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ه راهنما راننده شامل اطالعات ضرور زير مي باشد : اين کتاب
ه راهنما شامل موارد برا آشنايي شما با خودروتان، استفاده بهتر از منافع و فوايد کامل عملکردها و پیشرفت ها فني است. -  اين کتاب

-  به شما اطمینان داده مي شود که با توجه به دستورالعمل ها ساده اما جامع در مورد تعمیر و نگهدار دوره ای، خودرو شما بهترين عملکرد را خواهد داشت.
-  شما را قادر خواهد ساخت به اشکاالت جزئي رسیدگي کنید، البته نه اشکاالت تخصصي

اريد. اگر نکته خاصي هنوز مبهم  ه راهنما بگ برا آشنا شدن با اطالعات و چگونگی استفاده از خودرو، عملکردها و ويژگي ها جديد، زماني برا مطالعه اين کتاب
است شبکه ارتباطي ما با خرسند اطالعات بیشتر در اختیار شما قرار خواهد داد.

             برای نشان دادن خطر يا توصیه ها ايمني.

مدید دید خود خو  به خودرو 

( در  ه راهنما همه تجهیزات )استاندارد و اختیار ه راهنما است. اطالعات اين کتاب شرح اين مدل براساس مشخصه ها فني در زمان نوشتن اين کتاب
دسترس برا اين مدل ها را در بر مي گیرد، خواه اين تجهیزات براساس مدل، موارد انتخابي و کشور که به فروش مي رسند در اين خودرو وجود داشته باشد 

يا وجود نداشته باشد.
نین شامل اطالعاتي راجع به موارد است که در مدل ها سال بعد معرفي می گردند.  ه راهنما هم اين کتاب

ه راهنما منظور از » نمايندگي ها مجاز« نمايندگي ها نگین خودرو مي باشد. سرتاسر کتاب

ت ببريد. از رانندگي با خودرو جديدتان ل

ه، ممنوع مي باشد مگر اينکه از کارخانه سازنده اجازه نامه کتبي داشته باشد. ي يا ترجمه، قسمتي يا کل کتاب ترجمه از انگلیسي، ک
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ات کل ال کلید ریموت کنتر ا

1-2

ریموت کنترل
1  قفل کردن درب ها و درب صندوق عقب
2  باز کردن درب ها و درب صندوق عقب

3  درب راننده و سوئیچ استارت
4  برا آزاد کردن کلید از محل خود دکمه 4 را 

فشار دهید، کلید بطور اتوماتیک آزاد مي شود.
برا جا زدن مجدد کلید به محل خود دکمه 4 
را فشار دهید و آنرا به سمت محل مخفي خود 

هدايت کنید.
5  تنها باز کردن/قفل کردن درب صندوق عقب

دوده عملکرد ریموت کنترل م
اين محدوده به محیط اطراف بستگي دارد: مراقب 
باشید که درب ها بطور اتفاقي با فشار دادن دکمه 

باز يا بسته نشوند.

اختالل در کارکرد
يا  همراه  تلفن   ، فلز )اشیا  خاص  اشیا  وجود 
نزديکي  در  غیره(  و  مغناطیسي  میدان  محدوده 

کلید باع اختالل در عملکرد آن مي شود. 

توصیه
محیط  معر  در  کنترل  ريموت  دادن  قرار  از 

ها گرم، سرد يا مرطوب خوددار نمايید.

ه توصیه  از کلید جز در موارد که در اين کتاب
شده است نمي توانید استفاده کنید )باز کردن 

درب قوطي ها و غیره(.

، یا نیاز به ریموت کنترل یدکي تعوی
يا  کنترل  ريموت  شدن  مفقود  صورت  در 
از  آنرا  مي توانید  ديگر،  کنترل  ريموت  به  نیاز 

نمايندگی های مجازتهیه نمايید.
وسیله  بايد  کنترل  ريموت  تعويض  صورت  در 
نقلیه و تمامي ريموت کنترل ها را جهت فعال 

ساز به نمايندگي مجاز انتقال دهید.
ممکن است از چهار کارت رنو برای هر خودرو 

استفاده شود.
اختالل در عملکرد ریموت کنترل

مناسب  باطر  از  که  کنید  حاصل  اطمینان 
خوبی  شرايط  در  باطر  و  کنید  مي  استفاده 
دارا 2 سال عمر  باطر ها تقريباً  اين  است. 

مفید هستند. 
بخش   5 فصل  به  ها  باطر  تعويض  برا 

»ريموت کنترل : باطری ها« مراجعه نمايید.



کلید ریموت کنتر کاربرد
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ل درب ها  ق
دکمه شماره 1 را فشار دهید.

چرا ها  درب ها  بودن  قفل  دادن  نشان  برا 
هشدار و نشانگرها دوبار چشمک مي زنند.

درب  يا  درب ها  از  کدام  هر  بودن  باز  درصورت 
صندوق عقب يا بسته نشدن صحیح آنها بالفاصله 
س  درب ها يا درب صندوق عقب قفل شده و س
نشانگرها  و  باز می شوند، چرا ها هشدار  سريعا 

چشمک نخواهند زد.

ل درب ها باز کردن ق
دکمه شماره 2 را فشار دهید.

برا نشان دادن باز بودن درب ها، چرا ها هشدار 
و نشانگرها يک بار چشمک خواهند زد.

غیرفعال  دکمه ها  اين  موتور  عملکرد  حین 
خواهند شد.

چشمک زدن چرا ها راهنما نشانگر حالت ها 
زير مي باشد:

که  است  اين  نشانگر  زدن  بار چشمک  ی   -
درب ها  کاماًل باز هستند.

که  است  اين  نشانگر  زدن  چشمک  دوبار   -
درب ها کاماًل بسته هستند.

باز و بسته کردن درب صندو عقب
ي از کشورها( )برا بع

دکمه  عقب  درب صندوق  کردن  بسته  و  باز  برا 
شماره 3 را فشار دهید.

اگر درب ها خودرو قفل باشند چرا ها راهنما 
و نشانگرها برا نشان دادن باز بودن درب صندوق 

عقب يک بار چشمک خواهند زد.
اگر درب ها خودرو قفل باشند چرا ها راهنما و 
نشانگرها برا نشان دادن قفل بودن درب صندوق 

عقب دوبار چشمک خواهند زد.

ولیت راننده                مس
يا   ( کودکان  يا  کلید  که  هنگامي 
خودرو  داخل  خانگي(  حیوانات 
هستند، خودرو را )حتي برا زماني 

کوتاه( ترك نکنید.
خودرو،  کردن  روشن  با  کودکان  است  ممکن 
باالبرهای  شیشه  مانند  تجهیزاتي  کردن  فعال 
برقی يا قفل کردن درب ها به خود يا ديگران 

آسیب برسانند.
خطر آسیب جد



ات کل )1/2( ال کارت رنو  ا
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اده مي شود: کارت رنو در موارد زیر است
-   قفل / باز کردن درب ها و درب صندوق عقب 
)درب صندوق عقب و  درب ها( و درپوش باك 

سوخت )صفحات بعدی را مشاهده نمايید(
-  روشن کردن چرا ها از بیرون خودرو )صفحات 

بعدی را مشاهده نمايید(
اتوماتیک شیشه  به مدل خودرو، بستن  -   بسته 
باالبرهای برقی و سان روف )سقف برقی( از راه 
دور. )به اطالعات بخش شیشه باالبرهای برقی/ 

سان روف در فصل 3 مراجعه کنید.(
"روشن  اطالعات  به   : نمايید  روشن  را  موتور     -

کردن موتور" در بخش 2 مراجعه نمايید.

عمر باطر
از نوع و شرايط باطر مورد استفاده و اينکه باطر 
به درستي در محل خود قرار گرفته است اطمینان 
حاصل نمايید. عمر مفید باطر حدود دو سال است 
: هنگامي که پیغام "keycard batterry law" در 
صفحه نمايشگر نمايش داده شد برا تعويض باطر 
 " اقدام نمايید )به بخش اطالعات کارت رنو: "باطر

در فصل 5 مراجعه نمايید.(

دوده عملکرد کارت رنو م
اين محدوده به محیط اطراف بستگي دارد. هنگامي 
حاصل  اطمینان  کنید  مي  استفاده  کارت  از  که 
با فشار دادن  به طور تصادفي  ها  نمايید که درب 

دکمه ها باز / قفل نشوند.

