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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل اول

بسمه تعالی

فهرست تصویری
پیشگفتار

دیباچه

بابت انتخاب و خرید خودروی جدیدتان از میان تولیدات شرکت مدیران خودرو از شما متشکریم.
دفترچه راهنمای حاضر ،کلیه عملکردها و قابلیتهای خودروی شما را توضیح میدهد .جهت استفاده
و نگهداری صحیح از خودروی خود ،لطفا محتویات این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.

پس از مطالعه بهتر است دفترچه را جهت مراجعات بعدی در داخل خودرو نگهداری کنید .در صورت
فروش و واگذاری خودرو ،جهت استفاده مالک جدید از اطالعات دفترچه ،آن را همراه خودرو تحویل
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل اول

وی دهید.
حق ایجاد هر گونه تغییرات در طراحی و امکانات و ویژگیهای خودروها و یا افزودن یا بهبود امکانات

موجود در خودروها بدون ایجاد هر گونه تعهد و مسوولیتی ،برای شرکت مدیران خودرو محفوظ است.
بسته به مدل خودروی شما ،احتماال برخی امکانات و ویژگیهای توضیح داده شده در این دفترچه ،با
خودروی شما متفاوت خواهد بود.

نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو ،مورد تایید شرکت خودروسازی مدیران خودرو بوده و با ارایه
خدمات باکیفیت و حرفهای ،در خدمت شما هستند .به یاد داشته باشید که نمایندگیهای مجاز،

خودروی شما را بهتر از هر کس دیگری میشناسند و دارای تکنسینهای آموزشدیده میباشند.
قطعات یدکی اصلی ارایه شده توسط آنها ،تضمینی برای کسب رضایت شماست.

جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید به درگاه اینترنتی ما به آدرس www.mvmco.ir :مراجعه کنید.
کلیه حقوق این اثر محفوظ است .تکثیر یا کپیبرداری تمام و یا بخشی از آن ،بدون کسب مجوز کتبی
از شرکت خودروسازی مدیران خودرو ممنوع میباشد.

مالک محترم ،ارایه کامل خدمات گارانتی منوط به انجام منظم سرویسهای دورهای میباشد.
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باربند سقف
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چراغ نور پایین

صفحه204

چراغ نور باال

صفحه205
درب موتور

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل اول

بکسل بند جلو

صفحه 57

صفحه 193
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• تعویض چرخها
• فشار باد تایر

*در صورت تجهیز
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8

صفحه 182

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

دستگیره بازکن درب موتور
کلید بوق

صفحه 65

کیسه هوا راننده

صفحه 72

صفحه 99
صفحه 218
صفحه 106

دسته چراغ و راهنما

دسته دنده

دریچه بخارگیر شیشه جلو

محفظه اشیا روی درب
اهرم ترمز دستی

درب جعبه فیوز داشبورد

محفظه نگهداری اشیا

صفحه 212

صفحه 179

دریچه هوای کناری

جالیوانی جلو

صفحه 182
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل اول

صفحه 217

صفحه 204
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*در صورت تجهیز

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

9

فهرست تصویری

صفحه کنترل دما درمدل مجهز به تهویه مطبوع اتوماتیک*

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل اول

صفحه 177
صفحه 181
صفحه178

کلیدتنظیم رسعت فن
کلید کولر

کلیدگردش هوای داخل

کلید تنظیم دریچه ها

صفحه 190

کلید تنظیم دما

صفحه 177

کلید گرمکن شیشه عقب

صفحه 224

کلید فالشر

*در صورت تجهیز

10

صفحه180

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

کلید غیر فعال کردن*ESP

صفحه116

صفحه 185

کلید تنظیم  سرعت فن
کلید تنظیم دما

کلید تنظیم دریچهها

صفحه 190

صفحه 184
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل اول

صفحه185

فهرست تصویری

صفحه کنترل دما در مدل مجهز به تهویه مطبوع دستی*

کلید گرمکن شیشه عقب

صفحه224

کلید فالشر

کلید کولر

صفحه 187

کلید تعویض گردش هوای داخل  /خارج

صفحه 188

*در صورت تجهیز

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

11

فهرست تصویری

داشبورد

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل اول

صفحه 207
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مقدمه

 1-1روش دسترسی به مطالب
جهت دسترســی به شــماره صفحات و مطالب مورد نظرتان ،می توانید از دو روش زیر اســتفاده کنید:
فهرستها

فهرســت فصــول در صفحــه  2قــرار گرفتــه اســت کــه مــی توانیــد بــا مراجعــه بــه آن ،لیســت فصــل
هــای موجــود در دفترچــه و شــماره صفحــات آن هــا را مشــاهده کنیــد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل اول

پــس از پیــدا کــردن شــماره صفحــه فصــل مــورد نظــر ،بــه فهرســت محتویــات آن کــه در صفحــه

18

اول همــان فصــل قــرار دارد ،مراجعــه کنیــد تــا موقعیــت و شــماره صفحــه مطالــب مــورد نظرتــان
در همــان فصــل را بــه دســت آوریــد.
ت تصویری
فهرس 

هــدف از گنجانــدن فهرســت تصویــری ،ارائــه یــک دیــد کلــی از خــودرو بــه خواننــده میباشــد .اگــر
آشــنایی کافــی بــه اســامی تجهیــزات و امکانــات خــودرو نداشــته باشــید  ،فهرســت تصویــری مــی
توانــد کمــک بزرگــی بــرای پیــدا کــردن شــماره صفحــه مــورد نظرتــان باشــد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

مقدمه

 ۱-۲هشدار ،اخطار و توجه
در این دفترچه جهت جلب توجه شما نسبت به اهمیت برخی موارد احتیاطی ،از عالئم زیر استفاده شده
است.
برای به حداقل رساندن خطرات احتمالی ،راهنمایی های قید شده در این هشدارها را قبل از اقدام به
رانندگی و یا استفاده از تجهیزات و امکانات خودرو ،با دقت مطالعه کنید.

این عالمت اعالم هشداردر خصوص عملی است که میتواند باعث بروز آسیب های شدید بدنی و یا حتی مرگ
شود .از انجام دادن این عمل پرهیز نموده و بر اساس راهنمائی های ارائه شده اقدام کنید.

توجه

این عالمت برای اعالم اخطار در خصوص عملی است که میتواند باعث ایجاد جراحات بدنی و یا خرابی خودرو
 ،یا کاهش عمر مفید وسیله نقلیه تان شود.

هشدار ایمنی

اصال انجام ندهید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل اول

هشدار

حفاظت از محیط زیست

این عالمت جهت دادن تذکر در خصوص قوانین حافظت از محیط زیست و یادآوری بازیافت و معدوم کردن
ضایعات می باشد .در صورت عدم رعایت این نکات باعث آلودگی محیط زیست خواهید شد.

رعایت این تذکرات در راستای حفظ ایمنی خودتان و خودرو دارای اهمیت ویژهای است .مطمئن شوید
که عالوه بر خودتان ،سرنشینان خودرو نیز موارد فوق را رعایت میکنند .رعایت کردن احتیاطها و
هشدارها باعث میشودکه خودروی شما در شرایط مناسبی باقی بماند.
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مقدمه

 1-3بازدید قبل از تحویل خودرو
نمایندگی های مجاز مدیران خودرو ،خودروی شما را قبل از تحویل  ،بر طبق ضوابط و آیین نامه و بر
اساس جداول مخصوص مورد بازدید قرار می دهند .نمایندگی فروش پس از ثبت زمان تحویل خودرو،
اسناد آن را به گواهی رسید مشتری و کارت بازدید و تحویل خودرو پیوست و مهر خواهد نمود.
عملکرد کلی خودرو
قبل از امضا برگ رسید مشتری توسط شما ،نمایندگی مجاز آموزشهایی راجع به
ٌ

و برخی اطالعات اولیه در ارتباط با ویژگیها و نیز نحوه استفاده صحیح از خودرو را بر طبق کارت
راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل اول

تحویل خودرو ارایه خواهد داد.

چک لیست تحویل خودرو
طبقهبندی ردیف
1

عملکرد عادی موتور

بله    

خیر  

2

روغــن موتــور ،مایــع ترمــز ،روغــن هیدرولیــک،
مایــع خنککننــده ،باتــری ،مایــع شیشهشــوی

بله    

خیر  

بله    

خیر  

بله    

خیر  

3

شــماره شاســی ( ،)VINشــماره موتــور ،پــاک
شناســایی

5

چراغهــای جلــو ،چراغهــای راهنمــا ،چراغهــای
مهشــکن ،چراغهــای داخلــی ،چــراغ ترمــز ،چــراغ
بله    
دنــده عقــب ،چــراغ عقــب ،چــراغ مطالعــه ،چــراغ
روی درب ،چراغهــای روی داشــبورد

خیر  

6

شیشه جلو و رنگ بدنه

بله    

خیر  

7

سرعتسنج ،درجه و کیلومترشمار

بله    

خیر  

8

الستیک زاپاس ،جک ،ابزار و دفترچه راهنما

بله    

خیر  

9

صندلــی ،کمربنــد ایمنــی ،فنــدک ،کلیــد کولــر،
جعبــه داشــبورد و آفتابگیــر

بله    

خیر  

شیشــه باالبرهــا ،آینــه بغــل ،بــرف پاککنهــا،
شیشهشــورها ،بوق ،سانروف ،سیستم کمکی پارک ،بله    
تلفن،سیستم صوتی و آنتن

خیر  

4
عملکرد
کلی

10

20

موارد مورد بررسی

تایید عملکرد

مجموعه سوییچهای خودرو
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3

عملکرد کلیه چراغهای خودرو

بله    

خیر  

4

آموزش و شناخت چراغهای اخطار

بله    

خیر  

5

جداول زمانی و کیلومتری سرویسها

بله    

خیر  

6

سرویسهای تابستانه و زمستانه

بله    

خیر  

7

شــناخت کامــل از سیســتم خنککننــده و مایع
خنککننده

بله    

خیر  

8

استفاده صحیح از سیستم تهویه مطبوع

بله    

خیر  

9

احتیاطهای الزم در زمان استارت

بله    

خیر  

10

استفاده صحیح از سیستم صوتی

بله    

خیر  

امضا مسوول فروش                  :تاریخ                      :امضا مشتری            :تاریخ:
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2

نحوه استفاده از خودرو در دورهی آببندی

بله    

خیر  

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل اول

ارایه
اطالعات
اولیه درباره
نحوه استفاده

1

لزوم استفاده از بنزین با عدد اکتان  93و باالتر

بله    

خیر  
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مقدمه

گواهی رسید مشتری
مدل خودرو:
شماره شاسی خودرو ): (VIN
شماره موتور یا گیربکس:

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل اول

شماره ثبت خودرو:

محل مهر نمایندگی:

امضا نمایندگی:
تاریخ تحویل:
نام مالک:
آدرس:
ایمیل:
تلفن:
موارد زیر تحویل اینجانب شده است:
• خودرو
• دفترچه راهنمای مشتری
• فرم بازدید قبل از تحویل
امضا مشتری:
امضا نمایندگی:
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مقدمه

 1-4ایجاد تغییر و اصالح غیرمجاز بر روی خودرو
قطعات یدکی ،تجهیزات و لوازم جانبی غیر اصلی و غیرشرکتی بصورت گسترده در بازار در دسترس
میباشند .استفاده از قطعات و لوازمی که خارج از شبکه خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو
توزیع و عرضه می شوند ،می تواند به طور قابل توجهی بر روی ایمنی خودروی شما تاثیر منفی بگذارد
که شرکت مدیران خودرو هیچ گونه مسوولیتی در قبال آن ها نداشته و قطعه مورد نظر و هزینه تعویض
بر روی خودروی خود به هیچ عنوان قطعات یدکی و یا تجهیزات جانبی ( آپشن ) غیر شرکتی نصب
نکنید .در غیر اینصورت ممکن است کارآیی  ،عملکرد و عمر مفید خودرویتان تحت تأثیر قرار بگیرد .
نصب برخی تجهیزات جانبی باعث نقض قوانین اجتماعی و دولتی نیز می شود و شرکت مدیران خودرو
هیچ گونه خدمات گارانتی در خصوص این قطعات و تعویض آنها ارائه نخواهد کرد.

هشدار

از ایجاد هرگونه تغییر و اصالح غیر مجاز بر روی خودروی خود جدا خودداری کنید  ،چرا که ایمنی خودرو را
تحت تأثیر قرار داده و ممکن است باعث بروز سوانح منجر به جراحت و حتی مرگ شود.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل اول

آن را گارانتی نخواهد کرد.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

 2-1داشبورد
مدل مجهز به گیربکس اتوماتیک

 1کلید بوق(کیسه هوا راننده)

 2صفحه کیلومتر

 3سوئیچ موتور

 4دسته برف پاککن

 5دریچه هوای وسط

 6سیستم صوتی و تصویری

 7کلید های کنترل تهویه هوای مطبوع

 8جعبه داشبورد

 11کلید فالشر

 12کلید غیرفعال کردن
(ESPدر صورت تجهیز)

 13محفظه جلوی دسته دنده
 14خروجی برق  12ولت

 15پدال گاز

 16پدال ترمز

 17اهرم باز کردن درب موتور

 9کیسه هوا سرنشین جلو

 10درگاه USB

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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داشبورد
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

 1دریچه بخارگیر شیشه درب

 9جاسیگاری(درصورت تجهیز)

 3دریچه بخارگیر شیشه جلو

 11دسته دنده

 2دریچه هوای کناری

 4دسته چراغ و راهنما

5

کلیدهای کنترل سیستم  صوتی
و تنظیمات سیستم ها

 6غربیلک فرمان

 7کلیدهای کروز کنترل

 8جا لیوانی جلو

26
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 10اهرم ترمز دستی

 12اهرم تنظیم غربیلک فرمان

 13کلید تنظیم آینههای جانبی
 14کلید تنظیم ارتفاع نور جلو

 15درب جعبه فیوز داشبورد

داشبورد
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

مدل مجهز به گیربکس دستی

 1صفحه کیلومتر

 11خروجی برق ۱۲V

 2کلید بوق وکیسه هوا راننده

 12محفظه اشیا

 4دسته برف پاککن

 14فندک

 3سوئیچ موتور

 13کلید فالشر

 5دریچه هوای وسطی

 15حسگر دمای داخل کابین

 7صفحه کنترل تهویه مطبوع

 17دستگیره بازکن درب موتور

 6سیستم صوتی

 8جعبه داشبورد

 16محفظه اشیا

 9کیسه هوا سرنشین جلو

 10کلید قطع کن ESP

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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داشبورد
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

5 6 7 1 2

8

11 10 9

15 14 13 12

 1دریچه بخارگیر شیشه درب

 8جا لیوانی جلو

 3دریچه بخارگیر شیشه جلو

 10اهرم ترمز دستی

 2دریچه هوای کناری

 4دسته چراغ و برف پاک کن

5

کلیدهای کنترل سیستم  صوتی
و تنظیمات برخی سیستم های خودرو

 6غربیلک فرمان

کلیدهای کروز کنترل
7
(درصورت تجهیز)
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1

 9جا سیگاری(درصورت تجهیز)

 11دسته دنده

 12اهرم تنظیم غربیلک فرمان

 13کلید تنظیم آینههای جانبی
 14کلید تنظیم ارتفاع نور جلو

 15درب جعبه فیوز داشبورد

داشبورد
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

 2-2صفحه کیلومتر

 1سرعت سنج

 2نشانگر راهنمای چپ

 3نمایشگر چندمنظوره

 5چراغهای هشدار و نشانگر
 6درجه بنزین

 7درجه آب موتور

 4دورسنج موتور

توجه

•اطالعات نمایش داده شده در تصویر فوق به عنوان مرجع می باشد و ممکن است صفحه کیلومتر خودروی
شما متفاوت باشد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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داشبورد

درجه سرعتسنج
سرعت حرکت خودرو در هر لحظه توسط  
شاخص سرعت سنج بر حسب کیلومتر بر ساعت

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

 Km/hخواهد بود.

بوق اخطار افزایش سرعت
بوق اخطار افزایش سرعت قابل تنظیم (در صورت تجهیز)
وقتی که سرعت خودرو از مقدار تنظیم شده در پنل کیلومتر افزایش یابد 3،مرتبه آالرم افزایش سرعت
به صدا خواهد آمد و عدد تنظیم شده در نمایشگر صفحه کیلومتر نمایش داده می شود .پس از  3ثانیه
چشمک زدن نشانگر اخطار سرعت ،نمایشگر پنل کیلومتر به حالت اولیه برمی گردد.
اگر سرعت تنظیم شده برای حالت بوق اخطار باز تنظیم شود و مقدار سرعت دیگری جایگزین شده
باشد  ،به محض رسیدن سرعت خودرو به مقدار تنظیم شده سیستم بوق اخطار خواهد زد.
برای تنظیم سرعت به بخش تنظیم بوق اخطار افزایش سرعت در همین فصل مراجعه کنید.
آالرم اخطار افزایش سرعت
آالرم اخطار افزایش سرعت غیر قابل تنظیم (در صورت تجهیز)
وقتی که سرعت خودرو به بیش از  120km/hبرسد ،بوق اخطار افزایش سرعت به طور ممتد به صدا
در می آید و حداکثر سرعت مجاز در نمایشگرصفحه کیلومتر به طور دائم به نمایش در خواهد آمد.اگر
سرعت خودرو کمتر از  115 km/hشود ،بوق اخطار افزایش سرعت قطع می گردد.
اگر مجددا سرعت خودرو بیشتر از  120km/hشود،بوق اخطار افزایش سرعت به صدا در خواهد آمد.
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•اندازه الستیک خودرو بر روی مقدار سرعت نشان داده شده توسط سرعتسنج  تاثیرگذار است ،لذا از
الستیک های اصلی شرکت مدیران خودرو و با  اندازه استاندارد استفاده کنید .در غیر این صورت ،سرعت

داشبورد

توجه

دور سنج موتور

دورسنج موتور ،سرعت چرخش موتور در هر
دقیقه را نمایش میدهد .عدد نمایش داده شده
توسط درجه را باید در  1000ضرب کنید تا
سرعت چرخش موتور بر حسب ( rpmدور بر
دقیقه) به دست آید.
ناحیه قرمز رنگ روی دورسنج موتور بیانگر
حداکثر دوری میباشد که میتوان فقط برای
لحظهای کوتاه دور موتور را به آن حد رساند ،آن
هم به شرطی که دورهی آببندی خودرو به اتمام

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

خودرو به صورت واقعی نشان داده نخواهد شد.

رسیده باشد و دمای موتور در حد نرمال باشد.

توجه

• اجازه ندهید عقربه دورسنج موتور به مدت زیاد در ناحیه قرمز رنگ قرار گیرد ،زیرا باعث آسیبدیدگی شدید
موتور میشود.

• در دوره آببندی خودرو ،اجازه ندهید سرعت حرکت از RPM 7000تجاوز کند.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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درجه بنزین

درجه بنزین مقدار باقیمانده بنزین در داخل باک
را نشان میدهد .برای اینکه آمپر بنزین مقدار
صحیح را نشان دهد ،خودرو را در یک مکان صاف

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

پاک کرده و سوئیچ را باز کنید.
 ظرفیت باک 50:لیترزمانی که عقربه درجه بنزین بر روی حرف  Eیا اطراف آن (ناحیه قرمز رنگ) برسد و یا اینکه چراغ
اخطار اتمام سوخت روشن شود ،یعنی مقدار بنزین موجود در باک کافی نمیباشد و در اولین فرصت
اقدام به سوختگیری کنید.
توجه

•در شرایطی نظیر شتابگیری ،ترمز شدید ،پیچیدن ناگهانی و یا رانندگی در جادههای شیبدار ،ممکن است
درجه بنزین صحیح نشان ندهد.

درجه دمای آب موتور

درجه دمای آب موتور ،پس از باز شدن سوئیچ،
دمای آب موتور را نمایش خواهد داد.

� دمای پایین (عقربه بر روی  Cیا اطراف آن قرار گیرد)

زمانی که موتور شروع به گرم شدن میکند ،ممکن است عقربه به مدت کوتاهی در این ناحیه قرار
بگیرد .در این شرایط دمایی ،موتور نباید با دور باال کار کند ،عالوه بر این بار وارده به موتور نیز نباید
زیاد باشد.
اگر عقربه به مدت زیادی در این ناحیه ثابت بماند ،در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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داشبورد

� دمای عادی (عقربه بین  Cو  Hقرار گیرد)

در رانندگیهای عادی و صحیح ،عقربه در این ناحیه قرار میگیرد .اگر دمای هوای محیط باال بوده و
تا زمانی که چراغ هشدار دمای آب روشن نشده باشد ،میتوانید به رانندگی ادامه دهید.

� دمای بیش از حد (عقربه بر روی  Hیا باالتر از آن قرار گیرد)

زمانی که عقربه به ناحیه قرمز رنگ یا ناحیه دما باال برسد ،چراغ هشدار دمای آب روشن خواهد شد
و این یعنی موتور بیش از حد داغ شده است .در صورت مواجه شدن با این شرایط ،بالفاصله خودرو را
متوقف کرده و اجازه دهید به مدت چند دقیقه در دور آرام کار کند .سپس موتور را خاموش کرده و
پس از خنک شدن آن به دنبال علت جوش آوردن موتور بگردید .اگر موفق به یافتن علت نشدید ،با
امداد مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
هشدار

•اگر موتور جوش آورده است ،به هیچ عنوان درب مخزن انبساط را باز نکنید.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

یا بار وارده به موتور زیاد باشد ،احتماال عقربه در نواحی باالتر قرار خواهد گرفت.
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نمایشگر چند منظوره
نمایشگر چندمنظوره ،اطالعات مختلفی را در

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

ارتباط با شرایط موجود به راننده ارائه میکند.
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غربیلک فرمان قرار گرفته است.

آیتم های صفحه نمایش چند منظوره
 •موقعیت دستهدنده (در مدل مجهزبه گیربکس اتوماتیک)
موقعیت قرارگیری دسته دنده و وضعیت فعلی
گیربکس را نشان میدهد.

داشبورد

دکمه تنظیم نمایشگر چند منظوره برروی

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

تغییر دادن و تعویض کردن نمایش آیتم ها

• مصرف سوخت لحظهای
محدوده قابل نمایش برای مصرف سوخت لحظهای
 0-20لیتر در هر  100کیلومتر ( )100Km/Lمی
باشد .اگر مصرف سوخت لحظهای شما بیشتر
از  20باشد ،نمایشگر به طور ثابت عدد  20را
نمایش خواهد داد.
اگر سرعت حرکت خودرو بیشتر از  ۳  Km/hباشد مصرف سوخت لحظهای قابل نمایش در پنل
کیلومترشمار خواهد بود.
میزان مصرف سوخت لحظهای در حافظه سیستم ذخیره نمیشود.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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• مصرف سوخت متوسط
مصرف سوخت متوسط را میتوان به عنوان مرجعی
برای محاسبه مقدار سوخت مصرفی تلقی کرد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

برای صفر کردن میانگین مصرف سوخت ،دکمه
تنظیم روی پنل کیلومترشمار را فشار داده و نگه
دارید.

0سرعت خودرو

مقدار سرعت لحظه ای خودرو را نمایش می دهد.
محدوده نمایش سرعت خودرو از  0تا 220
( KM/Hکیلومتر بر ساعت) می باشد.و حتی
زمانی که سرعت خودرو بیشتر از KM/H 220
باشد نیز سرعت نمایش داده شده در KM/ 220
Hرا نشان نمی دهد و سرعت های باالی  220را

0آالرم اخطار افزایش سرعت

نشان نمی دهد.

افزایش سرعت بیش از مقدار مجاز را هشدار می دهد.
برای تنظیم کردن بوق اخطار افزایش سرعت در
نمایشگر چند منظوره به روش زیر اقدام کنید:
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 -1صفحه نمایش تنظیم سرعت را انتخاب کرده و

داشبورد

 0تنظیم بوق اخطار افزایش سرعت (در صورت تجهیز)
دکمه تنظیمات نمایشگر را فشار داده و نگه دارید.
کنترل  ،مقدار افزایش سرعت جهت بوق اخطار
قابل تنظیم یا غیر فعال شدن می باشد.
سرعت قابل تنظیم جهت  بوق اخطار  از  30تا
 130کیلومتر بر ساعت می باشد.
 -3پس از انتخاب سرعت مورد نظر برای شروع
اخطار  5 ،ثانیه صبر کنید تا تنظیمات خاتمه یابد.
تذکر:اگر هنگام تنظیمات تا  5ثانیه هیچ اقدامی صورت نگیرد نمایشگر از منوی تنظیم خارج می شود.

0کیلومتر طی شده موقت

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

 -2با فشردن لحظه ای دکمه تنظیمات پنل

مسافت طی شده موقت در محدوده     9/999-0
 KMقابل نمایش می باشد و اگر مسافت طی
شده از این محدوده تجاوز کند ،کیلومتر شمار
صفر شده و مجددا از ابتدا شروع به شمارش
خواهد کرد.
برای صفر کردن کیلومتر موقتی  ،دکمه تنظیم
روی غربیلک فرمان را فشار داده و نگه دارید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

• مسافت قابل حرکت
حداکثر مسافت تخمینی که میتوان با مقدار بنزین
موجود در باک طی کرد را نمایش می دهد.
این مسافت بر اساس میانگین مصرف سوخت شما
محاسبه شده است .بنابراین مقدار مسافت طی
شده واقعی میتواند با مقدار مسافت نشان داده
شده متفاوت باشد.

توجه

•اگر مقدار کمی بنزین به باک اضافه کنید ،مسافت محاسبه شده بازیابی نخواهد شد.

•در زمان سوختگیری ،موتور را خاموش کنید .اگر موتور را خاموش نکنید ،مقدار مسافت محاسبه شده
بازیابی نخواهد شد.

• اطالعات حسگرهای دنده عقب
اگر سوئیچ باز بوده و دسته دنده در موقعیت دنده
عقب( )Rقرار داشته باشد ،صفحه نمایشگر قادر
خواهد بود تا اطالعات دریافتی از رادار دنده عقب
و حسگرهای دنده عقب را نمایش دهد.
برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت سیستم
هشدار دهنده دنده عقب در فصل  4مراجعه
کنید.
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 -۱با فشار دادن دکمه تنظیم،وارد صفحه مربوط به
تنظیم ساعت شوید.
-2دکمه تنظیم را فشار داده و نگه دارید تا عدد
مربوط به ساعت به حالت انتخاب و قابل تنظیم
در آید.
اکنون با هر بار فشار لحظهای دکمه تنظیم ،ساعت
یک عدد افزایش مییابد .با فشار دادن و نگه داشتن
دکمه ،عدد ساعت به طور متوالی افزایش خواهد
یافت.

داشبورد

روش تنظیم ساعت با استفاده از دکمه تنظیم  صفحه نمایشگر (واقع برروی غربیلک فرمان) به شرح
ذیل می باشد :

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

• ساعت

زمان توسط صفحه نمایشگر به صورت 24
ساعته نمایش داده می شود و قابل تنظیم
توسط دکمه تنظیم نمایشگر ویا توسط صفحه
نمایشگر سیستم صوتی می باشد .برای مشاهده
روش تنظیم ساعت با استفاده از صفحه نمایشگر
سیستم صوتی به بخش"تنظیمات زبان و ساعت"
در ادامه  همین فصل مراجعه کنید.

 -3پس از تنظیم عدد مربوط به ساعت به مدت  5ثانیه صبر کنید و هیچ اقدامی انجام ندهید تا سیستم
به طور خودکار وارد قسمت تنظیم دقیقه شود .
در این مرحله با هر بار فشار لحظهای دکمه تنظیم ،به شماره دقیقهها یک عدد افزوده میشود .با فشار دادن
و نگه داشتن دکمه ،عدد مربوط به دقیقهها به طور متوالی افزایش خواهد یافت.
 -4پس از تنظیم دقیقه 5 ،ثانیه صبر کنید تا تنظیمات به طور خودکار ذخیره شود.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

 •نمایش وضعیت دربها

در صورت باز شدن هر یک از دربهای خودرو،
صفحه نمایشگر وضعیت موجود آنها را نشان خواهد
داد.

اگر سرعت حرکت خودرو کمتر از   5Km/hباشد و یک یا چند درب به طور کامل بسته نشده باشد ،صفحه
نمایشگر باز بودن درب مربوطه را نمایش خواهد داد .وقتی که سرعت خودرو از  5Km/hفراتر رفت ،بوق
اخطار ،سه بار متوالی به صدا در آمده و صفحه نمایشگر ،باز بودن درب مربوطه را با چشمک زدن به
راننده اطالع خواهد داد.

هشدار

•در صورت باز ماندن و یا به طور کامل بسته نشدن دربها  حرکت نکنید .چرا که ممکن است درب به طور
ناگهانی باز شده و سرنشین به بیرون پرتاب شود.

• کیلومتر طی شده کلی خودرو
مسافت کل طی شده توسط خودرو در بازه
 0-999999 Kmنمایش داده میشود.
در صورتی که کیلومتر کلی خودرو به حداکثر
مقدار خود برسد ،عدد  999999 Kmبه طور دایم
و ثابت نمایش داده خواهد شد.
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فشار بادالستیک ها

آالرم تعویض دنده (برای مدل مجهز به گیربکس دستی)
با افزایش یا کاهش دنده طبق شرایط سرعت خودرو
و دور موتور  ،اطالعات نمایشگر راننده را از وضعیت
تعویض دنده آگاه می سازد.اگر دنده انتخاب شده
توسط راننده با دنده ای که باید انتخاب شود.
همخوانی داشته باشد  ،فقط اطالعات دنده مورد
نظر در نمایشگر نشان داده می شود  .ولی اگر دنده
انتخاب شده با دنده مورد نظر همخوانی نداشته
باشد ،نمایشگر بوق اخطار را به صدا در آورده و
اطالعات دنده مورد نظر  در پنل کیلومتر نمایش
داده می شود.
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اطالعات فشار باد الستیک ها پس از ایجاد شرایط
الزم در نمایشگر نشان داده می شود .
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 2-3چراغهای نشانگر و هشدار

اطــاع رســانی بــه راننــده در خصــوص وضعیــت کارکــرد خــودرو توســط چــراغ هــای نشــانگر
صــورت میپذیــرد .چراغهــای هشــدار جهــت اعــام هشــدار بــه راننــده در زمــان بــروز ایــرادی
کــه میتوانــد آســیب جــدی بــه خــودرو وارد کنــد ،مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .بــه محــض
اینکــه سیســتم خاصــی از خــودرو دچــار مشــکل شــود ،چــراغ هشــدار مربــوط بــه آن سیســتم

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

روشــن شــده یــا چشــمک خواهــد زد.
پــس از بــاز شــدن ســوئیچ ،بعضــی از چراغهــای هشــدار جهــت خــود ارزیابــی سیســتمها
بــه مــدت چنــد ثانیــه روشــن خواهنــد شــد .چنانچــه هــر کــدام از چراغهــای هشــدار روشــن
نشــود و یــا اینکــه پــس از روشــن شــدن موتــور همچنــان روشــن بمانــد و یــا چشــمک بزنــد،
جهــت بازدیــد و یــا تعمیــر سیســتم مربوطــه بــه یکــی از نمایندگیهــای مجــاز مدیــران خــودرو
مراجعــه کنیــد.

چراغ اخطار کمربند راننده

پس از باز شدن سوئیچ ،چنانچه کمربند راننده قفل نشده و یا به خوبی بسته نشده باشد،

چراغ اخطار کمربند به طور مداوم چشمک خواهد زد .اگر سرعت خودرو به باالی 25 Km/h

برسد ،بوق اخطار نیز جهت یادآوری به راننده به صدا در خواهد آمد .اطالعات بیشتر را
میتوانید در بخش «چراغ اخطار کمربند» در فصل  3مشاهده کنید.

هشدار

•سیستم کیسه هوا خودروهای تصادفی باید در محل یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مورد بازدید
و تعمیر قرار گیرد ،حتی اگر کیسه هوا عمل نکرده باشند.

چراغ هشدار سیستم ترمز

اگر سویئچ را باز کنید ،چراغ هشدار سیستم ترمز نیز به همراه سایر چراغها روشن شده و
پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد .اگر این چراغ خاموش نشود و یا در حین رانندگی
روشن شود ،بیانگر وجود ایراد در سیستم ترمز خودرو می باشد و به عنوان اولین اقدام باید
سطح روغن مخزن را بازدید کنید و در صورت لزوم به مقدار آن بی افزایید .اگر علت ایراد
مشخص نشد ،در اسرع وقت به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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•اگر چراغ هشدار  ABSو چراغ هشدار سیستم ترمز به طور همزمان روشن شوند ،بالفاصله خودرو را متوقف
کرده و فالشر را روشن کنید .جهت بازدید و تعمیر سیستم ترمز ،با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران

داشبورد

هشدار

چراغ نشانگرروشن بودن چراغهای کوچک (چراغ پارک)

به محض روشن شدن چراغهای کوچک ،چراغ نشانگر آن در صفحه کیلومترشمار نیز روشن
خواهد شد.

چراغ نشانگر ترمز دستی

چراغ نشانگر ترمز دستی تا زمانی که سوئیچ باز نشود ،روشن نخواهد شد .پس از این که
اهرم ترمز دستی کشیده شد ،چراغ نشا نگر آن روشن شده و پس از خوابیدن کامل اهرم
ترمز دستی ،خاموش خواهد شد .اگر اهرم ترمز دستی به طور کامل نخوابیده باشد و سرعت
خودرو باالتر از   5km/hباشد ،بوق اخطار به صدا در آمده و پیغام هشدار مربوطه در صفحه
نمایش چند منظوره ظاهر خواهد شد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

خودرو تماس بگیرید.

چراغ هشدار سیستم ترمز

اگر سوئیچ را باز کنید ،چراغ هشدار سیستم ترمز نیز به همراه سایر چراغها روشن شده و
پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد .اگر این چراغ خاموش نشود و یا در حین رانندگی
روشن شود ،بیانگر وجود ایراد در سیستم ترمز خودرو می باشد و به عنوان اولین اقدام باید
سطح روغن مخزن را بازدید کنید و در صورت لزوم به مقدار آن بی افزایید .اگر علت بروز
ایرادمشخص نشد ،در اسرع وقت به یکی از نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه
کنید.
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هشدار

• روشن شدن چراغ هشدار سیستم ترمز گویای وجود ایراد در سیستم ترمز می باشد .در صورت مواجه شدن با
این مساله ،خودرو را در یک محل مناسب متوقف کرده و فالشر را روشن کنید .جهت انجام بازدید و یا تعمیر
با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل نمایید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

• اگر مدارهای دوگانه سیستم ترمز دچار مشکل شوند ،ترمزگیری خیلی ضعیف و یا اصالنیروی ترمزی نخواهد
داشت .برای جلوگیری از بروز سوانح در این شرایط رانندگی نکنید.

چراغ هشدار دمای آب موتور

چراغ هشدار دمای آب موتور باید  3ثانیه پس از باز شدن سوئیچ ،خاموش شود .اگر چراغ در
حین رانندگی روشن شود ،بالفاصله خودرو را در یک مکان مناسب پارک کنید و فالشر را
روشن کنید .اجازه دهید موتور به مدت چند دقیقه در حالت دور آرام روشن بماند و سپس
آن را خاموش کنید .بررسی کنید که اگر سطح مایع خنککننده موتور پایین است ،به آن
اضافه کنید .جهت بازدید و تعمیر به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه
کنید.
هشدار

• مراقب خطر سوختگی باشید! در زمان داغ بودن موتور ،مایع خنککننده موتور تحت دما و فشار زیاد قرار
دارد ،لذا از بازدید موتور قبل از خنک شدن آن جدا خودداری کنید.

• از تماس با فن خنککننده رادیاتور اجتناب کنید.
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همزمان با باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار گیربکس نیز روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش

داشبورد

چراغ هشدار ایراد گیربکس (گیربکس اتوماتیک )

میشود .خاموش نشدن آن و یا روشن شدن آن در حین رانندگی نشانه وجود ایراد در
خودرو مراجعه کنید.

چراغ نشانگر روشن بودن مه شکن عقب

این چراغ پس از هر  10000kmروشن میشود (شمارش مسافت طی شده ،پس از هر بار
خاموش شدن چراغ آچارمجددا شروع میشود) تا فرا رسیدن زمان سرویس دورهای و

مراجعه به نمایندگی را به راننده یادآوری کند.
توجه

•پس از هر سرویس دورهای ،چراغ آچار را توسط نمایندگی مجاز خاموش کنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

گیربکس میباشد .در اسرع وقت جهت انجام سرویس و یا تعمیر به نمایندگی مجاز مدیران

روشهای خاموش کردن چراغ آچار
� با استفاده از دستگاه عیبیاب

این روش باید توسط افراد متخصص و توسط دستگاه عیبیاب صورت پذیرد و بدین منظور
باید به محل نمایندگی مجاز مراجعه کنید.

� با استفاده از دکمه تنظیم صفحه کیلومتر
گام اول:

سوئیچ را ببندید.
گام دوم:
دکمه تنظیم   کیلومترشمار را فشار داده و نگه دارید ،سپس سوئیچ را باز کنید و منتظر بمانید
تا چراغ آچار خاموش شود .پس از خاموش شدن چراغ ،دکمه تنظیم را رها کنید.
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چراغ نشانگر کروز کنترل

زمانی که سوئیچ باز است ،اگر کلید  ONکروز کنترل را بزنید ،چراغ نشانگر آن بر روی
صفحه کیلومتر شروع به چشمک زدن کرده و سیستم در حالت آماده به کار قرار خواهد

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

گرفت .پس از فعال شدن سیستم کروز کنترل ،چراغ نشانگر آن به طور دایم روشن خواهد
شد و با غیر فعال شدن کروز کنترل ،چراغ نیز خاموش خواهد شد.

چراغ هشدار فشار روغن موتور

چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور باید  3ثانیه پس از باز شدن سوئیچ خاموش شود.
اگر چراغ هشدار روشن باقی بماند یا در زمان رانندگی شروع به چشمک زدن کرده و همزمان
بوق اخطار نیز به صدا در آید ،فورا خودرو را متوقف کرده و موتور را خاموش کنید .فالشر
را روشن کرده و اقدام به بازدید سطح روغن موتور کنید .اگر مقدار روغن کم است به اندازه
الزم اضافه کنید .اگر ایراد برطرف نشد ،هر چه سریعتر با یکی از نمایندگان مجاز مدیران
خودرو تماس بگیرید.

توجه

•اگر مصرف روغن موتور خودرویتان زیاد است ،حتما به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ نشانگر راهنما
چراغ نشانگر راهنما و فالشر شامل نشانگر راهنمای چپ و راست میباشد .در صورت
چرخاندن دسته راهنما به سمت چپ یا راست ،چراغ نشانگر مربوط به همان سمت به
طور آهسته چشمک خواهد زد .زمانی که فالشر روشن میشود ،چراغ نشانگر هر دو سمت
به طور همزمان چشمک خواهند زد.
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•اگر فرکانس یا سرعت چشمک زدن چراغ نشانگر راهنما دو برابر شده و یا اصال روشن نشود ،یعنی چراغ

داشبورد

توجه

راهنمای مربوط به همان سمت ایراد دارد .جهت رفع ایراد به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

پس از قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت باز ،چراغ درجه بنزین روشن شده و پس از چند ثانیه
خاموش خواهد شد .زمانی که مقدار بنزین موجود در باک خیلی کم باشد ،چراغ اخطار
سوخت روشن میشود ،در این مواقع فورا اقدام به سوختگیری نمایید.
توجه

در جادههای شیبدار به علت حرکت موجیشکل سوخت و جمع شدن در یک سمت باک،
ممکن است چراغ اخطار سوخت روشن شود.

چراغ هشدارکیسه هوا

پس از باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدارکیسه هوا به مدت  3ثانیه روشن شده و سپس

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

چراغ اخطار اتمام سوخت

خاموش خواهد شد .اگر چراغ هشدار کیسه هوا خاموش نشود و یا در حین رانندگی
روشن شود ،یعنی سیستم کیسه هوادارای ایراد است و هر چه سریع تر باید جهت بازدید
و تعمیر به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

توجه

سیستمکیسه هوا خودروهای تصادفی باید در محل یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو
مورد بازدید و تعمیر قرار گیرد ،حتی اگرکیسه های هوا عمل نکرده باشند.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

چراغ نشانگر نورباال

زمانی که نور باالی چراغ جلو مورد استفاده قرار گیرد  ،چراغ نشانگر نور باال در صفحه
کیلومترشمار روشن خواهد شد.

چراغ نشانگر مهشکن عقب

با روشن شدن چراغ مهشکن عقب ،چراغ نشانگر آن در صفحه کیلومترشمار نیز روشن خواهد شد.

چراغ هشدار ایراد سیستم انژکتوری )(EPC

پس از باز شدن سوئیچ ،چراغ  EPCروشن شده و سیستم کنترل الکترونیکی موتور اقدام
به خودارزیابی خواهد نمود .اگر پس از روشن شدن موتور ،چراغ  EPCخاموش شود ،یعنی
سیستم انژکتوری یا سیستم کنترل الکترونیکی موتور ایرادی ندارد .ولی خاموش نشدن آن
و یا روشن شدن در حین رانندگی ،بیانگر وجود ایراد در سیستم میباشد که برای بازدید
و رفع ایراد باید هر چه سریعتر به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

چراغ هشدار ایراد موتور (چراغ چک)

پس از باز شدن سوئیچ ،این چراغ روشن شده و سیستم کنترل الکترونیکی موتور شروع به
خودارزیابی خواهد کرد .در صورت عدم وجود هر گونه خطایی در سیستم ،پس از روشن
شدن موتور ،چراغ چک خاموش خواهد شد .اگر چراغ چک روشن باقی مانده و یا در حین
رانندگی روشن شود ،یعنی خودرو ایراد دارد ،در اولین فرصت جهت رفع مشکل به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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چراغ هشدار سیستم شارژ باتری پس از باز شدن سوئیچ ،روشن شده و پس از استارت  

داشبورد

چراغ هشدار سیستم شارژ باتری

موتور ،خاموش خواهد شد .اگر این چراغ پس از روشن شدن موتور ،خاموش نشود و یا  
اینکه در حین رانندگی روشن شود ،یعنی سیستم شارژ باتری دچار ایراد شده است .خودرو
بالفاصله جهت بازدید و تعمیرتوسط شماره 021-47651با امداد مدیران خودرو تماس
بگیرید.
توجه

•اگر چراغ هشدار سیستم شارژ باتری خودرو روشن شده است ،تا زمانی که ایراد برطرف نشده است ،از روشن
کردن موتور و یا استفاده از لوازم برقی خودرو اجتناب کنید تا باتری خالی نشود.

چراغ اخطار سیستم کنترل پایداری ( ESPدر صورت مجهز
بودن)

چراغ اخطار  ESPپس از  3ثانیه از باز شدن سوئیچ ،به طور خودکار خاموش میشود .این

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

را در یک مکان امن متوقف کرده و پس از روشن کردن فالشر ،موتور را خاموش کنید.

چراغ در زمانهایی که سیستم  ESPفعال میشود ،شروع به چشمک زدن میکند .اگر چراغ

به طور مداوم روشن بماند ،بیانگر وجود ایراد در سیستم میباشد .جهت حفظ ایمنی ،خودرو
را جهت بازدید و یا تعمیر به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو ببرید.

چراغ نشانگر غیر فعال شدن سیستم ESP

چراغ کلید  ESP OFFپس از  3ثانیه از باز شدن سوئیچ به طور خودکار خاموش می شود.

با فشار دادن کلید غیر فعال شدن سیستم  ،)ESP OFF( ESPسیستم غیرفعال شده و

چراغ کلید  ESP OFFروشن خواهد شد .برای فعالسازی مجدد سیستم  ،ESPکلید را یک
بار دیگر فشار دهید .چراغ زمینه کلید نیز خاموش خواهد شد.
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چراغ اخطار تنظیم نبودن باد تایر(در صورت تجهیز)

پس از باز شدن سوئیچ  ،چراغ اخطار تنظیم نبودن باد تایر پس از  3ثانیه خاموش میشود.
اگر چراغ هشدار خاموش نشود و یا در حین رانندگی روشن شود ،توسط سیستمTPMS

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دوم

کم  یا زیاد بودن فشار باد چرخ ها در صفحه نمایشگر نمایش داده می شود .
در صورت روشن شدن چراغ اخطار باد تایر  TPMSتایر مورد نظر را بررسی کنید و نسبت
به تنظیم باد یا تعویض آن اقدام کنید.

چراغ اخطار کمربند سرنشین جلو

اگر سوئیچ باز باشد و کمربند سرنشین جلو قفل نشده ویا به درستی بسته نشده باشد چراغ
اخطار کمربند به طور مداوم چشمک خواهد زد.اگر سرعت حرکت خودرو از 25KM/H
تجاوز کند عالوه بر چراغ چشمک زن بوق اخطار نیز به صدا در خواهد آمد و باز بودن کمربند
را یادآوری خواهد نمود  .اطالعات بیشتر را می توانید در بخش (چراغ اخطار کمربند)در فصل
 3مشاهده کنید.
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تجهیزات و امکانات خودرو

 3-1کلیدها
سوئیچ

1

کلید و ریموت کنترل

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

 2کلید یدکی
 3پالک وشماره سریال کلید
 1کلید و ریموت کنترل
قفل کردن و یا باز کردن دربها توسط امواج و فعال و غیرفعال کردن سیستم دزدگیر توسط
ریموت کنترل صورت میپذیرد.همچنین هرکلید دارای سوئیچ مکانیکی جهت قفل کردن و
بازکردن دربها به صورت دستی میباشد.
کلید یدکی (کلید مکانیکی)
 2بازکردن و قفل کردن درب ها بدون استفاده از ریموت کنترل و فقط به صورت مکانیکی توسط
کلیدیدکی صورت می پذیرد.
 3پالک کد کلید
پالک کد کلید در داخل یک کاور قرار داده شده است .این پالک را در جای امن نگهداری کنید،
کدکلید را یادداشت کنید تا در مواقع الزم از آن استفاده کنید.
توجه

•پالک شماره کلید را در داخل خودرو قرار ندهید تا از کپیبرداری و ساخت کلید مشابه توسط افراد
ناشناس جلوگیری شود.

•  کلید را تحت فشار قرار ندهید.

• از برخورد کلیدها با اجسام سخت جلوگیری کنید.

• کلیدها را به مدت زیاد در معرض دمای باال قرار ندهید.
•  از تماس کلیدها با آب یا مواد خورنده جلوگیری کنید.

•  اگر کلیدی نتوانست موتور را روشن کند ،برای تهیه کلید جدید به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو مراجعه کنید.
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ضامن روی کلیدها را فشار دهید تا بتوانید از سوئیچ مکانیکی کلید استفاده کنید .برای برگرداندن
سوئیچ به محل خود ،مجددا ضامن را فشار دهید و سوئیچ مکانیکی را با دست به محل خود هدایت
کنید.
در صورت مفقود شدن کلیدها ،با مراجعه به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو اقدام به
تهیه کلید جدید کنید.
کلید یدکی را جهت استفاده در مواقع اضطراری ،در یک مکان امن نگهداری کنید.
برد موثر کلیدها برای باز کردن و یا قفل کردن دربها در حدود  10متر (مناطق بدون مانع)
میباشد .در صورتی که فاصله ریموت با خودرو بیشتر از  10متر باشد ،احتماال کار نخواهد کرد.

توجه

•برد موثر کلیدها برای قفل کردن و باز کردن دربها در صورتی که امواج آنها توسط موانع منحرف شود،

تجهیزات و امکانات خودرو

1
2
3
4
5

ضامن سوئیچ مکانیکی
دکمه قفل کردن
دکمه صندوق پران
دکمه باز کردن
چراغ

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

کلید ریموت دار

کوتاهتر خواهد شد.

..

اگر در فاصله مناسب ،کلید نتواند دربها را باز یا قفل کند ،موارد زیر را بررسی کنید:
باتری ریموت را بازدید کنید و در صورت خالی شدن ،تعویض کنید.
به قسمت «تعویض باتری ریموت» در ادامه همین فصل مراجعه کنید.
بررسی کنید که آیا در اطراف شما ایستگاه رادیویی و یا برج مراقبت فرودگاه وجود ندارد.
که امواج فرستندههای آنها باعث ایجاد اختالل در کارکرد ریموت کنترل کلید شده باشد؟
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امواج ریموت کنترل کلیدها ممکن است با سایر امواج کوتاه مانند ایستگاه های رادیویی کوچک ،سایر
ریموت کنترلها و یا سیستمهای دزدگیر ،برخورد کرده و ایجاد تداخل کند .در این مواقع که کلیدها
نمیتوانند دربها را قفل یا باز کنند ،از سوئیچ مکانیکی استفاده کنید.
توجه

•بدون کسب مجوز ،تغییری در فرکانس و قدرت ارسال امواج (نصب تقویتکننده) ندهید و یا هیچگونه
آنتن خارجی یا آنتن ارسال امواج نصب نکنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

•مراقب باشید تا در زمان استفاده از ریموت ،تداخلی با ارتباطات رادیویی محلی نداشته باشید .در
صورت تداخل از ریموت استفاده نکنید .پس از خروج از این محدوده ،میتوانید مجددا از ریموت
استفاده کنید.

•ریموت کنترل یک دستگاه فرستنده رادیویی با قدرت پایین میباشد که به راحتی میتواند تحتتاثیر
امواج رادیویی مختلف و تحت تشعشع دستگاه های صنعتی ،تحقیقاتی و تجهیزات پزشکی قرار گیرد.

در صورت مفقود شدن کلیدها با مراجعه به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو اقدام به تهیه
کلید جدید نمایید.

