط زيست ،باتري را به روش صحيح دور بريزيد.
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عملکرد

فعال و غیرفعال نمودن
سیستم ضدسرقت الکترونیکی
سيستم ضد سرقت الكترونيكي سيستم شناسايي كد الكترونيكي ميباشد ،حين وارد كردن سوئيچ
در مغزي قفل فرمان ،فرستنده داخل سر كليد ،سيگنالي الكترونيكي را به خودرو ميفرستد و فقط
در صورتي موتور استارت ميخورد كه كد مطابق با كد شناسايي خودرو باشد.
سيستم ضد سرقت الكترونيكي بالفاصله پس از خارج نمودن سوئيچ از مغزي قفل فرمان ،فعال
ميشود.
در صورت وارد كردن كليد اصلي به داخل مغزي قفل فرمان ،سيستم ضد سرقت الكترونيكي غير
فعال ميشود تا موتور استارت بخورد.
در صورت گم كردن كليد يا نياز به كليد يدكي جديد ،عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور براي
تهيه كليد يدكي به کد سوئیچ خودرو نياز دارد؛ با اين وجود ،تعداد كليدهاي يدكي قابل تهيه
محدود ميباشد.
در صورتي كه خود اقدام به تهيه كليد يدكي جديد نماييد ،نميتوانيد با آن ،خودرو را استارت
بزنيد.
توجه
•سيستم ضد سرقت الكترونيكي را خارج نكرده ،تغيير نداده و يا باز نكنيد.
در صورت تغيير و دستكاري سيستم توسط افراد غير مجاز ،عملكرد عادي سيستم تضمين نميشود.
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عملکرد

فعال و غیرفعال نمودن
سیستم امنیت خودرو
سيستم امنيت خودرو براي جلوگيري از دزديده شدن خودرو طراحي شده است .حين فعال بودن
سيستم ضد سرقت ،در صورت بروز هر يك از شرايط زير ،آژير سيستم به صدا در ميآيد :
•هر كدام از دربها ،درب صندوق عقب يا درب موتور باز شوند.
•كليد در مغزي قفل فرمان وارد شود.
در صورتي كه فردي اقدام به صدمه زدن يا وارد شدن با زور به خودرو نمايد ،سيستم ،چراغهاي
راهنما را روشن كرده و آژير هشدار را به صدا در ميآورد.
آژیر هشدار
ميتوانيد از فرستنده كنترل از راه دور براي فعال و غير فعال نمودن سيستم امنيت خودرو و
متوقف نمودن آژير استفاده نماييد .براي اطالع از دستورالعمل ،مبحث "فرستنده كنترل از راه
دور" را مطالعه نماييد.
پس از فعال شدن سيستم امنيت خودرو ،در صورتي كه براي باز كردن ،قفل دربها يا درب
صندوق عقب از فرستنده كنترل از راه دور استفاده نشود ،آژير سيستم به صدا در ميآيد.
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عملکرد

فعال و غیرفعال نمودن
" روي فرستنده كنترل
براي فعال كردن سيستم امنيت خودرو ،دكمه "
از راه دور فشار دهيد .چراغهاي راهنما يك بار چشمك زده و تمام دربها
همزمان قفل ميشوند.
تا زماني كه سيستم امنيت خودرو فعال است ،نميتوانيد بدون غير فعال كردن
سيستم امنيت خودرو ،موتور را استارت بزنيد .در شرايط زير ،سيستم امنيت
خودرو فعال نميشود :
•هر كدام از دربها باز باشد.
•درب موتور يا درب پشتی باز باشد.
در اين حالت ،دکمه قفل فرستنده کنترل از راه دور را فشار دهید ،چراغ های
اعالم خطر  3بار چشمک زده و آژیر  3بار به صدا در می آید تا باز بودن درب،
درب پشتی یا درب موتور را یادآوری کند.
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غير فعال نمودن سيستم امنيت خودرو
" روي فرستنده كنترل از راه دور را فشار دهيد ،سيستم امنيت
دكمه "
غيرفعال شده ،چراغهاي فالشر ،دو بار چشمك ميزند.
توجه
•حين ترك خودرو سيستم امنيت خودرو را فعال نماييد ،چرا كه خودروي
قفل نشده به راحتي هدفي براي دزدان ميگردد.

عملکرد

فعال و غیرفعال نمودن
دربها

قفل کردن

باز کردن

براي قفل و بازنمودن دربها از دكمه قفل داخلي درب استفاده نمائيد.
دكمه قفل را فشار دهيد.
قفل كردن :مطابق تصوير
باز كردن :مطابق تصوير
حتي درصورتي كه دكمه قفل در وضعيت قفل قرار داشته باشد ،درب سمت راننده را ميتوان
بهطور مستقيم باز نمود.
درصورت تمايل به قفل كردن درب از بيرون بدون سوئيچ ،پيش از بستن درب ،دكمه قفل را در
وضعيت قفل قرار دهيد و سپس براي بستن درب از دستگيره بيروني استفاده نمائيد.
كليدها را داخل خودرو جا نگذاريد.
عملكرد قفل كردن و باز كردن اتوماتيك درب خودرو ،زماني كه سرعت خودرو به بيش از 20 Km/h
( 30 Km/hدر خودروهاي مدل 1/8لیتر) برسد ،تمام دربها بهطور اتوماتيك قفل ميشوند.
حين تغيير وضعيت سوئيچ از وضعيت روشن " "ONبه تجهيزات جانبي " "ACCيا قفل "،"LOCK
قفل دربها بهطور اتوماتيك باز ميشود.
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عملکرد

فعال و غیرفعال نمودن
سيستم قفل كودك
همانطوركه در تصوير نشان داده شده ،كليد را در وضعيت قفل " "LOCKقرار دهيد.
از اين عملكرد براي قفل نمودن درب عقب و باز شدن درب فقط از سمت بيرون به جاي داخل
استفاده نماييد .جيلران موتور توصيه ميكند كه هميشه حين حضور كودكان در خودرو از اين
عملكرد استفاده نماييد.
هشدار
•پيش از رانندگي از بسته بودن دربها اطمينان حاصل نماييد.
•درصورت حضور كودكان در صندلي عقب ،جهت جلوگيري از باز شدن ناگهاني درب عقب حين
رانندگي ،سيستم قفل كودك را فعال نماييد.
•در صورت قفل بودن دربها در زمان رانندگي ،حین بروز تصادف ميتوان دربها را از بيرون
باز نمود.
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عملکرد

فعال و غیرفعال نمودن
شیشه باالبرهای برقی
هنگامی که سوئيچ خودرو در وضعيت روشن " "ONقرار دارد ،با استفاده از كليدهاي عملكرد
روي دربها ،حركت شيشههاي خودرو را كنترل نمائيد .عملكرد شيشه باالبر برقي سمت راننده
داراي دو ساختار است :دارای عملكرد برگشت اتوماتيك ،فاقد عملكرد برگشت اتوماتيك.
شيشههاي مجهز به عملكرد برگشت اتوماتيك:
با استفاده از كليدهاي روي درب سمت راننده كار كنيد .شيشه سمت راننده فقط در حالت باال
رفتن اتوماتيك داراي عملكرد برگشت اتوماتيك است .كليدها داراي پنج حالت هستند ،باالبردن
دستي ،موقعيت خالي ،پايين آمدن دستي و پايين آمدن اتوماتيك از باال به پايين.
عملكرد دستي :پس از فشار دادن كليد ،شيشه حركت ميكند؛ با رهاكردن كليد ،شيشه متوقف ميشود.
بازكردن شيشه :كليد را فشار دهيد تا شيشه بهطور دستي پايين بيايد.
بستن شيشه :كليد را باال بكشيد تا شيشه بهطور دستي بسته شود.
عملكرد اتوماتيك :براي پايين آمدن اتوماتيك ،كليد را فشار داده ،سپس رها كنيد ،شيشه
بهطور اتوماتيك باز ميشود؛ براي باال رفتن اتوماتيك ،كليد را بكشيد و سپس رها كنيد ،شيشه
بهطور اتوماتيك كامال بسته ميشود .حين بسته يا باز شدن اتوماتيك :اگر كليد حالت دستي
در حالت باال آمدن/پايين رفتن شيشه فعال شده و سپس رها شود ،باال رفتن/پايين آمدن شيشه
متوقف ميشود ،اگر در حالت دستی كليد فشار داده شده/كشيده شود ،يا در حالت اتوماتيك
باالرفتن/پايين آمدن قرار گرفته و سپس رها شود ،شيشه پايين رفته/باال ميآيد.
شيشههاي فاقد عملكرد برگشت اتوماتيك:
كليد داراي  4عملكرد است ،باال رفتن دستي ،خالي ،پايين رفتن دسته و پايين آمدن اتوماتيك
از باال به پايين .درصورت فشار كليد قفل درب سمت راننده ،نميتوان با كليد شيشه باالبر برقي
سمت سرنشين كار كرد.
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عملکرد

فعال و غیرفعال نمودن
عملكرد شيشه باالبر برقي سمت سرنشين
از كليدهاي تعبيه شده روي هركدام از دربها يا كليدهاي تعبيه شده روي درب سمت راننده براي
كار با شيشه باالبرها استفاده نمائيد.
بازكردن :آرام كليد را فشار دهيد.
بستن :آرام كليد را باال بكشيد.
هشدار
جهت پيشگيري از صدمات جسمي لطفاً به موارد زير توجه نماييد:
•حين بستن شيشه ،سر ،دست و ديگر اعضاي بدن خود و ديگر سرنشينان را از مسير شيشه
دور نگهداريد .در صورتي كه گردن ،سر يا دستهاي سرنشينان الي شيشه گير كند ،ممكن
است دچار صدمات جسمي شود .از به کارگیری روش صحیح توسط سرنشینان در استفاده از
شیشه باالبر اطمینان حاصل کنید.
•حين حضور كودكان در خودرو ،از بازی كردن آنها با شيشه باالبرها جلوگيري نماييد .براي
جلوگیری از بازكردن تصادفي شيشهها توسط كودكان مبحث "كليد قفل شيشه باالبرها" را
مطالعه نماييد.
•لطفاً حين ترك خودرو سوئيچ را با خود برداريد.
•از تنها گذاشتن كودك در خودرو به ويژه حين قرار داشتن سوئيچ داخل مغزي استارت
خودداري نماييد ،چرا كه كودك ميتواند با شيشه باالبر كار كرده و منجر به وارد آمدن صدمات
جسمي به خود گردد.
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عملکرد

فعال و غیرفعال نمودن
عملكرد تاخيري:
حين قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت خاموش " ،"OFFدرصورت وجود سه
شرط زير ،ميتوانيد به كاركردن با كليدها ادامه دهيد.
 .1ظرف  60ثانيه پس از قراردادن سوئيچ خودرو در وضعيت خاموش ""OFF
 .2دو درب جلو باز نشده باشند.
 .3از فرستنده كنترل از راه دور براي بازكردن/بستن دربها (شامل عملكرد درب
پشتي) استفاده نشده باشد.
عملكرد برگشت اتوماتيك:
حين عملكرد سيستم برگشت اتوماتيك ،اگر جسمي بين قاب پنجره و شيشه
قرار گيرد ،عملكرد بسته شدن شيشه بهطور اتوماتيك متوقف شده و به حالت
قبلي برميگردد:در برخي موارد حتي درصورت واردآمدن ضربه شديد به شيشه
و بدون قرارگرفتن اجسام در بين آن ،عملكرد برگشت اتوماتيك فعال ميشود.
درصورتي كه شيشه باالبر به درستي عمل نميكند يا عملكرد برگشت اتوماتيك
فعال نميشود ،بايد شيشه باالبر برقي را تنظيم نمود.
يادآوري :حين بستن شيشه ،درصورت باال كشيدن دائمي كليد ،شيشه وارد
عملكرد دستي شده ،عملكرد برگشت اتوماتيك غيرفعال ميشود.
تنظيم شيشه باالبر برقي:
 .1در حالت باال آمدن دستي كليد را باال بكشيد تا شيشه بهطور كامل تا انتها
بسته شود ،دوباره كليد را كشيده و يك ثانيه در همان وضعيت نگه داشته،
سپس رها كنيد.
 .2درصورتي كه شيشه باالبر برقي پس از انجام عمل فوق بهدرستي كار نميكند،
براي بازرسي سيستم به عامليت مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمائيد.

هشدار
•لطفاً پيش از استفاده ،كتابچه راهنماي مالك را به دقت مطالعه نموده و
وجود عملكرد برگشت اتوماتيك را كنترل نماييد.
•از قرار دادن اعضاي بدن در مسير شيشه براي امتحان عملكرد برگشت
اتوماتيك خودداري نماييد ،چرا كه ممكن است منجر به صدمات جسمي
جدي يا حتي مرگ گردد.
•در كسري از ثانيه پيش از بسته شدن كامل شيشه ،اگر جسمي در مسير
شيشه گير كند ،عملكرد برگشت اتوماتيك فعال نميشود.
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عملکرد

فعال و غیرفعال نمودن
قفل درب پشتی
درب پشتي را بسته و از بسته شدن محكم آن ،اطمينان حاصل نمائيد.
با يكبار كشيدن دستگيره به سمت باال پس از بستن درب ،محكم بودن آن را كنترل نمائيد.
درغيراينصورت ممكن است درب پشتي حين رانندگي ناگهان باز شود.
هشدار
•پيش از رانندگي از بسته بودن درب پشتي اطمينان حاصل نمائيد ،اين كار جلوي بيرون
ريختن بارها را نميگيرد ،اما از ورود دود اگزوز جلوگيري ميكند.
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عملکرد

فعال و غیرفعال نمودن
توجه به بارها
حين بارگيري خودروها با اجسام و وسايل ،به موارد زير توجه نماييد:
•بارها و اجسام را داخل صندوق عقب به نحوي قرار دهيد كه تمام اجسام
در محل خود محكم شوند.
•از بارگيري بيش از حد خودداري نموده و با قرار دادن بارها در بخش
جلويي صندوق عقب ،تعادل خودرو را حفظ نماييد.
•جهت كاهش مصرف سوخت ،بارهاي اضافي را از خودرو خارج نماييد.
•قفسه بارها فقط براي دكور طراحي شده است؛ از قراردادن اجسام و بارها
روي قفسه خودداري نمائيد ،قفسه نميتواند وزن اجسام و بارها را كنترل
كند.

هشدار
•از قرار دادن بارها روی طاقچه و پشت صندلیهای عقب خودداری نمایید.
چرا كه در صورت ترمز ناگهاني يا تصادف ممكن است بارها به داخل
خودرو پرتاب شوند.
•حين رانندگي از قرار دادن اجسام بر روي جلو داشبورد خودداري نماييد،
چرا كه ممكن است ديد راننده را مسدود كنند يا اجسام متحرك حين
افزایش یا کاهش سرعت يا پيچيدن بر عملكرد راننده تاثير منفي بگذارند؛
همچنين هنگام بروز تصادف ممكن است اين اجسام به سرنشينان صدمه
بزنند.
•جهت پيشگيري از سر خوردن اجسام و بارها به سمت جلو حين
ترمزگيري ،ارتفاع اجسام داخل صندوق عقب نبايد باالتر از پشتي
صندلي قرار گيرد؛ بارها را تا جاي ممكن پايينتر قرار دهيد و در حد
امكان در كف صندوق بگذاريد.
•هرگز به سرنشينان اجازه نشستن داخل صندوق عقب را ندهيد ،اين
مكان براي نشستن سرنشينان طراحي نشده است .سرنشينان بايد بر
روي صندلي نشسته و كمربند ايمني خود را به نحو صحيح ببندند.
در غير اين صورت ،ممكن است بر اثر ترمزگيري يا دستانداز جاده به
راحتي صدمه ببينند.
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عملکرد

فعال و غیرفعال نمودن
درب موتور

بازكردن درب موتور
 .1اگر اهرم ضامن درب موتور را بكشيد ،درب موتور اندكي باز ميشود.
هشدار
•پيش از رانندگي ،درب موتور را ببنديد ،در غيراينصورت درب موتور ناگهان باز شده ،منجر
به تصادف ميشود.

 .2قالب ايمني جلوی خودرو را باال بكشيد تا بتوانید درب موتور را باز نمایید.
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عملکرد

فعال و غیرفعال نمودن
ميله نگهدارنده درب موتور را پس از جازدن در سوراخ درب ،در زاويه خاصي در جهت عقربه هاي
ساعت بچرخانيد؛ پس از بيرون كشيدن ميله نگهدارنده از سوراخ درب ،توصيه ميشود دوباره ميله
را در همان میزان در خالف جهت عقربههاي ساعت بچرخانيد.
پيش از بستن درب موتور ،عدم وجود اجسام و ابزار درون محفظه موتور را كنترل نمایيد .سپس
درب موتور را  200 mmاز وضعيت باز پايين آورده ،درب را رها كنيد تا بيافتد؛ نهايتاً بسته و قفل
شدن صحيح درب موتور را كنترل نمائيد.
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عملکرد

تنظیمات
صندلي
تمامي سرنشينان بايد به طور قائم به پشتي صندلي تكيه داده و حين حركت
خودرو ،كمربند ايمني خود را به طور صحيح ببندند.
هشدار
•پيش از نشستن صحيح تمام سرنشينان ،از راندن خودرو خودداري
نماييد .از نشستن بر روي صندلي تا شده ،در محفظه بار يا بر روي
بارها خودداري نماييد .در صورت ترمز اضطراري يا تصادف ناگهاني،
موقعيتهاي نادرست نشستن يا عدم بستن صحيح كمربند ايمني
ممكن است منجر به صدمات جسمي جدي گردد.
•حين رانندگي هيچ سرنشيني نبايد بايستد يا بين صندلي ها حركت
كند ،در غير اين صورت ممكن است حين بروز ترمزهاي ناگهاني يا
تصادف ،دچار صدمات جسمي جدي گردد.
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ي جلو
صندل 
پيشگيريهاي مرتبط با تنظيم صندلي جلو
صندلي جلو (مجهز به كيسه هواي جانبي)
هشدار
در صورتي كه صندلي راننده و سرنشين جلو مجهز به كيسه هواي جانبي
ميباشد ،لطفاً به پيشگيريهاي زير توجه نماييد:
•حين رانندگي از تكيه دادن به درب جلو خودداري نماييد ،در غير اين
صورت نيروي شديد حاصل از باد شدن كيسه هواي جانبي ميتواند
منجر به صدمات جسمي شديد يا 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.
•از برداشتن يا پياده كردن تزئينات صندلي يا كيسه هواي جانبي
خودداري نماييد ،چرا كه بر عملكرد عادي كيسه هواي جانبي تاثير
گذاشته ،منجر به عدم باز شدن يا باز شدن ناگهاني كيسه هواي جانبي
و در نتيجه صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد.

عملکرد

تنظیمات
هشدار
•حين حركت خودرو از تنظيم صندلي خودداري نماييد ،چرا كه جا به جايي
ناگهاني صندلي ممكن است منجر به از دست دادن كنترل خودرو شود.
•حين تنظيم صندلي ،مراقب باشيد صندلي به سرنشينان ،اجسام يا صندليهاي
عقب برخورد نكند.
•پس از تنظيم صندلي ،ميله تنظيم را رها كرده و اقدام به جلو و عقب نمودن
صندلي نماييد ،براي اطمينان از قفل شدن ،صندلي نبايد به سمت جلو يا عقب
حركت كند.
•پس از تنظيم پشتي صندلي ،بدن خود را به سمت عقب تكيه داده و از قفل شدن
آن در محل خود اطمينان حاصل نماييد.
•از قرار دادن اجسام در زير صندلي خودداري نماييد .چرا كه بر روي مكانيسم
قفل صندلي تاثير گذاشته ،ممكن است اهرم تنظيم صندلي به طور تصادفي به
سمت باال حركت كرده ،منجر به از دست دادن كنترل خودرو شود.
•حين تنظيم صندلي ،دستان خود را زير صندلي يا نزديك قطعات متحرك قرار
ندهيد .در غيراينصورت ممكن است انگشتتان صدمه ببيند.
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عملکرد

تنظیمات
تنظیم صندلی جلو (صندلی معمولی)
صندلي راننده را به نحوي تنظيم نمائيد كه به پدالها ،غربيلك فرمان ،پشت آمپر و غيره به راحتي
تسلط و دسترسي داشته باشيد.
 .1اهرم تنظيم وضعيت صندلي
بخش مياني اهرم را گرفته ،اندكي به صندلي تكيه داده و صندلي را سر دهيد ،سپس اهرم را
رها كنيد.
 .2پیچ تنظيم ارتفاع تشك صندلي
با چرخاندن پیچ تنظیم به سمت جلو يا عقب ،ارتفاع تشك صندلي كاهش يا افزايش مييابد،
پس از رسيدن به ارتفاع دلخواه ،پیچ تنظیم را رها كنيد.
 .3اهرم تنظيم زاويه پشتي صندلي
از پشتي صندلي فاصله گرفته و با حرکت اهرم تنظيم زاويه ،پشتي صندلي را در زاويه و جهت
دلخواه قرار دهيد ،پس از رسيدن به زاويه و موقعيت دلخواه ،اهرم را رها كنيد.
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عملکرد

تنظیمات
تنظیم صندلی جلو (صندلی الکتریکی)
 .1كليد تنظيم موقعيت ،زاويه تشک و ارتفاع صندلي
كليد را در جهت دلخواه حركت دهيد تا موقعيت صندلي را تنظيم نماييد .پس از رها كردن
كليد ،صندلي بالفاصله متوقف ميشود .از قرار دادن اجسام در زير صندلي جلو خودداري نماييد،
چرا كه در حركت صندلي اشكال ايجاد ميكنند.
 .2كليد تنظيم زاويه پشتي صندلي
كليد را در جهت دلخواه حركت دهيد تا زاويه پشتي در موقعیت دلخواه تنظيم شود ،سپس
کلید را رها کنید.
 .3كليد تنظيم محافظ گودي كمر صندلي
از پشتي صندلي فاصله گرفته و كليد تنظيم محافظ گودي كمر صندلي را در جهت دلخواه
بچرخانيد تا موقعيت محافظ گودي كمر در حالت دلخواه قرار گيرد.
هشدار
•برای کاهش صدمات ناشی از سر خوردن بدن از زیر کمربند ایمنی حین تصادفات ،صندلی را
بیش از حد خم نکنید .در صورتي كه راننده و سرنشينان كام ً
ال قائم نشسته و به صندلي خود
تكيه دهند ،در زمان بروز تصادف از جلو يا عقب خودرو ،كمربند ايمني بيشترين حفاظت را
خواهد داشت .در صورت خم نمودن بيش از حد صندلي ،ممكن است بخش روي پای كمربند
از روي رانها سر خورده و شكم در معرض فشار مستقيم قرار گيرد و يا بخش روي شانه كمربند
ايمني در تماس با گردن قرار گيرد .در صورت بروز تصادف از جلوي خودرو ،خم كردن بيش از
حد صندلي احتمال صدمات جسمي جدي را شديدا ً افزايش خواهد داد.
37

عملکرد

تنظیمات
تنظیم صندلی های ردیف دوم
 .1اهرم تنظيم موقعيت صندلي
اهرم را نگه داشته و به سمت باال بكشيد ،سپس آرام به صندلي تكيه داده و صندلي را در موقعيت
دلخواه قرار دهيد؛ پس از تنظيم ،اهرم را رها كنيد.
 .2اهرم تنظيم زاويه پشتي صندلي
اهرم تنظيم را به سمت پايين بكشيد ،به پشتي صندلي تكيه دهيد تا پشتي صندلي در زاويه دلخواه
قرار گيرد؛ سپس اهرم را رها كنيد.
درصورتي كه در صندلي وسط عقب سرنشيني مينشيند ،زاويه پشتي هردو صندلي را بايد به يك
میزان تنظيم نمود.
هشدار
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•حين رانندگي صندلي را تنظيم نكنيد.
•حين نشستن سرنشين در صندلي وسط عقب ،پشتي هردو صندلي را با يك زاويه و در يك
محل تنظيم نمایيد .در غيراينصورت ،سرنشين قادر به بستن كمربند ايمني نبوده ،ممكن است
در صورت بروز تصادف به شدت آسيب ببيند.
•از بازكردن بيش ازحد صندلي خودداري نمائيد .فقط زماني كه سرنشينان بهطور قائم نشسته
و به پشتي صندلي تكيه دادهاند ،كمربندهاي ايمني حداكثر حفاظت را در تصادفات روبه جلو-
روبه عقب را فراهم ميآورد .درصورتي كه در صندلي لم دهيد ،بخش روي پا بر روي رانها
سرخورده و شكم شما در معرض فشار مستقيم قرار ميگيرد يا ممكن است بخش روی شانه
با گردن شما تماس پيدا كند .در تصادفات روبه جلو ،بازشدن بيش از حد صندلي ،احتمال
صدمات جسمي و مرگ را افزايش ميدهد.
•پس از تنظيم پشتي صندلي ،بدن خود را به عقب تكيه داده ،از قفل شدن پشتي صندلي
اطمينان حاصل نمایيد.

عملکرد

تنظیمات
جمع كردن صندلي هاي رديف دوم
براي استفاده حداكثري از فضاي بار ميتوان پشتي صندليهاي رديف دوم را تا نمود.
پشتي صندلي سمت راست را به سمت جلو به موقعيت افقي تا كنيد؛ پشتي و تشك صندلي را به
همراه هم به جلو جمع كنيد تا بتوان به صندلي سوم دسترسي پيدا كرد.
 .1وسط صندلي را نگهداشته به سمت باال بكشيد ،صندليهاي رديف دوم را به سمت عقب هل داده،
سپس به سمت جلو بكشيد تا قفل شوند.
 .2پشت سريها را تا پايينترين مكان ،پايين بكشيد.
 .3زيرآرنجي وسط را باال ببريد تا قفل شود.
 .4اهرم تنظيم زاويه پشتي صندلي را پايين بكشيد تا پشتي صندلي تا شود.
براي برگرداندن ،پشتي صندلي را باال بياوريد تا در محل خود قفل شود.
هشدار
حين برگرداندن پشتي صندلي به موقعيت عمودي ،براي جلوگيري از صدمات جسمي يا حتي
مرگ حين تصادف يا ترمزهاي ناگهاني ،پيشگيريهاي زير را مد نظر قراردهيد :
•بخش بااليي پشتي صندلي را به سمت جلو و عقب فشار دهيد و از قفل شدن پشتي صندلي
اطمينان حاصل نمائيد ،در غيراينصورت كمربند ايمني بهدرستي عمل نميكند.
•عدم وجود پيچ يا گره در كمربند ايمني را كنترل نموده ،مراقب باشيد بين پشتي و تشك
صندلي گير نكند و براي دسترسي آسان كمربند را در محل صحيح قرار دهيد.
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عملکرد

تنظیمات
پشت سری
براي راحتي و ايمني شما ،پشت سري را پيش از رانندگي تنظيم نمائيد.
باال بردن :پشت سري را به سمت باال بكشيد.
پايين آوردن :حين فشار دكمه ضامن قفل ،پشت سري را به سمت پايين فشار دهيد .هرقدر پشت
سري به سر نزديكتر باشد ،عملكرد بيشتري در حفاظت از سرنشين خواهد داشت .بنابراين استفاده
از بالشتكهايي كه بين بدن و پشتي صندلي قرارميگيرند ،توصيه نميشود.
هشدار
صندلی جلو
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•ارتفاع پشت سري را طوري تنظيم نماييد كه بخش مركزي آن همراستا با باالي گوشها قرار
گيرد.
•پس از تنظيم پشت سري ،از قفل شدن آن در محل خود اطمينان حاصل نماييد.
•از رانندگي با خودرويي كه پشت سري ندارد ،خودداري نماييد.

عملکرد

تنظیمات
صندلی ردیف دوم

صندلی ردیف سوم

زيرآرنجي
حين نياز به زيرآرنجي ،مطابق تصوير زيرآرنجي را بيرون كشيده و در حالت افقي قرار دهيد.
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عملکرد

تنظیمات
تنظيم صندليهاي رديف سوم
براي دسترسي آسان به محفظه بار ميتوان پشتي صندليهاي عقب را به جلو خم نمود.
 .1پشت سري را پياده كنيد.
 .2قفل پشتي صندلي را باز كرده و به سمت پايين تا كنيد.
پشتي صندليهاي عقب را ميتوان جداگانه و براساس نياز خم نمود.
هشدار
حين برگرداندن پشتي صندلي به موقعيت عمودي ،براي جلوگيري از صدمات جسمي يا حتي
مرگ حين تصادف يا ترمزهاي ناگهاني ،پيشگيريهاي زير را مد نظر قراردهيد :
•بخش بااليي پشتي صندلي را به سمت جلو و عقب فشار دهيد و از قفل شدن پشتي صندلي
اطمينان حاصل نمائيد ،در غيراينصورت كمربند ايمني بهدرستي عمل نميكند.
•عدم وجود پيچ يا گره در كمربند ايمني را كنترل نموده ،مراقب باشيد بين پشتي و تشك
صندلي گير نكند و براي دسترسي آسان كمربند را در محل صحيح قرار دهيد.
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عملکرد

تنظیمات
سقف برقی (سان روف)

عملکرد کشویی

کلید

2

کلید

1

عملکرد تاشو

وضعیت سوئیچ

عملکرد

موقعیت 0
موقعیت 1
موقعیت 2
موقعیت 3
موقعیت 4
موقعیت 5
موقعیت 6
موقعیت 7
موقعیت 8

وضعيت اوليه كليد

بازشدن كشويي سريع
بازشدن كشويي دستي
بسته شدن كشويي دستي
بسته شدن كشويي سريع
بازشدن تاشو سريع

بازشدن تاشو دستي

بسته شدن تاشو دستي
بسته شدن تاشو سريع

مدت زمان فشار دکمه

< 500ms

40ms-500ms
40ms-500ms
< 500ms
< 500ms
40ms-500ms
40ms-500ms
< 500ms

يادآوري  :هرگونه عملكردي بجز هشت عملكردي توضيحي در باال ،عملكرد سقف برقي را متوقف ميكند.
مشخصات عملكردي :
عملكرد دستي :حين فشار دكمه  ،40ms-500msسقف شيشهاي تا رها كردن ،بهطور مداوم عمل ميكند.
عملكرد سريع :درصورتي كه مدت زمان فشار دكمه بيش از  500msباشد ،پس از رها كردن كليد،
سقف برقي بهطور اتوماتيك باز يا بسته ميشود تا دوباره كليد را فشار دهيد.
متوقف كردن عملكرد :حين بازشدن كشويي سقف برقي ،درصورتي كه يكي از حاالت زير رخ دهد،
سقف برقي در موقعيت حاضر متوقف ميشود.
اگر عملكرد بستن اتوماتيك فعال شود و سوئيچ از مغزي قفل فرمان خارج شود ،بخش عقب سقف برقي
بهطور اتوماتيك قفل میشود .درصورت برخورد با مانع ،عملكرد برگشت اتوماتيك حين بستن فعال می شود.
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عملکرد

تنظیمات

کلید 1
(دید از جوانب) عقب

کلید 1
(دید از جوانب)

عقب

کلید 2
(دید از جوانب) عقب

کلید 2
(دید از جوانب) عقب
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عملكرد برگشت اتوماتيك
درصورت وجود مانع حين بسته شدن اتوماتيك سقف برقي ،سقف برقي بالفاصله متوقف شده و
 200mددر جهت مخالف حركت ميكند.
يادآوري :درصورتي كه دكمه بستن را نگهداريد ،سان روف عملكرد برگشت اتوماتيك ندارد.
سايبان :حين رانندگي با سرعت زياد ،درصورت بازبودن سقف برقي ،بستن سايبان ممنوع است.
هشدار
•جهت جلوگیری از صدمات جسمي جدي ،پيشگيريهاي زير را مدنظر قرار دهيد:
•حين حركت خودرو ،تمام سرنشينان بايد سر ،دستها و ديگر بخشهاي بدن خود را از سقف
برقي باز دور نگهدارند ،در غير اين صورت ممكن است حين بروز تصادف يا ترمزهاي ناگهاني
دچار صدمات جسمي جدي شوند.
•حين حركت سقف برقي ،از خارج كردن سر ،دستها و يا ديگر بخشهاي بدن از سقف
خودداري نماييد.
•حين وجود يخ بر روي سقف برقي ،هرگز سقف برقي را باز نكنيد ،چرا كه نيروي شديد وارده
ميتواند به قطعات سقف برقي صدمه بزند.
•حين خارج شدن از خودرو ،از برداشتن سوئيچ اطمينان حاصل نماييد.
•هرگز به ويژه حين وجود سوئيچ در مغزي استارت ،كودكان را در خودرو تنها نگذاريد ،چرا كه
ممكن است با كليد سقف برقي بازی كرده ،منجر به حادثه شوند.
•حين بستن سقف برقي ،تمام سرنشينان بايد سر ،دستها و ديگر بخشهاي بدن خود را از
سقف باز دور نگهدارند.
•از نشستن نزديك محدوده سقف برقي باز خودداري نماييد.

عملکرد

تنظیمات
تنظيم مجدد سقف برقي:
ً
درصورتي كه موقعيت سقف برقي به هم خورده است،به روش زير آن را تنظيم نمائيد .كليد  2را بيش از  5ثانيه فشار دهيد ،سيستم سان روف مجددا تنظيم ميشود.
نگهداري:
درصورت لزوم ،از شيش ه پاككن براي تميز كردن سقف برقي استفاده نمائيد .لطفاً از تميزكنندههاي با ویسکوزیته باال استفاده نكنيد! بهطور مرتب ريلهاي راهنما
را روانكاوي نمائيد (تقريبا هر سه ماه يكبار) از گريس يا روغن های با ویسکوزیته باال (جامد) استفاده نكنيد.
مشكل

سقف برقي صداي باد ايجاد ميكند.

صداي غير عادي در ريل راهنما

سقف برقي به درستي عمل نميكند.

علت ممكن

راه حل

فاصله نادرست بين صفحه شيشهاي و لبه بازشو

نوار آب بندي در سمت چپ و راست را بیرون آورده ،مهرههاي سفت
كننده را باز نموده و فاصله انداز را داخل فضاي بين شيشه و سقف برقي
قرار داده و فاصله را تنظيم نماييد.

ارتفاع نادرست صفح ه شيشهاي و سقف

پيچهاي سفت كننده را باز كنيد تا بتوان ارتفاع شيشه را تنظيم نمود.

نوار آب بندي صدمه ديده

نوار آب بندي را تعويض نماييد.

وجود مواد خارجي در ريل راهنما
فيوز سوخته

فيوز را تعويض نماييد.

اتصال ضعيف كليد

كليد را تعويض نماييد.

نقص ماژول كنترلي

ماژول كنترل را تعويض نماييد.

نقص موتور

صدمه ديدن دستگاه
نشتي آب از سقف برقي

ريل راهنما را تميز كرده و روانكاري نماييد.

گرفتگي لوله تخليه آب

موتور را تعويض نماييد.