1   بازکردن درب ها و درب صندوق عقب
2   قفل کردن همه درب ها و درب صندوق عقب

3   روشن کردن چرا ها از بیرون خودرو
4   قفل/ باز کردن درب صندوق عقب

5   کلید تعبیه شده در کارت

ولیت راننده                مس
کودکان  يا  رنو  کارت  که  هنگامي 
خودرو  داخل  خانگي(  حیوانات  )يا 
برا زماني  را )حتي  هستند خودرو 

کوتاه( ترك نکنید.
با روشن کردن خودرو و  ممکن است کودکان 
باالبرهای  شیشه  مانند  تجهیزاتي  کردن  فعال 
برقی يا قفل کردن درب ها به خود يا ديگران 

آسیب برسانند.
خطر آسیب جدی

نان  است، هم باطری خالی شده  هنگامی که 
می توانید خودرو را قفل/ باز و روشن نمايید.

درب ها"  بازکردن   / قفل   " بخش  اطالعات  به 
در فصل 1 و "روشن کردن موتور" در فصل 2 

مراجعه نمايید.
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کلید تعبیه شده در کارت 5 
از  نکند  رنو عمل  زير کارت  به داليل  هنگامي که 
چ  درب سمت  کردن  باز   / قفل  برا  کلید  اين 

جلو استفاده مي شود.
و  باطر کارت ضعیف، خالي شده  - هنگامي که 

غیره....
- در صورت استفاده از وسايلي که فرکانسي مشابه 

کارت رنو دارند.
میدان  معر  در  خودرو  که  هنگامي   -

الکترومغناطیسي قو قرار داشته باشد.

دسترسي به کلید 5
دکمه شماره 6 را فشار دهید و کلید شماره 5 را 

س دکمه را رها کنید. بیرون بکشید س

اده از کلید وه است ن
به اطالعات بخش »باز / قفل کردن درب ها« مراجعه 

نمايید.
تعبیه  کلید  از  خودرو  به  ورود  برا  که  هنگامي 
موتور  کردن  روشن  برا  کنید  مي  اده  است شده 
کلید را به جا خود بازگردانده و کارت رنو را در 

کارت خوان قرار دهید.

توصیه
يا  سرما  گرما،  معر  در  کارت  دادن  قرار  از 

هوا مرطوب خوددار نمايید.
که  پشتي  جیب  مانند  اماکني  در  را  کارت 
قرار  دارد،  وجود  آسیب  و  شدن  خم  احتمال 

ندهید.

تعوی : در صورت نیاز به کارت رنو یدکی
در صورت مفقود شدن کارت يا نیاز به کارت 
ديگر مي توانید آن را از نمايندگي ها مجاز 

تهیه نمايید.
و  خودرو  بايد  کارت،  جايگزيني  صورت  در 
به  شناسايي  برا  را  رنو  ها  کارت  تمامي 

نمايندگي مجاز انتقال دهید.
ممکن است از چهار کارت رنو برا هر خودرو 

استفاده نمايید.



کارت رنو کاربرد
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باز کردن درب ها و درب صندو عقب
دکمه شماره 1 را فشار دهید.

نشانگرها يک  و  ها هشدار  که چرا  در صورتي 
باز  بار چشمک بزنند نشانگر اين است که درب ها 

شده اند.

ه بار صندو عقب ل کردن درب ها و م ق
دکمه شماره 2 را فشار دهید. چرا ها هشدار و 
نشانگرها برا نشان دادن قفل شدن درب ها دوبار 

چشمک خواهند زد.
صندوق  بار/  محفظه  درب  يا  درب ها  از  يکي  اگر 
عقب باز باشد يا بطور صحیحي بسته نشده باشد، 
باشد  مانده  باقي  کارت خوان  در  رنو  کارت  اگر  يا 
قفل  عقب  صندوق  بار/  محفظه  درب  يا  ها  درب 
س بالفاصله باز مي شوند و چرا ها هشدار و  س

نشانگرها چشمک نخواهند زد.

ه بار صندو عقب ل باز کردن درب م ق
دکمه 4 را برا قفل / باز کردن محفظه بار/ صندوق 

عقب فشار دهید.

عملکرد روشنایي از راه دور
با فشار دادن دکمه شماره 3 چرا ها نور پايین 
جلو، چرا ها نشانگر و چرا ها داخل خودرو 
انیه روشن خواهند شد. از اين روش  حدود 30 
در  خودرو  که  هنگامي  خودرو  شناسايي  برا 

پارکینگ است استفاده مي شود.
توجه: با فشار دادن مجدد دکمه شماره 3 چرا ها 

خاموش مي شوند.
یر هشدار عد شناسایي کارت رنو آ

هنگامي که موتور روشن است اگر يکي از درب 
ها باز باشد و کارت در کارت خوان نباشد پیغام 
«keycard not detected» برا هشدار به 
شما نمايش داده مي شود. اگر کارت را در کارت 

خوان قرار دهید هشدار قطع مي شود.

حین عملکرد موتور دکمه ها کارت غیرفعال مي شوند.
چشمک زدن چرا ها هشدار يکي از وضعیت ها زير را به شما اطالع مي دهد.

-  يک بار چشمک نشانگر اين است که درب ها خودرو کاماًل باز شده اند.
-  دوبار چشمک نشانگر اين است که درب ها خودرو کاماًل قفل شده اند.
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کاربرد
بر  عالوه  ويژگي،  اين  به  مجهز  خودروها  در 
توضیح  قباًل  که  رنو  کارت  کنترل  ريموت  عملکرد 
کردن  قفل   / باز  برا  آن  از  توان  مي  شد،  داده 
بدون نیاز به کارت رنو با دسترسي در محدوده 1 

استفاده کرد.

ل درب های خودرو باز کردن ق
هنگامي که کارت خودرو در محدوده 1 قرار دارد و 
درب خودرو قفل است دکمه شماره 3 و دستگیره 
شماره 2 هر کدام از درب ها را فشار دهید تا درب 

ها خودرو باز شود.
صندوق  درب  و  ها  درب  همه   کردن  باز  برا 

عقب دکمه شماره 4 را فشار دهید.
چرا ها هشدار و نشانگرها برا نشان دادن باز 

شدن درب ها يک بار چشمک خواهند زد.
NB : پس از فشار دادن دکمه شماره 3 و باز شدن 

انیه درب ها قفل نخواهند شد.  درب ها برا 3 

توصیه
از قرار دادن کارت رنو در معر تماس با ساير 
همراه  تلفن   ،PDA یوتر،  )کام برقي  تجهیزات 
آن  عملکرد  به  زيرا  نمايید  خوددار  غیره(  و 

آسیب مي زند. 
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هنگامي که چرا ها هشدار و نشانگرها به همراه 
صدا بیب دوبار چشمک مي زنند نشانگر اين است 

که درب ها قفل شده اند.
با  باشد.  غیرفعال  بیب  صدا  است  ممکن 

نمايندگي ها مجاز تماس حاصل نمايید.
در صورتي که درب ها يا درب صندوق عقب باز يا 
بطور صحیحي بسته نشده باشند يا کارت در اتاق 
سرنشین )يا در کارت خوان( باشد درب خودرو قفل 

نخواهد شد.
در اين شرايط چرا ها هشدار و نشانگرها چشمک 

نخواهند زد و صدا بیب شنیده نخواهد شد. 

اده از دکمه شماره 3 ل کردن با است ق
صندوق  درب  و  ها  درب  بودن  بسته  صورت  در 
عقب با فشار دادن دکمه شماره 3 روی دستگیره 
درب راننده درب ها قفل مي شود. اگر درب يا درب 
نشده  بسته  درستي  به  يا  است  باز  عقب  صندوق 

است درب خودرو بالفاصله  قفل و باز خواهد شد.
توجه: کارت رنو بايد در محدوده دسترسي )نقطه 
1( قرار داشته باشد تا بتوان برا قفل کردن درب ها 

از آن استفاده کرد.
چرا ها هشدار و نشانگرها برا نشان دادن قفل 

شدن درب ها دوبار چشمک خواهند زد.
: توجه خا

درب ها  شدن  قفل  از  خواهید  مي  که  صورتي  در 
توسط دکمه شماره 3 اطمینان حاصل نمايید بعد 
بدون  درب  دستگیره  کشیدن  به  اقدام  انیه   3 از 

اينکه قفل درب باز شود، نمايید.
مجدداً   » »»هندزفر وضعیت  زمان  اين  از  پس 
با هر حرکت دستگیره درب ها  فعال خواهد شد و 

باز خواهند شد.