تعویض باتری ریموت کنترل

بروز هر یک از حاالت زیر بیانگر ضعیف شدن و یا خالی شدن باتری ریموت است:
-1کلید در فاصله مناسب و بدون مانع نتواند دربها را باز و یا قفل کند.
-2چراغ روی کلید کم نور شده و یا اصال روشن نشود.

از باتری استاندارد و توصیه شده شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
باتری توصیه شدهPanasonic CR2032 :
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• فقط از باتری استاندارد استفاده کنید.
هشدار

• نسبت به بلعیده شدن باتری تعویض شده توسط کودکان مراقبت ویژهای داشته باشید .این کار منجر به
صدمات شدید در دستگاه گوارش خواهد شد.

برای تعویض باتری طبق مراحل زیر اقدام کنید:
 .1توسط پیچگوشتی تخت و نوارپیچ شده،
درپوش کلید را باز کنید.

 .2باتری کهنه را از جای خود خارج کرده و باتری

تجهیزات و امکانات خودرو

• هنگام تعویض باتری مراقب باشید سایر قطعات ریموت آسیب نبینند ،یا گم نشوند.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

توجه

نو را به نحوی که قطب مثبت ( )+آن رو به باال
باشد ،جایگزین کنید.

 .3قطعات باز شده را به ترتیب عکس مراحل باز کردن آنها ،مونتاژ کنید.
 .4بررسی کنید که آیا با فشار دادن دکمهها ،چراغ روی کلید روشن میشود یا خیر؟ همچنین عملکرد
درست کلید را پس از تعویض باتری کنترل کنید .در صورت مشاهده هر گونه ایراد ،به نمایندگی مجاز
مدیران خودرومراجعه نمایید.
Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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توجه

•از آسیب دیدن پایههای نگهدارنده باتری ممانعت کنید.

• از قرارگیری صحیح قطبهای باتری در جای خود اطمینان حاصل کنید.

• با دستان خیس باتری را تعویض نکنید .زیرا آب میتواند باعث زنگزدگی شود.
• از تماس انگشتان دست و یا ناخن با باتری نو جلوگیری کنید.

• از تماس و یا دستکاری قطعات کیت الکترونیکی ریموت اجتناب کنید ،زیرا باعث ایجاد اختالل در کارکرد
آن خواهد شد.

• از خم شدن الکترودهای باتری به هنگام نصب جلوگیری کنید.
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

• از نصب صحیح اجزا باز شده دیگر مطمئن شوید.
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حفاظت از محیط زیست

•باتری لیتیومی مستعمل نباید در مجاورت زبالههای خانگی قرار داده شود .باتری مستعمل باید مطابق با
قوانین حفاظت از محیط زیست معدوم شود.
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دکمه قفل روی ریموت کنترل را فشار دهید
تا دربها قفل شوند .همزمان با قفل شدن،
چراغهای راهنما یک بار روشن و خاموش شده
و بوق یک بار به صدا در خواهد آمد و چراغ ضد
سرقت به طور مداوم به حالت چشمک زن در
خواهد آمد تا فعال شدن سیستم را اعالم نماید.
اگر یکی از دربها باز و یا نیمه باز مانده باشد ،پس از زدن دکمه قفل روی کلید هوشمند یا ریموت
کنترل کلیه دربها قفل شده و بالفاصله باز خواهند شد ،همزمان چراغهای راهنما دو بار چشمک زده
و بوق به صدا در نخواهد آمد تا به راننده اعالم کند که سیستم دزدگیر فعال نشده است.

باز کردن

دکمه باز کردن روی کلید هوشمند یا ریموت
کنترل را فشار دهید تا دربها باز شوند .همزمان
با باز شدن ،چراغهای راهنما دو بار چشمک

تجهیزات و امکانات خودرو

قفل کردن

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

 3-۲قفل کردن و باز کردن دربها
قفل کردن و باز کردن دربها به وسیله ریموت کنترل

خواهند زد .سیستم دزدگیر خودرو غیر فعال
شده و چراغ ضد سرقت نیز خاموش خواهد شد.
پس از باز شدن قفل دربها توسط ریموت کنترل شما  30ثانیه فرصت دارید تا دربها را باز کنید .اگر
در این مدت هیچیک از دربها باز نشوند ،دربها به طور خودکار قفل خواهند شد.
توجه

•در صورتی که سوئیچ باز باشد و یا در موقعیت  ACCقرار داشته باشد ،قفل کردن دربها با استفاده از
ریموت کنترل امکانپذیر نخواهد بود.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

قفل کردن و باز کردن دربها به وسیله سوئیچ مکانیکی
قفل

باز

فقط درب راننده دارای مغزی جهت باز و یا قفل
شدن توسط سوئیچ مکانیکی می باشد.
سوئیچ را وارد مغزی قفل درب کرده و بچرخانید تا
قفل و یا باز شود.
سوئیچ را در جهت خالف عقربههای ساعت
بچرخانید تا درب باز شود.
سوئیچ را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا
درب قفل شود.

توجه

• سیستم دزدگیر در صورت قفل شدن دربها با سوئیچ مکانیکی فعال نخواهد شد .لذا توصیه میشود دربها
را با استفاده از ریموت کنترل قفل کنید.

قفل کردن و باز کردن درب صندوق
زمانی که درب های خودرو از وضعیت قفل به
وضعیت باز تغییر حالت داده اند  ،با فشار دادن
سوئیچ دستگیره درب صندوق می توانید آن را
باز کنید.

زمانی که درب های خودرو در حالت قفل قرار دارند  ،درب صندوق را از طریق یکی از روش های زیر
می توانید باز کنید.
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دستگیره اضطراری درب صندوق
اگر درب صندوق با استفاده از روش های فوق باز
نشد می توانید از دستگیره اضطراری درب صندوق
برای باز کردن آن از سمت داخل کابین استفاده
کنید.

تجهیزات و امکانات خودرو

دکمه صندوق پران روی کلید هوشمند یا ریموت
کنترل را به مدت  1/5ثانیه فشار داده و نگه دارید
تا درب صندوق باز شود .چراغ های راهنما نیز یک
بار روشن و خاموش خواهند شد .سپس با استفاده
از دستگیره درب صندوق آن را باز کنید

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

با استفاده از دکمه صندوق پران روی ریموت کنترل

هشدار

• از بسته شدن کامل درب صندوق قبل از شروع رانندگی مطمئن شوید .در غیر این صورت ممکن است اشیا
داخل آن در هنگام رانندگی به بیرون پرتاب شوند.

•به کودکان اجازه ندهید که درب صندوق را باز و بسته کنند ،چرا که ممکن است به علت بسته شدن
ناخواسته دستها و یا گردن آنها الی در بماند.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 3-۳قفل دربها
باز کردن درب ها با استفاده ازدستگیره داخلی
زمانی که درب قفل است ،دستگیره داخلی را یک
بار بکشید تا از حالت قفل خارج شود .حال برای
باز کردن درب  ،دستگیره را یک بار دیگر بکشید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

اگر درب قفل نباشد ،یک بار کشیدن دستگیره
داخلی برای باز کردن کافی است.

قفل کردن و باز کردن دربها توسط کلید قفل مرکزی
 1کلید باز کردن

 ۲کلید قفل کردن
بافشار دادن کلیدهای باال می توانید درب ها را
باز و یا قفل کنید.
اگر یکی از درب ها باز باشد  ،سایر درب ها را
نمی توانید قفل کنید.
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توجه

•در صورت فعال بودن قفل کودک ،درب عقب فقط از سمت بیرون قابل باز شدن است .این نکته را زمانی که
کودکی داخل خودرو است ،فراموش نکنید.

هشدار

• قبل از شروع رانندگی از قفل بودن تمامی دربها اطمینان حاصل کنید.

•چنانچه کودکی در صندلی عقب خودرو نشسته است ،جهت جلوگیری از باز شدن ناخواسته درب در  حین
رانندگی ،حتما قفل کودک را فعال کنید.

• جهت جلوگیری از محبوس شدن سرنشینان خودرو در زمان تصادف ،به یاد داشته باشید که اگر قفل کودک
فعال باشد ،درب عقب فقط از سمت بیرون قابل باز شدن میباشد.

تجهیزات و امکانات خودرو

قفل کودک در داخل درب عقب تعبیه شده
است .برای فعال یا غیر فعال کردن آن زبانه
مربوط به قفل کودک را مطابق شکل به سمت
باال یا پایین بکشید.
قفل کردن :زبانه را به سمت راست بکشید.
باز کردن :زبانه را به سمت چپ بکشید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

قفل کودک درب عقب

•در هوای گرم ،دمای داخلی کابین پس از خاموش شدن موتور به سرعت افزایش مییابد .در این شرایط -
کودکان و یا حیوانات خانگی را تنها در داخل خودرو رها نکنید .چرا که دمای باال میتواند باعث خفگی و یا
حتی مرگ در زمان کوتاه شود.
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 3-۴سیستم ضد سرقت و دزدگیر

خودروی شما به دو نوع سیستم ضدسرقت مجهز میباشد .سیستم ضدسرقت موتور (ایموبالیزر)
و سیستم دزدگیر.

سیستم ضدسرقت موتور (ایموبالیزر)

کلیدهای خودرو دارای چیپهای الکترونیکی میباشند که اجازه روشن شدن موتور توسط کلیدهای

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

غیرمجاز و کلیدهایی که به واحد کنترل ایموبالیزر معرفی نشدهاند را نمیدهد.

..

شرایط زیر ممکن است باعث ایجاد اختالل در سیستم ضد سرقت شود:
اگر کلید در تماس با اشیا فلزی باشد.
کلید متعلق به خودروی دیگر در تماس با کلید خودرو شما باشد و یا در نزدیکی سیستم ضد سرقت

قرار گرفته باشد.

اگر خودروی شما قادر به روشن شدن نیست ،جهت رفع مشکل میتوانید توسط شماره 021-47651با
امداد خودرو تماس گرفته و یا یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
توجه

•حذف یا ایجاد هرگونه تغیر در سیستم ایموبالیزر باعث از دست رفتن قابلیت ضدسرقت خودرو خواهد
شد.
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در صورت تشخیص یک ورود غیرمجاز به داخل خودرو ،سیستم دزدگیر اقدام به فعال کردن آژیر و
روشن و خاموش کردن چراغهای راهنما خواهد کرد.
  

� آماده به کار شدن سیستم دزدگیر

موتور را خاموش کرده و سوئیچ را ببندید ،کلیه دربها ،درب صندوق و درب موتور را ببندید و آنها را

تجهیزات و امکانات خودرو

سیستم دزدگیر

توسط ریموت کنترل ،قفل کنید .سیستم دزدگیر به طور خودکار وارد حالت آماده به کار خواهد شد.
قفل بودن تمامی دربها ،یک بار چشمک زدن چراغهای راهنما ،یک بار به صدا در آمدن بوق.
در صورتی که یکی از دربهای جانبی ،درب صندوق و درب موتور به خوبی بسته نشده باشند و یا
سوئیچ به طور کامل بسته نشده باشد ،سیستم دزدگیر فعال نخواهد شد.
نشانههای فعال نشدن سیستم دزدگیر عبارتاند از :دو بار چشمک زدن چراغهای راهنما و به صدا در
نیامدن بوق.

� نحوه اعالم هشدار

اگر یکی از دربها ،درب صندوق و یا درب موتور که در حالت قفل قرار دارند ،به روشی غیر از استفاده  

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

نشانههای فعال شدن سیستم دزدگیر عبارتاند از:

ریموت کنترل از حالت قفل خارج شده و یا باز شوند (مثال دربها توسط سوئیچ مکانیکی باز شود،
یا شخصی دربها را از داخل خودرو باز کند و یا سوئیچ را باز کند) ،سیستم دزدگیر به کار افتاده و
به مدت  ۲۸ثانیه آژیر به صدا در آمده و چراغهای راهنما چشمک خواهند زد .پس از  ۳ثانیه فاصله،
آژیر و چراغهای راهنما مجددا به مدت  ۲۸ثانیه به کار خواهند افتاد و این عمل  ۸بار تکرار خواهد
شد .در خالل این اتفاقات ،اگر دربهای خودرو ،درب صندوق عقب و درب موتور را ببندید ،سیستم
دزدگیر پس از به اتمام رسیدن بوق اخطار  28ثانیهای که در حال پخش است ،مجددا به حالت آماده
به کار بازخواهد گشت.
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تجهیزات و امکانات خودرو

� غیرفعال کردن و یا متوقف کردن اعالم هشدار

با یکی از دوروش زیر میتوانید دزدگیر را خاموش کنید:

.

.

قفل کردن دربها با استفاده از  ریموت کنترل:

کلیه دربها و درب صندوق از حالت قفل خارج شده و چراغهای راهنما دوبار چشمک خواهند زد.
باز کردن سوئیچ:
  آژیر پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

پس از اتمام سومین مرتبه  ۲۸ثانیهای به صدا درآمدن آژیر و چشمکزدن چراغهای راهنما،
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سیستم دزدگیر به طور خودکار خاموش میشود.

توجه

برای جلوگیری از به صدا در آمدن ناخواسته آژیر ،اطمینان حاصل کنید که:
• شخصی در داخل خودرو وجود نداشته باشد.

• شیشه دربها و سانروف به طور کامل بسته شده باشند.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

بر روی غربیلک فرمان و یا اطراف آن فشار آورید.
بوق در زمان خاموش بودن سوئیچ نیز قابل
استفاده است.

توجه

• از بوق در نزدیکی محلهایی مانند مدارس ،بیمارستانها و مجتمعهای مسکونی استفاده نکنید.
• ضمن احترام به قوانین و مقررات اجتماعی از بوق استفاده کنید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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برای استفاده از  بوق ،بر روی تصویر حک شده بوق

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

 3-۵بوق
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 3-۶غربیلک فرمان
تنظیم غربیلک فرمان
برای داشتن یک رانندگی ایمن و راحت ،احتماال نیاز به تنظیم زاویه شیب غربیلک فرمان داشته باشید.
برای تنظیم کردن غربیلک فرمان ،خودرو را در
یک مکان مناسب متوقف کرده و سوئیچ را ببندید.
اهرم قفلکننده تلسکوپی فرمان را به سمت

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

پایین بکشید و با باال و پایین بردن غربیلک ،آن
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را در موقعیت مناسب تنظیم کنید ،سپس اهرم
قفلکننده را به جای اصلی خود بازگردانید.
هشدار

.
کنترل خودرو و در نتیجه منجر به تصادف ،جراحت و حتی مرگ میشود.
.به منظور رعایت ایمنی ،پس از تنظیم غربیلک فرمان ،آن را به سمت باال و پایین تکان دهید تا
در خالل رانندگی اقدام به تنظیم غربیلک فرمان نکنید .انجام دادن این کار باعث از دست رفتن

از قفل شدن درست تلسکوپی اطمینان یابید .در غیر این صورت ممکن است در حین رانندگی

به طور ناگهانی تکان بخورد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

معرفی کلیدهای شیشه باالبر روی درب راننده:
 1کلید شیشه باالبر درب جلو چپ

تجهیزات و امکانات خودرو

مجموعه کلید شیشه باالبرهای درب راننده توانایی کنترل کلیه شیشهها را دارد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

 3-۷شیشه دربها
شیشه باالبرها

 2کلید شیشه باالبر درب جلو راست

 3کلید قفل شیشه باالبرها

 4کلید شیشه باالبر درب عقب چپ

 5کلید شیشه باالبر درب عقب راست
زمانی که سوئیچ باز باشد ،میتوان با استفاده از هر کلید ،شیشه متناظر با آن کلید را باال یا پایین برد.
ودر صورتی که کلیه دربها به طور کامل بسته باشند 12۰ ،ثانیه پس از بستن سوئیچ نیز میتوان از
شیشه باالبرها استفاده کرد .ولی اگر در این فاصله هریک از دربها باز شود ،دیگر نمیتوان از شیشه
باالبرها استفاده کرد.
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• 1باز شدن خودکار شیشه با فشار  لحظه ای
کلید

• 2باز شدن شیشه با فشار دادن و نگه داشتن
کلید
• 3بسته شدن شیشه با کشیدن و نگه داشتن
کلید

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

• 4بسته شدن خودکار شیشه با کشیدن لحظه
ای کلید
برای متوقف شدن شیشه کافی است کلید را یک
بار فشار داده و یا بکشید
بر روی تمامی دربهای جانبی ،یک کلید مجزا
هم برای به کار انداختن شیشه باالبر همان درب
تعبیه شده است.
• 1باز شدن خودکار شیشه با فشار لحظه ای
کلید
• 2باز شدن شیشه با فشار و نگه داشتن کلید
• 3بسته شدن شیشه با کشیدن و نگه داشتن
کلید

برای متوقف شدن شیشه کافی است کلید را یک
بار فشار داده و یا بکشید
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

• اعضا بدن سرنشینان نباید به گونهای قرار گیرد که موقع به کار افتادن شیشه باالبرها ،احتمال گیر کردن
آنها وجود داشته باشد.

• هرگز اجازه ندهید کودکان شیشه باالبرها را به تنهایی به کار بیاندازند .گیر کردن در بین شیشه هنگام باال
رفتن آن ممکن است باعث ایجاد جراحت شود.

• هیچکس (مخصوصا کودکان) را در خودرو تنها نگذارید ،بهویژه اگر سوئیچ را روی مغزی جا گذاشته باشید.

تجهیزات و امکانات خودرو

هشدار

پایین آمدن شیشه ها با ریموت (در صورت مجهز بودن )

در صورتی که سوئیچ خاموش بوده و تمامی درب های خودرو به طور کامل بسته باشند اگر دکمه باز
کردن روی کلید هوشمند (یا ریموت کنترل) را فشار داده و نگه دارید  ،شیشه ها به طور خودکار پایین
خواهند آمد  .برای توقف این عمل  ،دکمه روی ریموت را رها کنید.

باال آمدن شیشه ها با ریموت (در صورت مجهز بودن )

در صورتی که سوئیچ خاموش بوده و تمامی درب های خودرو به طور کامل بسته باشند اگر دکمه قفل
کردن روی کلید هوشمند (یا ریموت کنترل) را فشار داده و نگه دارید  ،شیشه ها به طور خودکارباال
خواهند آمد  .برای توقف این عمل  ،دکمه روی ریموت را رها کنید.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

احتمال دارد از شیشه باالبر استفاده کرده و در الی آن گیر بیفتد.
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برگشت خودکار شیشه (در صورت مجهز بودن )

قابلیت برگشت خوکار شیشه یک قابلیت ایمنی است  .به طوری که اگر هنگام باال رفتن شیشه مانعی
در مقابل آن قرار گیرد متوقف شده و مقداری پایین می آید تا بتوان مانع را دور کرد.
اگر هر دو قابلیت باال در خودروی شما غیر فعال است مراحل زیر را جهت فعال سازی آن ها انجام

.
.
.

دهید .
سوئیچ را باز کنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

کلیه شیشه هارا ببندید.
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کید شیشه باالبر ها را حداقل به مدت  1ثانیه به سمت باال کشیده و نگه دارید  .مجددا این عمل

را حداقل به مدت  1ثانیه دیگر اجرا کنید .اکنون هردو قابلیت ذکر شده در باال فعال سازی شده اند.

شما می توانید این عمل را به طور مجزا برای یک شیشه و یا به طور پشت سرهم برای کلیه شیشه

.

ها انجام دهید.
به شرط آن که درب های جلو به طور کامل بسته باشند  ،تا  3دقیقه پس از بستن سوئیچ می توان

از کلیدهای شیشه باالبر استفاده کرد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

با فشردن شدن کلید قفل شیشه باالبرها ،کلیه
کلیدهای شیشه باالبر روی دربها غیرفعال
خواهند شد .در این شرایط فقط کلیدهای روی
درب راننده قادر به راه انداختن شیشه باالبرها

تجهیزات و امکانات خودرو

کلید قفل شیشه باالبرها

خواهند بود .برای خارج شدن از این حالت ،کلید

در صورتی کودکان جزء سرنشینان خودرو باشند ،استفاده از این کلید توصیه میشود.
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قفل شیشهباالبرها را یک بار دیگر فشار دهید.
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دستگیره بازکن درب موتور در قسمت پایینی سمت چپ داشبورد و در کنار پای راننده قرار گرفته
است:

� باز کردن درب موتور
 -1دستگیره بازکن درب موتور را به سمت باال
بکشید تا درب موتور کمی به سمت باال بپرد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

تجهیزات و امکانات خودرو

 3-۸درب موتور

 -2دست خود را به زیر درب موتور برده و
انگشتان خود را به شستی قفل درب موتور
برسانید .شستی را به سمت چپ فشار داده و
همزمان درب موتور را به سمت باال بکشید.

 -3درب موتور را تا ارتفاع مشخصی باال ببرید
و آن را توسط میله نگه دارنده درب موتور ثابت
نگه دارید.

 -4برای بستن درب موتور ،ابتدا آن را با دست تا ارتفاع  20-30سانتیمتری باالی قفل پایین بیاورید
و سپس رها کنید تا در داخل قفل بیفتد.
 -5پس از بسته شدن درب موتور ،آن را کمی به سمت باال بکشید تا از قفل شدن صحیح آن اطمینان
حاصل شود.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

•قبل از بستن درب موتور بررسی کنید اشیایی از قبیل ابزار  ،دستمال و  ...داخل محفظه موتور جا نمانده
باشد.

•قبل از شروع رانندگی از بسته شدن صحیح و محکم درب موتور اطمینان حاصل کنید.اگر متوجه شدید
که درب موتور به درستی بسته نشده است  ،فورا خودرو را در یک مکان مناسب متوقف کرده و درب را
ببندید.

تجهیزات و امکانات خودرو

توجه

هشدار

ممکن است حین رانندگی درب موتور به طور ناگهانی باز شده و با شیشه جلو برخورد نماید و از دید راننده
جلوگیری کند که در نتیجه منجر به تصادف گردد.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

• قبل از رانندگی مطمئن شوید که قفل درب ها و درب موتور به درستی بسته شده باشد.در غیر این صورت
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 3-۹درب باک
برای باز کردن درب باک ،مراحل زیر را طی کنید:

� قبل از سوختگیری

خودرو را خاموش کرده و کلیه دربها و شیشهها را ببندید.

� باز کردن درب باک

 .1دستگیره بازکن درب باک را بکشید تا درب

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

باک به آرامی باز شود.

 .2برای باز کردن درپوش پیچی باک ،آن را در
خالف جهت عقربههای ساعت بپیچانید.
قبل از بیرون آوردن درپوش ،کمی صبر کنید.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

• به گوش رسیدن صدای آرام خالی شدن باد در زمان باز کردن درپوش باک طبیعی است.

• از ریختن گازوییل به باک جدا خودداری کنید.
هشدار

•  به علت ماهیت اشتعالپذیری بنزین ،از ایجاد جرقه و کشیدن سیگار در زمان سوختگیری خودداری
کنید.

تجهیزات و امکانات خودرو

توجه

• درپوش باک را پس از باز کردن به طور سریع برندارید ،در هوای گرم پاشیده شدن بنزین تحت فشار
•از استنشاق بخارات بنزین ممانعت کنید .چرا که بنزین حاوی مواد سمی است و برای سالمتی
زیانآور است.

•پس از ترک خودرو و قبل از باز کردن درپوش باک ،یک فلز بدون رنگ را لمس کنید تا الکتریسیته
ساکن بدنتان تخلیه شود .انجام این کار قبل از سوختگیری مهم است ،زیرا الکتریسیته ساکن
میتواند باعث احتراق بخارات بنزین شود.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

داخل باک به بیرون میتواند باعث آسیبدیدگی شود.
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� بستن درپوش باک
 .1پس از اتمام سوختگیری ،درپوش باک را در
جهت عقربههای ساعت بپیچانید تا بسته شود.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

توجه

• بنزین پاشیده شده را فورا پاک کنید تا به تایر ،شلگیر چرخ و رنگ بدنه آسیبی وارد نشود.

•  پس از بستن درپوش ،دست خود را از روی آن بردارید زیرا ممکن است کمی در جهت خالف بستن
بچرخد که طبیعی است.

• نیروی دست خود را فقط در جهتهای باز کردن و بستن و به درپوش باک وارد کنید و از کشیدن و یا
فشار دادن آن خودداری کنید.

هشدار

از بسته شدن کامل درپوش باک مطمئن شوید تا از بیرون ریختن احتمالی بنزین و بروز سانحه جلوگیری
کرده باشید.

 .2درب فلزی باک را ببندید.
حفاظت از محیط زیست

بنزین میتواند محیط زیست را آلوده کند .از ریختن آن روی زمین و یا قراردادن در مجاورت هوای آزاد
خودداری کنید.
در صورتی که بنزین روی زمین ریخت با رعایت نکات ایمنی و جوانب احتیاطی آن را خشک کرده و از سیگار
کشیدن و یا ایجاد نقاط داغ و جرقه در اطراف آن جدا خودداری کنید.
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چراغ اخطار کمربند راننده

پس از باز شدن سوئیچ ،اگر کمربند راننده قفل
نشده و یا به درستی بسته نشده باشد ،این چراغ

تجهیزات و امکانات خودرو

 3-۱۰کمربند ایمنی
چراغ اخطار کمربند

چراغ اخطار کمربند سرنشین جلو

پس از باز شدن سوئیچ ،اگر کسی بر روی صندلی
جلو راست نشسته باشد و کمربند خود را قفل
نکرده باشد  ،این چراغ به طور متوالی چشمک
خواهد زد.

اگر کمربند به درستی بسته شود ،چراغ اخطار کمربند و بوق اخطار آن خاموش خواهند شد .اگر
کمربند بسته نشده باشد و سرعت حرکت خودرو کمتر از  20 Km/hباشد ،فقط چراغ اخطار کمربند
چشمک خواهد زد و بوق اخطار به صدا در نخواهد آمد .ولی اگر سرعت حرکت خودرو از ۲0 Km/h
فراتر رود ،عالوه بر چشمک زدن چراغ اخطار ،بوق اخطار نیز توام با آن و به مدت  100ثانیه به صدا
در خواهد آمد .پس از  100ثانیه اگر کمربند همچنان باز باشد ،بوق اخطار قطع خواهد شد ولی چراغ
اخطار کمربند همچنان چشمک خواهد زد .اگر در حین رانندگی کمربند را باز کنید ،باز هم مراحل
باال تکرار خواهد شد.
با انجام دادن یکی از اقدامات زیر ،اخطار کمربند قطع خواهد شد:
کمربند را ببندید.
سوئ ٌیچ را ببندید.
دسته تعویض دنده را در حالت دنده عقب ) (Rقرار دهید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

به طور متوالی چشمک خواهد زد.

.
.
.
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اکیدا به راننده و سرنشینان خودرو توصیه میشود
هنگام حرکت خودرو کمربند ایمنی خود را بسته
نکاه دارند .عدم انجام این کار ،احتمال آسیب
دیدن و شدت آسیبدیدگی ناشی از حوادث
رانندگی را افزایش میدهد.
کمربندهای ایمنی باید به طور منظم مورد بازدید

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

و بررسی قرار گیرند  .اگر متوجه شدید که هرکدام
از کمربندها به درستی کار نمی کنند  ،جهت
بازدید  ،تعمیرو یا تعویض به یکی از نمایندگی
های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

استفاده صحیح از کمربند
• پشتی صندلی را به درستی تنظیم کنید .به
نحوی که بتوانید بدنتان را به صورت صاف به
پشتی تکیه دهید.
• کمربند را بکشید ،به طوری که از تمام عرض
شانههایتان عبور کند و نباید برخوردی با گردن و
یا بازوهای شما داشته باشد.
•  تسمه پایینی کمربند باید تا جایی که امکان
دارد در پایین شکم و باالی لگن قرار بگیرد.
  • کمربند نباید پیچخوردگی و تاخوردگی داشته
باشد.
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هشدار

•شرکت مدیران خودرو در قبال تعمیر ،ایجاد تغییر و یا روغنکاری خودسرانه مکانیزم جمعکننده
کمربند  ،قفل کمربند و سایر اجزا سیستم کمربند ،هیچگونه مسوولیتی نخواهد داشت.

برای شستن کمربندها از آب گرم یا ولرم استفاده
کنید .پس از شستن کمربندها اجازه دهید که
به طور طبیعی و خود به خود خشک شوند و از

تجهیزات و امکانات خودرو

کمربند ایمنی باید به طور منظم از لحاظ خرابی
و آسیبدیدگی و فرسودگی مورد بازدید قرار
گیرد .در صورتی که خودرو تصادف کرده باشد
و کمربندها دچار کشیدگی شده باشند ،کمربند
و قطعات مرتبط با سیستم کمربند میبایست در
نمایندگی مجاز مدیران خودرو تعویض شوند.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

نگهداری کمربند

وسایل گرمکننده استفاده نکنید.

هشدار

• برای شستن کمربند از شویندههای شیمیایی ،آب جوش ،مواد سفیدکننده و  ...استفاده نکنید.
•  اجازه نفوذ و رسوخ آب به مکانیزم جمعکننده کمربند را ندهید.
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قفل کردن و باز کردن کمربند

 1برای بستن و قفل کردن کمربند   ،زبانه
آن را به داخل قفل فشار دهید تا صدای
«کلیک» به گوش برسد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

 2برای باز کردن کمربند    ،دکمه قرمز
رنگ روی قفل را فشار دهید.

هشدار

•از قفل کمربندی که نتواند کمربند را به طور سفت نگه دارد ،استفاده نکنید .چرا که در زمان تصادف
و ترمزهای شدید ،نمیتواند از سرنشینان محافظت کند.

تنظیم کمربند سه نقطهای
تسمه پایینی کمربند را تا جایی که امکان دارد

کمی به سمت باال
بکشید

به قسمت پایین بدنتان و نزدیک لگن بکشید.
تسمه پایینی را روی شکم و دور کمرتان قرار

کمی به سمت پایین بکشید

ندهید .سپس با کشیدن تسمه باالیی به سمت
به سمت پایین و
لگن بکشید
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باال ،موقعیت آن را تنظیم کنید.

نباید با گردن برخوردی داشته باشد و نیز نباید به صورت شل و افتاده قرار گرفته باشد .عدم رعایت موارد
فوق باعث کاهش ایمنی در زمان تصادف و افزایش احتمال آسیبدیدگی در لحظه برخورد میشود.

.

باالتر از لگن قرار گرفتن تسمه پایینی کمربند و نیز شل بودن آن میتواند باعث سر خوردن سرنشین

از زیر کمربند در زمان تصادف و وارد آمدن خسارت بدنی شود .تسمه پایینی را تا حد امکان به لگن

نزدیک کنید.

.
.کمربندهای ایمنی در حالتی کارایی دارند که سرنشینان به صورت صاف نشسته و به پشتی تکیه داده
باشند ،بنابراین پشتی صندلی را بیش از اندازه مورد نیاز خم نکنید.
.کمربند را به آرامی بیرون بکشید .در صورت اعمال نیروی بیش از حد و یا این که اگر خودرو در محل
شیبدار باشد ،احتمال قفل شدن کمربند وجود دارد.
 .از پوشیدن لباس گشاد و یا ضخیم خودداری کنید .برای حصول ایمنی بیشتر ،کمربند باید به بدن
کمربند را از زیر بازوهای خود رد نکنید.

تجهیزات و امکانات خودرو

.
.هر کمربند برای استفاده یک نفر است .از یک کمربند برای بیش از یک نفر ،بهویژه کودکان استفاده
نکنید .
 .توصیه میشود که کودکان در صندلی عقب بنشینند و همیشه از کمربند ایمنی استفاده کنند و یا از
سیستمهای محافظ کودک برای آنها استفاده کنید.
 .اطمینان حاصل کنید که تسمه باالیی کمربند تقریبا از وسط عرض شانههای شما رد شده باشد .البته
اطمینان حاصل کنید که کلیه سرنشینان کمربندهای خود را بستهاند.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

هشدار

بچسبد .
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تنظیم ارتفاع کمربند جلو
 1ضمن فشار دادن دکمه ضامن،
قالب نگهدارنده کمربند را به سمت
پایین بکشید.
 2قالب کمربند را به سمت باال بکشید.
پس از اتمام تنظیم ارتفاع ،قالب را به سمت باال

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

و پایین بکشید و پس از شنیدن صدای کلیک رها

کمربند صندلی عقب-وسط

کنید.

کمربنــد صندلــی عقب-وســط از نــوع ســه نقط ـهای بــوده و داری دو قفــل میباشــد .هــر دو قفــل
آن بایــد در جــای صحیــح خــود قــرار گرفتــه و بــه طــور مطمئنــی قفــل شــود .اطمینــان حاصــل
کنیــد کــه قفلهــا بــه طــور کامــل بســته شــده باشــند.
به منظور جلوگیری از اشتباه ،شکل هر دو زبانه کمربند متفاوت طراحی شدهاند.
 1زبانه مربوط به این قفل به شکل
قالب است.
 2زبانه این قفل دارای سطح صاف است.
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•اطمینان حاصل کنید که هر دو قفل در جای صحیح خود قرار داشته و به طور صحیح و کامل چفت شده
باشند .عدم چفت شدن کامل قفل و زبانه با هم دیگر میتواند باعث خسارت جانی در زمان حوادث شود.

•در صورتی که یکی از دو قفل کمربند صندلی
عقب-وسط خراب شده باشد ،از آن استفاده
نکنید .بستن فقط تسمه باالیی و یا فقط تسمه
پایینی کمربند کافی نبوده و سبب وارد شدن

تجهیزات و امکانات خودرو

هشدار

خسارتهای بدنی در زمان تصادف یا ترمز گیری

برای آزاد کردن زبانه قالب شکل ،یک وسیله سر تخت   
(مانند کلید) را وارد سوراخ جانبی قفل کمربند کرده
وکمی فشار دهید و اجازه دهید تا کمربند جمع شود.

مرتب کردن قفل کمربندهای عقب

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

ناگهانی خواهد شد.

در زمان عدم استفاده از کمربندهای عقب،قفلهای
آن ها باید به طور مرتب قرار گیرد .قبل از تا
کردن پشتی صندلی عقب باید قفلهای کمربند
جمع وجور شوند.
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استفاده کودکان از کمربند
کمربندهــای ایمنــی خــودروری شــما اصــوال بــرای افــراد بزرگســال طراحــی شــدهاند .بــرای کــودک
خــود از سیســتم محافــظ مناســب کــودکان اســتفاده کنیــد.
اگــر کودکــی انــدازه بدنــش بــه قــدری باشــد کــه نتوانــد از سیســتم محافــظ اســتفاده کنــد ،بایــد
در صندلــی عقــب نشســته و از کمربنــد ایمنــی اســتفاده کنــد.
اگر نشستن کودک در صندلی جلو الزم باشد ،استفاده صحیح و مناسب از کمربند الزامی است .در

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

صورتی که کمربند به طور درست استفاده نشود و تصادفی رخ دهد ،نیروی حاصل از باز شدن کیسه

84

هوا ممکن است باعث جراحات شدید و یا مرگ شود.
اجازه ندهید کودکان روی صندلیهای جلو و
عقب بایستند و یا زانو بزنند .یک کودک رها و
بدون محافظ به هنگام ترمز ناگهانی و یا تصادف
در معرض جراحت شدید و یا مرگ قرار میگیرد.
همچنین اجازه ندهید یک کودک در بغل فرد
بزرگسال بنشیند نگه داشتن کودک در آغوش،
ایمنی کافی ندارد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

ضمن کسب اطالعات و توصیههای پزشکی کافی،
کمربند ایمنی را به شکل صحیح مورد استفاده
قرار دهید .بانوان باردار ،میبایست تسمه پایینی
کمربند را تاجایی که امکان دارد پایین برده و در

تجهیزات و امکانات خودرو

استفاده بانوان باردار از کمربند

تسمه باالیی را از باالی شانه کشیده و از قفسه سینه عبور دهید .اجازه ندهید که کمربند با ناحیه شکم
شما برخوردی داشته باشد.
اگر کمربند به طرز صحیح بسته نشود ،نه تنها فرد باردار بلکه جنین او نیز در معرض مرگ یا آسیب
شدید ،در زمان ترمزگیری یا تصادف قرار میگیرد.
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باالی لگن قرار دهند.
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 3-1۱کیسه هوا
چراغ هشدار کیسه هوا
پس از باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدارکیسه هوا
روشنشده و پس از   شش بار چشمک زدن
خاموش خواهد شد و این یعنی سیستم کیسه

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

هوا سالم بوده و کارکرد عادی خود را دارد.
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بروز هر یک از حاالت زیر ،بیانگر وجود ایراد در سیستم کیسه هوا  میباشد .در این گونه مواقع،
جهت بازدید و یا تعمیر سیستمکیسه هوا  ،به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

.
و یا به حالت چشمکزن درآید.
.چراغ هشدارکیسه هوا  در خالل رانندگی روشن شود و یا شروع به چشمکزدن کند.
.کیسه های هوا  خودروری شما باید پس از سپریشدن  10سال از تاریخ تولید آنها ،تعویض شوند.
پس از باز شدن سوئیچ ،اگر چراغ هشدارکیسه هوا  روشن نشود و یا پس از چند ثانیه خاموش نشود

اینکار را در محل یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو انجام دهید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

چنانچه خودرو از ناحیه جلوی خود با یک مانع
ثابت برخورد کند ،به شرطی که مانع از جای
خود تکان نخورد و یا تغییر شکل ندهد و روند
کاهش سرعت خودرو به میزان از پیش تعیین
شده برسد ،کیسه هواهای جلو عمل خواهند کرد.
اگر شدت برخورد و ضربه وارده به قسمت جلوی
خوودرو به سطح آستانه عملکرد برسد  ،به طوری
که ضربه وارده قابل مقایسه با حالت ذکر شده

تجهیزات و امکانات خودرو

به منظور واکنش در زمان تصادف از قسمت
جلو ،کیسه هواهای جلو به همراه کمربندها جهت
کاهش صدمات وارده به نواحی سر و صورت و
قفسه سینهی راننده و سرنشین جلو وارد عمل
میشوند .کیسه هوا سرنشنین جلو ،در صورت عدم
وجود سرنشین نیز عمل خواهد کرد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

کیسه هوا راننده و سرنشین جلو

در پاراگراف قبلی باشد ،کیسه هواهای جلو عمل
خواهند کرد.
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اگر خودرو با مانعی مانند تابلو عالئم که پس از برخورد

برخورد با موانعی از
قبیل تیر برق ،تابلو
عالئم و درخت

تغییر شکل میدهند و یا تصادفی که در آن قسمت
جلوی خودر به صورت شیبدار زیر مانع برود مانند
برخورد به قسمت عقب کامیونها و یا در برخوردهایی
که به صورت مایل و زاویهدار صورت میپذیرند،
برخورد مایل و زاویهدار

برخورد شیبدار

احتماال کیسه های هوا عمل نخواهند کرد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

در برخی حاالت (مطابق شکل) که ضربه و
افتادن به گودالهای
عمیق یا پریدن از روی
آنها

احتمال باز شدن کیسه های هوا جلو وجود دارد.

فرودآمدن یا سقوط از بلندی

کیسه هواهای جلو در تصادفاتی که از قسمت عقب
و یا چپ و راست   خودرو صورت می پذیرند و

نیز در زمان چپشدن و واژگونی یا در تصادف با

برخورد از قسمت عقب

واژگون شدن
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برخورد به جدول حاشیه
خیابان ،لبه پیادهرو و یا
سطوح سخت

برخورد از قسمت زیرین خودرو اتفاق میافتد  ،

سرعت پایین ،باز نمیشوند ولی هر زمان تصادفی

برخورد از طرفین

روی دهد که در آن به اندازه کافی کاهش سرعت

رو به جلو را داشته باشیم ،احتمال باز شدن کیسه

هوا وجود دارد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

.
خودرو ملزم به بستن کمربند ایمنی هستند.
.کیسه هوا راننده با نیروی قابل توجهی باز میشود .و میتواند باعث صدمات جدی شود ،به خصوص
اگر راننده خیلی نزدیک آن قرار گرفته باشد.
.کیسه هوا سرنشین با نیروی قابل مالحظهای باز میشود و در صورتی که سرنشین خیلی نزدیک آن
کیسه های هوا تجهیزاتی هستند که همراه کمربندها قابل استفاده هستند .راننده و سرنشینان

تجهیزات و امکانات خودرو

موارد احتیاطی

قرار داشته باشد ،احتمال واردآمدن صدمات جدی وجود دارد .صندلی سرنشین تا جایی که امکان دارد،

.

اطفال و کودکانی که به درستی روی صندلی ننشستهاند و یا از سیستم های محافظ کودک استفاده

نکردهاند ،در زمان بازشدن کیسه هوا ،با خطر مرگ یا جراحات شدید مواجه خواهند بود .کودکانی که

اندازه بدنشان در حدی نیست که بتوانند از کمربند ایمنی استفاده کنند ،باید با سیستمهای محافظ
کودک محافظت شوند .به علت ایمنبودن صندلی عقب ،توصیه میشود اطفال و کودکان به جای

صندلی جلو در صندلی عقب بنشینند و به خوبی تحت حفاظت قرار گیرند.

.

روی لبه صندلی ننشینید و یا روی داشبورد

خم نشوید.
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باید دورتر از کیسه هوا تنظیم شود .به طوری که بتواند صاف بنشیند.
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.

اجازه ایستادن جلوی کیسه هوا سرنشین و یا

روی زانو نشستن روی صندلی جلو را به کودکان

.

ندهید.
سرنشین جلو نباید چیزی یا کسی را در آغوش

بگیرد و یا روی زانوهای خود بگذارد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

.

روی درب ،ستونهای جلو و عقب تکیه ندهید.

بیشتر وزن خود را به لبه بیرونی صندلی وارد

نکنید .سعی کنید بطور صاف و کامال راحت بر
روی صندلی بنشینید تا وزن تان بطور متوازن بر
روی صندلی واردشود.

.

به هیچکس اجازه ندهید روی صندلی زانو بزند
یا سر و دست خود را از پنجره بیرون بگذارد.

.

هیچ چیزی را روی قسمتهایی مانند داشبورد،

غربیلک فرمان یا قسمت پایینی صفحه

کیلومترشمار نصب و یا تکیه ندهید .این اشیا در
زمان بازشدن کیسه هواها ،پرتاب میشوند.
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دربها ،ستونهای جلو و عقب،سقف و دستگیره
سقف نصب و یا آویزان نکنید.

از وارد آوردن ضربه با نیروی قابل توجه به مناطقی که اجزا سیستم کیسه هوا در آنها قرار دارند،

خودداری کنید در غیر اینصورت کیسه هواها به مشکل خواهند خورد.
بالفاصله پس از بازشدن کیسه هوا به قطعات آن دست نزنید ،ممکن است خیلی داغ باشند.
اگر پس از باز شدن کیسه هوا مشکل تنفسی پیدا کردید ،درب یا پنجره را جهت ورود هوای تازه

باز کنید و یا خودرو را ترک کنید .پسماندههای روی پوستتان را فورا بشویید تا باعث بروز عوارض

.

پوستی نشود.
در صورتی که درپوش کیسه هواها (غربیلک فرمان و داشبورد) آسیب دیده و یا ترکخورده باشند،

فقط باید توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو مورد تعمیر یا تعویض قرار گیرند.

دستکاری و ایجاد تغییرات در سیستم کیسه هوا

بدون مشورت با شرکت مدیران خودرو ،کیسه هوا خودروی خود را حذف نکنید و یا تغییراتی مانند

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل سوم

.
.
.

تجهیزات و امکانات خودرو

.

هیچ شیئی را روی درب ،شیشه جلو ،شیشه

موارد زیر را انجام ندهید .در غیر اینصورت باعث به وجود آمدن ایراد در سیستم کیسه هوا و متعاقب

.
.
.
.

آن وارد آمدن صدمات جانی و یا حتی مرگ خواهد شد:
نصب ،حذف ،باز و بست و تعمیر کیسه هوا
تعمیر ،بازکردن و یا تعویض غربیلک فرمان ،داشبورد
تعمیر و صافکاری گلگیرها ،سپر جلو و کف اتاق
اصالح و ایجاد تغییر در سیستم تعلیق
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نحوه استفاده از خودرو
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

 4-1سوئیچ موتور
موقعیتهای مختلف مغزی سوئیچ در شکل
مقابل نشان داده شده است.

LOCK   1

سوئیچ خاموش (بسته) است .غربیلک فرمان را کمی به چپ یا راست بچرخانید تا قفل شود .سوئیچ
تنها در این موقعیت میتواند از مغزی خارج شود .اگر شما یادتان برود که سوئیچ را از مغزی بیرون
بکشید ،به محض باز شدن درب راننده ،یک بوق اخطار جهت یادآوری موضوع به صدا در خواهد آمد.
هشدار

•در حین رانندگی سوئیچ را در موقعیت  LOCKقرار ندهید .در غیر این صورت ،غربیلک فرمان قفل شده
و کنترل وسیله نقلیه از دست خواهد رفت.

ACC 2

موتور خاموش است ،غربیلک فرمان را میتوان از حالت قفل خارج کرد و برخی از لوازم الکتریکی
خودرو از قبیل فندک ،آینههای برقی و  ...قابل استفاده میباشند.

ON 3

کلیه لوازم برقی را میتوان مورد استفاده قرار داد .چراغهای هشدار صفحه کیلومتر یا روشن مانده و
یا پس از مدت کوتاهی روشن شدن ،خاموش میشوند .پس از روشن شدن موتور و در زمان رانندگی
هم سوئیچ در این موقعیت قرار میگیرد.
توجه

•برای جلوگیری از خالی شدن باتری ،در حالت خاموش بودن موتور ،سوئیچ را به مدت طوالنی در
موقعیت  ACCیا  ONقرار ندهید.
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شدن موتور ،سوئیچ را رها کنید تا به طور خودکار به موقعیت  ONباز گردد.

قفل فرمان
� قفل کردن

پس از آنکه سوئیچ را در موقعیت  LOCKقرار
دادید ،آن را بیرون بکشید .غربیلک را مقداری
به چپ یا راست بچرخانید تا صدای درگیر شدن
قفل غربیلک فرمان شنیده شود.

� باز کردن
سوئیچ را وارد مغزی کرده و آن را از موقعیت
 LOCKبه موقعیت  ACCبچرخانید.

نحوه استفاده از خودرو

برای به حرکت در آوردن موتور استارت و در نتیجه روشن شدن موتور خودرو میباشد .پس از روشن

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

  START   ۴

توجه

•اگر نتوانستید سوئیچ را از موقعیت  LOCKبه موقعیت  ACCبچرخانید ،غربیلک فرمان را تا زمانی که
سوئیچ بتواند بچرخد ،کمی به سمت چپ یا راست بچرخانید.
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 4-2روشن کردن موتور
اقدامات قبل از استارت

 .1قبل از سوار شدن ،اطراف خودرو را بررسی کنید.
 .2موقعیت صندلی ،زاویه پشتی صندلی ،ارتفاع پشتسری و زاویه غربیلک فرمان را تنظیم کنید.
 .3آینههای داخلی و جانبی را تنظیم کنید.
 .4چراغها و لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

 .5کمربند ایمنی را ببندید.
 .6مطمئن شوید اهرم ترمزدستی به طور کامل باال کشیده شده است.
 .7در مدل مجهز به گیربکس  ،ATدسته دنده را در موقعیت  Pیا  Nقرار دهید .در مدل مجهز به
گیربکس دستی ،دسته دنده را در موقعیت خالص قرار دهید.
 .8ابتدا سوئیچ را در وضعیت  ONقرار دهید ولی بالفاصله به حالت  STARTنچرخانید و بررسی کنید که آیا
چراغهای هشدار و نشانگر روشن میشوند؟ در غیر این صورت ،با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس
بگیرید.

مراحل استارت زدن

سوئیچ را در موقعیت  STARTقرار دهید و پس از روشن شدن موتور ،سوئیچ را رها کنید تا به طور
خودکار به موقعیت  ONباز گردد.
توجه

•پس از روشن شدن موتور ،حتما سوئیچ را رها کنید تا از آسیب دیدن موتور جلوگیری شود.

در زمســتان یــا هنگامیکــه دمــای محیــط پاییــن باشــد ممکــن اســت مــدت زمــان اســتارت خــوردن
موتــور اندکــی نســبت بــه شــرایط عــادی افزایــش یابــد .اگــر موتــور در مــدت  ۱۵ثانیــه روشــن
نشــد ،ســوئیچ را ببندیــد و  15تــا  20ثانیــه صبــر کنیــد و مراحــل اســتارت زدن را مجــددا انجــام
دهیــد.
اگر همچنان موتور روشن نشد به بخش روشن نشدن موتور در فصل  ۶مراجعه کنید.
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دور موتور در زمان دور آرام توسط سیستم الکترونیکی موتور ،کنترل میشود .پس از روشن شدن
موتور ،دور آرام باال میتواند به افزایش دمای موتور کمک کند .پس از گرم شدن موتور ،دور موتور به
طور خودکار پایین خواهد آمد .در غیر این صورت ،باید خودرویتان را برای بازدید و تعمیر به نمایندگی
مجاز مدیران خودرو ببرید.

نحوه استفاده از خودرو

اقدامات پس از استارت زدن موتور

دود اگزوز حاوی گازهای خطرناکی است که در صورت استنشاق ،سالمتی انسان را به خطر میاندازد .جهت
جلوگیری از استنشاق دود اگزوز ،موارد زیر را رعایت کنید:

•خودرو را در محیط سربسته نظیر گاراژ و پارکینگ به مدت طوالنی روشن نگه ندارید.

• اگر مجبور به نشستن در خودروی متوقف با موتور روشن در یک محیط باز هستید ،میبایست سیستم
تهویه مطبوع روی حالت چرخش هوای تازه و سرعت باالی فن تنظیم شود.

خاموش کردن موتور

 .1خودرو را متوقف کرده و ترمز دستی را بکشید.
 .2در مدل مجهز به گیربکس  ،ATدسته دنده را در موقعیت  Pیا  Nقرار دهید.
در مدل مجهز به گیربکس دستی ،دسته دنده را در موقعیت خالص قرار دهید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

هشدار

 .3سوئیچ را در موقعیت  ACCیا  LOCKقرار دهید.
توجه

• قبل از خاموش کردن موتور ،پدال گاز را فشار ندهید.