دستگاه را تعويض نماييد.
با استفاده از تفنگ باد فشار قوی ،به لوله تخليه بدميد.
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عملکرد

تنظیمات
سيستم روشنایی
چراغهاي داخلي ،خارجي و چراغهاي راهنما ،روشنايي الزم براي رانندگي در
روز و هشدار دادن به ديگر خودروها و پيادهها را فراهم ميآورند.
•نحوه عملكرد كليدهاي چراغهاي خارجي و چراغهاي راهنما در مبحث
دسته راهنما در اين كتابچه توضيح داده شده است.
•چراغ نشانگر چراغهاي خارجي و چراغهاي راهنما در بخش پشت آمپر در
اين كتابچه توضيح داده شده است.
•از پياده كردن قطعات خودداري نمایيد؛ درصورت سوختن چراغها ،لطفا به
عامليتهاي مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمائيد.
•درصورت برهم خوردن عملكرد نورباال و نورپايين چراغهاي جلو ،لطفاً براي
تنظيم محدوده عملكرد چراغ به عامليتهاي مجاز شركت جيلران موتور
مراجعه نمائيد.
•حين رانندگي در روزهاي باراني ،يا درصورتي كه شيشه چراغ پس از
شستشو مه گرفته است ،سمت داخلي چراغهاي خارجي ،همانند چراغهاي
جلو بهطور موقت مه ميگيرد كه علت آن تفاوت دمايي قسمت داخلي و
بيروني چراغ است و بنابراين نشانگر مشكل نميباشد .اما درصورت مشاهده
قطرههاي بزرگ آب داخل چراغ يا جمع شدن آب درون آن ،لطفاً به
عامليتهاي مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمائيد.
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توجه
•حين سرويس نمودن ،كابل منفي باتري را قطع كنيد.
پيش از تعويض المپ چراغ را خاموش كرده و اجازه دهيد المپ سرد شود.
•حين سوار كردن المپ جديد ،به حباب المپ دست نزنيد.
•درصورتي كه سطح المپهاي هالوژن (چراغ جلو و چراغ مه شكن جلو)
روغني شود ،پس از روشن كردن چراغ ،المپ داغ شده و عمر مفيد آن
كاهش مييابد.
•ازآنجا كه المپ هاي هالوژن فشار بااليي دارند ،حين كاركردن با آنها
مراقب باشيد ،درصورت افتادن ،المپ تركيده و ذرات شيشه به اطراف
پرتاب ميشود.
•حين تعويض ،از المپي با مدل و قدرت مشابه استفاده نمائيد.
•پس از تعويض المپ ،سوكت را محكم وصل كنيد.

عملکرد

تنظیمات
 .1چراغ نورباال
 .3چراغ موقعيت
 .5چراغ ترمز/چراغ موقعيت
 .7چراغ دنده عقب

 .2چراغ راهنماي جلو
 .4چراغ نورپايين
 .6چراغ راهنماي عقب

مشخصات المپها :
•چراغ تركيبي جلو
چراغ نور باال H7 :
چراغ نورپايينH7 :
چراغ موقعيتW5W :
چراغ راهنماPY21W :
•چراغ تركيبي عقب
چراغ موقعيتLED :
چراغ ترمزLED :
چراغ راهنماPY21W :
چراغ دنده عقبW16W :
•چراغ مه شكن عقبP21W :
•چراغ مه شكن جلوH11 :
•چراغ ترمز باال (سوم)
•چراغ پالك راهنمايي و رانندگيW5W :
•چراغ دربW3W :
•چراغ سقفيW5W :
•چراغ مطالعه جلوW5W :
•چراغ مطالعه عقبC5W :
•چراغ آينه آرايشيW5W :
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عملکرد

تنظیمات
روشنايي داخل كابين
چراغ سقفي ،روشنايي الزم را براي راننده و سرنشينان فراهم آورده ،شامل چراغ مطالعه جلو و چراغ
مطالعه عقب است ،چراغ مطالعه عقب به عنوان يادآور بازماندن درب نيز عمل ميكند.
•چراغ مطالعه عقب داراي سه موقعيت درب " ،"DOORخاموش " "OFFو روشن " "ONمي باشد.
•حين قرار دادن كليد در موقعيت روشن ،ميتوان از چراغ به عنوان چراغ مطالعه استفاده نمود.
•حين قرار دادن كليد در موقعيت درب ،درصورت باز ماندن درب ،چراغ مطالعه عقب روشن شده
و پس از حدود  30ثانيه خاموش ميشود؛ حين بستن چهار درب و خاموش نمودن موتور ،چراغ
مطالعه عقب خاموش ميشود؛ درصورت بازكردن قفل دربها با استفاده از فرستنده كنترل از
راه دور ،چراغ مطالعه عقب ،خاموش ميشود.
•حين قرار داشتن كليد در حالت خاموش ،چراغ مطالعه عقب خاموش ميماند.
چراغها داخل خودرو در سقف تعبيه شدهاند.
چراغ صندوق عقب در سمت چپ صندوق عقب تعبيه شده است؛ پس از بازكردن درب پشتي ،اين
چراغ روشن ميماند .حتي درصورتي كه سوئيچ را برداشتهايد و چراغهاي خودرو خاموش هستند،
اين چراغ باز هم روشن ميماند.
براي خاموش شدن چراغ ،درب پشتي را ببنديد.
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عملکرد

تنظیمات
موقعيت  : 1چراغهاي موقعيت ،چراغ پالك راهنمايي و رانندگي ،روشنايي صفحه نمايش .چراغ
موقعيت ممكن است روي صفحه كيلومتر روشن شده ،عملكرد چراغهاي موقعيت را نشان دهد.
موقعيت  : 2چراغهاي جلو و تمام چراغهاي ديگر
موقعيت ( 3اتوماتيك)  :چراغهاي جلو و/يا تمام چراغهاي موقعيت .1
اين چراغها براساس ميزان روشنايي محيط اطراف ممكن است بهطور اتوماتيك روشن و خاموش
شوند.
حين رانندگي با خودرو در تونل يا پاركينگها ،براي روشن كردن چراغهاي جلو ،كليد مدور دسته
راهنما را در موقعيت  3قرار دهيد.
سنسور كنترل چراغهاي اتوماتيك در سمت باالي جلو داشبورد سمت راننده قرار دارد .از قرار دادن
اجسام و چسباندن برچسب در اين بخش خودداري نمائيد.
درصورتي كه فكر ميكنيد زمان عملكردي چراغهاي جلو اتوماتيك خيلي زود يا خيلي دير است:
براي تنظيم سنسور به عامليتهاي مجاز شرکت جيلران موتور مراجعه نمایيد.
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عملکرد

تنظیمات
چراغ نورباال و نورپايين
براي استفاده از نورباال ،چراغهاي جلو را روشن نموده و دسته راهنما را به موقعيت  1فشار دهيد.
براي استفاده از نورپايين ،دسته راهنما را باال كشيده در موقعيت  2قرار دهيد.
چراغ نشانگر نورباالي چراغهاي جلو (آبي) روي صفحه كيلومتر روشن ميشود.
حين قرارداشتن چراغهاي جلو در موقعيت نورباال
براي چشمك زدن چراغهاي جلو در حالت نورباال ،دسته راهنما را كامال باال بكشيد ()3؛ براي توقف
چشمك زدن ،دسته راهنما را رها كنيد.
حين قرار داشتن كليد مدور در حالت خاموش " ،"OFFچراغهاي جلوي نورباال باز هم چشمك ميزند.
چراغهاي راهنما
درصورت تمايل به استفاده از چراغهاي راهنما ،دسته راهنما را به سمت بيرون فشار داده يا به
سمت خود بكشيد.
سوئيچ بايد در وضعيت روشن " "ONقرار داشته باشد.
پس از دور زدن ،دسته راهنما بهطور اتوماتيك به موقعيت اوليه بازميگردد ،اما براي تغيير الين،
دسته راهنما را بهطور دستي برگردانيد .حين فرستادن سيگنالهاي تغيير الين ،دسته راهنما را به
موقعيت ( )2فشار داده يا بكشيد و نگه داريد.
عملكرد تغيير الين :
حين روشن كردن و خاموش نمودن سريع چراغهاي راهنما ،چراغهاي راهنماي آن سمت ،سه بار
چشمك زده ،تغيير الين را به ديگر رانندگان هشدار ميدهد.
هشدار ترمز اضطراري :
حين ترمزگيري اضطراري ،تمام چراغهاي راهنما روشن شده ،به ديگر رانندگان هشدار ميدهند.
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تنظیمات
براي روشن نمودن چراغ مه شكن جلو وعقب حين روشن بودن چراغهاي عقب ،كليد مدور دسته
راهنما را به سمت راست بچرخانيد.
موقعيت ...1چراغ مه شكن جلو روشن ميشود.
موقعيت ...2چراغ مه شكن جلو وعقب روشن ميشود.
چراغ نشانگر مه شكن عقب روي صفحه نمايشگر روشن يا خاموش بودن مه شكن عقب را نشان
ميدهد .پس از خاموش كردن چراغ موقعيت ،چراغ مه شكن جلو وعقب خاموش ميشوند .پس از
خاموش كردن چراغهاي جلو ،حتي درصورتي كه چراغهاي جلو را دوباره روشن كنيد ،چراغهاي مه
شكن عقب روشن نميشود .براي روشن كردن مجدد چراغ مه شكن عقب ،كليد مدور دسته راهنما
را دوباره به روش توضيحي باال در حالت چراغ مه شكن عقب قرار دهيد.
عملكرد راهنماي خانه
 .1در حالت حفاظتي (نه حالت سيستم ضد سرقت) كليد قفل فرستنده كنترل از راه دور را
ظرف  2ثانيه ،دوبار فشار دهيد .چراغهاي جلو به مدت  60ثانيه روشن ميشوند و پس از 60
ثانيه خاموش ميشوند؛ در مدت  60ثانيه ،دكمه بازكردن فرستنده كنترل از راه دور را يكبار
فشار دهيد ،سيگنال خروجي  BCMقطع شده و چراغ جلو خاموش ميشوند (دربها باز نشده،
نميتوان از خودرو خارج شد).
 .2در فاصله  10متري از خودرو حين قرار داشتن سوئيچ در موقعيت روشن " "ONيا در موقعيت
" ،"OFFظرف  2ثانيه ،كليد چراغهاي جلو را ازموقعيت خاموش " "OFFبه چراغهاي موقعيت
كوچك يا چراغهاي جلو يا چراغهاي اتوماتیک قرار داده و سپس به موقعيت خاموش ""OFF
برگردانيد ،عملكرد راهنماي خانه فعال خواهد شد ،كم نور شدن چراغ جلو با  30ثانيه تاخير انجام
ميشود .زماني كه عملكرد راهنماي خانه چراغهاي جلو ،فعال شده است ،اگر هركدام از دربها باز
شود ،كم نور شدن چراغهاي جلو با  180ثانيه تاخير انجام ميشود (تاخير دوباره در زمان محاسبه
ميشود).
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تنظیمات
برف پاككن و شيشه شوي جلو

حين روشن كردن برف پاككنها ،اهرم را به موقعيت دلخواه حركت دهيد.
سوئيچ بايد در وضعيت روشن قرار داشته باشد.
موقعیت اهرم برف پا کن

موقعیت 1
موقعیت 2
موقعیت 3
موقعیت 4
موقعیت 5
شیشه شوی
شیشه عقب

عملکرد
متناوب
سرعت كم
سرعت باال
مه زدايي
پاشش آب به شیشه جلو

درصورت تمايل به يك حركت رفت و برگشت برف پاككن ،اهرم را به سمت باال حركت داده و رها كنيد.
براي پاشش مايع شيشهشوي ،اهرم برف پاككن را به سمت خود بكشيد (موقعيت )5
 .1پاشش آب :كليد را به سمت پايين بچرخانيد.
 .2برف پاككن عقب :كليد را در موقعيت " "ONقرار دهيد.
 .3شيشه شوي عقب :كليد را به سمت باال در آخرين موقعيت بچرخانيد.
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تنظیمات

در هواي سرد و يخبندان ،پيش از پاشش مايع بر روي شيشه شوي ،از عملكرد
بخارزدايي براي گرم كردن شيشه استفاده نمایيد .اين عمل از انجماد مايع
شيشه شوي بر روي شيشه جلو و از دست دادن ديد جلوي خودرو ،جلوگيري
ميكند .لكهها را به آرامي با دستمال پارچهاي تميز نمایيد .از بنزين براي تميز
كردن تيغههاي برف پاككن استفاده نكنيد ،در غيراينصورت تيغهها تغييرشكل
پيدا ميكنند .درصورت آسيب ديدن شديد تيغه ،براي تعويض تيغه برف پاككن
به عامليتهاي مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمایيد.
توجه
•درصورت خشك بودن شيشه جلو از برف پاككنها استفاده نكنيد ،در
غيراينصورت شيشه جلو صدمه ميبيند.
•تيغهها را بهطور مرتب كنترل نمائيد .درصورت كثيف بودن تيغه را تميز
كنيد ،در غيراينصورت ديد راننده ضعيف ميشود .هرگونه كثيفي دير
پاك شو را با دستمال نخي آغشته به شويندههاي الكلي تميز كنيد .از
بنزين استفاده نكنيد ،در غيراينصورت برف پاككن تغيير شكل يافته ،بر
عملكرد برف پاككن تاثير منفي ميگذارد .در صورت آسیب شدید تیغه
به عامليتهاي مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمائيد.
•تيغهها را بازرسي نموده و از عملكرد عادي آنها اطمينان حاصل نمائيد.
پيش از عملكرد برف پاككنها ،آبپاش را فعال كنيد ،درغيراينصورت
شيشه جلو ،خش ميافتد .همزمان ،ممكن است تيغه صدمه ديده يا به دليل
اصطكاك باالي تيغه ،موتور برف پاككن بسوزد .پس از روشن كردن برف
پاككن ،عدم وجود صداي غير عادي از موتور برف پاككن را كنترل نمائيد،
درصورتي كه موتور صدايي مثل "هو" ميكند و نميچرخد ،برف پاككن را
بالفاصله خاموش كرده و به تعمير يا تعويض برف پاككن به عامليتهاي
مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمایيد.

توجه
•حين عملكرد عادي برف پاككن ،پس از خاموش كردن برف پاككن تيغه
بايد در موقعيت مخصوص زير شيشه جلو متوقف شود .درصورتي كه تيغه
در جاي نادرست متوقف شده است براي تعمير برف پاككن به عامليتهاي
مجاز شركت جيلران موتور مراجعه نمائيد.
•در روزهاي گرم تابستان ،براي جلوگيري از قرار گرفتن تيغه در معرض
آفتاب شديد ،خودرو را در مكانهاي سايه پارك نمایيد .درصورتي كه در
هواي سردزمستان تيغه يخ زده يا برف گرفته است ،بالفاصله برف پاككن
را خاموش كنيد .برف و يخ را تميز كرده و سپس از برف پاككن استفاده
نمائيد؛ درغيراينصورت به دليل اصطكاك مقاومتي باال ،موتور برف پاككن
ميسوزد.
•از بازكردن موتور برف پاككن خودداري نمائيد؛ درصورتي كه برف پاككن
به درستي عمل نميكند ،براي تعمير يا تعويض آن به عامليتهاي مجاز
شركت جيلران موتور مراجعه نمایيد.
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تنظیمات
 .1كليد تغيير وضعيت صفحه نمايش چندمنظوره()TRIP
فشار كوتاه مدت كليد منجر به تغيير وضعيت صفحه نمايش و تغيير محتواي صفحه نمايش LCD

ميشود .فشار طوالني مدت كليد ،اطالعات را پاك ميكند (اطالعات پاك شده ظرف  60ثانيه و
پس از  60ثانيه متفاوت هستند).
 .2كليد تنظيم ارتفاع شعاع نور چراغهاي جلو
اين كليد ارتفاع شعاع نور چراغهاي جلو را از طريق عدد انتخابي ،تنظيم ميكند.
 .3چراغ هشدار ضدسرقت
زماني كه سيستم ضدسرقت خودرو فعال است ،چراغ نشانگر سيستم ضد سرقت چشمك زده ،فعال
بودن سيستم ضدسرقت را نشان ميدهد.
 .4كليد ضامن درب پشتي
فشار كوتاه مدت كليد ،درب پشتي را باز ميكند.
 .5كليد بخارزدايي
فشاردادن كليد برفك و بخارزدايي ،عملكرد را فعال يا غيرفعال ميكند .زماني كه چراغ نشانگر
روشن باشد ،سيستم برفك و بخارزدايي در حال عملكرد است ،درصورت خاموش بودن چراغ نشانگر،
سيستم در حالت غيرفعال قراردارد.
 .6كليد چراغهاي اعالم خطر (فالشر)
با فشاردادن كليد ،چراغهاي اعالم خطر ،روشن ميشوند .تمام چراغهاي راهنما و چراغهاي خارجي
ديگر خودرو و چراغهاي نشانگر روي صفحه كيلومتر چشمك خواهند زد .از اينكه براي هشدار دادن
موقعيت اضطراري به ديگر خودروها و پيادهها استفاده نمائيد.
 .7كليد گرمكن صندلي راست/چپ
 .8نمايشگر پارك
حين چشمك زدن چراغ ،به اطراف خودرو و موانع توجه كافي داشته باشيد.
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تنظیمات
آينهها

آينه بغل
آينه بغل را به نحوي تنظيم نمائيد كه جوانب خودرو در آينده ديده شود .حين وجود يخ روي آينه
بغل ،براي برطرف شدن يخ ،دكمه يخزدايي روي پانل تهویه مطبوع را فشار دهيد.
هشدار
•آينه بغل را حين رانندگي تنظيم نكنيد ،چراكه ممكن است منجر به عملكرد اشتباه راننده و
در نتيجه تصادف ميشود.
ً
•پس از روشن كردن عملكرد يخزدايي ،سطح آينه داغ ميشود ،لطفا به سطح آينه دست نزنيد.
تنظيم آينه بغل با استفاده از اين كليد انجام ميشود.
حين قرار داشتن كليد در موقعيت " ،"Lآينه بغل سمت چپ را ميتوان تنظيم كرد ،دستگیره را
ميتوانيد در جهت دلخواه به صورت  360درجه بچرخانيد.
حين قرار داشتن كليد در موقعيت " ،"Rآينه بغل سمت راست را ميتوان تنظيم كرد ،دستگیره را
ميتوانيد در جهت دلخواه به صورت  360درجه بچرخانيد.
توجه
•درصورتي كه آينه بغل يخ زده است ،از كاركردن با كنترلها يا تراشيدن يخ روي آينهها
خودداري نمایيد؛ از اسپري يخزدا براي تميزكردن يخ استفاده نمایيد؛ پس از امكان حرکت
آزادانه آينه بغل،آن را تنظيم نمایيد.
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تنظیمات
تنظيم آينه بغل (دستي)

حين پارك در مكانهاي باريك ،ميتوان آينه بغل را به سمت خودرو تا كرد .براي تا كردن آينه ،آن
را آرام فشار دهيد تا صداي كليك شنيده شود.
هشدار
•از رانندگي حين خم بودن آينهها خودداري نمائيد .پيش از رانندگي هر دو آينه سمت راننده
و سرنشين را بهدرستي تنظيم نمایيد.
•براي جلوگيري از صدمات جسمي و آسيب ديدن آينه بغل ،از تنظيم آينه حين رانندگي
خودداري نمایيد.

آينه ديد عقب ضد انعكاس

دو حالت براي آينه ديد عقب وجود دارد:
 .1حالت ضد انعکاس
 .2حالت عادی
آينه ديد عقب را به نحوي تنظيم نماييد كه پشت خودرو در آينه ديده شود.
در صورت رانندگي در شب ،براي كاهش انعكاس نور شديد خودروهاي پشت سر ،آينه ديد عقب را
در حالت ضد انعكاس قرار دهيد.
هشدار
•هرگز حين رانندگي آينه ديد عقب را تنظيم نكنيد ،چرا كه ممكن است منجر به عملكرد
نادرست راننده و در نتيجه تصادف ناگهاني و صدمات جسمي گردد.

56

عملکرد

تنظیمات
غربيلك فرمان قابل تنظيم

براي تغيير زاويه غربيلك فرمان ،غربيلك فرمان را نگهداشته ،اهرم تنظيم زاويه را به سمت پايين
فشار داده ،غربيلك فرمان را در محل دلخواه قرار داده و سپس اهرم تنظيم را مجددا ً به محل صحيح
برگردانید.
يادآوري :ستون فرمان و جهت رانندگي در صفحه عمودي يكسان قرار ندارند ،بلكه  27/5درجه كج
شدهاند ،زاويه قابل تنظيم  3/5درجه است.
هشدار
•هرگز حين رانندگي غربيلك فرمان را تنظيم نكنيد ،در غيراينصورت ،ممكن است منجر به
از دستدادن كنترل خودرو ،بروز تصادف ،صدمات جسمي جدي و آسيب ديدن خودرو شود.

57

عملکرد

تنظیمات
سيستم تهویه مطبوع A/C
سيستم تهويه مطبوع با كنترل اتوماتيك
 .1كليد كنترل سرعت فن
 .2كليد انتخاب دريچههاي خروجي هوا ""MODE
 .3كليد كنترل برفكزدايي/بخارزدايي جلو
 .4كليد كنترل دما
 .5كليد ورود هواي تازه بيرون
 .6كليد گردش هواي داخل خودرو
 .7كليد تهويه مطبوع ""A/C
 .8كليد خاموش نمودن ايركانديشن ""OFF
 .9كليد اتوماتيك ""AUTO
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تنظیمات
كليد وضعيت دريچههاي خروجي هوا و كليد برفكزدايي جلو
كليد  MODEداراي چهار عملكرد زير ميباشد كه در صفحه نمايش  LCDنشان داده ميشود:
وزش هوا به جلو :هواي خروجي بهطور عمده به صورت ميوزد.
وزش هوا به جلو/كف :هواي خروجي بهطور عمده به صورت و پاها ميوزد.
وزش هوا به كف :هواي خروجي بهطور عمده به پاها ميوزد.
وزش هوا به كف/برفكزدايي/بخارزدايي :هواي خروجي بهطور عمده به پاها وزيده و از
دريچههاي خروجي زير شيشه جلو خارج ميشود.
دكمه برفكزدايي شيشه جلو
درصورت عملكرد برفكزدايي شيشه جلو ،چراغ نشانگر زرد روشن شده ،صفحه نمايش ،LCD
را نشان ميدهد.
عالمت
كليد كنترل دما :براي كنترل دماي هواي خروجي ،جهت افزايش دما ،كليد را در جهت " "+و جهت
كاهش دما ،كليد را در جهت " "-بچرخانيد.
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تنظیمات
كليد كنترل سرعت وزش هوا
براي تنظيم سرعت فن دمنده اين كليد را بچرخانيد؛ براي افزايش سرعت ،كليد را در جهت " "+و
براي كاهش سرعت ،كليد را در جهت ""-بچرخانيد.

كليدهاي كنترل
كليد "-"AUTOكنترل اتوماتيك وضعيتها
كليد " - "OFFبراي خاموش كردن سيستم ايركانديشن ،اين كليد را فشار دهيد.
كليد " -"A/Cبراي عملكرد سيستم تهويه مطبوع اين كليد را فشار دهيد.
 كليد گردش مجدد هواي داخل خودرو.كليد
 كليد ورود هواي تازه بيرون به داخل خودرو.كليد
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عملکرد

تنظیمات
چراغهاي صفحه نشانگر LCD

دمای تنظيمي حاضر براي عملكرد سيستم ايركانديشن.
" "AUTOدر حال حاضر سيستم ايركانديشن در وضعيت اتوماتيك قرار دارد.
" تنظيمات سرعت فن دمنده براي عملكرد سيستم ايركانديشن.
"
وضعيت دريچههاي خروجي هوا در حال حاضر.
"
"
" وضعيت گردش مجدد هواي داخل در حال حاضر.
"
سيستم ايركانديشن ،درحال حاضر در حالت برفك و بخارزدايي شيشه جلو قرار دارد.
"
"
""A/C
در حال حاضر سيستم تهويه مطبوع روشن است.
در حال حاضر سيستم برفكزدايي شيشه عقب روشن است.
"
"
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عملکرد

تنظیمات
سیستم تهویه مطبوع با کنترل دستی
 .1كليد كنترل دما
 .2كليد كنترل سرعت فن
 .3كليد انتخاب دريچههاي خروجي هوا
 .4كليد ورود هواي تازه بيرون
 .5كليد گردش مجدد هواي داخل
 .6كليد سيستم تهويه مطبوع ""A/C
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عملکرد

تنظیمات
كليد كنترل دما
براي تنظيم دما ،كليد را بچرخانيد .براي افزايش دما ،كليد را در جهت "قرمز" و براي كاهش دما،
كليد را در جهت "آبي" بچرخانيد.

كليد كنترل سرعت فن
براي تنظيم سرعت فن ،كليد را بچرخانيد .اين كليد داراي چهار حالت است كه از  1به  4سرعت
وزش باد بهتدريج افزايش مييابد؛ درصورت قراردادن كليد در وضعيت " ،"0فن خاموش ميشود.
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عملکرد

تنظیمات
كليد كنترل دريچههاي خروجي هوا
براي تغيير دريچههاي خروجي هوا اين كليد را بچرخانيد.
حين قرارداشتن كليد در اين وضعيت ،سيستم ايركانديشن در پايينترين تنظيمات دما،
گردش مجدد هواي داخل و وزش باد با سرعت ميباشد.
ً
يادآوري :در هواي گرم تابستان ،پيش از تنظيم ميزان هوا ،ميتوان ايركانديشن را مستقيما روشن
كرده و به حداكثر سرمايش دست يافت؛ اين عملكرد سريع و مناسب است.
وزش هوا به جلو :هواي خروجي بهطور عمده به صورت ميوزد.
وزش هوا به جلو/كف :هواي خروجي بهطور عمده به صورت و پاها ميوزد.
وزش هوا به كف :هواي خروجي بهطور عمده به پاها ميوزد.
وزش هوا به كف/برفكزدايي/بخارزدايي :هواي خروجي بهطور عمده به پاها وزيده و از
دريچههاي خروجي زير شيشه جلو خارج ميشود.
برفكزدايي و بخارزدايي شيشه جلو :هواي خروجي بهطور عمده از دريچههاي خروجي زير
شيشه جلو خارج ميشود.
حين استفاده از اين عملكرد ،كليد انتخاب "ورود هواي تازه بيرون" را فعال نمائيد.
كليدهاي كنترل
كليد " "A/Cبراي عملكرد سيستم تهويه مطبوع اين كليد را فشار دهيد.
" كليد گردش مجدد هواي داخل خودرو.
كليد "
" كليد ورود هواي تازه بيرون به داخل خودرو.
كليد "
يادآوري :درصورت نياز به روشن شدن سيستم تهويه مطبوع ،نميتوان سرعت فن را در " "Oتنظيم نمود.
فن را در يكي از سرعتهاي تنظيمي روشن کنید.

64

عملکرد

تنظیمات
دستورالعمل استفاده از دريچههاي خروجي هوا

دستورالعمل كاربردي
•براي خنك كردن خودرويي كه به مدت طوالني زير نور
مستقيم آفتاب قرار داشته ،پنجره را باز نموده و چند
دقيقه رانندگي كنيد .در اين حالت هواي گرم از خودرو
خارج شده ،سرمايش خودرو توسط سيستم تهویه
مطبوع سريعتر انجام ميشود.
• از باز بودن دريچههاي ورودي هوا در جلوي شيشه جلو
اطمينان حاصل نماييد (به طور مثال برگ يا برف آن را
مسدود نكرده باشد).
• در هواي مرطوب از وزش هواي سرد به شيشه جلو خودداري
نماييد .از آنجا كه تفاوت دماي بين داخل و خارج شيشه
جلو بسيار باالست ،اين عمل منجر به مه گرفتن شيشه جلو
ميشود.
• بخش پاييني صندلي جلو را خالي نگهداريد تا هواي
داخل خودرو به راحتي گردش پيدا كند.
•در هواي سرد ،چند دقيقه سرعت فن را در حداكثر قرار
دهيد تا برف يا رطوبت داخل كانالهاي ورودي هوا از بين
برود .اين عمل مه روي شيشه را از بين ميبرد.
•حين رانندگي در جادههاي خاكي ،تمام پنجرهها را
ببنديد .در صورتي كه گرد و خاك باز هم وارد خودرو
ميشود ،توصيه ميشود كليد انتخاب ورودي هوا را در
حالت ورود هواي تازه بيرون و سرعت فن را در هر حالتي
به جز خاموش " "OFFقرار دهيد.
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عملکرد

تنظیمات
•در صورتي كه در جادهاي خاكي پشت خودرو ديگر حركت ميكنيد ،یا گرد و
خاک و وزش باد در جاده وجود دارد ،توصيه ميشود كليد انتخاب ورودي هوا
را در حالت گردش هواي داخل قرار دهيد ،در نتيجه دریچه های بیرون بسته
شده و از ورود هواي بيرون و گرد و خاك به داخل خودرو جلوگیری ميشود.
گرمايش
به منظور عملکرد حداکثری ،كليدهاي كنترل را به نحو ذيل تنظيم نماييد:
حالت كنترل اتوماتيك
دكمه " "AUTOرا فشار دهيد.
دما :دماي دلخواه را انتخاب كنيد.
ورودي هوا :وضعیت ورود هواي بيرون خودرو را انتخاب كنيد.
سیستم تهویه مطبوع  :A/Cخاموش
حالت كنترل دستي
سرعت فن :تنظیمات دلخواه
دما :حداكثر دما را انتخاب كنيد.
ورودي هوا :وضعیت ورود هواي بيرون خودرو را انتخاب كنيد.
دریچه های خروجی هوا  :رو به پا
سیستم تهویه مطبوع  : A/Cخاموش
•براي افزايش سرعت گرمايش ،ميتوانيد حالت گردش مجدد هواي داخل را
چند دقيقه انتخاب نموده ،پس از گرمايش كافي ،حالت ورود هوای بیرون
خودرو را به منظور جلوگیری از مه گرفتگی شيشههای داخلی انتخاب نمایید.
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•براي كاهش رطوبت هوا و افزايش دما ،كليد تهویه مطبوع " "A/Cرا روشن
نمایید.
•انتخاب وضعيت پاها /بخارزدايي و برفك زدايي دماي داخل خودرو را
افزايش داده و بخار و برفك روي شيشه جلو را از بين ميبرد.
سیستم تهویه مطبوع (سرمايش)
به منظور عملکرد حداکثری ،كليدهاي كنترل را به نحو ذيل تنظيم نماييد:
حالت كنترل اتوماتيك
كليد " "AUTOرا فشار دهيد.
دما :دماي دلخواه را انتخاب كنيد.
ورودي هوا :وضعیت ورود هواي بيرون خودرو را انتخاب كنيد.
سیستم تهویه مطبوع  :A/Cروشن
حالت كنترل دستي
سرعت فن :تنظیمات دلخواه
دما :حداقل دما را انتخاب كنيد.
ورودي هوا :وضعیت ورود هواي بيرون خودرو را انتخاب كنيد.
دریچه های خروجی هوا  :زیر شیشه جلو
سیستم تهویه مطبوع  :A/Cروشن
•براي سرمايش سريع ،چند دقيقه وضعیت گردش هواي داخل خودرو را
انتخاب كنيد.

عملکرد

تنظیمات
تهويه
به منظور عملکرد حداکثری ،كليدهاي كنترل را به نحو ذيل تنظيم نماييد:
حالت كنترل اتوماتيك
كليد " "AUTOرا فشار دهيد.
دما :به دمای دلخواه
ورودي هوا :وضعیت ورود هواي بيرون خودرو را انتخاب كنيد.
سیستم تهویه مطبوع  :A/Cخاموش
حالت كنترل دستي
سرعت فن :تنظیمات دلخواه
دما :به سمت سرد
ورودي هوا :وضعیت ورود هواي بيرون خودرو را انتخاب كنيد.
دریچه های خروجی هوا  :زیر شیشه جلو
سیستم تهویه مطبوع  :A/Cروشن

برفك زدايي و بخارزدايي
داخل شيشه جلو
به منظور عملکرد حداکثری ،كليدهاي كنترل را به نحو ذيل تنظيم نماييد:
حالت كنترل اتوماتيك
دما  :براي گرمايش به سمت دماي باال
براي سرمايش به سمت دماي كم
ورودي هوا  :وضعيت ورودي هواي تازه بيرون را انتخاب كنيد.
دريچههاي خروجي هوا  :دريچههاي زير شيشه جلو
حالت كنترل دستي
سرعت فن  :سرعت دلخواه
دما  :براي گرمايش به سمت دماي باال
براي سرمايش به سمت دماي كم
ورودي هوا  :وضعيت ورود هواي تازه بيرون خودرو را انتخاب كنيد.
دريچههاي خروجي هوا  :دريچههاي زير شيشه جلو
زمانيكه دريچههاي خروجي زير شيشه جلو را انتخاب كرده ،مه زدايي آغاز
ميشود ،بدون توجه به فشار دكمه " ، "A/Cعملكرد " "A/Cفعال شده ،چراغ
نشانگر مربوطه روشن ميشود .درصورتي كه سيستم تهويه مطبوع عمل
نميكند ،درصورت انتخاب عملكردهاي ديگر "A/C" ،غيرفعال ميشود.
درصورتي كه دماي هواي بيرون زير  0درجه است "A/C" ،فعال نميشود.
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عملکرد

تنظیمات
•و در دماي باال ،از وزش هواي سرد به شيشه جلو خودداري نمائيد؛
درغيراينصورت به دليل اختالف دماي داخل و خارج خودرو ،شيشه جلو
بخار ميكند.
سمت بيرون شيشه جلو
ب ه منظور عملكرد حداكثر ،كليدهاي كنترل را به نحو ذيل تنظيم نمائيد:
حالت كنترل اتوماتيك
دما  :در باالترين دما
ورودي هوا  :وضعيت ورود هواي تازه بيرون را انتخاب كنيد.
دريچههاي خروجي هوا  :دريچههاي خروجي زير شيشه جلو
سيستم ايركانديشن  : A/Cخاموش
حالت كنترل دستي
سرعت فن  :سرعت دلخواه
دما  :در باالترين دما (در جهت عقربههاي ساعت بچرخانيد)
ورودي هوا  :ورود هواي تازه بيرون
دريچههاي خروجي هوا  :دريچههاي زير شيشه جلو
سيستم ايركانديشن  : A/Cخاموش
زماني كه دماي هواي بيرون كمتر از  0درجه است ،سيستم " "A/Cعمل نميكند.
•حين تنظيم دريچههاي خروجي هوا در حالت رو به كف  /برفكزدايي،
عملكرد بخارزدايي و افزايش دماي داخلي نيز انجام ميشود.
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عملکرد

تنظیمات
دريچههاي خروجي هوا

درصورتي كه ميزان هواي خروجي مطلوب نيست ،لطفاً ،دريچه های جانبی را تنظيم كرده ،ببنديد
يا باز كنيد.

دريچههاي جانبی

دريچههاي مرکزی
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عملکرد

تنظیمات
کنترل و تعویض فیلتر هوای سیستم تهویه مطبوع A/C
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فيلتر هواي سيستم تهويه مطبوع ،در پشت جعبه داشبورد قرار گرفته است؛ پس از استفاده طوالني
مدت ،فيلتر هوا مسدود ميشود .درصورتي كه احساس كرديد راندمان عملكرد سيستم تهويه مطبوع
به شدت كاهش يافته ،يا شيشهها سريع بخار ميكنند ،فيلتر هوا را تعويض كنيد .براي افزايش
كارايي سيستم ايركانديشن ،بازرسي و تعويض فيلتر را انجام دهيد.
 .1درب جعبه داشبورد را بازكرده ،با استفاده از چهارسو پيچ را باز كنيد.
 .2پينهاي نگهدارنده دوطرف جعبه داشبورد را فشار داده و جعبه داشبورد را پياده كنيد.
 .3مطابق تصوير ،قاب بااليي را از روی فيلتر برداريد.
 .4صافي را از درون قاب خارج نمائيد.
 .5سطح صافي را كنترل نمائيد.
درصورت كثيف بودن ،بالفاصله فيلتر را تعويض نمایيد.

عملکرد

تنظیمات
حين سواركردن فيلتر و جازدن آن در پشت جعبه داشبورد ،فيلتر بايد به سمت باال باشد.
توجه
•فيلتر تميز كننده هوا را به درستي نصب كرده و قرار دهيد .از سيستم تهویه مطبوع ""A/C
بدون فيلتر استفاده نكنيد ،چرا كه منجر به كاهش کارایی عملكرد زدودن گرد و خاك و
همچنین كاهش بازدهی عملكرد سيستم تهویه مطبوع  A/Cميگردد.
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عملکرد

تنظیمات
زماني كه چشمها ميسوزند.
زمانی که چشمها ميسوزند و سیستم تهویه مطبوع فعال است ،در صورت سيگار كشيدن دود سيگار
چشمهايتان را ميسوزاند .اين حالت به دليل خشك شدن شبكيه چشم به خاطر هواي خشك داخل
خودرو و در نتيجه حساس شدن چشم به عوامل خارجی ميباشد .در اين حالت ،براي خروج دود
سيگار ،از وضعیت ورود هواي بيرون خودرو استفاده نماييد.