ل کردن درب های خودرو ق
سه روش برا قفل کردن درب ها وجود دارد: از 
راه دور، فشار دادن دکمه 3، يا استفاده از کارت 

رنو
ل کردن از راه دور ق

و  داريد  خود  همراه  را  رنو  کارت  که  هنگامي 
درب ها و درب صندوق عقب بسته است، از خودرو 
دور شويد : با ترك کردن محدوده 1 درب ها بطور 

اتوماتیک قفل خواهند شد.
توجه: میزان فاصله ا که درب ها خودرو قفل 

مي شوند به محیط اطراف بستگي دارد.
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ل کردن درب ها  ق
اده از کارت رنو  ل کردن درب ها با است ق

در صورت بسته بودن درب ها و درب محفظه بار / 
صندوق عقب دکمه شماره 5 را فشار دهید درب ها 
برا  نشانگرها  و  ها هشدار  باز مي شوند. چرا 
نشان دادن باز شدن درب ها دوبار چشمک خواهند 

زد.
توجه: حداکثر فاصله ا که قفل درب ها کار مي 

کند به محیط اطراف بستگي دارد.

حین عملکرد موتور، در صورتي که پس از باز/ 
قفل کردن درب ها، کارت در اتاق سرنشین نباشد 
همراه  "key card not detected")به  پیغام 
صدا بیب زماني که سرعت از حد معیني باالتر 
در  کارت  که  دهد  مي  هشدار  شما  به  رود(  مي 

خودرو نمی باشد.
برای مثال : شخصی که کارت را به همراه دارد 
اين سیستم به شما هشدار می دهد که شخص از 
آن خودرو در حال دور شدن است و چرا آالرم 
شود،  شناسايی  مجدد  کارت  که  موقعی  هشدار 

خاموش می شود.

: توجه خا
درب ها قفل نخواهند شد اگر:

-درب يا درب صندوق عقب باز يا به درستي بسته 
نشده باشد.

خوان(  کارت  در  )يا   6 محدوده  در  هنوز  -کارت 
شناسايي  منطقه  در  ديگر  کارت  و  دارد  قرار 

وجود ندارد.
درب صندوق  يا  درب  کردن  باز/قفل  از  پس 
عقب تنها با استفاده از کارت رنو، قابلیت باز/
 "hands-free" قفل کردن درب ها در وضعیت

غیرفعال خواهند شد )دکمه شماره 3(.
hands-" وضعیت  مجدد  ساز  فعال  برای 

free" خودرو خاموش و روشن نمايید.
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باز کردن درب ها از بیرون
در صورت باز بودن درب ها يا قرار داشتن کارت 
را   1 شماره  دسته   "hands free" وضعیت  رو 

نگه داريد و به طرف خود بکشید.
است  نیاز  درب  باز شدن  برا  موارد،  ي  بع در 

دوبار دستگیره را بکشید.

باز کردن از داخل
دستگیره شماره 2 را بکشید.

یر یادآور روشن بودن چرا ها  آ
اگر موتور را خاموش کرده اما چرا ها روشن باشد 
ير يادآور به صدا  زماني که درب را باز مي کنید آ

در خواهد آمد.

یر یادآور کارت آ
 «please remove keycard» هشدار  پیغام 
همراه با صدا بیب بر رو صفحه نمايشگر ظاهر 
باز و  خواهد شد هنگامي که درب سمت راننده 

کارت در کارت خوان باقي مانده باشد.

یر باز بودن درب درب صندو عقب آ
در صورتي که درب يا درب صندوق عقب باز يا به 
درستي بسته نشده باشد و سرعت خودرو به حدود 
20km/h( 12Mph( برسد، پیغام "Door open" يا 

انیه در  "Boot open" به همراه بیب برا چند 
صفحه نمايشگر ظاهر خواهد شد.

: توجه خا
زماني که موتور خاموش شود چرا ها و تجهیزات 
باز  راننده  درب  که  زماني  تا  و...(  )راديو  جانبي 

نشود به عملکرد خود ادامه خواهند داد.

متوقف  کاماًل  که خودرو  زماني  تنها 
شده است اقدام به باز يا بسته کردن 

درب ها نمايید.
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ایمني کودک
 خودرو مجهز به کلید شماره 3 

را   3 شماره  کلید  عقب  درب ها  کردن  باز  برا 
برقي  باالبرها  شیشه   به  خودرو  اگر  دهید.  فشار 
ير خواهد  عقب مجهز باشد استفاده از آنها امکان پ

شد.
چرا هشدار رو کلید به منظور فعال شدن قفل 

ايمني کودك فعال خواهد شد.

) ل دستي )غیراتوماتی خودرو مجهز به ق
قفل  داخل  از  و  داده  حرکت  را   4 شماره  اهرم 
از باز  شدن ايمن درب ها را به منظور جلوگیر 

شدن درب ها عقب بازرسي نمايید.

ایمني سرنشین عقب
و  عقب  درب ها  عملکرد  راننده 
بسته به مدل خودرو شیشه باالبرها 
برقي را با فشار دادن دکمه شماره 3 

مي تواند کنترل نمايد.
بسته به مدل خودرو در صورت بروز نقص:

- صدا بیب
- نمايش پیغام در صفحه نمايشگر

- روشن نشدن چرا تعبیه شده
کلید  باشد،  شده  جدا  باطر  که  صورتي  در 
عقب  درب ها  کردن  قفل  برا  را   3 شماره 

فشار دهید.

ولیت راننده هنگا پارک کردن یا متوقف کردن خودرو مس
هرگز حیوانات، کودکان يا افراد بزرگسال که توانايي مراقبت از خود را ندارند حتي برا 

زماني کوتاه در خودرو رها نکنید.
ممکن است با روشن کردن موتور يا فعال کردن تجهیزاتي مانند شیشه باالبرها برقي به خود يا 
نین به خاطر داشته باشید در آب و هوا گرم و/ يا آفتابي دما داخل  ديگران آسیب رسانند. هم

اتاق سرنشین به سرعت افزايش مي يابد. 
خطر آسیب جد يا بروز جراحت شديد
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ل کردن درب ها از بیرون باز  ق
به بخش "کارت رنو" يا "ريموت کنترل" در فصل 

1 مراجعه نمايید.
کنترل عمل  ريموت  رنو/  کارت  موارد  ي  بع در 
نخواهد کرد يا محدوده عملکرد تغییر کرده است.
- در صورتي که باطر ريموت کنترل قديمي يا 

باطری خودرو خالي شده است.
با  غیره(  و  )موبايل  دستگاهي  که  صورتي  در   -
فرکانسي مشابه در نزديکي خودرو فعال باشد.

میدان  محدوده  در  خودرو  که  صورتي  در   -
الکترومغناطیسي قو قرار داشته باشد.

ير است: در اين موارد اقدامات زير امکان پ
کنترل  ريموت  کارت/  در  شده  تعبیه  کلید  از   -
باز کردن درب جلو سمت چ استفاده  برا 

کنید.
-  برا قفل کردن دستي هر يک از درب ها

کردن  باز  قفل/  برا  داخلي  ها  دکمه  از   -
درب ها استفاده کنید )به صفحات بعد مراجعه 

نمايید(

اده از کلید تعبیه شده در کارت است
- با استفاده از انتها کلید 2 تعبیه شده )يا کلید 
از  را   A پوشش  کنترل(  ريموت  در  شده  تعبیه 
رو دسته درب سمت چ برداريد و آن را در 

شکاف 1 وارد کنید.
- برا باز/ قفل کردن درب ها کلید را در قفل درب 

جلو سمت چ وارد کنید.

ل کردن درب ها به صورت دستي ق
بسته  و  باز  درب ها   3 شماره  پیچ  چرخاندن  با 

خواهند شد )با استفاده از انتها کلید(
از  اين بدان معني است که ممکن است درب ها 

بیرون قفل شوند.
ممکن است درب ها از داخل يا فقط با استفاده از 

کلید در درب جلو سمت چ باز شوند.



باز و ق کردن در ها )2/2(

1-13

ل و باز کردن درب ها کنترل داخلي ق
درب ها،  همزمان  کنترل  برا   4 شماره  دکمه  از 
درب  خودرو  مدل  به  بسته  و  عقب  درب صندوق 

باك سوخت استفاده مي شود.
درستي  به  يا  باز  عقب  صندوق  درب  يا  درب  اگر 
عقب  صندوق  درب  يا  درب ها  باشد  نشده  بسته 

بالفاصله باز/بسته مي شود.
هنگامي که شي را حمل مي کنید و درب صندوق 

عقب باز است مي توانید درب ها را قفل کنید:
هنگامي که موتور خاموش است دکمه شماره 4 را 
انیه يا بیشتر فشار داده و نگه داريد تا  به مدت 5 

درب ها قفل شوند.

ه بار صندو  ل کردن درب ها و درب م ق
عقب بدون کارت رنو ریموت کنترل

برا مثال زماني که شار باطر خالي شده يا کارت 
رنو/ ريموت کنترل بطور موقتي کار نمي کند.