• اگر با خودرو به مدت طوالنی و با سرعتهای باال رانندگی کردهاید ،بالفاصله پس از متوقف کردن خودرو،
موتور را خاموش نکنید .اجازه دهید موتور به مدت چند دقیقه در حالت درجا روشن بماند و پس از پایین
آمدن دما ،آن را خاموش کنید .عدم رعایت موارد فوق میتواند به موتور آسیب برساند.
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 4-۳گیربکس اتوماتیک

گیربکس سرعت متغیر پیوسته ) (ATدر خودروی شما به صورت الکترونیکی کنترل میشود تا کارکرد
نرم و با حداکثر قدرت تولید شود.
مراحل زیر برای آشنایی با کارکرد این نوع گیربکس ارائه میشود:
 .1پدال ترمز را تا انتها فشار دهید و دستهدنده را از موقعیت  Pیا  Nحرکت دهید و در موقعیت

D

قرار دهید.
 .2اهرم ترمزدستی را آزاد کنید و پا را از روی پدال ترمز بردارید و به آرامی پدال گاز را فشار

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

دهید تا خودرو حرکت کند.
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هشدار

•همیشه هنگامی که موتور خاموش است ،صرفنظر از موقعیت دستهدنده ،اهرم ترمزدستی را بکشید،
در غیر اینصورت ممکن است خودرو حرکت کرده و منجر به آسیب جسمی و مالی شود.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه استفاده از خودرو

گیربکس اتوماتیک موجود در خودروی شما شامل دنده پارک ) ،(Pدنده عقب ) ،(Rدنده خالص )،(N
دنده حرکت مستقیم ) ،(Dتعویض دنده دستی ) (2و دنده سنگین ) (Lمیباشد.

هر کدام از دندههای فوق توسط حرفهای قید شده در قاب دور دسته دنده مشخص شدهاند.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

آشنایی با دندهها

با تغییر وضعیت دستهدنده ،دندههای گیربکس تغییر میکنند .به هنگام رانندگی بر اساس نیاز خود،
دنده مناسب را انتخاب کنید .اطالعات ارایه شده بعدی میتواند به شما کمک کند تا با اهداف ،ماهیت
و نحوه عملکرد دندههای مختلف آشنا شده و انتخاب دنده درستی انجام دهید.
قبل از اقدام به رانندگی ،مطمئن شوید که از این اطالعات آگاهی دارید.
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نحوه استفاده از خودرو
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

وقتی که دستهدنده در موقعیت  Pقرار گرفته
باشد ،دندههای گیربکس به طور مکانیکی قفل
میشوند .دستهدنده فقط هنگامی در موقعیت P
قرار میگیرد که خودرو ساکن باشد.

توجه

• دستهدنده را فقط هنگامی که خودرو ساکن است در موقعیت  Pقرار دهید و زمانی که خودرو در حال
حرکت است ،از قرار دادن دستهدنده در موقعیت  Pپرهیز کنید.

• قبل از خارج کردن دستهدنده از موقعیت  ،Pپدال ترمز بایستی تا انتها فشرده شود و سوئیچ در
موقعیت  ONقرار گرفته باشد.

• هرگز از قرار دادن دستهدنده در موقعیت  Pبه جای ترمز دستی استفاده نکنید.

� دنده عقب )(R
وقتی که دستهدنده در این موقعیت قرار بگیرد،
چراغ دنده عقب روشن شده و سیستم رادار دنده
عقب و دوربین دنده عقب (در صورت تجهیز)
فعال میشوند.
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وقتی که دستهدنده در این موقعیت قرار بگیرد،
گیربکس در حالت خالص خواهد بود .موتور در
دنده خالص میتواند روشن شود.
برای توقفهای کوتاه این حالت گیربکس مناسب

نحوه استفاده از خودرو

� دنده خالص )(N

توجه

• در سرعتهای باال ،گیربکس را هرگز به حالت خالص در نیاورید ،در غیر اینصورت ،گیربکس آسیب
خواهد دید.

•هرگز خودتان خودروی دارای این نوع گیربکس را بکسل نکنید و حتما با امداد خودرو تماس بگیرید،.
زیرا به گیربکس آسیب وارد میشود.
هشدار

• • وقتی که دستهدنده در موقعیت  Nقرار دارد ،مطمئن شوید که اهرم ترمز دستی را کشیدهاید و پا را
روی پدال ترمز قرار دادهاید .در غیر این صورت ممکن است دچار حادثه شوید.

� دنده حرکت جلو )(D

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

میباشد.

تصویر مقابل موقعیت  Dدسته دنده را نشان
میدهد .با توجه به بار وارده به موتور و سرعت
حرکت خودرو ،افزایش و یا کاهش دندهها به طور
خودکار صورت خواهد پذیرفت.
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� دنده سنگین )(L
از این حالت گیربکس در مواقعی که حداکثر
قدرت موتور مورد نیاز است و باید با سرعت
پایینتر رانندگی کرد ،استفاده میشود .مثال
رانندگی در سرباالییها و یا استفاده از قدرت

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

ترمزی موتور برای سرازیریها.

� دنده 2
وقتی که اهرم تعویض دنده در موقعیت دنده  2قرار
گیرد  ،خودرو با سرعت کم حرکت خواهد کرد.در
این حالت تغییر سرعت بین دنده 1و  2امکان پذیر
خواهد بود و در وضعیت 3و  4قرار نمی گیرد.

عملکرد قفل اهرم تویض دنده
خارج شدن اهرم تعویض دنده از حالت قفل

.
.
.

وقتی یکی از شرایط زیر فراهم شود اهرم تعویض دنده از حالت قفل خارج می شود:
سوئیچ موتور (دکمه استارت) در وضعیت  onباشد.
ریموت معرفی شده به خودرو شناسایی شود.
پدال ترمز فشرده شود.

قفل شدن اهرم تعویض دنده

وقتی  که هر یک از موارد ذکر شده در بخش خارج شدن اهرم تعویض دنده از حالت قفل ایجاد نگردد
و اهرم در موقعیت ( pپارک) قرار داشته باشد،قفل می شود تا به طور تصادفی در وضعیت های دیگر
قرار نگیرد.
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وقتی ایرادی در سیستم گیربکس اتوماتیک رخ دهد  ،حالت خرابی ایمن گیربکس به طور خودکار
فعال می شود و اجازه می دهد تا خودرو مسافت کوتاهی را به صورت اضطراری حرکت کند  .در
این شرایط چراغ اخطار گیربکس در صفحه کیلومتر روشن خواهد شد.

با فعال شدن حالت خرابی امن ،گیربکس دیگر امکان کارکرد در شرایط طبیعی را نخواهد داشت و

نحوه استفاده از خودرو

حالت پیشگیری از خرابی بیشتر

به در خواست راننده پاسخ دهی نخواهد داشت و سرعت خودرو به تدریج کاهش می یابد تا به
توجه

• در حالت خرابی ایمن  ،نباید مسافت طوالنی با خودرو حرکت کرد زیرا باعث وارد آمدن آسیب های
جدی به گیربکس خواهد شد .جهت بازدید و سرویس گیربکس  ،هرچه سریعتر به یکی از نمایندگی
های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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کمترین مقدار برسد.
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نحوه استفاده از خودرو
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

 4-۴گیربکس دستی

گیربکس دستی در این خودرو دارای  5دنده برای حرکتهای مستقیم و یک دنده عقب میباشد.
دیاگرام انتخاب دنده با گیربکس دستی در تصویر پایین نمایش داده شده است.

تعویض دنده
� اصول تعویض دنده:

.
.
.
.

برای انتخاب موقعیت دلخواه برای دستهدنده ،ابتدا باید پدال کالچ را تا انتها فشار دهید و سپس

دستهدنده را به سمت موقعیت دلخواه حرکت دهید.
دنده عقب فقط در زمانی قابل انتخاب و استفاده است که خودرو به طور کامل متوقف شده باشد.

برای جلوگیری از فرسودگی زیاد قطعات داخلی گیربکس ،هنگام تعویض دنده ،سر دستهدنده را به

طور کامل در دست گرفته و عمل تعویض دنده را با مهارت و به طور سریع انجام دهید.
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پس از اتمام تعویض دنده ،دست خود را همچنان روی دستهدنده قرار ندهید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

 .1برای شروع حرکت باید از دنده  1استفاده کنید.

 .2در جادههای سرازیری و یا در مواقع دور زدن باید از دنده پایین (دنده سنگین) استفاده کنید .هنگام
حرکت ،گیربکس را به مدت طوالنی در حالت خالص قرار ندهید.
 .3هنگام تغییر دندهها از پایین به باال (سنگین به سبک) ،دندهها را به ترتیب افزایش دهید و هیچ

نحوه استفاده از خودرو

� احتیاطهای الزم برای تعویض دنده:

دندهای را از قلم نیاندازید.
فورا خودرو را در محل امنی متوقف کرده و جهت انجام بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو تماس بگیرید.
 .5هنگام حرکت خودرو هرگز دستهدنده را به موقعیت دنده عقب نبرید.چون در این صورت به
گیربکس آسیب جدی وارد خواهد شد.
 .6از گذاشتن پا بر روی پدال کالچ در حین رانندگی اجتناب کنید تا کالچ دچار ساییدگی ناخواسته
نشود.

کاهش دنده

 .1برای بهتر شدن رانندگی در سرباالییها از دنده سنگین استفاده کنید.
 .2برای بهتر شدن شتابگیری ،ابتدا دنده را کاهش داده و دنده مناسب را انتخاب کنید و سپس مجددا

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

 .4در صورت مواجه شدن با حالت غیرعادی گیربکس مانند صدای غیرعادی ،تعویض دنده سخت و ،...

اقدام به شتابگیری نمایید.
 .3هنگام کاهش دنده و انتخاب دندهها از سبک به سنگین ،دندهها را به ترتیب کاهش دهید.
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در چرخهای جلو از ترمز دیسکی و در چرخهای عقب از ترمز دیسکی – کاسهای استفاده شده است
که ترمز کاسهای آن مختص ترمز دستی میباشد.

ترمز دستی

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

نحوه استفاده از خودرو

 4-۵سیستم ترمز

 1پس از پارک کردن خودرو ،اهرم ترمز دستی را به طور کامل باال بکشید تا از حرکت احتمالی
خودرو جلوگیری شود .پس از کشیدن اهرم ترمز دستی ،چراغ نشانگر مربوطه در صفحه کیلومترشمار
روشن خواهد شد.
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•برای جلوگیری از حرکت ناخواسته خودرو ،به جای ترمز دستی از دنده در زمان پارک کردن خودرو استفاده
نکنید .در هر پارک کردن خودرو باید از ترمز دستی استفاده کنید.

 2برای آزاد کردن ترمز دستی ابتدا اهرم را کمی به سمت باال بکشید و سپس دکمه ضامن اهرم را
فشار دهید و اهرم را تا انتها به سمت پایین فشار دهید .پس از آزاد شدن ترمز دستی ،چراغ نشانگر

نحوه استفاده از خودرو

هشدار

مربوطه در صفحه کیلومترشمار خاموش خواهد شد.
•قبل از شروع رانندگی ،از قرار گرفتن اهرم ترمز دستی در پایینترین موقعیت ممکن اطمینان حاصل
کنید .در غیر این صورت ،لنتهای ترمز دستی دچار فرسودگی زودرس خواهند شد.

ترمز

سیستم ترمز این خودرو دارای مدار دوبل ضربدری
میباشد .این نوع ترمز هیدرولیکی بوده و دارای دو
مدار مستقل از همدیگر میباشد .مزیت این نوع
ترمز این است که در صورت خرابی و وجود ایراد در
یکی از مدارها ،مدار دیگر قادر به ادامه کار میباشد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

توجه

البته در صورت بروز چنین شرایطی عمل ترمزگیری
در مقایسه با شرایط عادی سختتر خواهد بود و
توجه داشته باشید که فاصله ترمزگیری بیشتر
خواهد بود .چراغ هشدار سیستم ترمز نیز روشن
خواهد شد.
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هشدار

در صورت خرابی و عدم کارکرد یکی از مدارهای ترمز ،توصیه میشود با خودرو رانندگی نکنید و فورا جهت بازدید و
تعمیر آن به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

بوستر ترمز

بوستر ترمز به واسطه مکش ایجاد شده توسط موتور کنترل میشود و فقط در زمانی کارآیی دارد که
موتور روشن باشد .بنابراین در سرازیریها از خاموش کردن موتور خودداری کنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

توجه

برای کارایی بیشتر سیستم ترمز در سراشیبیهای تند ،از دنده سنگینتر استفاده کنید .در خودروهای
مجهز به گیربکس  ATاستفاده از حالت دستی گیربکس و انتخاب دنده مناسب توصیه میشود.
هنگام بکسل شدن خودرو و ایراد موتور ،بوستر ترمز از کار میافتد و برای جبران این نقصان باید فشار
بیشتری به پدال ترمز وارد کنید.

روغن ترمز
در حالت نرمال ،سطح روغن ترمز در مخزن باید
مابین عالیم ” “MAXو ” “MINقرار داشته باشد.
سطح روغن ترمز موجود در مخزن را به طور
منظم بازدید کنید.
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پاشیدن روغن ترمز بر روی پوست و یا چشم ،فورا محل را با مقدار زیادی آب شستوشو دهید.

چراغ هشدار سیستم ترمز

.

نکات ایمنی

با باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار ترمز روشن
شده و پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد .اگر
چراغ هشدار پس از گذشت چند ثانیه خاموش
نشود و یا در حین رانندگی روشن شود ،یعنی
سیستم ترمز دارای ایراد است و به عنوان اولین
اقدام ،سطح روغن ترمز مخزن را بررسی کنید
و در صورت نیاز به مقدار آن اضافه کنید .اگر
علت ایراد موارد دیگری باشد ،هر چه سریعتر با
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس حاصل
کنید.

نحوه استفاده از خودرو

.
طوالنی باز نگذارید.
.روغن ترمز دارای خاصیت خورندگی است .اجازه ندهید با پوست تماس پیدا کند .در صورت
روغن ترمز به شدت جاذب رطوبت میباشد .بنابراین درب مخزن روغن ترمز را به مدت

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

هشدار

تولید صدای ترمز در برخی زمانها طبیعی است .ولی اگر ترمز ،ایجاد صدای سایش آهن به آهن
به مدت زیاد بکند ،بیانگر تمام شدن لنتهای ترمز است که نیاز به تعویض دارد .خودروی خود را به
نمایندگی مجاز مدیران خودرو ببرید.

.

اگر ترمزها تولید صدای ممتد کرده و لرزشها را در هنگام ترمزگیری به فرمان منتقل کنند ،فورا
خودرو را به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو ببرید.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

.

لنتهای ترمزی که جدیدا تعویض شدهاند ،برای رسیدن به کارایی حداکثری نیاز به یک دوره
آببندی دارند .شاید در  200کیلومتر اول کارآیی ترمز کاهش یابد .زیاد کردن نیروی وارده به پدال
ترمز ،تنها راه جبران کم شدن اثر ترمز میباشد.

.

میزان ساییدگی لنت ترمز به شرایط کارکرد و نحوه رانندگی راننده بستگی دارد .خودروهایی که
بیشتر در ترافیک شهری مورد استفاده قرار میگیرند و دارای شرایط ترمزگیری زیاد هستند ،در
معرض سایش زیاد لنت ترمز قرار دارند .بنابراین الزم است خودروی خود را جهت بازدید ضخامت
لنت ترمز و یا تعویض آن بر طبق کیلومتر طی شده خودرو ،به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو ببرید.

.

در زمان رانندگی در جادههای سرازیری ،از دنده سنگین استفاده کنید تا از نیروی ترمز موتور
بیشترین استفاده را برده و از ترمزگیری ممتد جلوگیری کنید .در غیر این صورت ،ترمزها داغ شده
و فاصله ترمزگیری افزایش خواهد یافت و احتماال در بعضی مواقع ،کارایی خود را از دست بدهند.

.

یک لنت مرطوب باعث کاهش غیرعادی شتاب خودرو و گیجی چرخ در زمان ترمزگیری میشود.
پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا میزان کارایی ترمز را تست کنید .پس از رانندگی در آب عمیق ،این
تست میتواند نشان دهد که آیا کارایی ترمز تحتتاثیر قرار گرفته است یا خیر؟ برای خشک کردن لنت

ترمز ،ضمن رانندگی با سرعت مطمئنه ،پدال ترمز را به آرامی فشار دهید تا کارایی خود را مجددا باز یابد.

کاهش اثر ترمز

اگر در حین رانندگی کارایی ترمز خودرو کاهش یافت ،شما میتوانید با گرفتن ترمز دستی خودرو را
متوقف کنید ،با این تفاوت که فاصله ترمزگیری بیشتر از زمان استفاده از ترمز معمولی خواهد بود.
هشدار

•استفاده از ترمز دستی در حین رانندگی باعث خارج شدن کنترل خودرو از دست راننده به مدت کوتاه،
خواهد شد .اگر مجبور به استفاده از ترمز دستی برای متوقف کردن خودرو هستید ،برای جلوگیری
از انحراف ناشی از قفل شدن چرخ عقب ،نیروی وارده به اهرم ترمز دستی را به آرامی اعمال کنید.
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ترمز ضدقفل ) (ABSیک نوع سیستم ایمنی فعال میباشد و اصلیترین هدف استفاده از آن در خودروها،
حفظ قدرت مانورپذیری و حفظ تعادل خودرو با بهرهگیری از حداکثر نیروی چسبندگی بین تایر و جاده
میباشد.
با این حال  ABSدر همه شرایط نمیتواند از لغزش چرخهای خودرو جلوگیری کند .به طور مثال

نحوه استفاده از خودرو

 4-۶سیستم ترمز ضدقفل )(ABS

در رانندگی با سرعتهای خیلی زیاد در جادههای لغزنده و یا در صورت وجود برخی محدودیتهای
سیستم ترمز ضدقفل ) (ABSخودروی شما به همراه سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز )(EBD
جهت باال بردن کارآیی ترمز طراحی شده است.
سیستم ترمز ضدقفل ) (ABSزمانی که چرخها در
اثر ترمزگیری در حال قفل شدن باشند ،وارد عمل
میشود .در زمان ترمزگیری اگر پدال ترمز زیر پا
ضربه بزند و همراه با آن ،مقداری صدا تولید شو د
یعنی  ABSفعال میباشد .به عبارت دیگر تولید
کمی صدا و لرزش پدال ترمز زیر پا طبیعی است،
در این لحظه پدال ترمز را رها نکنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

فیزیکی مثل ایراد الستیک چرخ.

نکات الزم

در شرایط زیر سیستم  ABSتولید مقداری صدا خواهد کرد که طبیعی هستند:
 .1هنگامی که سوئیچ باز میشود و یا موتور روشن میشود ،سیستم  ABSشروع به خودارزیابی میکند
که همراه با تولید صدای خیلی کمی میباشد.
 .2صدای عمل کردن موتور ،پمپ و سوپاپهای بلوک ABS
 .3صدای برگشت پدال ترمز و یا ضربهزنی آن
 .4صدای فعال شدن سوپاپهای سیستم EBD
 .5صدای برخورد سیستم تعلیق با بدنه در ترمزگیری ناگهانی و شدید.
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هشدار

• در مورد سیستم  ABSنباید اغراق شود .اگر چه سیستم ترمز ضدقفل به حفظ کنترل خودرو کمک میکند
ولی همچنان باید با احتیاط و سرعت مطمئنه و رعایت فاصله از خودروی جلویی رانندگی کرد.

• اگر چسبندگی تایر با جاده بیش از حد مجاز باشد و یا در رانندگی در شرایط بارندگی و لغزنده بودن جاده
که لغزش تایر را داشته باشیم ،سیستم ترمز ضدقفل ،کمکی به کنترل خودرو نخواهد کرد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

توجه
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�  سایز تایرها و طرح آج آنها تاثیر مهمی بر روی کارکرد  ABSدارند .اطمینان حاصل کنید تایرهای
خودرو یا تایرهای جدیدی که قصد تعویض آنها را دارید ،سایز و شاخص بار قابل تحمل و ساختار یکسانی با

تایرهای دیگر داشته باشند .متفاوت بودن مشخصات یکی از تایرها با تایرهای دیگر ،عملکرد  ABSرا میتواند
تحتتاثیر قرار دهد .توصیه شرکت مدیران خودرو استفاده از تایرهای استاندارد و شرکتی میباشد.
�   ABSبه منظور کوتاه کردن فاصله ترمزگیری طراحی نشده است .هنگام رانندگی در شرایط زیر ،فاصله
مناسب از خودروی جلویی را رعایت کنید:

• هنگام رانندگی در جادههای برفی و یا در جادههای گلی.
• زمانهایی که از زنجیر چرخ استفاده میکنید.
• هنگام عبور از روی سرعتگیرها و موانع.

• هنگام عبور از روی چالهها و دستاندازها.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

سیستم  ABSبالفاصله پس از فشار دادن پدال

اصــول مهم در بــه کارگیری
ترمز ABS

ترمز در زمان ترمز ناگهانی فعال خواهد شد
تا عالوه بر عمل ترمزگیری ،کنترل فرمان نیز
 .1محکــم فشــاردادن و
نگهداشتن پدال ترمز

بتواند در دست راننده باشد .حتی اگر فضای

نحوه استفاده از خودرو

عملکرد سیستم ABS

کافی وجود داشته باشد ،میتوانید برای
بپیچانید.

 .2برای جلوگیــری از برخورد با
مانع،فرمان را بپیچانید .با وجود
ترمزگیــری اضطراری ،میتوانید
عمل پیچیدن را انجام دهید.

هشدار

• درست است که  ،ABSاثربخشی بهتری به ترمز میدهد ،ولی بسته به شرایط جادهای فاصله
ترمزگیریها تفاوت زیادی خواهد داشت.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

جلوگیری از برخورد با مانع ،فرمان را نیز

•  ABSنمیتواند کوتاه شدن فاصله ترمزگیری در شرایط مختلف جادهای از قبیل جاده ماسهای یا جاده
برفی را تضمین کند .در مقایسه با خودروهای بدون  ،ABSشاید خودروی شما نیاز به فاصله ترمزگیری
زیادی داشته باشد.

• همچنین  ABSنمیتواند ریسک خطر ناشی از عدم رعایت فاصله با خودروی جلویی ،رانندگی در آب،
پیچیدنهای سریع یا رانندگی در جادههای نامساعد را کاهش دهد ،و یا نمیتواند از تصادف ناشی از

رانندگی بدون احتیاط و نامناسب جلوگیری کند.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم
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چراغ اخطار ABS
پس از باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار  ABSروشن
شده و سیستم  ABSشروع به خودارزیابی خواهد
کرد .اگر چند ثانیه پس از باز شدن سوئیچ ،چراغ
هشدار  ABSخاموش شود ،یعنی سیستم به درستی
کار میکند ولی اگر چراغ هشدار خاموش نشود و
یا در حین رانندگی روشن شود ،بیانگر وجود
ایراد در سیستم  ABSمیباشد.
اگر  ABSایراد داشته باشد ،راننده هنوز سیستم ترمز معمولی را در اختیار دارد ،با این تفاوت که برای
ترمز گرفتن باید نیروی کمتری به پدال ترمز وارد شود تا از قفل شدن چرخها جلوگیری شود .اگر
چراغ هشدار روشن باشد باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنید و برای جلوگیری از بروز حادثه ،هر
چه سریعتر به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
هشدار

•اگر چراغ  ABSو چراغ هشدار سیستم ترمز به طور همزمان روشن شوند ،فورا خودرو را در یک مکان مناسب
متوقف کرده و فالشر را روشن کنید و جهت بازدید و تعمیر خودروتوسط شماره 021-47651با امداد مدیران

خودرو تماس بگیرید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

چراغ اخطار ESP
پس از باز شدن سوئیچ ،چراغ هشدار  ESPنیز
روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش خواهد شد.
زمانی که  ESPفعال باشد ،چراغ هشدار آن به
صورت چشمکزن در خواهد آمد .اگر چراغ هشدار
به طور دایم روشن بماند ،یعنی سیستم دارای ایراد
است .جهت حفظ ایمنی خودرو ،در اسرع وقت به

نحوه استفاده از خودرو

کنترل الکترونیکی پایداری خودرو ) (ESPتعادل خودرو در شرایط مختلف رانندگی را حفظ کرده و
کنترل هدایت خودرو را بهتر میکند .اگر خودرو به طور ناگهانی از مسیر خارج شود ESP ،با اعمال
نیروی ترمز بر روی چرخی که مناسب باشد ،خودرو را به مسیر اصلی خود باز میگرداند .برای حفظ
پایداری خودرو ممکن است قدرت موتور نیز کاهش داده شود.
 ESPاز سنسورهایی بهره میبرد که میتوانند مسیری که راننده قصد دارد خودرو را به آن سمت
هدایت کند ،تشخیص داده و با مسیر اصلی خودرو مقایسه کند .اگر مسیر اصلی حرکت خودرو با
مسیری که راننده قصد پیچیدن به آن سمت را دارد ،همسویی نداشته باشد ESP ،چرخ مناسب
را شناسایی کرده و به آن نیروی ترمزی وارد میکند تااز انحراف بیشتر خودرو جلوگیری  کند.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

 4-۷سیستم پایداری الکترونیکی خودرو ( ESPدر صورت تجهیز)

یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه
کنید.

.

هشدار

سرعت زیاد ،پیچیدن ناگهانی ،شرایط جادهای و  ...ممکن است با وجود فعال بودن  ESPهم

منجر به حادثه شود ESP .نمیتواند تحت محدودیتهای ذکر شده از منحرف شدن خودرو به

طور حتمی جلوگیری کند .حتی اگر خودروی شما مجهز به  ESPباشد ،همچنان باید با رعایت
احتیاط و احترام به قوانین ،رانندگی کنید.
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کلید غیرفعال کردن ESP
کلید غیرفعال کردن  ESPدر زیر پنل کنترل
تهویه مطبوع قرار دارد .این دکمه را فشار دهید
تا  ESPغیرفعال شود و چراغ  ESP OFFنیز
روشن شود .برای فعالسازی مجدد  ،ESPکلید

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

را یک بار دیگر فشار دهید .با فعال شدن ،ESP
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چراغ نشانگر  ESP OFFنیز خاموش خواهد شد.
توجه

•برای بهبود کشش خودرو در جادههای شنی و سنگریزهای ،توصیه میشود که  ESPرا غیرفعال کنید.

.
.

� شرایط نامناسب فعال بودن ESP

هنگامی که خودرو در جادههای برفی یا جادههایی که دارای سطح نرم میباشند ،گیر افتاده باشد.
هنگامی که از زنجیر چرخ استفاده میشود.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

استفاده از سیستم فرمان هیدرولیک باعث نرم شدن فرمان و بهتر شدن هدایت خودرو میشود.
توجه

•برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم فرمان ،غربیلک فرمان را بیشتر از  5ثانیه در منتهیالیه سمت
راست یا چپ نگه ندارید.

نحوه استفاده از خودرو

 4-۸فرمان هیدرولیکی

سطح روغن هیدرولیک در مخزن باید بین
عالمتهای ” “MAXو ” “MINقرار داشته باشد.
اگر سطح روغن پایینتر از عالمت ” “MINباشد،
به مقدار الزم روغن هیدرولیک اضافه کنید تا
سطح آن در حد استاندارد شود.

توجه

• اگر پس از روشن شدن موتور ،برای چرخاندن غربیلک فرمان به نیروی بیشتری نیاز داشته باشید ،احتماال
سیستم فرمان هیدرولیک دچار مشکل شده است .در اولین فرصت به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

روغن هیدرولیک فرمان

خودرو مراجعه کنید.

• پس از خاموش شدن موتور ،خودرو فاقد فرمان هیدرولیک خواهد بود .در این زمان شما کماکان میتوانید
فرمان را بچرخانید ولی به نیروی بیشتری نیاز خواهید داشت.
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 4-۹کروز کنترل (در صورت تجهیز)

از کروز کنترل برای ثابت نگه داشتن سرعت خودرو بدون استفاده از پدال گاز استفاده میشود.

1

2

3

چراغ نشانگر کروز کنترل
SET/RES/+

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

 4دکمه روشن خاموش OFF/ ON

نحوه استفاده از کروز کنترل

 .1دکمهOFF/ ONروی غربیلک فرمان را فشار دهید .چراغ نشانگر کروز کنترل بر روی صفحه
کیلومترشمار به حالت چشمکزن در خواهد آمد.

 .2زمانی که سرعت خودرو در محدوده  40-130 km/hقرار دارد ،دکمه تنظیم را به

سمت  SET/-

بچرخانید تا سرعت خودرو به عنوان سرعت کروز کنترل تنظیم شود .چراغ نشانگر کروز کنترل پس
از تنظیم سرعت ،به طور دائم روشن میماند .
توجه

•اگر چراغ نشانگر کروز کنترل همچنان چشمک بزند ،یعنی کروز کنترل هنوز فعال نیست ،مراحل باال را
مجددا تکرار کنید .اگر باز هم خودرو وارد سیستم کروز کنترل نشد ،جهت بررسی و یا تعمیر سیستم به یکی
از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

 .3برای خارج شدن از کروز کنترل ،دکمه  OFF/ONرا یک بار دیگر فشار دهید .چراغ نشانگر کروز
کنترل نیز خاموش خواهد شد.
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در زمان فعال بودن کروز کنترل به روشهای زیر میتوانید سرعت را تنظیم کنید:

.
.
.

� تنظیم دقیقتر

دکمه  RES /+را کمتر از  0/5ثانیه فشار دهید تا سرعت خودرو را در هر مرتبه فشردن این دکمه

نحوه استفاده از خودرو

تنظیم سرعت

 2 Km/hافزایش دهید.
 Km/hکاهش دهید.
در هر لحظه که دکمه تنظیم را رها کنید ،سرعت همان لحظه خودرو به عنوان سرعت کروز کنترل

انتخاب خواهد شد.

.
.
.

� تنظیم سریع

دکمه  RES /+را بیشتر از  0/5ثانیه فشار دهید تا سرعت خودرو برای کروز کنترل به طور مرتب

افزایش یابد.
دکمه  SET /-را بیشتر از  0/5ثانیه فشار دهید تا سرعت خودرو برای کروز کنترل به طور پیوسته کاهش

یابد.
در هر لحظه که دکمه تنظیم را رها کنید ،سرعت همان لحظهی خودرو به عنوان سرعت کروز

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

دکمه  SET /-را  کمتر از  0/5ثانیه فشار دهید تا سرعت خودرو را در هر مرتبه فشردن این دکمه2

کنترل انتخاب خواهد شد.
هشدار

• فشار دادن طوالنیمدت دکمه  RES/+توصیه نمیشود ،چرا که باعث افزایش مداوم و متوالی سرعت شده
و میتواند خطرناک باشد.

• فشار دادن طوالنیمدت دکمه  SET/-به منزله ترمز گرفتن نیست ،لذا در صورت نیاز به کاهش سرعت از
پدال ترمز استفاده کنید.

پدال گاز را فشار دهید تا سرعت خودرو افزایش یابد .سپس پدال گاز را رها کرده و دکمه تنظیم
کروز کنترل SET/-را فشار دهید تا کروز کنترل بر روی سرعت مورد نظر تنظیم شود .اگر دکمه تنظیم
فشرده نشود ،کروز کنترل روی تنظیم قبلی خواهد ماند.
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نحوه استفاده از خودرو

فعال/غیرفعال کردن مجدد کروز کنترل

زمانی که کروز کنترل فعال باشد ،با فشار دادن پدال ترمز (در مدل مجهز به گیربکس  )ATو یا فشار

دادن پدال کالچ (در مدل مجهز به گیربکس دستی) ،کروز کنترل به طور موقت غیرفعال شده و چراغ
نشانگر آن به حالت چشمکزن در خواهد آمد و کروز کنترل وارد حالت آماده به کار خواهد شد.

.
قرار خواهد داشت و راننده میتواند به رانندگی معمولی خود بپردازد.
فشار دهید تا کروز کنترل به حالت قبلی خود
 .برای فعال کردن مجدد کروز کنترل ،دکمه /+

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

اگر هیچ اقدامی روی دکمههای کروز کنترل صورت نپذیرد ،سیستم همچنان در حالت آماده به کار
RES

بازگردد .اگر دکمه  RES/+را فشار داده و نگه دارید ،سرعت خودرو به طور متوالی افزایش خواهد یافت.
سرعت لحظهای که دکمه تنظیم رها شود ،به عنوان سرعت کروز کنترل منظور خواهد شد.
توجه

• فعال شدن مجدد کروز کنترل به شرطی میتواند صورت پذیرد که سرعت خودرو در محدوده
 40-1۳0 Km/hباشد.

• اگر از کروز کنترل استفاده نمیکنید ،آن را خاموش کنید تا در زمان استفاده مجدد ،دچار اشتباه نشوید.

مواقعی که نباید از کروز کنترل استفاده کرد

در صورت مواجه شدن با شرایط زیر ،از کروز کنترل استفاده نکنید .استفاده از کروز کنترل میتواند

.
.
.
.
.
.

باعث بروز حادثه شود.
در ترافیکهای سنگین

در جادههایی که دارای پیچهای تند میباشد
در جادههای پر پیچ و خم

در جادههای لغزنده (جادههای پوشیده از برف و یخ)

در حمل و نقل اضطراری و بکسل کردن
در شیبهای تند

(در سرازیری با شیب تند ممکن است سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده کروز کنترل بیشتر شود).

120

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

یونیت کنترل هشدار دنده عقب

زمانی که سوئیچ موتور باز باشد ،پس از درگیر
شدن دنده عقب ) ،(Rسیستم هشدار دنده عقب

نحوه استفاده از خودرو

 4-1۰سیستم هشدار دنده عقب

فعال شده و اطالعات مربوطه در نمایشگر صفحه
با آن بوق اخطار توسط صفحه کیلومترشمار تولید
خواهد شد.

شرایط عملکرد سیستم هشدار دنده عقب

 .1زمانی که سوئیچ موتور باز باشد ،سیستم پس از قرار گرفتن دسته دنده در موقعیت دنده عقب ) (Rفعال

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

کیلومترشمار نمایش داده خواهد شد و همزمان

میشود.
 .2خودرو در حال حرکت به سمت عقب باشد و سرعت آن بیشتر از  5 Km/hنباشد.
 .3محدودهی دمایی کارکرد سنسورهای دنده عقب بین  80تا  -30درجه سانتیگراد میباشد.
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نحوه استفاده از خودرو
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

برد عملکرد سنسورهای دنده عقب
فرکانس بوق اخطار با تغییر یافتن فاصله مستقیم بین سنسور و مانع تغییر خواهد یافت.

فاصله مستقیم
)(cm

.
.

سنسور عقب
چپ

سنسور عقب
وسط

سنسور عقب
راست

فرکانس بوق
اخطار

95 – 150

1 Hz

65 – 95

2 Hz

40 – 65

4 Hz

≥35

بوق ممتد

خود ارزیابی سیستم

سیستم هشدار دهنده دنده عقب دارای قابلیت خودارزیابی میباشد .زمانی که یک یا هر دو سنسور

دنده عقب با ایرادی مواجه شوند ،پیغام مربوطه درصفحه کیلومتر ظاهر خواهد شد.
پیغام خطا با فرکانس  ۱ HZبه همراه بوق اخطار به مدت ۲ثانیه فعال خواهد شد.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

فاصله تشخیص داده شده ،کوتاهترین فاصله مستقیم بین سنسور دنده عقب و مانع میباشد.

حداکثر فاصله قابل تشخیص برای سنسور دنده عقب برابر با 150سانتیمترمیباشد.
کمترین فاصله برای شناسایی دقیق تا مانع  5سانتیمتر میباشد .به طور مثال اگر فاصله مانع با سنسور

 64سانتیمتر باشد ،سیستم آن را  60سانتیمتر نمایش خواهد داد.

نحوه استفاده از خودرو

.
.
.

راهنمای استفاده

سنسورهای دنده عقب توانایی تشخیص اشیایی نظیر
تور ،سیم خاردار ،فنس ،طناب ،نرده و  ...را ندارند.

اشیا و موانعی که ارتفاع آنها خیلی کم باشد ،توسط
سنسورهای دنده عقب تشخیص داده نمیشوند.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

در برخی از شرایط حتی اگر موانع خیلی نزدیک به سنسورهای دنده عقب باشند ،بوق اخطار به صدا
در نمیآید .به بعضی از این شرایط در زیر اشاره شده است:

سنسورهای دنده عقب احتماال موانعی که ارتفاع
آنها از سپر عقب زیادتر باشد ،تشخیص نخواهند
داد .
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نحوه استفاده از خودرو

موانعی مانند برف نرم ،پنبه و اسفنج که امواج
ماورا صوت را به راحتی جذب میکنند ،توسط
سنسورهای دنده عقب تشخیص داده نمیشوند.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

اگر قطرات آب پاشیده شده بر روی سنسورها یخ
بزند ،سنسور قادر به تشخیص موانع نخواهد بود.

زمانی که سطح سنسورهای دنده عقب با برف
یا گل و الی پوشیده شود ،موانع برای سنسورها
قابل تشخیص نخواهد بود.

در صورت وجود چندین مانع ،فقط مانعی که
کمترین فاصله را با هر کدام از سنسورها داشته
باشد ،شناسایی خواهد شد.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

•برای موانع خارج از محدوده دید سنسور دنده عقب ،بوق اخطار به صدا در نخواهد آمد .اگر در یک
لحظه موانع متعددی وجود داشته باشند ،بوق اخطار فقط برای نزدیکترین مانع فعال خواهد شد .باید
توجه داشت که در این زمان شاید سنسور طرف دیگر با مانع دیگری روبهرو شود ،ولی چون فاصلهاش
زیادتر است ،محاسبه نمیشود.

نحوه استفاده از خودرو

توجه

در شرایط زیر ممکن است سنسورهای دنده عقب آالرم و اطالعات اشتباه بدهند:

شده باشد.

زمانی که فرستنده و یا آنتن با فرکانس باال روی
خودرو نصب شده باشد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

زمانی که خودرو در شیب بسیار تند قرار داده

در صورتی که وسایل یا دستگاههایی در اطراف
خودروی شما تولید امواج مافوق صوت کنند ،مانند
صدای بوق خودروهای دیگر ،موتور سیکلتها یا
صدای ترمزهای بادی کامیون های سنگین.
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نحوه استفاده از خودرو
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

زمان رانندگی در جادههای برفی یا بارانی
در صورتی که بوق اخطار سیستم رادار دنده عقب اشتباه باشد ،موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید:

.1پوشیده شدن سطح سنسورها توسط مواد خارجی
.2یخ زدن سطح سنسورها
.3پارک بودن طوالنی مدت خودرو در هوای گرم و یا سرد

اگر علت ایراد را پیدا نکردید ،با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.

تمیزکردن سنسورهای دنده عقب

در زمان شست و شوی خودرو ،برای تمیز کردن سطح سنسورهای دنده عقب از یک پارچه نرم و آب
کم فشار استفاده کنید.

توجه

•شستن سنسورها با آب پرفشار و فشار دادن و ضربه زدن باعث آسیب دیدگی آن ها و در نتیجه کارکرد
نامناسب سنسور خواهد شد.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

میکند .تصاویر ارسالی دوربین در صفحه نمایشگر سیستم صوتی به نمایش در میآید .این تصاویر
تقریبا مشابه تصاویری است که در آینه داخل کابین مشاهده میشود.

به شرط باز بودن سوئیچ ،پس از درگیر شدن
دنده عقب ) ،(Rتصاویر دوربین دنده عقب نمایش
داده میشود.
      منطقه سبز:احتیاط
منطقه زرد :رانندگی آهسته
منطقه قرمز :توقف
منطقه نارنجی :خطوط متحرک و راهنما

� دوربین دنده عقب

دوربین دنده عقب بر روی درب صندوق و
مطابق با شکل مقابل نصب شده است و دارای
لنز مخصوص میباشد .فواصل مشاهده شده در

نحوه استفاده از خودرو

دوربین دنده عقب با نمایش منطقهی پشت خودرو به هنگام استفاده از دنده عقب به راننده کمک

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

 4-۱۱دوربین دنده عقب (در صورت تجهیز)

تصویر با فواصل واقعی متفاوت است.

� محدوده پوشش دوربین دنده عقب
منطقه قابل پوشش برای دوربین دنده عقب محدود است .موانعی که به گوشههای سپر عقب نزدیکاند
و یا در زیر سپر قرار میگیرند ،در صفحه نمایش قابل مشاهده نمیباشند.
محدوده نمایش داده شده به جهت حرکت خودرو و شرایط جاده بستگی دارد.
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نحوه استفاده از خودرو

.
.
.
.
.
.

در شرایط زیر حتی اگر سیستم به درستی کار کند ،احتماال دیدن تصاویر مشکل خواهد بود:
اگر خودرو در ناحیه تاریک قرار داشته باشد ،مانند شب.
دمای هوای اطراف دوربین خیلی باال و یا خیلی پایین باشد.
قطرات آب روی دوربین نشسته باشد یا رطوبت هوا خیلی باال باشد ،مانند هوای بارانی.

مواد خارجی از قبیل برف و یا گل و الی به سطح خارجی لنز دوربین چسبیده باشد.
سطح دوربین دنده عقب خراشیده شده باشد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

اگر نور خورشید و یا نور چراغ خودروی عقبی به طور مستقیم به لنز دوربین بتابد.
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.
.

� شرایط نامناسب برای استفاده از دوربین دنده عقب
در جادههای یخی و لغزنده

در جادههایی که پهن و صاف نباشند( .نظیر پیچها)
هشدار

در زمان استفاده از دوربین دنده عقب ،موارد زیر را رعایت کنید تا از بروز حادثه جلوگیری شود:
• هنگام حرکت با دنده عقب ،فقط به تصاویر دوربین دنده عقب اکتفا نکنید.

• همیشه از آینههای خودرو نیز جهت شناسایی مسیر حرکت خود استفاده کنید.
• فاصله نمایش داده شدهی مانع با خودرو ،با فاصله واقعی آنها متفاوت است.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

• از بازکــردن  ،تعمیــر یــا دســتکاری دوربیــن خــودداری کنیــد ،زیــرا ممکــن اســت باعــث عملکــرد
نادرســت آن شــود .
•در صــورت کثیــف شــدن لنــز دوربیــن آن را بــا آب بشــویید و توســط پارچــه نــرم ســطح آن را پــاک
کنیــد .همچنیــن امــکان تمیــز کــردن ســطح لنــز دوربیــن بــا حــال هــای مالیــم وجــود دارد .
•از فشــار آوردن بیــش از حــد بــه ســطح دوربیــن هنــگام تمیــز کــردن آن خــودداری کنیــد زیــرا

نحوه استفاده از خودرو

توجه

•از تمــاس مســتقیم حــال هــای ارگانیــک   ،پولیــش  ،حــال پــاک کننــده مخصــوص شیشــه و
رنــگ بــا ســطح لنــز دوربیــن جلوگیــری کنیــد و در صــورت تمــاس  ،فــورا ً ســطح لنــز را بشــویید
و پــاک کنیــد.
•وقتــی کــه سیســتم در دمــای پاییــن عمــل کنــد ممکــن اســت برخــی تصاویــر تــار و تصاویــر
متحــرک بهــم ریختــه وتغییــر شــکل یافتــه باشــد .
•هنــگام کارواش خــودرو از تمــاس مســتقیم آب تحــت فشــار واترجــت بــا ســطح لنــز دوربیــن جــدا ً
خــودداری کنیــد  ،در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت عملکــرد دوربیــن ایــراد پیــدا اکنــد.
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ممکــن اســت خــط و خــش در ســطح لنــز ایجــاد گــردد.
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 ۴-۱۲سیستم کنترل فشار باد تایر ()TPMS

بــه منظــور افزایــش قابلیــت هــای ایمنــی  ،خــودروی شــما بــه سیســتم کنتــرل فشــار بــاد تایــر
( )TPMSتجهیــز شــده اســت تــا زمانــی کــه فشــار بــاد یــک یــا چنــد تایــر کمتریــا بیشــتر از

حــد اســتاندارد باشــد  ،چــراغ اخطــار مربوطــه را روشــن نمایــد .در صــورت روشــن شــدن ایــن

چــراغ شــما بایــد خــودرو را متوقــف کــرده و پــس از بازدیــد تایــر هــا  ،بالفاصلــه فشــار بــاد آنهــا
را تنظیــم کنیــد .رانندگــی کــردن بــا تایــر کــم بــاد باعــث داغ شــدن و آســیب دیدگــی تایــر

مــی شــود .همچنیــن تایــر کــم بــاد ســبب افزایــش میــزان مصــرف ســوخت  ،کاهــش عمــر

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

مفیــد تایــر  ،کــم شــدن قابلیــت فرمــان پذیــری و ترمزگیــری خــودرو مــی شــود.
توجه

• بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ســرویس و نگهــداری تایــر هــا و تنظیــم صحیح فشــار بــاد آنها جــزء وظایف
راننــده مــی باشــد و نبایــد سیســتم  TPMSرا جایگزینــی بــرای آنهــا تلقــی نمــود  ،مخصوصــا زمانــی کــه
میــزان کــم بــودن فشــار بــاد تایــر در حــدی نباشــد کــه باعــث روشــن شــدن چــراغ اخطــار شــود.

� چراغ اخطار کم بودن فشار باد
تایر

همزمان با باز شدن سوئیچ  ،این چراغ روشن شده

و پس از گذشت  3ثانیه خاموش می شود .اگر
چراغ اخطار کم بودن فشار باد تایر خاموش نشود
و یا در حین رانندگی روشن شده   و همزمان
پیغام مربوطه در نمایشگر چند منظوره ظاهر شود  
یعنی فشار باد تایرها صحیح نیست و یا  اینکه
سیستم  TPMSایراد دارد .لذا الزم است بالفاصله
فشار باد تایر ها را بررسی نموده و در صورت نیاز
اقدام به تنظیم باد و یا تعویض تایر نمائید.
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نماد مربوط به همان تایر بر روی صفحه نمایشگر
چند منظوره شروع به چشمک زدن خواهد نمود.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

فشار باد تایر را هر چه سریع تر تنظیم کنید.

نحوه استفاده از خودرو

در صورت کم یا زیاد باد بودن هر کدام از تایرها ،

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 ۴-۱۳سایر تجهیزات جانبی(در صورت تجهیز)
بــرای کمــک بــه رانندگــی ایمــن و راحــت  ،سیســتم هایــی کــه در زیــر تشــریح خواهنــد شــد
بطــور خــودکاردر شــرایط مختلــف رانندگــی فعــال مــی شــوند و پاســخگوی نیازهــای خــودرو و
راننــده خواهنــد بــود  .مطلــع باشــید کــه ایــن سیســتم هــا صرفـاً تجهیزاتــی جهــت کمــک بــه

راننــده مــی باشــند و نبایــد راننــده کامـ ً
ا بــه آن هــا متکــی باشــد و هوشــیاری و دقــت الزم را
در رانندگــی نداشــته باشــد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

� سیستم کنترل خودرو در سرباالیی ( ) HHC

سیســتم کنتــرل خــودرو در ســرباالیی و شــیب طراحــی شــده اســت تــا بــه راننــده کمــک کنــد در
جــاده شــیب دار خــودرو بــه راحتــی بــه ســمت جلــو حرکــت کنــد  .وقتــی کــه خــودرو در ســرباالیی
قــرار گرفتــه باشــد و راننــده پــا را از روی پــدال ترمــز بــردارد و روی پــدال گاز قــرار دهــد ،ایــن

سیســتم از حرکــت لحظــه ای خــودرو بــه ســمت عقــب جلوگیــری مــی کنــد ( بــه مــدت حــدودا ً
 2ثانیــه )
هشدار

• بیش از حد به سیستم  HHCمتکی نباشید ،زیرا ممکن است در شیب تند نتواند مانع حرکت خودرو به
سمت عقب شود  .بنابراین همیشه آماده  باشید تا در صورت لزوم پا را روی پدال ترمز قرار دهید و مانع از
حرکت به سمت عقب خودرو شوید  ،در غیر این صورت ممکن است خودرو به عقب حرکت کند و منجر به
ناتوانی در کنترل آن و حتی تصادف شود.
• پس از رها کردن پدال ترمز  ،فورا ً پدال گاز را فشار دهید تا خودرو شروع به حرکت کند  .اگر پایتان را بیش
از  2ثانیه از روی پدال ترمز بردارید و پدال گاز را فشار ندهید عملکرد سیستم  HHCغیرفعال خواهد شد و
خودرو با توجه به شیب جاده ممکن است به سمت عقب حرکت کند و منجر به تصادف شود.

سیستم  HHCپس از رها کردن پدال ترمز وقتی که شرایط زیر فراهم باشد حدود  2ثانیه فعال می شود

.
.
.