افزايش دهنده دور درجاي موتور
موتور به سيستم افزايش دور درجا مجهز ميباشد.اين سيستم دور موتور را اندكي افزايش ميدهد
تا حين توقف خودرو ،عملكرد خنك كنندگي افزايش يابد .در این حالت ،دور موتور باالتر از شرايط
عادي است ،بنابراين حين توقف يا حركت به شدت مراقب باشيد.
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عملکرد

تنظیمات
پارك خودرو در آفتاب
حين پارك طوالنی مدت خودرو در آفتاب مستقيم ،دماي هواي داخل خودرو به شدت افزايش
مييابد .در اين حالت ابتدا تمام پنجرهها را باز كنيد تا هواي گرم از خودرو خارج شود ،سپس
سیستم تهویه مطبوع را روشن نماييد.
پس از سرد شدن هواي داخل خودرو ،پنجرهها را ببنديد و دماي هواي داخلي را براساس نياز خود
تنظيم نماييد.
در هواي باراني ،امكان تشكيل مه بر روي شيشه و كاهش ديد جلوي خودرو بسيار زياد است .در
اين صورت ،ابتدا سیستم تهویه مطبوع را در حالت برفك زدايي يا بخارزدايي قرار دهيد ،بخار به
راحتي برطرف ميشود.
دماي هواي مناسب
سیستم تهویه مطبوع ميتواند دماي هوا را كاهش داده در نتيجه احساس تازگي به شما ميدهد .از
نقطه نظر سالمتی ،بهتر است حين ورود به خودرو احساس خنكي بكنيد( ،تفاوت دما بين  5 Cتا
 .)6 Cسرماي بيش از حد از تمام جوانب ،سالمت شما را به خطر مياندازد ،بنابراين دما را با دقت
فراوان تنظيم نماييد.
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عملکرد

تنظیمات
سيستم صوتي

سيستم پخش كننده CD

روش خاموش كردن
•براي روشن كردن سيستم ،دكمه  PWRرا فشار دهيد ،براي خاموش نمودن سيستم ،دكمه را
به مدت طوالني فشار دهيد.
بلندي صدا
•براي تنظيم بلندي صدا ،كليد را بچرخانيد .حداكثر صداي تنظيمي  31و حداقل صدا  0است .در
حالت  CD/MP3درصورت تنظيم صدا در ، 0سيستم متوقف ميشود .براي خروج از اين حالت،
يكي از دكمهها را فشار دهيد.
تنظيمات افكتهاي صوتي
•براي ورود به حالت تنظيم افكتهاي صوتي دكمه  SNDرا فشار دهيد .براي انتخاب گزينه
موردنظر جهت تنظيم ،دكمه  SNDرا به مدت كوتاه فشار دهيد.
•براي تنظيم گزينه انتخابي ،دكمه  TUNEرا بچرخانيد.

راديو
باند
•براي انتخاب باند موردنظر دكمه  BNDرا فشار دهيد.
اسكن فركانسها ()SCN
•عملكرد اسكن فركانسها امكان گوشدادن به  10ثانيه اوليه ايستگاههاي موجود در كانال حاضر
را فراهم ميآورد.
•براي فعال يا غيرفعال نمودن عملكرد اسكن ،دكمه  SCNرا فشار دهيد.
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تنظیمات
جستجوي اتوماتيك
•فشار كوتاه مدت
ميكند.
•فشار كوتاهمدت
ميكند.

 :ايستگاههاي راديويي با فركانس كمتر را جستجو
 :ايستگاههاي راديويي با فركانس بيشتر را جستجو

جستجوي دستي
•كليد  TUNEرا بچرخانيد تا وارد حالت جستجوي دستي شويد ،چرخاندن
كليد در خالف جهت عقربههاي ساعت ،ايستگاههاي با فركانس كمتر را
جستجو كرده و چرخاندن كليد در جهت عقربههاي ساعت ،ايستگاههاي
با فركانس بيشتر را جستجو ميكند ،در همين حال صفحه نمايش ،LCD
فركانس ايستگاههاي راديويي را نمايش ميدهد.
ذخيره اتوماتيك ايستگاههاي راديويي ()AST
•ميتوان در باند  6 ،FM ASTايستگاه راديويي قوي  FMيا  6ايستگاه قوي
راديويي  AMرا در  AM ASTذخيره نمود .در حالت راديو ،كليد " "ASTرا
فشار دهيد تا عملكرد ذخيره اتوماتيك فعال شود.
پس از انتخاب اين عملكرد ،ايستگاههاي پيش ذخيره شده در  FM ASTو
 AM ASTاز بين ميروند.
تغيير وضعيت از حالت  CD/MP3به راديو
•با فشار كليد  BNDاز حالت  CD/MP3به حالت راديو تغيير وضعيت داده،
باند موردنظر را انتخاب نمائيد.
پخش  CD/MP3؛
•براي انتخاب وضعيت پخش  ، CD/MP3دكمه  CDرا فشار دهيد.

اسكن آهنگها
•عملكرد اسكن آهنگها ،امكان گوش دادن به  10ثانيه اول تمام آهنگها
را فراهم ميآورد.
•براي شروع عملكرد اسكن آهنگها دكمه  SCNرا فشار دهيد .براي لغو
عملكرد ،دكمه را مجددا ً فشار دهيد.
آهنگ قبلي/بعدي
•براي انتخاب آهنگ قبلي/بعدي دكمه

یا

را به مدت كوتاه فشار دهيد.

حركت سريع به جلو/عقب
•براي حركن سريع به جلو يا عقب در آهنگ ،دكمه
كوتاه فشار دهيد.

یا

را به مدت

تكرار
•براي تكرار آهنگ حاضر دكمه  RPTرا فشا دهيد .براي لغو عملكرد ،دكمه
 RPTرا مجددا فشار دهيد.

انتخاب ليست MP3
•براي پخش محتويات بعدي (فولدر پايينتر) در ديسك ( MP3افزايش شماره
دايركتوري)  Dرا فشار دهيد.
•براي پخش محتويات قبلي (فولدر باالتر) در ديسك ( MP3كاهش شماره
دايركتوري)  Dرا فشار دهيد.
دكمه خروج ( )
•ديسك را خارج نمائيد.
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تنظیمات
نگهداري از CD
•از دستزدن به سطح  CDخودداري نمائيد.
•براي جلوگيري از صدمه ديدن يا خاك گرفتن  ،CDپس از خروج CD ،را
درون قاب قرار دهيد.
• CDرا دور از منبع حرارت يا آفتاب قرار دهيد.
تنظيمات
ورود به تنظيمات
•براي ورود به منوي تنظيمات ،دكمه  SETرا فشار دهيد.
•براي انتخاب گزينه موردنظر ،دكمه يا را فشار دهيد.
•براي تغيير تنظيمات ،دكمه  TUNEرا فشار دهيد.
•براي خروج از منوي تنظيمات دكمه  SETرا مجددا ً فشار دهيد.
•يك دقيقه پس از انجام آخرين عمل ،سيستم از منوي تنظيمات خارج ميشود.
•براي اطالع از دستورالعملهاي خاص ،لطفاً كتابچه راهنماي سيستم را
مطالعه نمائيد.
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تنظیمات
سيستم ناوبري بدون هسته مرکزی
 .1دكمه روشن ( ، )ONخاموش ( )OFFو كنترل بلندي صدا
روشن و خاموش كردن :درحالت خاموش ،با فشار كوتاه مدت دكمه ،سيستم روشن ميشود .در
حالت روشن با فشار كوتاه مدت دكمه ،صفحه نمايش خاموش ميشود .همزمان تمام منابع صوتي
را نيز خاموش ميكند.
تنظيم بلندي صدا :باچرخاندن كليد در جهت يا خالف جهت عقربههاي ساعت بلندي صدا را تنظيم
كنيد ،بلندي صدا بهصورت ميلههاي روشن در صفحه نمايش ،پديدار ميشود.
 .2كليد چرخان
در حالت راديو :جستجوي اتوماتيك با چرخاندن كليد در جهت يا خالف جهت عقربههاي ساعت
 .3كليد بيصدا  : MUTEدر حالت پخش صوتي تصويري ،كليد بيصدا ،صداي حاضر را قطع كرده
و پخش برنامه و فايل تصويري حاضر را متوقف ميكند.
 .4كليد تلفن  : PHONEعملكرد تلفن را فعال ميكند.
 .5كليد مديا  : MEDIAبا فشار دادن اين كليد ،سيستم به حالت  MEDIAتغيير وضعيت ميدهد
كه ميتوان در حالتهاي مختلف( ،شامل  USBو كارت حافظه  )SDعملکردهای متفاوت دارد.
.6كليد راديو  : RADIOحين خاموش بودن سيستم ،با فشار اين دكمه ،راديو فعال ميشود؛ حالت
راديو ،فشار دكمه باعث تغيير وضعيت بين باندهاي  FMو  AMميشود.
 .7كليد ناوبري  : NAVبه صفحه نمايش نقشه تغيير وضعيت دهيد ،موقعيت حاضر نمايش داده
شده ،پنجره اطالعات كمكي و مسير ناوبري پديدار ميشوند.
 .8شكاف بارگذاري كارت نقشه  : SDبيرون كشيدن يا جازدن كارت اطالعات نقشه ،حين عملكرد
سيستم ناوبري ممنوع است ،در غيراينصورت سيستم صدمه ميبيند.
 .9شكاف بارگذاري كارت سرگرمي  : SDاين سيستم از كارت حافظه  SDبا ظرفيت( 16 GB ،شانزده
گیگابایت) پشتيباني ميكند.
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تنظیمات
 .10كليد تنظيمات  : SETوارد منوي تنظيمات شويد.
 11و  .12كليد حركت به جلو يا عقب .در حاالت صوتي مختلف متفاوت عمل ميكنند.
حالت راديو :ايستگاههاي راديويي را بهطور اتوماتيك در جهت افزايش يا كاهش فركانس جستجو
ميكند.
حالت صوتي تصويري :با فشاردادن به مدت كوتاه برنامه بعدي يا قبلي را انتخاب نمائيد .با فشاردادن
طوالني مدت ميتوانيد سريع به جلو يا عقب حركت كنيد.
براي اطالع از جزئيات بيشتر ،دفترچه راهنماي سيستم ناوبري را مطالعه كنيد.
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تنظیمات
سيستم هشدار حركت دنده عقب
حين پارك ،سيستم هشدار حركت دنده عقب ،موانع اطراف را با استفاده از
حسگرهاي امواج التراسونيك شناسايي كرده و با استفاده از آژير هشدار با
فركانسهاي مختلف و چراغهاي نشانگر مانع ،شناسايي مانع جهت و فاصله
مانع را به راننده اطالع ميدهد تا از تصادف جلوگيري شود.
•عملكرد تشخيص عيب
سوئيچ را به وضعيت روشن " "ONبچرخانيد ،سيستم هشدار حركت دنده عقب
فعال شده و وارد مراحل تشخيص عيب ميگردد .درصورتي كه سيستم خطايي
را شناسايي نكند ،آژير بوقي طوالني بهمدت  0/5ثانيه زده ،چراغهاي نشانگر
در پنج جهت بهمدت  0/5ثانيه روشن شده ،سيستم وارد حالت كاري عادي
ميگردد؛ اگر سيستم تشخيص عيب دچار مشكل شده باشد ،آژير بهمدت 2
ثانيه آژیر طوالني كشيده ،چراغ نشانگر جهت حسگر معيوب بهمدت  2ثانيه
روشن شده ،سيستم هشدار حركت به سمت عقب وارد حالت كاري عادي
ميگردد.
•فعال يا غيرفعال نمودن سيستم
عملكرد اصلي سيستم :زماني كه خودرو در حالت دنده عقب قراردارد ،پنج
حسگر سيستم هشدار حركت به سمت عقب عمل خواهند كرد.
عملكرد ثانويه سيستم ترمز دستي :زماني كه خودرو در دنده عقب قرار ندارد،
حين عملكرد ترمز دستي ،حسگرهاي پنجگانه سيستم هشدار حركت به
سمت عقب عمل نميكنند.

زماني كه خودرو در دنده عقب قرار نداشته و ترمز دستي آزاد است ،سيستم
اين حالت را حركت رو به جلو درنظرميگيرد .درصورتي كه سرعت خودرو
كمتر از ( 10Km/hشامل وضعيتي كه سرعت خودرو صفر است) باشد ،دو
حسگر التراسونيك در حالت نرمال کاری قرار دارند .درصورتي كه سرعت
خودرو بيش از  10Km/hو یا باالتر باشد ،تمام حسگرهای اتراسونیک عمل
نخواهند كرد.
•پس از فعال شدن سيستم هشدار حركت دنده عقب ،رابطه بين فركانس و
فواصل زماني بين هشدارها با فاصله مانع ( )Dبه شرح زير است:
 cm 35≤Dآژير با صداي طوالني شنيده ميشود؛ فاصله تا مانع از طريق
حسگر جلو يا عقب تعيين شده است 35cm ≤ D > 100cm :آژير با
صداي با فركانس  4 Hzشنيده ميشود .مانع توسط يكي از سنسورها
شناسايي شده است؛  150cm ≤ D ≤100cmآژير با فركانس 2 Hz
شنيده ميشود.
•جهت شناسایی مانع  :جهت مانع شناسایی شده به صورت چراغ نشانگر
زیر مشخص می شود.
نشانگر جهت ،شرايط مانع شناسايي شده نسبت به حسگر مربوطه
را نشان داده ،چراغ نشانگر نشان ميدهد كدام حسگر مانعي يافته است ،اما
خاموش بودن هركدام از چراغها بيانگر اين است كه مانع شناسايي نشده است.
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تنظیمات
محل قرارگیری حسگرهای سیستم هشدار حرکت دنده عقب
.1
.2
.3
.4
.5

حسگر عقب سمت راست
حسگر عقب وسط
حسگر عقب سمت چپ
حسگر جلو سمت راست
حسگر جلو سمت چپ
توجه
•موانع با فاصله كمتر از  30 cmاز سپر ممكن است شناسايي نشوند.
•دماي هواي كاري رادار  +85تا  -40درجه سانتی گراد ميباشد.
•براساس سرعت خودرو و شكل مانع ،ممكن است هشدارها مداوم نباشند.
•درصورتي كه ارتفاع حسگر و سپر تغيير داده شده يا بار خودرو در محدوده شناسايي قرار دارد،
ممكن است سيستم هشدار اشتباه ارسال كند.
•درصورت رخ دادن اشتباه شناسايي در حسگر ،پوشيده نشدن حسگر با گردوخاك ،برف و آب و
غيره را كنترل نمائيد .درصورت وجود هركدام ،مانع را از روي حسگر تميز كنيد.
•از ضربهزدن ،كوبيدن ،خراشيدن و غيره حسگر خودداري نمائيد.
•حسگر را از روی خودرو باز نکرده و درصورت نياز به تعمير يا تغيير به عامليتهاي مجاز شركت
جيلران موتور مراجعه نمائيد.
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تنظیمات
سيستم دوربین دید عقب

اين سيستم فاصله مربوطه بين خودرو و مانع را ازطريق سيستم ناوبري نشان مي دهد؛ اين عمل
بهوسيله دوربين نصب شده درون درب پشتي انجام ميشود .همانطور كه در تصوير نمايش داده شده
است ،خطوط جانبي در سيستم ناوبري فاصله بين خودرو و مانع را نشان ميدهد.
خطوط قرمز :فاصله مانع  0-0/5 m؛
خطوط زرد :فاصله تا مانع  0/5 -10 m؛
خطوط سبز :فاصله تا مانع  1-1/5 m؛
در شرايط زير ،سيستم دوربين ديد عقب ممكن است دچار حاالت زير شود:
•روي سطح دوربين آب ريخته است؛ صفحه به دليل بخاركردن آب ،تيره شود.
•سطح دوربين كثيف است؛ تصوير درون صفحه داراي زاويههاي سياه است.
لطفا دوربين را تميز كرده و از پاشيدن آب به آن خودداري نمائيد.
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تنظیمات
 .1جعبه داشبورد
 .2زيرسيگاري
 .3كليد قفل اصلي
اين كليد براي قفل نمودن و باز كردن قفل چهار درب مورد استفاده قرار ميگيرد .درصورت
فشاردادن عالمت  ،قفل هر چهار درب باز شده و با فشار كليد  ،هر چهار درب قفل ميشوند.
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اطالعات ایمنی
كمربند ايمني
پيشگيريهاي مرتبط با كمربند ايمني
براساس قوانين راهنمايي و رانندگي راننده و سرنشين جلو بايد همواره كمربند
ايمني خود را بسته نگهدارند .عدم رعايت اين مورد ميتواند احتمال صدمات
جسمي در صورت بروز تصادف را افزایش دهد .قفل كمربند ايمني براي
بزرگساالن طراحي شده است ،براي بسته شدن صحيح قفل كمربند ،سرنشين
بايد داراي ارتفاعي خاص باشد.
كودك  :تا زماني كه كودك بتواند از كمربند ايمني بزرگسال استفاده كند،
سيستم ايمني محافظ كودك (صندلي كودك) را مورد استفاده قرار دهيد .در
صورتي كه كودك براي استفاده از صندلي كودك خيلي بزرگ است ،ميتواند
در صندلي عقب نشسته و كمربند ايمني خود را ببندد .كودك هرگز نباید در
صندلي سرنشين جلو بنشيند ،در غير اين صورت باز شدن ناگهاني كيسه هواي
سرنشين جلو ،ميتواند منجر به صدمات جسمي جدي و يا حتي مرگ گردد.
كودك نبايد بر روي صندلي جلو يا صندلي عقب بايستد.
کودک بدون حفاظت ،در صورت بروز تصادف يا ترمزهاي ناگهاني به شدت در
معرض صدمات جسمي جدي و حتي مرگ ميباشد .همين طور از در آغوش
گرفتن كودك خوداري كنيد ،چرا كه محافظت كافي را ارائه نميدهد.
بانوان باردار  :توصيه ميشود از كمربند ايمني استفاده نموده و براي اطالع از
جزئيات بيشتر با پزشك خود تماس بگيرند .بخش روي پاي كمربند ايمني
بايد در حد امكان پايين و به جاي كمر بر روي باسن قرار گيرد .زنان باردار بايد
صاف نشسته تا جاي ممكن از غربيلك فرمان و جلو داشبورد فاصله بگيرند،
دراين صورت ريسك خطرات وارده به مادر و جنين در طول تصادف يا حين
فعال شدن كيسه هوا كاهش مييابد.

افراد معلول جسمی :
توصيه ميشود از کمربند ایمنی استفاده نمایید .با اين وجود براي اطالع از جزئيات
بيشتر در مورد نحوه استفاده از كمربند با پزشك معالج خود تماس حاصل نماييد.
هشدار
لطفاً كمربند ايمني را به نحو ذيل مورد استفاده قرار دهيد :
•حين رانندگي تمام سرنشينان درون خودرو بايد بر روي صندلي خود
نشسته و كمربند ايمني خود را ببندند ،در غير اين صورت ممكن است
بر اثر ترمزهاي ناگهاني يا تصادف به شدت صدمه ببينند.
• هر كمربند ايمني همزمان فقط براي استفاده يك نفر طراحي شده است .امكان
استفاده همزمان دو يا چند نفر (حتی كودكان) از كمربند ايمني وجود ندارد.
•از خم كردن بيش از حد پشتي صندلي خودداري نماييد؛ حين قرار
داشتن پشتي صندلي در حالت قائم كمربند ايمني نقش زيادي در
محفاظت بازي ميكند.
•كمربند ايمني را به طور مرتب از نظر فرسودگي ،پاره شدن يا شل
بودن كنترل نماييد .بخشهاي صدمه ديده بايد تعويض شود .از تغيير يا
دستكاري يا جدا كردن سيستم خودداري نماييد.
•تسمه كمربند ايمني را خشك و تميز نگهداريد .در صورت لزوم آن را
بشوييد .محلول آب و صابونهاي خنثي يا آب گرم را مورد استفاده قرار
دهيد .از سفيد كنندهها ،لكهبرها يا مواد خورنده كه به شدت به كمربند
صدمه ميزنند ،استفاده نكنيد.
•در صورت تصادف شديد ،تمام مجموعه قفل كمربند (شامل پيچ) بايد تعويض
شود ،حتي در صورتي كه هيچ نشانهاي از آسيب بر روي آن وجود ندارد.
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اطالعات ایمنی
تنظيم كمربند ايمني سه نقطه ای

كمربند ايمني (فقط صندلي جلو) را براساس نياز تنظيم نموده ،به صورت قائم بر روي صندلي
نشسته و به پشتي صندلي تكيه دهيد .حين قفل كردن كمربند ايمني ،زبانه قفل را از جمع كننده
بيرون كشيده و درون قفل كنار صندلي جا بزنيد .پس از جا خوردن زبانه در قفل ،صداي كليك
شنيده ميشود .طول تسمه كمربند به طور اتوماتيك براساس اندازه سرنشين و موقعيت صندلي
تنظيم ميشود.
در صورت عدم امكان بيرون كشيدن تسمه از درون جمع كننده ،تسمه را محكم كشيده و سپس
رها كنيد ،اكنون ميتوانيد آرام تسمه را از جمع كننده بيرون بكشيد.
هشدار
•پس از جا زدن زبانه درون قفل ،از محكم بودن و عدم پيچ داشتن تسمه كمربند اطمينان
حاصل نماييد.
•از وارد كردن سكه ،گيره و اين قبيل اجسام به داخل قفل خودداري نماييد ،چرا كه منجر به
اتصال ضعيف زبانه و قفل ميشود.
•در صورت نقص كمربند ايمني ،لطفاً با عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور تماس حاصل
نماييد .پيش از تعمير كمربند ايمني ،از صندلي مربوطه استفاده نكنيد ،چرا كه كمربند ايمني
معيوب نميتواند حفاظت كافي را از كودك يا بزرگسال فراهم آورد.
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اطالعات ایمنی
تنظيم كمربند ايمني سه نقطهای

اهرم تنظیم شانهی کمربند ایمنی ،موقعيت بخش روي شانه را با اندازه بدن شما تطبيق ميدهد.
باال بردن :دکمهی ضامن قفل را فشار داده و نگهدارنده را به سمت باال حرکت دهید.
پايين بردن :دكمه ضامن قفل را فشار داده و نگهدارنده را به سمت پايين حركت دهيد.
پس از تنظيم از قفل شدن نگهدارنده اطمينان حاصل نماييد.
هشدار
•بخش روي شانه كمربند بايد بهطور افقي از مركز شانه سرنشين عبور كرده تسمه بايد دور از
گردن نبوده ولي نبايد از روي شانه پايين بيافتد .درغيراينصورت اثر حفاظتي كمربند كاهش
يافته ،احتمال صدمه ديدن درصورت بروز تصادف يا ترمزهاي ناگهاني افزايش مييابد.
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اطالعات ایمنی
تنظيم موقعيت کمربند روی شانه و کمر
کوتاه شدن
خیلی باال

نگه داشتن کمربند در
قسمت پایین تنه

بايد بخش روي پاي كمربند ايمني را بر روي باسن قرار دهید ،از قراردادن آن بر روي كمر خودداری
نمایید .سپس با استفاده از قفل بخش روي شانه را به سمت باال بكشيد و كمربند ايمني را در محل
صحيح تنظيم كنيد.
هشدار
•براي ايمني خود از عبور تسمه كمربند ايمني از زير بازو خودداري نماييد .خيلي باال يا خيلي
شل بستن بخش روي پاي كمربند ايمني ،احتمال صدمات جسمي به دليل سر خوردن كمربند
ايمني در اثر تصادف را افزايش ميدهد ،بنابراين بخش روي پاي كمربند ايمني را بر روي باسن
ببنديد.
•از عبور بخش روي شانه كمربند از وسط شانه و با فاصلهی کمی از گردن اطمينان حاصل
نماييد در نتيجه كمربند ايمني از روي شانه شما نميافتد .در غير اين صورت کمربند ایمنی،
حفاظت كافي را ارائه نداده ،در صورت بروز تصادف يا ترمزهاي ناگهاني ميتواند منجر به
صدمات جسمي جدي گردد.
جهت باز كردن كمربند ايمني ،دكمه ضامن روي قفل كمربند ايمني را فشار دهيد ،كمربند بالفاصله
جمع ميشود.
در صورتي كه كمربند به آرامي جمع نميشود ،بايد آن را بيرون كشيده ،عدم وجود گره يا پيچ و
تاب را كنترل نموده و حين جمع كردن مراقب پيچ نخوردن كمربند باشيد.
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اطالعات ایمنی
تنظيم موقعيت کمربند دو نقطه ای

بهصورت قائم روي صندلي نشسته و به پشتي صندلي تكيه دهيد .زبانه را در قفل كنار صندلي
جا بزنيد .پس از جاخوردن زبانه در قفل ،صداي كليك شنيده ميشود .درصورتي كه طول تسمه
كمربند كافي نيست ،زبانه و تسمه را با زاويه مستقيم بكشيد .بخش اضافه تسمه كمربند را جمع
كرده و موقعيت كمربند را تنظيم نمائيد .به سادگي ميتوانيد انتهاي آزاد تسمه را بكشيد تا كمربند
جمع شود .تسمه كمربند را روي رانها قرار داده ،از بستن كمربند بر روي كمر خودداري نموده و
آن را در محل صحيح قرار دهيد.
هشدار
•پس از جا زدن زبانه درون قفل ،از محكم بودن و عدم پيچ داشتن تسمه كمربند اطمينان
حاصل نماييد.
•از وارد كردن سكه ،گيره و اين قبيل اجسام به داخل قفل خودداري نماييد ،چرا كه منجر به
اتصال ضعيف زبانه و قفل ميشود.
•در صورت نقص كمربند ايمني ،لطفاً با عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور تماس حاصل
نماييد .پيش از تعمير كمربند ايمني ،از صندلي مربوطه استفاده نكنيد ،چرا كه كمربند ايمني
معيوب نميتواند حفاظت كافي را از كودك يا بزرگسال فراهم آورد.
براي آزاد كردن كمربند ايمني ،دكمه ضامن را فشار دهيد.
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اطالعات ایمنی
كمربند ايمني پيش كشنده جلو
كمربند ايمني پيش كشنده راننده و سرنشين جلو در تصادفات نيمه سنگين از جلو يا نزديك به جلو
عمل ميكند .زماني كه حسگر كيسه هوا تصادف تقريبا شديد از جلو يا نزديك به جلو را شناسايي
كند ،سيستم پيش كشنده بالفاصله توسط حسگر فعال شده ،كمربند ايمني در جهت مخالف
جمع شده ،از حركت سرنشينان به سمت جلو خودداري كرده ،ميزان ايمني راننده و سرنشين جلو
را افزايش ميدهد .سيستم پيشكشنده فقط يكبار عمل ميكند .در تصادفات روبه جلو خفيف،
تصادفات رو به عقب ،واژگون شدن از جوانب و تصادفات فاقد نيروي رو به جلوي شديد ،سيستم
پيشكشنده كمربند ايمني عمل نميكند.
درصورت درگيرشدن خودرو در تصادفات خفيف ،براي ايمني خود به عامليتهاي مجاز شركت
جيلران موتور مراجعه نمائيد.كمربند ايمني پيشكشنده حتي درصورت عدم وجود سرنشين در
خودرو نيز عمل ميكند.
هشدار
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•از دستكاري ،جدا كردن ،ضربه زدن يا باز كردن سيستم كمربند ايمني پيش كشنده جلو،
حسگر كيسه هوا يا سيمكشيهاي اطراف آن خودداري نماييد .در غير اين صورت كمربندهاي
ايمني پيش كشنده جلو ممكن است به طور ناگهاني عمل كرده يا به موقع عمل نكرده ،منجر
به صدمات جسمي جدي و يا حتي مرگ گردند.
•كمربند ايمني پيشكشنده جلو را همزمان با كيسه هوا و پس از فعال شدن كيسه هوا تعويض
نمایيد .توصيه ميشود اين كار را در عامليتهاي مجاز شركت جيلران موتور انجام دهيد.
درغيراينصورت ،سيستم دچار نقص شده ،ميتواند منجر به صدمات جسمي جدي و حتي
مرگ گردد.

عملکرد

اطالعات ایمنی
تميز كردن كمربند ايمني
ميتوانيد براي تميز كردن تسمه كمربند ايمني از
محلول آب و صابون خنثي يا آب گرم استفاده كنيد.
ميتوانيد اين كار را با استفاده از اسفنج يا پارچه نرم
انجام دهيد .حين تميز كردن ،عدم وجود ساييدگي
بيش از حد ،آسيب و يا بريدگي را كنترل نماييد.

سيستم ايمني محافظ كودك

هشدار
•هرگز از لكهبرها يا سفيدكنندهها براي تميز كردن كمربند ايمني استفاده نكنيد؛ چرا كه قدرت
كمربند ايمني كاهش مييابد.
•پيش از خشك شدن كامل از كمربند ايمني استفاده نكنيد.

درصورت حضور كودكان در خودرو از سيستم محافظ ايمني كودك مناسب استفاده نمائيد .لطفاً
سيستم محافظ كودك را مناسب سن ،قد و وزن كودك انتخاب نمایيد.
هشدار
•در آغوش نگهداشتن كودك پس از بستن كمربند ايمني بسيار خطرناك است .هرگز به همراه
كودك از يك كمربند ايمني استفاده نكنيد.
جيلران موتور استفاده از صندلي كودك  BRITAXرا در اين خودرو توصيه ميكند .لطفاً از سيستم
اتصال مناسب اين صندلي استفاده نمائيد.
مدل صندلی کودک توصیه شده :
توصيه ميشود گروه  Iاز صندلي ( BRITAX DUO PLUSمجهز به طناب كشي در نقطه اتصال)
استفاده نمايند.
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اطالعات ایمنی
 .1در صورت بروز تصادف يا ترمز ناگهاني ،جهت افزايش ميزان حفاظت
كودك ،ازكمربند ايمني یا صندلي محافظ كودك مناسب و متناسب با سن
و جثه كودك استفاده نماييد .نگهداشتن كودك در آغوش ،جايگزيني براي
صندلي محافظ كودك نبوده ،نميتواند همان حفاظت را ارائه دهيد .در
صورت بروز تصادف ،ممكن است كودك به شيشه جلو پرتاب شده يا بين
خودرو و سرنشينان گير كند.
 .2جيلران موتور به شدت توصيه ميكند از صندلي محافظ مناسب با جثه
كودك استفاده نموده ،آن را بر روي صندلي عقب نصب كنيد .براساس آمار
تصادفات ،كودكي كه در صندلي عقب قرار گرفته بسيار ايمنتر از كودكي
است كه در صندلی جلو ميباشد.
 .3از نصب سيستم محافظ كودك رو به عقب بر روي صندلي جلو خودداري
نماييد .در صورت بروز تصادف ،در صورتي كه صندلي محافظ كودك رو به
عقب بر روي صندلي جلو نصب شود ،نيروي حاصل از باز شدن كيسه هوا،
منجر به صدمات جسمي جدي و يا حتي مرگ كودك ميگردد.
 .4فقط در شرايط اجباري صندلي محافظ كودك را بر روي صندلي سرنشين
جلو نصب كرده ،در اولين فرصت ممكن صندلي را تا آخرين حد به عقب
برانيد ،چرا كه نيروي شديد حاصل از باز شدن كيسه هوا ممكن است منجر
به صدمات جسمي جدي و حتي مرگ كودك گردد.
 .5در صورتي كه خودرو مجهز به كيسههاي هواي جانبي است ،اجازه ندهيد
كودك حتي حين قرار داشتن در صندلي محافظ ،به جوانب خودرو يا
اطراف دربها تكيه دهد.
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در صورت باز شدن كيسه هواي جانبي ،كودك در معرض خطر بسيار شديد
بوده ،ضربه حاصله ميتواند منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ
كودك گردد.
 .6دستورالعمل كارخانه سازنده صندلي محافظ كودك را با دقت دنبال نموده
و صندلي محافظ كودك را صحيح و محكم نصب نماييد.
 .7حين عدم استفاده از صندلي محافظ كودك ،صندلي محافظ را با استفاده
از كمربند ايمني محكم نموده و يا آن را در جايي خارج از اتاق خودرو قرار
دهيد .بنابراين حين ترمز ناگهاني يا تصادف ،صندلي منجر به آسيب ديدن
سرنشينان نميگردد.
انتخاب صندلي ايمني محافظ كودك
براساس استاندارد ،سيستم ايمني محافظ كودك برای خودروهای سواری ،در
دستههاي زير قرار ميگيرد.
گروه  : 0مخصوص كودكان با وزن كمتر از .10 kg
گروه  : 0+مخصوص كودكان با وزن كمتر از .13 kg
گروه  : Iمخصوص كودكان با وزن بين  9 kgو .18 kg
گروه  : IIمخصوص كودكان با وزن بين  15 kgو .25 kg
گروه  : IIIمخصوص كودكان با وزن بين  22 kgو .36 kg
در اين كتابچه ،سه نوع صندلي محافظ كودك شرح داده شده است.

عملکرد

اطالعات ایمنی
صندلي محافظ نوزاد
اين صندلي معادل استاندارد ايمني در گروه  0و  +0ميباشد؛ نوزاد در اين گروه سني بايد از صندلي
رو به عقب شيبدار استفاده كند.
فقط صندليهاي شيبدار رو به عقب ميتواند نوزاد را نگه داشته و از سر ،گردن و كمر آنها محافظت
كند.

صندلي محافظ كودك
اين صندلي معادل استاندارد ايمني در گروه هاي  I ، +0و  IIميباشد و كودكي كه ديگر قادر به
استفاده از صندلي رو به عقب نبوده و قادر به نشستن ثابت بدون حمايت در صندلي ميباشد ،از
صندلي محافظ كودك رو به جلو استفاده ميكند.
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اطالعات ایمنی
صندلي محافظ كودكان بزرگتر
اين صندلي معادل استاندارد ايمني گروه  IIIميباشد .با افزايش سن ،وزن و ارتفاع جثه كودك
اجازه استفاده از صندلي محافظ كودك را به وي نميهد ،اما كودك هنوز قادر به استفاده از كمربند
ايمني نميباشد ،بنابراين از تشكچه محافظ استفاده ميشود تا كودك به راحتي از كمربند ايمني
استفاده كند .پيش از خريد صندلي محافظ كودك ،با كارخانه سازنده تماس گرفته ،صندلي ايمني
محافظ كودك مناسب براي خودرو و كودك را بيابيد.
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اطالعات ایمنی
از نصب صندلي محافظ كودك رو به عقب بر روي صندلي سرنشين جلو داراي كيسه هوا خودداري
نماييد .نيروي شديد حاصل از باد شدن كيسه هوا منجر به صدمات جسمي جدي و حتي مرگ
كودك خواهد شد .برچسب ايمني مطابق تصوير در كنار جلو داشبورد خودروهاي داراي كيسه هواي
سرنشين جلو نصب شده و عدم امكان نصب صندلي محافظ كودك بر روي صندلي سرنشين جلو
را هشدار ميدهد.
هشدار
•بسيار خطرناك! در هيچ موقعيت صندلي محافظ كودك رو به عقب را در صندلي سرنشين
جلو نصب نكنيد.
•در صورت مجهز بودن خودرو به كيسه هواي جانبي ،صندلي محافظ كودك رو به عقب را در
صندلي سرنشين جلو نصب نكنيد .در غير اين صورت ممكن است منجر به صدمات جسمي
جدي و حتي مرگ كودك گردد.
•در صورتي كه خودرو به كيسه هواي سرنشين جلو مجهز نميباشد ،اما به كمربند ايمني پيش
كشنده مجهز است ،باز هم نصب صندلي محافظ كودك رو به عقب بر روي صندلي سرنشين
جلو ممنوع است .در غير اين صورت حين بروز تصادف ناگهاني ممكن است صندلي محافظ
كودك چرخيده ،منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ كودك گردد.
•در صورت عدم وجود كمربند ايمني  ALR/ELRدر صندلي سرنشين جلو ،نميتوانيد صندلي
محافظ كودك رو به عقب را نصب كنيد.
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اطالعات ایمنی
استفاده از كمربند ايمني داراي سه نقطه اتكاء براي نصب صندلي محافظ كودك (کمربند ایمنی )ALR/ELR
نصب صندلي محافظ نوزاد
صندلي محافظ نوزاد در جهت عكس و به سمت عقب نصب ميشود.