در صورتي که موتور خامو باشد و درب صندو 
را فشار   4 باز باشند دکمه شماره  عقب یا درب ها 

انیه نگه داريد. داده و به مدت 5 
درب  و  درب ها  همه  است  بسته  درب  که  هنگامي 

صندوق عقب قفل خواهند شد.
درب ها تنها با استفاده از کارت رنو/ ريموت کنترل از 

بیرون قفل خواهند شد. 

چرا هشدار وضعیت درب و درب صندو 
عقب

دارد  قرار   )ON( موقعیت  در  سوئیچ  که  هنگامي 
چرا هشدار تعبیه شده در کلید 4 وضعیت درب ها 

و درب صندوق عقب را به شما اطالع مي دهد.
درب  و  درب ها  است،  روشن  هشدار  چرا   -

صندوق عقب قفل هستند.
درب  و  درب ها  است،  خاموش  هشدار  چرا   -

صندوق عقب باز است.
هنگامي که درب ها را قفل مي کنید چرا هشدار 

س خاموش مي شود.  روشن باقي مي ماند س

ولیت راننده مس
ريموت  يا  رنو  کارت  که  هنگامي 
هرگز  است  خودرو  داخل  کنترل 

خودرو را ترك نکنید.
صندوق  درب  يا  درب ها  کردن  قفل/باز  از  بعد 
عقب با استفاده از کارت رنو يا ريموت کنترل 

وضعیت "hands free" غیرفعال مي شود.
 "hands free" برا فعال کردن مجدد وضعیت

هنگام رانندگي اگر تصمیم به قفل خودرو را خاموش و روشن کنید.
کردن درب ها گرفتید بخاطر داشته 
باشید که در صورت وقوع وضعیت 
اضطرار دسترسي افراد و پرسنل 
سرنشینان  اتاق  به  نجات  و  امداد 

دشوار خواهد شد.
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اصول عملکردی
هنگامي که خودرو حرکت کند پس از رانندگي 
طور  به  سیستم   6mph  )10km/h( حدود 

اتوماتیک درب ها را قفل مي کند.
درب ها با روش زير باز مي شوند:

- با فشار دادن دکمه شماره 1 درب باز مي شود.
ابت است( - با باز کردن درب جلو )خودرو 

باال  به  خودرو  سرعت  که  صورتي  در  توجه: 
)6mph )10km/h برسد اگر درب ها باز يا بسته 

باشند مجدداً به طور اتوماتیک قفل مي شوند. 

فعال غیرفعال کردن عملکرد
بسته به مدل خودرو

 » ساز سفارشی  تنظیمات  »منو  بخش  به   -
رانندگي  اتوماتیک درب ها حین  قفل  به  مربو 

در فصل 1 مراجعه نمايید.

 عملکرد فعال است.
 عملکرد غیرفعال است.

-  حین عملکرد موتور، دکمه 1 را برای حدود پن 
انیه تا شنیدن صدای بیب فشار دهید.

نقص در عملکرد
)بسته  شديد.  مواجه  عملکرد  در  نقصي  با  اگر 
نشدن اتوماتیک درب ها، عدم روشن شدن چرا 
قفل  برا  را   1 شماره  دکمه  که  زماني  هشدار 
کردن درب ها و  درب صندوق عقب و غیره فشار 
مي دهید( ابتدا بسته شدن صحیح درب ها و درب 
درستي  به  اگر  کنید.  بازرسي  را  عقب  صندوق 
بسته شده اند با نمايندگي ها مجاز تماس حاصل 

نمايید.

ولیت راننده مس
قفل  به  تصمیم  اگر  رانندگي  هنگام 
کردن درب ها گرفتید به خاطر داشته 
وضعیت  وقوع  صورت  در  که  باشید 
پرسنل  و  افراد  دسترسي  اضطرار 
امداد نجات به اتاق سرنشینان دشوار 

خواهد شد.
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لو پش سر ها 

با آوردن پشت سر 
پشت سر را تا ارتفاع دلخواه به طرف باال بکشید.

پایین آوردن پشت سر
تا  را  سر  پشت  و  داده  فشار  را   2 شماره  دکمه 

ارتفاع دلخواه به طرف پايین فشار دهید.

: یم کردن زاویه پشت سر تن
بسته به مدل خودرو، بخش A را بطرف خود يا به 

بیرون خم کرده تا موقعیت دلخواهتان بدست آيد.
برداشتن پشت سر

)در  بکشید  باال  باالترين موقعیت  تا  را  پشت سر 
کنید(  ک  عقب  به  را  صندلي  پشتي  نیاز  صورت 
کرده  بلند  را  آن  و  دهید  فشار  را   1 شماره  دکمه 

س آزاد کنید. س
نصب مجدد پشت سر

میله ها شماره 3 را تا جا ممکن به طرف باال 
بکشید. 

راستا  در  و  بوده  تمیز  ها  میله  که  باشید  مراقب 
مواجه  با مشکل  که  در صورتي  گیرند  قرار  درست 
رو  روبه  به سمت  ها  شکاف  که  کنید  دقت  شديد 
قرار داشته باشند. میله ها پشت سر را در داخل 
سورا ها قرار دهید )پشتي صندلي را در صورت لزوم 
به سمت عقب خم کنید( پشت سر را پايین بکشید 
تا قفل شود، دکمه شماره 1 را فشار دهید و پشت 
سر را تا جايي که ممکن است پايین بیاوريد. با باال 
آوردن و پايین کشیدن پشت سر قفل شدن میله 

شماره 3 را بازرسي کنید.

پشت سر يکي از مهمترين اجزا 
ايمني است:

از قرار گرفتن پشت سر در موقعیت صحیح آن 
اطمینان حاصل نمايید. میزان فاصله سر شما با 
پشت سر و میزان فاصله سر با قسمت A بايد 

کمترين مقدار ممکن را داشته باشد.

بدون فشار دادن دکمه شماره 2، پشت سر 
را مي توان در سه حالت تنظیم کرد. اگرچه 
بطور دلخواه برا پايین کشیدن پشت سر 

مي توانید اين دکمه را فشار دهید.
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اده موقعیت مورد است
در حالي که پشت سر را به سمت جلو خودرو 

مي کشید باال يا پايین داده و تنظیم نمايید.

برداشتن پشت سر
زبانه A را رو میله 1 و 2 بطور همزمان فشار 

داده و پشت سر را جدا کنید.

نصب مجدد پشت سر
میله ها پشت سر را داخل سورا ها وارد کنید 
تا در محل  پايین کشیده  به طرف  را  پشت سر 

شکاف اولیه قرار گیرند.
فق موقعیت پشت سری

س  پايین کشیده س ممکن  تا حد  را  پشت سر 
زبانه 2 را فشار داده و آن را کاماًل پايین بکشید.

موقعیت  ترين  پايین  در  سر  پشت  که  هنگامي 
تنظیم شده است )موقعیت B(، اين موقعیت حف 

می شود.
صندلی  روی  بر  سرنشین  داشتن  قرار  هنگام 

پشت سری نبايد در اين موقعیت قرار داشته باشد.

ايمني  اجزا  از  يکي  سر  پشت 
است قرار داشتن آن را در موقعیت 

صحیح را بازرسي کنید.
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حرکت عقب و جلو صندلي
دستگیره شماره 1 را باال برده و آن را آزاد کنید. 
هنگامي که صندلي در موقعیت صحیح قرار گرفت 
در  صندلي  شدن  قفل  از  و  کنید  آزاد  را  دسته 

موقعیت خود اطمینان حاصل نمايید.

حرکت با و پایین نشیمن صندلي 
اهرم شماره 2 را به دفعات مورد نیاز به سمت باال و 

پايین حرکت دهید.

یم قوس پشتي صندلي راننده تن
را   5 افزايش قوس پشتي دستگیره شماره  برا 
پايین بکشید و برا کاهش آن دسته شماره 5 

را باال بکشید.

بنابر داليل امنیتي تنظیمات را زماني که در حال رانندگي نیستید انجام دهید.
ر کمربند ايمني کاهش نیابد. توصیه مي کنیم که صندلي ها را خیلي خم نکنید تا ا

از قرار دادن اشیا در کف خودرو )جلو راننده( خوددار نمايید. ممکن است اين اشیا در زير پدال 
ترمز قرار گرفته و استفاده از ترمز را مختل کنند.