و از حرکت به سمت عقب خودرو جلوگیری می کند :

132

اهرم تعویض دنده در موقعیت حرکت رو به جلو (  ) Dقرار داشته باشد .
اهرم ترمز دستی آزاد باشد.
خودرو در سرباالیی قرار گرفته باشد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

سیســتم الکترونیکــی کمکــی ترمــز در ترمزگیــری هــای اضطــراری بطــور اتوماتیــک فعــال مــی

شــود و بــه افزایــش راندمــان سیســتم ترمــز  ،کاهــش مســافت ترمــز و افزایــش ایمنــی سرنشــینان
کمــک مــی کنــد.
در ترمزهــای ناگهانــی ایــن سیســتم بطــور اتوماتیــک موجــب افزایــش نیــروی ترمــزی شــده بــدون

نحوه استفاده از خودرو

� سیستم الکترونیکی کمکی ترمز () EBA

� سیستم کنترل کشش () TCS

سیســتم کنتــرل کشــش از لغــزش و ســرخوردن چــرخ هــا وقتــی کــه خــودرو در جــاده لغزنــده

حرکــت کنــد  ،جلوگیــری مــی نمایــد  .ایــن سیســتم فقــط وقتــی کــه لغــزش در چــرخ هــا را
شناســایی کنــد عمــل مــی کنــد و ترمــز چــرخ هــای جلــو یــا عقــب را فعــال مــی ســازد تــا گشــتاور
کمتــری بــه چــرخ در حــال لغــزش برســد.
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آنکــه راننــده مجبــور باشــد نیــروی زیــادی را بــه پــدال ترمــز اعمــال کنــد.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

 4-14اقدامات احتیاطی
انجام بازدیدهای قبل از سفر یک اقدام مفید میباشد .چند دقیقه بازدید خودرو ،تضمینی برای
امنیت و رانندگی ایده آل است.
هشدار

•اگر این بازدیدها را در یک محل سربسته انجام میدهید ،از تهویه مناسب محل ،اطمینان حاصل کنید.

قبل از روشن کردن خودرو
� بیرون خودرو

 .1تایرها (شامل الستیک زاپاس) :فشار باد تایرها ،بریدگی ،آسیبدیدگی و یا سایش بیش از حد تایرها
را بررسی کنید.
 .2پیچ چرخها :مطمئن شوید که هیچیک از پیچهای چرخها باز و یا شل نمیباشند.
 .3نشتی مایعات :مدتی پس از پارک کردن خودرو ،زیر خودرو را برای بازدید نشتی سوخت ،روغن
موتور ،آب و سایر مایعات بررسی کنید (چکیدن قطرات آب پس از استفاده از کولر طبیعی است).
 .4چراغها :از کارکرد صحیح و مناسب چراغهای جلو ،چراغ ترمز ،چراغ عقب ،چراغهای راهنما و سایر
چراغها اطمینان حاصل کنید .مهمتر از همه چراغهای جلو میباشند.
 .5شبکه زیر شیشه جلو :برف ،برگ و هر گونه
گرفتگی را از روی این شبکه تمیز کنید.
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 .1جک و آچار چرخ :از وجود جک و آچار چرخ در داخل خودرو اطمینان یابید.
 .2کمربندهای ایمنی :قفل شدن مطمئن کمربندها ،عدم وجود پارگی و عدم فرسودگی کمربندها را بازدید
کنید.
 .3صفحه کیلومتر و کنترلهای روی داشبورد :از صحت کارکرد چراغهای هشداردهنده و چراغهای

نحوه استفاده از خودرو

� داخل خودرو

نشانگر و نیز کلیدهای کنترل روی داشبورد مطمئن شوید.

� موتور و محفظه موتور

 .1فیوزهای یدکی :از وجود فیوزهای یدکی اطمینان حاصل کنید .فیوزهای یدکی باید در آمپرهای
مختلف مطابق با راهنمای درج شده بر روی درب جعبه فیوز در دسترس باشند.
 .2مایع خنککننده :سطح مایع خنککننده باید در حد عالمت  MAXروی منبع انبساط رادیاتور باشد.
 .3باتری و کابلهای آن :رسوب بستن ،شل شدن و ترک برداشتن احتمالی قطبهای باتری را بررسی
کنید .کابلهای باتری باید در شرایط خوبی بوده و اتصال آنها مناسب باشد.
 .4سیمکشی :دسته سیمها را از نظر شل بودن و افتادگی و یا تا شدن و  ...بررسی کنید.
 .5لولههای سوخت :لولهها را از لحاظ داشتن نشتی یا شل بودن اتصاالت بازدید کنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

 .4ترمز :مطمئن شوید پدال ترمز دارای کورس حرکت مناسب میباشد.

� درب موتور

قبل از شروع رانندگی مطمئن شوید که قفل درب موتور به درستی و به طور کامل چفت شده باشد.
در غیر این صورت ،احتمال باز شدن و مسدود کردن دید شما در حین رانندگی وجود خواهد داشت.

پس از روشن کردن خودرو

 .1سیستم اگزوز :هر گونه نشتی هوا از لولههای اگزوز و صدای غیرعادی را بررسی کرده و فورا رفع
عیب کنید.
 .2سطح روغن موتور :خودرو را در سطح صاف متوقف کنید و موتور را خاموش کنید 5 .دقیقه بعد
میزان روغن موتور را به وسیله گیج روغن بازدید کنید.
Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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هنگام رانندگی

 .1آمپرها و درجهها :از صحت عملکرد کلیه آمپرها و درجهها اطمینان حاصل کنید.
 .2ترمزها :در یک مکان امن ،عدم انحراف خودرو به یک سمت در هنگام ترمزگیری را بررسی کنید.
 .3هر چیز غیرعادی دیگر مانند شل بودن قطعات و نشتیها و صداهای غیرطبیعی را بررسی کنید.

پارک کردن خودرو

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

پارک کردن صحیح خودرو یکی از مهمترین بخشهای رانندگی ایمن میباشد .شما باید خودرو را در
محلی پارک کنید که دارای فضای کافی بوده و شما بتوانید دید خوبی نسبت به اطراف داشته باشید
و پارک کردن شما اختاللی در ترافیک به وجود نیاورد.
مراحل پارک کردن خودرو به شرح ذیل است:
 .1در مدلهای مجهز به گیربکس  CVTپدال ترمز را تا زمانی که خودرو به طور کامل متوقف شود،
فشار دهید.
در مدلهای مجهز به گیربکس دستی پدال ترمز و پدال کالچ را به طور همزمان تا توقف کامل خودرو
فشار دهید.
 .2اهرم ترمز دستی را بکشید.
 .3در مدلهای مجهز به  گیربکس   ، ATدستهدنده را در موقعیت  Pقرار دهید.
برای مدل مجهز به گیربکس دستی :دستهدنده را در موقعیت ( Nخالص) قرار دهید.
 .4سوئیچ را ببندید.

توجه

•هنگام ترک خودرو ،مطمئن شوید که همهی دربها را قفل کردهاید و کلید را همراه خود دارید.
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هنگام پارک کردن خودرو در خیابانهای شیبدار ،بهتر است که متناسب با شیب خیابان (مطابق تصاویر
زیر) چرخها را به یک سمت بچرخانید تا از حرکت ناخواسته خودرو و بروز حوادث جلوگیری شود.

� پارک کردن در سرازیری

نحوه استفاده از خودرو

پارک کردن خودرو در شیب

چرخهای جلو را به سمت جدول کنار خیابان
حرکت کند و چرخها به آرامی به جدول کنار
خیابان تکیه دهند .سپس اهرم ترمز دستی را
بکشید.

� پارک کردن در سرباالیی

چرخهای جلو را به سمت مرکز خیابان متمایل
کنید و اجازه دهید تا خودرو کمی به عقب
حرکت کرده و چرخهای جلو به آرامی به جدول
کنار خیابان تکیه دهند .سپس اهرم ترمز دستی
را بکشید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

بچرخانید و اجازه دهید تا خودرو کمی به جلو

� پارک کردن در سرباالیی یا
سرازیری بدون جدول

چرخها را با توجه به شییب جاده به سمتی
بچرخانید تا در صورت حرکت احتمالی ،خودرو
به سمت مرکز جاده حرکت نکند .پس از توقف،

ترمزدستی را بکشید.
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نشستن سرنشین
هشدار

• هرگز اجازه نشستن کسی را در صندوق عقب ندهید .در غیر این صورت در زمان تصادف ،احتمال
آسیب دیدن سایر سرنشینان نیز وجود دارد.

• نشستن در جاهایی که فاقد صندلی و کمربند ایمنی میباشد ،ممنوع است.

• قبل از شروع حرکت ،بایستی کلیه سرنشینان در حالی که کمربندهای خود را به درستی بستهاند ،در
صندلیهای خود نشسته باشند.
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

قفل کردن درب ها

پارک کنید و در ضمن اشیا و لوازم گرانبها را در معرض دید نگذارید.
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توجه

در زمان ترک خودرو ،سوئیچ را خارج کرده و کلیه دربها را قفل کنید .اگر خودرو را در پارکینگ یا
پیادهرو جلوی منزلتان پارک میکنید ،بهتر است خودرو را در یک فضای باز و با روشنایی مناسب،

هشدار

• از استنشاق دود اگزوز دوری گزینید .گاز مونواکسید کربن موجود در دود اگزوز ،گازی خطرناک،
بیرنگ و بیبو است که ممکن است باعث بیهوشی و یا حتی مرگ شود.
• مطمئن شوید که سیستم اگزوز خودرویتان دارای اتصاالت شل شده و یا دارای سوراخ نمیباشد.

نحوه استفاده از خودرو

گازهای خروجی از اگزوز

سیستم اگزوز باید به طور منظم بازدید شود .در صورتی که به سیستم اگزوز ضربهای وارد شده باشد
• خودرو را در محیطهای سربسته مثل گاراژ یا پارکینگ روشن نگه ندارید ،مگر در زمان ورود یا خروج،
چرا که دود اگزوز راهی برای خروج نخواهد داشت و باعث مسمومیت خواهد شد.
• به مدت طوالنی در خودروی با موتور روشن و پارک شده ننشینید .اگر ناگزیر به این کار باشید ،خودرو
را در یک محیط باز متوقف کرده و بخاری و یا کولر را روشن کنید و آن را در وضعیت گردش هوای
بیرون قرار دهید.
• هنگام رانندگی درب صندوق عقب باید بسته باشد .در صورت باز ماندن و یا عدم درزبندی مناسب آن،
دود اگزوز به داخل کابین نفوذ خواهد کرد.
• جهت کارکرد مناسب سیستم تهویه مطبوع ،شبکه ورود هوای کابین واقع در جلوی شیشه جلو را از
وجود هر گونه مانع از قبیل برگ و برف و  ...تمیز نگه دارید.
• در صورت استشمام دود اگزوز در داخل کابین ،شیشهها را فورا باز کنید و بالفاصله علت را
پیدا کرده و رفع کنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

یا متوجه تغییری در صدای آن شدید ،بالفاصله سیستم را بازدید کنید.

بازدید سیستم اگزوز

در شرایط زیر ،سیستم اگزوز باید مورد بازدید قرار گیرد:
 .1در صورت استشمام هر گونه بوی دود اگزوز.
 .2در صورت احساس تغییر در صدای اگزوز.
 .3در صورت آسیب دیدن در زمان تصادفات.
 .4بازدید در زمانی که خودرو بابت سرویس توسط جک بلند شده است.
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 ۴-۱۵رانندگی در جاده های ناهموار

هشدار

جهت پایین آوردن ریسک خطرات احتمالی نسبت به خودتان و وسیله نقلیه تان ،احتیاط های زیر
را جدی بگیرید:
•در جاده های ناهموار کامال با احتیاط رانندگی کنید و در صورت خطرناک بودن محل ،اصال رانندگی

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

نکنید.
•در این گونه جاده ها ،پره های غربیلک فرمان را نگیرید ،عبور از یک دست انداز بد ،در غربیلک فرمان
تولید ضربه و عکس العمل کرده و باعث درد گرفتن دست شما خواهد شد .با هر دو دست خود ،دایره
بیرونی غربیلک فرمان را بگیرید.
•بالفاصله پس از رانندگی در جاده های پوشیده از سنگ ریزه ،گل و الی ،آب کم عمق یا برف  ،کارآیی
سیستم ترمز را بررسی کنید.
•پس از رانندگی در جاد ه هایی که سطح آن ها دارای علف های بلند ،گل و الی ،شن و ماسه ،سن گریزه،
آب و  ...می باشد ،زیر خودرو را از وجود هر گونه علف ،بوته ،کاغذ ،پارچه کهنه ،سنگ و سنگریزه چسبیده
یا نفوذکرده ،تمیز کنید وگرنه احتمال از کار افتادن برخی قسمت ها و یا حتی آتش سوزی وجود دارد.
•تا زمانی که خودرو در حال حرکت است ،راننده و کلیه سرنشینان باید کمربند ایمنی خود را ببندند.
• در زمان رانندگی در جاده های نامناسب و زمین های سخت ،سرعت باال ،پرش از روی موانع و دست اندازها،
دور زدن سریع و  ...ممنوع است .چرا که باعث از دست رفتن کنترل خودرو و در نتیجه واژگونی و چپ شدن
می شوند و هم چنین باعث تحمیل هزینه ی زیاد تعمیرات سیستم تعلیق و شاسی خودروی شما می شوند.
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در زمان بارندگی با احتیاط رانندگی کنید ،زیرا قدرت دید پایین میآید ،شیشهها دچار بخارگرفتگی

.
.

میشوند و سطح جاده لغزنده میشود.
به هنگام شروع بارندگی احتیاط کنید ،زیرا سطح جاده به طور ویژهای لغزنده میشود.

نحوه استفاده از خودرو

 4-۱۶رانندگی در شرایط بارندگی
رانندگی در جاده لغزنده

از رانندگی با سرعت باال در بزرگراهها اجتناب کنید .زیرا الیهای از آب بین تایر و جاده تشکیل

.
.
.

هشدار

ترمز ناگهانی ،شتابگیری و پیچیدن ناگهانی در جادههای لغزنده میتواند باعث سرخوردن

تایرها و از دست رفتن کنترل خودرو شود.
ایجاد تغییر ناگهانی در دور موتور مانند استفاده ناگهانی از ترمز موتوری(دنده سنگین) میتواند

باعث لغزش و انحراف خودرو وبروز حادثه شود.
پس از رانندگی در جادههای گلآلود ،پدال ترمز را به آرامی فشار دهید و از عملکرد صحیح

سیستم ترمز مطئمن شوید .لنت ترمزهای خیس مانع عملکرد مناسب سیستم ترمز میشوند .اگر
لنت ترمز یک سمت خیس شده باشد ،سیستم فرمان و کنترل خودرو تحتتاثیر قرار خواهد گرفت.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

میشود که میتواند باعث بروز اختالل در کارکرد سیستم فرمان و ترمز شود.

رانندگی در آب

اگر مجبور به رانندگی در آب و عبور از میان آب
هستید ،ابتدا عمق آب را تخمین بزنید و سپس با
احتیاط و به آرامی رانندگی کنید.
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 .1هنگامی رانندگی در آب ،مطمئن شوید که موتور به خوبی کار میکند و فرمان و ترمز نیز در حالت
طبیعی خود هستند .در زمان رانندگی در آب باید از دنده سنگین استفاده کرده و از شتاب ناگهانی
و گاز دادن یکباره پرهیز کنید .ممکن است شتاب ناگهانی باعث پاشیده شدن آب به موتور شود و در
نتیجه موتور خاموش شود.
 .2فشار دادن و ثابت نگه داشتن پدال گاز باعث میشود که موتور قدرت مناسب و باثبات داشته باشد.
در رانندگی در میان آب ،نباید توقف کرد ،نباید دنده عوض کرد و نباید به طور ناگهانی پیچید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

 .3در صورت خاموش شدن موتور در آب ،برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به موتور ،فورا استارت
نزنید .در این شرایط باید خودرو را بکسل کرده و به مکان امن و یا کم عمق منتقل کرده و سپس
دنبال علت بگردید.
توجه

•در مکانهایی که عمق آب باالتر از قسمت پایینی رینگ چرخ باشد ،رانندگی نکنید.

•ورود آب به داخل موتور ،میتواند باعث قفل شدن آن ،خاموش شدن و یا ایراد داخلی آن شود.

• آب باعث شسته شدن گریس بلبرینگ چرخ شده و منجر به زنگ زدن و ساییدگی زودرس
خواهد شد.

•نفوذ آب به داخل گیربکس و دیفرانسیل باعث کاهش یافتن کیفیت روغنکاری واسکازین
میشود .بنابراین همیشه مایعات موتور از قبیل روغن موتور و  ...را از نظر آلودگی (شیری رنگ
شدن و کفآلود بودن) بازدید کنید .در صورت وجود آلودگی از ادامه دادن به رانندگی خودداری
کنید تا از صدمات پیش رو ،پیشگیری کنید.

•میزان کشش خودرو و کارآیی ترمز در زمان رانندگی در آب ،کاهش خواهد یافت .فاصله
ترمزگیری نیز افزایش خواهد یافت .شن و ماسه و گل و الی چسبیده به اطراف دیسک ترمز
ممکن است روی بازدهی ترمز تاثیرگذار باشد و یا باعث خرابی قطعات و اجزا سیستم ترمز شود.
پس از رانندگی در آب ،پدال ترمز را چندین بار فشار دهید تا مجموعه ترمز خشک شود.
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مایع خنککننده موتور :مطمئن شوید که مایع خنککننده موتور دارای ضدیخ میباشد .تنها از ضدیخ

توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
توجه

فقط از آب به عنوان مایع خنککننده موتور استفاده نکنید.

باتری :دمای هوای پایین باعث افت قدرت باتری میشود .برای استارت موتور در فصل زمستان باید
باتری دارای حداکثر قدرت باشد.

روغن موتور:

برای فصل زمستان از روغن موتور با مشخصات ( SAE 5W-40با گرید  SMیا

باالتر) استفاده کنید .در فصل زمستان اگر از روغن تابستانی در داخل موتور باقیمانده باشد ،ممکن
است موتور نتواند روشن شود .در این صورت به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه
کنید تا نوع روغن مورد نیاز را مشخص کنند.

قفل

دربها :از یخ بستن قفل دربها جلوگیری کنید .برای این کار مواد ضدیخ و یا گلیسیرین

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

.

نحوه استفاده از خودرو

 4-۱۷رانندگی در فصل زمستان
نکات رانندگی در زمستان

را داخل قفلها اسپری کنید.

مایع شیشهشور:

از مایع شیشهشوری که حاوی مواد ضدیخ میباشد استفاده کنید .این نوع

مایع را میتوانید از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو و یا فروشگاههای معتبر لوازم یدکی تهیه کنید.
توجه

•از مایع خنککننده موتور و یا سایر مواد به جای مایع شیشهشور استفاده نکنید .در غیر این صورت ،رنگ
بدنه خودرو آسیب خواهد دید.
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ترمزها :در شرایطی که احتمال یخ زدن قطعات و اجزا سیستم ترمز دستی وجود دارد ،از آن استفاده
نکنید .در غیر این صورت ،ترمز دستی یخ خواهد زد و آزاد شدن آن بسیار سخت خواهد شد .هنگام

پارک دستهدنده را در موقعیت ( Pدر مدل مجهز به گیربکس  )ATو یا در دنده عقب و یا دنده ( 1در مدل
مجهز به گیربکس دستی) قرار دهید و در جلو و یا عقب چرخها موانعی قرار دهید تا از حرکت خودرو
جلوگیری شود.

گلپخشکنها:

از انباشته شدن برف و یخ در اطراف شلگیرها و گلپخشکنهای چرخها

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

جلوگیری کنید ،چرا که میتوانند باعث دشوار شدن چرخش فرمان شوند .هنگام رانندگی در شرایط
آب و هوایی سرد ،شما مجبورید به دفعات توقف کرده و جمع شدن برف و یخ در اطراف چرخها را
بررسی کنید .توصیه میشود برخی ابزار و تجهیزات اضطراری را همراه خود داشته باشید .مانند زنجیر
چرخ ،برفروب شیشه ،کیسه شن و نمک ،چراغ قوه ،بیلچه ،کابل رابط باطری و ...

رانندگی در جاده پوشیده از برف و یخ
شتابگیری سریع در جادههای پوشیده از برف
و یخ باعث سر خوردن چرخهای جلو به چپ یا
راست میشود .بنابراین با احتیاط و سرعت پایین
رانندگی کنید .این پدیده زمانی اتفاق میافتد که
نیروی اصطکاک بین زمین و چرخهای جلو با
هم متفاوت باشند و این امر باعث ایجاد ممانعت
در عملکرد سیستم ترمز یا فرمان میشود .برای
کاهش مقداری از گشتاور و جلوگیری از بکسوات،
میتوانید از دنده ( 2در مدل مجهز به گیربکس
دستی) برای شروع حرکت در جاده برفی و یخزده
استفاده کنید .همچنین توصیه میشود در چنین
شرایطی سیستم  ESPرا غیرفعال کنید.
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زنجیر چرخی را خریداری کنید که با سایز چرخهای خودروی شما سازگار باشد.
برای نصب کردن و باز کردن زنجیر چرخ ،به نکات زیر توجه کنید:
 .1زنجیر چرخ را بر اساس دستورات پلیس و قوانین منطقهای استفاده کنید.
 .2نصب و باز کردن زنجیر چرخ را در محل مناسب انجام دهید.

نحوه استفاده از خودرو

زنجیر چرخ

 .3زنجیر چرخ را بر اساس دستورالعمل سازنده آن نصب کنید.
احتیاطهای زیر را جهت کاستن ریسک خطرات رعایت کنید.
دستورالعمل استفاده از زنجیر چرخ بر اساس شرایط منطقه و جاده متفاوت است .بنابراین قبل

از نصب ،آنها را مدنظر قرار دهید.
در حین استفاده از زنجیر چرخ ،از سرعت مجاز تجاوز نکنید.

در جادههای ناهموار و دارای دستانداز رانندگی نکنید.
از پیچیدن و ترمزگیری ناگهانی خودداری کنید .زیرا در صورت استفاده از زنجیر چرخ

میتوانید بر روی کنترل وسیله نقلیه تاثیر منفی بگذارد.
قبل از رسیدن به پیچها ،از سرعت خودرو به مقدار کافی بکاهید تا کنترل خودرو همچنان حفظ

شود.
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.
.
.
.
.

هشدار
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 4-۱۸صرفجویی در مصرف سوخت

صرفهجویی در مصرف سوخت به طور عمده به وضعیت خودرو و عادتهای رانندگی بستگی دارد.
در زیر چند راهنمایی جهت صرفهجویی در مصرف سوخت ارایه میشود:
 .1مطمئن شوید که فشار باد تایرها صحیح است .فشار باد نادرست باعث افزایش ساییدگی الستیک
و افزایش مصرف سوخت میشود.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

 .2بار بیش از حد به خودرو اعمال نکنید .بار زیاد خودرو باعث افزایش بار موتور و در نتیجه افزایش
مصرف سوخت میشود.
 .3برای گرم کردن موتور آن را به مدت طوالنی در حالت درجا قرار ندهید .میتوانید برای گرم شدن
موتور ،با سرعت کم با خودرو رانندگی کنید .توجه داشته باشید که مدت زمان گرم شدن موتور ،در
فصل سرما کمی بیشتر از سایر فصول میباشد.
 .4به جای شتابگیری و گاز دادن ناگهانی ،به آهستگی شتاب بگیرید.
 .5خودرو را در حالت درجا به مدت طوالنی روشن نگه ندارید .اگر خودرو را پارک کردهاید و میخواهید
منتظر بمانید ،باید خودرو را خاموش کنید.
 .6در هر دندهای با سرعت متناسب با آن رانندگی کنید .سرعت خودرو باید متناسب با دنده درگیر
گیربکس و شرایط جاده باشد.
 .7از گاز دادن و ترمز گرفتنهای متوالی اجتناب کنید .رانندگی به صورت توقف -حرکت مصرف
سوخت را افزایش میدهد.
 .8سرعت خودرو را به گونهای تنظیم کنید که به ترمزگیری زیاد نیاز نداشته باشید .تا جایی که
میتوانید به گونهای رانندگی کنید که مدت زمان ایستادن پشت چراغ قرمز را کاهش دهید.
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نحوه استفاده از خودرو

فاصله مناسب خود با خودروی جلویی را رعایت کنید تا نیازی به ترمزهای ناگهانی نداشته باشیدوعالوه
بر صرفهجویی در مصرف سوخت ،استهالک ترمز را نیز کاهش دهید.

 .9تا جایی که برایتان مقدور است از مناطق دارای ترافیک سنگین عبور نکنید.

 .10پای خود را به طور مداوم روی پدال کالچ و ترمز قرار ندهید ،چرا که عالوه بر استهالک و گرم

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل چهارم

شدن کالچ و ترمز باعث افزایش مصرف سوخت نیز میشود.
 .11در بزرگراهها با سرعت مجاز رانندگی کنید .مصرف سوخت با افزایش سرعت ،افزایش مییابد.
 .12زوایای چرخهای جلوی خودرو را همیشه در حالت تنظیم نگه دارید .از برخورد چرخهای خودرو
با موانع و ناهمواریهای جاده جلوگیری کنید .در جادههای نا هموار با سرعت پایین رانندگی کنید.

تنظیم نبودن زوایای چرخهای جلو عالوه بر ساییدگی زودهنگام الستیکها ،باعث افزایش مصرف

سوخت نیز میشود.
 .13موتور باید همیشه تنظیم باشد و در بهترین شرایط کاری قرار داشته باشد .کثیف بودن فیلتر

هوا ،تنظیم نبودن سوپاپها ،کثیف بودن شمعها ،کثیف بودن روغن موتور ،تنظیم نبودن ترمزها و ...
باعث اتالف سوخت میشوند .اگر میخواهید عمر مفید خودرویتان افزایش یافته و هزینههای نگهداری
کاهش یابد ،سرویسهای دورهای را به طور منظم انجام دهید.
توجه

•در سرازیریها موتور را خاموش نکنید ،زیرا در این حالت سیستم فرمان هیدرولیک و بوستر ترمز از
کار خواهند افتاد.
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امکانات رفاهی خودرو
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

سیستم صوتی (بدون نمایشگر چند منظوره)
صفحه کنترل سیستم صوتی

 1دکمه  POWERو تنظیم صدا                
 2دکمه >                                  

3

دکمه                                      MODE

 4دکمه     SET
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 5دکمه <
 6صفحه LCD
پورت        USB

7

امکانات رفاهی خودرو

عملکردهای اصلی

در این بخش برخی از عملکردهای اصلی سیستم صوتی تشریح خواهد شد .بعضی از عملکردها ممکن است

در سیستم صوتی خودروی شما وجود نداشته باشد که بستگی به تیپ خودرو دارد.
توجه

•ولتاژ مورد نیاز برای عملکرد سیستم صوتی  ۱۲ولت می باشد.
• عدم نصب صحیح سیستم صوتی باعث عملکرد نامطلوب آن خواهد شد.

دکمه  POWERرا یک مرتبه فشار دهید تا سیستم روشن شود .با فشردن مجدد آن ،سیستم صوتی
خاموش می شود.

نحوه استفاده
� انتخاب حالت سیستم

.
.

در حالت  USBاگر دکمه  MODEرا فشار دهید  ،سیستم به حالت  RADIOتغییر می یابد.

با فشار دادن دکمه  MODEدر حالت رادیو  ،باند های  AMو   FMتعویض شده و یا حالت USB

انتخاب خواهد شد.

� تنظیم صدا

برای افزایش میزان صدا  ،دکمه    POWER/VOLرا در جهت عقربه های ساعت و برای کم کردن

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

� روشن خاموش کردن سیستم صوتی

صدا ،دکمه را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
میزان صدا بین صفر (حداقل) و ( 31حداکثر) قابل تنظیم است.
توجه

•صدا را در حد مناسبی تنظیم کنید ،به طوری که بتوانید برخی عالیم و خطارها از قبیل بوق
خودروها ،سوت پلیس ،آژیرها و  ...را بشنوید.
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� انتخاب شیوه پخش صدا

با هربار فشار دادن لحظه ای دکمه  ، SETشیوه های پخش صدا به ترتیب زیر نمایش داده شده و

EQ ROCK,
VOCAL-POP-JAZZ-ROCK-CLASSIC
. OFF,
قابل انتخاب خواهند بودVOCAL, JAZZ, CLASSIC, POP :

� حالت صدا

با فشار دادن لحظه ای دکمه  ، SETحالت پخش صدای مورد دلخواه خود را انتخاب کنید.

حالت های  پخش صدا به ترتیب زیر تغییر می یابند :

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

BAL FAD LOU TUNER REGION LOG S VOL

•

EQ BAS TRE

BAS

محدوده تنظیمات -7 +7 :

˜

برای کاهش یا افزایش بم بودن صدا  ،دکمه تنظیم صدا را بچرخانید.

•

TRE

محدوده تنظیمات -7 -7 :

˜

برای کاهش یا افزایش میزان زیربودن صدا  ،دکمه تنظیم صدا را بچرخانید.

•

BAL

محدوده تنظیمات R7 L7 :

˜

برای توزیع صدا بین باندهای چپ و راست و یکنواخت کردن نحوه پخش صدا از همه باندها از این
ویژگی استفاده می شود.

•

FAD

محدوده تنظیمات R7 L7  :

˜

برای توزیع صدا بین باندهای جلو و عقب و یکنواخت کردن نحوه پخش صدا از همه باندها از این
ویژگی استفاده می شود.

•

LOU

محدوده تنظیمات  :روشن (  - ) ONخاموش ( ) OFF

برای تنظیم بلندی صدا از این ویژگی استفاده می شود.
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•

LOG

مناطق رادیوئی قابل انتخاب عبارتند از ASIA, EUROPE, USA, LATAM :
محدوده تنظیمات  :روشن (  - ) ONخاموش ( ) OFF

با فعال کردن این قابلیت  ،تا نیم ساعت پس از بستن سوئیچ  ،می توان از رادیو استفاده نمود.

•

امکانات رفاهی خودرو

•

TUNER REGION

S VOL

بطور مثال اگر ( S VOLصدای پیش فرض) بر روی  12تنظیم شود و در لحظه خاموش کردن
خودرو صدای سیستم کمتر از  12باشد  ،به محض روشن کردن مجدد خودرو  ،صدای سیستم
به طور خودکار بر روی  12خواهد رفت  .اگر در لحظه خاموش کردن خودرو  ،صدای سیستم
بیشتر از  12باشد  ،در زمان روشن کردن مجدد خودرو  ،صدای سیستم به طور خودکار بر روی
 12خواهد رفت .
اگر پس از فشاردادن دکمه  SETبه مدت  10ثانیه هیچ اقدامی انجام ندهید  ،سیستم بطور خودکار
به آخرین تنظیمات خود باز خواهد گشت.

نحوه استفاده از رادیو
� گوش دادن به رادیو

.
.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

محدوده تنظیمات  25 :تا 5

در حالت  USBدکمه  MODEرا فشار دهید تا سیستم صوتی از وضعیت پخش آهنگ به رادیو

تغییرکند.

• در حالت رادیو  ،با هر مرتبه فشردن دکمه  ، MODEباندهای رادیوئی به این ترتیب تغییر خواهند
کردFM → AM → FM :

� جستجوی ایستگاه (فرکانس) رادیویی

با انتخاب دکمه  ، SETجستجوی فرکانس های رادیویی فعال می گردد.

هنگام روشن بودن رادیو  ،با فشار دادن این دکمه  ،ایستگاههای رادیویی یافت شده به مدت 10
ثانیه اجرا می شوند سپس رادیو شروع به جستجوی ایستگاه بعدی خواهد کرد و صفحه  LCDهم
عبارت "  " SCANرا در زمان جستجو نمایش خواهد داد.
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.
.
جستجوی خودکار ایستگاه ها
.
.
.

� جستجوی دستی فرکانس ها

با فشار دادن و نگه داشتن دکمه های > یا <  ،جستجوی فرکانس های رادیویی به طور دستی

شروع می شود .

با فشردن لحظه ای دکمه های > یا <  فرکانس های رادیوئی به طور پیوسته کم یا زیاد می شوند.

�

دکمه < را فشار دهید تا ایستگاه رادیویی با فرکانس پایین تر انتخاب شود.
دکمه > را فشار دهید تا ایستگاه رادیویی با فرکانس باالتر انتخاب شود.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

برای جستجوی ایستگاه دیگر ،دکمه > یا < را مجدد فشار دهید.

نحوه استفاده از USB

پــس از اتصــال فلــش بــه پــورت  ، USBسیســتم
صوتــی مســتقیما بــه حالــت پخــش  USBوارد می
شــود.

.
.

عالئم زیر در نمایشگر سیستم صوتی هنگام وصل شدن  USBقابل مشاهده می باشند :
شماره آهنگ  ( ) TRACK
زمان سپری شده از اجرای آهنگ

بــرای خــروج از اجــرای  ، USBفلــش را از پــورت مربوطــه جــدا کنیــد و یــا دکمــه  MODEرا فشــار

دهیــد.
توجه

•اگر فایل های زیادی داخل فلش باشد ،ممکن است سیستم با تاخیری بیشتر از  10ثانیه
فایل ها را اجرا کند.
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با فشردن لحظه ای دکمه های > یا < میتوانید آهنگ بعدی یا قبلی را انتخاب کنید.

� جلو بردن یا برگرداندن به عقب سریع آهنگ

با فشردن و نگه داشتن دکمه های > یا <  ،آهنگ در حال پخش با سرعت بیشتری به جلو یا عقب

امکانات رفاهی خودرو

� انتخاب آهنگ

انتقال داده می شود.

این قابلیت موجب می شود تا سیستم صوتی آهنگ های پوشه انتخاب شده را بصورت تصادفی انتخاب
و  اجرا کند.

در حالت  USBبا  فشاردادن و نگه داشتن دکمه  MODEمی توان پخش تصادفی آهنگ را فعال یا
غیر فعال نمود.

� تکرار پخش آهنگ

این عملکرد باعث می شود که سیستم صوتی آهنگ در حال اجرا را مجددا پخش کند .

در حالت  USBبا  فشاردادن و نگه داشتن دکمه  MODEمی توان تکرار پخش آهنگ را فعال یا
غیر فعال نمود.

� اسکن آهنگ ها ()SCAN

این قابلیت به شما این امکان را می دهد تا  10ثانیه ابتدایی کلیه آهنگ ها را گوش داده و مرور

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

� پخش تصادفی آهنگ

کنید.
در حالت  USBبا  فشاردادن و نگه داشتن دکمه  ، SETاسکن آهنگ ها شروع شده و با فشار لحظه
ای همان دکمه  ،اسکن آهنگ ها متوقف می شود.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

 ۵-۲سیستم صوتی ( با نمایشگر چند منظوره)
پنل کنترل سیستم صوتی-تصویری

1

دکمه تنظیامت ()SET

 6دکمه خاموش /روشن

 2لینک شرکت چری

 7دکمه افزایش صدا ( )VOL+

 4دکمه بلوتوث

 9دکمه انتخاب باند ()BAND

 3دکمه USB
 5دکمه تلفن

� صفحه اصلی ()MENU

 8دکمه کاهش صدا ( )VOL-
 10دکمه قطع صدا ()MUTE

نحوه ورود به صفحه (منوی) اصلی :

.
.در صورت   مخفی بودن صفحه اصلی ،
دکمه
اصلی شوید.

را فشار دهید تا وارد صفحه

عالمت واقع در سمت چپ نمایشگر را
لمس کنید تا صفحه فهرست نمایش داده
شود.
زیر فهرستهای موجود در صفحه اصلی عبارتند از :لینک شرکت چری ،بلوتوث موبایل ( ،)BTرادیو،
رسانه هاو تنظیمات سیستم.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

نحوه ورود به صفحه رادیو :

.
 .با فشردن دکمه  BANDوقتی که سیستم صوتی

در صفحه اصلی فهرست  ،گزینه  RADIOرا
لمس کنید.

امکانات رفاهی خودرو

رادیو

وقتــی کــه سیســتم در حالــت رادیــو قــرار
قــرار گرفتــه اســت لمــس کــردن  FM / AMدر
نمایشــگر موجــب تغییــر مــوج رادیــو بیــن   FM
و  AMمیشــود.

� جستجوی امواج رادیویی بصورت دستی

.
 .عالمت           در صفحه نمایش را لمس کنید تا امواج رادیویی با فرکانس های پایین تر جستجو شود.

عالمت          در صفحه نمایش را لمس کنید تا امواج رادیویی با فرکانس های باالتر جستجو شود .

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

در حالت های دیگر قرار دارد.

� جستجوی امواج رادیویی بطور خودکار

.
خودکار صورت گیرد .
.عالمت         در صفحه نمایش را لمس کنید تا جستجوی امواج رادیویی با فرکانس های پایین تر بطور
عالمت         در صفحه نمایش را لمس کنید تا جستجوی امواج رادیویی با فرکانس های باالتر بطور

خودکار انجام گیرد .
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امکانات رفاهی خودرو

� ذخیره ایستگاههای رادیویی

.
بودن حروف رعایت شود ایستگاهی که رادیو در حال پخش آن است ذخیره می گردد.
.حداکثر تا  8ایستگاه در موج های   و   بطور مجزا قابلیت ذخیره شدن دارند .

وقتی که در نمایشگر  ،صفحه رادیو فعال است با لمس کردن و نگه داشتن عبارت بزرگ و کوچک
FM

AM

� فهرست ایستگاهها

.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

وقتی که صفحه رادیو در نمایشگر فعال باشد،

با لمس کردن  FM Stationیا    AM Station
فهرست ایستگاه رادیویی نمایان می شود .

.

با لمس کردن                 ایستگاه های فعال

بطورخودکارجستجو می شوند و در فهرست
ایستگاه ها ذخیره میگردند .

مدیا ( رسانه ها)

� حالت USB

از دو روش مــی توانیــد حالــت اجــرای فایــل هــا
از   USBرا فعــال کنید:
وقتــی کــه فلــش یــا تجهیــزات جانبــی مشــابه ،
بــه پــورت  USBمتصــل شــوند .سیســتم صوتــی
فایــل هــای مربوطــه را مــی خوانــد .پــس از
شناســایی آنهــا صفحــه مربوطــه بــه  USBبــاز
مــی شــود.

.

اگر فلش به پورت  USBوصل شده باشد ،با لمس نماد  Mediaدر صفحه اصلی و سپس لمس نماد

  USBصفحه مربوطه برای اجرای  USBنمایش داده می شود.
در حالت اجرای  USBفایل های صوتی ،تصویری ومتن قابل نمایش و اجرا هستند.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

•هنگام استارت زدن یا خاموش کردن موتور(باز کردن و یا بستن سوئیچ موتور) اگر فلش به
پورت  USBوصل باشد ممکن است بطور خودکار اجرا نشود.
•اگر فایل ها خارج از قالب پشتیبانی شده باشند ،سیستم صوتی آنها را شناسایی و اجرا نمی
کند.

امکانات رفاهی خودرو

توجه

•فایل های ذخیره شده درتجهیزات با درگاه   USBفقط با قالب های  FAT 16/32توسط سیستم
اجرا می شوند.
•اگر تجهیزات متصل به درگاه  USBدر مدت زمان کوتاه مدام خارج وداخل گردد ممکن است
باعث صدمه دیدن درگاه  USBشود.
•بیرون کشیدن ناگهانی فلش یا تجهیزات مشابه از درگاه  USBهنگام استفاده از آنها باعث
آسیب دیدن سیستم صوتی و تجهیزات جانبی خواهد شد.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

•اگر تجهیزات جانبی با درگاه  USBمطابقت نداشته باشند ،قابل شناسایی و اجرا نخواهند بود.
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امکانات رفاهی خودرو

� نحوه استفاده از فایل های
صوتی

.
.با لمس        فایل صوتی اجرا می گردد.
.با لمس         اجرای فایل صوتی متوقف می شود.
.با لمس       سیستم صوتی فایل در حال اجرا
       یا          را لمس کنید تا آهنگ قبلی یا
بعدی انتخاب و اجرا شود .

را مجدد تکرار می کند .

.
 .با لمس                 به صفحه قبلی بر می گردید .
      .را لمس کنید تا فایلهای صوتی ( آهنگها ) بصورت تصادفی اجرا شوند .

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

با لمس                وارد صفحه تنظیمات صدا می شوید .
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� نحوه استفاده از فایل های ویدیویی
پس از انتخاب یک ویدیو از فهرست فایل های
ویدیویی  ،روی فایل مورد نظر در صفحه نمایش را
لمس کنید تا اجرا شود .
با لمس کردن عالئم      یا         در صفحه نمایش
 ،فایل ویدیویی قبلی یا بعدی اجرا می شود.

.
.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

با لمس     ویدیوی مورد نظرتان اجرا می شود.
را لمس کنید تا اجرای برنامه متوقف شود.

پوشه ای که تصاویر را در آن ذخیره کرده اید
انتخاب کنید تا باز شود.
نحوه اجرا:
عالئم      و     را لمس کنید تا تصویر قبلی یا

امکانات رفاهی خودرو

� نحوه استفاده از فایلهای تصویری

با لمس تصویر در صفحه نمایش نیز می توانید تصاویر را انتخاب کنید و تعویض کنید.

.
 .با لمس           نمایش تصاویر متوقف میشود.
 .با لمس         و     تصاویر بزرگ یا کوچک میشوند.
.با لمس       تصاویر را میتوانید به اندازه  ۹۰درجه بچرخانید.
 .با لمس           چند تصویر بطور همزمان با مقیاس کوچک نمایش داده میشود .برای برگشت به
حالت نمایش کامل یک عکس          در گوشه سمت راست و باالی صفحه نمایش را لمس کنید.
 .برای نمایش فایل های تصویری به صورت لیست روی           را لمس کنید.
با لمس        تصاویر نمایش داده می شوند.

� نحوه استفاده از فایلهای متنی

.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

بعدی انتخاب و نمایش داده شود.

فایل متنی مورد نظر را انتخاب کنید تا اجرا

شود .با لمس          به فهرست فایل های ذخیره
شده در کارت حافظه  ( )SDبرمیگردید.

.

برای برگشت به لیست فایل های متنی روی     

نوار منوی پایین صفحه        یا نوار اطالعات
باالی صفحه را لمس کنید.
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امکانات رفاهی خودرو

• برای رفتن به صفحات قبلی یا بعدی      و      را لمس کنیدتا صفحه مورد نظرتان بطور خودکار
نمایش داده شود .برای مالحظه صفحات با سرعت بیشتر نماد سمت راست صفحه نمایش را با انگشت
به سمت باال یا پایین بکشید.
• هنگام اجرای فایل های متنی ،لمس      نمایش را متوقف میکند و با لمس     نمایش صفحات
مجدد شروع میشود.
• برای بزرگ نمایی و کوچک نمایی متن روی      و       را لمس کنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

� حالت iPod
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ایــن سیســتم صوتــی ایــن قابلیــت را دارد کــه  Apple ipodاســتاندارد را پشــتیبانی کنــد و موزیــک
را از طریــق  ipodو  iphoneپخــش نمایــد  .تجهیــزات   ipodو  iphoneاز طریــق کابــل  USBبــه
سیســتم صوتــی متصــل مــی شــوند و بــا انتخــاب نمــاد   ipodدر صفحــه نمایــش  ،صفحــه مربوطــه

بــاز شــده و فایــل مــورد نظرتــان قابلیــت اجــرا خواهــد داشــت .

حالت  ipodاز دو روش قابل اجرا می باشد :

.
صفحه مرتبط با آن را نمایش میدهد .
  و سپس   
 .لمس نماد های   

اتصال تجهیزات مرتبط با  ipodاز طریق پورت  ،USBکه سیستم بطور خودکار آن را شناسایی و
Media

  ipodدر صفحه نمایش برای اجرای فایل های ipod

سایر بخش ها و نحوه عملکرد آن ها مشابه موارد ذکر شده در بخش  USBمیباشد که می توانید به

آن رجوع نمایید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

سیســتم صوتــی شناســایی شــد  ،نمــاد   Media
در صفحــه نمایــش را لمــس کنیــد تــا صفحــه
مربــوط بــه بلوتــوث بــرای اجــرای موســیقی از

امکانات رفاهی خودرو

� حالت بلوتوث ()BT

وقتــی کــه موبایــل دارای بلوتــوث توســط

طریــق بلوتــوث نمایــش داده شــود .

.
.برای متوقف کردن اجرا          را لمس کنید .

بــرای آشــنایی بــا نحــوه اتصــال موبایــل از طریــق بلوتــوث بــه سیســتم صوتــی  ،بــه بخــش « تلفــن »
در همیــن فصــل رجــوع کنیــد .

� تلفن

برای استفاده از حالت تلفن سیستم صوتی  ،باید موبایل خود را از طریق بلوتوث به سیستم صوتی

متصل نمایید  .بلوتوث تکنولوژی ارتباط بی سیم با برد کوتاه است و بدون اتصال فیزیکی تا حدود 5
متر با تجهیزات اطراف ارتباط برقرار می کند و این امکان را به شما می دهد تا از طریق هندزفری و

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

برای اجرای آهنگ          را لمس کنید.

ارتباط بلوتوث موبایل با سیستم صوتی ،مکالمه کنید.

صفحه تنظیمات بلوتوث از  ۳روش فعال می شود :

.
.لمس آیکون     Mediaدر صفحه اصلی و سپس لمس آیکون      
  در صفحه نمایش
 .به ترتیب لمس آیکون های
لمس آیکون     Phoneدر صفحه اصلی

BT

 Common ، Setupو BT
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� تنظیمات بلوتوث ()BT
وقتی که تجهیزات جانبی دارای بلوتوث ازقبیل
موبایل برای اولین بار و از طریق بلوتوث با سیستم
صوتی ارتباط برقرار کند ،آیکون    Phoneدر
صفحه نمایش را لمس کنید تا تصویر شکل روبرو
در صفحه نمایش ظاهر گردد  ،سپس حرف  YES

را لمس کنید تا صفحه تنظیمات بلوتوث ظاهر
شود .
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

اگر تیک عبارت  Always no promptدر پایین
صفحه زده شود ،در دفعات بعدی بطور مستقیم
صفحه تنظیمات بلوتوث ظاهر می شود  .اگر   
  NOرا انتخاب کنید  ،ورود به صفحه تنظیمات
بلوتوث کنسل می شود .

.

با لمس آیکون             

پیغام ارتباط بلوتوث محو میشود و اسم دستگاه  ،پسورد و زمان

باقیمانده جهت اتصال بلوتوث ظاهر میگردد  .اگر در مدت  180ثانیه دستگاه به سیستم صوتی وصل
نگردد ،صفحه تنظیمات بلوتوث بسته می شود .

.

وقتی که دستگاه بطور موفقیت آمیز از طریق بلوتوث با سیستم صوتی ارتباط برقرار کند ،نماد بلوتوت

در سمت چپ و باالی صفحه نمایش ظاهر می گردد  .با انتخاب دستگاه مورد نظر و لمس “

یا

در پایین صفحه نمایش می توانید ارتباط دستگاه را حذف یا قطع کنید  .تا  5دستگاه با لمس

.
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نماد
با لمس آیکون

دارای قابلیت برقراری ارتباط با سیستم صوتی از طریق بلوتوث ا است .
دستگاه دارای بلوتوث مجدد وصل می شود .

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

.

وقتی که موبایل با سیستم صوتی ارتباط برقرار

کند  ،با لمس نماد      Dialدر صفحه بلوتوث،
صفحه شماره گیری ظاهر می شود .

.

با لمس              شماره های وارد شده یک به

یک حذف می شوند .

.
 .با لمس آیکون            ارتباط تماس قطع می شود.
  تماس بین هندزفری و موبایل جا به جا می شود .
 .در صورت لمس
.اگر آیکون         لمس شود حالت میکروفن قطع می گردد و صدای شما توسط دیگران شنیده نمی

امکانات رفاهی خودرو

� شماره گیری

“ “ Phone “ and “ speaker

شود  .با لمس مجدد این آیکون حالت میکروفن برقرار می شود .

� لیست مخاطبین

لیســت مخاطبیــن در صورتــی قابــل مشــاهده
خواهــد بــود کــه گوشــی شــما لیســت مخاطبین
را پشــتیبانی کنــد  .بــا لمــس       در صفحــه
مربــوط بــه بلوتــوث  ،وارد صفحــه لیســت
مخاطبیــن شــوید .

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

بعد از وارد کردن شماره مورد نظرتان ،آیکون              را لمس کنید تا تماس برقرارشود .

بــرای مشــاهده پیغــام دانلــود لیســت مخاطبیــن آیکــون  Downloadرا  لمــس کنیــد  .بــا انتخــاب  
  Yesنــرم افــزار لیســت مخاطبیــن شــروع بــه دانلــود مــی شــود  .اگــر      Noلمــس شــود برنامــه
دانلــود کنســل مــی گــردد.

توجــه  :عمومـاً قبــل از دانلــود لیســت مخاطبیــن از شــما ســئوال پرســیده مــی شــود کــه در صــورت

تأییــد شــما دانلــود انجــام مــی گــردد .
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امکانات رفاهی خودرو

� لیست تماس های انجام شده

لیســت تمــاس هــای برقــرار شــده از زمانیکــه بلوتــوث وصــل باشــد در “ ”call logسیســتم ذخیــره
مــی شــود.

توجه

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

• فاصله بین دستگاه تلفن همراه تا سیستم صوتی باید حداکثر در حدود  5متر باشد و شما باید مطمئن
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باشید که در این فاصله قرار گرفته اید تا ارتباط بلوتوث دستگاه با سیستم صوتی برقرار شود .

• سیستم صوتی و تصویری این خودرو دارای قابلیت ارتباط از طریق بلوتوث است  ،اگر موبایل شما از طریق
بلوتوث  نتوانست با سیستم صوتی ارتباط برقرار کند  ،دستگاه موبایل مربوطه را از لحاظ عدم وجود ایراد
در برقراری ارتباط با بلوتوث و دارا بودن قابلیت ارتباط با بلوتوث بررسی کنید .

• سیستم بلوتوث طراحی شده برای این خودرو  ،فقط می تواند با یک دستگاه بطور همزمان در ارتباط باشد
 .بنابراین اگر موبایل شما از طریق بلوتوث نتوانست با سیستم ارتباط برقرار کند  ،بررسی کنید که موبایل
شما با دستگاه دیگری که احتماالً در مجاورت شماست ارتباط برقرار نکرده باشد .

• ارتباط طوالنی موبایل از طریق بلوتوث با سیستم صوتی به دلیل انتشار امواج الکترومغناطیسی برای
سالمتی مضر میباشد همانطور که این حالت برای مکالمه مستقیم با تلفن همراه نیز وجود دارد .