بر طبق دستورالعمل فراهم شده توسط كارخانه سازنده ،بخش روي شانه و پای كمربند ايمني را از
درون يا روي صندلي نوزاد عبور داده ،زبانه را در قفل جا بزنيد و مراقب باشيد تسمه تاب نداشته
باشد.
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اطالعات ایمنی
صندلي محافظ نوزاد را در جهات مختلف كشيده و هل داده و از محكم بودن آن اطمينان حاصل
نمائيد.

براي پياده كردن صندلي محافظ نوزاد ،دكمه ضامن قفل كمربند را فشار دهيد.
اجازه دهيد تسمه جمع شود .كمربند ايمني مطابق معمول كار خواهد كرد.
هشدار
•درصورتي كه صندلي ايمني محافظ كودك با سيستم قفل صندلي جلو تداخل ايجاد ميكند،
ازنصب صندلي در آن مكان خودداري نمائيد.
•درصورتي كه پشت صندلي راننده براي نصب صندلي محافظ نوزاد مناسب نيست ،صندلي
محافظ نوزاد را در سمت ديگر نصب كنيد.

95

عملکرد

اطالعات ایمنی
نصب صندلی محافظ کودک
براساس دستورالعمل كارخانه سازنده ،بخش روي پاي كمربند را از ميان يا دور صندلي محافظ
كودك عبور داده ،زبانه را درون قفل جا زده و مراقب باشيد تسمه كمربند پيچ نخورده و محكم
متصل شود.
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اطالعات ایمنی
بخش روي شانه كمربند را بكشيد تا تسمه كمربند قفل شده و پس از اندكي جمع شدن بخش روي
شانه ،تسمه كشيده نمی شود.
پيش از جمع شدن كمربند ايمني ،از قرار داشتن تسمه در حالت قفل و در نتيجه محكم شدن
صندلي ايمني كودك اطمينان حاصل نماييد.

صندلي محافظ كودك را محكم به تشك و پشتي صندلي فشار داده و كمربند ايمني را از شانه عبور
دهيد تا صندلي كودك محكم شود.
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اطالعات ایمنی
صندلي محافظ كودك را در جهات مختلف كشيده و فشار دهيد تا از محكم شدن آن اطمينان
حاصل نماييد ،صندلي محافظ كودك را براساس دستورالعمل كارخانه سازنده نصب كنيد.

براي پياده كردن صندلي محافظ كودك ،دكمه ضامن قفل كمربند ايمني را فشار دهيد.
اجازه دهيد كمربند ايمني جمع شود؛ اكنون كمربند ايمني به صورت عادي عمل خواهد كرد.
هشدار
•زبانه را در قفل فرو كرده ،از درگير بودن زبانه و قفل و پيچ نداشتن تسمه اطمينان حاصل
نماييد.
•از قرار دادن سكه ،گيره و اجسام مشابه درون قفل خودداري نماييد ،چرا كه زبانه و قفل به
طور صحيح در هم گير نميكنند.
•در صورتي كه قفل به طور نادرست عمل ميكند ،بالفاصله با عاملیت مجاز شرکت جيلران
موتور تماس حاصل نماييد .پيش از تعمير قفل ،از آن استفاده نكنيد .قفل شكسته نميتواند
از كودك يا بزرگسال محافظت كند.
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اطالعات ایمنی
كودك بزرگ جثه را در تشكچه ايمني بنشانيد و براساس دستورالعمل كارخانه سازنده ،بخش روي
پا و روي شانه كمربند را از روي پا و بدن كودك عبور داده ،زبانه را در قفل جا زده و از پيچ نداشتن
كمربند اطمينان حاصل نماييد.
لطفاً از قرار داشتن صحيح بخش روي شانه كمربند بر روي شانه كودك و بخش روي پاي كمربند
در نزديكي باسن كودك اطمينان حاصل نماييد .جزئيات بيشتر در مبحث "كمربند ايمني" شرح
داده شده است.
هشدار
•از عبور بخش روي شانه كمربند ايمني از ميان شانه كودك اطمينان حاصل نماييد.
كمربند ايمني را هر چه دورتر از گردن كودك قرار داده ،اما اجازه ندهيد از روي شانه بيافتد،
در غير اين صورت تاثير حفاظتي كمربند كاهش يافته ،منجر به صدمات جسمي جدي كودك،
حين بروز تصادف ميگردد.
•قرار دادن بخش روي پاي كمربند ايمني باالتر و شلتر از حالت عادي ،در صورت بروز تصادف
منجر به سر خوردن كمربند ،در نتيجه صدمات جسمي جدي ميشود .از قرار داشتن بخش
روي پاي كمربند در نزديكي باسن اطمينان حاصل نماييد.
•براي ايمني كودك ،از عبور دادن بخش روي شانه از زير بازوي كودك خودداري نماييد.
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اطالعات ایمنی
استفاده از گيرههاي ايزوفيكس براي نصب صندلي كودك
براي نصب صندلي كودك توسط قالبهاي باالي سر ،از دستورالعمل كارخانه سازنده تبعيت نماييد.
از قالبهاي نصب شده در پشت صندلي براي نصب تسمههاي باالي سر استفاده كنيد.
هشدار
•مناسب بودن صندلي كودك براي نصب به اين روش را با كارخانه سازنده صندلي كنترل نمائيد.
قالب های نصب

پياده كردن پشت سري
پشت سري را پياده كرده و از كمربند ايمني براي نصب كردن صندلي كودك استفاده كنيد .براي
سفت كردن پايهها ،قالبها را محكم نموده و تسمههاي باالي سر را سوار كنيد.
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اطالعات ایمنی
نصب پشت سري
صندلي كودك توسط اهرمهاي  ISOبر روي صندلي عقب سوار شده است .اين اهرمها در فاصله بين
تشك و پشتي صندلي در قسمت بیرونی صندليهاي عقب قرار گرفتهاند.
صندلی محافظ کودک با استاندارد  ISOتوسط این اهرمها محكم ميشوند .در اين شرايط استفاده
از كمربند ايمني لزومي ندارد.
هشدار
•از محكم بودن تسمههاي باالي سر اطمينان حاصل نماييد ،صندلي كودك را در جهات
مختلف حركت دهيد تا از محكم شدن آن اطمينان حاصل نماييد .صندلي كودك را براساس
دستورالعمل كارخانه سازنده ،نصب كنيد.
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اطالعات ایمنی
فاصله بين تشك و پشتي صندلي عقب را افزايش داده و اهرم را در لبه تودوزي تشك نصب نماييد.
در صورتي كه صندلي كودك داراي تسمههاي باالي سر ميباشد ،بايد آنها را سوار كنيد .در صورتي
كه صندلي محافظ كودك داراي پايههاي نگهدارنده ميباشد ،از نصب صحيح پايههاي نگهدارنده
اطمينان حاصل نماييد.
جزئيات نصب را در كتابچه راهنماي صندلي محافظ بيابيد.
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اطالعات ایمنی
امكان نصب صندلي محافظ كودك در صندليهاي خودرو
گروه وزن

امكان نصب صندلي محافظ كودك مجهز به  ISOFIXدر موقعیت های مختلف

ISOFIX

موقعیت صندلی
جلو

وسط عقب

عقب جانبی

گروه 10 kg < 0

X

X

U

گروه 13 kg < + 0

X

X

U

9-18 kg

X

X

U

15-25 kg

X

X

U

22-36 kg

X

X

U

گروه I

گروه II

گروه III

یادآوري:
 : Uمطابق با سیستم محافظت از کودک عمومی در این گروه وزنی.
 : UFمطابق با سیستم محافظت از کودک رو به جلو در این گروه وزنی.
 : Lمطابق با سیستم محافظت از کودک خاص .برای کودکان خاص و به صورت نیمه عمومی
 : Bمطابق با سیستم محافظت از کودک در این گروه وزنی.
 : Xموقعیت صندلی برای سیستم محافظت از کودک در این گروه وزنی مناسب نمی باشد.

گروه وزنی
نوزاد

گروه 10 kg < 0
گروه 13 kg < + 0

گروه I

9-18 kg
گروه II

15-25 kg
گروه III

22-36 kg

گيرههاي نگهدارنده ISOFIX

کالس اندازه

مدل

F
G

ISO/L1
ISO/L2
()1
ISO/R1
()1
ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3
()1
ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2
ISO/F2X
ISO/F3
()1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
IUF
IUF
IUF
X

()1

X

X

()1

X

X

E
E
D
C
D
C
B
B1
A

صندلی عقب
راست

صندلی عقب
چپ

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
IUF
IUF
IUF
X
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اطالعات ایمنی
يادآوري:
( )1صندليهاي كودكي كه در هيچكدام از گروههاي ( ISO/XX )A-Gو گروههاي وزني دسته بندي نميشوند .كارخانه سازنده بايد در موقعيتهاي صندلي كه
براي نصب صندلي محافظ كودك مجهز به  ISOFIXمناسب است را شرح دهيد.
حروف بهكار گرفته شده در جدول فوق به معناي زير ميشوند.
ي در اين گروه وزني ميباشد.
تطبيق براي استفاده سيستم محافظ كودك مجهز به  ISOFIXبراي استفاده در جلو بهصورت عمومي نيازمند دريافت گواه 
 : ILمناسب براي صندلي محافظ مجهز به  ISOFIXبهطور خاص در ليست .سيستم محافظ ممكن است مربوط به خودروي خاص يا خودروهاي گروه نیمه عمومي باشد.
 : Xموقعيت  ISOFIXبراي نصب صندلي محافظ كودك در اين گروه وزني یا سيستم نگهدارنده ايزوفيكس مشابه ،مناسب نيست.
و
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اطالعات ایمنی
کیسه هوا
کیسه هوای پرده ای

کیسه هوا راننده
و سرنشین جلو

کیسه هوای جانبی

سيستم كيسه هوا براي فراهم آوردن حفاظت بيشتر از راننده و سرنشين جلو طراحي شده است.
در صورت بروز تصادف شديد رو به جلو ،كيسه هواي راننده و سرنشين جلو ،باز شده به همراه
كمربند ايمني ميزان صدمات جسمي وارده به بدن و احتمال برخورد مستقيم سر يا سينه راننده
و سرنشين جلو به غربيلك فرمان يا جلو داشبورد را كاهش ميدهد؛ حتي در صورت عدم وجود
سرنشين در صندلي سرنشين جلو ،باز هم كيسه هواي سرنشين عمل خواهد كرد.
در صورت تصادف شديد از جوانب ،كيسههاي هواي جانبي و پردهاي باز شده و به همراه كمربند
ايمني ميزان صدمات جسمي وارده به بدن و احتمال برخورد مستقيم سر يا سينه راننده و سرنشين
جلو به درب يا ستون بااليي را كاهش ميدهند .باد شدن كيسه هواي پردهاي از سر سرنشينان عقب
نيز محافظت ميكند.
فقط حين بسته بودن كمربند ايمني ،كيسههاي هوا محافظتي كه براي آن طراحي شدهاند را دارا
بوده و نقشي در محافظت از سرنشين بازي ميكنند.
هشدار
•كيسه هوا فقط بخشي از سيستم ايمني خودرو بوده و به هيچ عنوان نبايد جايگزيني براي
كمربند ايمني باشد .در غير اين صورت در هنگام بروز تصادف نقشي در محافظت از سرنشين
نخواهد داشت .بنابراین کمربند ایمنی راننده باید حین رانندگی بسته باشد .در صورت بسته
نبودن كمربند ايمني ،باز شدن كيسههاي هوا منجر به صدمات جسمي جدي خواهد شد.
بنابراين راننده و سرنشين جلو بايد همواره كمربند ايمني خود را بسته نگهدارند.
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سيستم كيسه هوا راننده و سرنشين جلو

آزمايشات نشان ميدهند كه در صورت تصادفات شديد از جلو ،نه تنها استفاده از كمربند ايمني،
برخورد شديد سر با غربيلك فرمان یا جلو داشبورد را كاهش ميدهند ،بلكه كيسههاي هوا به عنوان
سپري جهت حفاظت سر وسينه سرنشينان جلو بوده ،ميزان نيروي برخورد به غربيلك فرمان و جلو
داشبورد را كاهش ميدهند .كيسههاي هوا به همراه كمربندهاي ايمني محافظت بهتري را ارائه
ميدهند .براي ايمني خود ،لطفاً پيش از استفاده از خودرو ،دستورالعمل را به دقت مطالعه نماييد.

زماني كه خودرو از جلو يا نزديك به جلو تصادف كند و شدت ضربه از مقدار آستانه تعيين شده
براي عملكرد بیشتر باشد ،كيسه هوا باز ميشود .در طول هر تصادف خاص ،نميتوان از روي ميزان
خسارت وارده به خودرو يا هزينه تعميرات ،در مورد بازشدن يا عدم بازشدن كيسه هوا تصميم
گرفت .بازشدن كيسه هوا نه تنها به سرعت حركت خودرو بستگي دارد؛ بلكه بهطور عمده به عواملی
نظير جسمی که با آن برخورد می کند ،جهت تصادف و شتاب كاهش سرعت ،بستگي دارد .براي
اطمينان از ايمني تمامي سرنشينان ،لطفاً كمربندهاي ايمني خود را بسته نگهداريد.
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اطالعات ایمنی
سيستم ايمني كيسه هوا ،عمدتاً از بخشهاي زير تشكيل شده است :
•کیسه هوای نصب شده در غربیلک فرمان (.)1
•چراغ هشدار نصب شده بر روي جلو داشبورد (موقعيت .)3
•كيسه هواي سرنشين جلو نصب شده در جلو داشبورد سرنشين جلو (موقعيت .)2
•فنر ساعت بين كليد تركيبي و غربيلك فرمان قرار گرفته است.
•واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا ( )ACUقرار گرفته در زير كولر.
•کیسه هوای جلوی زانوی راننده (لبه جلو داشبورد) (.)5
در تصادفات شديد از جلو یا نزدیک به جلوی خودرو ،حسگر برخورد ،نسبت كاهش سرعت را كنترل
نموده و با استفاده از  ، ACUسيگنال را بررسي كرده و نزديك بودن اين نسبت به مقدار باز شدن
كيسه هوا را بررسي ميكند .در صورت رسيدن به اين مقدار ،سيگنال باز شدن را ارسال كرده،
جريان را به مولد گاز ارسال ميكند ،در نتیجه گاز غير سمي ايربگ را پر كرده ،از حركت شديد رو
به جلوي سرنشين جلو و راننده جلوگيري ميكند.
كيسه هوا تنها در كسري از ثانيه باد ميشود ،بنابراين نيروي شديد باد شدن به همراه گرما ميباشد.
سيستم براي كاهش صدمات شديد وارده به بدن طراحي شده است ،بنابراين ممكن است منجر به خراش،
سوختگي خفيف و تاول شود .پس از تصادف ،گاز كام ً
ال آزاد شده در نتيجه جلوي خودرو را ميتوان ديد.
حين باد شدن كيسههاي هوا ،صداي شديدي به گوش رسيده و گاز غير سمي با اندكي دود آزاد
ميشود ،اين حالت بيانگر آتش سوزي نميباشد.
گاز غير سمي بوده ،اما ممكن است پوست حساس برخي افراد را تحريك كند؛ بنابراين بهتر است
اين افراد در اولين فرصت ممكن پوست خود را با آب بشويند.
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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اطالعات ایمنی
وضعيت كاري سيستم ايربگ (شامل كمربند ايمني جلو) با واحد كنترل الكتريكي ايربگ نمایش
داده شده و چراغ هشدار ايربگ اين وضعيت كاري را نشان ميدهد.
پس از قرارگرفتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن " "ONيا " ،"STARTچراغ هشدار كيسه هوا به
مدت  6ثانيه روشن شده و بالفاصله پس از اتمام عملكرد كنترل سيستم ،بهطور اتوماتيك خاموش
ميشود.
درصورت وجود مشكلي در سيستم به شرح زير ،سيستم كيسه هوا نقص دارد .براي برطرف نمودن مشكل
به عامليتهاي مجاز شرکت جيلران موتور مراجعه نمائيد (.از بازكردن و تعمير كيسه هوا خودداري كنيد):
•حين قرارگرفتن سوئيچ خودرو در وضعيت روشن " ،"ONچراغ نشانگر روشن نشده يا بهطور
مداوم روشن ميشود.
•چراغ نشانگر حين رانندگي روشن شود.
درصورتي كه خودرو در تصادفات زير درگير شود ،كيسه هواي جلو باز نميشود:
•تصادف از جوانب يا نزديك به جوانب
•تصادف از عقب
•واژگون شدن
•تصادف از جلو با شدت كم ("شدت كم" ازنظر حسگر تصادف يا  SRS ECUانداز ه گيري ميشود
و ارتباطی با ميزان صدمه وارده به خودرو نميباشد).
•ديگر موقعيتهاي خاص
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اطالعات ایمنی
هشدار
•در صورتي كه نوزاد يا كودك در صندلي محافظ مخصوص قرار نداشته باشند ،ممكن است بر
اثر باد شدن كيسه هوا دچار صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردند .در صورتي كه نوزاد يا
كودك ،كوچكتر از آن است كه از كمربند ايمني استفاده كند ،لطفاً از صندلي محافظ ايمني
كودك استفاده نماييد .جيلران موتور به شدت توصيه ميكند كه نوزادان و كودكان در صندلي
محافظ ايمني مخصوص و در صندلي عقب قرار گيرند .چرا كه صندلي عقب براي كودك و
نوزاد امنتر ميباشد.
•حين استفاده از خودرو ،بر روي لبه صندلي ننشينيد و به جلو داشبورد تكيه ندهيد ،چرا كه كيسه
هواي جانبي سرنشين جلو با نيرو و سرعت بسيار زيادي باد شده و ممكن است منجر به صدمات
جسمي جدي يا حتي مرگ گردد .بنابراين 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 کودک گردد.
•از در آغوش گرفتن کودک خودداری نمایید ،لطفاً از صندلی کودک مناسب نصب شده در
صندلی عقب استفاده نمایید.
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اطالعات ایمنی
هشدار
•از قرار دادن اجسام يا اشياء بر روي جلو داشبورد يا چسباندن برچسب بر روي غربيلك فرمان
خودرو مجهز به كيسه هوا خودداري نماييد ،چرا كه بر عملكرد كيسه هوا تاثير گذاشته،
ميتواند با شدت به سرنشين برخورد كرده ،منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ
سرنشينان گردد .از نگهداشتن اجسام در دستان يا قراردادن آنها بر روي پای سرنشين جلو يا
راننده خودداري نماييد.
•از باز كردن ،پياده كردن ،ضربه زدن يا جا به جا كردن قطعات ،سيمكشيهاي بخشهاي
پوشش غربيلك فرمان ،پوشش كيسه هواي سرنشين جلو ،كيسه هواي سرنشين جلو و
( SRS ECU (ACUكيسه هوا خودداري نماييد .هر كدام از اعمال زير ميتواند منجر به
باز شدن ناگهاني كيسه هوا يا عدم عملكرد كيسه هوا در موقع لزوم و در نتيجه صدمات
جسمي جدي يا حتي مرگ سرنشينان گردد .هر گونه تعميرات يا جا به جايي كيسه هوا
بايد در عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور انجام گردد.
در صورت بروز هر يك از حاالت زير در اولين فرصت ممكن با عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور

تماس حاصل نماييد :
•باز شدن كيسه هوا با تاخير.
•جلوي خودرو (بخشهاي هاشور خورده در تصوير) در معرض تصادف جدي (با بزرگي کمتر از
میزان مورد نیاز برای باز شدن كيسه هوا) قرار گرفته است.
•بر روي بخش محافظ (بخشهاي هاشور خورده در تصوير) مجموعه كيسه هوا در سمت راننده
يا سرنشين جلو ،ترك ،خراش يا انواع ديگر صدمه ديده شود.
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اطالعات ایمنی
سيستم كيسه هواي جانبي (جانبي و پردهاي)

كيسه هواي جانبي و پردهاي براساس بسته بودن كمربند ايمني و جهت فراهم آوردن ايمني بيشتر
براي راننده و سرنشين جلو ،طراحي شده است.
در صورت بروز تصادفات جدي با قدرت میانه تا شدید از جوانب ،كيسه هواي جانبي و پردهاي به
همراه يكديگر براي كاهش صدمات جسمي وارد عمل ميشوند .كيسه هواي جانبي احتمال برخورد
مستقيم سر و سينه راننده و سرنشين جلو با دربها يا ستون بااليي را كاهش ميدهد .كيسه هواي
پردهاي از سر سرنشينان صندلي عقب نيز محافظت ميكند .كيسه هواي جانبي و پردهاي حتي در
صورت عدم وجود سرنشين بر روي صندلي جلو يا عقب عمل ميكنند.
حتي در صورتي كه كيسه هواي جانبی عمل نكند ،كيسه هواي پردهاي باز هم عمل ميكند.
هشدار
لطفاً از بسته شدن صحيح كمربند ايمني اطمينان حاصل نماييد؛
حين باز شدن كيسه هواي جانبي يا پردهاي ،نيروي شديد حاصل از باز شدن كيسه هوا ميتواند
منجر به صدمات جسمي يا حتي مرگ گردد .بنابراين راننده و سرنشين جلو بايد به پيشگيريهاي
زير توجه نمايند :
•كمربند ايمني را به طور صحيح ببنديد.
•كام ً
ال مستقيم بر روي صندلي نشسته ،پشت خود را به صندلي تكيه داده و موقعيت صحيح
خود را حفظ كنند.
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اطالعات ایمنی
سيستم كيسه هواي جانبي و پردهاي به طور كلي از بخشهاي زير تشكيل شده است :
 . 1چراغ هشدار كيسه هوا (به همراه كيسه هوا و كمربند ايمني پيش كشنده عمل ميكند).
 . 2كيسه هواي پردهاي (كيسه هوا و سيستم باز كننده).
 . 3كيسه هواي جانبي (كيسه هوا و سيستم باز كننده).
 . 4حسگر ضربه.
 . 5واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا (.)ACU
 .6سنسور ضربه جانبی از عقب و سیستم کنترل کیسه هوای پرده ای کنترل شده با .ACU
در تصادفات شديد و نیمه شدید از جوانب ،حسگر ضربه جانبي فعال شده و سيگنال ضربه را به
 ECUارسال ميكند ،در آنجا از طريق محاسبه ACU ،سيگنال باز شدن كيسه هوا را به سيستم باز
كننده ارسال ميكند و سپس يك واكنش شيميايي در سيستم باز كننده رخ داده ،گاز غير سمي
داخل كيسه هوا پر شده و حرکت سریع رو به جلو سرنشينان را كاهش ميدهد.
حين باز شدن كيسه هوا صداي بلندي شنيده شده ،گاز غير سمي با اندكي دود آزاد ميشود .اين
حالت بيانگر آتش سوزي نميباشد .گاز غير 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 ميشود .باد شدن به همراه گرما ميباشد .این سيستم براي
كاهش صدمات وارده به بدن طراحی شده است .بنابراین ممکن است منجر به خراش ،سوختگی
خفیف و تاول شود .پس از تصادف ،گاز كام ً
ال آزاد شده در نتيجه جلوي خودرو را ميتوان دید.
اجزاي كيسه هوا ممكن است تا چند دقيقه داغ باشند ،اما خود كيسه هوا داغ نيست.
كيسه هوا فقط براي يك بار باز شدن طراحي شده است.
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دیگر تجهیزات جانبی
زماني كه خودرو تحت تصادف شديد يا تقريباً شديد از جوانب يا نزديك به جوانب قرارگيرد و
زماني كه شدت تصادف از مقدار آستانه طراحي شده بيشتر باشد ،كيسه هواي جانبي و كيسه هواي
پردهاي باز ميشود .در هرگونه تصادف خاص فرد نميتواند از روي شدت صدمات وارده به تصادف يا
هزينههاي تعميرات خودرو ،درمورد بازشدن كيسه هوا تصميم بگيرد .بازشدن كيسه هواي جانبي به
سرعت خودرو بستگي ندارد ،بلكه بهطور كلي به اجسام تصادف شونده ،جهت تصادف ،شتاب كاهش
سرعت و غيره بستگي دارد .زماني كه خودرو با تصادفي تقريباً شديد يا شديد از جوانب برخورد كرد،
ايربگهاي جانبي و ايربگهاي پردهاي حفاظت جانبي را فراهم ميآورد كه ميتواند نيروي تصادف را
بهطور مساوي در بدن سرنشين توزيع كند ،درنتيجه سرنشين با سرعت آهستهتري حركت ميكند.
براي ايمني تمام سرنشينان ،لطفاً از بستن صحيح و محكم كمربند ايمني اطمينان حاصل نمائيد.
درصورتي كه خودرو در تصادفات زير درگير شود ،كيسههاي هواي جانبي باز نميشود:
•تصادف از جلو يا نزديك به جلو
•واژگون شدن خودرو
•تصادف از عقب
•تصادف خفيف جانبي("خفيف" از نظر سيستم  SRS ECUيا سنسور تصادف محاسبه شده و
هيچ ارتباطي با شدت صدمه به خودرو ندارد).
•ديگر موقعيتهاي خاص
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دیگر تجهیزات جانبی
هشدار
•از تكيه دادن به دربهاي جانبي خودداري نماييد ،اين بخش محدوده باز شدن كيسه هواي
پردهاي است .از آنجا كه كيسه هوا با شدت و سرعت زيادي باز ميشود ،تكيه دادن ميتواند
منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد .حين حضور كودكان در خودرو ،به شدت
مراقب باشيد.
•مستقيم نشسته و پشت خود را به پشتي صندلي تكيه داده و وزن بدن را در حالت تعادل
نگهداريد .از وارد آوردن وزن بيش از حد به سمت بيروني صندلي جلوي خودروي مجهز به
كيسه هواي جانبي خودداري نماييد؛ در خودروهاي مجهز به كيسه هواي پردهاي از وارد آوردن
وزن به ستون جلويي ،ستون عقب و سقف خودداري نماييد.
هشدار
•از نزديك نمودن سر به محدوده باز شدن كيسه هواي پردهاي يا جانبي خودداري نماييد .چرا كه
كيسه هوا با سرعت و نيروي بسيار زيادي باز ميشود .انجام اين عمل ميتواند منجر به صدمات
جسمي جدي و يا حتي مرگ گردد .حين حضور كودكان در خودرو ،به شدت مراقب باشيد.
•به كودكان اجازه ندهيد بر روي صندلي سرنشين جلو زانو زده و رو به درب سمت سرنشين جلو
بنشينند ،اين عمل حين باز شدن كيسه هوا با سرعت و شدت زياد ،ميتواند منجر به صدمات
جسمي جدي يا حتي مرگ كودك گردد.
•از بيرون بردن سر يا دستان خود از پنجره خودداري نماييد ،كيسه هواي جانبي با شدت و سرعت
بسيار زياد باز ميشود ،اين عمل ميتواند منجر به صدمات جسمي جدي یا حتی مرگ گردد.
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دیگر تجهیزات جانبی
هشدار
•از نصب جاليواني يا ديگر تجهيزات يا اجسام بر روی درب یا نزدیک آن ،خودداري نماييد،
چرا كه حين باز شدن كيسه هوا اين اجسام با شدت بسيار زياد به داخل پرتاب شده يا در باز
شدن عادي كيسه هواي جانبي تداخل ايجاد كرده ،منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي
مرگ ميگردد .به همين صورت  ،راننده و سرنشين جلو نباید اجسام را نگه داشته يا بر روي
پاي خود قرار دهند.
هشدار
•از نصب اجسام تزئيني در محدوده كيسه هواي پردهاي از جمله شيشه جلو ،شيشه درب جانبي،
جلو و مركز و كنار سقف خودداري نماييد .از چسباندن ميكروفون يا هر گونه تجهيزات يا اجسام
ديگر به داخل سقف و دستگيره نگهدارنده سقفی خودداري نماييد .حين باز شدن كيسه هوا،
ميكروفون يا دیگر تجهيزات يا اجسام با نيروي بسيار شديد پرتاب شده يا در عملكرد عادي كيسه
هوا تداخل ايجاد كرده ،منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ ميگردد.
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دیگر تجهیزات جانبی
همانند كيسههاي هواي جلو ،كيسههاي هواي جانبي نيز توسط واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا
كنترل شده و چراغ هشدار كيسه هوا بيانگر حالت آن ميباشد.
پس از چرخاندن سوئيچ خودرو ،چراغ هشدار كيسه هوا حدود  6ثانيه روشن شده و پس از اتمام
عملکرد سيستم تشخيص عيب ،به طور اتوماتيك خاموش ميشود.
در صورتي كه چراغ هشدار خاموش نشده يا حين رانندگي روشن شود ،نشانگر وجود نقص در سیستم
ميباشد .در صورت وجود مشكلي در سيستم ،جهت كنترل و تعمير سيستم به عاملیت های مجاز
شرکت جيلران موتور مراجعه نماييد ،در غير اين صورت سيستم كيسه هوا حين بروز تصادف به
درستي عمل نميكند.

هشدار
در موارد زير ،بالفاصله با عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور تماس حاصل نماييد:
•كيسه هواي جانبي يا پردهاي باز شده باشند.
•بخشي از درب در تصادفي با شدت كمتر از شدت مورد نياز براي باز شدن كيسههاي هوا
درگير شده است.
•بخشي از ستون جلو يا عقب ،بخشهاي جانبي سقف (اليه) كه حاوي كيسه هواي جانبي است،
خراشيده شده ،ترك خودرو يا دچار ديگر صدمات شده است.
•پوشش صندلي حاوي كيسه هواي جانبي ،ترك خورده يا صدمه ديده است .پيش از تماس با
عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور از جدا كردن كابلهاي باتري خودداري نماييد.
116

عملکرد

دیگر تجهیزات جانبی
فندك و زيرسيگاري

فندك
حين نياز به فندك ،آن را فشار دهيد .فندك پس از سرخ شدن به طور اتوماتيك بيرون ميپرد تا
مورد استفاده قرار گيرد .فندك را بيرون كشيده و سيگار خود را روشن نماييد.
در صورت تمايل به استفاده از فندك حين خاموش بودن موتور ،سوئيچ را در وضعيت تجهيزات
جانبي " "ACCقرار دهيد.

زيرسيگاري
براي استفاده از زيرسيگاري درب آن را باز نمایید.
هشدار
•براي كاهش صدمات جسمي حين بروز تصادف يا ترمزهاي ناگهاني پس از استفاده ،زيرسيگاري
را ببنديد.
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دیگر تجهیزات جانبی
محل تعبیه  USBو منبع تغذیه

مدل مجهز به گیربکس معمولی
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مدل مجهز به گیربکس اتوماتیک

پورت  USBرا برای شارژ کردن تلفن همراه و همچنین اتصال  iPadو دیسک  Uمی توان مورد
استفاده قرار داد .برای اطالع از نحوه استفاده از دستگاهی خاص ،کتابچه راهنمای آن دستگاه را
مطالعه نمایید.

عملکرد

دیگر تجهیزات جانبی
آینه آرایشی

برای استفاده از آینه آرایشی ،آفتابگیر را به سمت پایین چرخانده و سپس آینه را باز کنید.
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دیگر تجهیزات جانبی
جعبه داشبورد

دستگيره درب را بكشيد تا درب جعبه داشبورد باز شود.
هشدار
•براي كاهش احتمال صدمات جسمي در صورت بروز تصادف يا ترمزهاي ناگهاني ،حين رانندگي
درب جعبه داشبورد را بسته نگهداريد.

براي باز كردن درب كنسول وسط ،دكمه ضامن قفل در لبه درب را به سمت باال بكشيد؛ حاال میتوانید
درب کنسول وسط را باز کنید.
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عملکرد

دیگر تجهیزات جانبی
کف پوش

از كفپوش با اندازه صحيح استفاده نماييد.
هشدار
•از قرارگيري صحيح كفپوشها بر روي موكت كف خودرو ،اطمينان حاصل نماييد .سر خوردن
كفپوش حين رانندگي ميتواند بر روي عملكرد پدالها تاثير گذاشته ،منجر به تصادف ناگهاني
گردد.
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عملکرد

دیگر تجهیزات جانبی
مثلث شبرنگ هشدار

قرار دادن مثلث شبرنگ هشدار
 .1مثلث را از درون جعبه مربوطه بيرون بكشيد.
 .2میله نگهدارنده مثلث شبرنگ هشدار را در جهت  Aبه میزان  90درجه بچرخانید.
 .3دو جهت مثلث را در سمت فلشهاي  Cو  Bباز کرده و سپس سفت كنيد.