خم کردن پشتي صندلي
رخانید. دکمه کنترل شماره 3 را تا موقعیت دلخواه ب

گرمکن صندلي
 ON/OFF ،بسته به نیاز، پس از روشن کردن موتور
که  هنگامي  دهید.  فشار  را   4 شماره  دکمه  روی 
شروع  جلو  صندلي  ها  گرمکن  از  يکي  عملکرد 
صفحه  در   "Heated seatactived" پیغام  شود 

نمايشگر نمايش داده مي شود.
سیستم، دارا ترموستات، بسته به موقعیت انتخاب 
شده و رسیدن به دمايي خاص گرما مورد نیاز را 

تنظیم مي کند.
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کمربند  هستید  خودرو  در  که  هنگامي  همیشه 
ايمني خود را ببنديد. از مقررات کشور که در 

آن هستید پیرو کنید.

پیش از روشن کردن خودرو، ابتدا موقعیت صندلي 
سرنشینان  همه  از  س  کنید  یم  تن را  راننده 
ت  اف م برا  را  شان  ایمني  کمربند  بخواهید 

یم نمایند. مطلوب تر تن

یم موقعیت رانندگي تن
يا  کت  )ابتدا  بنشینید  درست  صندلي  رو  بر   -
اکت خود را دربیاوريد( اين امر برا اطمینان از 

قرارگیر صحیح در صندلي ضرور مي باشد.
کنید:  یم  تن را  ها  پدال  و  میان صندلي  فاصله   -
باشد  ا  اندازه  به  بايد  شما  صندلي  فاصله  
که بتوانید پدال ها ترمز و کال را کاماًل فشار 
تا  کنید  تنظیم  طور  را  صندلي  پشتي  دهید. 
کاماًل  فرمان  غربیلک  گرفتن  هنگام  دستانتان 

خم شود. 
یم کنید: برا حداکثر  - موقعیت پشت سر را تن
ايمني سر شما بايد در نزديکترين فاصله با پشت 

سر قرار داشته باشد.
یم کنید: اين تنظیمات به  اع صندلي را تن - ارت
انتخاب موقعیتي که بهترين ديد را  امکان  شما 

داشته باشید مي دهد.
یم کنید. -  موقعیت غربیل فرمان را تن

موقعیت  در  صندلي  نشیمن  شدن  قفل  از 
یر عملکرد کمربند ايمني  صحیح به منظور تأ
به  نمايید.  حاصل  اطمینان  عقب  صندلي 
بخش اطالعات "صندلي عقب تاشو" در فصل 

3 مراجعه نمايید.

خوردگي  پیچ  و  نادرست  تنظیم 
در  است  ممکن  ايمني  کمربند 
به  منجر  تصادف  بروز  هنگام 

صدمات شديد گردد.
 از هر کمربند ايمني تنها برا يک نفر، چه 
حتي  نمايید.  استفاده  بزرگسال  چه  کودك، 
ايمني  کمربند  از  بايد  هم  باردار  خانم ها 
ن شويد که  استفاده کنند در اين حالت مطم
کمربند رو ران پا، فشار شديد رو ناحیه 
شکم ايجاد نمي کند. اما اجازه ندهید کمربند 

شل شود.

یم کنید کمربند ایمني را تن
صندلي  پشتي  به  کاماًل  و  بنشینید  صندلي  رو 

تکیه دهید.
ممکن  حد  تا  بايد   1 شماره  شانه  رو  کمربند 

نزديک گردن باشد )نه رو آن(
لگن  قسمت  در  بايد   2 شماره  پا  رو  کمربند 

محکم شود.
کمربند ايمني تا حد ممکن بايد نزديک بدن شما 

قرار گیرد.
از پوشیدن لباس ها ضخیم يا اشیا حجیم زير 

کمربند ايمني خوددار نمايید.
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بستن
و  کنید  باز  را  ايمني  کمربند  نرمي  و  آهستگي  به 
در  را   3 شماره  قالب  که  نمايید  حاصل  اطمینان 
شدن  )قفل  کرده ايد  وارد   5 شماره  قفل  محفظه 
را   3 شماره  قالب  دادن  فشار  با  ايمني  کمربند 
از  پیش  کرده  گیر  کمربند  اگر  نمايید(.  بازرسي 
دهید  اجازه  کمربند  کردن  باز  برا  مجدد  تالش 
بازگردد، اگر کمربند  اولیه خود  به آرامي به محل 
متر  سانتي  سه  آنرا  است  کرده  گیر  کاماًل  ايمني 
باز  برا  مجدد  تالش  از  پیش  کنید  باز  آرامي  به 
کردن آن اجازه دهید به آرامي به محل اولیه خود 
با  باز گردد درصورتي که هنوز مشکل وجود دارد 

نمايندگي ها مجاز تماس حاصل نمايید.

باز کردن )آزاد کردن(
دکمه شماره 4 را فشار دهید کمربند ايمني به محل 

اولیه خود باز مي گردد.

 چرا هشدار یادآور کمربند ایمني 
              صندلي جلو 

 )20km/h( از  بیش  خودرو  سرعت  که  هنگامي 
12mph برسد در صورتي که کمربند ايمني راننده 
بسته نشده باشد چرا هشدار در صفحه نمايشگر 
مرکز روشن خواهد شد و صدا بیب به مدت دو 

دقیقه شنیده مي شود.
ي از موارد ممکن است با قرار دادن  توجه: در بع
اع کمربند ایمني صندلي جلواشیا در صندلي سرنشین چرا هشدار فعال شود. یم ارت تن

دکمه شماره 6 را برا تنظیم ارتفاع کمربند رو 
شانه 1 همانطور که در شکل قبل نشان داده شد، 

فشار دهید.
را   6 دکمه  ايمني  کمربند  آوردن  پايین  برا   -
پايین  را  ايمني  کمربند  و همزمان  داده  فشار 

بیاوريد.
- برا باال بردن کمربند ايمني دکمه 6 را فشار 

داده و همزمان کمربند ايمني را باال ببريد.
پس  ايمني  کمربند  که  نمايید  حاصل  اطمینان 
از تنظیم آن در موقعیت صحیح خود قرار گرفته 

باشد.
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- هیچ گونه تغییر نبايد در اجزا محافظت ايمني ايجاد شود: کمربند ايمني، صندلي ها. 
برای نصب آنها برا عملکردها خاص )مثاًل نصب صندلي کودك( با نمايندگي مجاز 

تماس حاصل نمايید.
، قالب و غیره( :  - از ابزار که باع لغزش کمربند ايمني مي شوند استفاده نکنید )مثاًل لباس، بر

کمربندايمنی پوسیده شده ممکن است در صورت بروز تصادف باع آسیب ديدگی شود.
- هرگز تسمه رو شانه کمربند را زير بازوها يا در پشت خود قرار ندهید.

- هرگز از يک کمربند ايمني برا بیش از يک نفر استفاده نکنید و هرگز کودك يا نوزاد را هنگامي 
که کمربند ايمني دارند در آغوش نگیريد.

- کمربند ايمني نبايد دارا پیچ خوردگي باشد.
نیاز آن ها را تعويض نمايید. به محض  از تصادف، کمربند ايمني را بررسي کنید در صورت  - بعد 

مشاهده هرگونه عالئم پوسیدگي در کمربند ايمني آنها را تعويض نمايید.
- هنگامي که رو نشیمن صندلي عقب نشسته ايد مراقب باشید که کمربند ايمني در موقعیت صحیح 

قرار گرفته باشد. بنابراين می توانید بدرستی از آنها استفاده نمايید.
- اطمینان حاصل يابید که قالب در جا مناسب خود قفل شده باشد. 

- اطمینان حاصل يابید که گیره کمربند ايمني در موقعیت صحیح قرار گرفته است )نبايد هیچ گونه 
خوردگي يا سايیدگی توسط افراد و اشیا در آن ايجاد شود(

راهنما کمربند ایمني عقب
کمربند   7 راهنما  از  خودرو،   مدل  به  بسته 
بهترين  آوردن  بدست  برا  توان  مي  ايمني 

موقعیت استفاده کرد.

اطالعات زیر مربو به کمربند ایمني جلو و عقب مي باشد.
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بسته به مدل خودرو، خودرو از اجزا زير تشکیل 
شده است:

- پیش کشنده قرقره کمربند ایمني
رو  ایمني  دودکننده پیش کشنده کمربند  - م

سینه
- ایربگ راننده و سرنشین جلو

يا  مستقل  طور  به  عملکرد  برا  ها  سیستم  اين 
همزمان با هم در زمان وقوع ضربه از جلو طراحي 

شده اند. 
مي  فعال  زير  ها  سیستم  ضربه  شدت  به  بسته 

شوند:
- قفل شدن کمربند ايمني

- پیش کشنده قرقره کمربند ايمني )تنظیم سفت 
شدن کمربند ايمني(

- ايربگ ها 

پیش کشنده ها
پیش کشنده ها، کمربند ايمني را رو بدن سرنشین 
نتیجه کارآيي  و به طرف صندلي نگه مي دارد در 

کمربند ايمني را باال مي برد.
در صورت وقوع ضربه شديد از جلو اگر سوئیچ موتور 
در موقعیت روشن باشد براساس نوع ضربه سیستم 
پیش کشنده درگیر مي شوند. پیش کشنده قرقره 1 
کمربند ايمني سريعاً کمربند ايمني را سفت مي کند. 