•   200مخاطب قابلیت اضافه شدن به لیست تلفن را دارند.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

• راهنمای تلفن چری را از سایت آن دانلود و نصب کنید .
بــا اســکن کــردن کــد  QRدر ســمت
چــپ

نمایشــگر

موبایلتــان،

برنامــه

بوســیله
راهنمــای

امکانات رفاهی خودرو

لینک شرکت چری
� دریافت راهنمای ارتباط با چری

گوشــی
تلفــن

 chery linkرا در اینترنــت جســتجو کنیــد و
آن را پــس از دانلــود نصــب نماییــد .

� نصب اولیه

نرم افزار پیش نصب و تنظیمات آن در نوار  Installedنمایش داده می شود که شامل تقویم  ،پیام
ها و لیست مخاطبین می باشد .

� نرو افزار

لیست برنامه های کاربردی را برای نمایش تنظیمات آن در نوار     Softwareانتخاب کنید  .شما می
توانیدبرنامه های کاربردی های تنظیم شده دلخواهتان را برای دانلود انتخاب نمایید .

� بروزرسانی

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

چــرای را دانلــود کنیــد ،یــا اینکــه آیتــم

وقتی که برنامه های نصب شده دارای قابلیت بروز شدن باشند  ،گزینه   Updateدر نوار مربوطه نمایش
داده می شود تا شما برنامه به روز شده را دانلود کنید .

� دانلود

بــا انتخــاب لیســت برنامــه هــا و نمایــش آن هــا  ،برنامــه هــای قابــل دانلــود در نــوار  Download

مشــخص میشــوند  .بــرای حــذف درخواســت دانلــود  ،رویبرنامــه هــای کاربــردی مــورد نظــر را
بــه مــدت طوالنــی لمــس کنیــد تــا نمــاد  Deleteظاهــر شــود و روی آن را بــرای حــذف برنامــه
لمــس کنیــد .
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.پاک کردن برنامه های سیستم صوتی

گزینــه مدیریــت برنامــه هــا را انتخــاب کنیــد تــا همــه اپلیکیشــن هــا رادر نــوار ابــزار مشــاهده نماییــد
ســپس شــما قــادر خواهیــد بــود برنامــه مــورد نظــر را پــاک یــا کنســل کنیــد .

.تنظیمات

   با ورود به مدیریت برنامه ها امکان تنظیم کردن و بررسی آیتم ها میسر می باشد

اتصال گوشی به پنل سیستم صوتی

بــرای اســتفاده از عملکــرد (.mappingتطبیــق صفحــه نمایــش گوشــی بــا ضبــط ) مــی بایســت گوشــی

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

موبایــل را از طریــق کابــل  usbوبلوتــوث بــه پنــل سیســتم صوتــی متصــل کنیــد و مراحــل زیــر را انجــام
دهیــد :
)1از طریــق بلوتــوث  ،گوشــی را بــه سیســتم صوتــی وصــل کنیــد بــرای آگاهــی از نحــوه ارتبــاط بلوتــوث
گوشــی بــا ضبــط بــه بخــش بلوتــوث در همیــن فصــل رجــوع کنیــد .
)2گوشــی موبایــل را بــا کابــل  USBبــه پنــل سیســتم صوتــی وصــل کنیــد تــا بــه طــور خــود کار صفحــه
  Developerظاهــر شــود  .ســپس آیکــون   USB debuggingرا فعــال نماییــد  .اگــر ایــن آیکــون در گوشــی
شــما فعــال شــده اســت نیــازی بــه فعــال کــردن مجــدد آن نیســت.

نحوه استفاده از Phone Mapping

    بــه وســیله قابلیــت ( Phone Mappingتطبیــق صفحــه نمایــش گوشــی یــا نمایشــگر سیســتم صوتــی
)امــکان ورود بــه لیســت برنامــه هــا  ،اســتفاده از تقویــم تنظیــم شــده  ،لیســت مخاطبیــن و  ...بــرای
شــما فراهــم خواهــد شــد  .همچنیــن برنامــه هــای کاربــردی نصــب شــده در موبایلتــان بــا انتخــاب هــر
یــک از آن هــا نمایــش داده مــی شــود .
تقویم  ،اطالعات موبایل و لیست مخاطبین در سیستم اندروید موبایل موجود می باشد .
پــس از فعــال کــردن  mappingامــکان افقــی شــدن تصویــر صفحــه نمایــش بــه دلیــل متفــاوت بــودن
طراحــی صفحــه نمایــش موبایــل بــا سیســتم صوتــی وجــود نــدارد   .
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آیکون         را انتخاب کنید تا پیغام خروج از برنامه ظاهر شود و با لمس
در صفحه نمایش گوشی ،
Quit

کردن آیکون   yesاز برنامه خارج خواهید شد  .اگر آیکون  noرا لمس کنید خروج از برنامه کنسل می
شود .

.

احتیاط

هنگامــی کــه در حــال رانندگــی هســتید از برنامــه  mappingبــرای پیشــگیری از وقــوع

امکانات رفاهی خودرو

نحوه خروج از mapping

تصــادف و ایمنــی رانندگــی  ،اســتفاده نکنیــد .

.

گوشــی بــه اطــراف پرتــاب نشــود .

.

برخــی از گوشــی هــای تلفــن همــراه ممکــن اســت برنامــه  phone mappingرا پشــتیبانی

نکننــد ( .بســتگی بــه سیســتم اندرویــد و امکانــات موبایــل دارد ) .

.

بــرای اتصــال گوشــی بــه ضبــط از کابــل  USBاصلــی اســتفاده کنیــد اســتفاده از کابــل هــای

متفرقــه ممکــن اســت باعــث قطــع  و وصــل شــدن اتصــال شــوند .

.

هنــگام اتصــال گوشــی بــه ضبــط بــرای اســتفاده از  phone mappingسیســتم صوتــی مقــداری

باتــری موبایــل را شــارژ مــی کنــد امــا مقــدار باتــری اســتفاده شــده بیشــتر از مقــدار شــارژ
شــدن خواهــد بــود .

.

اگــر کابــل   USBبــه دســتی وصــل نشــده باشــد یــا ارتبــاط آن بــا پــورت ضبــط یــا موبایــل

محکم نباشد  ،در جاده های ناهموار امکان قطع شدن ارتباط وجود دارد .

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

هنــگام اتصــال گوشــی بــه سیســتم صوتــی بــرای فعــال کــردن  ، mappingمراقــب باشــید

تنظیمات

از دو روش می توان وارد قسمت تنظیمات شد .

.
 .با فشار دادن دکمه  

با فشار دادن دکمه  SET

 MENUو سپس لمس کردن دکمه   “ “Set upدر صفحه اصلی فهرست

در صفحه تنظیمات گزینه های “  “ Common “ ، “ Sound “ ، “ Audio “ ، “ Car infoو
“  “ Sysatemقابل انتخاب می باشند .
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

تنظیمات عمومی
از طریــق ایــن گزینــه مــی تــوان تنظیمــات
مربــوط  بــهBrightness ، close screen ،

 Language Back groundو   BT setting

را انجــام داد .

.
روشنایی صفحه نمایش را می توانید به دلخواه و در محدوده ی   1تا  10تنظیم کنید.
( close screen .خاموش کردن صفحه نمایش) :با اشاره انگشت بر روی

( Brightnessروشنایی صفحه نمایش) :با حرکت دادن نوار پرشونده مقابل این گزینه ،میزان
 close screenو یا

فشار دادن و نگه داشتن دکمه “  “ SETبه مدت  2ثانیه  ،صفحه نمایش خاموش خواهد شد  ،در این
حالت با اینکه صفحه نمایش خاموش است ولی سیستم همچنان در حال اجرا خواهد بود  .برای خروج
ازاین حالت  ،کافی است یکی از دکمه های پنل کنترل را فشار دهید و یا یک نقطه ازصفحه نمایش
را لمس کنید.

.
را انتخاب کنید.
  و
 ( Back ground.پس زمینه صفحه نمایش ) :سه حالت ،
دسترس می باشد تا تصویر پس زمینه برای صفحه نمایش را انتخاب کنید.
 ( BT setting.تنظیمات بلوتوث )  :با لمس کردن

 ( Languageتنظیم زبان کاربری ) :با لمس گزینه های  Chinessیا  Englishزبان دلخواه خود
““Styl1

“  “ Styl2و “  “Styl3در

“  “ Click to setوارد قسمت تنظیمات

مربوط به بلوتوث خواهید شد.

� تنظیمات صدا

تنظیمات، Key Volume ،  SDVC

DFLT VOL

و    Loudnessرا در ایــن قســمت مــی تــوان
انجــام داد.
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سیســتم  5-24مــی باشــد  .بــرای تنظیــم میــزان صــدای پیــش فــرض  ،خــط پرشــونده مقابــل ایــن
گزینــه را بــه چــپ و راســت بکشــید .

.

بطــور مثــال اگــر  صــدای پیــش فــرض بــر روی  12تنظیــم شــود و در لحظــه خامــوش کــردن خودرو

صــدای سیســتم کمتــر از  12باشــد .بــه محــض روشــن کــردن مجــدد خــودرو  ،صــدای سیســتم بــه
طــور خــودکار بــر روی  12خواهــد رفــت  .اگــر در لحظــه خامــوش کــردن خــودرو  ،صــدای سیســتم

امکانات رفاهی خودرو

.

VOL
DFLTو  ( ...صــدای پیــش فــرض ) :محــدوده قابــل انتخــاب بــرای صــدای پیــش فــرض
ـدازه هــا
انـ

بیشــتر از  12باشــد   ،در زمــان روشــن کــردن مجــدد خــودرو  ،صــدای سیســتم بــه طــور خــودکار بــر

.
ســمت چــپ یــا راســت بکشــید  .محــدوده قابــل انتخــاب   0-10مــی باشــد .
 ( SVDC.تنظیــم شــدن صــدا بــر اســاس ســرعت حرکــت خــودرو )  :میــزان بلنــدی صــدا مــی

 ( Key volumeصــدای دکمــه هــا )  :بــرای تنظیــم صــدای دکمــه هــا  ،نــوار پرشــونده را بــه

توانــد متناســب بــا ســرعت خــودرو افزایــش یابــد  .چهــار حالــت  Close ، L ، Mو  Hبــرای ایــن

ویژگــی قابــل انتخــاب مــی باشــد .
واکنش سیستم در قبال انتخاب هریک از چهار حالت فوق به شرح ذیل است .
حالت انتخاب شده
Close

تغییرات بلندی صدا
میزان بلندی صدای سیستم با افزایش سرعت خودرو هیچ تغییری پیدا نمیکند

L

میزان بلندی صدای سیستم با افزایش سرعت  ،به مقدار کم افزایش مییابد .

M

میزان بلندی صدای سیستم با افزایش سرعت  ،به مقدار متوسط افزایش مییابد.

H

میزان بلندی صدای سیستم با افزایش سرعت  ،به مقدار زیاد افزایش مییابد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

روی  12خواهــد رفــت

.

 ( Loudnessبمی صدا )  :برای بم کردن صدای سیستم  “ Loudness “ ،را لمس کنید و سپس

در پنجره ظاهر شده  YESرا انتخاب کنید و یا برای غیرفعال کردن آن  NOرا انتخاب کنید.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

� شیوه پخش صدا
در ایــن قســمت از تنظیمــات مــی تــوان نحــوه
توزیــع صــدا بیــن بلندگوهــا  “ ”Fieldرا نیــز
تنظیــم نمــود.

تنظیمات شیوه پخش صدا  (  :) Modeبا فشار دادن دکمه  “  ”Modeدر پنل کنترل ،سیستم وارد این
تنظیمات می شود که می توانید یکی از  6شیوه پخش

صدا ( POP ، Rock ، Vocal ، Classic،

 Jazzو  ) Customرا برگزینید  .برای انتخاب هرکدام ،بر روی نام آن فشار دهید .

بــا انتخــاب گزینــه “  ،  ”Customeپارامترهــای “  “ L”  ،  “ Mو  “  “ Hصــدا را میتوانیــد بــه دلخــواه
و در بــازه  +7تــا  -7انتخــاب کنیــد .بــرای تنظیــم آنهــا  ،نوارهــای کشــویی در مقابــل هریــک از

پارامترهــا را بــاال یــا پاییــن بکشــید  .اگــر پارامترهــای صــدا را در حالتــی غیــر از  “ ”Custome
تنظیــم کنیــد ،سیســتم بــه طــور خــودکار بــه تنظیمــات حالــت  “  ”Customeبازخواهــد گشــت .
 	

.

توزیع صدا بین بلندگوها (:)Field

تنظیم توازن صدا بین بلندگوهای جلو ،عقب ،چپ
و راست از طریق این قسمت صورت میپذیرد .

با استفاده از دکمه های جهت نما بر روی صفحه نمایش یا پنل کنترل اقدام به تنظیم مورد نظر خود بکنید  .در
تصویر باال نقطه تنظیم در وسط قرار گرفته است که بهترین حالت برای گوش دادن به صدا می باشد

.

172

محدوده ی قابل انتخاب برای هریک از بلندگوهای جلو  ،عقب ،چپ و راست   +7تا  -7می باشد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

حالت  “ : “ Vehicle
گزینه های  “  “ Brake Alarmو  “   ”Fortify Tip
را میتوان برای تنظیمات نحوه هشدار در زمان
ترمزگیری و قفل کردن خودرو را تنظیم نمود .
 :Brake Alarm .با لمس کردن این گزینه می توان روشن شدن فالشر در زمان ترمزگیری را فعال
یا غیرفعال نمود.

 :Fortify Tip .با انتخاب گزینه های  “  “ Lamp” ، “ Hornو “   “ Lamp & Hornدر زمان قفل

کردن خودرو به ترتیب  فقط چراغ روشن می شود  ،فقط بوق به صدا در می آید  و یا  هم بوق به صدا
در می آید و هم چراغ روشن می شود.
در حالــت  “   ”Indicatorمــی تــوان ســاعت
(  ) Time settingو زبــان  ( ) Language
را تنظیــم نمود .

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

امکانات رفاهی خودرو

در حالت “   ”Vehicleو  “  “ Indicatorدر این
قسمت قابل مشاهده میباشد .

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

� CarInfo
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امکانات رفاهی خودرو
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

� System
در ایــن قســمت از تنظیمــات مــی تــوان
گزینههــای Factory

،

Calibration

 Reset ، SW versionو  Machin IDرا
مشــاهده نمــود .

• :Calibrationبــا فشــار دادن دکمــه  ، startصفحــه کالیبــره کــردن صفحــه نمایــش ،
ظاهــر مــی شــود .بــا اســتفاده از یــک قلــم مناســب ،مــکان نمــای واقــع در وســط صفحــه
نمایــش را بــه آرامــی فشــار دهیــد  .مــکان نمــا حرکــت کــرده و در محــل جدیــد متوقــف
مــی شــود .مجــددا مطابــق حالــت قبــل بــا قلــم بــرروی مــکان نمــا فشــار دهیــد و ایــن
عمــل را تــا اتمــام کالیبــره شــدن صفحــه نمایــش ادامــه دهیــد.
• :Factory Resetدکمــه  Click to setرا فشــار دهیــد تــا پنجــره محــاوره ای بــاز
شــود .بــا انتخــاب گزینــه  ، Yesکلیــه تنظیمــات صــورت پذیرفتــه بــر روی سیســتم بــه
حالــت اول و کارخانــه ای خــود بازخواهــد گشــت  .بــرای انصــراف  ،گزینــه  Cancelرا
انتخــاب کنیــد.
• :Radio Areaاز میــان مناطــق رادیوئــی  CHN ، USA ، EURو  LAAMگزینــه
مناســب بــرای منطقــه خــود را انتخــاب کنیــد.
• :SW versionورژن نــرم افزار سیســتم را نمایش می دهد.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

.
.

 22دکمه MODE
برای تغییر دادن حالت سیستم
 33دکمه VOL+
برای افزایش میزان صدا
 4دکمه
فشار لحظه ای برای جستجوی دقیق
ایستگاه رادیویی (در حالت رادیو)
فشار لحظه ای برای اجرای آهنگ قبلی در
حالت USB
 55دکمه ورود به تنظیامت سیستم های
خودرو در منایشگر صفحه کیلومرت
 66دکمه VOL -
برای کم کردن میزان صدا
 7دکمه  SET /-کروز کنرتل
 88دکمه  RES /+کروز کنرتل
 9دکمه  ON/OFFکروز کنرتل

.
.
.

امکانات رفاهی خودرو

 1۱دکمه
فشار لحظه ای برای جستجوی دقیق
ایستگاه رادیویی (در حالت رادیو)
فشار لحظه ای برای اجرای آهنگ قبلی در
حالت USB

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

دکمههای کنترل سیستم صوتی  -تصویری روی غربیلک فرمان

.
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 5-3سیستم تهویه مطبوع خودکار (در صورت تجهیز)
پنل کنترل تهویه مطبوع خودکار
 ۱کلید تنظیم دما
 ۲کلید کولر

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

۳

176

کلید تنظیم سرعت فن

 ۴کلیدگردش هوای بیرون یا داخل
 ۵کلید انتخاب دریچه ها
 ۶کلید گر مکن شیشه عقب

در زمان استفاده از سیستم تهویه مطبوع  ،اطالعات مربوطه درنمایشگر نشان داده می شود.
توجه

در زمان استفاده از کولر ،رطوبت هوا توسط اواپراتور جذب شده و مقداری آب در اطراف آن جمع میشود که
از طریق لوله تخلیه به زیر خودرو تخلیه میشود .بنابراین مشاهده مقداری آب در زیر خودرو پس از توقف
خودرو طبیعی بوده و نشانه وجود ایراد نمیباشد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

کلید تنظیم دما
وظیفه این کلید افزودن یا کاستن دمای هوای
خروجی از دریچه هاست.

امکانات رفاهی خودرو

با استفاده از این کلید سرعت دمنده کنترل می شود .با
چرخاندن در جهت عقربه های ساعت ،سرعت  دمنده
و میزان حجم هوای خروجی و پرتاب باد  افزایش  می
یابد و برای کاهش سرعت و حجم هوای خروجی،
کلید را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
 8سرعت برای دمنده قابل انتخاب است .برای خاموش
کردن دمنده  ،کلید را در خالف جهت عقربه های
ساعتبچرخانید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

کلید تنظیم سرعت دمنده

.
را در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید ،دمای هوای خروجی کمتر خواهد شد.
 .با چرخاندن کلید  به سمت راست (ناحیه قرمز رنگ) هوای گرم از دریچهها خارج میشود .هر چه
با چرخاندن کلید به سمت چپ (ناحیه آبی رنگ) هوای خنک از دریچهها خارج میشود .هر چه کلید

کلید را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید ،باد خروجی از دریچه ها گرمتر میشود.
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177

امکانات رفاهی خودرو
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

کلید انتخاب دریچهها )(Mode
با فشاردادن این کلید می توان دریچه ها و مسیر
دلخواه برای وزش باد را انتخاب کرد .اطالعات
دریچه انتخاب شده در مانیتور قابل مشاهده
می باشد.

�جریان هوا به سمت روبرو
مسیر توزیع هوا از دریچه های روی داشبورد

�جریان هوا به سمت روبرو و زیرپا
مسیر توزیع هوا از دریچههای زیر پا و دریچه های
روی داشبورد
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

� جریان هوا به سمت زیر پا و شیشه جلو و شیشه درب های جلو
مسیر توزیع هوا از دریچه های زیر پا ،دریچه
بخارگیر شیشه جلو و دریچه های بخارگیر شیشه
درب های جلو سمت چپ و راست

� جریان هوا به سمت شیشه جلو و شیشه درب های جلو

مسیر توزیع هوا از دریچه بخارگیر شیشه جلو و

امکانات رفاهی خودرو

مسیر توزیع هوا از دریچه های زیر پا

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

� جریان هوا به سمت زیر پا

شیشه درب ها

توجه

•انتخاب دریچه های شیشه جلو و شیشه دربهای جلو در مواقعی توصیه میشود که شیشهها
دچار بخارگرفتگی در حین رانندگی شدهاند.
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امکانات رفاهی خودرو

کلید کولر ()A/C
با فشار دادن کلید   ، A/Cکمپرسور کولر شروع به
کار خواهد کرد .چراغ زمینه کلید نیز روشن خواهد
شد .با فشار مجدد کلید   ، A/Cکمپرسور کولر از
کار خواهد افتاد و چراغ زمینه کلید هم خاموش

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

خواهد شد.

180

شرایط الزم برای فعال شدن کولر:

.
 .دمنده کولر روشن شده باشد.
روشن شده باشد.
.کلید
موتور روشن باشد.
A/C

توجه

اگر با کولر روشن به مدت طوالنی در سرباالیی حرکت کنید و یا در ترافیک سنگین در حال رانندگی باشید،
احتماال موتور داغ خواهد کرد .بنابراین چراغ هشدار دمای آب موتور را زیر نظر داشته باشید .در صورت داغ
شدن موتور ،کولر را خاموش کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

در حالت گردش هوای بیرون  :هوای داخل کابین بواسطه ورود هوای تازه از بیرون  ،تهویه می شود.
از حالت گردش هوای داخل در شرایط زیر استفاده کنید:

.
.برای جلوگیری از ورود دود اگزوز به داخل کابین
.برای خنک شدن و یا گرم شدن سریع هوای داخل کابین
.برای جلوگیری از ورود بوی نامطبوع به داخل کابین
درمحیط با هوای غبارآلود و ذرات معلق

توجه

اگر به مدت طوالنی از حالت گردش هوای داخل استفاده شود ،از طراوت و تازگی هوای داخل کابین کاسته

امکانات رفاهی خودرو

در حالت گردش هوای داخل  :فقط هوای داخل کابین توسط سیستم به گردش در می آید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

کلید گردش هوای داخل  /خارج

با فشرده شدن این کلید  ،سیستم تهویه مطبوع بین
گردش هوای داخل و ورود هوای تازه از بیرون تغییر
حالت می دهد.
روشن بودن چراغ زمینه کلید  ،بیانگر آن است که
سیستم در حالت گردش هوای داخل تنظیم شده
است و خاموش بودن چراغ  زمینه یعنی سیستم
بر روی حالت ورود هوای تازه از بیرون تنظیم شده
است.

خواهد شد.
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امکانات رفاهی خودرو

تنظیم دریچه های خروجی هوا
جهــت و میــزان حجــم هــوای خروجــی از دریچههــا را میتــوان توســط زبانــه هــا و دکمــه هــای

چرخشــی روی دریچــه هــا تنظیــم کــرد.

� دریچه های وسط داشبورد

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

زبانه واقع در وسط دریچه ها را به سمت باال،
پایین ،چپ و راست برگردانید تا مسیر خروج هوا
را به دلخواه خود تنظیم کنید.

� دریچه هوای سمت چپ
زبانه واقع در وسط دریچه ها را به سمت باال ،پایین،
چپ و راست برگردانید تا مسیر خروج هوا را به
دلخواه خود تنظیم کنید.

� دریچه هوای سمت راست
زبانه واقع در وسط دریچه ها را به سمت باال ،پایین،
چپ و راست برگردانید تا مسیر خروج هوا را به
دلخواه خود تنظیم کنید.
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برای افزایش عمر مفید سیستم تهویه مطبوع ،نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

.

اگر خودرو در فصل گرما به مدت طوالنی پارک شده باشد  ،بالفاصله پس از روشن کردن موتور،

کولر را روشن نکنید .ابتدا پنجره ها را باز کنید تا دمای هوای داخل کابین کمی پایین تر بیاید.
سپس پنجره ها را ببندید و کولر را روشن کنید.

.
نکنیــد.
 2.تــا  3دقیقــه قبــل از پــارک کــردن خــودرو ،کولــر را خامــوش کنیــد و اجــازه دهیــد تــا فــن
در صورتــی کــه بــه مــدت طوالنــی بــا ســرعت کــم رانندگــی مــی کنیــد ،از کولــر اســتفاده

امکانات رفاهی خودرو

موارد احتیاطی

بهتــر اســت از حالــت گــردش هــوای بیــرون اســتفاده شــود تــا اختــاف دمــای هــوای محیــط و
اواپراتــور از بیــن رفتــه و زودتــر خشــک شــود و از تجمــع باکتــری هــا و یــا مــواد آلــوده کننــده
دیگــر در اطــراف اواپراتــور جلوگیــری شــود.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

تهویــه مطبــوع هــم چنــان کار کنــد .از آن جایــی کــه دمــای هــوای بیــرون خیلــی بــاال اســت،
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امکانات رفاهی خودرو

 5-۴سیستم تهویه مطبوع دستی (در صورت تجهیز)
پنل کنترل تهویه مطبوع دستی

 ۱کلید تنظیم دما
 ۲کلید تنظیم سرعت فن

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

۳

کلید انتخاب دریچه ها ()MODE

 ۴کلید گر مکن شیشه عقب
 ۵کلید گردش هوای بیرون یا داخل
 ۶کلید کولر()A/C

توجه

در زمان استفاده از کولر ،رطوبت هوا توسط اواپراتور جذب شده و مقداری آب در اطراف آن جمع میشود که
از طریق لوله تخلیه به زیر خودرو تخلیه میشود .بنابراین مشاهده مقداری آب در زیر خودرو پس از توقف
خودرو طبیعی بوده و نشانه وجود ایراد نمیباشد.

کلید تنظیم دما
وظیفه این کلید افزودن یا کاستن دمای هوای
خروجی از دریچه هاست.

.

با چرخاندن کلید به سمت چپ (ناحیه آبی رنگ) هوای خنک از دریچهها خارج میشود .هر چه

کلید را در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید ،دمای هوای خروجی کمتر خواهد شد.

.

با چرخاندن کلید  به سمت راست (ناحیه قرمز رنگ) هوای گرم از دریچهها خارج میشود .هر چه

کلید را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید ،باد خروجی از دریچه ها گرمتر میشود.
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با استفاده از این کلید سرعت دمنده کنترل می
شود .با چرخاندن در جهت عقربه های ساعت،
سرعت دمنده و میزان حجم هوای خروجی و
پرتاب باد  افزایش  می یابد و برای کاهش سرعت و

امکانات رفاهی خودرو

کلید تنظیم سرعت دمنده

حجم هوای خروجی ،کلید را در خالف جهت عقربه
های  ساعت بچرخانید.

� کلید انتخاب دریچه ()Mode

خاموش کردن دمنده  ،کلید را بر روی عدد صفر
قرار دهید.
برای افزایش سرعت  دمنده ،کلید را به ترتیب از
موقعیت  1تا  4بچرخانید.
برای انتخاب دریچه ها و مسیر دلخواه برای وزش
باد باید کلید  MODEرا بچرخانید .سیستم تهویه
مطبوع بر اساس حالت انتخابی شما کار خواهد

� جریان هوا به سمت روبرو

کرد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

 5سرعت برای   دمنده قابل انتخاب است .برای

مسیر توزیع هوا از دریچه های روی داشبورد
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

� جریان هوا به سمت روبرو و زیرپا
مسیر توزیع هوا از دریچه های زیر پا و دریچه های
روی داشبورد

� جریان هوا به سمت زیر پا
مسیر توزیع هوا از دریچه های زیر پا

� جریان هوا به سمت زیر پا و شیشه جلو و شیشه درب های جلو
مسیر توزیع هوا از دریچه های زیر پا ،دریچه
بخارگیر شیشه جلو و دریچه های بخارگیر شیشه
درب های جلو سمت چپ و راست
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شیشه درب ها

توجه

•انتخاب دریچه های شیشه جلو و شیشه دربهای جلو در مواقعی توصیه میشود که شیشهها
دچار بخارگرفتگی در حین رانندگی شدهاند.

کلید کولر ()A/C
با فشار دادن کلید  ، A/Cکمپرسور کولر شروع
به کارخواهد کرد .همزمان چراغ زمینه کلید
نیز روشن خواهد شد.با فشار مجدد کلید ، A/C
کمپرسور کولر از کار خواهد افتاد و چراغ زمینه
کلید هم خاموش خواهد شد.

.
.

امکانات رفاهی خودرو

مسیر توزیع هوا از دریچه بخارگیر شیشه جلو و

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

� جریان هوا به سمت شیشه جلو و شیشه درب های جلو

شرایط الزم برای استفاده از کولر:
موتور روشن باشد.

فن تهویه مطبوع روشن باشد (کلید تنظیم سرعت فن از وضعیت  OFFخارج شده باشد).

توجه

کلید  A/Cروشن شده باشد.

اگر با کولر روشن به مدت طوالنی در سرباالیی حرکت کنید و یا در ترافیک سنگین در حال رانندگی باشید،
احتماال موتور داغ خواهد کرد .بنابراین چراغ هشدار دمای آب موتور را زیر نظر داشته باشید .در صورت داغ
شدن موتور ،کولر را خاموش کنید.
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کلید گردش هوای داخل  /خارج
با فشرده شدن این کلید  ،سیستم تهویه مطبوع
بین گردش هوای داخل و ورود هوای تازه از
بیرون تغییر حالت می دهد.
روشن بودن چراغ زمینه کلید  ،بیانگر آن است که
سیستم در حالت گردش هوای داخل تنتظیم شده

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

است و خاموش بودن چراغ  زمینه یعنی سیستم
بر روی حالت ورود هوای تازه از بیرون تنظیم شده
است.
در حالت گردش هوای داخل  :فقط هوای داخل
کابین توسط سیستم به گردش در می آید.

در حالت گردش هوای بیرون  :هوای داخل کابین بواسطه ورود هوای تازه از بیرون  ،تهویه می شود.

.
.
.

از حالت گردش هوای داخل در شرایط زیر استفاده کنید:
درمحیط با هوای غبارآلود و ذرات معلق

برای جلوگیری از ورود دود اگزوز به داخل کابین

.

برای خنک شدن و یا گرم شدن سریع هوای داخل کابین

برای جلوگیری از ورود بوی نامطبوع به داخل کابین
توجه

اگر به مدت طوالنی از حالت گردش هوای داخل استفاده شود ،از طراوت و تازگی هوای داخل کابین کاسته
خواهد شد.
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جهت و میزان حجم هوای خروجی از دریچه ها را می توان توسط زبانه ها و دکمه های چرخشی روی
دریچه ها تنظیم کرد.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص نحوه تنظیم دریچه ها به قسمت تنظیم دریچه ها در بخش "
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک " مراجعه کنید.

امکانات رفاهی خودرو

تنظیم دریچه ها

موارد احتیاطی

.

اگر خودرو در فصل گرما به مدت طوالنی پارک شده باشد  ،بالفاصله پس از روشن کردن موتور،

کولر را روشن نکنید .ابتدا پنجره ها را باز کنید تا دمای هوای داخل کابین کمی پایین تر بیاید .سپس

.
.

پنجره ها را ببندید و کولر را روشن کنید.
در صورتی که به مدت طوالنی با سرعت کم رانندگی می کنید ،از کولر استفاده نکنید.
 2تا  3دقیقه قبل از پارک کردن خودرو ،کولر را خاموش کنید و اجازه دهید تا دمنده تهویه مطبوع

هم چنان کار کند .از آن جایی که دمای هوای بیرون خیلی باال است ،بهتر است از حالت گردش هوای

بیرون استفاده شود تا اختالف دمای هوای محیط و اواپراتور از بین رفته و زودتر خشک شود و از تجمع
باکتری ها و یا مواد آلوده کننده دیگر در اطراف اواپراتور جلوگیری شود.
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برای افزایش عمر مفید سیستم تهویه مطبوع ،نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:
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 5-5گر مکن شیشه عقب
موقعیت کلید گرم کن شیشه عقب در سیستم
تهویه مطبوع خودکار

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

موقعیت کلیدگرمکن شیشه عقب در سیستم
تهویه مطبوع دستی

برای استفاده از گر مکن شیشه عقب و آینه های جانبی ،باید سوئیچ  باز باشد .با فشار دادن کلید ،گرم
کن شروع به کار نموده و همزمان چراغ زمینه کلید روشن خواهد شد .با فشار مجدد کلید ،گرم کن و
چراغ زمینه کلید خاموش خواهند شد.
گرم کن شیشه عقب و گرم کن آینه های جانبی ،پس از کار کردن در حدود  15دقیقه ،به طور خودکار
خاموش خواهد شد.
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• مراقب باشید تا هنگام تمیز کردن شیشه عقب و آینه های جانبی ،به  گر مکن آسیبی وارد نشود.

•پس از تمیز شدن شیشه از وجود یخ و بخارگرفتگی ،گرم کن را خاموش کنید .روشن ماندن گر مکن
شیشه به مدت طوالنی باعث خالی شدن باتری می شود .گرم کن شیشه برای خشکاندن آب باران و
یا ذوب کردن برف ساخته نشده است.

امکانات رفاهی خودرو

توجه

هشدار

از لمس کردن شیشه عقب و آینهها هنگام روشن بودن گر مکن خودداری کنید .زیرا احتمال
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

سوختگی وجود دارد.
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 5-6آینه های خودرو
آینه وسط
قبل از شروع رانندگی ،موقعیت آینه را طوری
تنظیم کنید که بتوانید نسبت به عقب خودرو
دید کاملی داشته باشید .برای تنظیم آینه ،آن را

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

توسط دست در جهت مورد نیاز بچرخانید.
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.1موقعیت آینه برای روز
.2موقعیت آینه برای شب
برای کاهش انعکاس نور چراغ خودروهایی که
پشت سر شما هستند ،می توانید شستی ضدتابش
آینه را بکشید تا زاویه آن تنظیم شود.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

زمانی که سوئیچ باز باشد  ،آینه های جانبی
را می توانید توسط کلید تنظیم آینه ها  ،در
موقعیت دلخواه تنظیم نمود.

امکانات رفاهی خودرو

آینه های جانبی برقی

برای انتخاب هرکدام از آینه ها  ،کلید را به سمت

1

آینه سمت چپ

2

آینه سمت راست

فلشهای روی کلید تنظیم آینهها را برای
تنظیم آینهها در جهت مورد نظر فشار دهید.
      باال
     پایین
     چپ
     راست

.
.
.

هشدار

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

همان آینه بکشید :

قبل از شروع رانندگی ،آینه ها را متناسب با وضعیت قرارگیری خود تنظیم کنید ،به گونه ای

که نسبت به عقب خودرو دید مناسبی داشته باشید.
در حین رانندگی اقدام به تنظیم آینه نکنید ،چرا که باعث از دست رفتن کنترل وسیله نقلیه و

در نتیجه بروز تصادف و مصدومیت می شود.
تصاویر مشاهده شده در آینه های جانبی با واقعیت مقداری تفاوت دارند .بنابراین همیشه با

احتیاط رانندگی کنید.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم
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� جمع کردن آینه های جانبی
آینه را با دست گرفته و به سمت خود بکشید تا
این که به طور کامل جمع شود.

برای باز کردن آینه ،آن را با دست و به آرامی به سمت بیرون فشار دهید تا بطور کامل باز شود.
توجه

•برای جلوگیری از آسیب دیدن آینه ها ،هنگام تا کردن و باز کردن به سطح آن فشار بیش از
حد وارد نکنید.

.
.

هشدار

در حین رانندگی ،اقدام به باز کردن آینه ها نکنید.
مراقب باشید تا دست تان هنگام باز کردن و جمع کردن آینه ،گیر نکند.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

غربیلک فرمان قرار گرفته است.

توجه

•در آب و هوای سرد ،قبل از استفاده از برف پاک کن ها ،مطمئن شوید که تیغه های برف پاک کن
روی شیشه به علت یخ زدگی نچسبیده باشد .تا زمانی که یخ روی شیشه آب نشود ،از برف پاک کن
استفاده نکنید .ممکن است موجب آسیب دیدن موتور برف پا ک کن شود.

•اگر شیئی روی شیشه وجود دارد ،در این حالت برف پا ک کن ها را حرکت ندهید زیرا موجب آسیب
دیدن موتور برف پا ک کن خواهد شد ،ابتدا آن را بردارید ،سپس برف پا ک کن را فعال کنید.

•همچنین زمانی که سطح شیشه خشک است ،از فعال کردن برف پا ک کن خودداری کنید ،چون تیغه
های برف پا ک کن و شیشه آسیب خواهند دید.

روش استفاده از برف پا ک کن جلو

امکانات رفاهی خودرو

دسته برف پاک کن و شیشه شور در سمت راست

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

 5-7برف پاک کن و شیشه شور

عملکردهای برف پاک کن زمانی قابل اجرا هستند
که سوئیچ موتور باز باشد.

� حرکت تکی برف پاککن()MIST

دسته برف پاک کن را به سمت باال بکشید و رها کنید تا به جای اول خود بازگردد .هم زمان با
این عمل ،برف پاک کن یک حرکت تکی انجام داده و متوقف خواهد شد.
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� حرکت زمانبندی شده برف پاک کن

دسته برف پا ک کن را در موقعیت "    " INTقرار دهید تا برف پا ک کن با حرکت تکی و به طور
متناوب (حالت زمانبندی شده) شروع به کار کند

چهار حرکت برای حالت زمانبندی برف پاک کن
وجود دارد،به گونه ای که می توان فاصله بین دو
حرکت برف پاک کن را روی  8،4،2و یا  13ثانیه

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

تنظیم کرد.

� دور کند برف پاک ()LO

اگر دسته برف پاک کن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت "  " LOقرار دهید ،برف پاک کن با

سرعت کم شروع به کار خواهد کرد.

� دور تند برف پاک ()HI

اگر دسته برف پاک کن را به سمت پایین بکشید و در موقعیت "  " HIقرار دهید ،برف پاک کن با
سرعت زیاد شروع به کار خواهد کرد.

روش استفاده از شیشه شور جلو
آ ب پاش های شیشه شور جلو بر روی درب موتور
قرار گرفته اند.
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امکانات رفاهی خودرو

اگر دسته برف پاک کن و شیشه شور را به سمت
غربیلک فرمان (به سمت خود) بکشید ونگه دارید
 ،برف پاک کن و شیشه شور جلو به طور هم زمان
فعال شده و شروع به کار خواهند کرد .پاشش آب
شیشه شور به محض رها شدن دسته برف پا ک کن،
متوقف خواهد شد ،ولی برف پا ککن پس از چند دور

توجه

•شیشه شور را بیش تر از  10ثانیه به کار نیاندازید.
•زمانی که مخزن شیشه شور خالی است ،شیشه شور را فعال نکنید.
•در صورت گرفتگی و انسداد آب پاش ها ،آن ها را با اجسام نوک تیز و نامناسب تمیزنکنید ،در غیر
این صورت ،آسیب خواهند دید.

روش استفاده از برف پاک کن عقب
با چرخاندن کلید چرخشی انتهای دسته برف
پاک کن و قرار دادن آن در موقعیت "  " ONمی

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

کار کردن ،در موقعیت اصلی خود متوقف خواهد شد.

توانید برف پاک کن عقب را فعال کنید.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

روش استفاده از شیشه شور عقب
آب پاش شیشه شور عقب در قسمت باالیی شیشه
عقب و نزدیک چراغ ترمز وسط قرار گرفته است.

با چرخاندن کلید چرخشی انتهای دسته برف
پاک کن و قرار دادن آن در موقعیت "       "  و
نگه داشتن در آن موقعیت ،شیشه شور و برف
پاک کن عقب به طور هم زمان شروع به کار
خواهند کرد.

توجه

•شیشه شور را بیش تر از  10ثانیه به کار نیاندازید.
•زمانی که مخزن شیشه شور خالی است ،شیشه شور را فعال نکنید.
•در صورت گرفتگی و انسداد آب پاش ها ،آن ها را با اجسام نوک تیز و نامناسب تمیزنکنید ،در غیر
این صورت ،آسیب خواهند دید.
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صندلی های جلو
اهرم تنظیم موقعیت افقی صندلی

امکانات رفاهی خودرو

 8-5صندلی ها

اهرم تنظیم صندلی را با دست گرفته و به سمت

باال بکشید و در همان وضعیت نگه دارید .هم
پس از قرار گرفتن در موقعیت دلخواه ،اهرم را رها
کنید تا صندلی در جای خود قفل شود .سپس
جهت اطمینان از ثابت بودن صندلی ،آن را کمی
جلو و عقب بکشید.

اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی

اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی را به سمت باال
کشیده و در همان حالت نگه دارید .هم زمان
پشتی صندلی را به سمت زاویه مورد نظر خود
حرکت دهید و سپس اهرم تنظیم را رها کنید
تا پشتی در جای خود قفل شود .پس از تنظیم،

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

زمان صندلی را به سمت جلو یا عقب بکشید و

پشتی را کمی به جلو و عقب تکان دهید تا از قفل
شدن آن اطمینان یابید.

دستگیره تنظیم ارتفاع صندلی
(فقط صندلی راننده)
دستگیره تنظیم ارتفاع تشک صندلی را تا زمانی

که به  ارتفاع مورد نظرتان برسد  ،بچرخانید.
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توجه

• در حین رانندگی از تنظیم صندلی خودداری کنید.
• اشیا را در زیر صندلی قرار ندهید ،زیرا در حین تنظیم صندلی ،از حرکت آن جلوگیری خواهد کرد.
• برای شرایط رانندگی ایده آل ،پشتی صندلی را بیش از اندازه نخوابانید  ،چرا که کمربندهای ایمنی،
بیشترین و بهترین نگهداری را زمانی خواهند داشت که صندلی تقریبا در حالت عمودی قرار گرفته باشد.
• بعد از تنظیم پشتی صندلی ،با بدن خود کمی آن را فشار دهید تا از قفل شدن آن در موقعیتش مطمئن
شوید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

صندلی های عقب
� تا کردن صندلی های عقب
.1پشت سری صندلی را در پایین ترین موقعیت
خود قرار داده و یا در صورت نیاز از جای خود
خارج کنید.

توجه

• قبل از باز کردن صندلی عقب ،مطمئن شوید که کمربندهای ایمنی پشت صندلی قرار گرفته اند ،تا از
آسیب دیدن آ نها جلوگیری شود.

.2قفل کمربندهای عقب را مرتب کنید.
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دســت بکشــید وقســمت باالئــی  پشــتی صندلــی
را بــا دســت دیگــر بــه ســمت جلــو بکشــید تــا به
طــور کامــل تــا شــود.

امکانات رفاهی خودرو

.3ضامــن قفــل  پشــتی ســمت راســت را بــا یــک

.4بــه روش مشــابه پشــتی ســمت چــپ صندلــی

توجه

• پشتی صندلی عقب وسط و عقب چپ ،به صورت یک پارچه می باشد.

تــا کــردن صندلــی عقــب باعــث مــی شــود کــه فضــای قســمت عقــب افزایــش یابــد .بــرای قــرار دادن
بــار در قســمت عقــب (صنــدوق) بــه نــکات و احتیــاط هایــی کــه در ادامــه  همیــن فصــل خواهــد

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

را نیــز تــا کنیــد.

آمــد ،مراجعــه کنیــد.
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پشت سری صندلی
� تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی
بــا فشــار دادن ضامــن پشــت ســری و نگــه
داشــتن آن:
-1پشت سری را به سمت باال بکشید.
 -2و یــا پشــت ســری را بــه ســمت پاییــن

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

بکشــید.
هنــگام تنظیــم کــردن پشــت ســری صندلــی،
مطمئــن شــوید کــه خــط فرضــی کــه از مرکــز
پشــت ســری عبــور مــی کنــد ،تقریبــا از بــاالی
گــوش شــما مــی گــذرد.

� باز کردن و نصب مجدد پشت سری
بــا فشــردن و نگــه داشــتن ضامــن ،پشــت ســری
را در جهــت رو بــه بــاال بکشــید تــا بــه طــور
کامــل از روی صندلــی جــدا شــود.

بــرای نصــب مجــدد پشــت ســری ،ابتــدا پایــه هــای آن را بــا ســورا خ هــای روی صندلــی همراســتا
کــرده و ضمــن فشــار دادن و نگــه داشــتن ضامــن ،پشــت ســری را بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد تــا
در جــای خــود ثابــت شــود.
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همیشه پشت سری را در موقعیت صحیح تنظیم کنید.
پس از تنظیم کردن پشت سری  ،جهت حصول اطمینان از قفل شدن آن ،پشت سری را کمی

به سمت پایین بکشید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

بدون وجود پشت سری رانندگی نکنید.

امکانات رفاهی خودرو

.
.
.

هشدار
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 5-9سیستم روشنایی(چراغها)
کلیدچراغها

دسته چراغ در سمت چپ غربیلک فرمان قرار گرفته
است.
زمانی که دکمه استارت سوئیچ موتور روشن
است ،با چرخاندن قسمت انتهایی دسته چراغ
و راهنما می توانید چراغ ها را به صورت زیر
روشن کنید:

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

1

چراغ کوچک (چراغ پارک)

چراغهای کوچک جلو ،چراغهای کوچک
عقب ،چراغ پالک و چراغ زمینه کلیدها و  
داشبورد روشن خواهد شد.

2

نور پایین چراغ جلو
نور پایین چراغ جلو به همراه چراغهای
ذکر شده در باال روشن خواهند شد.

توجه

چراغ های کوچک (پارک ) چه سوئیچ باز و یا بسته باشد روشن می شوند .

وقتی که سوئیچ داخل مغزی قرار گرفته باشد و چراغ های کوچک روشن باشند  ،با خارج کردن سوئیچ از
مغزی  ،چراغهای کوچک به طور خودکار خاموش می شوند.

وقتی که سوئیچ در موقعیت  OFFباشد و چراغ های کوچک روشن باشند  ،آالرم روشن ماندن چراغ ها به
صدا در خواهد آمد 	.
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� چراغ پلیسی (چراغ سالم)
با کشیدن دست ه چراغ به سمت غربیلک فرمان (به
سمت خودتان) و رها کردن آن ،نور باالی چراغ
ک بار روشن خواهد شد و همزمان چراغ
جلو ی 
نشانگر نور باال در صفحه کیلومتر نیز یکبار روشن
و خاموش میشود.
با روشن بودن چراغهای جلو نیز میتوانید چراغ
پلیسی (چراغ سالم) را فعال کنید.
توجه

امکانات رفاهی خودرو

برای روشن کردن نور باالی چراغ جلو ،ابتدا نور
پایین چراغ های جلو را روشن کنید .سپس با
کشیدن دسته چراغ به سمت داشبورد (مطابق
شکل) ،نور باالی چراغ جلو را روشن کنید .هم
زمان نشانگر نور باال در صفحه کیلومتر نیز روشن
خواهد شد.
برای خاموش کردن نور باال ،دسته چراغ را به  
موقعیت اول خود بازگردانید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

� روشن کردن نور باالی چراغ جلو

اگر قصد متوقف کردن خودرو به مدت طوالنی را دارید ،مطمئن شوید که چراغها را خاموش کردهاید .در غیر
اینصورت باتری خالی شده و در زمان استارت مجدد با مشکل مواجه خواهید شد.
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چراغ راهنما
چراغ های راهنما را فقط زمانی که سوئیچ باز
باشد ،می توانید روشن کنید.
دسته چراغ را به سمت باال بکشید تا چراغ های
راهنمای سمت راست روشن شوند.
دسته چراغ را به سمت پایین بکشید تا چراغ

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

های راهنمای سمت چپ روشن شوند.
نشانگر چراغ راهنما در پنل کیلومترشمار با روشن شدن چراغ های راهنما به حالت چشمک زن در خواهد
آمد.
پس از اتمام دور زدن ،دسته چراغ به طور خودکار به موقعیت اول خود باز می گردد.
هنگام تغییر الین در بزرگراه ،با کشیدن سریع و لحظه ای دسته راهنما به سمت باال یا پایین ،چراغ راهنمای
همان سمت  3مرتبه روشن می شود.
توجه

اگر چراغهای نشانگر راهنما در صفحه کیلومترشمار تندتر از حالت عادی چشمک بزنند ،احتماال یکی
از المپهای چراغ راهنمای جلو یا عقب سوخته است.

چراغ رانندگی در روز
چراغ روز تحت شرایط زیر روشن میشود:
• چراغهای جلو خاموش باشد.
•موتور روشن باشد.
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چراغ را به موقعیت

بچرخانید.سپس کلید چرخان

دسته چراغ را در موقعیت قرار دهید تا چراغ مه شکن
عقب و چراغ نشانگر آن در صفحه کیلومتر روشن شوند.
برای خاموش کردن چراغ مه شکن عقب کلید چرخان

امکانات رفاهی خودرو

� چراغ مهشکن عقب

پس از روشن کردن دکمه استارت(سوییچ موتور)،دسته

توجه

• از چراغ مهشکن عقب میبایست طبق مقررات راهنمایی و رانندگی استفاده  کنید.

تنظیم ارتفاع چراغ جلو
� کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو
کلید چرخان تنظیم ارتفاع چراغ جلو در سمت
چپ داشبورد و در کنار کلید تنظیم آینههای
جانبی قرار گرفته است.
 .1باال بردن ارتفاع نورچراغ جلو

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

مه شکن را مجدد در موقعیت قرار دهید.

 .2پایین آوردن ارتفاع نور چراغ جلو
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو دارای  4سطح تنظیم  0و  1و  2و  3می باشد.
سطح ارتفاع نور چراغ را می بایست بر اساس تعداد سرنشینان و بار وارده به خودرو تنظیم کرد.
جدول راهنمای تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو به شکل زیر است:
تعداد سرنشینان خودرو و بار وارده به خودرو
تعداد سرنشینان

بار وارده به خودرو

موقعیت کلید تنظیم ارتفاع نور
چراغ جلو

راننده

-

0

راننده و سرنشین جلو

-

0

کلیه سرنشینان

-

1

کلیه سرنشینان

با بار کامل صندوق عقب

2

راننده

با بار کامل صندوق عقب

3

چراغ سقفی جلو

-1کلید چراغ مطالعه سمت چپ
-2کلید چراغ مطالعه سمت راست
-3کلید چراغ سقف
-4کلید چراغ سقف در وضعیت درب ها

دکمه خاموش را فشار دهید عملکرد چراغ سقف با وضعیت باز یا بسته بودن درب های خودرو رابطه
مستقیم دارد .اگر کلید چراغ سقف متناسب با وضعیت درب ها انتخاب شده باشد چراغ سقف طبق شرایط
زیر عمل می کند.