تا كردن مثلث هشدار
 .1گيره سمت راست و چپ صفحه مثلث شبرنگ را جدا كرده و سپس صفحه مثلث را در دو جهت
 Dتا كنيد.
 .2ميله نگهدارنده را در جهت  Eجمع كرده و سپس محكم ببنديد.
هشدار
•مثلث شبرنگ هشدار را در پشت خودرو در فاصله حدود  100متری قرار داده و از تعادل آن
اطمینان حاصل نمایید.
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سوختگيري

 .1لطفاً حين سوختگيري موتور را خاموش نماييد.
هشدار
•از آنجا كه سوخت قابل اشتعال و انفجار مي باشد ،حين سوختگيري هر گونه شعله را دور نگهداريد.
•سيگار نكشيد.
.2
.3
.4
.5
.6

درپوش مخزن سوخت را با استفاده از مكانيزم ضامن (تعبيه شده زير صندلي راننده) باز نماييد.
درب باك سوخت را در خالف جهت عقربههاي ساعت چرخانده و به آرامي خارج نماييد تا فشار
داخلي سوخت آزاد شود.
نازل سوختگیری را كام ً
ال در دهانه مخزن سوخت فرو كنيد.
در هنگام سوختگیری ،پس از اینکه قطع کن نازل سوختگیری عمل نمود ،از ادامه سوختگیری
خودداری نمایید .در غير اين صورت بخشهاي ديگر صدمه ميبينند.
درپوش را بسته و در جهت عقربههاي ساعت بچرخانيد تا سه صداي "كليك" شنيده شود.
هشدار
•جهت پيشگيري از سر رفتن سوخت حين رخ دادن تصادف ،درپوش مخزن سوخت را كام ً
ال ببنديد.
•این خودرو به نحوي طراحي شده كه فقط با بنزين بدون سرب با عدد اكتان  93#يا باالتر عمل
ميكند ،سوختگيري با هر سوخت ديگري منجر به مسموم شدن مبدل شیمیایی و در نتيجه
خاموش كردن موتور ميشود.
•حين تعويض درپوش مخزن سوخت فقط از قطعات اصلي مورد تایید شرکت استفاده نماييد.
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سیستم استارت

استارت " : "STARTاستارت خوردن موتور .پس از رها كردن ،سوئيچ به موقعيت روشن " "ONباز
ميگردد.
روشن" :"ONتمام تجهيزات و موتور روشن ميباشد .این حالت برای رانندگی عادی است .حین قرار
دادن سوئیچ در موقعیت روشن " ،"ONممکن است عقربه دورسنج حرکت کند ،که عادی است.
تجهيزات جانبی" :"ACCتجهيزات جانبي همانند راديو عمل ميكنند ،با اين وجود ،موتور روشن نيست.
در صورتي كه حين قرار داشتن سوئيچ خودرو در وضعيت تجهيزات جانبي " "ACCيا قفل ""LOCK
درب سمت راننده را باز كنيد ،آژير به صدا در آمده ،برداشتن سوئيچ را يادآوري ميكند.
خاموش" :"LOCKموتور خاموش شده ،غربيلك فرمان قفل ميشود .فقط در اين موقعيت ،ميتوان
سوئيچ را خارج نمود .براي چرخاندن سوئيچ از موقعيت تجهيزات جانبي " "ACCبه خاموش
" ، "LOCKابتدا سوئيچ را به سمت داخل فشار دهيد.
در صورتي كه سوئيچ حين استارت زدن موتور ،در موقعيت خاموش " "LOCKگير كرده است ،ابتدا
از داخل شدن كامل سوئيچ اطمينان حاصل نموده و سپس آهسته غربيلك فرمان را بچرخانيد تا
سوئيچ بچرخد.
توجه
•حين خاموش بودن موتور ،از نگهداشتن سوئيچ در موقعيت روشن " "ONخودداري نماييد؛
چرا كه باتري خالي شده و موتور استارت صدمه ميبيند.
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گیربکس دستی (غیراتوماتیک)

موقعيتهاي دنده در تصوير زير نمايش داده شده است.
حين تغيير موقعيت دسته دنده ،پدال كالچ را كام ً
ال فشار داده ،سپس آهسته و تدريجي رها كنيد.
حين رانندگي از قرار دادن پاي خود بر روي پدال كالچ خودداري نماييد .در غير اين صورت ،پدال
كالچ دچار نقص ميشود .حين پارك خودرو در شيبها ،براي نگهداشتن خودرو از پدال كالچ
استفاده نكنيد ،بلكه از ترمزدستي استفاده كنيد.
تغيير دنده زودتر به دنده باالتر يا تغيير دنده ديرتر به دنده پايينتر ممكن است منجر به شتاب
منفي يا صداي ضربه از موتور شود .قرار دادن موتور در حداكثر دور در هر دنده ،منجر به سايش
بيش از حد موتور يا هدر رفتن سوخت ميشود.
رفتار خوب رانندگي
در صورتي كه تعویض دنده به دنده عقب سخت است ،دنده را در حالت خالص قرار داده و پدال
كالچ را به طور موقت رها كنيد(حدود  3ثانیه) ،سپس مجددا ً اقدام نماييد.
هشدار
•حين رانندگي بر روي سطوح لغزنده ،توجه داشته باشيد كه تعويض دنده سريع منجر به سر خوردن
يا هرزگرد چرخها ميشود.
•حین تعویض دنده سریع از دنده رو به جلو به دنده عقب (مدت زمان ثبات حدود  3ثانیه) احتمال
آسیب دیدن چرخ دنده های گیربکس بسیار باال است.

125

رانندگی

دستورالعمل های مهم رانندگی
گیربکس اتوماتیک

گیربکس اتوماتیک دارای  6دنده رو به جلو و یک دنده رو به عقب است .چراغ نشانگر دنده روی
صفحه کیلومتر به صورت  P، R، N، Dروشن میشود .حین استفاده از حالت گیربکس معمولی (،)M
چراغ نشانگر دنده ،دنده حاضر ( )1/2/3/4/5/6را نشان می دهد.

عملکرد قفل اتوماتیک دنده خالص  Nو دنده پارک P
حین قرار داشتن دسته دنده در وضعیت پارک  ، Pحین توقف خودرو ،برای تغییر وضعیت از دنده
پارک  Pبه دنده های رو به جلو یا عقب باید پدال ترمز را فشار دهید .حین قرار داشتن دسته دنده
در حالت رو به جلو  ،Dیا رو به عقب  Rو زمانی که سرعت بیش از  10Km/hاست ،دنده خالص
 Nقفل می شود و تغییر وضعیت دنده  Dو  Rرا به دیگر موقعیت ها بجز  Nممنوع میکند .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  Rیا یکی از دندههای رو به جلو  Dقرار
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 پارک Pخارج کرد ،دکمه باز کردن قفل در بخش جلویی دنده را
فشار دهید تا بتوان قفل را به طور دستی باز کرد.

پارک نمودن P
برای پارک نمودن از دنده پارک  Pاستفاده کرده و ترمز دستی را بکشید .حین تمایل به تغییر
وضعیت از دنده پارک  Pبه دیگر موقعیت ها ،پدال ترمز را فشار دهید ،تغییر وضعیت دنده فقط
پس از پارک کردن کامل خودرو امکان پذیر است .پیش از کامل شدن پارک ،تغییر وضعیت به دنده
پارک Pممنوع می باشد ،چرا که در غیر اینصورت قطعات خودرو صدمه می بینند.
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هشدار
•حین رانندگی تغییر وضعیت دنده به پارک  Pدر 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 پارک  Pبه جای ترمز دستی ممنوع است ،باید حتماً دنده
را در وضعیت پارک  Pقرار داده ،ترمز دستی را باال بکشید یا پدال ترمز را
فشار دهید.
•حین پارک 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.

دنده عقب R
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  Rحین رانندگی به گیربکس صدمه زده ،منجر به
از دست دادن کنترل خودرو می شود.

حین قرارداشتن دسته دنده در حالت خالص  ،Nچرخ ها و گیربکس در حالت
آزاد قرار دارند .در کمترین شیب خودرو به سمت پایین حرکت میکند .برای
توقف خودرو ،حتماً ترمز دستی را کشیده یا پدال ترمز را فشار دهید.
در وضعیت خالص  Nمی توان موتور را استارت زد یا سوئیچ را بیرون کشید.
برای پارک موقت (به طور مثال پشت چراغ قرمز) می توان دنده خالص N
یا دنده  Dرا بر اساس عادت رانندگی درگیر نمود؛ با این وجود توصیه می
شود در صورتی که مدت زمان پارک بیش از  45ثانیه است ،دنده خالص  Nرا
انتخاب کرده و ترمز دستی را بکشید.
توجه
•در هنگام متوقف بودن خودرو و یا تغییر وضعیت دنده ،پدال گاز را
فشار ندهید ،استفاده از دنده  Dیا  Rحین باال بودن دور موتور بسیار
خطرناک است.
•پس از تغییر وضعیت دنده ،برای جلوگیری از حرکت ناگهانی خودرو،
پدال ترمز را آهسته رها کنید.
حین درگیر بودن دنده ( Dدنده رو به جلو) ،خودرو رو به جلو حرکت کرده،
گیربکس بین  6دنده 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  Dپشتیبانی کرده ،اما زمانی که با شیب نسبی برخورد میکنید ،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
•تغییر وضعیت به دنده خالص برای حرکت در سراشیبی ممنوع است.
زمانی که موتور در حالت دور درجا قرار دارد ،دور موتور تقریباً پایین بوده،
حجم روغن پمپ شده به پمپ روغن گیربکس کاهش یافته ،اما دنده
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 ( Mحالت گیربکس غیر اتوماتیک (دستی))
میتوان از حالت گیربکس دستی با تغییر وضعیت از  Dبه سمت چپ و سپس
حرکت دنده به جلو یا عقب استفاده نمود :
 +افزایش دنده به دنده باالتر
 کاهش دنده به دنده پایین ترکنترل 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.
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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
حین حرکت موتور ،در صورت تغییر وضعیت دنده به دنده عقب  R، Dو ،M
ابتدا باید پدال ترمز را فشار داده یا ترمز دستی را بکشید تا خودرو متوقف
شود ،چرا که در حالت درجا ،گیربکس هنوز همه قدرت را منتقل کرده و
خودرو می تواند حرکت کند.
حین حرکت موتور ،پیش از تعمیرات روی خودرو ،دسته دنده را به  Pحرکت
داده ،انتخاب دنده ( )2، 1 ، R، Dفقط 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

توجه

•حین استفاده از دنده  D، Rو  ، Mابتدا اطراف خودرو به ویژه عدم حضور
کودکان را کنترل نمایید.

•اگر حین خیلی پایین بودن سرعت خودرو ،دنده خیلی باالیی انتخاب
شود ،یا در صورت خیلی باال بودن سرعت خودرو ،دنده خیلی پایینی
انتخاب شود ،گیربکس تغییر مورد نظر را انجام نخواهد داد.
•در صورتی که دور موتور یا سرعت خودرو خیلی پایین باشد ،گیربکس
برای حفظ حداقل دور موتور ،تغییر دنده به دنده پایین تر را به طور
اتوماتیک انجام می دهد .فرآیند کاهش دنده مشابه کاهش دنده اتوماتیک
در دنده  Dاست.

حالت دستی
حالت دستی با گیربکس معمولی متفاوت است  :عملکرد دستی گیربکس
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 " ، "Mراننده می تواند با حرکت دنده
به سمت " "-" , "+یا از طریق کلیدهای تغییر دنده روی غربیلک فرمان،
دنده را تعویض کند .حین تغییر وضعیت به حالت دستی " "Mبرای اولین
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.

انتخاب حالت
براساس نوع گیربکس و شرایط سراشیبی یا سرباالیی و غیره ،واحد کنترل
گیربکس به طور اتوماتیک حالت کنترلی مربوطه برای تطابق با شرایط رانندگی
را انتخاب می کند.
( )1در حالت عادی دسته دنده در وضعیت  Dقرار دارد ،در بهترین دمای کاری
گیربکس ( ،)65C - 90Cمنحنی تغییر وضعیت  TCUمی تواند مصرف
سوخت را بهینه نماید.
( )2در حالت سراشیبی و سرباالیی
 TCUمحاسبات 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.
( )3حالت مناسب مناطق مرتفع
در نواحی مرتفع TCU ،به طور اتوماتیک نقطه تغییر دنده را با توجه به میزان
فشار هوا و تغییرات دمایی موتور تنظیم می کند (خروجی موتور به طور
چشمگیری کاهش می یابد و به میزان بهینه میرسد).
( )4حالت 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  Mقرار داده و
سپس دنده  2را برای استارت انتخاب نمایید .تغییر وضعیت به دنده  ،2سه تا چهار
ثانیه زمان می برد و نقص گیربکس اتوماتیک نبوده وکام ً
ال طبیعی می باشد .در
شرایط عادی باالترین دنده برای استارت دنده  2است.
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  Dقرار دارد ،اگر چرخ ها سر بخورد ،می توان دسته دنده
را در حالت دستی قرار داده و دنده را کاهش داد.
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( )5حالت مناسب دمای باال
زمانی که دمای روغن گیربکس باالتر از  110Cاست 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  105Cبرسد تا از وضعیت دمای باال خارج گردد.
( )6حالت بروز نقص فنی
در صورت وجود نقص شدید در گیربکس یا موتور ،در صورتی که ولتاژ باتری
کمتر از  8Vباشد :
گیربکس به طور اتوماتیک وارد "حالت معیوب" شده و امکان رانندگی با
خودرو تا عاملیت مجاز شرکت جیلران موتور را فراهم می آورد .در این حالت
چراغ نشانگر نقص  MILدر صفحه کیلومتر روشن شده ،گیربکس عملکردهای
محدود خواهد داشت.
براساس مشخصات نقص ،فقط می توان از چهار دنده رو به جلو و دنده عقب
برای رسیدن به نزدیکترین تعمیرگاه استفاده نمود .در صورتی که چراغ
نشانگرحالت نقص به طور ناگهانی روشن شد ،می توان برای خروج از حالت
معیوب ،سوئیچ را بیرون کشید .اگر پس از  30ثانیه خودرو مجددا ً وارد حالت
معیوب شد ،به نزدیکترین عاملیت مجاز شرکت جیلران موتور مراجعه نمایید.
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توجه
•در صورت کم بودن توان باتری ،برای جلوگیری از آسیب رسیدن به
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  Nقرار گیرد ،ترمز دستی آزاد
باشد و خودرو نباید با سرعت زیاد حمل شود ،در غیر اینصورت (اگر
نتوان شرایط بلند شدن چرخهای جلو از زمین را فراهم نمود) ،بهتر
است پلوس ها را خارج نموده  ،سپس خودرو را حمل کنید؛ در غیر
اینصورت گیربکس به دلیل روانکاری و خنک کنندگی ناکافی به شدت
صدمه می بیند.
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استارت زدن موتور
پيش از استارت موتور
 .1پیش از ورود به خودرو محيط اطراف خودرو ،را كنترل نماييد.
 .2موقعيت صندلي ،زاويه پشتي صندلي ،ارتفاع پشت سري و زاويه غربيلك
فرمان را تنظيم نماييد.
 .3آينه داخلي و آينههاي بغل را تنظيم نماييد.
 .4تمام دربها را قفل نماييد.
 .5كمربند ايمني را ببنديد.
خودروهاي مجهز به سيستم دزدگير -تا زماني كه سيستم دزدگير فعال است،
نميتوانيد موتور را استارت بزنيد ،مگر اين كه اين سيستم را غير فعال نماييد.
نحوه استارت زدن موتور
(الف) پيش از استارت
 .1ترمزدستي را كام ً
ال درگير نماييد.
 .2تمامي چراغها و تجهيزات جانبي غير ضروري را خاموش نماييد.
 .3پدال كالچ را تا انتها فشار داده و دسته دنده را در حالت خالص قرار دهيد.
تا استارت خوردن موتور ،پدال كالچ را فشار دهيد.
(ب) استارت زدن موتور
پيش از استارت زدن موتور ،دستورالعملهاي بخش (الف) پيش از استارت را
انجام دهيد.
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فرآيند استارت
سيستم الکترونیکی تزريق سوخت
موتور به طور اتوماتيك ميزان تركيب هوا -سوخت براي استارت زدن را كنترل
ميكند .برای استارت گرم یا سرد ،دستورالعمل زير را دنبال نماييد:
 .1همزمان با برداشتن پاي خود از روي پدال گاز ،سوئيچ را در موقعيت
استارت " "STARTقرار دهيد تا موتور استارت بخورد .حين روشن شدن
موتور ،سوئيچ را رها كنيد.
 .2موتور بايد حين رانندگي گرم شود .حين گرم شدن موتور تا رسيدن دماي
موتور به ميزان عادي كاري ،موتور را آرام روشن نگهداريد.
در صورت خاموش شدن ناگهاني موتور
فرآيند استارت عادي را دنبال نموده و يك بار ديگر موتور را استارت بزنيد.
در صورت روشن نشدن موتور ،بخش مربوط به روشن نشدن موتور را مطالعه نماييد.
هشدار
•هر بار بيش از  30ثانيه استارت نزنید ،در غير اين صورت موتور يا
سيمكشي آن صدمه ميبيند.
•از گاز دادن با سرعت باال خودداري نماييد.
•در صورتي كه موتور به سختي استارت خورده ،يا دائماً خاموش ميشود،
بالفاصله موتور را بازرسی نماييد.
•حين استارت خوردن موتور ،پدال گاز را فشار ندهيد ،چرا كه سيستم
کاتالیزور صدمه خواهد ديد.
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بازرسیهاي ايمني پيش از رانندگي
پيش از راندن خودرو ،بازرسی ايمني را انجام دهيد .چند دقيقه بازرسی
خودرو ،رانندگي را راحت و ايمن ميكند .فقط بايد با بخشهاي خودرو آشنا
بوده و كام ً
ال دقت نماييد .در صورت تمايل ميتوانيد بازرسی خودرو را از
عاملیت های مجاز شرکت جيلران موتور بخواهيد.
هشدار
•در صورت انجام بازرسي در مكانهاي بسته ،از وجود تهويه كافي اطمينان
حاصل نماييد .دود موتور سمي است.
بازرسي پيش از استارت زدن موتور
خارج خودرو
الستيكها :فشار باد الستيك را با گيج فشارسنج كنترل نموده و عدم وجود
بريدگي ،صدمه يا سايش بيش از حد را كنترل نماييد.
پيچهاي چرخ :از گم نشدن يا شل نبودن پيچها اطمينان حاصل نماييد.
نشتي :پس از پارك خودرو به مدت طوالني ،نشتي هر گونه سوخت ،روغن،
آب يا ديگر مايعات بر روي زمين را كنترل نماييد.
روشنايي :كار كردن چراغهاي تركيبي ،چراغ ترمز ،چراغ عقب ،چراغ راهنما
و ديگر چراغهاي كاري را كنترل نماييد .جهتگيري چراغهاي تركيبي جلو
را كنترل نماييد.

داخل خودرو
الستيك زاپاس ،جك و آچار چرخ :فشار الستيك زاپاس را كنترل نموده،
وجود الستيك زاپاس ،جك و آچار چرخ را كنترل نماييد.
كمربند ايمني :عملكرد صحيح تمام كمربندهاي ايمني را كنترل نماييد.
صدمه نديدن يا سايش بيش از حد كمربند و عملکرد قفل را كنترل نماييد.
پشت آمپر و صفحه نمایش چندمنظوره :توجه خاصي به نشانگر سرويس،
صفحه پشت آمپر و عملكرد سیستم ضدبخار داشته باشيد.
ترمز :از وجود بازي آزاد و كافي پدال ،اطمينان حاصل نماييد.
داخل محفظه موتور
فيوز يدك :از وجود انواع فيوزهاي يدك اطمينان حاصل نماييد .انواع فيوزها با
آمپرهاي گوناگون بايد درون جعبه فيوز قرار داشته باشند.
سطح روغن موتور :از وجود روغن موتور كافي اطمينان حاصل نماييد.
سطح مايع خنك كننده  :از وجود مايع خنك كننده كافي اطمينان حاصل نماييد.
سطح روغن ترمز  :از وجود روغن ترمز کافی اطمینان حاصل نمایید.
باتريها و كابلها :عدم زنگ زدگي و شل نبودن اتصاالت يا عدم وجود ترك بر
روي جعبه باتري را كنترل نماييد .قرار داشتن كابل و اتصاالت در شرايط خوب
را كنترل نماييد.
سيمها  :عدم وجود صدمه ،شل نبودن يا جدا نشدن اتصاالت را كنترل نماييد.
لوله های سوخت  :عدم نشتي سوخت يا اتصال بد در لولههاي سوخت را كنترل
نماييد.
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پس از استارت زدن موتور
سيستم اگزوز :به صداي نشتي از اگزوز گوش دهيد.
در صورت وجود هر گونه نشتي ،آن را بالفاصله تعمير نماييد.
سطح روغن :موتور را  5دقيقه متوقف نموده ،خودرو را در مكاني مسطح پارك
نماييد .از نشانگر سطح روغن براي اندازهگيري روغن استفاده نماييد.
کنترل پشت آمپرحين رانندگي :
پشت آمپر :عملكرد سرعت سنج و بقيه نشانگرها را كنترل نماييد.
ترمز :در مكاني ايمن ،عملكرد ترمز را كنترل نماييد.
ديگر عالئم غير عادي :اتصاالت ضعيف ،نشتي يا صداهاي غير عادي را كنترل نماييد.
در صورت عادي بودن همه موارد ،از رانندگي خود لذت ببريد.
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رانندگي در شرايط مختلف
•براي افزایش کنترل پذیری خودرو ،حين وزش باد ،سرعت را كاهش دهيد.
•حين رانندگي در نزديكي شانه جاده ،به آهستگي رانندگي نموده ،زاويه
صحيح را رعايت نماييد .از رانندگي بر روي شانههاي بلند  ،تيز و خطرناك
جادهها خودداري نماييد؛ در غير اين صورت الستيك به شدت صدمه ديده
و ممكن است بترکد .حين رانندگي در سطح خشن يا ناصاف جادهها،
سرعت را كم كنيد .در غير اين صورت الستيك به دليل دستانداز به
شدت صدمه ميبيند.
•در صورت پارك خودرو بر روي شيب ،چرخهاي جلو را در تماس با شانه
جاده قرار دهيد ،در نتيجه خودرو سر نميخورد ،ترمزدستي را كشيده،
دسته دنده را در دنده يك "  " 1يا دنده عقب" "Rقرار دهيد .درصورت
لزوم ،خودرو را متوقف نماييد.
•پس از شستشوي خودرو يا رانندگي در مسیرهایی که در آنها ارتفاع آب تا
اندازه ای است که قسمتی از چرخ ها را میپوشاند ،ترمزها خيس ميشوند.
دراین صورت ،پدال ترمز خودرو را در مکانی ایمن جهت تست عملکرد
صحیح ،فشار دهید .در صورت عدم وجود نيروي ترمز ،ترمزها خيس
هستند .ترمزدستي را كشيده ،با دقت رانندگي كرده و ازپدال ترمز به
طور متناوب و آهسته استفاده نمایید تا مشکل خیس بودن ترمزها برطرف
شود .اگر نمی توانید در حالت ایمن کار کنید ،خودرو را در کنار جاده
پارک کرده و با عاملیت مجاز شرکت جیلران موتور تماس حاصل نمایید.
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هشدار
•پيش از رانندگي ،از آزاد بودن ترمزدستي و خاموش بودن چراغ ترمز
اطمينان حاصل نماييد.
•در زمان روشن بودن موتور از ترک نمودن خودرو خودداري نماييد.
•از نگهداشتن پاي خود بر روي پدال ترمز حين رانندگي خودداري نماييد.
اين كار منجر به داغ شدن بيش از حد ،سايش و مصرف بيش از حد
سوخت خواهد شد.
•حين رانندگي در شيبهاي تند و طوالني ،سرعت خودرو را كاهش داده،
دنده را به دنده پايينتر جا به جا كنيد .به خاطر داشته باشيد ،فشار مكرر
پدال ترمز منجر به داغ شدن و نقص ترمز ميگردد.
•حین گاز دادن ،افزايش دنده ،كاهش دنده يا ترمزگيري بر روي سطح
لغزنده جاده به شدت مراقب باشيد .ممكن است حين گاز دادن سريع يا
ترمزگيري اضطراري خودرو سر خورده ،بچرخد.
•در زمان خيس بودن ترمزها ،از رانندگي خودداري نماييد .در صورت
خيس بودن ترمزها فاصله ترمزگيري افزايش مييابد و ممكن است با
به كارگيري ترمزها ،خودرو سر بخورد .هم زمان ،ترمزدستي قادر به
نگهداشتن خودرو نیست.
توجه
•از رانندگي در آب حين رانندگي بر روي سطح خيس جاده خودداري
نماييد .در صورتي كه آب زيادي وارد محفظه موتور شود ،موتور و ديگر
بخشهاي الكتريكي موتور صدمه ميبينند.

رانندگي در زمستان
از وجود ضديخ كافي در مايع خنك كننده موتور اطمينان حاصل نماييد.
استفاده از مايع خنك كننده قرمز رنگ اتیلن گليكول با نقطه انجماد >-40 C
با استاندارد پتروشيميايي صنعتي  SH0521مخصوص خودرو يا موتورهاي با
بار سبك توصيه ميشود.
توجه
•تنها از آب جهت پرکردن رادیاتور استفاده نكنيد .تركيب نمودن مايعات
خنك كننده با ماركهاي گوناگون نیز ممنوع ميباشد.
بازرسي باتري و كابلها
هواي سرد انرژي باتري را كاهش ميدهد .بنابراين براي استارت خودرو در
زمستان ،شارژ باتري بايد به ميزان كافي باشد .جيلران موتور ميتواند وجود
شارژ باتري كافي را براي شما كنترل نمايد.
از وجود روغن موتور ،روغن گيربكس با ويسكوزيتهی صحيح و مناسب براي
رانندگي در زمستان و متناسب با شرايط آب و هوايي ،اطمينان حاصل نماييد.
ميزان روغن ناكافي منجر به سخت استارت خوردن موتور و معیوب شدن
گيربكس ميشود .در صورتي كه تشخيص نوع روغن استفاده شده مشكل
است ،ميتوانيد به عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور مراجعه نماييد.
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رانندگی

دستورالعمل های مهم رانندگی
از يخ زدن قفل دربهاي خودرو جلوگيري نماييد.
براي جلوگيري از يخ زدن مقداری مايع ضد يخ يا گليسيرين به داخل سيلندر
قفل تزريق نماييد.
از شيشه پاك كنهاي مناسب با شرايط آب و هوايي استفاده كنيد.
اين محصوالت در نمايندگي مجاز جيلران موتور و تمامي قطعه فروشيها
موجود ميباشد .لطفاً از شيشه پاككن مناسب استفاده نماييد.
توجه
•از مايع خنك كننده موتور يا ديگر مايعات به جاي مايع شيشه شوي
استفاده نكنيد ،چرا كه رنگ خودرو صدمه ميبيند.
حين يخ زدن ترمزدستي ،ترمزگيري نكنيد.
دسته دنده را در دنده يك يا " "Rقرار داده ،حين پارك ،پشت چرخهاي
عقب بلوک مانع قرار دهید .ترمزدستي را درگير نكنيد ،در غير اين صورت
ترمزدستي يخ زده ،آزاد كردن آن مشكل ميگردد.
اجازه ندهيد برف يا يخ در زير سپر گلكير جمع شود ،چرا كه برف يا يخ منجر
به سخت شدن فرمان دهي ميشود .حين رانندگي در شرايط سرد آب و هوايي،
اغلب خودرو را متوقف نموده ،عدم وجود برف يا يخ در زير گلگير را كنترل نماييد.
براساس شرايط رانندگي مختلف ،چند ابزار مورد نياز در مواقع اضطراري را
همراه برداريد .حين رانندگي در زمستان همراه داشتن زنجير چرخ ،يخ تراش
شيشه ،كيسه نمك يا ماسه ،چراغ قوه ،بیلچه و كابلهاي اتصال در خودرو
توصيه ميشود.
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نحوه صرفه جويي در مصرف سوخت و افزايش عمر مفيد خودرو
صرفه جويي در مصرف سوخت ساده و آسان است .اين اعمال به افزايش عمر
مفيد خودرو نيز كمك ميكنند .در زير برخي اعمال براي صرفه جويي در
مصرف سوخت و كاهش هزينههاي تعميرات آورده شده است :
•فشار باد الستيك صحيح را حفظ كنيد :فشار باد ناكافي الستيك منجر به
سايش بيش از حد الستيكها و به هدر رفتن سوخت ميشود.
•بارهاي اضافي را از خودرو خارج نماييد :بار بيش از حد ،ميزان فشار وارده
به موتور و مصرف سوخت را افزايش ميدهد.
•حين بيحركت بودن خودرو ،موتور را به مدت طوالني درجا نگه نداريد.
پس از عملكرد آرام و ثابت موتور ،رانندگي كرده و دور موتور را ثابت
نگهداريد .اما در هواي سرد ابتدا چند دقيقه موتور را گرم كنيد.
•افزايش سرعت آرام و ثابت :بالفاصله پس از استارت زدن موتور ،از گاز دادن
با سرعت زياد خودداري نماييد ،براي افزايش سرعت ،دنده را افزايش دهيد.
•از كار كردن درجاي موتور به مدت طوالني خودداري نماييد .در صورت
لزوم توقف خودرو به مدت طوالني ،موتور را خاموش كنيد.
•حين افزايش فشار موتور ،سرعت را كاهش ندهيد .از رانندگی با سرعت
بیش از محدوده مجاز خودداري نماييد :دنده مناسب با شرايط جاده را
انتخاب نماييد.
•از افزايش يا كاهش سرعت مداوم خودداري نماييد :اين حالت مصرف
سوخت را افزايش ميدهد.

رانندگی

دستورالعمل های مهم رانندگی
•از توقف يا ترمزگيري غير ضروري خودداري نماييد :سرعت حركت خودرو
را ثابت نگهداريد .با توجه به عالئم ترافيكي رانندگي نموده ،ميزان توقفها
را كاهش دهيد .در صورت عدم وجود چراغهاي ترافيكي ،با توجه به شرايط
جاده رانندگي كنيد .فاصله كافي از خودروي جلويي را رعايت كنيد تا از
ترمزهاي اضطراري كه منجر به سايش ترمزها ميشوند ،خودداري شود.
•حين رانندگي در بزرگراهها با سرعت مناسب رانندگي كنيد :مصرف
سوخت حين افزايش سرعت ،باالتر ميرود .با سرعت متوسط رانندگي
كنيد تا در مصرف سوخت صرفه جويي شود.
•موقعيت صحيح چرخهاي جلو را حفظ كنيد :در جادههای سخت به
آهستگی رانندگی کنید و از کوبیدن چرخهاي جلو خودداری نمایید .در
صورتي كه موقعيت چرخهاي جلو به درستي تنظيم نشده است ،سايش
افزايش يافته ،بار بيش از حد به موتور وارد شده و مصرف سوخت افزايش
مييابد.
•شاسي را تميز نگهداريد .براي كاهش وزن خودرو و كاهش زنگ زدگي
قطعات ،شاسي را تميز كنيد.

•خودرو را تنظيم نموده و بهترين حالت كاري را حفظ كنيد :فيلتر هوای
كثيف ،لقی نامناسب سوپاپها ،شمع كثيف ،روغن و روانكار كثيف ،ترمز
خارج از تنظيم و غیره بر عملكرد موتور تاثير منفي گذاشته ،مصرف
سوخت را افزايش ميدهد .براي افزايش عمر مفيد تمام قطعات و كاهش
هزينهها ،خودرو را به طور مرتب بازرسي ،كنترل و تعمير كنيد .در صورت
رانندگي در شرايط بد جادهاي ،ميزان دفعات بازرسي ،كنترل و تعمير
خودرو را افزايش دهيد.
•پاي خود را بر روي پدال كالچ يا ترمز نگه نداريد :اين كار منجر به سايش
زود هنگام ،داغ شدن بيش از حد و مصرف بيش از حد سوخت ميشود.
هشدار
•حين رانندگي بر روي سر پايينيها ،موتور را خاموش نكنيد .در صورت
خاموش نمودن موتور ،غربيلك فرمان هيدروليك و ترمز عمل نميكنند.
همچنين سيستم كنترل گازهاي آالينده نيز فقط حين روشن بودن
موتور عمل ميكند.
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رانندگی

پیشگیری ها
• دوره آب بندي
آب بندي موتور نو ،عمر مفيد قطعات متحرك را افزايش داده ،اصطكاك و
سايش آنها را كاهش داده و منجر به صرفه جويي در مصرف سوخت ميشود.
پس از خريد خودروي نو ،مالك بايد براي آب بندي خودرو ،دستورالعمل زير
را مدنظر قرار دهد .مسافت آب بندي  5000 kmميباشد .دستورالعملهاي
ساده زير را حين استفاده اوليه از خودرو دنبال نماييد :
•بست ها ،باتری ،سطح روغن ها ،روانکارها  ،مایع خنک کننده و سوخت را
به طور کامل بازرسی نمایید.
•حین استارت زدن و رانندگی ،از فشار دادن کامل پدال گاز خودداری
نمایید .دور موتور را کمتر از  3000r/minنگه داشته و حداکثر سرعت
رانندگی را در کمتر از  80Km/hنگه 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  300Kmاولیه 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.

138

• کاتالیزور سه منظوره
•خودروي شما مجهز به کاتالیزور سه منظوره و حسگر اكسيژن براي كاهش
گازهاي خطرناكي همانند  HC، COو  NOxدرون دود اگزوز ميباشد.
استفاده از بنزين سربدار ممنوع ميباشد .در غير اين صورت کاتالیزور سه
منظوره خراب شده و کارکرد آن متوقف ميشود.
حسگر اكسيژن سيگنالي به  ECUميفرستد تا از قرار داشتن نسبت تركيب
هوا /سوخت درون موتور در بهترين وضعیت اطمينان حاصل شود.
هشدار
•لوله اگزوز را از افراد و مواد قابل اشتعال دور نگهداريد .لوله اگزوز بسيار
داغ است.
•از گاز دادن بيش از حد به موتور يا پارك خودرو در مكانهاي پر از مواد
قابل اشتعال همانند علف ،برگ ،كاغذ يا پارچه خودداري نماييد.

رانندگی

پیشگیری ها
توجه
در صورتي كه مقدار زيادي گاز نسوخته وارد مبدل شیمیایی شود ،مبدل
شیمیایی داغ شده و آتش ميگيرد .براي جلوگيري از آتش سوزي يا ديگر
خطرات به پيشگيريهاي زير توجه نماييد:
•فقط از بنزين بدون سرب استفاده كنيد.
•حين كم بودن سوخت رانندگي نكنيد .در صورت كم بودن سوخت درون
باك ،موتور خاموش شده ،مبدل شیمیایی تحت بار شديد قرار ميگيرد.
•از درجا كار كردن موتور به مدت بيش از  10دقيقه پس از استارت يا
بيش از  20دقيقه با دور موتور عادي خودداري نماييد.
•از باالبردن بيش از حد دور موتور خودداري نماييد.

•حين حركت خودرو ،سوئيچ را در وضعيت خاموش قرار ندهيد.
•موتور را در شرايط خوب نگهداريد .نقص سيستم الكتريكي موتور ،جرقه زنی
الكتريكي /سيستم توزیع جرقه يا سيستم تغذيه سوخت منجر به باال رفتن
غير عادي دماي مبدل شیمیایی ميشود.
•در صورتي كه استارت زدن موتور سخت است يا اغلب خاموش ميشود،
بالفاصله خودرو را بازرسي نماييد .تكنسينهاي خبره جيلران موتور با
خودروي شما و سيستم مبدل شیمیایی سه منظوره آشنايي كامل دارند.
•براي اطمينان از عملكرد و حالت كاري مبدل شیمیایی سه منظوره و كل
سيستم كنترل گازهاي آالينده ،خودرو را به طور مرتب براساس برنامه
تعمير و نگهداري جيلران موتور ،كنترل ،بازرسي و تعمير نماييد.
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رانندگی

پیشگیری ها
• هشدار گازهاي آالينده موتور
سيستم كنترل گازهاي آالينده موتور
•از بنزين بدون سرب و روغن موتور مخصوص استفاده كنيد .سرب درون
بنزين و ناخالصی درون روغن ميتواند به کاتالیزور سه منظوره صدمه بزند.
•از هل دادن خودرو براي استارت زدن موتور بيش از  50 mخودداري
نماييد .در غير اين صورت مبدل شیمیایی سه منظوره بيش از حد داغ
كرده و به دليل ورود سوخت نسوخته به داخل سيستم اگزوز ،مسیر اگزوز
صدمه ميبيند.
دود خروجي از موتور
•جهت پيشگيري از مسموميت  COو حتي مرگ ،حين روشن بودن موتور
در پاركينگها ،درب پاركينگ را نبنديد.
•حين استشمام بوي دود درون خودرو ،علت را يافته و آن را برطرف نماييد.
•در صورت عدم امكان توقف خودرو ،تمام پنجرهها را باز كنيد.
از آنجا كه عملكرد ضعيف موتور به مبدل شیمیایی سه منظوره صدمه ميزند،
لطفاً به پيشگيريهاي زير توجه نماييد:
•حين عملكرد ناپایدار موتور يا استارت سخت در شرایط سرد ،به عاملیت
مجاز شرکت جيلران موتور مراجعه نماييد.
•از آنجا كه دماي كاري مبدل شیمیایی سه منظوره خيلي باالست ،اجازه
ندهيد مواد قابل اشتعال به مخزن آن نزديك شده يا بچسبند.
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هشدار
•از تنفس دود اگزوز خودداري نماييد .داخل دود اگزوز گاز مونوكسيدكربن
 COوجود دارد .اين گاز بيرنگ و بيبو بوده ،ميتواند منجر به بيهوشي
و در نتيجه مرگ گردد.
•از عدم وجود نشتي در سيستم اگزوز و سفت بودن اتصاالت آن اطمينان
حاصل نماييد .سيستم اگزوز را به طور دورهاي كنترل نماييد .در صورت
تصادف و وجود صدا در سيستم اگزوز ،بالفاصله سيستم را بازرسي نماييد.
•در مكانهاي بسته يا پاركينگ از روشن كردن موتور خودداري نماييد،
مگر اين كه در حال خارج و داخل نمودن خودرو به پاركينگ باشيد ،چرا
كه عدم تهويه گاز اگزوز بسيار خطرناك ميباشد.
•از پارك كردن خودرو به مدت طوالني با موتور روشن خودداري نماييد؛
در صورت اجبار ،خودرو را در مكاني باز پارك كرده ،سيستم گرمايش
يا سرمايش را به نحوي تنظيم كنيد كه هوا از بيرون ،وارد خودرو شود.
•لطفاً حين رانندگي درب صندوق عقب را بسته نگهداريد .ممكن است
دود اگزوز از درب صندوق باز وارد خودرو شود.
•براي عملكرد سيستم تهويه ،عدم وجود برف ،برگ يا ديگر موارد در
دريچههاي ورودي جلوي شيشه جلو را كنترل نماييد.
•حين استشمام بوي دود اگزوز در خودرو ،شيشه را اندكي پايين آورده
و درب صندوق عقب را ببنديد؛ منبع دود را يافته و مشکل را برطرف
نماييد.