سیستم  کل  تصادف  از  بعد   -
محافظتي را بازرسي کنید.

کدام  هیچ  رو  عملیاتي  گونه  هیچ   -
ايربگ،  کشنده،  )پیش  ها  سیستم  از 
و  شود  انجام  نبايد  کشي(  سیم  یوتر،  کام
ديگر  خودرو  رو  نبايد  سیستم  اجزا 

حتي خودرو مشابه استفاده گردد.
نادرست  شدن  فعال  از  جلوگیر  برا   -
آسیب  موجب  است  ممکن  که  سیستم 
شود تنها از افراد کارآمد در نمايندگي ها 
مجاز درخواست کنید تا رو پیش کشنده 

و سیستم ايربگ کار کنند.
بايد  تنها  برقي  تجهیزات  عملکرد  سیستم   -
خاص  ابزار  با  کارآمد  متخصصان  توسط 

مورد آزمايش قرار گیرد.
کردن  جدا  برا  خودرو  اسقا  هنگام   -
سیستم پیش کشنده و محرك گاز ايربگ 
حاصل  تماس  مجاز  ها  نمايندگي  با 

نمايید.
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دودکننده فشار م
بیشتر  از میزان معیني  هنگامي که شدت ضربه 
باشد اين مکانیزم برا کاهش فشار بر رو بدن 
فعال مي شود تا در سطح قابل قبولي قرار بگیرد.

ایربگ راننده و سرنشین جلو
اين ايربگ ها به طرف راننده و سرنشین هستند. 
بر   "Air bag" لغت  توسط  تجهیزات  اين  وجود 
 )A رو غلبیک فرمان و داشبورد )ناحیه ايربگ
جلو  شیشه  پايیني  قسمت  رو  بر  برچسبي  و 

خودرو يا رو آفتابگیر نشان داده شده است.
هر سیستم ايربگ متشکل است از:

- کیسه هوا و يک مخزن گاز رو غربیلک فرمان 
برا راننده و در داشبورد برا سرنشین جلو

هوشمند  سیستم  برا  الکترونیکي  واحد  يک   -
که مخزن الکتريکي گاز را کنترل مي کند.

- چرا نشانگر  رو صفحه نمايشگر

عملکرد
سوئیچ  که  مي کند  عمل  زماني  تنها  سیستم  اين 

موتور در موقعیت روشن باشد.
جلو  ناحیه  از  شديد  ضربه  شدن  وارد  صورت  در 
ايربگ ها به سرعت برا محافظت از برخورد سر و 
سینه راننده به غربیلک فرمان و سرنشین جلو به 

داشبورد فعال مي شوند.
ايربگ ها به سرعت تخلیه مي شوند تا مانعي برا 

خرو سرنشین ها ايجاد نکند.

به  مربو  اصول  از  ايربگ  سیستم 
آتش سوز استفاده مي کند. 

 ، گرما  تولید  شود  مي  فعال  ايربگ  که  زماني 
دود )اين به معنا آتش گرفتن نیست بلکه به 
معنا فعال شدن ايربگ است( و صدا انفجار 

مي کند.
سبب  شود  مي  فعال  ايربگ  که  موقعیتي  در 
صدمات سطحي و خارش رو پوست و ديگر 

مشکالت مي گردد.
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نین برا جلوگیر از صدمات جد توس پرتاب اشیا هنگامي  ور مسدود نشدن ایربگ ها در زمان باز شدن و هم تما هشدارها زیر به من
که ایربگ فعال مي شود بکار گرفته مي شوند.

هشدارهایي مربو به ایربگ راننده
- هرگز غربیلک فرمان يا قاب )برجستگی( رو آن را تغییر ندهید.

وشانید. - هرگز تحت هیچ شرايطي قاب )برجستگی( رو فرمان را با چیز ن
- از اتصال اشیا )عالمت، لگو، ساعت، نگه دارنده  تلفن و غیره( رو قاب )برجستگی( غربیلک فرمان خوددار نمايید.

- غربیلک فرمان نبايد برداشته شود )بجز افراد کارآمد نمايندگي ها رنو(
- هنگام رانندگي خیلي نزديک به غربیلک فرمان ننشینید. طور بنشینید که دستانتان اندکی خم شود )اطالعات مربو به بخش »تنظیم موقعیت راننده« 

ا کافي برا باز شدن ايربگ وجود داشته باشد. در فصل 1 مراجعه نمايید(. فاصله شما با غربیلک فرمان بايد به اندازه ا باشد که ف
هشدارهایي مربو به ایربگ سرنشین

- از اتصال يا چسباندن اشیا )عالمت، لگو، ساعت، نگه دارنده تلفن و غیره( رو داشبورد يا در نزديکي ايربگ خوددار نمايید.
- از قرار دادن هر چیز بین سرنشین و داشبورد )حیوانات خانگي، چتر، عصا، قطعه کوچک و غیره( خوددار نمايید.

- سرنشین نبايد پاها خود را رو داشبورد قرار دهد يا به نحو بنشیند که در معر صدمات شديد قرار بگیرد. عموماً اجزا بدن بايد از داشبورد دور 
باشند )زانوها، دست ها، سر، غیره(

- برا اطمینان از محافظت سرنشین جلو در هنگام بروز تصادف به محض اينکه صندلي کودك را پیاده کرديد تجهیزات مکمل کمربند ايمني سرنشین 
جلو را مجدداً فعال نمايید.

   صندلي کودک رو به عقب نباید در صندلي جلو قرار بگیرد مگر اینکه سیستم تجهیزات تکمیلي مثل ایربگ صندلي جلو غیرفعال شوند.
   )به فصل 1 "ايمنی کودك : فعال/ غیرفعال کردن ايربگ سرنشین جلو" مراجعه نمايید.(
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دودکننده نیرو م
بیشتر  از میزان معیني  هنگامي که شدت ضربه 
باشد اين مکانیزم برا کاهش نیرو کمربند بر 
رو بدن فعال مي شود تا در سطح قابل قبولي 

قرار بگیرد.

- بعد از تصادف کل سیستم محافظتي 
را بازرسي کنید.

- به هیچ وجه عملیاتي رو سیستم )ايربگ ها، 
واحدها الکترونیکي، سیم کشي( انجام ندهید 
و اجزا سیستم نبايد رو خودرو ديگر حتي 

خودرو مشابه قرار بگیرند.
بايد  نمايندگي ها مجاز  افراد کارآمد در  تنها   -
رو ايربگ کار کنند در غیر اين صورت ممکن 
است سیستم به طور تصادفي فعال شده و باع 

صدمات جد گردد.
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ایربگ ها جانبي
اند  شده  نصب  جلو  صندلي ها  در  ايربگ ها  اين 
از  حفاظت  برا  درب(  )طرف  صندلی  کنار  در  و 
سرنشینان هنگام بروز تصادف از بغل فعال مي شوند.

ایربگ ها پرده ا
ديواره ها  جانبي  قسمت  در  هوا  ها  ايربگ  اين 
راستا  در  که  اند  شده  تعبیه  سقف  در  خودرو 
تا  می شوند  فعال  جلو  و  عقب  جانبي  ها  پنجره 
را  سرنشین  بغل،  از  شديد  ضربه  بروز  صورت  در 

حفاظت کنند.

بسته به مدل خودرو، برچسب رو شیشه جلو 
وجود تجهیزات تکمیلي ايمني )ايربگ ها، پیش 
کشنده ها و غیره( در اتاق سرنشین را به شما 

اطالع مي دهد.

هشدارهایي مربو به ایربگ جانبي
-  نصب روکش صندلي: صندلي ها مجهز به ايربگ نیازمند روکش ها خاص طراحي شده برا 

خودرو شما مي باشد. 
برا پیدا کردن اين روکش ها با نمايندگي ها مجاز تماس حاصل نمايید. استفاده از هر روکش ديگر بجز 
روکش ها طراحي شده )و روکش هايي که برا خودروها ديگران طراحي شده اند( ممکن است رو 

اشته و محافظت شما را کاهش دهد. یر منفي گ عملکرد ايربگ تأ
-  هیچ گونه تجهیزات، اشیا يا حتي حیوانات خانگي بین پشتي صندلي ها، درب و اجزا داخلي قرار 
وشانید. اين عمل ممکن است باع عدم عملکرد  ندهید. پشت صندلي را با لباس يا تجهیزات ديگر ن

صحیح ايربگ و صدمات شديد در هنگام بروز تصادف گردد.
-  هیچ عمل يا تغییر هر چند کوچک در صندلي و تجهیزات داخلي انجام ندهید مگر اينکه به افراد کارآمد 

در نمايندگي ها مجاز مراجعه کنید.
ا باز شدن ايربگ است: ا بین نشیمن صندلي عقب و پوشش های داخل اتاق ، ف -  ف

    از قرار دادن اشیا در اين فاصله خوددار نمايید.