.
چراغ به مدت  8ثانیه روشن مانده و سپس خاموش خواهد شد.
.اگر سوئیچ یا دکمه استارت در موقعیت  ONباشد با بسته شدن درب ها چراغ سقف بالفاصله خاموش
اگر سوییچ یا دکمه استارت در موقعیت  ACCیا  OFFقرار داشته باشد پس از بسته شدن کلیه درب ها

خواهد شد .

.
خاموش خواهد شد.
.وقتی که سوییچ یا دکمه استارت در وضعیت  ONباشد و رایانه خودرو پیامی مبنی بر وقوع تصادف در
اگر دکمه باز کردن روی ریموت کنترل را فشار دهید چراغ سقف به مدت  15ثانیه روشن مانده و سپس

خودرو را دریافت کند چراغ سقف به مدت  15ثانیه روشن مانده و سپس خاموش خواهد شد .
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در صورتی که درب راننده باز شود ،جهت کمک به راننده در پیدا کردن محل قرارگیری سوئیچ ،این
چراغ به طور خودکار روشن شده و پس از گذشت حدودا  8ثانیه و یا پس از بسته شدن درب راننده
خاموش خواهد شد .اگر سوئیچ وارد مغزی شده و در موقعیت  ONقرار گیرد ،چراغ بالفاصله خاموش
می شود.اگردرب بسته نشود ،چراغ دور سوئیچ پس از گذشت حدودا  15دقیقه به طور خودکار خاموش
خواهد شد.
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این چراغ دور مغزی سوئیچ قرار گرفته است.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

چراغ دور مغزی سوئیچ
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 5-10خروجی برق  12ولت

خروجی برق  12ولت برای تامین برق تجهیزات
برقی جانبی طراحی شده است.
از خروجی برق  12ولت صرف نظر از اینکه سوئیچ
در موقعیت  ONیا  OFFباشد ،می توان استفاده

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

کرد.
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توجه

•برای جلوگیری از سوختن فیوز ،از وارد آوردن بار الکتریکی بیشتر از مقدار مجاز خودرو ( 12Vو )120W
خودداری کنید.
•برای جلوگیری خالی شدن باتری ،زمانی که موتور روشن نیست به مدت طوالنی از خروجی برق استفاده
نکنید.
•زمانی که درگاه برق بدون استفاده است ،درپوش آن را نصب کنید .ورود اجسام دیگر و یا نفوذ مایعات به داخل
آن باعث ایجاد اختالل الکتریکی و سوختن مدار خواهد شد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

وسط قرار دارد.

توجه

زمانی که از جا سیگاری استفاده نمی شود:
•درب آن را بسته نگه دارید .در غیر این صورت در زمان برخورد با دست انداز  ،ته سیگارها و خاکستر سیگار
به فضای داخل پرت خواهند شد.
برای جلوگیری از آتش سوزی:
•در حین رانندگی از استعمال دخانیات پرهیز کنید.
•پس از استعمال سیگار ،ته سیگار را به طور کامل خاموش کنید.
•از قرار دادن کاغذ و اجسام اشتعال پذیر در داخل جاسیگاری خودداری کنید.
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امکانات رفاهی خودرو

جاسیگاری در کنار جالیوانی و در روی کنسول

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

5-11جاسیگاری (در صورت تجهیز)
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امکانات رفاهی خودرو
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم
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 5-12جالیوانی
جالیوانی جلو

توجه

.
بروز تصادف و یا در زمان ترمزگیری ناگهانی ،مواد داخل آنها به فضای داخل اتاق پاشیده می شوند.
.درب لیوان و ظرف نوشیدنی ها را بسته نگه دارید تا از پاشیدن آن ها به داخل کابین جلوگیری شود.

از قرار دادن اشیا دیگر به غیر از لیوان و ظرف نوشیدنی ها در جا لیوانی خودداری کنید .زیرا در صورت

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

-11آینه آرایش

-22جای کارت و مدارک
-33آفتابگیر

امکانات رفاهی خودرو

 5-13آفتابگیرها

می باشد.برای استفاده از آینه آفتابگیر را به
سمت پایین بکشید.
 -11آفتاب گیر را به سمت پایین بکشید.

 -22برای جلوگیری از تابش آفتاب از سمت

پنجره ،آفتاب گیر را از قالب آن آزاد کرده و به

سمت پنجره برگردانید.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

فقط آفتابگیر سرنشین جلو دارای آینه آرایش
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امکانات رفاهی خودرو

5-14

دستگیره سقفی
دســتگیره هــای ســقفی بــاالی درب جلــو
راســت و درب هــای عقــب دوطــرف تعبیــه
شــده اســت
هنگامــی کــه خــودرو در جــاده هــای ناهمــوار
در حــال حرکــت اســت ،سرنشــینان خــودرو

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

مــی تواننــد جهــت حفــظ ایمنــی از ایــن

214

دســتگیره هــا اســتفاده کننــد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

زمانی که سوئیچ در موقعیت  ONباشد می توانید از سان روف  استفاده کنید.
کلیدهای سان روف در باالی سر و کنار چراغ سقفی قرار دارند.

� باز کردن و بستن

امکانات رفاهی خودرو

 5-15سان روف (درصورت تجهیز)

1
 -1باز کردن سان روف
بــرای متوقــف کــردن حرکــت ســان روف در
موقعیــت دلخــواه تــان ،یکــی از کلیدهــا را بــه
آرامــی فشــار دهیــد.
توجه

•آفتاب گیر کشویی سان روف به طور دستی باز و بسته می شود .با این وجود در صورت باز کردن
سان روف ،آفتاب گیر کشویی نیز به طور خودکار و همراه با سان روف باز خواهد شد.

� باز کردن سان روف به صورت اریب
 -11بازکــردن اریــب (نیمــه بــاز بــه ســمت

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

 -2بستن سان روف
2

بــاال)

2
 -2بستن حالت اریب
بــرای متوقــف کــردن حرکــت ســا ن روف در
موقعیــت دلخــواه تــان ،یکــی از کلیدهــا را بــه
آرامــی فشــار دهیــد.
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امکانات رفاهی خودرو

�قابلیت برگشت خودکار سان روف
اگــر در زمــان بســته شــدن ســانروف ،مانعــی مابیــن ســانروف و چارچــوب آن قــرار گیرد،ســانروف بــه
طــور خــودکار بــه حالــت کامــا بــاز برمــی گــردد.

توجه

• اگر سانروف باز مانده باشد،درصورت خارج کردن سوییچ از مغزی،سانروف بطور خودکار بسته
خواهد شد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

هشدار
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•موارد احتیاطی زیر را رعایت کنید .در صورت عدم رعایت احتمال مصدومیت و حتی مرگ وجود خواهد
داشت:

•در حین حرکت خودرو به سرنشینان اجازه ندهید که دست و یا سر خود را از سانروف بیرون ببرند.
•از قرار دادن اجسام برروی سانروف خودداری کنید.

•اطمینان حاصل کنید که هیچ یک از اعضای بدن سرنشینان در مسیر حرکتی سانروف قرار نداشته باشد.
•اجازه ندهید تا کودکان با سانروف و کلیدهای آن بازی کنند.

•برای تست کردن قابلیت برگشت خودکار سانروف اعضای بدن خودرا مقابل سانروف قرار ندهید.
•برگشت خودکار سانروف ممکن است زمانی که سانروف در حال بسته شدن است ،کار نکند.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

دســتگیره درب جعبــه داشــبورد رابــه ســمت
خودتــان بکشــید تــا بــاز شــود.

هشدار

•برای ایمنی بیشتر در تصادفات و یا ترمزگیری های ناگهانی ،درب جعبه داشبورد را بسته نگه دارید .در غیر
اینصورت ممکن است درب جعبه داشبورد و یا اشیا داخل جعبه با سرنشین جلو برخورد کند.

•ازقرار دادن اشیا با اندازه بزرگ و اجسام نوک تیز در جعبه داشبورد خودداری کنید .زیرا در زمان تصادفات
احتمال آسیب دیدن افراد وجود خواهد داشت.

محفظه کنسول وسط
مطابــق شــکل ،بــرای بــاز کــردن درب جعبــه
کنســول وســط  ،ضامــن مربوطــه را بــه ســمت

امکانات رفاهی خودرو

� جعبه داشبورد

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

 5-16محفظه های نگه داری اشیاء

بــاال فشــار دهیــد.
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امکانات رفاهی خودرو
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

سایر محفظه های نگه داری اشیا
محفظه های روی داشبورد

جای کارت

� محفظه های روی دربها
بر روی درب های جلو و عقب خودرو ،محفظه هایی جهت نگه داری اشــیایی از قبیل نقشــه،
بروشور و  ...تعبیه شده است.
محفظه روی درب جلو
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

امکانات رفاهی خودرو

محفظه روی درب عقب

.

در صورت  استفاده از محفظه روی درب ها برای نگه داری بطری یا لیوان:

اگــر از محفظــه روی درب هــا بــرای نگــه داری بطــری یــا لیــوان اســتفاده مــی کنیــد ،درب بطــری را بســته نگــه
داریــد .از قــرار دادن لیــوان هــای شیشــه ای و یــا کاغــذی در ایــن محــل هــا خــودداری کنیــد .زیــرا در صــورت بــروز
حادثــه ،مایعــات بــه داخــل کابیــن پاشــیده مــی شــوند و یــا لیــوان شیشــه ای ممکــن اســت بشــکند.

.
.

ممکن است بطری با توجه به شکل و اندازه به خوبی در محفظه جا نگیرد.

از قرار دادن اشیا با اندازه بزرگتر از محفظه در داخل آن خودداری کنید.

کیف پشت صندلی (در صورت تجهیز)
در پشــت صندلــی هــای جلــو کیــف هائــی جهت
قــرار دادن روزنامــه ،پوشــه و  ...در نظــر گرفتــه

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

توجه

شــده اســت.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

219

امکانات رفاهی خودرو

صندوق عقب
قابلیــت تــا شــدن صندلــی عقــب ایــن امــکان را بــه وجــود مــی آورد کــه فضــای قســمت عقب خــودرو
را بتــوان افزایــش داد .صندلــی عقــب بــه راحتــی مــی توانــد جمــع شــود و یــک فضــای مناســب و
تقریبــا هــم ســطح بــا کــف صنــدوق جهــت قــرار دادن بــار در اختیــار قــرار دهــد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

� طاقچه عقب
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اگــر بســته هــا و اجســام بــا ارتفــاع و انــدازه
کوچــک در صنــدوق عقــب وجــود داشــته باشــند،
طاقچــه عقــب از پرتــاب شــدن آن هــا بــه ســمت
بــاال در زمــان ترمزگیــری جلوگیــری مــی کنــد و
مانــع وارد شــدن آســیب احتمالــی بــه سرنشــینان
مــی شــود.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

باربنــد بــرای قــرار دادن مقــداری از بارهــا طراحی شــده
اســت .ایــن بــه معنــای افزایــش مقــدار بــار قابــل تحمل
خــودرو نمــی باشــد  .مطمئــن شــوید کــه مجمــوع وزن
سرنشــینان و بارهــای روی باربنــد  ،از حداکثــر بــار قابــل

امکانات رفاهی خودرو

باربند

احتیاط

.
.بارها را طوری بچینید که بار وارد به محورهای جلو و عقب تقریبا برابر باشد.
.طول و عرض بارهای قرار داده شده در باربند باید به اندازه ای باشد که از خودرو درازتر و یا عریض تر نباشد
.قبل از رانندگی مطمئن شوید که بارهای باربند به خوبی محکم شده اند.
.مراقب باشید به رنگ سقف آسیب وارد نشود  .می توانید از پتو یا محافظ دیگری مابین بار و سقف استفاده
از وارد کردن بار بیش از حد به خودرو اجتناب کنید.

کنید.

هشدار

.
دور زدن و ترمز های ناگهانی ،کنترل خودرو از دست خارج شده و منجر به بروز حادثه شود.
.قرار دادن بار در باربند باعث می شود تا ارتفاع مرکز ثقل خودرو افزایش یابد  ،لذا ازسرعت زیاد ،پیچیدن های

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

تحمــل خــودرو تجــاوز نکند

بارهای روی باربند را طوری قراردهید تا تعادل خودرو برهم نخورد ،در غیر این صورت ممکن است در هنگام

ناگهانی ،ترمز های شدید و حرکات مارپیچی خودداری کنید.در غیر این صورت خطر واژگونی و از دست دادن
کنترل خودرو وجود خواهد داشت.
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امکانات رفاهی خودرو
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل پنجم

احتیاطهای الزم در قرار دادن بار

اگر قرار است که بار و چمدان و  ...را در قسمت باری عقب (صندوق عقب) بگذارید ،به نکات زیر توجه کنید:

.
آنها به طور صحیح و ثابت در محل خود قرار گرفتهاند.
.مطمئن شوید باری که در خودرو قرار میدهید ،موجب به هم زدن تعادل خودرو نشود و تا حد امکان
بهتر است بار قسمت جلو کمی بیشتر از عقب باشد تا تعادل بهتر برقرار شود.
.برای کاهش مصرف سوخت از حمل بار اضافه خودداری کنید.
 .از قرار دادن بار بیش از حد و بزرگ در قسمت عقب خودداری کنید ،زیرا ممکن است باعث جلوگیری
تا حدی که امکان دارد ،میتوانید بار و چمدان در قسمت عقب قرار دهید ولی مطمئن شوید که همه

از بسته شدن درب عقب شود.
هشدار

• برای جلوگیری از سر خوردن بارهای قسمت عقب در حین ترمزگیری ،از قرار دادن وسایل بلندتر از
ارتفاع صندلیهای عقب خودداری کنید و تا حد امکان بار به اندازه ارتفاع صندلیهای عقب قرار دهید.

• هرگز به سرنشینها اجازه ندهید که در قسمت عقب (صندوق) بنشینند و سرنشینها فقط مجاز
هستند که در صندلیها بنشینند و کمربند ایمنی را ببندند .در غیر این صورت ،در ترمزهای شدید و یا
تصادفها احتمال آسیب دیدن زیاد است.

• هرگز چیزی را در باال یا روی طاقچه صندوق عقب قرار ندهید ،زیرا در ترمزهای شدید و تصادفها
ممکن است به سرنشینها صدمه بزند.

• قبل از رانندگی مطمئن شوید که درب عقب به طور کامل بسته شده است تا از نیفتادن بار به خیابان
مطمئن شوید.
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شرایط اضطراری

 6-1فالشر

اگر مجبور به توقف خودرو در محلی هستید که احتمال تصادف و برخورد وجود دارد ،چراغهای
فالشر را روشن کنید تا سایر رانندگان از موضوع باخبر شوند .سپس خودرو را در محلی که از جاده
به اندازه کافی دور باشد ،پارک کنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

کلید فالشر در قسمت پایین پنل کولر قرار دارد.

با فشار دادن کلید فالشر ،کلیه چراغهای راهنما شروع به چشمک زدن خواهند کرد .چراغ زمینه کلید
فالشر نیز به حالت چشمکزن در خواهد آمد .برای خاموش کردن فالشر ،کلید آن را مجددا فشار
دهید.
در زمان روشن بودن فالشر ،دسته راهنما کار نخواهد کرد.
در صورت خاموش بودن موتور ،میتوان از فالشر استفاده کرد.
در سرعت های باالتر از  50km/hاگر به طور ناگهانی ترمز گرفته شود  ،چراغ های فالشر با سرعت
بیش تری چشمک خواهند زد  .برای خاموش کردن فالشر  ،کلید فالشر را فشار دهید و یا با گاز دادن
سرعت خودرو را افزایش دهید.
توجه

• از فالشر فقط در مواقع اضطراری استفاده کنید.
• برای جلوگیری از خالی شدن باتری ،اگر موتور خاموش است ،در مواقع غیرضروری از فالشر استفاده نکنید.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

 .1اگر در حین رانندگی چرخ خودرو پنچر شد ،ضمن کاهش تدریجی سرعت ،به آرامی خودرو را به
کنار جاده هدایت کرده و در یک مکان امن که دارای سطح صاف و سفت باشد ،پارک کنید .از توقف

شرایط اضطراری

 6-2پنچرشدن تایر هنگام رانندگی

در وسط بزرگراه و یا در کنار گارد ریل خودداری کنید.
 .2اهرم ترمز دستی را بکشید و دستهدنده را در موقعیت ( Pمدل مجهز به گیربکس  )ATیا ( Nمدل
مجهز به گیربکس دستی) قرار دهید.
 .4افراد را از کنار جاده دور نگه دارید.
 .5مثلث احتیاط را از صندوق عقب برداشته و در
یشت

ر از

ب

50

متر

فاصلهی بیش از  50متری از قسمت عقب خودرو
قرار دهید.

توجه

• مثلث احتیاط را در جادههای معمولی در فاصلهی  50متری از خودرو قرار دهید .این فاصله در بزرگراهها

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

 .3موتور را خاموش کرده و فالشر را روشن کنید.

باید بیش از  100متر و در شرایط بارانی و سر پیچها باید بیش از  150متر در نظر گرفته شود .انجام این
کار باعث میشود تا خودروهای عبوری زودتر متوجه توقف شما شوند و در مواقع شب و تاریکی هوا ،اهمیت
این کار بیشتر نمود پیدا میکند.
• از رانندگی با تایر پنچر خودداری کنید .حرکت با تایر پنچر حتی در مسافتهای کوتاه باعث صدمه دیدن
آن خواهد شد که قابل تعمیر نیز نخواهد بود.
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شرایط اضطراری
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم
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چرخ زاپاس و ابزار مورد نیاز

در مواقع اضطراری باید خودتان اقدام به رفع عیب خودرو نمایید .لذا آشنا شدن با نحوهی استفاده از
جک و سایر ابزار و محل قرارگیری آنها ضروری است.

 1کیف ابزار

 2چرخ زاپاس
مثلث خطر زیرموکت صندوق عقب قرار دارد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

احتیاطهای قبل از جک زدن

 1 .محل مورد نظر برای قرار دادن جک باید به حد کافی سفت باشد.
 2 .توصیه میشود توسط موانعی از حرکت چرخهای خودرو جلوگیری کنید و در هنگام استفاده از

شرایط اضطراری

 1آچار چرخ
 2دسته جک

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

جک زیر صندلی سرنشین جلو قرار دارد

جک ،کسی داخل خودرو نباشد.
3 .3اجازه ندهید کسی اعضا بدن خود را در زیر خودرویی که با جک بلند شده است ،قرار دهد.
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شرایط اضطراری

تعویض چرخ زاپاس

 -۱خارج کردن چرخ زاپاس

درب صندوق عقب را باز کنید و پس از بلند
کردن موکت کف صندوق ابزار را بردارید.
پیچ ثابت کننده چرخ زاپاس را در خالف جهت
عقربه های ساعت باز کرده و چرخ زاپاس را
بیرون بیاورید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

 -۲قرار دادن مانع در جلوی چرخها

228

در زمان بلند کردن خودرو توسط جک باید در
مقابل چرخی که به صورت قطری در سمت
مخالف چرخ پنجر قرار دارد ،مانعی قرار دهید تا
از حرکت چرخها جلوگیری شود.

چرخ پنچر

چرخی که باید مقابل آن مانع قرار دهید

چرخ جلو چپ

در پشت چرخ عقب راست

چرخ جلو راست

در پشت چرخ عقب چپ

چرخ عقب چپ

در جلوی چرخ جلو راست

چرخ عقب راست

در جلوی چرخ جلو چپ

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

همیشه قبل از بلند کردن خودرو توسط جک،
پیچهای چرخی را که میخواهید تعویض کنید،

شرایط اضطراری

-۳شل کردن پیچهای چرخ

با استفاده از آچار چرخ شل کنید.
برای حصول بیشترین گشتاور ،آچار چرخ را
طوری روی پیچ قرار دهید که دسته آن در سمت
گرفته و در جهت فلش نشان داده شده در شکل،
آن را بکشید.
توجه

• اجازه سر خوردن آچار چرخ بر روی پیچ را ندهید.

• پیچها را به طور کامل باز نکنید .پیچها را فقط در حدود  1/5دور شل کنید.

 .4قرار دادن جک در زیر خودرو
جک را در محلی که سطح آن صاف و محکم
باشد ،قرار دهید و از اینکه شیار روی جک در
مقابل محل مخصوص جک بر روی بدنه خودرو

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

راست شما قرار داشته باشد .سپس دسته آچار را

قرار داشته باشد ،اطمینان حاصل کنید.
دسته جک را در جهت عقربههای ساعت
بچرخانید تا شکاف روی جک با محل مخصوص
جک در روی بدنه خودرو تماس پیدا کند.
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شرایط اضطراری

هشدار

در هنگام جک زدن به نکات زیر توجه داشته باشید:

• از جک فقط در مواقع تعویض چرخ و نصب زنجیر چرخ استفاده کنید.

• از استارت زدن و روشن نگه داشتن خودرو زمانی که جک زیر خودرو است  ،خودداری کنید.
• از قرار گرفتن صحیح جک در زیر خودرو مطمئن شوید.

• از قرار دادن اجسام در زیر جک و یا بر روی آن خودداری کنید.

• هرگز به طور همزمان از دو جک برای بلند کردن خودرو استفاده نکنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

 .5بلند کردن خودرو
دسته جک را روی جک نصب کنید ،سپس آچار
چرخ را از سوراخ تعبیه شده در انتهای دسته
جک عبور دهید و آن را در جهت عقربههای
ساعت بچرخانید .زمانی که جک با خودرو تماس
پیدا کرد ،مجددا قرارگیری صحیح جک نسبت
به بدنه خودرو را کنترل نمایید.
هشدار

• زمانی که خودرو توسط جک بلند شده است ،از قرار دادن اعضا بدن خود در زیر خودرو خودداری کنید.
• خودرو را تا ارتفاع مناسبی که بتوان چرخ را خارج کرد ،بلند کنید.
• حداکثر بار قابل تحمل توسط جک 1000 Kg ،میباشد.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

 -۷نصب چرخ زاپاس
الف) قبل از نصب زاپاس ،هر گونه گرد و خاک
و رسوبات روغنی را از روی کاسه چرخ و رینگ
چرخ تمیز کنید .مطمئن شوید که سطح تماس
بین کاسه چرخ و رینگ چرخ در شرایط مناسبی
قرار دارد.

شرایط اضطراری

توسط آچار چرخ 5 ،عدد پیچ چرخ را در خالف
جهت عقربههای ساعت باز کنید و چرخ را از
خودرو جدا کنید .چرخ را طوری روی زمین قرار
دهید که سطح رینگ چرخ رو به باال قرار بگیرد
تا از آسیبدیدگی و ایجاد خراش بر سطح رینگ
جلوگیری شود.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

 .6باز کردن چرخ

ب) چرخ را به آرامی در محل نصب خود قرار
دهید.

توجه

•برای نصب چرخ زاپاس ممکن است الزم باشد که ارتفاع خودرو را کمی باالتر ببرید.
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شرایط اضطراری

 .8بستن پیچهای چرخ
ابتدا  5عدد پیچ چرخ را با دست سفت کنید.
سپس چرخ را در محل خود صاف کرده و توسط

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

آچار چرخ ،پیچها را سفت کنید.

هشدار

هرگز بر روی پیچهای چرخ گریس یا روغن نزنید و در صورت چرب بودن ،قبل از نصب چرخ،
آنها را تمیز و خشک کنید.

 .9پایین آوردن خودرو و سفت کردن پیچها
الف) برای پایین آوردن خودرو ،دسته جک را در
خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.

ب) پیچهای چرخ را توسط آچار چرخ و به ترتیب
شمارههای نشان داده شده در شکل سفت کنید.
مراحل سفت کردن را  2تا  3بار تکرار کنید تا زمانی
که پیچها به طور کامل در جای خود قرار گیرند.
برای سفت کردن پیچها فقط از آچار چرخ استفاده
کنید.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

به منظور جلوگیری از هر گونه اتفاق ناخواسته در هنگام پایین آوردن خودرو ،مطمئن شوید

که خودتان و سایر افراد در فاصله مناسبی از خودرو قرار گرفتهاید.
پس از تعویض چرخ ،به آرامی رانندگی کنید و پس از رسیدن به اولین تعمیرگاه ،پیچهای

چرخ را با گشتاور مجاز  110±10 N.mسفت کنید .سفت کردن پیچها با گشتاور مجاز باعث

شرایط اضطراری

.
.

هشدار

جلوگیری از باز شدن آنها و بروز حوادث میشود.

.11جک ،مثلث خطر و سایر ابزارها را جمع آوری کرده و در محل اصلی خود داخل صندوق قرار دهید
.12تا نزدیکترین تعمیرگاه به آرامی برانید و تایر پنچر را تعمیر و طبق مقدار استاندارد به آن باد بزنید.
سپس چرخ زاپاس را با چرخ اصلی جا به جا نمایید .فراموش نکنید که درپوش والو چرخ را ببندید .در
غیر این صورت گرد و خاک و رطوبت به داخل والو نفوذ می کند و باعث می شود که به تدریج نشتی
به وجود اید در صورت مفقود شدن در پوش والو مشابه  آن را جایگزین کنید.
توجه

•وقتی که در شرایط اضطراری از چرخ زاپاس استفاده می کنید حداکثر سرعت خودرو نباید بیشتر
از  80KM/hrباشد .
•لطفاً در اسرع وقت چرخ زاپاس را با چرخ اصلی جایگزین

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

 .10قراردادن چرخ پنچر بر روی درب صندوق

کنید .
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شرایط اضطراری

 6-3جوش آوردن موتور
اگر درجه دمای آب موتورباال بودن دمای موتور را نشان دهد و چراغ هشدار دمای آب موتور نیز
چشمک بزند ،یعنی موتور خودروی شما جوش آورده است.
در صورت مواجه شدن با این شرایط ،مطابق مراحل زیر اقدام کنید:
 .1با رعایت احتیاط ،فورا خودرو را به سمت کنار جاده هدایت کنید و در یک مکان امن پارک کنید.
ترمز دستی را بکشید و دستهدنده را در موقعیت ( Pمدل مجهز به گیربکس  )CVTو یا خالص( Nمدل

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

مجهز به گیربکس دستی) قرار داده و فالشر را روشن کنید .اگر کولر روشن باشد ،آن را خاموش کنید.
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 .2اگر مایع خنککننده یا بخار آن از منبع انبساط بیرون میزند ،موتور را خاموش کنید و تا فروکش
کردن بخار مایع خنککننده صبر کنید .اگر بخاری دیده نمیشود ،موتور را روشن نگه داشته و بررسی
کنید که آیا فن خنککننده کار میکند یا خیر؟
اگر فن خنککننده کار نمیکند ،بالفاصله موتور
را خاموش کرده و جهت بازدید و رفع عیب با
امداد مدیران خودرو تماس بگیرید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

•
• خروج مایع خنککننده یا بخار آن از درب منبع
انبساط رادیاتور ،نشانه وجود فشار بسیار زیاد در مدار

شرایط اضطراری

هشدار

سیستم خنککننده میباشد .برای جلوگیری از خطر
سوختگی ،درب منبع انبساط را تا زمانی که خروج

• در زمان گرم بودن موتور و رادیاتور ،درب منبع انبساط را باز نکنید .در غیر این صورت ،فشار مدار خنککننده
باعث پرتاب مایع خنککننده و بخارات آن میشود که میتواند سوختگیهای شدیدی را به وجود بیاورد.

 .3رادیاتور ،لولهها و نواحی زیر خودرو را از لحاظ وجود نشتی مایع خنککننده بررسی کنید .البته در
نظر داشته باشید که خروج مقداری آب از لوله تخلیه کولر خودرو عادی است.
هشدار

• زمانی که موتور در حال کار است ،از نزدیک کردن دست و لباس خود به فن رادیاتور خودداری کنید .حتی در
موتور خاموش نیز احتمال فعال شدن فن رادیاتور وجود دارد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

بخار تمام نشده باشد ،باز نکنید.

 .4در صورت مشاهده نشتی مایع خنککننده موتور ،فورا موتور را خاموش کنید و برای بازدید و تعمیر
با امداد مدیران خودرو تماس بگیرید.
 .5اگر نشتی مشاهده نشد ،درب منبع انبساط
را باز کنید و بررسی کنید که آیا سطح مایع
خنککننده در حد مجاز میباشد؟ اگر مقدار آن
کم است ،به مقدار الزم اضافه کنید:
از مایع خنککننده توصیه شده توسط شرکت
مدیران خودرو استفاده کنید.
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شرایط اضطراری

توجه

•در مواقع اضطراری و در صورت در دسترس نبودن مایع خنک کننده می توان از آب بطور موقتی
استفاده نمود.
•اگر تعداد دفعات داغ شدن موتور زیاد است  ،در اسرع وقت جهت بازدید و تعمیر به یکی از

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

نمایندگی های مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

فیوزها جهت محافظت از مدارهای برقی و تجهیزات الکتریکی خودرو مورد استفاده قرار میگیرند.
اگر یک وسیله برقی نتواند روشن شود،ممکن است فیوز آن سوخته باشدکه در این صورت باید فیوز

شرایط اضطراری

 6-4تعویض فیوز:

را بررسی و یا تعویض کنید.
 .1کلیه لوازم برقی و سوئیچ موتور را خاموش کنید.
 .2درب جعبه فیوز را باز کرده و فیوز مشکوک به سوختن را بیرون بکشید.
از یک فیوز سالم دیگر استفاده کنید.

فیوز نوع A

فیوز سوخته

فیوز سالم

فیوز سوخته

فیوز سالم

فیوز نوع B
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 .3بررسی کنید که آیا فیوز سوخته است؟ اگر مطمئن نیستید که فیوز سالم است یا خیر ،بهتر است
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شرایط اضطراری

 .4فقط از فیوزی استفاده کنید که آمپر آن مطابق با فیوز سوخته باشد .آمپر مجاز فیوزها را میتوانید
بر روی فیوز و یا بر روی درب جعبه فیوز مشاهده کنید.
برای مشاهده چیدمان و محل فیوزها به بخشهای جعبه فیوزداخل محفظه موتور و جعبه فیوز داخل
اتاق در فصل  8مراجعه کنید.
در صورتی که فیوز یدکی در دسترس نباشد ،میتوانید به طور موقت از فیوزهای مشابه مربوط به برخی
وسایل برقی کماهمیتتر (مثل رادیو و فندک) استفاده کنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

خرید و تهیه یک دست فیوز با آمپرهای مختلف و نگهداری آنها در خودرو ،اقدام مفیدی است.
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توجه

• قبل از تعویض فیوز ،سوئیچ موتور و تمامی لوازم برقی را خاموش کنید.

• هرگز از فیوز با آمپر باال استفاده نکنید ،در غیر این صورت مدار و تجهیزات الکتریکی آسیب خواهند دید .اگر
فیوز تعویض شده هم بسوزد ،بیانگر وجود ایراد در مدار برقی میباشد .جهت بازدید و رفع عیب به یکی از
نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

• هیچوقت به جای فیوز از سیم استفاده نکنید ،حتی به طور موقتی .انجام این کار باعث اتصالی و آسیب دیدن
مدار و حتی آتشسوزی میشود.

• بر روی فیوز و جعبه فیوز هیچگونه تعمیری انجام ندهید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

از ایمن بودن زنجیرها و اهرمبندیهای خودروی حمل مطمئن شوید و در هنگام حمل خودرو از قوانین

شرایط اضطراری

 6-5حمل خودرو
نکات ایمنی هنگام حمل خودرو

ترافیکی و محلی اطاعت کنید .چرخهایی که بر روی زمین قرار میگیرند باید در وضعیت مناسبی
باشند .اگر چرخها آسیبدیدهاند ،از چرخهای کمکی استفاده کنید.
شیوههای صحیح حمل خودرو در ذیل توضیح داده شدهاند:
معیوب

توجه

.
 .قبل از حمل خودرو ،اهرم ترمز دستی را بخوابانید و دسته دنده را در حالت خالص ) (Nقرار
دهید.
 .شیب قسمت عقب خودرو نسبت به زمین را به طور مناسب تنظیم کنید تا از برخورد سپر
پس از بلند کردن چرخهای جلو ،آنها را باید توسط زنجیر ثابت نگه دارید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

حمل با بلند کردن چرخهای جلوی خودروی

عقب و یا اجزا زیر خودرو با زمین جلوگیری شود.

حمل با بلند کردن چرخهای جلوی خودرو و
قرار دادن چرخ کمکی در زیر چرخهای عقب
خودروی معیوب
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شرایط اضطراری

حمل با بلند کردن چرخهای عقب خودرو و
قرار دادن چرخ کمکی در زیر چرخهای جلوی
خودروی معیوب

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

حمل با خودروبر

شیو ه های نادرست حمل خودرو :
حمل توسط خودروهای جرثقیل دار که از زنجیر
و قرقره برای بلند کردن چرخ های جلوخودرو
استفاده می کنند.

حمل توسط خودروهای جرثقیل دار که از
زنجیر و قرقره برای بلند کردن چرخ های عقب  
خودرو استفاده می کنند.
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توجه

.

حمل خودرو با روش های نادرست باعث آسیب دیدگی بدنه خودرو می شود.

بکسل کردن

در صورتی که شرکتهای حمل خودرو در دسترس نباشند ،میتوانید خودرو را به طور موقت با استفاده
از یک کابل ،زنجیر یا میله مناسب ،بکسل کنید .در زمان بکسل کردن خودرو باید بیشتر از مواقع
عادی احتیاط را رعایت کنید .بکسل کردن را باید فقط در جادههای با سطح سفت و محکم و در
مسافتهای کوتاه و حرکت با سرعت کم انجام دهید .باید راننده در خودروی بکسل شده حضور داشته
باشد تا بتواند کنترل خودرو و کنترل پدال ترمز را در اختیاربگیرد.
قبل از بکسل کردن ،سوئیچ موتور را در موقعیت

شرایط اضطراری

شده و چرخ های جلو روی زمین کشیده شوند.
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حمل به حالتی که چرخهای عقب خودرو بلند

 ONیا  ACCو دسته دنده را در حالت خالص )(N

قرار دهید .ترمز دستی را آزاد کنید و فالشر را
روشن کنید.
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شرایط اضطراری

هشدار

• قبل از بکسل کردن مطمئن شوید که چرخها ،اکسل ،سیستم انتقال قدرت و فرمان در شرایط خوبی
قرار داشته باشد.
• سیم یا کابل بکسل کردن را به بکسلبند یا قالب ببندید.
• زاویه بکسل کردن باید تا حد امکان مستقیم باشد .هرگز خودرو را از سمت کنار بکسل نکنید تا از
آسیب دیدن احتمالی پیشگیری شود.
• اگر موتور روشن نباشد ،غربیلک فرمان و پدال ترمز به دلیل کار نکردن پمپ هیدرولیک فرمان و
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بوستر  ترمز به شدت سفت میشود .بنابراین هنگام بکسل کردن خودرو در این شرایط دقت کنید.
• اگر خودرو به نحوی آسیب دیده است که به سختی حرکت میکند ،با بکسل کردن اجباری ایرادی
دیگر به آن وارد نکنید .در این شرایط با امداد مدیران خودرو یا خودروبر تماس بگیرید.

توجه

• هنگام بکسل کردن خودرو ،از روشن کردن موتور و پیچیدن ناگهانی بپرهیزید تا کابل یا سیم و بکسلبند
تحت فشار قرار نگیرند ،زیرا ممکن است تحت فشار زیاد صدمه ببینند و باعث ایجاد خسارت جانی و مالی
گردد.
• برای جلوگیری و پیشگیری از صدمات جسمی ،سایر سرنشینان به غیر از راننده در خودرویی که حمل
میشود میبایست پیاده شوند.
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شرایط اضطراری

محل نصب بکسلبند جلو

محل نصب بکسل بند جلو در سمت راست سپر جلو قرار دارد.
.1درپوش محل نصب بکسل بند را توسط یک پیچ گوشتی تخت نوار پیچ شده باز کنید.
.2پس از جدا کردن درپوش بکسل بند نمایان خواهد شد.
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نصب بکسلبند
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شرایط اضطراری
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم
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محل نصب بکسلبند عقب

محل نصب بکسل بند جلو در قسمت پایینی و سمت راست سپر عقب  قرار دارد.
.1درپوش محل نصب بکسل بند را توسط یک پیچ گوشتی تخت نوار پیچ شده باز کنید.
.2پس از جدا کردن درپوش بکسل بند نمایان خواهد شد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

برای تعویض باتری ،مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
 .1کلیه لوازم برقی و سوئیچ موتور را خاموش کنید.

شرایط اضطراری

 6-6تعویض باتری

 .2درب موتور را باز کنید.

 .4کابل مثبت باتری ( )2را جدا کنید.
 .5بست نگهدارنده باتری ( )3را باز کرده و باتری
را خارج کنید.

توجه

•مراقب باشید تا ابزار فلزی باعث اتصال دو قطب باتری به همدیگر نشود .همچنین نباید ابزار فلزی به
طور ناخواسته در یک لحظه هم به قطب مثبت باتری و هم به بدنه خودرو برخورد داشته باشد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

 .3کابل منفی باتری ( )1را جدا کنید.

 .6باتری جدید که دارای مشخصات فنی یکسان با باتری خودرو میباشد را بر روی خودرو نصب کنید.
برای نصب باتری به ترتیب  ،برعکس مراحل باز کردن عمل کنید.
حفاظت از محیط زیست

•باتری مستعمل حاوی اسید سولفوریک و سرب میباشد که به طور معمولی قابل بازیافت
نمیباشند .باتریهای مصرف شده را جهت حفاظت از محیط زیست به مراکز مجاز بازیافت
تحویل دهید.
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شرایط اضطراری

هشدار

• باتری را هرگز بصورت اریب یا وارونه قرار ندهید ،زیرا اسید داخل باتری بسیار خورنده میباشد .هنگام
باز و بست یا حمل باتری از دستکش و لباس ایمنی استفاده نمایید.
• مراقب باشید پوست و لباستان با اسید باتری تماس نداشته باشد .در صورت تماس اسید با پوست یا
لباس ،محل تماس را فورا با آب و صابون بشویید و در صورت لزوم تحت مراقبت پزشک قرار گیرید.
• باتری را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

• نزدیک باتری از روشن کردن شعله ،فندک ،کبریت و کشیدن سیگار جدا خودداری کنید.

246

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

اگر موتور روشن نمیشود مطمئن شویدکه کلیه مراحل صحیح استارت زدن را طبق مطالب بخش4
انجام دادهاید و از وجود بنزین به اندازه کافی اطمینان دارید.

� اگر موتور استارت نخورد یا به سختی استارت بخورد.

شرایط اضطراری

 6-7روشن نشدن موتور
بازدیدهای اولیه

 .1تمیز بودن و اتصال مناسب سرباتریها را بررسی کنید.

 .2اگر سرباتریها در وضعیت مناسبی قرار دارند ،چراغ سقفی را روشن کرده و استارت بزنید .اگر چراغ
استفاده کنید .اگر چراغ سقفی هنگام استارت زدن روشن بماند و کم نور نشود ،سیستم استارت خودرو
دارای ایراد است که برای رفع آن با امداد مدیران خودرو تماس بگیرید.

� اگر موتور استارت بخورد ولی روشن نشود

 .1سوئیچ رابسته و یا در موقعیت  ACCقرار دهید و مجددا استارت بزنید.
 .2اگر موتور باز هم روشن نشد ،احتماال به خاطر تکرار استارت زدن ،موتور دچار خفگی شده است.
توضیحات صفحه بعد را مطالعه کنید.
 .3اگر موتور همچنان نمیتواند روشن شود ،سیستم ضدسرقت موتور به مشکل برخورده است .به یکی

از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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سقفی کمنور و یا خاموش شود ،باتری خالی شده است و برای روشن کردن خودرو باید از باتری کمکی
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شرایط اضطراری

روشن کردن موتور پس از چندین استارت ناموفق

در صورت روشن نشدن موتور و تکرار استارت زدن ،بنزین زیاد وارد سیلندرهای موتور میشود و ممکن
است موتور دچار خفگی شود.
در مدل مجهز به گیر بکس اتوماتیک
مجددا طبق روش صحیح اقدام به استارت زدن بکنید .برای کسب اطالعات بیش تر به فصل  4مراجعه
کنید
درمدل مجهز به گیربکس دستی
سوئیچ را در موقعیت  STARTقرار داده و پدال گاز را تا انتها فشار دهید .پدال گاز و سوئیچ را به مدت
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 15ثانیه در همین وضعیت نگه داشته و سپس رها کنید .حال اقدام به استارت مجدد موتور بکنید.
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اگر در مدت زمان  15ثانیه استارت زدن ،موتور روشن نشود ،چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام به
استارت بکنید.
اگر موتور همچنان قادر به روشن شدن نیست ،جهت بازدید و تعمیر با یکی از نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو تماس بگیرید.

هشدار

• هر استارت زدن را بیشتر از  15ثانیه طول ندهید تا از خرابی و آسیبدیدگی استارت جلوگیری شود.

• اگر استارت زدن به سختی صورت پذیرد یا اصال صورت نپذیرد ،در اولین فرصت به یکی از نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

چنانچه توانایی انجام استارت کمکی را ندارید ،با امداد مدیران خودرو برای اعزام امدادگر و یا انتقال خودرو
به نمایندگی تماس بگیرید .زیرا کوچکترین اشتباه منجر به آسیب دیدن خودتان و خودرو خواهد شد.
هشدار

• باتریها حاوی اسید سولفوریک که خورنده و سمی است ،میباشند .هنگام استفاده از باتری کمکی از عینک

شرایط اضطراری

 6-8باتری به باتری

استفاده کنید و مراقب باشید اسید روی پوست ،لباس و یا بدنه خودرو نپاشد.
• در صورت تماس چشم و پوست با اسید باتری ،فورا محل را با مقدار زیادی آب شستوشو دهید و جهت
ادامه مداوا به مراکز درمانی مراجعه کنید.
• باتریها را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
• از استعمال دخانیات و روشن کردن کبریت و فندک خودداری کنید.
• در لحظه استارت زدن ،خیلی به باتری نزدیک نشوید.
توجه

• ولتاژ باتری کمکی باید  12Vباشد .اگر از صحیح و مناسب بودن ولتاژ باتری کمکی مطمئن نیستید،
از آن استفاده نکنید.
• در حین اتصال کابلهای رابط ،مراقب باشید که آنها به پرههای فن ،تسمهها و پولیها گیر نکنند و
درگیر نباشند.
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• از کابلهای رابط استاندارد استفاده کنید.
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شرایط اضطراری

مراحل روشن کردن خودرو با استفاده از باتری کمکی

 .1کلیه لوازم برقی غیرضروری را خاموش کنید .اگر از باتری خودروی دیگر به عنوان باتری کمکی
استفاده میکنید ،مطمئن شوید که بین دو خودرو هیچگونه تماسی برقرار نباشد.
توجه

• موتور خودرویی که از باتری آن به عنوان باتری کمکی استفاده میکنید  ،اجازه دهید چند دقیقه
روشن بماند و در لحظه استارت کمکی ،پدال گاز را کمی فشار دهید.
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 .2کابلهای رابط را مطابق شکل زیر وصل کنید.

 1گیره کابل مثبت (کابل قرمز رنگ) را به قطب مثبت باتری خالی وصل کنید.

 2گیره انتهای دیگر کابل مثبت را به قطب مثبت باتری کمکی وصل کنید.

 3گیره کابل منفی (کابل مشکی رنگ) را به قطب منفی باتری کمکی وصل کنید.

 4گیره انتهای دیگر کابل منفی را به قطب منفی باتری خالی و یا به یک قسمت فلزی و بدون رنگ
بدنه خودرو وصل کنید.
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• هنگام وصل کردن کابلها ،خیلی به سمت باتریها خم نشوید.

• اجازه ندهید که گیرههای کابلها با همدیگر و یا با بدنه و اجزا فلزی خودرو تماس پیدا کنند.
• از وصل کردن کابلها و یا تماس آنها با قطعات متحرک خودرو خودداری کنید.

شرایط اضطراری

توجه

 .3اکنون موتور خودرویی که باتری آن دشارژ شده است را استارت بزنید و پس از روشن شدن به مدت

هشدار

•در لحظه استارت به کابلها دست نزنید.

 .4کابلها را دقیقا به ترتیب ،برعکس مراحل وصل کردن از باتریها جدا کنید (ابتدا کابل منفی و
سپس کابل مثبت را باز کنید).
اگر علت خالی شدن باتری خودرو مشخص نشد ،در اولین فرصت به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران
خودرو مراجعه کنید.
اگر استارت اول موفقیتآمیز نبود ،سفت بودن اتصال گیره کابلها را بررسی کنید و مجددا اقدام به
استارت زدن بکنید.
اگر در استارتهای بعدی نیز موتور روشن نشود ،جهت رفع مشکل به یکی از نمایندگیهای مجاز

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل ششم

چند دقیقه پدال گاز را به آرامی فشار دهید.

مدیران خودرو مراجعه کنید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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اگر سرویسهایی که انجام میدهید در دوران گارانتی خودرو است ،در صورت مراجعه به نمایندگی،

خدمات مشتریان

 7-1سرویس و نگهداری خودرو
تعیین وقت سرویسهای دورهای

اسناد الزم را همراه داشته باشید .همه عملیات صورت گرفته در سرویسهای ادواری شامل گارانتی
نخواهد بود ،در این باره میتوانید با کارشناسان فنی شرکت صحبت کنید .سوابق سرویسهای

لیست عملیات سرویسهای دورهای

لیستی از اقداماتی که باید روی خودرویتان صورت گیرد ،آماده کنید و در حین پذیرش آنها را ارایه
دهید .همچنین اگر تصادف یا مساله خاصی وجود دارد ،آن را به کارشناسان فنی توضیح دهید تا

بتوانند بهترین خدمات را به شما ارائه دهند.

تعیین اولویت سرویس

اگر لیستی از ایرادات را تهیه کردهاید و از طرفی تا آخر وقت همان روز میخواهید خودرو را تحویل
بگیرید ،اقدامات ضروری که در ابتدا باید صورت گیرد را به کارشناس فنی یا پذیرشگر توضیح دهید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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گذشته را همراه داشته باشید تا در صورت وجود مشکل ،راهگشا باشد.
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 7-2درخواست مشتریان
رضایتمندی مشتریان

مدیران خودرو و تمامی نمایندگان آن تالش میکنند تا با ارایه محصوالت و خدمات خود ،رضایتمندی

شما را فراهم کنند و خوشحالی شما برای ما بسیار مهم است .چنانچه مشکل خاصی داشتید ،مراحل

.
.
.

زیر را انجام دهید:
مشکل را به کارشناس فنی نمایندگی توضیح دهید .نمایندگان در اسرع وقت اقدامات الزم را برای

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هفتم

رفع مشکل شما به کار خواهند بست.
چنانچه مشکل شما حل نشده است ،موضوع را با مدیریت نمایندگی در میان بگذارید تا به شما

کمک کنند.
و اگر مدیریت نمایندگی نیز نتوانست مشکل شما را حل کند ،با شرکت خدمات پس از فروش

مدیران خودرو تماس بگیرید.

انجام سرویس دورهای در نمایندگیهای مجاز

برای انجام سرویس به نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید و قطعاتی که استفاده میکنید،
حتما قطعات اصلی شرکت چری ) (Cheryباشد و فقط قطعاتی که با آرم چری باشند ،گارانتی خواهند
شد.
فقط نمایندگیهای مدیران خودرو دارای مهارت و دانش الزم برای رفع عیب خودروی شما هستند و
زیر نظر شرکت مدیران خودرو آموزش دیدهاند تا بهترین خدمات را برای جلب رضایت شما ،ارائه دهند.
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نحوه تماس با شرکت ،یکی از روشهای زیر میباشد :

خدمات مشتریان

 7-3شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو
تماس با شرکت

آدرس :تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج ،جنب بیمه ایران ،نبش کوچه 46
کد پستی1386134451 :
تلفکس44197989-90 :
وبسایتwww.mvmco.ir :

اطالعات مورد نیاز

اطالعات ارسالی شما باید حاوی عناوین زیر باشد:
 نام و آدرس مالک
 شماره تماس مالک
 آدرس ایمیل مالک
 نام و کد نمایندگی فروشنده و خدماتدهنده
 شماره شاسی خودرو )(VIN

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هفتم

ایمیلE-Mail: mvs@mvmco.ir :

 تاریخ تحویل خودرو و کیلومتر طی شده فعلی
 سوابق سرویسهای صورت گرفته روی خودرو
 توضیح مختصر و دقیق مشکل و شرایط وقوع آن
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تعویض تیغه برف پاککن عقب281 ............
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زمانبندی سرویس ادواری بر اساس کیلومتر طی شده و زمان تعمیرات صورت گرفته میباشد که هر
کدام زودتر فرا برسد ،اولویت دارد .برای اطالعات بیشتر به فهرست آیتمهای سرویس ادواری رجوع
کنید.
توجه

•انجام ندادن موارد سرویس ادواری ممکن است باعث ایجاد صدمه به موتور و خودرو شود.

سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو

 8-1سرویس و نگهداری
فهرست عملیات سرویسهای دورهای

�بازدیدهای روزانه

.
یابید و در صورت لزوم آن ها را تمیز نمایید.
 .فشار باد تایرها و ساییدگی آنها را بازدید کنید.
�بازدیدهای ماهیانه

.

برای بازدید سطح روغن موتور ،موتور را روشن کنید تا درجه دمای آب به وسط برسد (موتور گرم

شود)  ،سپس خودرو را به مدت  5دقیقه در یک مکان صاف و هموار پارک کرده و موتور را خاموش

کنید .گیج روغن را کشیده و سطح روغن را بازدید کنید و در صورت کمتر بودن روغن از شاخص
مشخص شده در گیج ،مقداری روغن اضافه کنید تا به حد نرمال برسد.