رانندگی

پیشگیری ها
•سيستم ترمز
سيستم ترمز ،سيستمي هيدروليك با دو مدار هیدرولیکی مستقل ترمزی
ميباشد .در صورتي كه يكي از مدارهای هیدرولیکی عملكرد خود را از دست
دهد ،مدار دوم عمل خواهد كرد .اما فشار پدال ترمز سختتر از معمول بوده و
فاصله ترمزگيري نيز افزايش مييابد.
هشدار
•هنگام عملكرد يكي از سيستمهاي ترمز رانندگي نكنيد .پيش از رانندگي،
سيستم ترمز معيوب را تعمير نماييد.
بوستر ترمز
بوستر ترمز با قدرت مكش موتور ،ميزان تاثیر ترمزگيري را افزايش ميدهد.
حین خاموش کردن موتور درهنگام رانندگي ،پدال ترمز را فشار داده و خودرو
را متوقف نماييد .به منظور توقف خودرو ،فشار مكشي پشتيبان ترمز فقط برای
یک یا دو بار ترمز کفایت ميکند.
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 كردن موتور ،پدال ترمز را فشار ندهيد .چرا كه با هر
بار فشار پدال ترمز ،نيروي مكش تولید شده را از بين ميبرد.
•حتي در صورتي كه فشار مكشي كام ً
ال از بين رفته است ،هنوز ترمز
كار خواهد كرد .پدال ترمز را محكمتر فشار دهيد ،فاصله ترمزگيري نیز
افزايش مييابد .بنابراين ،در اولين فرصت ممكن بوستر مكشي را تعمير
يا تعويض نماييد.
•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.
سيستم ترمز ضد قفل
(به همراه چراغ هشدار ")"ABS
حين رانندگي به ويژه حين ترمزگيري اضطراري يا ترمز بر روي جادههاي
لغزنده ،ترمز  ABSميتواند از قفل شدن چرخها جلوگيري كرده و در جادههاي
لغزنده خودرو را در حد مشخص متوقف نماید .در نتيجه از حفظ جهت گيري
خودرو و امكان فرمان دهي و همچنين وجود نيروي ترمزگيري كافي اطمينان
حاصل ميشود.
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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رانندگی

پیشگیری ها
فشار پدال ترمز در جادههاي لغزنده در روزهای بارانی ،برروی ناهمواریهایی
از جاده مثل چاله ها ،سرعتگیرها یا نقاط اتصال صفحات پل ها ،ممکن است
 ABSرا فعال نكند.
حين استارت خوردن موتور يا شروع به حركت خودرو ،صداي كليك از
محفظه موتور شنيده ميشود .اين حالت بيانگر عملكرد تشخيص عيب
خودکار سيستم  ABSبوده و نشانگر وجود مشكل نميباشد.
حين عملكرد سيستم  ،ABSممكن است شرايط زير رخ دهد .اين حالت
نشانگر نقص نميباشد.
•حین عملكرد  ،ABSضربان پدال ترمز شنيده شده ،خودرو و غربيلك
فرمان اندكي ميلرزند و حتی حين متوقف بودن خودرو باز هم صداي
کلیک از محفظه موتور شنيده ميشود.
•در انتهاي عملكرد  ،ABSممكن است پدال ترمز اندكي به سمت جلو
حركت كند.
توجه
•در تمام خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک ،زمانی که حین استارت
زدن پدال ترمز را آهسته رها میکنید 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.
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هشدار
•از اتکا به سيستم  ABSجهت ایجاد پایداری صد در صد خودداري نماييد:
حتي با وجود اين كه سيستم  ABSبه كنترل خودرو كمك ميكند ،باز هم
مدنظر قرار دادن تمام دستورالعملها ،رانندگي با سرعت مناسب و حفظ
فاصله كافي از خودروي جلويي مهم ميباشد؛ چرا كه سيستم  ABSعملكرد
محدودي در پايدار نگهداشتن خودرو و عملکرد غربيلك فرمان دارد.
•در صورتي كه چرخها از حد مجاز ضد لغزش عبور كنند يا حين رانندگي با
سرعت باال در روزهاي باراني ،چرخها دچار هرزگرد شوند ABS ،نميتواند
خودرو را كنترل نمايد.
• ABSفاصله ترمزگيري را كاهش نميدهد :با سرعت مناسب رانندگي
نموده و فاصله كافي از خودروي جلويي را حفظ كنيد.
•در شرايط زير ،خودروي مجهز به سيستم  ABSنسبت به خودروي فاقد
اين سيستم ،به فاصله ترمزگيري بيشتري نياز دارد:
رانندگي در جادههاي با سطح زبر و بر روي جادههاي پر از سنگ يا برف.
رانندگي با زنجير چرخ.
رانندگي در بخش شانه جاده.
رانندگي در جادههاي پردستانداز و ناصاف.
•الستيكهايي با اندازه و فشار صحيح در چهار چرخ نصب نماييد ABS .با
اندازهگيري سرعت چرخش هر چرخ به وسيله حسگر ،عمل ميكند .در
صورتي كه چرخهايي با اندازه متفاوت استفاده کنید ،سرعت اندازهگيري شده
ميتواند منجر به خطا شده ،فاصله ترمزگيري را افزايش دهد .بنابراين براي
تعويض چرخ با عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور تماس حاصل نماييد.

رانندگی

پیشگیری ها
ترمز دستی

حین پارک خودرو ،ترمز دستی را به نحوی ایمن درگیر نمایید تا از لغزش ناگهانی خودرو جلوگیری شود.
برای پارک  :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 ( ،)1دکمه روی اهرم ترمزدستی را فشار دهید ( ،)2اهرم 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 پارک ،برای جلوگیری از حرکت خودرو ،پدال ترمز را فشار دهید .پارک نمودن  :پدال ترمز
پارک 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 پارک 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 پارک ،چراغ نشانگر ترمز
روی صفحه کیلومتر روشن شده تا آزاد کردن پدال ترمز پارک ،روشن می ماند.
هشدار
•پس از استارت زدن موتور ،پدال ترمز پارک را کام ً
ال آزاد نموده ،از خاموش شدن چراغ نشانگر
اطمینان حاصل نمایید.
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رانندگی

پیشگیری ها
نشانگر سايش لنت ترمز
نشانگر سايش لنت ترمز بر روي ديسك ترمز قرار گرفته و پس از تمام شدن لنت و نياز به تعويض
آن ،صداي جيغ مانندي توليد ميكند.
در صورت شنيدن صداي جيرجير يا صداي سايش ،لنت ترمز را بازرسي نموده و در نزديكترين
عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور ،لنت را تعويض نماييد .از رانندگي حين شنيدن صداي آژير
خودداري نماييد.
حين رانندگي بدون تعويض لنت ترمزها ،ديسك ترمزها صدمه ميبينند و براي حفظ فاصله
ترمزگيري بايد ترمزها را سفتتر فشار دهيد.
شماره شناسایی خودرو -کد ( VINشماره شاسی)
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شماره شناسایی خودرو (کد  )VINشماره شناسایی رسمی خودرو بوده که روی ستون صندلی جلو
سمت راست (زیر صندلی راننده) حک شده است.

رانندگی

پیشگیری ها
شماره شناسایی کارخانه در زیر صفحه بیرونی در مرکز ستون سمت راست حک شده است.

شماره شناسایی موتور
شماره شناسایی موتور همانند تصویر بر روی بدنه موتور حک شده است.
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عیب یابی

اطالعات و عملکردهای مهم
عدم روشن شدن موتور
بازرسي ساده
با استفاده از توضيحات مبحث "روشن كردن موتور" ،موتور را استارت زده ،پيش
از بازرسي وجود سوخت كافي در باك سوخت را كنترل نماييد.
در صورت حركت نكردن موتور يا حركت آهسته موتور:
 .1اتصال كابلهاي باتري را از نظر محكم و تميز بودن كنترل نماييد.
 .2در صورت سالم بودن ترمينالها ،چراغهاي داخلي را روشن كنيد .در صورتي
كه چراغهاي داخلي روشن نشده يا كم نور روشن ميشوند يا خاموش
ميگردند ،شارژ باتري تمام شده است .با استفاده از كابلهاي كمكي خودرو
را استارت بزنيد .براي اطالع از جزئيات بيشتر مبحث "استارت با استفاده از
كابلهاي كمكي" را مطالعه نماييد.
در صورتي كه با وجود روشن شدن چراغهاي داخلي ،موتور باز هم روشن
نميشود ،بايد موتور را تنظيم يا تعمير نماييد .لطفاً با عاملیت مجاز شرکت
جيلران موتور تماس حاصل نماييد.
توجه
• از استارت زدن خودرو با استفاده از كشيدن يا هل دادن خودداري نماييد؛ در غير
اين صورت حين روشن شدن موتور ،ممكن است تصادف رخ داده يا به دليل داغ
شدن بيش از مبدل شیمیایی سه منظوره ،منجر به آتش سوزي شود.
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در صورت حركت موتور در دور عادي ،اما استارت نخوردن خودرو:
 .1ممكن است به دليل استارت مكرر ،موتور خفه كرده باشد .براي اطالع از
جزئيات بيشتر ،مبحث "استارت زدن موتور خفه شده" را مطالعه نماييد.
 .2در صورتي كه هنوز موتور روشن نميشود؛ بايد موتور را تنظيم يا تعمير نماييد.
لطفاً با نزديكترين عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور تماس حاصل نماييد.
استارت زدن موتور خفه شده
در صورتي كه موتور استارت نميخورد ،ممكن است علت ،جريان بيش از حد
سوخت به داخل موتور به دليل استارت زدن مكرر باشد .در اين حالت پدال
گاز را فشار دهيد تا دریچه گاز كام ً
ال باز شود ،سوئيچ را در وضعيت استارت
" "STARTقرار دهيد.
سوئيچ و پدال گاز را به مدت  5ثانيه در همان وضعيت نگهداريد و سپس
رها كنيد .مجددا ً پس از برداشتن پا از روي پدال گاز ،موتور را استارت بزنيد.
در صورتي كه پس از  5ثانيه موتور روشن نشد ،سوئيچ را رها كنيد .چند دقيقه
تامل كرده و مجددا ً اقدام نماييد.
در صورتي كه هنوز موتور روشن نميشود ،بايد موتور را تنظيم يا تعمير نماييد.
براي كمك گرفتن ،با عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور تماس حاصل نماييد.
هشدار
• موتور را بيش از  5ثانيه استارت نزنيد ،در غير اين صورت ،موتور و سيم كشي آن
بيش از حد داغ ميشوند.

عیب یابی

اطالعات و عملکردهای مهم
استارت زدن با استفاده از كابلهاي كمكي
براي جلوگيري از صدمات جسمي جدي به بدن يا خودرو یا صدمه به
بخشهاي الكتريكي به دليل انفجار باتري ،سوختگي بر اثر اسيد باتري يا آتش
سوزي الكتريكي ،دستورالعمل زير را به دقت رعايت نماييد.
در صورت عدم اعتماد به نفس كافي از اتصال كابلهاي كمكي باتري براساس
دستورالعمل ،لطفاً انجام اين كار را از تكنسين با تجربه بخواهيد.
توجه
•شارژ باتري بايد با جريان  12 Vانجام شود .پيش از استارت زدن خودرو
با استفاده از كابلهاي کمکی از صحيح بودن ولتاژ باتري اطمينان حاصل
نماييد.

هشدار
•از آنجا كه باتري حاوي اسيدسولفوريك سمي و خورنده است بايد عينك
محافظ زده و مراقب باشيد اسيد با پوست ،لباس يا بدنه خودرو تماس
پيدا نكند.
•در صورتي كه بدن يا چشمان با اسيدسولفوريك تماس پيدا كرد،
بالفاصله لباسهاي در تماس با اسيدسولفوريك را خارج كرده ،چشمها
را با آب تميز شسته و بالفاصله به پزشك مراجعه نماييد .در طول مسیر،
چشمها را با حوله يا اسفنج خيس ،مرطوب نماييد.
•در صورتي كه شعله يا جرقه در نزديكي باتري باشد ،ممكن است گاز
خروجي از باتري منفجر شود .از كابلهاي كمكي استاندارد استفاده
كرده ،سيگار نكشيده ،يا كبريت روشن نكنيد.
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عیب یابی

اطالعات و عملکردهای مهم
فرآیند استارت زدن با استفاده از باتری کمکی
باتری خالی
باتری کمکی
ترمینال مثبت ()+
ترمینال مثبت ()+

کابل کمکی

کابل کمکی

باتری کمکی
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کابل منفی ()-

باتری خالی

 .1در 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.
 .2در 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/minافزایش دهید.
 .3كابلها را به ترتيب  c، b، aو  dمتصل نماييد.
 : aسر كابل كمكي مثبت (قرمز) را به ترمينال مثبت ( )+باتري خالي متصل نماييد.
 : bسر ديگر كابل كمكي مثبت (قرمز) را به ترمينال مثبت ( )+باتري كمكي متصل نماييد.
 : cسر كابل كمكي منفي (سياه) را به ترمينال منفي ( )-باتري كمكي متصل نماييد.
 : dسر ديگر كابل كمكي منفي (سياه) را به بخش فلزي بدون رنگ خودرو داراي باتري خالي متصل
كنيد.

عیب یابی

اطالعات و عملکردهای مهم
نقاط اتصال
حين استارت موتور ،از اتصال كابل در نزديكي يا بر روي قطعات متحرك
اجتناب نماييد.
هشدار

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 کام ً
ال خالی بوده ،باید
برای کنترل باتری به عاملیت مجاز شرکت جیلران موتور مراجعه شود.

•به منظورجلوگيري از صدمات جسمي جدي ،از تماس باتري با بدن
جلوگیری نموده و كابلهاي كمكي را به هيچ نقطهاي به جز اتصال
صحيح باتري متصل نكنيد.
 .4موتور را به روش عادي استارت بزنيد .پس از استارت زدن موتور ،پدال گاز
را اندكي فشار دهيد تا موتور چند دقيقه در دور  2000 r/minكار كند.
 .5كابلها را به دقت به ترتيب عكس پياده كنيد ،ابتدا كابل منفي را جدا
كرده و سپس كابل مثبت را جدا نماييد .در صورتي كه باتري بيدليل
خالي شده است ،براي بازرسي خودرو از عاملیت مجاز شرکت جيلران
موتور كمك بخواهيد.
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خاموش شدن موتور حين رانندگي
 .1به تدريج سرعت را كاهش داده و با دقت خودرو را از جاده خارج نموده و
جهت بازرسي به مكاني امن برانيد.
 .2چراغهاي اعالم خطر (فالشر) را روشن نماييد.
 .3موتور را استارت بزنيد.
در صورتي كه موتور استارت نميخورد ،مبحث "روشن نشدن موتور" را
مطالعه نماييد.
هشدار
•در صورت روشن نشدن موتور ،غربيلك فرمان و ترمز هيدروليك عمل
نميكنند ،بنابراين فرمان دهي و ترمزگيري بسيار سختتر از معمول ميشود.

150

داغ شدن بیش از حد موتور
داغ شدن بيش از حد خودرو به معني افزايش بيش از حد دماي مايع خنك
كننده موتور ميباشد .در صورتي كه چراغ هشدار دماي مايع خنك كننده موتور
چشمك ميزند ،موتور داغ كرده است .به روش زير مشكل را برطرف نماييد :
 .1با دقت خودرو را از جاده خارج نموده و به مكاني ايمن ببريد ،خودرو را
متوقف نموده و چراغهاي اعالم خطر (فالشر) را روشن نماييد .دسته دنده
گيربكس معمولي را در حالت خالص " "Nدسته دنده گیربکس اتوماتیک
را دنده پارک " "Pقرار داده و ترمزدستي را درگير نماييد .تهویه مطبوع را
خاموش نماييد.
 .2در صورت خارج شدن هرگونه مايع خنك كننده يا بخار از رادياتور يا مخزن
آب ،بالفاصله موتور را خاموش نماييد .پس از اتمام بخار ،درب موتور را باز
كنيد .در صورت عدم خارج شدن مايع يا بخار ،موتور را روشن نگهداشته و
عملكرد فن خنك كننده را كنترل نماييد ،در صورت عدم عملكرد ،سوئيچ
را در وضعيت خاموش قرار دهيد.
 .3به طور چشمي وضعيت تسمه متحرك (تسمه پمپ آب) را از نظر شل
بودن يا پارگي كنترل نماييد .وجود هر گونه نشتي مايع خنك كننده از
رادياتور ،شلنگها یا زير خودرو را بررسي كنيد .چكه كردن آب حين
عملكرد تهویه مطبوع كام ً
ال عادي است.
 .4در صورت وجود هر گونه ترك بر روي تسمه متحرك موتور يا نشتي مايع
خنك كننده ،بالفاصله موتور را متوقف نماييد .براي هر گونه اقدام ديگر با
عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور تماس حاصل نماييد.

عیب یابی

اطالعات و عملکردهای مهم
 .5در صورتي كه تسمه موتور هيچ مشكلي ندارد و نشتي ديده نميشود،
سطح مايع خنك كننده درون رادياتور و مخزن انبساط را كنترل نماييد.
در صورت خالي بودن ،حين روشن بودن موتور با توجه به مقياس مشخص
شده به رادياتور و مخزن انبساط ،مايع خنك كننده بيافزاييد.
حين روشن بودن موتور آن را تا نيمه با مايع خنك كننده پر كنيد.
 .6پس از رسيدن دماي مايع خنك كننده به ميزان عادي ،مجددا ً سطح مايع
خنك كننده را در مخزن مربوطه كنترل نماييد .در صورت لزوم تا ميزان
مورد نياز ،مايع خنك كننده بيافزايید .كم شدن شديد مايع خنك كننده
نشانگر نشتي سيستم ميباشد .براي بازرسي خودرو به عاملیت مجاز شرکت
جيلران موتور مراجعه نماييد.
 .7حين متوقف نمودن خودرو در تابستان ،معموالً فن خنك كننده به طور
اتوماتيك روشن شده ،حتي ممكن است خاموش نشود .در اين حالت
موتور را استارت زده و پدال گاز را چند بار فشار دهيد ،تا فن به سرعت
متوقفشود.

هشدار
•براي جلوگيري از صدمات جسمي تا متوقف شدن بخار ،درب موتور را بسته
نگهداريد .بخار و مايع خنك كننده سرريز ،نشانگر فشار بسيار باال ميباشد.
•حين روشن بودن موتور ،دستها و لباسهايتان را از فن متحرك يا تسمه
موتور دور نگهداريد.
•حين باال بودن دماي موتور و رادياتور ،از باز نمودن درب رادياتور خودداري
نماييد .بيرون زدن شديد بخار و مايع با فشار و دماي باال ميتواند منجر به
صدمات جسمي جدي گردد.
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.1
.2
.3
.4

پنچر شدن
سرعت را كاهش داده و مستقيم رانندگي كنيد .با دقت خودرو را از جاده
بيرون برده و در مكاني امن به دور از ترافيك پارك كنيد.
موتور را متوقف نموده و چراغهاي اعالم خطر (فالشر) را روشن كنيد.
ترمز دستی را درگیر نموده و در خودروهای مجهز به گیربکس معمولی
دسته دنده را در حالت خالص " "Nو در خودروهای مجهز به گیربکس
اتوماتیک  ، ATدسته دنده را در حالت پارک " "Pقرار دهید.
تمام سرنشین باید از خودرو خارج شده و دور از ترافیک عبوری قرار گیرند.

مشخصات الستیک
ابعاد

225/65 R17 102H

فشار باد الستیک جلو

فشار باد الستیک عقب

220

220

خیلی پایین بودن فشار باد الستیک ،مصرف سوخت و روغن را افزایش
می دهد.
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هشدار
براي جلوگيري از صدمات جسمي حين جك زدن زير خودرو ،دستورالعمل زير
را مدنظر قرار دهيد:
•از دستورالعمل جك زدن خودرو تبعيت نماييد.
•از قرار دادن اعضاي بدن در زير خودرو حين جك زدن خودداري نماييد.
•حين قرار داشتن خودرو بر روي جك از استارت زدن يا روشن كردن موتور
خودداري نماييد.
•خودرو را در مكاني سفت و مسطح پارك نموده ،ترمزدستي را درگير نموده،
در خودروهاي مجهز به گيربكس معمولي دسته دنده را در دنده عقب ""R
قرار دهيد .در صورت لزوم ،پشت چرخ ضربدري چرخي كه نياز به تعويض
دارد ،بلوك مانع قرار دهيد.
•از قرار داشتن جك در محل صحيح جك زدن اطمينان حاصل نماييد .قرار
دادن جك در مكان نادرست ،منجر به افتادن خودرو و در نتيجه صدمه ديدن
افراد ميگردد.
•حين تعويض الستيك ،فقط از جک براي بلند كردن خودرو استفاده كنيد.
•حين وجود سرنشين در خودرو ،از جك زدن زير خودرو ،خودداري نماييد.
•هيچ جسمی را روي يا زير جكي كه زير خودرو است ،قرار ندهيد.
•با جک خودرو را فقط در حدي باال ببريد كه بتوانيد الستيك را پياده كرده
و تعويض نماييد.

عیب یابی

اطالعات و عملکردهای مهم
ابزار مورد نياز و الستيك زاپاس
اتصال جك را با دست بچرخانيد.
پياده كردن :تا شل شدن جك  ،اتصال را در جهت  1بچرخانيد.
سوار كردن :اتصال جك را در جهت  2بچرخانيد تا جك محكم شود و از رخ داد هر گونه تصادف يا
پرتاب شدن جک به سمت جلو حين ترمز اضطراري جلوگيري 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 چرخها بلوك مانع قرار دهيد.
حين جك زدن خودرو ،زير چرخ ضربدري الستيك پنچر ،بلوك مانع قرار دهيد تا از سر خوردن
خودرو جلوگيري شود.
براي قرار دادن بلوك مانع در چرخها ،بسته به شرایط ،بلوك مانع را در جلو چرخ جلو يا پشت چرخ
عقب قرار دهيد.

تمام پيچهاي چرخ را باز نماييد.
پيش از جك زدن خودرو ،پيچها را شل نماييد .پيچها را در خالف جهت عقربههاي ساعت شل كنيد.
براي داشتن حداكثر گشتاور ،آچار را در پيچ قرار داده ،دسته را مطابق تصوير در سمت راست قرار
دهيد .دسته را نگه داشته و به سمت باال بكشيد .مراقب باشيد دسته از روي پيچ نيافتد.
پيچها را خارج نكنيد ،فقط تا نيمه شل كنيد.
هشدار
•از به كار گيري روغن يا روانكار بر روي پيچها يا مهرهها خودداري نماييد .زیرا پيچها شل شده و
ممكن است چرخ افتاده و منجر به تصادف جدي شود.
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جك را مطابق تصویر در مکانهای صحیح قرار دهيد .از قرار گرفتن جك در مكان مسطح و سخت
اطمينان حاصل نماييد.

خودرو را با استفاده از جك باال ببريد.
پس از كنترل عدم وجود افراد داخل خودرو ،با استفاده از جك ،خودرو را تا ارتفاع الزم براي سوار
كردن الستيك زاپاس باال ببريد .به خاطر داشته باشيد ،سوار كردن الستيك زاپاس جديد به فاصله
باالتری از زمین احتياج دارد.
براي جك زدن خودرو ،دسته را در جك جا زده (نقطه اتصال) و دسته را در جهت عقربههاي ساعت
بچرخانيد .زماني كه جك با خودرو تماس پيدا كرد و خودرو در حالت باال رفتن بود ،قرار داشتن
جك در محل صحيح را مجددا ً كنترل نماييد.
هشدار
•حين قرار داشتن خودرو بر روي جك هيچ فردي اجازه ندارد به زير خودرو رود.
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تعويض الستيك
پيچهاي چرخ را باز كرده و چرخ پنچر را پياده كنيد .بالفاصله الستیک پنچر را خارج کرده و کناری
بگذارید .الستيك زاپاس را در محل صحيح قرار دهيد ،پيچها را با سوراخهاي چرخ هم تراز نماييد تا
جا خوردن پيچ باالي درون سوراخ ،چرخ را باال نگه دارید.
چرخ را چرخانده و به سمت عقب فشار دهيد تا پيچهاي ديگر نيز در سوراخ جا بيافتد.

پيش از سوار كردن چرخ ،با استفاده از برس آهني ،هر گونه زنگ زدگي را از سطح نصب تميز
نماييد .در صورتي كه بخش فلزي سطح تماس با چرخ تماس كافي نداشته باشد ،حين رانندگي
پيچهاي 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 پيچها ،روغن يا روانكار به كار نبريد .ممكن است پيچها بيش از حد سفت شده و صدمه ببيند.
پيچ صدمه ديده ممكن است شل شده و چرخ بیافتد و منجر به تصادف جدي گردد .هر گونه روغن
يا روانكار بر روي پيچها يا مهرهها را تميز كنيد.
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خودرو را پايين بياوريد.
خودرو را تا روي زمين پايين آورده ،پيچها را كام ً
ال سفت كنيد .دسته جك را در خالف جهت
عقربههاي ساعت بچرخانيد تا خودرو پایین بیاید.
فقط از آچار چرخ براي سفت كردن پيچها استفاده كرده آن را در جهت عقربههاي ساعت بچرخانيد.
براي سفت كردن پيچها فقط از دست استفاده کرده و از هيچ ابزار دیگری همانند چكش ،لوله يا
پايتان استفاده نكنيد.
از محكم بودن پيچها اطمينان حاصل نماييد.
پيچها را به ترتيب مشخص شده هر بار اندكي سفتتر کنید .تا محكم شدن تمام پيچها اين كار را تكرار نماييد.
هشدار
•حين پايين آوردن خودرو از دور بودن اعضاي بدن و ديگر افراد از خودرو اطمينان حاصل نماييد .در
غیراین صورت دچار مصدومیت می شوید.
•پس از تعویض الستیک ،بالفاصله از گشتاور  103N.mبرای 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.
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فشار باد الستيك تعويضي را كنترل نماييد.
فشار باد الستيكها را در ميزان مشخص شده تنظيم نماييد .در صورتي كه فشار باد الستيك كمتر
از ميزان مشخص شدهباشد تا نزديكترين آپاراتي رانده و الستيك را تا فشار مشخص شده باد كنيد.
نصب درپوش والو را فراموش نكنيد ،چرا كه گرد و خاك و رطوبت وارد آن شده و در نتيجه باد از
الستيك نشت ميكند .در صورت گم شدن درپوش والو ،در اولين فرصت ممكن درپوش جديد را
تهيه نماييد.
تمام ابزارها ،جك و الستيك پنچر را در محل صحيح نصب نماييد.
پس از تعويض الستيك ،سعي كنيد با آچار چرخ ،پيچها را سفت كرده و در اولين فرصت ممكن
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بيرون كشيدن خودرو
در صورتي كه خودرو در برف ،گل ،ماسه يا محلهاي مشابه گير كرده است،
سعي كنيد با تغيير دنده بين دنده جلو و دنده عقب ،خودرو را به سمت جلو
و عقب حركت داده ،بيرون آوريد.

هشدار
•در صورت وجود افراد يا اجسام در اطراف خودرو ،از جلو و عقب كردن خودرو
خودداري نماييد .چرا كه حين هل دادن خودرو ،ممكن است خودرو به طور
ناگهاني بيرون پريده ،منجر به صدمه ديدن افراد يا اجسام گردد.
توجه
در صورت اقدام به حركت خودرو ،جهت پيشگيري از صدمه ديدن گيربكس و
ديگر قسمتها ،دستورالعمل زير را مدنظر قرار دهيد :
•از فشار پدال گاز حين تعويض دنده يا پيش از قرار دادن دسته دنده در دنده
" "Dيا " "Rخودداري نماييد.
•از باال بردن دور موتور يا هرزگرد چرخها جلوگيري نماييد.
•در صورت گير كردن خودرو پس از چند بار جلو و عقب كردن خودرو ،از
روش یدک کشیدن خودرو استفاده نماييد.
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نياز خودرو به یدک کش

( )aاستفاده از کامیون برای یدک کشی خودرو به
روش بلندکردن چرخ ها
یدک کشی از سمت جلو

یدک کشی از سمت عقب

( )bاستفاده از کامیونت تخت
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حين نياز خودرو به یدک کشی ،توصيه ميشود انجام اين كار را از عاملیت مجاز شرکت جيلران
موتور يا ديگر مراكز یدک کشی تجاري بخواهيد .لطف ٌا انجام یدک کشی به روش ( )aيا ( )bرا از

آنها بخواهيد.

فقط زماني كه عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور يا مراكز یدک کشی تجاري در دسترس نيستند،
با استفاده از دستورالعمل مبحث "یدک کشی اضطراري" خودرو را با دقت حمل نماييد.
براي جلوگيري از صدمه ديدن خودرو ،از تجهيزات مناسب استفاده نماييد .مراكز یدک کشی تجاري
با قوانين ملي و محلي یدک کشی آشنايي كامل دارند.
یدک کشی به روش نادرست ،به خودرو صدمه ميزند .با وجود اين كه بيشتر مراكز ،روشهاي یدک کشی
درست را ميدانند ،باز هم ممكن است اشتباه كنند .جهت جلوگيري از صدمه ديدن خودرو ،پيشگيريهاي
زير را رعايت نماييد .در صورت لزوم ،ليست پيشگيريها را در اختيار راننده خودرو یدک کش قرار دهيد.

عیب یابی

اطالعات و عملکردهای مهم
پيشگيريهاي مورد نياز حين یدک کشی
از سيستم زنجير ايمن براي یدک کشی استفاده كرده و از قوانين ملي و محلي
تبعيت نماييد .الستيكها باید با سطح جاده در تماس باشند و محور متحرك
خودرو بايد در شرايط خوب كاري قرار داشته باشند .در صورت صدمه ديدن،
بايد از كاميونتهاي حمل استفاده كنيد.
( )aیدک کشی با استفاده از کامیون بلند کننده چرخ
یدک کشی از جلو :ترمز دستي را آزاد كنيد.
توجه
•حين باال بردن چرخها از وجود فاصله كافي در زير خودرو اطمينان حاصل
نماييد .در غير اين صورت سپر يا زير خودرو صدمه ميبيند.

گيربكس معمولي:
توصيه ميشود از كاميونتهاي مخصوص یدک کشی براي یدک کشی از
سمت جلوي خودرو استفاده كنيد.
در صورت عدم وجود كاميونت مخصوص ،سوئيچ را در موقعيت تجهيزات
جانبي " "ACCقرار داده و دسته دنده را در حالت خالص " "Nبگذاريد.
توجه
•در صورتي كه خودرو از سمت عقب و بدون كاميونت مخصوص یدک کشی
ميشود ،حين قرار نداشتن سوئيچ در مغزي قفل فرمان يا قرار داشتن سوئيچ
در حالت قفل " ،"LOCKخودرو را حمل نكنيد .سيستم قفل غربيلك فرمان،
چرخهاي جلو را مستقيم نگه نميدارد.
( )bاز كاميونت تخت استفاده نموده و ترمزدستي را باال بكشيد.
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عیب یابی

اطالعات و عملکردهای مهم
توجه

( )cاستفاده از كاميونت جرثقيلي

•از یدک کشی خودرو از سمت جلو يا عقب با استفاده از كاميونت جرثقيلي خودداري نماييد ،چرا
كه بدنه خودرو صدمه ميبيند.

بکسل اضطراری

یدک کشی خودرو از عقب

حين نياز به حمل خودرو ،جيلران موتور توصيه ميكند كه اين كار توسط عاملیتهاي مجاز شرکت
جيلران موتور يا مراكز تجاري یدک کشی انجام شود.

در صورت عدم دسترسی به عاملیت مجاز يا مراكز تجاري یدک کشی ،كابل یدک کشی يا زنجير را
به قالب یدک کشی در جلو خودرو يا عقب در زير خودرو متصل نماييد .لطفاً حين یدک کشی کام ً
ال
احتیاط کنید.
توجه
•فقط از قالب مخصوص یدک کشی استفاده كنيد .در غير اين صورت خودرو صدمه ميبيند.
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عیب یابی

اطالعات و عملکردهای مهم
بکسل نمودن خودرو

راننده بايد براي به كارگيري ترمزها و فرمان دهي داخل خودرو حضور داشته باشد.
حین یدک 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 یدک 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 " "Nقرار دهید.
سوئیچ باید در حالت تجهیزات جانبی "( "ACCموتور خاموش) یا روشن "( "ONموتور روشن) قرار
داشته باشد.
هشدار
•پيش از یدک کشی خودرو مراقب باشيد از استارت زدن ناگهاني يا ناپايدار نمودن خودرو،
خودداري نماييد؛ چرا كه نيروي شديدي ممكن است به كابل يا قالب یدککشی وارد شده ،منجر
به شكستن قالب ،كابل يا زنجير و در نتيجه صدمات جسمي جدي يا صدمه ديدن خودرو شود.
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تعمیر و نگهداری

تمیزکاری

جلوگيري از زنگ زدگي بدنه خودرو
نحوه جلوگيري از زنگ زدن بدنه خودرو
خودروهاي جیلران موتور از تكنولوژي پيشرفته جهت محافظت از بدنه خودرو
و بهترين ساختار بدنه از طريق تحقيقات و طراحي مداوم بهره ميگيرد.
نگهداري صحيح ميتواند از زنگ زدن خودرو به مدت طوالني جلوگيري كند.
• نمك،گردوخاكورطوبتجمعشدهدرزيرخودرو وجاهاييكهدردسترسنميباشد.
•پريدگي رنگ و سطوح بدون پوشش بر اثر تصادفات ضعيف يا خراشهايي
كه به دليل برخورد سنگ ايجاد شدهاند.
•نمك يا خاك با تركيبات شيميايي جاده ميزان خوردگي و زنگ زدگي را
افزايش ميدهد .در محيطهاي اطراف دريا در هوا نیز نمك وجود دارد.
•رطوبت باال ميزان زنگ زدگي را افزايش ميدهد .به خصوص زماني كه
رطوبت در دماهاي باالتر از صفر وجود دارد.
•برخي قطعات خوردو هميشه خيس يا مرطوب هستند ،حتي حين خشك
بودن ديگر قطعات خودرو باز هم زنگ ميزند.
•رطوبت داخلي باال منجر به زنگ زدن قطعات ميشود .در محيطهاي بدون
تهويه قطعات مرطوب را با خشككن ،خشك نماييد .تمامي موارد باال
بيانگر لزوم تميز نگهداشتن خودرو،به ويژه در قسمتهاي زيرين و تعمير
مرتب رنگ پريدگيهاي خودرو ميباشد.
براي جلوگيري از زنگ زدن خودروي خود ،پيشگيريهاي زير را مدنظر قرار دهيد.
اغلب خودرو را بشوييد .شستشوي مرتب ،خودرو را تميز نگه ميدارد .اما
جهت جلوگيري از زنگ زدن به موارد زير توجه نماييد :
•در صورتي كه در جادههاي نمكزار در زمستان يا در كنار دريا رانندگي
ميكنید ،بخشهاي متحرك را حداقل ماهي يك بار بشوييد تا ميزان زنگ
زدگي كاهش يابد.
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•بخار فشار باال در تميز كردن شاسيها بسيار موثر ميباشند .از آنجا كه گل يا
خاك به سختي ديده ميشود به آنها توجه خاصي داشته باشيد .خيس كردن
گل يا خاك خيلي راحت است ،اما تميز نكردن كامل آنها بسيار خطرناك
ميباشد .دربهاي خودرو ،اسكلت بدنه ،رکاب خودرو داراي سوراخهاي
تخليه ميباشند ،جمع شدن آب در اين مكانها ،منجر به زنگ زدگي و
خوردگي ميشود .بنابراين از مسدود شدن اين سوراخها جلوگيري نماييد.
•پس از زمستان شاسيها را به طور كامل تميز كنيد .رنگ بدنه و تجهيزات
جانبي را بازبيني نماييد .در صورتي كه سوراخ ،خراش يا ترك مشاهده
شد ،بالفاصله رنگ را تعمير نماييد .در صورتي كه رنگ از روي فلز بدنه
برداشته شده است ،خودرو را در مراكز مجاز تعمير نماييد.
بخشهاي داخلي بدنه را بازرسي نماييد .معموالً آب و گرد و خاك زير
كفپوشها جمع شده ،منجر به خوردگي ميشوند .مكانهاي زير كفپوشها
را بازرسي نموده و از خشك بودن آنها اطمينان حاصل نماييد .حين حمل
مواد شيميايي ،پاك كنندهها ،كودها يا نمك ،دقت بيشتري داشته باشيد و
از ظرف مناسب استفاده نماييد .هر گونه نشتي را تميز كرده و خشك كنيد.
گل پخشکنها بر روي الستيكها سوار شدهاند .حين حركت بر روي
جادههاي مناطق نمكزار يا جادههاي ماسهاي از خودرو محافظت ميكند .هر
قدر گل پخشکن بزرگتر و نزديكتر به زمين باشد ،بهتر است .جيلران موتور
استفاده از گل پخشکن و نصب آن بر روي چرخ ،جهت جلوگيري از زنگ
زدگي را توصيه ميكند.
خودرو را در مكاني با تهويه مناسب و در زير سقف پارک کنید .خودرو را
در پاركينگهاي مرطوب فاقد تهويه پارك نكنيد.