ت ا م  رو ها م

1-26

نقص در عملکرد
هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
دارد اين چرا هشدار  رو صفحه نمايشگر 

انیه خاموش مي شود. ظاهر شده و پس از چند 
 )ON( روشن  موقعیت  در  سوئیچ  که  صورتي  در 
يا در صورتي که  اين چرا روشن نشود  باشد و 
روشن  چرا  اين  است  حرکت  حال  در  خودرو 
بماند، نقصي  در عملکرد اين سیستم )ايربگ ها، 
پیش کشنده، و غیره( در صندلي ها جلو يا عقب 

وجود دارد. 
تا  نمايید.  حاصل  تماس  مجاز  نمايندگی های  با 
زمانی که اين نقص برطرف نشود ايمنی شما در 

خطر است.

ايربگ  و  ايمني  کمربند  است.  شده  طراحي  ايمني  کمربند  عملکرد  تکمیل  برا  ايربگ 
بخش ها مکمل هم برا محافظت مشابه مي باشند. بنابراين بستن کمربند ايمني الزامي 
است. در صورتي که کمربند ايمني بسته نشده باشد هنگام بروز تصادف سرنشینان در معر 
خطر صدمات جد قرار مي گیرند. هم چنین خطر آسیب ها سطحي، هنگامي که ايربگ 

ير هستند. فعال مي شود را افزايش مي دهد هر چند که اين صدمات جزئي اجتناب ناپ
گون مي شود يا ضربه ا از پشت به آن وارد شود، پیش کشنده کمربند ايمني  هنگامي که خودرو وا
و ايربگ ها فعال نمي شوند. ضربه ها شديدی که به زير بدنه خودرو وارد می شوند مثاًل سنگ يا چاله 

و گودال های کف خیابان باع  می شود که اين سیستم ها فعال شوند.
یوتر،  ايربگ )ايربگ، پیش کشنده ها، کام نبايد در سیستم  - هر عمل يا تغییر هر چند کوچک 
سیم کشي يا غیره( انجام گیرد مگر اينکه توسط افراد کارآمد در نمايندگي ها مجاز صورت گیرد.

- به منظور اطمینان از صحت کارکرد سیستم و جلوگیر از فعال شدن تصادفي ايربگ ها که سبب 
صدمات مي شود فقط افراد کارآمد در نمايندگي ها مجاز مي توانند رو سیستم ايربگ کار کنند.

- به عنوان يک اقدام احتیاطی، پس از بروز تصادف يا دزديده شدن يا خراب شدن خودرو سیستم 
ايربگ را بازرسي کنید.

ه راهنما را به او تحويل  - هنگام فروش يا قر دادن خودرو، اين نکات را به او اطالع داده و اين کتاب
بدهید.

تماس حاصل  مجاز  نمايندگي  با  گاز   ) مخزن)ها کردن  پیاده  برا  کردن خودرو  اسقا  هنگام   -
نمايید.

از  برا جلوگیر  نین  و هم باز شدن  زمان  ایربگ در  ور مسدود نشدن  من به  زیر  تما هشدارها 
صدمات جد توس پرتاب اشیا هنگامي که ایربگ فعال مي شود بکار گرفته مي شوند.
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حمل و نقل کودکان
سفر  طول  تمام  در  بايد  بزرگسال  افراد  و  کودکان 
نقل  و  ولیت حمل  بنشینند. مس به طرز صحیحي 

کودکان بر عهده شما مي باشد.
کودك فرد با مقیاس کوچکتر از يک فرد بزرگسال 
ه ها  نیست. کودکان به دلیل کامل نشدن رشد ماهی
و استخوان هايشان در معر صدمات خاصي قرار 
دارند. تنها کمربند ايمني محافظت مناسبي را فراهم 
از صندلي مناسب کودك استفاده کرده  نمي کند. 
استفاده  درستي  به  که  نمايید  حاصل  اطمینان  و 

مي شود.

برا جلوگیر از باز شدن درب ها، از 
روش های ايمني کودك استفاده نمايید. 
)به اطالعات "باز و بسته کردن درب ها " 

در فصل 1 مراجعه نمايید(

 30mph )50km/h( تصادف با سرعت
مثل افتادن از يک فاصله  10 متر 

است. 
حمل و نقل کودکان بدون تجهیزات ايمني مشابه 
باز کردن کودکان در تراس بدون حفا طبقه 

چهارم است.
آغوش  در  را  کودکان  شدن،  سوار  هنگام  هرگز 
خودتان  اگر  حتي  تصادف  بروز  هنگام  نگیريد. 
و  حف  به  قادر  باشید  بسته  را  ايمني  کمربند 

نگه داشتن کودك نیستید.
در صورتي که خودرو تصادف کرده است، صندلي 
و  ايمني  کمربند  و  کرده  تعويض  را  کودك 

قالب ها ISO FIX را بازرسي نمايید.

و  پارک  هنگا  راننده  ولیت  مس
توقف خودرو 

هرگز حیوانات خانگي، کودکان يا افراد 
بزرگسالي که قادر به حفاظت از خود 
نیستند را حتي برا زماني کوتاه در 

خودرو رها نکنید.
ممکن است با روشن کردن موتور و فعال کردن 
کردن  قفل  يا  باالبرها  شیشه  مانند  تجهیزاتي 
قرار  خطر  معر  در  را  ديگران  و  خود  درب ها 

دهند.
هم چنین به خاطر داشته باشید در آب و هوا 
گرم و / يا آفتابي ، دما اتاق سرنشین به سرعت 

افزايش مي يابد.
خطر مر یا آسیب جد 
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اده از صندلي کودک  است
میزان محافظت کودك شما به توانايي نگه داشتن 
کودك شما و نحوه نصب صندلي کودك بستگي 

دارد.
کودك  حفاظت  کودك،  صندلي  ناصحیح  نصب 
به خطر  برخورد  يا  ترمزها شديد  هنگام  در  را 

مي اندازد.
پیش از خريدار صندلي کودك، مطابقت داشتن 
مي  زندگي  آن  در  که  کشور  قوانین  با  را  آن 
پیدا کردن صندلي  برا  نمايید.  بررسي  را  کنید 
ها  نمايندگي  با  شما  خودرو  مناسب  کودك 

مجاز تماس حاصل نمايید.
ه راهنما آن  پیش از نصب صندلي کودك، کتاب
را مطالعه کرده و دستورالعمل ها آن را رعايت 

نمايید.
شديد،  مشکل  دچار  نصب  در  که  صورتي  در 
نمايید.  حاصل  تماس  سازنده  کارخانه  با 

دستورالعمل های روی صندلی را انجام دهید.

با بستن کمربند ايمني صندلي خود، همیشه 
او  به  باشید و  برا کودکتان  الگو مناسبي 

ياد دهید.
- کمربند خود را به طرز صحیحي ببندد

از سمت  پیاده شدن  و  برا سوار  - همیشه 
مخالف عبور و مرور خودروها استفاده کنید.

ه  از صندلي کودك دست دوم يا بدون کتاب
راهنما استفاده نکنید

وجود  منظور  به  را  کودك  صندلي  اطراف 
آن  عملکرد  در  اختالل  به  منجر  که  اشیايي 

مي شود را بررسي نمايید.

در  همراه  بدون  را  کودکان  هرگز 
خودرو رها نکنید.

از بستن کمربند ايمني کودك و نحوه تنظیم آن 
اطمینان حاصل نمايید. از پوشیدن لباس ها 
ضخیم که باع شل شدن کمربند ايمني مي 

شوند خوددار نمايید.
هرگز اجازه ندهید کودك دست ها يا سر خود را 

بیرون از خودرو ببرد.
همیشه قرار گرفتن صحیح کودك در طول سفر 

مخصوصاً در هنگام خواب را بررسي کنید.
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صندلي کودک رو به عقب
تر  سنگین  بزرگسال  افراد  به  نسبت  کودکان  سر 

است و گردنشان ضعیف تر مي باشد.
کودك را در اين موقعیت به مدت طوالني مي توانید 
اين  ساله(.   2 کودکان  برا  )حداقل  کنید  حمل 

موقعیت از سر و گردن کودك محافظت مي کند.
دارای  صندلی های  بیشتر،  محافظت  منظور  به 
نمايید  انتخاب  را   )backet type( جانبی  محاف 
و به محض اينکه سر کودك باالتر از بدنه آن قرار 

گرفت آن را تعويض نمايید.