.
.سطح آب رادیاتور  ،روغن ترمز ،روغن هیدرولیک فرمان و مایع شیشه شور را بازدید کنید و در
صورت لزوم به آن اضافه نمایید.
.کلیه چراغها و سیستمهای الکتریکی را از لحاظ کارکرد صحیح بازدید کنید.
باتری را بازدید نمایید و در صورت لزوم سرباتریها را تمیز و سفت کنید.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

سیستم کیسه هوای ایمنی

تمامی کیسه های هوا و اجزا آنها باید در مدت  10سال پس از تولید خودرو تعویض شوند .بهتر است
این اقدامات را در نمایندگیهای مدیران خودرو انجام دهید.

برای اینکه از عملکرد سیستم کیسه هوا در طول این مدت مطمئن شوید ،در زمان مشخص از پیش
تعیین شده ،در یکی از نمایندگیهای مدیران خودرو ،آن را تعویض کنید .اگر چنانچه کیسه  های
هواخودروی شما قبل از زمان از پیش تعیین شده (مثال بر اثر وقوع تصادف) تعویض شدهاند ،تاریخ
زمان تعویض را جهت مراجعات بعدی یادداشت کنید و فرم روبهرو را با تایید نمایندگی پر نمایید:
ثبت سوابق تعویض اجزا سیستمکیسه هوا
کیسه هوا راننده    

کیسه هوا سرنشین جلو

کنترل یونیت کیسه هوا

دسته سیم کیسه هوا

پیشکشندههای کمربند ایمنی

سایرکیسه های هوا (درصورت تجهیز)

------------------------- .1
------------------------- .3
------------------------- .5

تاریخ     ------------------------- :

------------------------- .4

------------------------- .6
مهر و امضا نمایندگی:

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستمکیسه هوا
کیسه هوا راننده     

کیسه هوا سرنشین جلو

کنترل یونیتکیسه هوا

دسته سیم کیسه هوا

پیشکشندههای کمربند ایمنی

سایرکیسه های هوا (درصورت تجهیز)

------------------------- .1

------------------------- .2

------------------------- .5

------------------------- .6

------------------------- .3
تاریخ     ------------------------- :
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------------------------- .2
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------------------------- .4
مهر و امضا نمایندگی:

کیسه هوا راننده     

کیسه هوا سرنشین جلو

کنترل یونیت کیسه هوا

دسته سیمکیسه هوا

پیشکشندههای کمربند ایمنی

سایرکیسه های هوا (درصورت تجهیز)

------------------------- .1

------------------------- .2

------------------------- .3

------------------------- .4

تاریخ     ------------------------- :

مهر و امضا نمایندگی:

------------------------- .6

------------------------- .5

سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم کیسه هوا

کیسه هوا راننده     

کیسه هواسرنشین جلو

کنترل یونیتکیسه هوا

دسته سیمکیسه هوا

پیشکشندههای کمربند ایمنی

سایرکیسه های هوا (درصورت تجهیز)

------------------------- .1

------------------------- .2

------------------------- .5

------------------------- .6

------------------------- .4

------------------------- .3
تاریخ     ------------------------- :

مهر و امضا نمایندگی:

ثبت سوابق تعویض اجزا سیستم کیسه هوا
کیسه هوا راننده     

کیسه هوا سرنشین جلو

کنترل یونیت کیسه هوا

دسته سیم کیسه هوا

پیشکشندههای کمربند ایمنی

سایرکیسه های هوا (درصورت تجهیز)

------------------------- .1

------------------------- .2

------------------------- .5

------------------------- .6

------------------------- .3
تاریخ     ------------------------- :
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ثبت سوابق تعویض اجزا سیستمکیسه هوا

------------------------- .4
مهر و امضا نمایندگی:
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 8-2سرویسهای به عهده مالک خودرو

اگر برخی اقدامات تعمیراتی خودرو را خودتان قصد دارید انجام دهید ،طبق مراحلی که گفته خواهد
شد ،اقدام نمایید:
در این بخش مواردی ذکر خواهند شد که بازدیدها و تعمیرات آن آسان میباشد و مشتری توانایی
انجام آن را دارد.
موارد خاص که نیاز به مهارت فنی و ابزار مخصوص دارد ،به عهده تکنسینهای آموزشدیده
میباشد .احتیاطهای الزم را قبل از انجام تعمیرات انجام دهید تا از هر گونه آسیب جلوگیری شود.
بنابراین مواردی که در زیر ذکر شده است را رعایت نمایید:
هشدار

• زمانی که موتور کار میکند ،مراقب دست و لباس و ابزارتان باشید تا به فنها ،پولی و تسمه گیر نکند.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

• قطعات محفظه موتوری که کار میکند (از قبیل رادیاتور ،مانیفولد اگزوز و محفظه شمعها) بسیار داغ
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میباشند .بنابراین احتیاط الزم را انجام دهید تا دچار سوختگی نشوید.

• از باز کردن درب رادیاتور خودرویی که روشن است ،خودداری کنید تا دچار سوختگی نشوید.
• از استعمال دخانیات در نزدیکی لولههای سوخت و همچنین باتری خودداری کنید.

• اگر باتری را باز و بست میکنید ،احتیاط را رعایت نمایید .زیرا باتری حاوی اسید سولفوریک که بسیار
سمی و خورنده است ،میباشد.

• چنانچه زیر خودرو کار میکنید از عینک محافظ استفاده نمایید تا از افتادن ذرات ریز و مایعات به
چشمهایتان مراقبت کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

• ضدیخ (مایع خنککننده) ،روغن ترمز ،مایع شیشهشور و روغن هیدرولیک فرمان را به مقدار استاندارد
اضافه کنید .اگر مایعات بر روی بدنه خودرو بپاشد ،فورا محل را با آب شستوشو دهید تا رنگ بدنه
دچار خسارت نشود.

• ریختن بیش از اندازه روغن موتور باعث خرابی موتور خواهد شد.

• با خودرویی که فیلتر هوای آن باز شده است رانندگی نکنید تا به موتور آسیبی وارد نشود.

• قبل از بستن درب موتور ،محفظه موتور را بازدید کنید تا هیچ ابزار و وسایلی از قبیل آچار و دستمال

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

و  ...در آن جا نمانده باشد.

سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو

توجه
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

محفظه موتور

 1مخزن شیشه شور

 2مخزن مایع خشک کننده

 3درپوش ورودی روغن موتور
 4گیج روغن موتور

 5مخزن روغن موتور
 6باتری

 7جعبه فیوز و رله محفظه موتور
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 8فیلتر هوا
 9رادیاتور

 10کندانسور

 11فن رادیاتور
 12مخزن روغن هیدرولیک فرمان

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

جعبه فیوز محفظه موتور

سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو

جعبه فیوز داخل محفظه موتور
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�

جعبه فیوز ها و رله های محفظه موتور

رله دور
کند فن

رله پمپ
بنزین
رله گالچ
کمپرسور
کولر

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

رله
استارت
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رله فن
بخاری و
کولر

رله دور
تند برف
پاک کن

رله دور
کندبرف پاک
کن

رله  چراغ
دنده عقب

رله اصلی
رله نور
پایین

رله بوق

.رله دور

رله نور باال
رله
ACC
فیوز ضبط

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

شامره

-

EF19

EF36

EF20

-

EF37

ECU

EF21

BCM

EF38

انژکتور

EF05

-

EF22

تغذیه کویل

EF39

-

EF06

ESP/ABS

EF23

-

EF40

رلــه فــن بخــاری و
کولــر

EF07

سوئیچ پدال ترمز/
EUC/TCU

EF24

سوئیچ پدال ترمز

SB01

ESP/ABS

EF08

کلید کولر /کنرتل
یونیت سیستم
هشدار دنده عقب

EF25

بوق

SB02

ABS

EF26

TCU/ECU

SB03

-

SB04

-

فن بخاری و کولر

SB05

استارت

SB06

ESP/ABS

EF01
EF02
EF03
EF04

یدکی

نــور بــاال چــراغ
چــپ
نــور بــاال چــراغ
راســت

EF35

-

EF09

آلرتناتور

EF10

BCM

EF27

EF11

BCM

EF28

چراغ دنده عقب

EF29

برف پاک کن
کمپرسور کولر

SB07
SB08
SB09

EF12

-

EF13

منور اکسیژن

EF30

EF14

کویل

EF31

پمپ بنزین

EF15

فیوز ضبط

EF32

EF16

BCM

EF33

-

نور پایین چراغ چپ

EF17

سانروف

EF34

نــور پاییــن چــراغ
راســت
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عنوان

شامره

-

EF18

عنوان

شامره

عنوان

شیر برقی

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

�

معرفی فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور
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جعبه فیوز داشبورد

جعبه فیوز داشبورد

� چیدمان فیوزها و رلههای جعبه فیوز داشبورد

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

RF01
RF02
RF03
RF04

RF11

-

RF21

AM2

RF12

-

RF22

AM1
رله گرمکن شیشه
عقب

RF25

-

RF13
RF14

RF05

کیسه هوا

RF15

RF06

-

RF16

RF07

پنل کنرتل سیســتم
صوتی/پنــل کنرتل
سیســتم تهویــه
مطبوع/سیگنال
موتــور تنظیم چراغ
های جلو

RF17

RF08

-

RF18

RF09

پنل کنرتل سیستم
صوتی/پنل کنرتل
سیستم تهویه
پنل صفحه
کیلومرت

RF19

RF10

RF20

RF23
RF24

کانکتور عیب
یاب /وضعیت
سوئیچ موتور/
رله گرمکن شیشه

RF26

-

RF27

-

گرمکن آینه
جانبی  /سگنال
عملکرد گرمکن
شیشه عقب

RF28

پنل کنرتل
سیستم صوتی/
موتور تنظیم
آینه های
/BCM/جانبی
سانروف
-

یدکی

سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو

شامره

عنوان
BCM/ICM/
IMMO
SAS
-

شامره

عنوان

شامره

عنوان

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

�معرفی فیوزهای جعبه داشبورد

-
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بازدید سطح روغن موتور

برای بازدید سطح روغن موتور ،در حالی که موتور خاموش است و دمای موتور در حالت استاندارد قرار
دارد ،به ترتیب زیر اقدام کنید.
 .1خودرو را در سطح صاف و هموار متوقف کنید و تا  5دقیقه پس از خاموش کردن موتور صبر کنید.

 .2درب موتور را باز کنید و گیج روغن را بیرون
کشیده و با دستمال تمیز آن را پاک کنید.

توجه

•زیر گیج روغن یک پارچه بگیرید تا از چکیدن روغن به روی قطعات موتور و بدنه جلوگیری شود.

 .3گیج را در جای خود قرار داده و تا انتها فشار دهید.
 .4مجددا گیج را بیرون بکشید و سطح روغن ترمز را از روی آن کنترل کنید.
اگر سطح روغن باالتر از عالمت “ ”MAXاست،
مقدار اضافی روغن را تخلیه کنید.
اگر سطح روغن بین عالیم “ ”MAXو “ ”MINقرار
دارد ،مقدار روغن صحیح است.
اگر سطح روغن پایینتر از عالمت “ ”MINاست،
به مقدار الزم روغن موتور اضافه کنید.
هشدار

•مراقب باشید تا مانیفولد دود که داغ شده است را لمس نکنید.
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• بالفاصله پس از گرم شدن موتور ،سطح روغن موتور را کنترل نکنید .موتور را خاموش کنید و منتظر بمانید
تا روغن موتور در کارتل جمع شود.

� اضافه کردن روغن موتور

 .1درب روغن موتور را در خالف جهت عقربههای
ساعت بپیچانید تا باز شود.

 .2روغن موتور را به مقدار صحیح و با استفاده از یک قیف به داخل موتور بریزید و سپس سطح روغن
را توسط گیج کنترل نمایید.
 .3اگر سطح روغن موتور درست است ،درب روغن را ببندید و درپوش روی کاور موتور را نصب کنید.
توجه

• روغن موتور را بیش از حد مجاز نریزید ،زیرا باعث خرابی موتور میشود.

• فقط از روغن موتور توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع از ظرفیت روغن
موتور به بخش «سیستم روغنکاری» در فصل  9مراجعه کنید.

• هر بار که اقدام به تعویض روغن موتور میکنید ،باید فیلتر روغن را نیز تعویض کنید.

سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو

• اجازه ندهید تا قطرات روغن روی اجزا خودرو بریزد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

توجه

حفاظت از محیط زیست

جهت جلوگیری از آلودگی محیطزیست ،روغن موتور و فیلتر روغن مصرفی را مانند زبالههای خانگی
دفع نکنید و یا در فاضالب و یا روی زمین تخلیه نکنید .برای دفع آنها از موسسات مجاز کمک بگیرید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

269

سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

270

� بازدید سطح روغن گیربکس AT

بازدید سطح روغن گیربکس  ،ATاضافه کردن روغن و یا تعویض آن بایدتوسط افراد متخصص صورت
گیرد .لطفا برای انجام موارد فوق به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه نمایید.

� بازدید سطح روغن ترمز
سطح روغن ترمز باید بین عالیم ” “MAXو ”“MIN

مخزن باشد .اگر سطح مایع مماس با شاخص ”“MIN
یا پایینتر از آن بود ،به مقدار الزم اضافه کنید.

سطح روغن ترمز باید به طور منظم بازدید شود .اگر چراغ هشدار سیستم ترمز روشن باشد ،فورا سطح
روغن داخل مخزن را بازدید و بررسی کنید.
اگر شاهد روغنریزی و نشتی روغن در سیستم ترمز هستید ،هر چه سریعتر جهت بازدید و تعمیر با
امداد مدیران خودرو تماس بگیرید.
تنها از روغن ترمز توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع از نوع روغن
ترمز به بخش « سیستم ترمز» در فصل  9مراجعه کنید.
هشدار

•از تماس روغن ترمز با پوست و چشم جلوگیری کنید و در صورت تماس ،فورا محلهای تماس
را با مقدار زیادی از آب شستوشو دهید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

• در صورت پاشیده شدن روغن ترمز بر روی بدنه خودرو ،جهت جلوگیری از آسیب دیدن رنگ بدنه،
محل را با ابر خیس و یا آب شستوشو دهید.

• از آنجایی که روغن ترمز قدرت جذب رطوبت باالیی دارد ،درب مخزن روغن ترمز را به مدت
طوالنی باز نگذارید.

� بازدید سطح مایع خنک کننده
وقتی که موتور سرد است سطح مایع خنککننده
باید مابین عالیم “ ”MAXو “ ”MINمخزن باشد.

سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو

توجه

اگر سطح مایع مماس با شاخص “ ”MINیا پایینتر

� اضافه کردن مایع خنک کننده

 .1درب منبع انبساط رادیاتور را باز کنید و مایع خنککننده را تا رسیدن سطح آن به عالمت “”MAX
اضافه کنید.
 .2موتور را روشن کنید و اجازه دهید که دمای مایع خنککننده به دمای کاری و نرمال برسد .سطح
مایع خنککننده را کنترل کنید و در صورت افت سطح به زیر عالمت “ ، ”MINمایع خنککننده را تا
زمانی که سطح آن دیگر افت پیدا نکند ،اضافه کنید.
توجه

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

از آن بود ،به مقدار الزم اضافه کنید.

•اگر سطح مایع خنککننده به طور سریع افت پیدا میکند ،نشتی رادیاتور ،لوله ها و واترپمپ را
بررسی کنید.

 .3موتور را خاموش کرده و بررسی کنید که آیا پس از خنک شدن موتور ،سطح مایع خنککننده
صحیح میباشد .اگر نیست ،مراحل باال را مجددا تکرار کنید.
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 .4درب منبع انبساط را ببندید.
تنها از مایع خنککننده توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید .برای اطالع از نوع و
ظرفیت مایع خنککننده ،به بخش «سیستم خنککننده» در فصل  9مراجعه کنید.
هشدار

•اگر مجبور به اضافه کردن مایع خنککننده در زمان گرم بودن موتور هستید ،ابتدا درب مخزن
انبساط را نیمه باز کنید تا فشار داخلی آن آزاد شود .چند لحظه صبر کنید و سپس درب مخزن
انبساط را به طور کامل باز کنید .در صورت عدم رعایت این نکته ،مایع موجود در مخزن انبساط به
شدت بیرون پاشیده خواهد شد که میتواند باعث سوختگی شدید شود.

..
.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

توجه

از مایع خنککننده با کیفیت پایین استفاده نکنید.
از مخلوط نمودن چند نوع مایع خنککننده خودداری کنید.
از ریخته شدن مایع خنککننده به روی اجزا موتور جلوگیری کنید.

بازدید سطح روغن هیدرولیک فرمان

سطح روغن هیدرولیک فرمان در مخزن باید
مابین عالیم ” “MAXو ” “MINباشد.

در صورتی که سطح روغن پایین است ،به مقدار
الزم به آن اضافه کنید.

اگر شاهد صدای غیرعادی ،کارکرد نامناسب و نشتی روغن بودید ،سطح روغن هیدرولیک فرمان را
بازدید کنید .اگر علت را پیدا نکردید ،با یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو تماس بگیرید.
تنها از روغن هیدرولیک توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو استفاده کنید.
برای اطالع از نوع و ظرفیت روغن هیدرولیک فرمان به بخش «سیستم فرمان» در فصل  9مراجعه
کنید.
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گرفتگی و انسداد رادیاتور آب و کندانسور توسط
اجسام خارجی نظیر شاخ و برگ ،گرد و خاک،
حشرات و  ...را بررسی کنید و در صورت نیاز،
اقدام به تمیز کردن آنها نمایید .همچنین
وضعیت اتصال لولهها را بازدید کنید.

بازدید کشش تسمه

سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو

بازدید رادیاتور و کندانسور

 .1دکمه استارت (یا سوئیچ موتور) را خاموش کنید و تا سرد شدن موتور منتظر بمانید.
 .3اگر مقدار جمع شدن تسمه بیشتر از مجاز باشد ،به یکی از نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه
کنید.
توجه

•تسمه پس از مدتی رانندگی ،مقداری افزایش طول خواهد داشت ،لذا هر چند مدت یک بار،
کشش تسمه را تنظیم کنید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

 .2سفتی و شلی تسمه را ابتدا با فشار انگشت دست تست کنید و زاویه جمع شدن تسمه را کنترل کنید
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بازدید بادچرخ ها
فشار باد تایرها و زاپاس را حداقل یک بار در ماه
باید کنترل کنید.
برای کسب اطالع در مورد میزان فشار باد تایرها
به برچسب مربوطه که بر روی ستون درب راننده
الصاق شده است،مراجعه کنید( .محل نصب
برچسب بستگی به مدل خودرو دارد).

نامناسب بودن فشار باد تایر باعث افزایش مصرف سوخت ،کاهش عمر مفید تایر و کاهش ایمنی
رانندگی میشود ،لذا فشار باد تایرها باید همیشه در حد استاندارد باشد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

هشدار
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در کلیه زمانها باید فشار باد تایرها صحیح باشد ،در غیر این صورت میتواند شرایط زیر پیش بیاید که ممکن است
منجر به تصادف ،جراحت و حتی مرگ شود:

• ساییدگی زیاد تایر
• ساییدگی غیریکنواخت
• امکان ترکیدن تایر ناشی از گرم شدن بیش  از حد
• شل شدن مهرههای چرخ

کم باد

باد صحیح

پرباد

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

• تابیدگی رینگ و جدا شدن تایر از رینگ
• تاثیرگذاری زیاد شرایط جاده بر روی تایر

• ظاهر تایر میتواند شما را به اشتباه اندازد ،بنابراین همیشه از فشارسنج برای اندازهگیری فشار باد تایر
استفاده کنید .فشار باد تایر فقط باید در زمان سرد بودن تایر اندازهگیری شود.
• باال بودن فشار باد تایر پس از رانندگی ،طبیعی است.
• از نصب صحیح درپوش والو باد تایر اطمینان حاصل کنید .در غیر این صورت ،مواد خارجی وارد آن
شده و مسدود خواهد شد .اگر درپوش گم شده است ،یک درپوش نو جایگزین کنید.
• اگر تایری به طور مکرر نیاز به باد شدن پیدا کند ،برای بررسی بیشتر به نمایندگی مجاز مدیران
خودرو مراجعه کنید.

بازدید تایرها

سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو

توجه

ساییدگی تایرها را با بازدید شاخص ساییدگی تایر مورد بررسی قرار دهید.
نوارهای شاخص ساییدگی نمایان میشوند و این
یعنی کاهش جدی کارآیی و امنیت تایرها .در
صورت نیاز اقدام به تعویض تایر کنید.

اگر تایری صاف شده باشد یا بر اثر بریدگی یا سایر آسیبدیدگیها قابل تعمیر نباشد ،باید تعویض شود.
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زمانی که میزان ساییدگی تایرها زیاد میشود،
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حفاظت از محیط زیست

الستیک مستعمل را در محیط رها نکنید ،آنها را مطابق با قوانین حفاظت از محیط زیست
و توسط موسسات مجاز ،جمع آوری و بازیافت کنید.

جابهجایی چرخ ها

به منظور ساییدگی متوازن و متعادل تایرها و افزایش عمر مفید آنها ،شرکت مدیران خودرو توصیه
میکند که تقریبا در هر  ،10000 Kmتایرها را جابهجا کنید .با این حال بازه زمانی جابهجایی تایرها
میتواند بسته به عادتهای رانندگی شما و شرایط جادهای تغییر کند.
الگوی جابهجایی برای خودروهایی که تایر
زاپاس دارای مشخصات یکسان با سایر تایرهای
خودرو نمیباشد.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

جلوی خودرو

برای آشنایی با مراحل جابجایی تایرها به بخش تعویض چرخ در فصل 6مراجعه کنید.
هشدار

برای جلوگیری از بروز حوادث ،هشدارهای زیر را جدی بگیرید:
• بر روی یک خودرو از تایرهای با مارک ،نوع و طرح آج مختلف استفاده نکنید.
• از تایرهایی که در میزان ساییدگی اختالف قابل توجهی با همدیگر دارند ،به طور همزمان در روی
خودرو استفاده نکنید.
• از تایرهای با سایز متفاوت با مقادیر استاندارد اعالم شده از سوی شرکت مدیران خودرو استفاده نکنید.
• تایرهای با ساختار متفاوت (رادیال و  )...را بر روی یک خودرو نصب نکنید.
• از تایرهای دست دوم که اطالعی از نحوه استفاده قبلی آن ندارید ،استفاده نکنید.
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 1قطب منفی باتری

 2قطب مثبت باتری

 3بست باتری

رسوب بستن قطبهای باتری ،شل بودن اتصال کابلهای باتری ،شکستگی سر باتریها و شل

سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو

بازدید باتری

بودن بست باتری را بررسی کنید.
خودروی شما توصیه نمیشود.
در صورت نیاز به تعویض باتری ،باتری نو باید دقیقا دارای مشخصات مشابه با باتری اصلی خودرو باشد.
توصیه میشود جهت تعویض باتری به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

باتری خودروی شما به جز بازدیدهای ذکر شده ،نیازی به سرویس ندارد .باتریهای متفرقه برای
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بازدید فیوزها
در صورت عدم کارکرد وسایل برقی خودرو ،فیوز
آنها را بازدید کنید و در صورت سوختن ،فیوز
را تعویض کنید.
با استفاده از تصویر مقابل میتوانید فیوز سالم را
از فیوز سوخته تشخیص دهید.

فیوز سوخته

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

فیوز سالم

� بازدید فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور

 .1کلیه لوازم برقی و دکمه استارت (سوئیچ) را خاموش کنید.
 .2کابل منفی را جدا کنید.

.3چهار عدد خار پیچی مشخص شده در تصویر را باز کنید و قاب برف پاک کن ( )1را بردارید.
برای مشاهده نحوه چیدمان فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور به بخش «جعبه فیوز محفظه موتور»
در همین فصل مراجعه کنید.

� بازدید فیوزهای جعبه فیوزداخل اتاق
 .1کلیه لوازم برقی و سوئیچ موتور را خاموش کنید.
 .2کابل منفی را باز کنید.
-3جعبه فیوزهای اتاق در سمت چپ و باالی پای راننده قرار گرفته است.برای بررسی فیوزها  ،جعبه
فیوز را از روی داشبورد جدا کنید .فیوزهارا یک به یک براساس چیدمان آن ها مورد بررسی قرار دهید.
برای مشاهده نحوه چیدمان فیوزهای جعبه فیوز محفظه موتور به بخش " جعبه فیوزهای اتاق " در
همین فصل مراجعه کنید.
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مایع شیشهشور

اگر آبپاشهای شیشهشور اقدام به پاشش نکنند،
احتماال مخزن شیشهشور خالی است .استفاده از
شیشهشور را متوقف کرده و مایع شیشهشور را به
مقدار کافی اضافه کنید.

توجه

در فصل سرما و زمانی که دمای هوا پایینتر از نقطهی انجماد است ،از آب خالص به عنوان شیشهشور استفاده
نکنید ،زیرا آب منجمد شده و به پمپ شیشهشور آسیب وارد میکند.

بازدید تیغه برف پاککن
نرمی لبههای تیغه برف پاککن را توسط انگشتان
دست بررسی کنید .زبر بودن تیغهها باعث کاهش
اثربخشی آنها خواهد شد.
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نحوه تعویض فیوزها در بخش «تعویض فیوز» در فصل  6توضیح داده شده است.
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� تعویض فیوزها
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توجه

• از به کار انداختن برف پاککنها روی شیشه خشک خودداری کنید .چرا که باعث ایجاد خراش بر روی شیشه
و آسیب دیدن تیغه برف پاککن خواهد شد.

• در فصل زمستان جهت جلوگیری از آسیب دیدن تیغههای برف پاککن ،قبل از به کار انداختن آنها اطمینان
حاصل کنید که تیغهها روی شیشه نچسبیده باشند.

• از برف پاککن برای پاک کردن یخ و قطرات یخزده روی شیشه استفاده نکنید.

تعویض تیغه برف پاککن

� تعویض تیغه برف پاککن جلو
 .1بازویی برف پاککن را از روی شیشه بلند

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

کنید.
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 .2تیغه برفپاک کن را بچرخانید تا به حالت
عمود بر بازوئی برف پاککن قرار گیرد.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

به بازویی به صورت  ۹۰درجه قرار گیرند.

 .4تیغه برف پاک کن را در جهت فلش به سمت
پایین بکشید تا از بازویی جدا شود.

سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو

 .3تیغه های برف پاک کن را بچرخانید تا نسبت

.5تیغه برف پاک کن جدید را به ترتیب برعکس مراحل باز کردن  ،نصب کنید .از بسته شدن مناسب خار
.6کارکرد برف پاک کن را تست کنید.

تعویض تیغه برف پاککن عقب
 .1بازویی برف پاککن عقب را از روی شیشه
بلند کنید.
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ضامن تیغه برف پاک کن مطمئن شوید.
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 .2تیغه را بچرخانید و به حالت عمود بر بازویی
در آورید و گیره تیغه را باز کنید .حال می توانید
تیغه را از روی بازویی جدا کنید.

 .3تیغه برف پاک کن جدید را به ترتیب برعکس مراحل باز کردن ،نصب کنید .از بسته شدن مناسب
گیره تیغه برف پاک کن مطمئن شوید.
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 .4کارکرد برف پاک کن را تست کنید.
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بازدید و تعویض فیلتر هوای اتاق

بازدید و تعویض فیلتر اتاق باید توسط افراد متخصص نمایندگی ها صورت پذیرد .لطفا برای بازدید و
تعویض فیلتر اتاق به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو

1

المپ چراغ نور باال

2

المپ چراغ نور پایین

 3المپ چراغ راهنمای روی آینه

 4المپ چراغ راهنمای جلو

5

المپ چراغ رانندگی در روز

 ۶المپ چراغ کوچک (پارک)
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تعویض المپها
� موقعیت المپهای چراغ جلو
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� موقعیت المپ چراغهای عقب

 ۱المپ چراغ ترمز وسط              

 2المپ چراغ دنده عقب                    

 3المپ چراغ ترمز                             
 4المپ چراغ کوچک (پارک)

 ۵المپ چراغ راهنمای عقب         
 ۶المپ چراغ مه شکن عقب

 ۷المپ چراغ پالک

هنگام تعویض المپ از خاموش بودن کلید چراغها و سوئیچ موتور مطمئن شوید.
هشدار

هنگامی که المپها داغ هستند ،اقدام به تعویض آنها نکنید ،در غیر این صورت ،دچار سوختگی خواهید شد.
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• از المپهایی استفاده کنید که دارای مشخصات توصیه شده توسط شرکت مدیران خودرو باشند.
• هنگام تعویض المپها به آنها دست نزنید .چرا که باعث آلودگی آنها شده و عمر مفیدشان را کاهش میدهد.

مشخصات

چراغ جلو (نور پایین)
چراغ جلو نور باال
چراغ کوچک جلو
چراغ راهنمای جلو
چراغ ترمز وسط
چراغ مه شکن عقب
چراغ پالک
چراغ ترمز وسط
چراغ کوچک عقب
چراغ راهنمای عقب
چراغ دنده عقب
چراغ راهنمای آینه
چراغ روز

H7
H1

LIGHT GUIDE
PY21W
P21W
P21W

LED
LED
LED

PY21W
W16W
LED
LED

� تعویض المپ چراغ نورپائین
جلو

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

� مشخصات المپها

نام المپ

سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو

توجه

 .1درپوش المپ چراغ جلو را باز کنید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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.2سوکت المپ را جدا کنید.

.3بست نگهدارنده( )1را آزاد کرده
والمپ نور پایین و باال را خارج نمایید.

.4المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب برعکس مراحل باز کردن
دنبال کنید.

� تعویض المپ چراغ نور باالی جلو
 .1درپوش المپ چراغ جلورا باز کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

.4المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب برعکس مراحل باز کردن
دنبال کنید.

� تعویض المپ چراغ راهنمای جلو

.1سوکت المپ چراغ راهنما را در خالف جهت
عقربه های ساعت باز کنید.
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.3بست نگهدارنده( )1را آزاد کرده
والمپ نور پایین و باال را خارج نمایید.
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.2سوکت المپ را جدا کنید.
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 .3المپ را از روی سوکت جدا کنید.

 .3المپ جدید را در محل خود قرار داده و بقیه مراحل را به ترتیب ،بر عکس مراحل باز کردن دنبال
کنید.

تعویض المپ چراغ صندوق عقب
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

 .1با استفاده از پیچ گوشتی تخت ،طلق چراغ
صندوق را باز کنید.

 .2المپ را جدا کنید.

.3المپ جدید رادر محل خود قرار دهید وچراغ را برعکس باز کردن نصب کنید.

� سایر المپ ها

برای تعویض سایر المپها در صورت سوختن یا معیوب شدن آنها ،به یکی از نمایندگیهای مجاز
مدیران خودرو مراجعه نمایید و خودتان اقدام به تعویض آنها نکنید.
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برای تنظیم چراغ های نور باال و نور پایین ،یک پیچ گوشتی را وارد سوراخ مربوطه کرده و با پیچاندن
آن در جهت عقربه های ساعت یا خالف آن تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید.

� روش تنظیم چراغ جلو چپ
تنظیم نور پایین
 .1تنظیم باال  /پایین
برای پایین آمدن نور پایین پیچ گوشتی را در
جهت عقربه های ساعت بپیچانید.

سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو

تنظیم دستی نور چراغ های جلو

برای باال رفتن نور پایین ،پیچ گوشتی را در خالف
 .2تنظیم چپ  /راست
برای تنظیم نور پایین به سمت چپ پیچ گوشتی
را در خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید.
برای تنظیم نور پایین به سمت راست ،پیچ
گوشتی را در جهت عقربه های ساعت بپیچانید.
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جهت عقربه های ساعت بپیچانید.
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تنظیم نور باال
 .1تنظیم با ٌال  /پایین
برای پایین آمدن نور باال پیچ گوشتی را در جهت
عقربه های ساعت بپیچانید.
برای باال رفتن نور باال ،پیچ گوشتی را در خالف
جهت عقربه های ساعت بپیچانید.
 .2تنظیم چپ  /راست
برای تنظیم نور باال به سمت چپ پیچ گوشتی را
در جهت عقربه های ساعت بپیچانید.
برای تنظیم نور باال به سمت راست ،پیچ گوشتی
را در خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید.

� روش تنظیم چراغ جلو راست
تنظیم نور پایین
 .1تنظیم باال  /پایین
برای پایین آمدن نور پایین پیچ گوشتی را در
جهت عقربه های ساعت بپیچانید.
برای باال رفتن نور پایین ،پیچ گوشتی را در
خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید.
 .۲تنظیم چپ  /راست
برای تنظیم نور پایین به سمت چپ پیچ گوشتی را
در جهت عقربه های ساعت بپیچانید.
برای تنظیم نور پایین به سمت راست ،پیچ گوشتی را
در خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو

تنظیم نور باال
.۱تنظیم باال  /پایین
برای پایین آمدن نور باال پیچ گوشتی را در جهت
عقربه های ساعت بپیچانید.
برای باال رفتن نور باال ،پیچ گوشتی را در خالف
جهت عقربه های ساعت بپیچانید.
.۲تنظیم چپ  /راست
برای تنظیم نور باال به سمت چپ پیچ گوشتی را در
خالف جهت عقربه های ساعت بپیچانید.
برای تنظیم نور باال به سمت راست ،پیچ گوشتی را
در جهت عقربه های ساعت بپیچانید.
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توجه

نور چراغها را به درستی و بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی تنظیم نمایید.
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 8-3شستوشوی داخل و بیرون خودرو
� کارواشهای خودکار

فقط از آب سرد یا ولرم برای شستن خودرو استفاده کنید .در صورت استفاده از آب فشار قوی در
کارواشها ،ممکن است آب به داخل خودرو نفوذ کند.
توجه

قبل از شستوشوی خودرو در کارواشهای اتوماتیک،سیستم تهویه مطبوع را خاموش کنید.

� شستوشوی دستی

اگر از مواد شوینده استفاده کردهاید ،با حجم زیادی از آب ،تمامی خودرو را بشویید و برای خشککردن
آن از پارچه نرم استفاده کنید.

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

توجه

• پس از اتمام شستوشو ،پدال ترمز را چندین مرتبه فشار دهید تا آب نفوذ کرده به دیسک چرخ  ،خشک
شود.

• اگر شما اکثرا در جادههای خاکی رانندگی میکنید ،توصی ه میشود هر ماه یکبار،کل بدنه خودرو را
بشویید.

• از آب پرفشار جهت شستوشوی موتور و محفظه موتور استفاده نکنید.

� تمیز کردن لوازم چرمی

برای نگهداری از لوازم و تزیینات چرمی ،توصیه میشود هر  6ماه یک بار از مواد مخصوص نگهدارنده

لوازم چرمی استفاده کنید.
توجه

چرم نباید بیش از حد مرطوب شود و دقت کنید که آب از بین درزها به داخل آنها نفوذ نکند.
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از مواد و محلولهای شیمیایی استفاده نکنید .زمانی که چراغها خشک هستند ،آنها را تمیز نکنید و
شیشه آنها را با ابزار نوکتیز خراش ندهید.

� تمیز کردن شیشه عقب

برای تمیز کردن شیشه عقب ،فقط از پارچه نرم استفاده کنید تا از آسیب دیدن گرمکن شیشه و
اتصاالت آنتن رادیو جلوگیری شود .از ابزار نوکتیز و محلولهای شیمیایی استفاده نکنید.

� تمیز کردن تایر و رینگ چرخ

سرویس های دوره ای و نگهداری خودرو

� تمیز کردن چراغها

کلیه تایرها باید با آب و صابون و بهطور مالیم تمیز شوند تا ایجاد خورندگی نکند .از برسهای زبر

� مواد ضد زنگ بدنه

بدنه خودرو دارای مواد ضد زنگ و ضدخورندگی است .این امر را مورد بازدیدهای منظم قرار دهید .در
صورت نیاز به تعمیر به نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.

� نگهداری و مراقبت از رنگ بدنه

به منظور ترمیم آسیبهای رنگ بدنه یا خراشیدگیهای ناشی از سنگریزههای جاده به نمایندگیهای
مجاز مدیران خودرو مراجعه کنید.
توجه

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

استفاده نکنید تا سطوح آنها آسیب نبینند.

برای افزایش عمر مفید رنگ بدنه ،مواد مضر برای رنگ از قبیل فضله پرندگان ،مواد رزینی و
چسب ،رسوبات و لکههای روغنی و  ...را فورا از سطح بدنه خودرو پاک کنید.

Modiran Vehicle Manufacturing Co.
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 8-4آببندی خودروی نو
� توصیههایی برای آببندی موتور:

.
رانندگی نکنید.
.با سرعتهای باالی
 .در هر دندهای دور موتور را متناسب با آن باال ببرید و از رانندگی با دور موتور باال بپرهیزید.

 1000کیلومتر اول:

رانندگی با سرعت حداکثری ممنوع است.
100Km/h

 1000-1500کیلومتر

سرعت خودرو را میتوان به طور تدریجی به باالتر از  100Km/hرساند.
دور موتور میتواند به طور تدریجی تا حداکثر خود افزایش یابد.
توجه

• از افزایش غیر ضروری دور موتور جلوگیری کنید (حداکثر دور موتور مجاز برای لحظات خیلی کوتاه
راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل هشتم

 6000rpmمیباشد) .انتخاب دنده باالتر بهترین راه برای کاهش مصرف سوخت ،کاهش آلودگی هوا
و ممانعت از افزایش صدای موتور میباشد.

• وقتی که موتور سرد است .دور موتور را چه در حالت دنده خالص و چه در سایر دندهها ،به حداکثر
نرسانید.

توصیههایی برای آببندی ترمز:

ترمزها در  200کیلومتر ابتدایی نمیتوانند اصطکاک ترمزی مطلوبی را ایجاد کنند .شما باید پدال

ترمز را به خوبی فشار دهید تا اصطکاک افزایش یافته و قابلیت ترمز بهتر شود .این حالت پس از هر
بار تعویض لنتهای ترمز نیز باید رعایت شود.

توصیههای مربوط به آببندی چرخ و تایر:

تایرهای نو به دوره آببندی کوتاهی نیاز دارند .در زمان شروع استفاده از تایر نو ،چسبندگی خوبی بین

تایر و جاده وجود ندارد .بنابراین در  100کیلومتر ابتدایی استفاده از تایر نو ،با سرعت پایین و دقت کافی

رانندگی کنید.

مهره چرخ پس از طی مسافت  800کیلومتر باید با گشتاور مشخص شده ،مجددا ً سفت شود .عالوه بر این
پس از تعویض تایر یا چرخ و یا پس از شل شدن مهره چرخها ،پس از  800کیلومتر مجددا ً باید با گشتاور
مشخصشده ،سفت شوند.
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اطالعات فنی خودرو

 9-1شماره های شناسائی خودرو
شماره شاسی خودرو ()VIN
شماره شاسی خودرو ( )VINدر قسمت باالیی و
سمت چپ داشبورد قرار گرفته است و از بیرون

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل نهم

خودرو و از زیر شیشه جلو قابل مشاهده است.

شماره شاسی خودرو ( )VINهمچنین داخل
محفظه موتور و بر روی سینی زیر شیشه جلو
حک شده است.

شماره شاسی خودرو ( )VINدر لبه باالیی و وسط
درب صندوق عقب نیزحک شده است.

شماره شاسی خودرو ( )VINدر لبه باالیی وسمت
چپ درب موتور نیزحک شده است.
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•هر گونه اقدامی از قبیل قرار دادن کاور ،رنگکردن ،بریدن ،جوشکاری و سوراخ کردن عدد  NIVو یا  
اطراف آن ممنوع است.

اطالعات فنی خودرو

توجه

پالک شناسایی خودرو در محفظه موتور و برروی پالونی

شماره موتور بر روی بلوکه سیلندر و در زیر
منیفولد دود حک شده است.

محل حک شماره گیربکس در خودروهای مجهز

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل نهم

کمک فنر جلو راست نصب شده است.

به گیربکس دستی در تصویر مقابل قابل مشاهده
می باشد.
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شماره گیربکس در خودروهای مجهز به گیربکس  
 ATمطابق با تصویر مقابل بر روی گیربکس حک

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل نهم

شده است.
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اطالعات فنی خودرو

 9-2ویژگیهای خودرو
مدل و تیپ خودرو
جدول  -1مدل و تیپ خودرو

نوع خودرو

چرخ های جلو محرک ( ، )4×2فرمان بر روی چرخ های جلو ،موتور جلو،
2محفظه ای 5 ،درب ،ظرفیت  5نفر ،فرمان در سمت چپ

تیپ موتور

SQRD4G15B

نوع موتور

 4سیلندر خطی و عمودی ،خنک شونده با آب 4 ،زمانه و دارای دو میل
سوپاپ در باالی سرسیلندر

نوع سیستم سوخترسانی

پاشش الکترونیکی  ،ترتیبی و چند نقطه ای  سوخت

مدل گیربکس

QR515MHF

QR416AHA
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل نهم

مدل و نوع

موتور  1/5لیتری با گیربکس دستی

موتور  1/5لیتری با گیربکسAT
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اطالعات فنی خودرو

ارتفاع خودرو
فاصله نوک سپر تا
مرکز  چرخ عقب

فاصله دو محور

عرض خودرو

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل نهم

فاصله چرخهای جلو

فاصله چرخهای عقب

طول خودرو

جدول  - 2ابعاد خودرو
مدل خودرو
اندازه کلی

موتور  1/5لیتری با گیربکس دستی

موتور  1/5لیتری با گیربکسAT

طول ()mm

4420

4419

فاصله  مرکز تا مرکز چرخها
فاصله نوک سپر تا مرکز چرخ

4,200

عرض ()mm

1760

1,760

1765

ارتفاع ()mm

1670

1,570

1651

2510
2,555

فاصله دو محور ()mm

300

فاصله نوک سپر تا
مرکز چرخ جلو

جلو ()mm

1500
1,495

عقب ()mm

1495
1,484

جلو ()mm

865

عقب ()mm

1045

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

854

791

863
1046

اطالعات فنی خودرو

وزن خودرو
جدول  -3وزن و ظرفیت خودرو
توضیحات
مدل خودرو

1/5لیتری با

1/5لیتری با

گیربکس دستی

گیربکس AT

وزن خودرو بدون بار و سرنشین ()kg

1.245

1,215

وزن وارده به اکسلها بدون بار
و سرنشین
اکسل عقب ()kg

776

743

469

472

اکسل جلو ()kg

حداکثر وزن قابل تحمل (شامل سرنشینان) ()kg

375

736

739

اکسل جلو ()kg

1,620

1,590

اکسل عقب ()kg

884

851

وزن خودرو در حین رانندگی ()kg

1,320

1,290

توزیع وزن وارده به اکسلها در
حین رانندگی
اکسل عقب ()kg

815

782

505

508

حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین ()kg
حداکثــر وزن وارد شــده بــه
اکسلها با بار و سرنشین

اکسل جلو ()kg

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل نهم

اندازه ها

  856                 889

حداکثر وزن قابل تحمل
اکسلها
اکسل عقب (744                   741 )kg
اکسل جلو ()kg

ظرفیت سرنشین (شامل راننده) (نفر)

5 5
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ویژگیهای فنی خودرو

جدول  -4ویژگیهای فنی خودرو
اندازهها

توضیحات

 1/5لیتری
با گیربکس
دستی

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل نهم

مدل خودرو
حداقل فاصله خودرو از زمین ()mm
فاصله نقطه مرکزی اکسل ها با زمین()mm

178

حداقل فاصله تعلیق جلو از زمین ()mm

196

203

حداقل فاصله تعلیق عقب از زمین ()mm

342

342

حداکثر شیب قابل قبول جاده برای
قسمت عقب ()º
بدون بار ()º
زاویه رمپخور
با بار ()º

302

         186               178
186

ویژگیهــای حداقل قطر دور چرخش به راست ()m
فنــی حرکت
زدن
چرخش به چپ ()m
خودرو
حداکثر شیب قابل قبول جاده برای
قسمت جلو ()º

مشخصات سرعت

1/5لیتری با
گیربکس AT

حداکثر سرعت خودرو ()km/h
حداکثر شیب جاده ()%

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

10/5
10/5
  24             23
32            32
23            23

20

20

160

170
40

اطالعات فنی خودرو

ویژگیهای فنی موتور

جدول  -5ویژگیهای فنی موتور
تیپ موتور

SQRE4G15B

نوع موتور

موتورعمودی 4،سیلندرخطی،خنک
شونده با آب 4،زمانه  ،یک میل سوپاپ

قطر دهانه سیلندر (  )mm

77.4

کورس پیستون ()mm

79.52

حجم جابجایی موتور ()ml

1.497

نسبت تراکم

11.41

قدرت اسمی موتور ()kw

78

دور موتور برای قدرت اسمی موتور ()r/min

6000

حداکثر قدرت موتور

78

دور موتور برای حداکثر قدرت موتور ()r/min

6000

حداکثر گشتاور موتور ()N.m

135

دور موتور برای حداکثر گشتاور موتور ()r.min

2.750
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باالی سیلندر
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مشخصات گیربکس
جدول - 6گیربکس دستی
QR515MHF

مدل گیر بکس

دنده 1
دنده2
دنده3
دنده4
دنده5
دنده عقب
دیفرانسیل

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل نهم

نسبت دنده گیربکس

304

3.545
2.050
1.346
0.969
0.725
3.364
4.5

جدول - 7مشخصات گیربکس اتوماتیک
مدل گیر بکس

نسبت دنده گیربکس

QR416AHA

دنده 1
دنده2
دنده3
دنده4
دنده عقب
دیفرانسیل

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

2.848
1.553
1,000
0.701
2.344
4.053

تیپ موتور

SQRD4G15B

نوع سوخت

بنزین بدون سرب

عدد اکتان

عدد اکتان 92یا باالتر
ظرفیت

 50لیتر
پمپ بنزین برقی

پمپب بنزین

انتخاب سوخت

فقط از بنزین با مشخصات ذکر شده در جدول باال استفاده کنید.
توجه

• استفاده از بنزین با عدد اکتان پایینتر میتواند به موتور آسیب برساند.

• فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید .بنزین سربدار باعث کاهش کارایی و راندمان کاتالیست
کانورتور و عملکرد غیر عادی سیستم اگزوز میشود.
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راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل نهم

باک

نوع

باک پالستیکی

اطالعات فنی خودرو

جدول -8سیستم سوخترسانی
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سیستم روغنکاری
جدول -9سیستم روغنکاری

تیپ موتور

SQRD4G15B

ظرفیت روغن موتور

4,2-4,3 L

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل نهم

نوع روغن موتور

306

API10W-0 4

API5W -30 API5W-40

توجه

.
.
.

از روغن موتورهایی که دارای مشخصات ذکر شده در باال هستند ،استفاده کنید تا موتور خودرو

آسیب نبیند.
اجازه ندهید که میزان و سطح روغن موتور ریخته شده از عالمت حداکثر روی گیج روغن

فراتر رود.
مواد افزودنی به روغن موتور اضافه نکنید ،در غیر این صورت ،موتور آسیب خواهد دید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

X22

نوع رادیاتور

رادیاتور با لوله های آلومینیومی

مایع خنککننده

حجــم مایــع خنــک کننــده  7/8لیتــر مــی باشــد کــه حــاوی آب خالــص
و مــاده افزودنــی  G11بــه نســبت 47:53مــی باشــد .حداکثــر بــرودت
قابــل تحمــل بــرای ضدیــخ  - 40درجــه ســانتی گــراد اســت.

سیستم جرقهزنی
جدول شماره  -11سیستم جرقهزنی
مدل موتور

SQRD4G15B

مدل شمع موتور

FR7DTC

توجه

• از شمع موتور با مشخصات ذکر شده استفاده کنید.
• دهانه شمع را خودتان تنظیم نکنید.

سیستم تعلیق
مدل خودرو

اطالعات فنی خودرو

مدل خودرو

جدول -10سیستم خنککننده

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل نهم

سیستم خنککننده

جدول شماره -12سیستم تعلیق
X22

تعلیق جلو

تعلیق مستقل از نوع مک فرسون به ارتفاع غیر قابل تنظیم،
دارای فنر لول و کمک فنر تلسکوپی ومیل تعادل.

تعلیق عقب

تعلیق مستقل با اکسل پیچشی ،ارتفاع غیرقابل تنظیم،دارای فنر لول و
کمک فنر تلسکوپی
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اطالعات فنی خودرو

سیستم فرمان
جدول  -13سیستم فرمان
مجهز به گیربکس دستی مجهز به گیربکس AT

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل نهم

مدل خودرو
قطر غربیلک فرمان )(mm

374

نوع سیستم فرمان

هیدرولیکی

نوع جعبه فرمان

شانه ای  -پینیونی
نوع روغن  ، ATF IIIروغن را تا رسیدن سطح آن به بین عالیم
“ ”MAXو“ ”MINپر کنید.

روغن هیدرولیک فرمان

قابل تنظیم دارای خاصیت جذب ضربه

نوع تلسکوپی فرمان

پیچ
چرخ(بیرون
)mm
حداکرث زباالاویه -پایین

38 .82

قابلیت تنظیم
حدود

گردش فرمان
حرکتی
پیچ
چرخ(درون
)mm
غربیلک فرمان جلو  -عقب

38 .82

غربیلک
تعداد دور
سمت چپ
چپ
حدود حرکتی
فرمان
حداکثر زاویه
غربیلک فرمان
غربیلک فرمان
سمت راست
راست

سیستم ترمز

1 .525
1 .525

جدول  -14سیستم ترمز

مدل خودرو
ترمز

چرخ جلو

ترمز دیسکی

چرخ عقب

ترمز دیسکی و کاسه ای

بوستر ترمز

بوستر خالیی

ترمز دستی

ترمزدستی با استفاده از کابل های مکانیکی روی چرخ های عقب

روغن ترمز

308

X22

نوع روغن      .  DOT-4روغن را تا رسیدن سطح آن به مابین عالئم  
« »MAXو «  » MINپر کنید.