تعمیر و نگهداری

تمیزکاری

شستشو و واكس زدن خودرو
شستن خودرو
خودرو را به طور مرتب بشوييد.
شرايط زير منجر به پريدن رنگ خودرو يا زنگ زدن بدنه و ديگر قسمتها
ميشود .بالفاصله خودرو را بشوييد.
•رانندگي در كنار دريا.
•رانندگي در جادههاي پوشيده از شن و نمک پاشیده شده جهت جلوگیری
از یخ زدگی جاده.
•گیر كردن در قير ،رزين ،فضله حيوانات يا حشرات مرده.
•رانندگي در مكانهاي پر از دود ،خاكستر زغال ،گرد و خاك ،براده آهن
يا مواد شيميايي.
•پاشيدن آشغال يا گل بر روي خودرو.
خودرو را با دست بشوييد.
خودرو را در مكانهاي سايه ،حين سرد بودن بدنه بشوييد.
هشدار
•مراقب باشيد حين تميز كردن كف يا شاسيهاي خودرو به دستانتان صدمه
نزنيد.
 .1گلها و خاكهاي شل را با فشار آب بشوييد .هر گونه گل و نمك زير كف

 .2از تميز كنندههاي خنثي براي شستشوي خودرو استفاده نماييد .تميز
كنندهها را براساس دستورالعمل سازنده مخلوط كنيد .دستمال نرم را
به تميز كننده آغشته نماييد .بیش از اندازه فشار وارد نکنید .كثيفي را با
تركيب آب و تميزكننده ،پاك كنيد .تجيهزات پالستيكي چرخ به راحتي
توسط مواد آلی خراشيده ميشوند .در صورتي كه هر گونه تركيب آلي
بر روي اين قطعات ريخت ،آن را با آب پاك كرده و سالم بودن قطعه را
كنترل نماييد.
هشدار
•از شستن قالپاقهاي پالستيكي با نيروي زياد و صدمه زدن به آنها خودداري
نماييد ،چرا كه قالپاق حين حركت خودرو از چرخ جدا شده منجر به تصادف
ميشود.
چرخهاي آلومينيومي :فقط با صابونها يا تميزكنندههاي خنثي تميز كنيد.
سپرهاي پالستيكي  :با دقت بشوييد .از شويندههاي حاوي مواد ساينده استفاده نكنيد.
بخش جلويي سپر ،نرم ميباشد.
قير جاده :قير را با استفاده از روغن ترپانتين يا تميز كنندهاي كه به رنگ
صدمه نميزند ،بشوييد.
توجه
•از مواد آلي (بنزين ،حاللها ،بنزن ،نفت و غيره) استفاده نكنيد ،چرا كه سمي
بوده و موجب آسیب ميشوند.
165

تعمیر و نگهداری

تمیزکاری

 .3به دقت و كامل بشوييد تا پس از خشك شدن ،لكههاي صابون باقي نماند.
پس از تميز شدن خودرو تمام قطعات خودرو را با آب گرم بشوييد.
 .4با استفاده از حوله نرم خودرو را خشك نماييد تا لكه آب باقي نماند .زياد
فشار ندهيد ،در غير اين صورت رنگ صدمه ميبيند.
كارواشهاي اتوماتيك
ً
ميتوان خودرو را در كارواشهاي اتوماتيك شست .اما لطفا توجه داشته باشيد
برخي برسهاي مورد استفاده ،آب تصفيه نشده و غيره ميتواند رنگ خودرو
را خراش بياندازد .خراشها ،طول عمر و درخشندگي رنگ را كاهش ميدهند.
توجه
•براي حفاظت از آنتن ،پيش از هدايت خودرو به داخل كارواشهاي اتوماتيك،
آنتن را باز كنيد.
براي براق و تميز نگهداشتن خودرو ،پوليش كردن و واكس زدن خودرو توصيه ميشود.
خودرو را به صورت ماهانه يا هر گاه كه آب بر روي سطح آن ميماند ،واكس بزنيد :
 .1پيش از واكس زدن با استفاده از واكسها و تميزكنندهها ،خودرو را تمیز
کرده و خشک کنید.
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 .2از پوليش و واكس با كيفيت خوب استفاده نماييد .در صورتي كه پوليش
خودرو به شدت صدمه ديده از پوليش تميزكننده واكس متفاوت استفاده
كنيد .به دقت دستورالعمل و پيشگيريهاي سازنده را مدنظر قرار دهيد.
اليه كرومي بايد همانند سطوح رنگي پوليش شده و واكس بخورد.
 .3زمانی که آب روی سطح وسیعی از خودرو به صورت قطره درنميآید بايد
خودرو را واكس بزنيد.
توجه
•در صورت نیاز خودرو به رنگ مجدد و استقرار خودرو در کارگاه های نقاشی و
و اکس با حرارت باال ،بايد سپرهاي پالستيكي را پياده كنيد ،چرا كه حرارت
باال به سپر صدمه ميزند.
رنگهاي فوري
رنگهاي فوري براي از بين بردن لكهها و خراشها مورد استفاده قرار ميگيرند.
بالفاصله پس از مشاهده هر گونه صدمه يا پيش از بروز هر گونه زنگ زدگي،
از رنگ فوري استفاده نماييد .براي حصول بهترين نتيجه ،از قلم رنگ براي به
كارگيري رنگ به صورت یکنواخت استفاده نماييد .هدف استفاده از رنگهاي
فوري ،استفاده از رنگ فقط در مكان مورد نياز ميباشد .ميزان رنگ مورد
استفاده را كاهش داده و در اطراف لكه يا ترك رنگ نماليد.

تعمیر و نگهداری

تمیزکاری

تميز نمودن داخل خودرو
هشدار
•از شستشوي كف خودرو با آب يا پاشیدن آب به داخل خودرو حين تميز
كردن داخل و خارج خودرو ،جلوگيري نماييد.
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 كف خودرو را با جاروبرقي كشيده و سپس با اسفنج يا پارچه نرم آغشته
به تميز كننده آن را تميز كنيد .پس از گذشتن چند دقيقه با پارچهاي نرم و
مرطوب ،پاك كننده را بزداييد .در صورت نياز ،مجددا ً به روش باال تميز كنيد.
تميز كنندههاي كف شكل مخصوص پالستيك در بازار يافت ميشوند.
لطفاً براي حصول نتیجه مطلوب ،دستورالعمل كارخانه سازنده را دنبال نماييد.

گرد و خاک را تا آنجا که ممکن است با جارو برقی تمیز کنید.
انواع شامپو فرشها در بازار موجود ميباشند ،برخي از آنها به شكل اسپري
و برخي ديگر پودري يا مايع ميباشد .شامپو فرشهاي پودري و مايع پس از
تركيب با آب كف ميكنند .موكت كف خودرو را با اسفنج و برس آغشته به
كف به شكل دايرهوار تميز كنيد .از آب استفاده نكرده و كفپوش را خشك
نگهداريد .دستورالعمل كارخانه سازنده را به دقت دنبال نماييد.
كمربند ايمني
كمربند ايمني را با صابون خنثي يا آب گرم بشوييد.
از اسفنج يا پارچه نرم استفاده كنيد .حين تميز كردن وجود سايش بيش از
حد و بريدگي را كنترل نماييد.
توجه
•از سفيد کردن يا رنگ کردن تسمه كمربند خودداری کنید ،چرا كه مقاومت
تسمه را كاهش ميدهند.
•پيش از خشك شدن ،از تسمه استفاده نكنيد.

توجه
•از حاللها ،تينر ،بنزين يا شيشه پاككن استفاده نكنيد.
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تمیزکاری

پنجرهها
با استفاده از شيشه پاك كنهاي معمولي ميتوانيد پنجرهها را تميز نماييد.
توجه
•لطفاً مراقب باشيد تا به سيمهاي گرمكن يا اتصاالت سمت داخلي شيشه
عقب صدمه نزنيد.
صفحه كنترل تهویه مطبوع ،سيستم صوتي خودرو ،پشت آمپر و كليدها را با
دستمال نرم مرطوب تميز كنيد.
دستمال نرم تميز را داخل آب گرم فرو كرده ،هر گونه گرد و خاك را بزداييد.
توجه
•از تميزكنندههاي آلي (حاللها ،نفت ،الكل ،بنزين و غيره)  ،اسيد  ،لكهبرها يا
تركيبي از اين مواد شيميايي استفاده نكنيد ،چرا که سطح را لک کرده ،رنگ
را از بین برده ،یا سطح را خراب ميکنند.
•حين استفاده از تميز كننده يا پوليش ،از عدم وجود مواد ذكر شده در باال در
تركيبات ،اطمينان حاصل نماييد.
•از ريختن مايعات داراي مواد آلي فوقالذكر بر روي سطوح داخلي خودرو،
خودداري نماييد .بالفاصله با توجه به دستورالعمل سازنده اين مواد را پاك
كنيد.
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چرم داخل خودرو
سطوح چرمي را ميتوانيد با تميز كنندههاي خنثي مخصوص پارچههاي پشمي تميز
كنيد.
پارچ ه نرم حاوي ماده تميز كننده خنثي  ، %5مخصوص محصوالت پشمي را بر روي
سطح ماليده و گرد و خاك را بزداييد .باقي ماندههاي شوينده را با پارچه تميز مرطوب
تميزكنيد.
چرم را با پارچه نرم تميز ،خشك كنيد .اجازه دهيد چرم در مكاني سايه و داراي تهويه
خشك شود.
توجه
•در صورتي كه با استفاده از تميزكنندههاي خنثي نميتوانيد كثيفي را پاك
كنيد .از پاككنندههاي فاقد مواد آلي استفاده كنيد.
•از تميزكنندههاي آلي همانند روغنهاي فرار ،الكل ،بنزين ،اسيد و غيره
استفاده نكنيد ،چرا كه رنگ چرم را از بين ميبرند.
•برسهاي نايلوني و مواد مصنوعي سطح چرم را خط مياندازند.
•قطعات چرمی کثیف ممکن است کپک بزنند .هرگونه لکه روغن را تمیز
کرده ،تجهیزات را تمیز نگه دارید.
•به ويژه در تابستان ،خودرو را در سايه پارك كنيد ،چرا كه پس از مدت
طوالني چرم سفت شده و پوسته ميشود.
•از قرار دادن اجسام پالستيكي پلياتيلن يا واكس بر روي تجهيزات چرمي
خودرو در دماي باالي تابستان اجتناب کنید ،اين مواد در دماي باال به چرم
ميچسبند.
• تميزكردننادرستسطوحچرميمنجربهپريدگيرنگيالكشدنچرمميشود.
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پیشگیری های مورد نیاز حین سرویس خودرو
• اطالعات عمومي
سرویس اوليه :
حين رانندگي با خودرو به مسافت  1500تا  2500کیلومتر ،براي سرویس
اولیه به عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور مراجعه نماييد.
نگهداري و تعمير خودرو به طور مرتب بسيار حائز اهميت ميباشد .توصيه
ميشود تمامي برنامههاي تعمير و نگهداري خودرو را به طور مرتب انجام
دهيد .تعمير و نگهداري مرتب به موارد زير كمك ميكند:
•صرفه جويي در مصرف سوخت
•افزايش طول عمر مفيد خودرو
•لذت بردن از رانندگي
•ايمني
•رانندگي پايدار
•مطابقت با گارانتي
•مطابقت با قوانين
ً
خودروهاي جیلران موتور ،خودروهايي كامال اقتصادی ميباشند كه به اندكي
تعمير و نگهداري نياز دارند .بسياري از موارد كه قب ً
ال اجباري بودهاند ،ديگر
اجباري نيستند ،يا اكنون قوانين سادهتر ميباشند .براي حفظ عملكرد خودرو،
برنامه تعمير و نگهداري دورهاي را دنبال نماييد.

در كجا تعمير و نگهداري را انجام ميدهند؟
عاملیتهاي مجاز شرکت جيلران موتور مكانهاي ايدهآلي براي انجام تعميرات
و نگهداريهاي دورهاي ميباشند .اين عاملیتها متخصصيني باتجربه و آموزش
ديده دارند که از طريق مجالت و آموزش دائماً مهارتهاي جديد را فرا ميگيرند.
پيش از كار تمام وقت ،دوره آموزشي خود را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند.
نمايندگيهاي مجاز هزينه بسياري صرف ابزارهاي مخصوص و تجهيزات
نگهداري و تعمير نمودهاند .تمام اين موارد براي انجام كار بهتر با قيمت پايينتر
ميباشد .عاملیتهاي مجاز شرکت جيلران موتور ،كاري قابل اعتماد با هزينه
كم را براي خودروي شما پيشنهاد ميدهند.
كدام موارد تعمير و نگهداري توسط مالك قابل انجام هستند.
برخي موارد تعمير و نگهداري قابل انجام توسط مالك خودرو ميباشند ،به شرط
اين كه وي اندكي اطالعات راجع به مكانيكی خودرو و برخي ابزار اوليه را داشته
باشد.
يادآوري  :برخي موارد تعمير و نگهداري به ابزارهاي ويژه و تكنولوژي خاص نياز
دارند و بهتر است توسط تكنسينهاي خبره انجام شوند .حتي در صورتي كه
مالك خودرو تجربه زيادي دارد ،با اين وجود ،انجام اين موارد در عاملیت مجاز
شرکت جيلران موتور و ثبت سوابق حائز اهميت ميباشد.
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پیشگیری های مورد نیاز حین سرویس خودرو
آیا خودروی شما نیاز به سرویس دارد؟
توجه خاصی به عملکرد ،تغییرات صدا و تغییرات ظاهری در قطعات مهم
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 ناپايدار يا پرش.
•از دست دادن قدرت.
•صداي غير عادي موتور.
•تخليه مايعات از خودرو (چکیدن آب حين عملكرد سیستم تهویه مطبوع
طبیعی است).
•تغيير صداي اگزوز (اين حالت ممكن است به دليل نشتي  COخطرناك باشد.
شيشه پنجره خودرو را باز كرده و سيستم اگزوز را بالفاصله بازرسي نماييد).
•نشتي باد الستيك ،صداي بيش از حد حين چرخيدن ،سايش نامنظم الستيك
•كشيده شدن خودرو به يك طرف حين حركت مستقيم خودرو بر روي
سطح صاف جاده.
•صداي غير عادي براساس حركت سيستم تعليق.
•نقص ترمز :احساس نرمي حين فشار پدال ترمز يا پدال كالچ؛ پدال در تماس
با كف خودرو ميباشد .حين ترمزگيري خودرو به يك طرف كشيده ميشود.
•دماي مايع خنك كننده موتور دائماً باال است.
در صورت وجود هر گونه شرايط غير عادي ،لطفاً براي بازرسي ،تعمير يا تنظيم
خودرو به عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور مراجعه نماييد.
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سرویس دورهاي
براي اطمينان از عملكرد راحت ،بدون نقص ،ايمن و اقتصادي خودرو ،توصيه
ميشود برنامه تعمير و نگهداري دورهاي را دنبال نماييد.
فواصل زماني بين تعميرات دورهاي به وسيله درجه نشانگر كيلومتر يا مدت زمان
محاسبه ميشود .خودرو را براساس طي شدن زمان يا مسافت هر كدام كه زودتر
فرا رسيد ،تعمير نماييد .براي اطالع از جزئيات بيشتر به برنامه تعمير و نگهداري
مراجعه نماييد .براي تعمير و نگهداري مواردي كه مدت زمان آنها سپري شده
است ،دوباره تعميرات را با توجه به فواصل زماني پيشين از سر بگيريد.
فواصل زماني در برنامه تعمير و نگهداري مشخص شده است.
شلنگهاي الستيكي
اين شلنگها در سيستم سرمايش و گرمايش ،ترمز و سيستم تغذيه سوخت
مورد استفاده قرار ميگيرند .شلنگهاي الستيكي بايد براساس برنامه تعمير و
نگهداري توسط متخصصهاي جيلران موتور مورد آزمايش قرار گيرند .شلنگها
از موارد حائز اهميت برنامه تعمير و نگهداري ميباشند .بالفاصله پس از مشاهده
هر گونه صدمه ،شلنگ را تعويض نماييد.
تنظیم بوق
در صورتی که بوق صدا ندارد ،یا صدای آن ضعیف است یا غر غر دارد ،بوق را
تنظیم کنید؛ بلوک الستیکی را از روی پیچ های تنظیم بیرون بکشید ،سپس
با استفاده از پیچ گوشتی  1/2تا  3/4دور 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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پیشگیری های مورد نیاز حین سرویس خودرو
تعمير و نگهداري عادي
در شرايط عادي موارد برنامه تعمير و نگهداري را به طور مرتب بر روي خودرو خود انجام دهيد.
(به برنامه تعمير و نگهداري در شرايط عادي مراجعه نماييد).

در صورت رانندگي با خودرو در يك يا چند مورد از شرايط زير ،برخي موارد برنامه تعمير و نگهداري بايد در دفعات بيشتري انجام شود.
(برنامه تعمير و نگهداري در شرايط سخت را مطالعه نماييد).

الف .شرايط جاده
 .1رانندگي در جادههاي سخت ،گلآلود يا برفي.
 .2رانندگي در جادههاي پر گرد و خاک.

ب  .شرايط رانندگي
 .1يدك كشيدن تريلر يا همراه داشتن باربند سقفي.
 .2رانندگي با فواصل كوتاه به ميزان  8 kmبه طور مرتب و در دماي زير . 0 C
 .3رانندگي به صورت درجا يا با سرعت كم به مدت طوالني ،همانند خودروي پليس ،تاكسي
يا فروشندههاي خانه به خانه.
 .4رانندگي مداوم با سرعت باال به مدت بيش از  2ساعت ( %80حداكثر سرعت خودرو).
 .5رانندگي به صورت درجا يا با سرعت كم (افزايش و كاهش دائمي سرعت) همانند
خودروهاي آموزشي يا كالسهاي رانندگي.
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پیشگیری های مورد نیاز حین سرویس خودرو
برنامه تعمير و نگهداري در شرايط عادي
موارد قابل انجام :
 : Iبازرسي و تصحيح يا تعويض در صورت نياز

 : Rتعويض

دوره (مسافت طی شده یا ماه ،مسافت ()x 100 km
هر کدام زودتر برسد)
موتور

 .1لقی سوپاپ

5

10

15

20

25

*1

 .2تسمه محرك

 .3شلنگ  /اتصاالت سیستم گرمایش و سرمایش

I

 .5لوله ها و نگهدارنده های اگزوز
سيستم استارت
 .6شمع
سیستم کنترل سوخت و گازهای خروجی از موتور

I

I

I

I

R

I

I
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I

I

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R
I

R

I

R

I

R

I
I

96

24

I

24

R

R

 .8فیلتر سوخت

 .9فیلتر هوا

I

R

I

 .4فيلتر روغن CVVT

 .7وضعیت باتری

I
I

I

*2*3

30

35

40

45

50

55

60

ماه

I

12

R

-

I
R

I

R

I

R

I

R
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دوره (مسافت طی شده یا ماه،
هر کدام زودتر برسد)

60

ماه

I

24

I

60

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

6
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

6

 .16گردگیرهای محور محرک

12

I

 .18سیستم تعلیق جلو و عقب

I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

6

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

6

R

6

مسافت ()x 100 km
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10

15

20

25

 .10اتصاالت باک سوخت ،لوله سوخت
شرایط شیر برقی کنیستر *2

30

35

40

45

50

55

I

 .11کنیستر

شاسی و بدنه
 .12پدال ترمز و ترمز دستی

 .13لنت ها و دیسک های ترمز

 .14لوله ها و شلنگ های ترمز

 .15غربیلک فرمان و اتصاالت غربیلک
 .17پلوس ها و گردگیرها

 .19سایش آج و فشار باد الستیک ها
 .20تمام چراغ ها ،بوق ،برف پاک کن ها و شیشه شوی ها
 .21فیلتر تهویه مطبوع
 .22سیستم تهویه مطبوع

R

R
I

R
I

R

R
I

I

I

I

12
24

12

12

12
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سرویس دوره ای روغن ها ،روانکارها و مایعات

نكات

*1
*2
*3
*4
*5
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ردیف

نام روغن

1

روغن موتور *4

مدت زمان یا مسافت طی شده
(هر کدام زودتر فرا برسد)

اولین بار پس از  5000Kmیا  6ماه پس از آن هر
 5000Kmیا سه ماه (به مقدار نیاز) تعویض گردد.

2

روغن گیربکس معمولی

3
4
5
6

روغن گیربکس اتوماتیک

اولین بار پس از  2سال یا  ،40000Kmپس از آن
هر  5000Kmتعویض شود.
هر  3سال یا 60000Km

روغن هیدرولیک فرمان

هر  2سال یا 40000Km

روغن ترمز

هر  2سال یا 30000Km

7

مایع خنک کننده موتور (ضدیخ)*5

هر  1سال یا 30000Km

روانکار اتوماتیک

یادآوری
فیلتر روغن موتور نیز تعویض شود4*.

هر  2سال یا 40000Km

 jسطح روغن هیدرولیک را به طور مرتب کنترل نمایید.
 kاز مایع خنک کننده مشخص شده استفاده نمایید.

در صورت لزوم صداي سوپاپ و لرزش موتور نيز كنترل و تنظيم شود.
اولین بار پس از  80000Kmیا  48ماه ،پس از آن هر  20000Kmیا  12ماه.
عدم گرفتگي مخزن آب و كندانسور توسط برگ ،گرد و خاك ،حشرات را كنترل نموده و اتصاالت شلنگ را تميز كنيد.
توصیه می شود "برنامه تعمیر و نگهداری در شرایط سخت" در این کتابچه را مطالعه نمایید.
می توانید از مایع خنک کننده موتور با دوام باالی اصل شرکت جیلران موتور یا مشابه مایع خنک کننده اتیلن گلیکول کیفیت باال استفاده کنید ،از آب
معمولی استفاده نکنید.

تعمیر و نگهداری

پیشگیری های مورد نیاز حین سرویس خودرو
برنامه تعمير و نگهداري در شرايط سخت
حين رانندگي در شرايط سخت ،برخي موارد بايد در فواصل زماني كوتاهتر و دفعات بيشتري انجام شوند (براي اطالع از ديگر موارد ،لطفاً برنامه تعمير و نگهداري
عادي را مطالعه نماييد).
الف 1 -رانندگي در جادههاي شيبدار ،گلآلود يا برفي
بازرسي لنتها و ديسكهاي ترمز
بازرسي لولهها وشلنگهاي ترمز

بازرسي سيبكها و گردگيرها
بازرسي پوشش محور محرک
بازرسي غربيلك فرمان ،ميله اتصال ،روغن هيدروليك فرمان
بازرسي سيستم تعليق جلو و عقب

هر  5/000 Kmیا  3ماه
هر  10/000 Kmیا  6ماه
هر  10/000 Kmیا  6ماه

هر  10/000 Kmیا  12ماه
هر  5/000 Kmیا  3ماه
هر  10/000 Kmیا  6ماه

الف 2 -رانندگي در جادههاي پر گرد و خاك
تعويض روغن موتور
تعويض فيلتر روغن موتور
بازرسي يا تعويض فيلتر هوا
بازرسي لنتها و ديسكهاي ترمز
تعويض فيلتر تهویه مطبوع

هر  5/000 Kmیا  6ماه
هر  5/000 Kmیا  6ماه
 : Iهر  2/500 Kmیا  3ماه
 : Rهر  7/500 Kmیا  6ماه
هر  5/000 Kmیا  3ماه
هر 15/000 Km
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پیشگیری های مورد نیاز حین سرویس خودرو
ب 1 -يدك كشيدن تريلر يا همراه داشتن باربند سقفی
تعويض روغن موتور
تعويض فيلتر روغن موتور
بازرسي لنتها و ديسكهاي ترمز
بازرسي يا تعويض روغن گيربكس
بازرسي سيستم تعليق جلو و عقب
سفت كردن پيچها و مهرههاي بين شاسي و بدنه

ب2-

رانندگي با مسافت كوتاه به میزان  8 kmبه طور مرتب و در دماي زير 0 C

تعويض روغن موتور
تعويض فيلتر روغن موتور

هر  5/000 Kmیا  6ماه
هر  5/000 Kmیا  6ماه
هر  5/000 Kmیا  3ماه
هر  60/000 Kmیا  24ماه
هر  10/000 Kmیا  6ماه
هر  10/000 Kmیا  6ماه
هر  5/000 Kmیا  6ماه
هر  5/000 Kmیا  6ماه

ب 3-رانندگي به صورت درجا يا با سرعت كم به مدت طوالني همانند خودروي پليس ،تاكسي يا فروشندههاي خانه به خانه
تعويض روغن موتور
تعويض فيلتر روغن موتور
بازرسي سوپاپها و لولههاي PCV
بازرسي لنتها و ديسكهاي ترمز

هر  5/000 Kmیا  6ماه
هر  5/000 Kmیا  6ماه
هر  5/000 Kmیا  6ماه
هر  5/000 Kmیا  3ماه

تعويض روغن گيربكس

هر  40/000 Kmیا  12ماه

تعويض روغن موتور
تعويض فيلتر روغن موتور
بازرسي سوپاپ و لولههاي PCV

هر  3/000 Kmیا  3ماه
هر  3/000 Kmیا  3ماه
هر  3/000 Kmیا  3ماه

ب 4-رانندگي مداوم با سرعت باال به مدت بيش از  2ساعت ( %80از حداكثر سرعت خودرو)

ب 5-رانندگي به صورت درجا يا با سرعت كم (افزايش و كاهش مداوم سرعت)  ،همانند خودروهاي آموزشي يا كالسهاي رانندگي
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موارد قابل انجام توسط مالک خودرو
محفظه موتور
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مخزن مایع شیشه شوی
گيج روغن موتور
باتری
جعبه فيوز
مخزن روغن ترمز
فیلتر هوا
درپوش رادیاتور
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موارد قابل انجام توسط مالک خودرو
•بازدید ،نگهداری و پيشگيريهاي مورد نياز خودرو توسط مالک
در صورت تمايل به انجام موارد تعمير و نگهداري ،پيشگيريهاي زير را مدنظر
قرار دهيد .لطفاً توجه داشته باشيد كه انجام نادرست يا ناقص موارد تعمير و
نگهداري منجر به عيوب عملكردي ميشود.
در اين بخش ،فقط دستورالعملهايي كه انجام آنها براي مالك آسان ميباشد،
آورده شده است .برخي موارد بايد توسط تكنسينهاي خبره و ابزار مخصوص انجام شود.
براي جلوگيري از صدمات احتمالي بسيار دقت كنيد .پيشگيريهاي زير را
مدنظر قرار دهيد.
هشدار
•حين كار بر روي محفظه موتور و در حال روشن بودن موتور ،دست ،لباس
يا ابزار خود را از فن و تسمه موتور دور نگهداريد (بهتر است حلقه ،ساعت،
كراوات و غيره را در بياوريد).
•دماي محفظه موتور (شامل موتور ،رادياتور ،سيستم اگزوز ،مخزن روغن
هيدروليك فرمان و پوشش شمع) بالفاصله پس از توقف خودرو بسيار باال
است .بنابراين مراقب باشيد به چيزي دست نزنيد .دماي روغنها ،مايعات و
شمع نيز بسيار باال ميباشد.
•جهت پيشگيري از سوختگي از باز كردن درب رادياتور يا شيرهاي تخليه
حين باال بودن دماي موتور خودداري نماييد.
•در نزديكي مخزن سوخت يا باتري سيگار نكشيد ،شعله يا شمع را به آن
نزديك نكنيد .شعلهها به آساني منجر به آتش سوزي ميشوند.
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•حين كار با باتري به شدت مراقب باشيد .باتري حاوي اسيدسولفوريك
خورنده خطرناك و گاز سمي ميباشد.
•حين قرارداشتن خودرو بر روي جك ،هيچ كس اجازه ندارد به زير خودرو
برود مگر خودرو بر روي خرك كارگاهي قرار داشته باشد.
•حين كار در نزديكي فن خنك كننده يا رادياتور ،از خاموش بودن موتور
اطمينان حاصل نماييد .حين روشن بودن موتور ،بر اثر باال رفتن دماي
مايع خنك كننده موتور يا روشن شدن تهویه مطبوع ،فن خنك كننده
موتور به طور اتوماتيك روشن ميشود.
•جهت جلوگيري از صدمات حاصل از سقوط اجسام يا پاشيدن مايعات ،حين
كار در زير يا بر روي خودرو از عينك محافظ استفاده كنيد.
•روغن موتور مصرف شده حاوي مواد سمي ميباشد كه منجر به مشكالت
پوستي نظير خارش يا سرطان ميگردد .بنابراين حين كار با اين روغنها
مراقب باشيد .براي شستن دستها از آب و صابون استفاده كنيد.
•روغن استفاده شده را در مكاني امن دور از دسترس كودكان نگهداريد.
•روغن و فيلتر روغن استفاده شده را به روش ايمن دور بريزيد .تركيب نمودن
روغن و فيلتر روغن با زبالههاي خانگي يا رها كردن آن در فاضالب يا بر روي
زمين ممنوع ميباشد .براي اطالع از نحوه دور ريختن اين مواد با سرويسهاي
محلي بازيافت مشورت نماييد.
•روغن ترمز به چشمان صدمه زده و رنگ را از بين ميبرد ،بنابراين حين پر
كردن روغن ترمز و روغن كالچ به شدت مراقب باشيد .در صورتي كه روغن
درون چشمان ريخت ،چشمها را بالفاصله با آب تميز بشوييد .در صورتي كه
هنوز احساس ناراحتي ميكنيد ،به پزشك مراجعه نماييد.

تعمیر و نگهداری

موارد قابل انجام توسط مالک خودرو
توجه
•به خاطر داشته باشيد كه باتري و سيمپيچ استارت ،جريان و ولتاژ بااليي را
جا به جا ميكنند .مراقب ايجاد اتصال كوتاه به طور تصادفي باشيد.
•فقط از آب نرم (آب با سختي كم) يا آب بخار شده در رادياتور استفاده كنيد.
در صورتي كه ضديخ سر رفت ،جهت جلوگيري از صدمه ديدن قطعات يا
رنگ ،بالفاصله آن را بشوييد.
•اجازه ندهيد آشغال يا هر گونه مواد خارجي ديگر وارد شمع شود.
•اجازه ندهيد الكترود بيروني و الكترود مركزي شمع با هم تماس پيدا كنند.
•فقط از شمعهاي توصيه شده استفاده كنيد .شمعهاي ديگر به موتور صدمه
ميزنند ،عملكردها را به درستي منتقل نكرده يا توسط سيگنالهاي بيسيم
مختل ميشوند.

•از ريختن بيش از حد روغن گيربكس اتوماتيك و روغن هيدروليك فرمان
خودداري نماييد ،چرا كه گيربكس يا سيستم هيدروليك فرمان صدمه
ميبينند.
•حين سر رفتن روغن ترمز ،براي جلوگيري از صدمه ديدن قطعات يا رنگ،
بالفاصله آنها را بشوييد.
•از رانندگي با خودرو حين پياده بودن فيلتر هوا خودداري نماييد ،چرا كه
سيستم بيش از حد صدمه ميبيند و احتراق ناقص درون موتور منجر به
آتش سوزي ميشود.
•لطفاً مراقب باشيد برف پاككنها سطح شيشه را نخراشند.
•پيش از بستن درب موتور هر گونه دستمال يا ابزار را از محفظه موتور خارج
نماييد.
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موارد قابل انجام توسط مالک خودرو
كنترل سطح روغنها
روغن موتور
در دماي كاري موتور ،موتور را خاموش نموده و سطح روغن موتور را با استفاده
از گيج اندازهگيري نماييد.
 .1براي اطمينان از درستي اندازهگيري ،خودرو را در مكاني مسطح پارك
نموده ،چند دقيقه موتور را خاموش كرده ،صبر كنيد تا روغن موتور در
انتهاي موتور جمع شود.
ً
 .2گيج روغن موتور را بيرون كشيده ،آن را با دستمال كامال تميز كنيد.
 .3گيج روغن موتور را مجددا ً داخل مخزن جا بزنيد.
 .4گيج روغن موتور را بيرون كشيده ،سر آن را بر روي دستمال قرار داده و
سطح روغن را كنترل نماييد.
هشدار
•لطفاً مراقب باشيد لوله اگزوز داغ را لمس نكنيد.
در صورتي كه سطح روغن پايينتر از حداقل يا كمي باالتر از حداقل است؛
همان روغن موتور را به مخزن بيافزاييد.
درپوش گلويي تغذيه روغن موتور را برداشته ،هر بار اندكي روغن بيافزاييد و با
استفاده از گيج سطح روغن را كنترل نماييد .توصيه ميشود از قيف استفاده كنيد.
حجم روغن مورد نیاز بين سطوح حداقل و حداكثر بر روي گيج مشخص شده
است .زماني كه سطح روغن در محدوده صحيح است ،درپوش گلويي را در
محل خود قرار داده و سفت كنيد.
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توجه
•مراقب باشيد روغن به داخل خودرو ريخته نشود.
•بيش از حد روغن اضافه نكنيد ،چرا كه موتور صدمه ميبيند.
•سطح روغن را هر بار پس از پر كردن كنترل نماييد.
•در صورتی که سطح روغن موتور خیلی پایین باشد ،موتور به شدت صدمه
می بیند ،روغن موتور را به طور مرتب کنترل نمایید.