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

جدول -15زوایای چرخ ها (بدون بار)
عنوان

مقادیر

مدل خودرو

X22

̊-8.85̊ ± 1

کمبر

ʹ 2̊.50ʹ ± 45

کستر

ʹ11̊30ʹ ± 45

کینگپین

)یک طرف(ʹ0ʹ±5

تواین
چرخ عقب

ʹ54ʹ±30

کمبر

(یک طرف)ʹ-5’ ± 10

تواین

≤ 3 m/km

انحراف از مسیر مستقیم

چرخ و تایر
جدول -16چرخ و تایر
مدل خودرو

X22

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل نهم

چرخ جلو

اطالعات فنی خودرو

زوایای چرخها

205/55R16

مشخصات تایر
مشخصات رینگ
فشار باد چرخها
در حالت سرد و
بدون بار )(KPa

چرخ جلو

230

چرخ عقب

220

چرخ زاپاس

420

گشتاور پیچ چرخ )(N.m

110 ±10 N.m
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اطالعات فنی خودرو

ظرفیت مایعات
نام
روغن گیربکس

جدول  -17ظرفیت مایعات و نوع آن
QR416AHA

ظرفیت
8±0.2 L

ATF SP-III

QR515MHF

8±0.2 L

API GL-4 75W-90

3.5L

نسبت اختالط آب و ماده شوینده20:1   :

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل نهم

مایع شیشهشور

310

نوع

باتری
نام

جدول  -18باتری

باتری

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

مدل
12 V, 60 AH
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فکس
44604090

تلفن
44604044-45

کد شهر
021

آدرس
تهران ،انتهای اتوبان ستاری ،نرسیده به
تقاطع نیایش ،پالک 3

کد
نمایندگی
1

شهرستان
تهران
تهران

استان
تهران
تهران

MVM

ü

ü

نام نمایندگی

نمایشگاه
مرکزی 1

نمایشگاه
مرکزی 2

ردیف

1

2

3

2

تعمیرگاه مرکزی

44904191

نمایشگاه 36243179:

نمایشگاه36243534- : 1
36244036
تعمیرگاه 36540200 :
نمایشگاه37712229 :2

33752434
33753507
نمایشگاه , 32330311:
32332462 , 32328936
تعمیرگاه, 32366777 :
32351031
32312227-8

22528383

33764849
نمایشگاه 32339291:
تعمیرگاه32351031:

32316678

22528384

44904191

تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج،
جنب بیمه ایران ،کوچه 46

ü

4

5

6

7

021

تهران

تعمیرگاه مرکزی

نیلی

عباسی-مارکاریان

سیدامیر قوامی

9

44197989 - 90

تهران

ü

ü

ü

ü

حشمت اله درمانی
مطلق

44197989 - 90

100

تهران

اصفهان

تهران
گیالن

ü

021

تهران

اصفهان

تهران
رشت

گلستان

44197989 - 90

101

113

114
115

گرگان

44197989 - 90

مرکز تعمیرات خودرو (مدل  )110و مرکز
صافکاری و نقاشی  :کیلومتر  11جاده
مخصوص کرج ،روبروی فروشگاه سپه،
انتهای خیابان سی ام

نمایشگاه یک :خ حكيم نظامي بين چهارراه
و پل فلزي  -تعمیرگاه :اول جاده شیراز،
مقابل شهرک آزمایش،مدیران خودرو
نمایشگاه دو :اصفهان ،خیابان آتشگاه،بعد از
چهارراه مظاهری،جنب بانک سپه
تهران ،خ رسالت شرق به غرب ،قبل از چهار
راه مجیدیه ،جنب ک عالئی ،پ 8

120

تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص کرج،
جنب بیمه ایران ،کوچه 46

021

031

021
013

رشت ،جاده انزلی ،بلوار ولیعصر،روبروی
اتاق بازرگانی
خ شهيد بهشتي جنب پل شماره 320

بهروز میانجی

بجنورد

136

خیابان امام خمینی غربی ،بعد از سه راه
شاهد ،جنب نمایندگی ایران خودرو

058

017

10

ü

خراسان شمالی

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش

جهت دریافت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل دهم

لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

کد شهر

آدرس

کد
نمایندگی
138

شهرستان
کرمان

بم

استان
کرمان

فارس
کرمان

MVM

ü

ü

ü

نام نمایندگی

احمد زرنگی پور

محمدرضا حریت

علی امانیان

ردیف

11

12

13

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل دهم

تلفن
034

نمایشگاه شعبه( :)1کرمان ،بلوار شهید
صدوقی ،خیابان اتو رفسنجان ،پالک 67
فروش و خدمات پس از فروش شعبه(:)2
کرمان،بلوار قدس،بلوار ترمینال ،پالک12

شیراز

لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو
فکس
32520267

):نمایشگاه(1
32532450 - 32523024):نمایشگاه(2
32510012
:تعمیرگاه
32518205 - 32517361

143

14

15

16

17

141

سید محمد
میررحیمی

خاچیک رستملو -
علی فخر

حبیب اهلل
فرهادی فر

محمدرضا میرزایی
عباس آبادی

خ سلمان فارسي جنب پمپ بنزين

ü

ü

ü

ü

18

19

071

قزوین
تهران
همدان
کرمان

مصطفی شاپوری

بهنام رضائی

034

قزوین
تهران
مالیر
رفسنجان

ü

ü

37302127

145
150
152
156

مرکزی
چهار محال و
بختیاری

20

37302116

قزوین،دوراهی همدان -بلوار تاكستان
روبروي پمپ گاز
تهران ،ميدان رسالت خيابان فرجام شرقي
مقابل خ سراج  ،پالك388
مالیر-بلوار بعثت ميدان نيروي انتظامي
بلوار امام رضا  ،جنب نمایندگی سایپا

اراک
شهرکرد

ابذر حیاتی

(1): 44321025
(2): 09133444889

028
021
081
034

158
163

ü

44317896

نمایشگاه 33564730-31 :
تعمیرگاه33556365 :
77884141
77869023
32222231
نمایشگاه 34287710-2 :
تعمیرگاه34287711 :

086

خیابان شریعتی،حدفاصل پمپ بنزین و
شورای حل اختالف
خیابان فردوسی جنوبی  ،مجتمع فن آوران
خیابان اول ساختمان مدیران خودرو

اردبیل

نمایشگاه ( )1و تعمیرگاه:بم،کمربندی،
مطهری ،خ ابوالفضل
نمایشگاه ( :)2ریگان ،خیابان ایت ا...
خامنه ای

33563311
77297359
32232231
34283531
32230518

32247106
32218080

038

اردبیل

32277380

164

32275089

045

33812231

نمایشگاه 33813289 :
تعمیرگاه33823092 :

نمایشگاه:میدان جهاد روبروی درمانگاه
تامین اجتماعی  .تعمیرگاه :اردبیل،میدان
جهاد ،جنب جهاد کشاورزی.

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش

جهت دریافت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید
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ردیف

MVM

نام نمایندگی

استان

آدرس

شهرستان

کد شهر

کد
نمایندگی

تلفن

ü

فکس

هرمزگان

21

بندر عباس

22

168

آقاي حسن كمال
زاده  -احمد
مهندسیان

عبدالغنی فقیه
نصیری

076

ü

33661385

مازندران

33661425

چالوس

23

بلوار امام خمینی مقابل پمپ بنزین بالل،
جنب مخابرات دیجیتال
169

فرهاد دشتی

44259821 - 44240555
نمایشگاه (, 33515480: )1
تعمیرگاه33515490 :
نمایشگاه (33426467 :)2
نمایشگاه 32145607-:
32177321
تعمیرگاه32145801 :

 ,نمایشگاه 38053 :
38540018-19
تعمیرگاه36581671-36575025:

نمایشگاه 38590904 :
تعمیرگاه36575026:

نمایشگاه 32177322 :
تعمیرگاه32159228 :

33513441

44229743

بلوار امام رضا تعمیرگاه کاسپین

ü

24

25

26

011

گلستان

ابراهيم قلي پور

علی ثانی حیدری

محمود جاللی

27

52251886

گنبد

ü

ü

ü

سید معید امامی
میبدی

نمایشگاه 52250886 :
تعمیرگاه52252886- :
52253886

173

مازندران
سیستان
بلوچستان

گلستان

ü

017

آمل
زاهدان

گرگان

خراسان رضوی

33540450

177
180

184

مشهد

33559414

خیابان تهران (هراز) ،نرسیده به پلیس راه
قدیم ،روبروی پل روگذر
نمایشگاه ( )1و تعمیرگاه :زاهدان،خیابان
شهید طباطبائی ،شهید طباطبائی 9
نمایشگاه ( :)2زاهدان ،خیابان خرمشهر،
خرمشهر 10
نمایشگاه :گرگان،خیابان شهید
بهشتی،روبروی کوچه سازش،جنب مرکز
تحقیقات کشاورزی.
تعمیرگاه :گرگان ،خیابان شهید
بهشتی،انتهای بلوار جرجان ،روبروی
شرکت گواه.

190

گبند کاووس  -میدان بسیج  -ابتدای جاده
مینودشت  -بعد از ایران خودرو

011
054

017

051

نمایشگاه :مشهد ،خیابان تقی آباد ،خیابان
بهار ،پالک - 67تعمیرگاه :بزرگراه آسیایی
بعد از بیمارستان رضوی ،نبش آزادی 103

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش

جهت دریافت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل دهم

لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو

314

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

استان

MVM

نام نمایندگی

ردیف

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل دهم
شهرستان

28

لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو
کد
نمایندگی

سهراب خسروانی

نمایشگاه 54274395:
تعمیرگاه54275000:
54270101-4/
نمایشگاه و تعمیرگاه
(33442623:)1
نمایشگاه (34206023:)2
نمایشگاه (38534704-6 : )1
نمایشگاه ( )2و تعمیرگاه :
38221400

52320712

54270105

33458992

نمایشگاه (38534706: )1
نمایشگاه ( )2و تعمیرگاه :
38214703

52321713

آدرس

ü

29

30

31

کد شهر

تهران

عبدالکریم یاسین
صدری

ابراهیم کاویانی

الهه السادات
ربیعی هاشمی

32

تلفن
تهران

ü

ü

ü

شرکت صنعتی
کشمیر خراسان

فکس
193

خوزستان
مازندران

سمنان

ü

021

ماهشهر
تنکابن

سمنان

خراسان رضوی

(66034660 :)1
(77126126 :)2

204
207

212

مشهد

(66012125 :)1
(77126172 :)2

خوزستان -ماهشهر -انتهاي خيابان امام -به
طرف جاده هندي جان
نمایشگاه :تنکابن ،خیابان چالوس ،جنب
هتل امپراطور  -تعمیرگاه :تنكابن -خيابان
چالوس -جنب اداره منابع طبيعي
نمایشگاه و تعمیرگاه(:)1سمنان ،بلوار علم و
صنعت روبروی شرکت نفت.
نمایشگاه( :)2گرمسار-،بلوار راه آهن،جنب
دانشگاه پیام نور

216

شعبه(:)1تهران-،خیابان آزادی بلوار استاد
معین ابتدای طوس شرقی پالک559
شعبه(:)2فلکه چهارم تهرانپارس-خیابان
وفادار شرقی-جنب آموزشگاه رانندگی
اتحاد-پالک 1056

061
011

023

051

نمایشگاه( : )1حدفاصل چهارراه بیسیم
و میدان بسیج نبش بهار  12-نمایشگاه
( )2و تعمیرگاه :مشهد ،نبش بلوار
فکوری،67دالوران  11جنب نمایدگی سایپا

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش

جهت دریافت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید
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کد
نمایندگی

شهرستان

استان

MVM

نام نمایندگی

مجید منیف

ردیف

33

آدرس

ü

کد شهر

آذر بایجان
شرقی

تلفن
تبریز

34

فکس
217

چنگیز ابوالقاسمی
محمود

041

ü

نمایشگاه 33337070 :1
نمایشگاه 34437070 :2
تعمیرگاه36379005:

آذر بایجان
غربی

نمایشگاه(33323654 : )1
نمایشگاه(34447437 :)2
تعمیرگاه 33300350 :

ارومیه

نمایشگاه (شعبه  :)1تبریز ،دروازه تهران،
 200متر باالتر از پمپ بنزین
نمایشگاه (شعبه  :)2تبریز ،خیابان راه آهن،
پایینتر از چهارراه قطران ،نرسیده به سیلو
تعمیرگاه :تبریز ،باالتر از میدان استاد
شهریار (هتل مرمر) ،باالتر از جایگاه ،CNG
جنب ورودی اتوبان کسائی.
نشانی تحویل خودرو (واحد لجستیک):
تبریز ،بعد از میدان بسیج ،نرسیده به میدان
استاد شهریار(هتل مرمر) ،شرکت تالش
خودرو ایرانیان
نشانی (برای ارسال سند و پالک) :تبریز،
جاده ائل گلی ،گلشهر ،روبروی برج شهران
218

35

ارومیه ،بلوار شهدا پایین تر از سه راه
دخانیات پ 678

ü

36

37

38

39

40

044

البرز

ابوالفضل ایمانی
مرز

اصغر ایرانمنش

حسین زاهدی

امیر آدابی

فرزاد استخر

کوروش طیموری
نیا

32777996

کرج

ü

ü

ü

ü

ü

32773269

226

کرمان

اصفهان
قم
فارس
کهکیلویه و
بویر احمد

0263

کرمان

اصفهان
قم
مرودشت
یاسوج

4568522-23

227

228
229
231
232

4568524

نمایشگاه  :کرمان  ،بلوار شیراز ،بعد از
کوچه شماره یک  -تعمیرگاه  :جاده شرف
آباد،کوچه قائم  ،37فرعی  ،6سمت راست
اصفهان ،خ امام خمینی ،جنب پل خرازی،
مقابل پارک قلمستان
قم،میدان آزادگان -بلوار شهید بهشتی ،
روبروی بیمارستان شهید بهشتی
مرودشت ،کمربندی بلوار چمران ،مجتمع
عرفان
یاسوج  ،میدان جهاد ،بلوار بنسنجان ،پایین
تر از فرعی 7

کرج ،خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به
میدان دانشگاه  ،حصارک پ 68

034

031
025
071
074

نمایشگاه 32439045 :
تعمیرگاه 32739233:
33323238
36603051
36636630
43254955
33337477

32439046

33332903
36636254
43255374
33337477

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش

جهت دریافت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دهم

لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو
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استان

MVM

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل دهم
شهرستان

فکس
نمایشگاه 44297160 :
تعمیرگاه 44452017 :

تلفن
نمایشگاه 44297150 :
تعمیرگاه 44456300 :

لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو
کد
نمایندگی

ردیف

آدرس

نام نمایندگی

کد شهر

41

ü

42

خراسان رضوی

کویر خودرو
سربداران
(جعفر راستی
اول)

نادر دل افکار

سبزوار

ü

233

فارس

051

شیراز

43

نمایشگاه :خیابان اسد آبادی نبش اسد
آبادی  - 5تعمیرگاه  :سبزوار،ضلع جنوبی
میدان سربداران
235

مجید رضا توکلی

امیر کبیر باالتر ازچهارراه ریشمک روبروی
آتشنشانی

ü

071

خراسان رضوی

44

38427085
07138335027

تربت حیدریه

علي طالبي

38322254

237

ü

051

گلستان

نمایشگاه(52316585 :)1
نمایشگاه(52547395 :)2

گرگان

نمایشگاه( :)1و تعمیرگاه :تربت حیدریه،
میدان  22بهمن
نمایشگاه( :)2تربت جام ،خیابان امام
خمینی ،نبش امام خمینی 29

240

نمایشگاه (& 52322580 :)1
تعمیرگاه52320203 :
نمایشگاه (52547390 :)2
017

34491754

32426713

نمایشگاه &تعمیرگاه)1(:
34491751-4
نمایشگاه(, 33850333 :)2
33850444

نمایشگاه 32436700: 1
تعمیرگاه32440399 :
نمایشگاه 01794531443 :2

نمایشگاه اول :گرگان ،خیابان کمربندی،
روبروی اداره کل دامپزشکی
نمایشگاه دوم :آق قال خیابان  55متری-
بعد از کارخانه دژ-سمت راست نمایندگی
 240طالبی

45

بنیان خودرو زرین

ü
گیالن

رشت

244

013

نمایشگاه و تعمیرگاه :کیلومتر  5جاده رشت
 انزلی ،جنب کوچه سعدینمایشگاه دوم :رشت ،پل جانبازان ،ابتدای
کمربندی خرمشهر

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش

جهت دریافت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید
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فکس
نمایشگاه(66053836 : )1
نمایشگاه(33794676 :)2
تعمیرگاه 66551944 :

33383131

تلفن
نمایشگاه (66008360 : )1
6603566-9
نمایشگاه(88995300 :)2
تعمیرگاه(66534217-18 : )1
(66281477 : )2

نمایشگاه - 33726200 :
33726201
تعمیرگاه 33383146 :

کد شهر
021

087

آدرس
نمایشگاه شعبه ( :)1خ آزادی ،نرسیده به
میدان آزادی ،روبروی ایران فیلم پ 559
نمایشگاه شعبه( :)2خیابان فاطمی -جنب
وزارت کشور
تعمیرگاه(:)1طرشت -خیابان تیموری،
نرسیده به تقاطع شیخ فضل اله ،روبروی فن
آوری شریف ،پالک 241
تعمیرگاه( :)2کیلوممتر  13جاده قدیم-روبه
روی دیار خودرو
نمایشگاه :سنندج ،میدان جهاد ،روبروی
شرکت گاز .تعمیرگاه :سنندج  ،کیلومتر یک
پلیس راه همدان ،جنب اداره کل دامپزشکی

کد
نمایندگی
246

248

253

شهرستان
تهران

سندج

کاشان

استان
تهران

کردستان

اصفهان

MVM

ü

ü

نام نمایندگی

آهنی  -حیدری

محسن مرادی
میراحمدی

ردیف

46

47

48

031

جهانگیر نارنجی

55460159

کاشان ،بلوار قطب راوندی  ،روبروی شهرک
صنعتی

49

55454174
55460159

یعقوب و صمد
رهبران صباغی

آذربایجان
شرقی

ü
تبریز

50

51

259

محمد غنیان

علیرضا جمالی

تبریز ،کوی ولیعصر ،خیابان خوابگاه ،نرسیده
به فلکه تختی ،تعمیرگاه دقیق

ü

ü

52

041

یزد

مازندران

حسین خواجوندی

33306979
33314241

یزد

بابل

ü

33303040

261

262

البرز

035

بابل ،کیلومتر  1جاده بابل به قائمشهر

کرج

نمایشگاه 37252151 :
تعمیرگاه 37201682 :

011

264

نمایشگاه 37253152 :
تعمیرگاه 37201681 :

32257661-2

کرج ،جاده فردیس ،ایستگاه  110نبش
کوچه  32روبروی درمانگاه پارس

نمایشگاه :یزد ،میدان باهنر ،ابتدای بلوار
دانشجو ،جنب بانک مسکن
تعمیرگاه :یزد ،بلوار آزادگان ،جاده فرودگاه،
جنب هتل کاروان

32251528

026

نمایشگاه 33799414 :1
نمایشگاه33337540 :2

33799413

36600301

اهواز

265

061

نمایشگاه اول :اهواز ،سه راه خرمشهر،
خیابان انقالب ،روبروی کالنتری شماره 19
نمایشگاه دوم :اهواز،کیانپارس،خیابان پهلوان
غربی،قبل ازپل شهید صیاد شیرازی

36649545

53

علی اکبر کمیلی

ü
خوزستان

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش

جهت دریافت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل دهم

لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو
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شهرستان
خمینی شهر

استان
اصفهان

MVM

ü

ü

نام نمایندگی

حسن پرنده
خوزانی

سید علیرضا
سیاسی

ردیف

54

55

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل دهم
کد
نمایندگی
266

خراسان رضوی

تلفن
نمایشگاه 33650186 :
تعمیرگاه 33644482 :

کد شهر
031

آدرس

لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو
فکس
نمایشگاه - 33656693 :
تعمیرگاه 33644483 :

37528800

نمایشگاه 36018133 :
تعمیرگاه - 37533900 :
37576606

نمایشگاه 38249997 :
تعمیرگاه 38226130 :

37276871

44850290

(نمایشگاه- 36222048 :)1
تعمیرگاه 36321382 :
(34239579 :)2

نمایشگاه38249996 :
تعمیرگاه 38258741-2 :

37276868

نمایشگاه (44851001-2 :)1
تعمیرگاه 44850284 :
نمایشگاه(- 44239295 : )2
44239248

(36222086 :)1
(34239580 :)2

نمایشگاه  :خميني شهر ،بلوار شهيد اشرفي
اصفهاني ،روبروي داروخانه دکتر هنرجو
 تعمیرگاه :خمینی شهر-بلوار آزادگان -جنب سازمان تامین اجتماعی
268

مشهد

051

56

نمایشگاه :مشهد ،بلوار وکیل آباد ،بعد از
پل سیدرضی ،نرسیده به وکیل آباد- 23
تعمیرگاه :مشهد ،بلوار صد متری ،بین پمپ
گاز و میدان خیام

محمد فاروق آدمی

سقز

ü
269

کردستان

087

57

نمایشگاه شعبه(:)1سقز ،خیابان 22
بهمن ،جنب بانک سپه،پ  .185تعمیرگاه:
سقز،کیلومتر 2جاده بوکان،جنب پاسگاه
انتظامی،پالک.13
شعبه ( )2فروش :بانه،میدان شورا ،جاده
سردشت ،جنب هتل آریان

اسماعیل بنی
رستم

گیالن

ü
آستارا

013

273

58

نمایشگاه و تعمیرگاه ( :)1کمربندی آستارا
به سمت اردبیل ،روبروی سه راهی باغچه
سرا ،جنب پارکینگ شبانه روزی بنی رستم
نمایشگاه( :)2تالش ،خیابان امام ،خیابان
شهید رجایی ،نرسیده به سه راه سید نیکی

مراغه

041

مراغه ،حنب میدان مادر ،جنب نمایندگی
سایپا

274

رصد خودرو
(حامد فرخنده
حال)

59

آذربایجان
شرقی

امير حسين
الهياري

ü
خو

276

083

نمایشگاه :کرمانشاه ،چهار راه آتش نشانی،
نبش کوچه صائب تبریزی  -تعمیرگاه:
کرمانشاه ،خیابان اربابی ،باالتر از بانک
مسکن

کرمانشاه

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش

جهت دریافت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید
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319

فکس
34239280
65327464

نمایشگاه 55253895 :
نمایشگاه 32341926 :
تعمیرگاه 38224821 :
نمایشگاه (32320571:)2

تلفن
34239281-2
نمایشگاه 65321388:
65321399
تعمیرگاه 65259960:
65259961
نمایشگاه 55253893-4 :
تعمیرگاه 55259448:
نمایشگاه (32320567-9:)2
نمایشگاه(& )1تعمیرگاه
38333114-8:

کد شهر
038
021

011
071

آدرس
بروجن ،انتهای بلوار مدرس ،نبش بلوار
ساحلی
نمایشگاه:شهریار -روبروی شهرک اداری
نبش شهرک شهیدعباسپور-نبش غزلیک -پالک 5
تعمیرگاه:شهریار-بلوار شهید کلهر-روبه روی
تاالر الماس غرب-پ 85
رامسر ،خیابان عباس مفرد ،جنب تاالر
پذیرایی عرشیا
ننمایشگاه و تعمیرگاه :شیراز ،بلوار امیرکبیر،
جنب مخابرات امیرکبیر .نمایشگاه(:)2
شیراز،خیابان برق،روبروی کوچه ،10
ساختمان ارشیا

کد
نمایندگی
278
281

284
285

شهرستان
بروجن
شهریار

رامسر
شیراز

همدان

استان
چهار محال و
بختیاری
تهران

مازندران
فارس

همدان

MVM

ü

ü

ü

ü

ü

نام نمایندگی

عماد اعتمادی

اسماعیل جعفری
اوزمچلوئی

اسمعیل حیات
بخش

رسول تشویر

محمدرضا
چراغیان

ردیف

60

62

63

64

65

66

286

علی محمد
سالمتیان

همدان ،ضلع شمالی م امام حسین (ع)

ü

081

اصفهان

67

32643007

اصفهان

علی اصغر روشن

32643004

287

ü

68

031

مازندران

حمیدرضا
صدرزاده

نمایشگاه 33344778 :

بابل

ü

نمایشگاه :اصفهان ،خیابان جی ،روبروی
مسجد ابر  -تعمیرگاه :اصفهان ،خیابان امام
خمینی ،بعد از چهارراه شریف ،روبروی
خیابان درخشان

288

مازندران

نمایشگاه :
33344777- 3337396
تعمیرگاه 33320494-5 :

011

آمل

43140757

نمایشگاه 32354527 :
تعمیرگاه 32352020 :

نمایشگاه :كمربندي اميركال  -روبروي سايپا
بزرگ روشن  -تعمیرگاه :بابل ،کمربندی
امیرکال ،جنب پمپ بنزین

290

نمایشگاه(43141198 :)1
تعمیرگاه 43141197:
نمایشگاه(43230408:)2

نمایشگاه - 32354529:
تعمیرگاه 32351919 :

011

نمایشگاه و تعمیرگاه(:)1آمل ،کیلومتر 3
جاده آمل به محمودآباد ،جنب ورودی
تاالر برلیان.
نمایشگاه( :)2آمل -خ امام رضا (ع)  -جنب
پمپ بنزين (جايگاه سوخت ايماني)

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش

جهت دریافت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل دهم

لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو
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استان

MVM

نام نمایندگی

ردیف

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل دهم
شهرستان

69

لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو
کد
نمایندگی

احمد اشرف
گنجویی

نمایشگاه33326599 :
تعمیرگاه 33324336 :

نمایشگاه33364625-6 :
تعمیرگاه , 33324385 :
33324380

نمایشگاه 43310192:
تعمیرگاه 43310198 :

35253587

نمایشگاه 43264917:
34586891

نمایشگاه- 34586891 :
34561007
تعمیرگاه 34534760 :
نمایشگاه44340687 :1
نمایشگاه44455348 :2

35241048

47222771-47239935

47239936

35241048

44340688

نمایشگاه35260014 :1
تعمیرگاه 35263500-2 :
نمایشگاه38277230-2 :2

آدرس

ü

70

71

72

73

کد شهر

کرمان

رسول شفقتیان

محمدحسین
فالحی

محمود کریمی
افشار

میالد خودرو البرز
(بهروز کرمی)

74

تلفن
کرمان

ü

ü

ü

وجیه اله خادمی

75

فکس
292

زنجان

یزد

کرمان
البرز

ü

حمید سبزواری

034

زنجان

یزد

جیرفت
کرج

فارس

ü

76

32262300

293

295

298
299

آباده

سمنان

علی نوری زاده

32235119

نمایشگاه  :م آزادی  ،خ کشاورز  ،روبروی
مدرسه دهخدا  ،پ  - 26تعمیرگاه  :خیام
شرقی،روبروی خیابان صدر جهان
نمایشگاه اول:یزد ،چهارراه معلم ،ابتدای
بلوار پاکنژاد ،بعد از کوچه بیمارستان سوانح
سوختگی
نمایشگاه دوم:یزد،بلوار دانشجو،نرسیده به
پمپ بنزین
جیرفت ،میدان انقالب(میدان سپاه) ،بلوار
امام رضا
کرج ،خیابان شهید بهشتی،بعد از
میانجاده،ضلع جنوبی ،نرسیده به  45متری
گلشهر ،پالک 758

300

دامغان

ü

کرمان بلوار مطهری(احمدی سابق) ،
نرسیده به میدان علی ابن ابیطالب (فابریک
سابق)

024

035

034
026

071

استان فارس،آباده بلوار آزادی بعد از خوابگاه
دانشگاه آزاد اسالمی
نمایشگاه دوم :استان فارس،ذهبید،کمربندی
اصفهان شیراز،جنب گلزار

304

خراسان رضوی

051

23

قوچان

بزرگراه آسیایی به سمت فاروج-رو بروی
سپاه پاسداران -جنب نمایندگی سایپا

نمایشگاه( :)2دامغان،میدان ورزش،جنب
تعمیرگاه کامیون داران ،پالک 203

305

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش

جهت دریافت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید
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کد
نمایندگی

شهرستان

استان

ردیف

آدرس

نام نمایندگی

کد شهر

MVM

تلفن

77

فکس

روح اله غالمزاده

آذز بایجان
غربی

ü
ارومیه

78

306

علی نوری

ارومیه-خیابان شیخ شلتوت-جنب بانک
سپه  ،پ602

ü

044

خراسان رضوی

79

32369508

گنبد

مهدی نادری

32369508
308

ü

051

مازندران

نمایشگاه57228900-۱ :
تعمیرگاه 57220901-3 :

ساری

57228907

310

نمایشگاه :گناباد ،خ سعدی ،نبش سعدی
21
تعمیرگاه :گناباد ،بلوار امام رضا(ع) ،بعد از
جایگاه CNG

011

80

33283030

اهون آدمی

81

82

33288555

ü

خوشروز
غالمحسینی

فرهاد ابدالی

83

مهاباد

ü

ü

قربان ایری

311

اردبیل
آذز بایجان
غربی

ü

ساری ،به طرف نکاء  ،جنب رستوران
حاج حسن

مشکین شهر
خوی

گلستان

مهاباد-میدان کوهسار-نبش پارک میکاییل

313
315

بندر ترکمن

044

کنارگذر مشکین شهر به اهر ،نرسیده به
کارخانه آرد
کیلومتر 2جاده خوی-تبریز--نمایندگی
مدیران خودرو

316

42444350
045
044

بندر ترکمن ابتدای جاده گرگان

42440437
نمایشگاه32532513 :
تعمیرگاه 32532514 :
نمایشگاه36441113 :
تعمیرگاه 36441114 :
017

آذز بایجان
غربی

نمایشگاه32532511:
36450303
34482827

84

34482827

محمد شهنوازی

خاش

ü
318
خرم آباد میدان امام حسین ،کیلومتر 4
جاده خوزستان

خاش  ،تقاطع خیابان سعدی و آزادی

85

066

054

شهرام ناصري

33401040

33726075

ü

33408020

33721107

لرستان

86

سیستان
بلوچستان
خرم آباد

خسرو گودرزی

021

319

ü

44991681-3

تهران

44985194

37297873-6

37297875

تهران-کیلومتر  20جاده قدیم ،نرسیده
به سه راهی شهر قدس-جنب نمایندگی
ایران خودرو

322

کرمانشاه

کرمانشاه-بلوار نقلیه پایین تر از بیمارستان
امام خمینی پالک 29

324

083

تهران

87

محمد امین
توتونچی

ü
کرمانشاه

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش

جهت دریافت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید

راهنمای استفاده از خودروی سواری  - X22فصل دهم

لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

کد شهر
025

011

آدرس
نمایشگاه و تعمیرگاه:
قم-بلوار امین -فلکه ایران مرینوس -جنب
مدرسه شاهد
محمودآباد ،بلوار امام ،جنب نمایندگی
گروه بهمن

کد
نمایندگی
325

326
327

328

330

شهرستان
قم

محمود آباد
الیگودرز

کرمان

سیرجان

استان
قم

مازندران
لرستان

کرمان

کرمان

MVM

ü

ü

ü

ü

ü

نام نمایندگی

حمید رمضانی

خدابخش خواجوند

خسرو روشنائی

علی محتشم
ماهانی

مهدی صفاری
شهربابکی

ردیف

88

89

90

91

93

95

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل دهم

تلفن
نمایشگاه- 32921180 :
32933247
تعمیرگاه 32912585 :
44734422
066

نمایشگاه:الیگودرز،نبش میدان آزادگان(ضلع
شمالی) .تعمیرگاه :الیگودرز ،بلوار
شرقی(بلوار شهید رجائی) ،بلوار شهید
روشن ،بعد از شهرداری.
نمایشگاه( )1و تعمیرگاه :کرمان بلوار شهید
صدوقی ،بعد از پل راه آهن ،روبروی بلوار
امام رضا
نمایشگاه ( :)2سیرجان ،بلوار سید جمال
الدین ،روبروی هتل کهکشان
سیرجان ،ابتدای بلوار تهران ،روبروی
گمرک ،جنب پمپ بنزین 110

مسعود کنزوقی

لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو
فکس
نمایشگاه32928158:

44731540
نمایشگاه43334050 :
تعمیرگاه 43324885 :

034

034

ü

33592014

32617993

58449283-4

اردبیل

نمایشگاه & تعمیرگاه
(33593888:)1
نمایشگاه(- 33832406 :)2
33832831

نمایشگاه(& 32617991-2 :)1
تعمیرگاه 32617993 :
نمایشگاه(42268953 :)2

42239007

اردبیل

96

335

حسین شکاری

اردبیل ،خیابان جام جم ،جنب بانک سپه

ü

045

خراسان رضوی

97

33811620

نیشابور

فن آوران صنعت
خودرو

33811579

336

ü

051

گیالن

نمایشگاه 42218970:
تعمیرگاه 42215700 :

رشت

نمایشگاه 42218973:
تعمیرگاه 42215702 :

337

نمایشگاه :نیشابور ،بلوار گلها  -نبش گلها
 - 3مجتمع شکاری  -جنب اداره اوقاف
 تعمیرگاه :بلوار آزادگان  -روبروی پمپبنزین صحرانورد
013

نمایشگاه و تعمیرگاه(:)1رشت ،کیلومتر 3
جاده فومن.
نمایشگاه( :)2رشت،خیابان الهیجان ،بعد از
سه راه پاستوریزه

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش

جهت دریافت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید
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کد
نمایندگی

شهرستان

استان

MVM

نام نمایندگی

جمشید پهلوان

ردیف

98

آدرس

ü

99

101

کد شهر

مازندران

نوید پورسعید

محمد توده دهقان

تلفن
قائمشهر

ü

ü

102

فکس
338

تهران

البرز

اسداهلل خواجه وند
بدیعی

103

011

تهران

هشتگرد

ü

افسون لطفی پور

نمایشگاه(42283185:)1
نمایشگاه(42259898 :)2

342

349

تهران

ü

نمایشگاه و تعمیرگاه (:)1قائم شهر ،کیلومتر
 2جاده سوادکوه
نمایشگاه( :)2قائمشهر ،میدان امام  ،بعد از
پمپ بنزین شعبانی ،روبروی قائمیه ،جنب
پل عابر پیاده .
نمایشگاه ( )1و تعمیرگاه :نیایش
غرب-کندرو ستاری-بعد از خروجی ستاری
جنوب-خ شقایق-انتهای کوچه ششم-نبش
پمپ بنزین
نمایشگاه( :)2سعادت آباد ،پایین تر از م
کتاب،خ کوهستان -خ احسان جنوبی پ 22
نمایشگاه ( :)3میدان ونک خیابان
مالصدرا0پ 25
هشتگرد-میدان صنعت به سمت میدان
بسیج -بعد از پارک مادر

تهران

تهران

نمایشگاه(- 58480320 :)1
42283185
تعمیرگاه 58480321 :
نمایشگاه(42259898:)2
021

026

350

تهران

نمایشگاه(44874265:)1
تعمیرگاه 44874263:
نمایشگاه(22342717 :)2
نمایشگاه(88059017:)3

44229816
021

شعبه( :)1فروش و خدمات پس از فروش
:خیابان انقالب  ،پل چوبی به سمت
بهارستان ،انتهای پل ،سمت راست
شعبه( :)2فروش :تهران ،خیابان شریعتی،
پایین تر از بهار شیرازی ،جنب بانک مسکن،
پالک 326

353

نمایشگاه(44874379 :)1
نمایشگاه(22342669 :)2
نمایشگاه (88059018:)3

44225552
77680548
نمایشگاه  - 77527512 :تعمیرگاه
77527518 :
77623168-77608589
-77680547-77680546

021

شعبه (44407070 :)1
شعبه (02632752032 :)2

نمایشگاه 77091086-7:
تعمیرگاه 77091014-15 :

77226773

شعبه(44481664 :)1
شعبه (02632747606 :)2

شعبه (:)1تهران ،میدان پونک ،خیابان میرزا
بابائی ،پالک 68
شعبه(:)2کرج ،چهارراه هفت تیر ،بلوار دانش
آموز ،نرسیده به چهارصد دستگاه ،جنب
بانک قوامین

104

خسرو داوری

ü
تهران

تهران

354

021

نمایشگاه و تعمیرگاه :تهران ،میدان رسالت،
خیابان نیروی دریائی ،نبش خیابان الزهراء،
پالک 113

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش

جهت دریافت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل دهم

لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو
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شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

MVM

نام نمایندگی

ردیف

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل دهم
استان

105

تلفن

کد شهر

آدرس

لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو
فکس
011

شهرستان

ü

33360330

کد
نمایندگی

مازندران

113

33361581

ساری

106

355

هادی حق پرست
مجاوری

خودرو مهر بهنمیر

356

ü

بابلسر ،بعد از نیروی هوائی ،بهنمیر ،منطقه
کاله ،نمایندگی مدیران خودرو

مازندران

011

بابلسر

35751133-5

ü

ساری ،کمربندی غربی300 ،متر بعد از
دانشگاه علوم پزشکی

35751888

357

107

گلستان ،کالله ،بلوار شهید مدنی ،مدنی 19

110

111

112

غفار خالدی

017

فیروز آباد

روح اهلل شریفی

فاضل رنجبران

شرکت امیر خودرو

گلستان

35420410

358

ü

ü

ü

کالله

35420410

فارس ،فیروزآباد ،خ  22بهمن ،روبروی
پارک ولیعصر

مازندران

فارس

آذربایجان
شرقی
یزد

108

071

قائمشهر

المرد

سراب
یزد

محمد زکی خانی

38733500

360

361

362
363

فارس

38733600

نمایشگاه و تعمیرگاه(:)1قائم شهر ،جاده
ساری ،بلوار جهان پهلوان سلیمی ،روبروی
رستوران چاپار
نمایشگاه( :)2جاده جویبار به قائمشهر
روبروی میدان بار جنب نمایندگی ایران
خودرو
نمایشگاه اول:المرد ،بلوار شهید مطهری
نمایشگاه دوم :بوشهر،بندر کنگان ،روبروی
حالل احمر
سراب ،جاده اردبیل ،روبروی اردوگاه شهید
فهمیده ،جنب نمایندگی سایپا
یزد ،بلوار آزادگان ،میدان صنعت

109

011

071

041
035

رضا نیکزاد
جمنانی

نمایشگاه & تعمیرگاه (:)1
42041286
نمایشگاه (, 42532556 :)2
42532557

نمایشگاه 52722433 :1
نمایشگاه 37235947 :2
43234242
نمایشگاه37212612 :
تعمیرگاه , 37213333 :
37211811

تهران

ü

42044834

52722433

43220187
نمایشگاه37204444 :
تعمیرگاه 37237911 :

021

تهران

22766632-41

114

364

22584127

امیرحسین
محسنیان

مجید و رضا
خسروانی

سمنان

سمنان ،میدان قومس ،بلوار  15خرداد،
جنب خیابان خودکفائی

365

023

نمایشگاه & تعمیرگاه 33303333:

33304444

تهران ،خیابان پاسداران ،خیابان دولت،
تقاطع خ دیباجی ،پالک 135

ü
سمنان

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش

جهت دریافت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید
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کد
نمایندگی
366

شهرستان
تهران

استان
تهران

تهران

MVM

ü

ü

نام نمایندگی

آسیا خودرو

وانیک زهرابی

ردیف

115

116

فکس

تلفن
نمایشگاه(33023117-118 :)2

کد شهر
021

آدرس

55505337

42221726

نمایشگاه77558156 :
تعمیرگاه 33328196 :

88175341

نمایشگاه77981357:
نمایشگاه &تعمیرگاه
76791893:

77708029
نمایشگاه(76516383:)3

نمایشگاه- 55505335:
55505336
تعمیرگاه 55505338 :

42222062

نمایشگاه77558155-6 :
تعمیرگاه - 33301280 :
33328196 - 33347156

نمایشگاه(86031860:)1
86031862
نمایشگاه(55927242:)2
55927904

نمایشگاه (- 77421262:)1
77421263
نمایشگاه(77788802:)2
تعمیرگاه - 77340902 :
76791893

نمایشگاه ( :)1تهران،چهارراه تهرانپارس،اول
جاده آبعلی،پالک1832
نمایشگاه ( :)2تهران ،خ  17شهریور ،پایین
تر از پل آهنگ ،ایستگاه خاقانی ،پالک 965
نمایشگاه( :)3رودهن،به سمت آبعلی،نرسیده
به رستوران قلمستان
367

تهران

021

117

تهران

محمود افتخار

368

ü

نمایشگاه(:)1تهران ،پیروزی ،ابتدای سی
متری نیروی هوائی،روبروی ایستگاه
 BRTپیروزی ،پالک  .7نمایشگاه()2و
تعمیرگاه :تهران ،خیابان دماوند،باالتر سه
راه تهرانپارس-خیابان اتحاد ،کوچه پنجم
شرقی ،پالک 27

تهران

021

تهران

118

نمایشگاه شعبه ()1تهران ،میدان آرژانتین،
داخل پارک سوار بیهقی،ضلع شرقی
پالک10
نمایشگاه شعبه (:)2تهران ،شهرری-میدان
بسیج-سه راه ورامین-پ364

تهران

فارس

حمیدرضا و حامد
شکاری

370

کازرون

ü
021

371

119

نمایشگاه :تهران،میدان امام حسین ،خیابان
دماوند،روبه رو ایستگاه فرودگاه ،پالک
.1161
تعمیرگاه :تهران،میدان امام حسین،خیابان
دماوند،خیابان اقبال الهوری ،پالک 254

120

071

محدحسین
قناعتی

مهیار جهانگیر

ü
اصفهان

کاشان

کازرون،کیلومتر  6جاده شیراز ،بعد از
دانشگاه شیراز
کاشان،میدان بسیج،بلوار شهدا،خیابان نبی
اکرم،شهرک فتح المبین

372

031

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش

جهت دریافت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید
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کد شهر
021

011
023
026

آدرس
تهران،سه راه آذری،بعد از پل ساوه،
 ابتدای  45متری زرند،به سمت شیرپاستوریز،پالک221
نکاء ،خیابان انقالب،جنب نمایندگی ایران
خودرو
شاهرود،میدان امام رضا،بلوار امام رضا،نبش
خیابان امام رضا ششم
کرج،میدان آزادگان،بلوار مالصدرا ،میدان
نبوت،پالک 617

کد
نمایندگی
374

375
376
377

شهرستان
تهران

نکاء
شاهرود
کرج

استان
تهران

مازندران
سمنان
البرز

MVM

ü

ü

ü

ü

نام نمایندگی

حمیدرضا فرخنده
بی ابنوی ،علیرضا
فتاحی

زایر اومالی

فرخ ترابی

مهدی خیری

ردیف

121

122

123

124

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل دهم

تلفن
66612005-6
66651014
6604660
34745700
32221185
34451380

لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو
فکس
66612006

34741100
32229774
34451358

ü

سوالی دهانی

126

سیستان
بلوچستان

سید علیرضا
نجفی گل

ایرانشهر

ü

380

خراسان رضوی

051

ایرانشهر،کیلومتر  4جاده بمپور ،مقابل
بیمارستان ایران

مشهد

نمایشگاه33448000-1:
تعمیرگاه 33210420-1 :

054

379

نمایشگاه33419580 :
تعمیرگاه 33210131 :

نمایشگاه :مشهد ،خیابان کوشش،نبش
کوشش  ،24پالک 364
تعمیرگاه :مشهد ،ابتدای جاده قدیم نیشابور،
خ سد طرق ،جنب شرکت ایران گاز

نمایشگاه37212232 :
تعمیرگاه 37212253:

127

37212040

ü

محمد عابدزاده

128

خراسان جنوبی

129

طبس

131

132

133

381

سیدمسعود
جمشیدیان

محسن نیساری

پرویز آبگون

سیاوش کریم پور

طبس،میدان آیت اله واعظ طبسی

ü

ü

ü

ü

056

همدان

یزد
هرمزگان
خوزستان

32817372

نهاوند

میبد
رودان
آبادان

32125233

382

384
385
386

081

میبد ،بلوار مدرس 400 ،متر بعد از
نمایندگی مدیران خودرو
رودان  ،بلوار انقالب ،بعد از مسجد جامع ،
نمایندگی مدیران خودرو
آبادان ،ایستگاه  ،10روبروی دادگستری
آبادان ،بین بهار 90و 91

نمایشگاه & تعمیرگاه 33217510:

035
076
061

33217341

32326162
42885860
53258352

نهاوند ،منطقه 1جاده بروجرد ،جنب
بیمارستان علیمرادی ،روبروی سردخانه
دولتی ،پالک 1

32326162
42885860
53258354

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش

جهت دریافت اطالعات کامل و به روز رسانی شده نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش به وبسایت  www.mvmco.irمراجعه نمایید
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فکس
42234063

تلفن
42234063

کد شهر
013

آدرس
الهیجان ،میدان انتظام روبروی ستاد نیروی
انتظامی

کد
نمایندگی
387

شهرستان
الهیجان
نقده

استان
گیالن
آذز بایجان
غربی

MVM

ü

ü

نام نمایندگی

حسن عزیزی

حمید قاسمی

ردیف

134

135

136

388

مسعود نوح جاه

نقده ،بلوار آزادی ،نرسیده به میدان دفاع
مقدس ،نمایندگی MVM

ü

044

لرستان

35663379
35673550

بروجرد

35673551

389

137

066

رامین اوسیوند

42624796

ü

42624705

خوزستان

بروجرد،خیابان آیت اله کاشانی شمالی نبش
خیابان فروردین

دزفول

138

390

محمدرضا
میرزاکرمی

دزفول-خیابان  45متری آتش نشانی-بین
کشاورز و سجاد

ü

061

ایالم

139

42236404

ایالم

فضل اهلل گالبی

42236411

391

ü

084

اصفهان

32247218
تعمیرگاه 32247236 :

شهر رضا

32229826

392

ایالم،بلوار شهید بهشتی ،روبروی بهزیستی
،نمایندگی MVM
تعمیرگاه:ایالم ،میدان امام حسن ،جنب
نمایندگی ایران خودرو

031

نمایشگاه 53500457:
تعمیرگاه 53287415 :

خوزستان

33343556

33445110

33414325

33348776

نمایشگاه53500457:
تعمیرگاه 53287415 :

بهبهان

140

393

علی متوسل

نمایشگاه :شهرضا،میدان امام خمینی،ابتدای
خیابان خمینی،
روبه روی بانک کشاورزی ،نمایندگی .MVM
تعمیرگاه :شهرضا،اول جاده شیراز،شهرک
امیرکبیر ،جنب نمایندگی کرمان موتور
بهبهان،میدان محسنی ،نبش کوی رضوان

141

061

دانیال مزرعه

52730971-2

خوزستان

142

52730973

اهواز

محمدباقر بخشی

ü
ü
394

ü

061

مازندران

35537943

ساری

35526842

395

اهواز،بلوار بهبهانی ،بین فلکه پاداد و فلکه
جمهوری ،جنب سرپرستی بانک ملت استان
011

143

محمدرضا آذرخش

ساری،ابتدای بلوار پاسداران،بعد از گارد
جنگل،روبروی کوی ارم ،نبش کوچه دکتر
شهیدی

ü
سیستان
بلوچستان

زاهدان

زاهدان،میدان  15خرداد،ابتدای میرزای
شیرازی ،روبروی بانک ملی

396

054

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش
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328

شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو

استان

MVM

نام نمایندگی

ردیف

راهنمای استفاده از خودروی سواری   - X22فصل دهم
شهرستان

لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش شرکت مدیران خودرو
کد
نمایندگی

144

آدرس

ü

145

146

کد شهر

حراسان شمالی

احمد غالمی
گیفانی

محمدرضا حاجی
پور

امراله گودرزی

تلفن

شیروان

ü



فکس
397

خراسان جنوبی

تهران

058

بیرجند

تهران

36222178
398

399

147

36236146
نمایشگاه( : )1بیرجند ،بلوار امام رضا ،نبش
امام رضا 18
نمایشگاه ( :)2بیرجند ،بلوار مدرس ،نبش
مدرس 53
تهران ،میدان جمهوری،خیابان
جمهوری،تقاطع رودکی ،پالک 762

عباس نجفی

شیروان ،بلوار امام خمینی ،نبش چهارراه
قائم

056

021

ü

33251209

33251209

42235023

نمایشگاه(32423569 :)2

66430048

سیستان
بلوچستان

33251208

33462956

42235019-21

نمایشگاه(32421888 :)2
32371119
32371118

66430238

زابل

148

031

نمایشگاه :جاده اصفهان-نجف آباد ،شهرک
گلدشت ،نبش بلوار ابوذر

402

علی قاسمی

149

044

نمایشگاه :زابل،بلوار امیرالمومنین،نرسیده به
فلکه رستم ،جنب تعاونی مرغداران

ü

ممتاز ضیاء

150

054

اصفهان

ü

سلمان حیاتی

نمایشگاه :ارومیه،خیابان شهید باهنر،روبروی
خیابان معلم
اردبیل،مابین ایستگاه سرعین و چهارراه
حافظ نبش کوچه سماء

39563216

نجف آباد
ارومیه

ü
045

39563218

403
404

آذربایجان
غربی
اردبیل

405

اردبیل

منایندگی فروش

منایندگی فروش و خدمات پس از فروش

منایندگی خدمات پس از فروش
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