تعمیر و نگهداری

موارد قابل انجام توسط مالک خودرو
فیلتر روغن

ابتدا ظرفي در زير كارتل روغن قرار دهيد تا روغن درون آن ريخته شود ،شير تخليه روغن را باز
نماييد .پس از تخليه روغن ،فيلتر روغن را با استفاده از آچار باز كرده و پياده كنيد.
اندكي روغن بر روي واشر الستيكي فيلتر جديد بماليد و فيلتر جديد را سفت كنيد تا واشر الستيكي
در محل خود قرار گيرد ،سپس آن را  3/4دور ديگر سفت كنيد .شير تخليه و واشر را در محل خود
قرار داده ،با استفاده از آچار شير تخليه را سفت كنيد.
پس از پر كردن روغن ،درپوش گلويي روغن را ببنديد و با استفاده از نشانگر سطح روغن را كنترل
نماييد .حين استارت خوردن موتور ،فيلتر روغن و شير تخليه نبايد نشتي داشته باشند .نشتي به
معناي نصب نادرست ميباشد.
موتور را خاموش كرده ،حدود  3دقيقه منتظر بمانيد ،مجددا ً سطح روغن را كنترل نموده و در
صورت لزوم باز هم روغن بيافزاييد.
توجه
•مصرف روغن در خودروي جديد پس از طي مسافت مشخصی به حداقل ميرسد؛ در صورتي
كه  5000 kmاول رانندگي میزان مصرف اندكي باالتر از حد استاندارد ميباشد.
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موارد قابل انجام توسط مالک خودرو
كنترل روغن ترمز /روغن سيلندر اصلي كالچ

روغن ترمز /روغن سيلندر اصلي كالچ را به طور مرتب كنترل نماييد .سطح روغن ترمز بايد بين
عالمت حداكثر  MAXو حداقل  MINروي ديواره مخزن قرار داشته باشد .در صورت پايينتر بودن
سطح روغن درون مخزن ،روغن ترمز بيافزاييد.
توجه

•روغن ترمز /كالچ را با روغن از نوع مشخص شده تعويض نماييد HZY4 )DOT4( in GB12981-2003 :

•هرگز روغنهاي با مارك يا نوع متفاوت را با هم مخلوط نكنيد .چرا كه سيستم ترمز دچار
مشكل شده و عملكرد خود را از دست ميدهد.
•روغن ترمز سمي است .بايد آن را با دقت نگهداشته و دور بريزيد .هرگز اجازه ندهيد روغن ترمز
وارد چشم ،بيني ،دهان يا ديگر اعضاي بدن شود.
•هرگز از روغن ترمز كثيف استفاده نكنيد ،چرا كه سيستم ترمز زودتر ساييده شده و يا عملكرد
خود را از دست ميدهد.
•در صورتي كه روغن ترمز بر روي رنگ خودرو پاشيده است ،بالفاصله آن را تميز كنيد ،در غير
اين صورت رنگ خودرو آسيب ميبيند.
•سطح روغن ترمز را به طور مرتب و عالوه بر برنامه تعمير و نگهداري ،بازرسي نماييد.
•در صورت مصرف بيش از حد روغن ترمز ،براي بازرسي و تعمير خودرو به عاملیت مجاز شرکت
جيلران موتور مراجعه نماييد.
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 عاملیت مجاز شرکت جیلران موتور انجام گردد.
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موارد قابل انجام توسط مالک خودرو
كنترل روغن هيدروليك فرمان
سطح روغن هيدروليك فرمان را به طور مرتب بازبيني نماييد .سطح روغن
هيدروليك فرمان بايد بين عالمتهاي حداكثر  MAXو حداقل  MINروي ديواره
مخزن قرار داشته باشد .در صورت پايينتر بودن سطح ،روغن هيدروليك به
مخزن اضافه كنيد.
هشدار

•روغن هيدروليك فرمان را با روغن توصيه شده مخصوص ATF DEXRON III

تعويض نماييد (لیست روغن ها و روانکارها را مطالعه نمایید).
•تركيب روغنهاي با مارك يا نوع مختلف غير مجاز ميباشد .چرا كه سيستم
هيدروليك فرمان صدمه ديده يا عملكرد خود را از دست ميدهد.
•روغن هيدروليك فرمان سمي است .بايد آن را به دقت نگهداشته و دور
بريزيد .هرگز اجازه ندهيد روغن وارد چشمها ،بيني ،دهان یا دیگر اعضای
بدن شود.
•هرگز از روغن هيدروليك كثيف استفاده نكنيد ،چرا كه سيستم غربيلك
فرمان عملكرد خود را زودتر از دست ميدهد.
•در صورتي كه روغن هيدروليك فرمان بر روي رنگ خودرو پاشيد ،بالفاصله
آن را تميز كنيد ،در غير اين صورت رنگ بدنه خودرو ،صدمه ميبيند.
•سطح روغن هيدروليك فرمان را به طور مرتب و عالوه بر برنامه تعمير و
نگهداري بازرسي كنيد.
•در صورت مصرف بيش از حد روغن هيدروليك فرمان ،براي كنترل و تعمير
خودرو به عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور مراجعه نماييد.

كنترل سطح مايع خنك كننده

نوع مايع خنك كننده موتور :از مايع خنك كننده موتور اتيلن گليكول SH0521

مخصوص خودرو يا مخصوص خودروهاي سبك (مايع ضديخ) با درجه انجماد
 > -40 Cو رنگ مشخص استفاده كنيد .ديگر مايعات خنك كننده يا آب به
بخشهاي آلومينيومي موتور يا رادياتور صدمه ميزند .سطح مايع خنك كننده
را كنترل نماييد.
•زماني كه موتور سرد است ،سطح مايع را در مخزن شفاف كنترل نماييد.
سطح مايع خنك كننده بايد بين عالمتهاي پر " "Fو خالي " "Lباشد.
•سطح مايع خنك كننده در مخزن در دماهاي مختلف موتور متفاوت است.
•زماني كه سطح مايع پايين تر از " "Fيا اندكي باالتر از " "Lميباشد تا
رسيدن سطح مايع به " "Fمايع خنك كننده بيافزاييد.
•در صورتي كه پس از گذشت زمان كوتاهي سطح مايع خيلي پايين آمد،
نشانگر نشتي ميباشد .رادياتور ،شیر تخليه ،لوله ،درپوش رادياتور ،مخزن
و پمپ آب را كنترل نماييد.
•در صورت عدم مشاهده نشتي ،براي اندازهگيري فشار درپوش رادياتور
و بازرسي سيستم خنك كننده به عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور
مراجعه نماييد.
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توجه
•در صورت داغ شدن بيش از حد موتور ،به رانندگي ادامه ندهيد.
•جهت جلوگيري از خوردگي بخشهاي آلومينيومي و رادياتور موتور
تركيب چند مايع خنك كننده با مارك مختلف غير مجاز ميباشد.
•توصيه ميشود تركيب مايع خنك كننده اتيلن گليكول  %50با حداقل
دماي استفاده  -40 Cرا به كار گيريد .در صورت سرد بودن هوا ،از مايع
خنك كننده حاوي  %60اتيلن گليكول و حداقل دماي استفاده -50 C
استفاده نمایید.
•از مايع خنك كننده با غلظت باالتر از  % 70استفاده نكنيد.
تعويض مايع خنك كننده موتور
حين استفاده از مايع خنك كننده با عمر مفيد طوالني ،پس از گذشت مدت
زماني خاص ،بايد مايع خنك كننده را تعويض نماييد.
 .1تخليه مايع خنك كننده
( )1درپوش رادياتور را باز نماييد.
( )2شير تخليه رادياتور را باز نموده ،تمام مايع خنك كننده را از رادياتور
تخليه نماييد.
 .2پر كردن مايع خنك كننده
( )1شير تخليه رادياتور را ببنديد.
( )2مايع خنك كننده با غلظت مشخص شده را در رادياتور و مخزن انبساط بريزيد.
( )3رادياتور و مخزن انبساط را تا عالمت حداكثر " "FULLپر كنيد.
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( )4پس از پر كردن ،موتور را استارت بزنيد .پس از تخلیه هوا از سيستم
خنك كننده ،سطح مايع خنك كننده افت خواهد كرد .مجددا ً مايع
خنك كننده را تا سطح " "Fپر كنيد .پس از چرخش فن خنك كننده،
سطح مايع خنك كننده ديگر سقوط نميكند ،درپوش رادياتور و مخزن
انبساط را سفت كنيد.
هشدار
•جهت جلوگيري از سوختگي ،از باز كردن درپوش رادياتور حين باال بودن
دماي موتور خودداري نماييد.
•جهت جلوگيري از سوختگي از باز كردن شير تخليه حين باال بودن دماي
موتور خودداري نماييد.
بازرسی رادیاتور و کندانسور
در صورت كثيف بودن يا مشخص نبودن شكل هر یک از قطعات  ،براي بازرسي و تعمير
خودرو به عاملیت مجاز شرکت جيلران موتور مراجعه نماييد.
هشدار
•جهت جلوگيري از سوختگي ،حين داغ بودن موتور به رادياتور يا كندانسور
دست نزنيد.
توجه
•جهت جلوگيري از صدمه ديدن كندانسور يا رادياتور ،لطفاً بر روي آنها كار
انجام ندهيد.

تعمیر و نگهداری

موارد قابل انجام توسط مالک خودرو
كنترل فشار باد الستيك
فشار باد الستيك را در ميزان صحيح حفظ كنيد.
فشار باد الستيك را هر دو هفته و حداكثر هر ماه يك بار كنترل نماييد.
كنترل فشار باد الستيك زاپاس را فراموش نكنيد .فشار باد نادرست منجر به
مصرف بيش از حد سوخت ،رانندگي با مشكل ،كوتاه شدن عمر مفيد الستيك
و كاهش ايمني ميگردد.
هشدار
فشار باد الستيك را در ميزان صحيح حفظ كنيد .در غير اين صورت ممكن
است حاالت زير رخ داده و منجر به صدمات جسمي جدي و حتي مرگ گردد :
فشار باد كم الستيك
•سايش بيش از حد
•سايش غير عادي
•فرمان دادن مشكل
•صاف شدن الستيك به دليل داغ شدن بيش از حد
•آب بندي ضعيف ديواره الستيكها
•تغيير شكل الستيك يا بيرون آمدن آن
•فشار باد زياد الستيك
•فرمان دادن مشكل
•سايش بيش از حد در بخش مياني آج
•امكان صدمه زیاد الستيك به دليل سطح سخت جاده

در صورتي كه الستيك را زود به زود باد ميکنید ،لطفاً به عاملیت مجاز
شرکت جيلران موتور مراجعه نماييد .حين كنترل فشار باد الستيك ،موارد

زير را مدنظر قرار دهيد:
•فشار باد صحيح الستيك فقط حين متوقف بودن خودرو به مدت  3ساعت
يا پس از رانندگي حداكثر به ميزان  1/5 kmقابل اندازه گیری است.
•فشار باد را با استفاده از گيج باد اندازهگيري نماييد .تخمين چشمي فشار
باد اغلب با خطا همراه ميباشد .عالوه بر اين ،اندكي تفاوت فشار ،احساس
راحتي رانندگي را از بين ميبرد.
•پس از رانندگي فشار باد الستيك اندكي باالتر است ،بنابراين از آزاد كردن
يا كاهش فشار باد الستيك خودداري نماييد.
•لطفاً درپوش والو الستيك را نصب كنيد .وجود درپوش والو الستيك جديد
را كنترل نماييد ،در غير اين صورت گرد و خاك يا رطوبت وارد والو شده
منجر به نشتي باد الستيك ميشود .در صورت گم شدن درپوش والو،
بالفاصله درپوش جديد تهيه نماييد.
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کنترل و تعویض الستیک
نشانگر سایش آج الستیک
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بازرسي الستيك
با بررسي نشانگر سايش ،الستيك را كنترل نماييد .در صورت مشاهده نشانگر ،بايد الستيك را
تعويض نماييد.
الستيكهاي خودرو جیلران موتور داراي نشانگر سايش آج هستند كه زمان تعويض الستيك را
نشان ميدهد .زماني كه آج الستيك تا  1/6 mmيا كمتر ضخامت داشته باشد ،نشانگر پديدار
ميشود .زماني كه نشانگر در دو يا چند نقطه آجهاي كنار هم پديدار شده ،الستيك را تعويض
نماييد .هر قدر الستيك نازكتر شود ،خطر سر خوردن خودرو بيشتر ميشود.
در صورتي كه ضخامت الستيك به  4 mmيا كمتر رسيده است ،عملكرد ضد لغزش در برف
الستيك از بين رفته است.
در صورت مشاهده هر گونه صدمه همانند بريدگي ،شكستگي ،تكه شدن يا تورمي كه نشانگر نخهاي
درون الستيك باشد ،سمت داخلي الستيك نيز صدمه ديده است ،بايد الستيك را تعويض كنيد.
در صورت پنچر شدن الستيك يا عدم امكان تعمير الستيك به دليل اندازه يا محل قرارگيري صدمه
بايد الستيك را تعويض نماييد .در صورت عدم اطمينان از انجام تعمیر با عاملیت مجاز شرکت
جيلران موتور تماس حاصل نماييد.
در صورت پنچر شدن الستيك حين رانندگي ،بالفاصله توقف نماييد .حتي رانندگي به مسافت كوتاه
منجر به وارد آمدن صدمات جبران ناپذير به الستيك ميشود.
در صورتي كه عمر الستيك از  6سال گذشته است ،حتي با وجود عدم مشاهده مشكل ،بايد الستيك
توسط تكنسين خبره بازرسي شود.
اين حالت براي الستيكهاي زاپاس يا انبار شده نيز صادق است.
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تعويض الستيك
الستيك را با الستيكي از همان نوع ،با همان اندازه ،ساختار ،ظرفيت بار و طرح آج تعويض نماييد.
استفاده از الستيكي از نوع متفاوت در نحوه رانندگي ،احساس آرامش ،كاليبراسيون سرعت /مسافت،
فاصله از زمين و فاصله بين بدنه و الستيك يا زنجير چرخ تغيير ايجاد ميكند.
از الستيكهاي دسته دوم استفاده نكنيد .جيلران موتور تعويض همزمان هر چهار الستيك يا
حداقل دو الستيك جلو يا دو الستیک عقب را توصيه ميكند.
پس از تعويض ،خودرو را باالنس نماييد .الستيكهاي باالنس نشده بر روي عملكرد خودرو و عمر
مفيد الستيك تاثير منفي ميگذارند .پس از استفاده به مدت مشخص ،چرخ باالنس خود را از دست
داده و بايد آن را تنظيم نماييد.
هشدار
لطفاً براي جلوگيري از تصادف و در نتيجه صدمات جسمي جدي و حتي مرگ ،دستورالعمل زير
را رعايت نماييد :
•از تركيب نمودن الستيكهاي راديال ،مورب یا دارای ساختار متفاوت بر روي خودرو ،اجتناب
نماييد ،در غير اين صورت احتمال از دست دادن كنترل خودرو افزايش مييابد.
•از الستيكهايي با اندازه به جز آن چه توصیه شده است ،خودداري نماييد ،در غير اين صورت
ممكن است كنترل خودرو را از دست داده ،منجر به تصادف گردد.
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براي جلوگيري از سايش نامنظم الستيك و افزايش عمر مفيد الستيك ،جيلران موتور تعويض
الستيك هر  10/000 kmرا توصيه ميكند .تنظيم بهينه الستيك با عادات رانندگي شما و شرايط
جاده متفاوت است .براي تعويض الستيك ،مبحث "پنچرشدن الستيك" را مطالعه نماييد.
براي تنظيم الستيك ،عدم سايش نامنظم يا صدمه نديدن الستيك را كنترل نماييد ،چرا كه اين صدمات
معموالً به دليل فشار نادرست باد الستيك ،چرخ باالنس نشده يا ترمزهاي ناگهاني به وجود ميآيند.
تعويض رينگ چرخ
در صورت مشاهده خم شدگي ،ترك يا خوردگي بر روي رينگ ،آن را تعويض نماييد.
در صورت عدم تعويض رينگ صدمه ديده ،ممكن است الستيك از روي چرخ جدا شده ،كنترل
خودرو را از دست بدهيد.
انتخاب رينگ چرخ
حين نياز به تعويض رينگ چرخ به هر دليلي ،از ظرفیت ،وزن ،قطر ،عرض و فاصله از مركز رينگ
جديد با رينگ اصلي خودرو اطمينان حاصل نماييد.
عاملیتهاي مجاز شرکت جيلران موتور قادر به تعويض رينگ ميباشند .استفاده از رينگها با اندازه
و نوع متفاوت بر روي عملكرد ،عمر مفيد ،استقامت چرخ ،خنك شدن ترمزها ،كاليبراسيون نشانگرها
سرعت /مسافت ،فاصله ترمزگيري تا توقف ،جهتگيري شعاع نور چراغهاي جلو ،ارتفاع سپر ،فاصله
خودرو تا زمين و فاصله بين چرخ يا زنجير چرخ با بدنه و شاسيها تاثير منفي ميگذارد .همچنين
پارك با مشكل خودرو ،زاويه نادرست شعاع نور چراغهاي جلو ،تغییر ارتفاع سپر ،تغيير فاصله بين
بدنه خودرو و زمين ،تغيير فاصله بين الستيك و زنجیر چرخ یا الستیک از بدنه /كف خودرو از ديگر
اثرات اين عمل ميباشد.
از رينگ دست دوم استفاده نكنيد ،چرا كه به شدت استفاده شده يا مسافت طوالني را طي كرده و
حتي ممكن است صدمه ديده باشد .در صورتي كه رینگها به صورت تیوبلس طراحی شدهاند ،حتي
در صورت نشتي از تيوب داخلي استفاده نكنيد.
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هشدار
•از الستيكهايي كه توسط جیلران موتور توصيه نشده استفاده نكنيد ،در غير
اين صورت خودرو دچار صدمات عملكردي جدي شده ،ممكن است كنترل
خودرو را از دست داده ،منجر به صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ شوید.
پيشگيريهاي مرتبط با چرخهاي آلومينيومي
•پس از استفاده از چرخهاي آلومينيومي در  1600 kmاول رانندگي ،سفت
بودن مهرههاي چرخ را كنترل نماييد.
•پس از تعمير ،جابهجایی يا تعويض الستيك پس از  1600 kmاول
رانندگي ،سفت بودن مهرههاي چرخ را كنترل نماييد.
•حين استفاده از زنجير چرخ به شدت مراقب باشيد تا چرخهاي آلومينيومي
صدمه نبينند.
•فقط از مهرهها و آچار چرخ جیلران موتور مخصوص چرخهاي آلومينيومي
استفاده كنيد.
•براي باالنس نمودن چرخ فقط از وزنههاي باالنس مخصوص يا محصوالت
مشابه يا چكش الستيكي يا پالستيكي استفاده كنيد.
•به طور مرتب ،صدمه نديدن چرخهاي آلومينيومي را كنترل نماييد .در
صورت صدمه ديدن چرخ را تعويض نماييد.

استفاده از الستيك يخ شكن و زنجير چرخ
حين رانندگي در جادههاي يخ زده يا برفي استفاده از الستيك يخ شكن يا
زنجير چرخ توصيه ميشود.
الستيكهاي معمولي در جادههاي خشك يا مرطوب ،چسبندگي بيشتري از
الستيكهاي يخ شكن دارند.
انتخاب الستيك يخ شكن
در صورت نياز به الستيك يخ شكن ،لطفاً از مشابه بودن اندازه ،ساختار ،ميزان
تحمل بار الستيك با الستيكهاي اصلي خودرو اطمينان حاصل نماييد .لطفاً
از الستيك فاقد مشخصات ذكر شده ،استفاده نكنيد.
پيش از نصب الستيك يخ شكن ،لطفاً قوانين محلي را كنترل نماييد.
هشدار
•از الستيكهاي يخ شكن توصیه نشده ،استفاده نكنيد .در غير اين صورت
صدمات عملكردي به خودرو وارد شده ،ممكن است كنترل خودرو از دست
برود.
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نصب الستيك يخ شكن
الستيك يخ شكن را بر روي چهار چرخ نصب كنيد.
در صورت نصب الستيك يخ شكن بر روي چرخهاي جلو يا چرخهاي عقب،
تفاوت بين چسبندگي چرخهاي جلو و عقب خيلي زياد است و ممکن است
کنترل خودرو از دست برود.
الستيكها را در مكان سايه و خشك نگهداري كنيد.
جهت چرخش الستيكها را عالمت بزنيد .حين تعويض الستيك ،از نصب
الستيكها در جهت مشابه اطمينان حاصل نماييد.
هشدار
•از رانندگي با خودروی دارای الستيك يخ شكن با باد نامناسب خودداري
نماييد.
•از رانندگي با سرعت بيش از حداكثر مشخص شده توسط قوانين محلي
يا محدوديتهاي الستيك ،خودداري نماييد.
انتخاب زنجير چرخ
از زنجير چرخ با اندازه مناسب استفاده كنيد.
زنجير چرخ بايد براساس خصوصيات جاده و موقعيت آنها استفاده شود.
بنابراين پيش از نصب ،ابتدا قوانين مربوطه را مطالعه نماييد.
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نصب زنجير چرخ
زنجير چرخ را محكم بر روي چرخهاي جلو سوار كنيد .از زنجير چرخ بر روي
چرخهاي عقب استفاده نكنيد .پس از حدود  0/5 kmتا  0/1 kmرانندگي،
سفت بودن زنجير چرخ را كنترل نماييد.
براي نصب زنجير چرخ ،دستورالعمل كارخانه سازنده را دنبال نماييد .زنجير
چرخ بر روي قالپاق خط مياندازد ،بنابراين پيش از نصب زنجير چرخ ،قالپاق
را پياده كنيد.
هشدار
•از حداكثر سرعت مجاز رانندگي با زنجير چرخ  50 km/hيا محدوده سرعت
كارخانه سازنده زنجير چرخ هر كدام كه كمتر است ،تجاوز نکنید.
•در جادههاي پر دستانداز ،داراي چاله يا حين گردش اضطراري به دقت
رانندگي كنيد چرا كه خودرو باال ميپرد.
•از دور زدن ناگهانی خودداري نماييد ،چرا كه ترمزها قفل شده و بر روي
كنترل خودرو حين كاربرد زنجير چرخ تاثير منفي ميگذارد.
•حين رانندگي با زنجير چرخ بسيار دقت نماييد ،در پيچها سرعت را پايين
آوريد ،در غير اين صورت كنترل خودرو را از دست داده ،منجر به تصادف
ميشوید.

تعمیر و نگهداری

موارد قابل انجام توسط مالک خودرو
كنترل باتري
پيشگيري
هشدار
باتري گاز قابل انفجار و اشتعال توليد ميكند.
•حين استفاده از ابزار مراقب باشيد جرقههاي ايجاد شده با باتري تماس
پيدا نكند.
•در نزديكي باتري سيگار نكشيد ،شعله روشن نكنيد .الكتروليت باتري
حاوي اسيد خورنده و سمي ميباشد.
•از پاشيدن اسيد باتري به داخل چشمان ،بر روي پوست يا لباسها
جلوگيري كنيد.
•از نوشيدن الكتروليت خودداري نماييد.
•حين كار در نزديكي باتري استفاده از عينك ايمني ضروري ميباشد.
•باتري را دور از دسترس كودكان قرار دهيد.
مراقبتهاي اورژانسي اوليه
•در صورتي كه الكتروليت باتري وارد چشمها شد ،بالفاصله چشمها را با
آب تميز شسته و به پزشك مراجعه كنيد .در مسير بيمارستان ،چشمها
را با اسفنج يا پارچه تميز مرطوب كنيد.
ً
•در صورت پاشيدن الكتروليت بر روي پوست ،آن را كامال تميز نماييد .در
صورت احساس سوختگي ،بالفاصله به بيمارستان مراجعه نماييد.

•در صورت پاشيدن الكتروليت بر روي لباسها ،اسيد از پارچه عبور كرده،
با پوست تماس پيدا ميكند .بنابراين بالفاصله لباسهاي خود را درآوريد.
در صورت لزوم از روش توضيحي فوق استفاده كنيد.
•در صورت نوشيدن اتفاقي الكتروليت ،مقدار زيادي آب يا شير ،شير
منيزي ،تخممرغ خام يا روغن نباتي نوشيده و بالفاصله به بيمارستان
مراجعه نماييد.
حین شارژ کردن باتری انبار شده ،باتری ممکن است گاز هیدروژن تولید کند.
هشدار
•شارژ باتری باید در مکانی باز انجام شود ،از شارژ باتری در مکان های
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:
برای انجام شارژ کامل ،باتری باید چند ساعت با ولتاژ بین 14-15 V
شارژ شود.
صرفه جویی در انرژی
قدرت خودرو از قدرت تولید شده توسط موتور حین عملکرد ایجاد می شود،
روشن کردن تجهیزات الکتریکی میزان بار وارده به موتور را افزایش داده،
همچنین مصرف سوخت را باال می برد .در صورت عدم استفاده ،تجهیزات
جانبیراخاموشنمایید.
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موارد قابل انجام توسط مالک خودرو
بازرسي وضعيت بيروني باتري
اتصال

صفحه فشاری

سیم ارت

(اتصال به زمین)

باتري را از نظر وجود هر گونه خوردگي اتصاالت شل ،ترك يا گيرههاي گم شده كنترل نماييد.
 . 1در صورت خوردگي باتري ،آن را با تركيب جوش شيرين و آب گرم تميز كنيد .براي جلوگيري
از خوردگي بيشتر ،اندكي روغن روانكار بر روي اتصاالت بماليد.
 . 2در صورت شل شدن اتصاالت ،پيچها را سفت كنيد (اما نه خيلي سفت).
 . 3گيره را با گشتاور مشخص شده سفت كنيد ،اما خيلي سفت نكنيد ،چرا كه باتري صدمه ميبيند.
توجه
•پيش از انجام هر گونه تعمیر ،تمام تجهيزات الكتريكي را خاموش نماييد.
•حين بازرسي باتري ،ابتدا سيم ارت را جدا كرده ،پس از نصب باتري ،سيم ارت را در آخر
متصل كنيد.
•مراقب باشيد حين كار با ابزار ،مدار كوتاه ايجاد نكنيد.

چشم الکترونیکی
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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  12Vحفظ نمایید.
سبز  :شارژ کافی
سیاه  :باتری باید تعویض شود.
سفید  :باید شارژ شود.
شارژ سریع  :حداکثر  15Aشارژ آهسته  :حداکثر 5A
باتری حاوی اسید سولفوریک و سرب است ،برای دور ریختن صحیح باتری به عاملیت مجاز
شرکت جیلران موتور مراجعه نمایید .از دور ریختن باتری در زباله های خانگی خودداری

نمایید.

تعمیر و نگهداری

موارد قابل انجام توسط مالک خودرو
بازرسی و تعویض فیوز
نوع A

معیوب

سالم

معیوب

سالم

معیوب

سالم

نوع B

نوع C

در صورتی که چراغ ترکیبی جلو یا دیگر تجهیزات الکتریکی عمل نمی کنند ،فیوزها را بازرسی
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.
موتور و دیگر تجهیزات الکتریکی را خاموش کرده ،فیوز را بیرون کشیده و بازرسی نمایید .فیوز
معیوب را پیدا کنید .روی درب جعبه فیوز نام مورد محافظت هر کدام از فیوزها حک شده است.
فیوز نوع  Aرا 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.
در صورتی که فیوز یدک ندارید ،در شرایط اضطراری می توانید فیوز "( "CIGفندک) و یا ""A/C
(سیستم تهویه) را استفاده نمایید که بر رانندگی عادی تاثیری نمی گذارند .در صورتی از فیوز
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
عاملیت های مجاز شرکت جیلران 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.
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موارد قابل انجام توسط مالک خودرو
محل قرارگیری جعبه فیوزها

جعبه فیوز
جعبه فیوز
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موارد قابل انجام توسط مالک خودرو
رله
ردیف

رله

ردیف

رله

ER01

رله چراغ مه شکن جلو

ER07

رله فن سرعت باال

ER02

رله چراغ جلوی نور باال

ER08

رله بوق

ER03

رله استارت

ER09

رله اصلی موتور

ER04

رله کمپرسور ایرکاندیشن

ER10

رله پمپ روغن

ER05

رله فن سرعت باال

ER11

رله چراغ جلوی نور پایین

ER06

رله فن سرعت پایین

ER13

رله پمپ مکش
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موارد قابل انجام توسط مالک خودرو
فیوز
ردیف

EF01

صندلی برقی

30A

EF16

منبع برق موتور ECM

10A

EF02

جعبه فیوز زیر جلو داشبورد
منبع برق ژنراتور

60A

EF17

بوق

15A

EF18

سوئیچ AM1

30A

EF21

نازل ژنراتور

15A

EF22

سیم پیچ سوئیچ

EF24

جعبه فیوز جلو داشبورد منبع
برق باتری

15A

EF03

منبع برق ABS
منبع برق اصلی ABS

40A

EF06

چراغ مه شکن جلو

15A

EF07

چراغ جلو نور باال چپ

10A

EF08
EF09
EF10

چراغ جلو نور باال راست
فن سرعت باال

10A
10A
30A

EF11

فن سرعت پایین

30A
30A

EF04

EF14

196

مدار مورد محافظت

آمپر

ردیف

مدار مورد محافظت

آمپر

A/C

سوئیچ AM2

25A

پمپ روغن

30A

EF25
EF26
EF27

چراغ جلو نور پایین راست
چراغ جلو نور پایین چپ

15A
10A
10A

EF29

استارتر

30A
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موارد قابل انجام توسط مالک خودرو
فیوز
ردیف

IR01
IR02
IR03
IR04
IR05
IR06
IR08
IR09
IF01

IF02
IF03
IF04
IF05
IF06
IF11
IF12
IF13

فیوز  /رله

رله مه شکن عقب

رله برفک زدایی عقب

رله فن دمنده
رله برف پاک کن عقب
رله صفحه کیلومتر

رله چراغ موقعیت راست
رله چراغ موقعیت چپ
رله المپ پالک راهنمایی و
رانندگی
منبع تغذیه قفل درب

منبع تغذیه تشخیص عیب

منبع تغذیه المپ چراغ ترمز
منبع تغذیه چراغ های اعالم
خطر (فالشر)
منبعتغذیهالمپچراغموقعیت
منبع تغذیه سیستم تهویه
مطبوع
منبعتغذیهچراغمهشکنعقب
شیشه باالبر برقی
منبع تغذیه سان روف

آمپر

-

20A
10A
10A
10A
10A
15A
10A
30A
20A

ردیف

IF14
IF16
IF17
IF18
IF20
IF22
IF23
IF25
IF26

IF27
IF28
IF29
IF30
IF31
IF32
IF33
IF34
IF35

فیوز  /رله

آمپر

منبع تغذیه سیستم صوتی

15A
30A
40A
10A

سوئیچ  /آینه بغل برقی

10A
15A
15A
10A

گرمکن عقب

فیوز فن

منبع تغذیه گرمکن عقب
فندک

برف پاک کن عقب
منبع برق صفحه کیلومتر
منبع تغذیه چراغ پالک
راهنمایی و رانندگی

منبع تغذیه سوئیچ پشتیبانی
المپ چراغ ترمز
گرمکن صندلی
برف پاک کن جلو
فن دمنده IG
منبع تغذیه کیسه هوا
منبع تغذیه  ECMموتور
منبع تغذیه ABS
آژیر سیستم دزدگیر

10A
10A
10A
15A
20A
10A
10A
15A
10A
10A
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موارد قابل انجام توسط مالک خودرو
افزودن محلول شيشهشوي

در صورت عدم عملكرد شيشهشوي ،ممكن است مخزن شيشهشوي خالي باشد .لطفاً به روش زير
مخزن را پر كنيد .در صورتي كه سطح مايع پايينتر از عالمت حداقل " "LOWمي باشد ،مخزن را
پر كنيد.
ميتوانيد در مخزن آب تميز بريزيد ،با اين وجود ،در مكانهايي با دماي پايينتر از نقطه انجماد ،از
محلول شيشه پاككن حاوي ضديخ استفاده كنيد .اين محصوالت را ميتوانيد در عاملیتهاي مجاز
شرکت جيلران موتور بيابيد .براي اطالع از نسبت تركيب با آب ،دستورالعمل سازنده شيشهشوي
را مطالعه نماييد.
توجه
•از ضديخ موتور يا ديگر مواد به جاي محلول شيشهشوي استفاده نكنيد .چرا كه به رنگ خودرو
صدمه ميزنند.
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اطالعات

ابعاد و مشخصات
ابعاد و مشخصات
پارامترهای اصلی خودرو
مدل خودرو

شرح

واحد

طول* عرض * ارتفاع

mm

فاصله چرخ ها * فاصله چرخ های جلو* فاصله چرخ های عقب
تعداد سرنشین
وزن خالص
حداکثر وزن
بیشترین زاویه چرخ های جلو (داخلی /خارجی)

mm
نفر

Kg
Kg

RX6453B03

1564
1939

زاویه کمبر چرخ جلو
انحنای کینگ پین

زاویه  TOE-INجلو
زاویه  TOE-INعقب
حداکثر سرعت
حداکثر شیب قابل پیمایش

mm
mm
%
میزان مصرف سوخت حین رانندگی با سرعت ثابت ()90Km/h
1L/100Kg
بازی آزاد پدال گاز
mm
ترمز
بازی آزاد پدال
mm

< 170
> 8.1

RX6453K04
4553*1833*1700
2661*1560*1560
5
1514
1889
38.83 + 2/30.77 + 2
-0.21 + 0.75
11.58 + 0.75
6.0 + 0.75
2.8 + 2
-3.4 + 2
< 170
< 30
> 7.1
2~6
5 ~ 15

RX6453K05

1485
1860

< 150
> 7.0
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اطالعات

ابعاد و مشخصات
پارامترهای اصلی موتور
شرح

مدل خودرو

واحد

موتور
نوع موتور
قطر و کورس
حداکثر قدرت
حداکثر گشتاور
دور درجای سرعت ثابت
حجم موتور
سطح آالیندگی

200

mm
kW/r/min
Nm/r/min
L

RX6453K05

RX6453K04

RX6453B03

JL4G18

JLD - 4G20

JLD - 4G24

چهار سیلندر خطی ،آب خنک،
چهار زمانه

چهار سیلندر خطی ،چهار
زمانه بنزینی

چهار سیلندر خطی ،چهار
زمانه ،بنزینی

79 X 91.4
102/6200
172/4200
800 + 50
1.8
National IV

85 X 88
104/6000
178/4000 ~ 4500
750 + 50
2.0
National IV

88.7 X 96.2
119/5700
210/4000 ~ 4500
750 + 50
2.4
National IV

رانندگی

پیشگیری ها
مشخصات ظرفیت روغن ،مایعات و روانکارها
شرح
بنزین

مدل خودرو

واحد

ظرفیت باک سوخت
نوع روغن موتور
حجم روغن موتور

L

حجم روغن گیربکس
روغن ترمز
حجم روغن ترمز

L

روغن هیدرولیک فرمان
حجم روغن هیدرولیک فن
مایع خنک کننده
حجم مایع خنک کننده

L
L
L

مایع شیشه شوی
حجم مایع شیشه شوی

خنک کننده سیستم تهویه مطبوع
حجم خنک کننده

RX6453B03

بدون سرب با عدد اکتان ( #93در ناحیه  Beijingاز بنزین بدون سرب با عدد اکتان  #92استفاده شود).

L

روغن گیربکس

RX6453K04

RX6453K05

60

 SAE10W-30یا ( SAE10W-40در نواحی سرد در زمستان  ، ) SAE10W-30با درجه کیفیت  APIو کالس  SLیا
باالتر( SAE15W-40 .درجه کیفیت  SLیا باالتر) یا ( SAE10W-30با درجه کیفیت  SJیا باالتر) در نواحی گرمسیری

4

7.5

3.5

2.1
 DOT4یا HZY4
0.67
ATF DEXRON III
0.91

2.2

ATF Dexron III

مایع خنک کننده موتور نوع اتیلن گلیکول (مایع ضدیخ) نقطه انجماد < -40 C

6.5

سختی آب کمتر از  205g/1000Kgیا محلول هالی شیشه پاک کن با قدرت متوسط

L
g

3.2
R134a
550 + 50
201

202