صندلي کودک رو به جلو
محافظت از سر و شکم کودك بايد در اولويت قرار 

گیرد.
خودرو  به  محکم  بطور  جلو  به  رو  کودك  صندلي 

متصل شده و خطر ضربه به سر را کاهش مي دهد.
اطمینان حاصل نمايید که قالب صندلي کودك رو 
به جلو را تا جايي که قد کودك اجازه مي دهد بلند 

کرده ايد.
به منظور محافظت بیشتر صندلی های دارای محاف 

جانبی (bucket type) را انتخاب نمايید.

ه  کمکي تشک
را  يا 15 کیلوگرم  ه، کودکان 4 سال  اين تشک
قادر مي سازد که کمربند ايمني را براساس سايز و 

شکل بدنشان تنظیم کند. 
تا  باشد  راهنما  به  مجهز  بايد  کمکي  ه  تشک

کمربند ايمني را رو ران کودك تنظیم کند.
توصیه مي شود که از يک پشتي قابل تنظیم بر 
حسب ارتفاع برا قرارگیر کمربند وسط شانه 

استفاده کنید.
بازوها  يا  گردن  رو  نبايد  هرگز  ايمني  کمربند 

قرار بگیرد.
دارای  صندلی های  بیشتر  محافظت  منظور  به 

محاف جانبی (bucket type) را انتخاب نمايید.
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دو روش برا نصب صندلي کودك وجود دارد: از 
ISO Fix طريق کمربند ايمني يا سیستم

اتصال از طریق کمربند ایمني
هنگام  در  بیشتر  یر  تأ از  اطمینان  منظور  به 
ترمزگیر شديد يا ضربه، کمربند ايمني را تنظیم 

کنید.
محل عبور تسمه کمربند ايمني که توسط کارخانه 

سازنده توصیه شده است را رعايت کنید.
شدن  بسته  از  ايمني  کمربند  کشیدن  با  همواره 
حالیکه  در  نمايید.  حاصل  اطمینان  آن  صحیح 
کاماًل  را  آن  دهید  مي  فشار  را  کودك  صندلي 

بیرون بکشید.
نگه  از  صندلي  دادن  حرکت  و  عقب  و  جلو  با 
داشتن صحیح آن اطمینان حاصل نمايید. صندلي 

کودك بايد کاماًل محکم نصب شده باشد.
صندلی کودك را از نظر عدم نصب در يک زاويه 
بازرسی  پنجره،  روبه روی  آن  قرارگیری  عدم  و 

نمايید.

معر  در  که  کودك  صندلي  از 
پايه  نکنید.  استفاده  است  باز شدن 
صندلي کودك نبايد رو قالب و يا 
حفره کمربند ايمني قرار داشته باشد.

اولیه  نصب  در  نبايد  تغییر  هیچ 
)کمربند  کودك  محاف  صندلي 
نصبشان(  و  ها  صندلي   ،  ISOFIX

ايجاد گردد.

کمربند ايمني هرگز نبايد دارا پیچ 
خوردگي باشد يا کشش آن از بین 
رفته باشد. هرگز کمربند رو شانه 
را زير بازوها يا پشت کمر قرار ندهید.
آسیب نديدن کمربند ايمني را توسط لبه ها 

تیز بازرسي کنید.
عاد  طور  به  ايمني  کمربند  که  صورتي  در 
عمل نکند نمي تواند از کودك محافظت کند. 
با نمايندگي ها مجاز تماس حاصل نمايید. تا 
زماني که کمربند ايمني تعمیر نشده است از آن 

استفاده نکنید.

 ISOFIX اتصال از طریق سیستم
صندلي ها معتبر ISO FIX بر طبق استانداردها 
ECE- R44 در يکي از 3 حالت زير تأيید شده اند

- ISO FIX  عمومي سه نقطه ا رو به جلو
- ISO FIX نیمه عمومي دو نقطه ا 

-  مخصوص
برا دو مورد آخر با مراجعه به لیست خودروهايي 
که قابلیت نصب صندلي کودك را دارند، از نصب 

صندلي کودك اطمینان حاصل نمايید. 
در صورت مهیا بودن قفل ها ISOFIX  صندلي 
  ISOFIX سیستم  کنید.  متصل  آن  به  را  کودك 
اجازه نصب سريع، راحت و ايمن را ايجاد مي کند.
ي  بع در  و  حلقه  دو  شامل    ISOFIX سیستم 

موارد شامل سه حلقه هستند.

پیش از نصب صندلي کودك که برا 
خودرو ديگر خريدار شده است 
بررسي کنید که نصب آن مجاز باشد. 
در خصوص لیست خودروهايي که نصب صندلي 
کسب  آگاهي  باشد،  مي  مجاز  آنها  در  کودك 

نمايید.
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دو حلقه 1 که با يک برچسب مشخص شده اند، بین 
پشتی صندلی و نشیمنگاه صندلی قرار دارند.

 1 شماره  حلقه  در  کودك  صندلي  شدن  قفل  از 
در   2 شماره  راهنما  از  نمايید،  حاصل  اطمینان 

صندلي کودك استفاده کنید.

صندلي  رو  بااليي  تسمه  اتصال  برا  سوم  حلقه 
کودك مورد استفاده قرار مي گیرد.

ه عقبي عبور  کمربند را از بین پشتي صندلي و تاق
دهید. )برا آزاد کردن پشتي صندلي به بخش 3 
»اطالعات صندلي عقب تاشو« مراجعه نمايید( قالب 
بار/ صندوق عقب  را به حلقه شماره 3 در محفظه 

متصل کنید.
برا اتصال صندلي کودك به پشتي صندلي کمربند 

را بکشید.

برا  اتصال ISOFIX منحصراً  نقا 
 ISOFIX سیستم  با  هايي  صندلي 

طراحي شده اند.
متفرقه،  کودك  صندلی های  نصب  از 
کمربندايمنی يا ديگر اشیا در اين نقا اتصال 

خودداری نمايید .
بررسی کنید که جسمی نقا اتصال را مسدود 
نکرده باشد. اگر خودرو شما دچار تصادف شده 
و  نموده  بررسي  را   ISOFIX اتصال نقا  است 

صندلي کودك را تعويض نمايید.
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کودك  صندلي  نصب  برا  ها  صندلي  از  ي  بع
مناسب نیستند. نمودار صفحه بعد چگونگي نصب 

صندلي کودك را به شما نشان خواهد داد.
شده،  مشخص  کودك  صندلي  نوع  است  ممکن 
کودك  صندلي  استفاده  از  پیش  نباشد.  موجود 
تطابق  سازنده  کارخانه  با  را  آن  نصب  متفرقه، 

دهید.

تا جايي که ممکن است صندلي کودك 
را در صندلي عقب نصب نمايید.

هنگام نصب صندلي کودك در خودرو جدا نشدن 
صندلي از پايه را بررسي نمايید.

هستید  سر  پشت  کردن  جدا  به  مجبور  اگر 
آن را در جايي امن قرار دهید تا در صورت ترمز 

شديد يا ضربه پرتاب نشود.
همیشه صندلي کودك را حتي اگر مورد استفاده 
قرار نمي گیرد با کمربند ايمني ببنديد تا هنگام 

ترمز شديد يا ضربه پرتاب نشود.

خطر مر یا صدمات جد
در صورت نصب صندلي کودك رو 
را  ايربگ  جلو،  در صندلي  عقب  به 
غیرفعال نمايید )به بخش اطالعات 
غیرفعال  فعال/  کودك:  "ايمني 
کردن ايربگ سرنشین جلو" در فصل 

1 مراجعه نمايید(

نصب صندلي کودک در صندلي عقب
هنگام نصب سبد حمل نوزاد در خودرو حداقل دو 
صندلي را بايد برداريد. پاها کودك را در نزديک 

ترين مکان به درب قرار دهید.
و  داده  حرکت  ممکن  جا  تا  را  جلو  صندلي 
س  صندلي کودك رو به عقب را نصب کنید. س
صندلي جلو را به سمت عقب حرکت دهید. اجازه 

ندهید که در تماس با صندلي کودك قرار گیرد.
به جلو،  ايمني کودك در صندلي رو  برا حف 
نصف  از  بیشتر  را  جلو  صندلي  پشتي  قسمت 
از خم کردن پشتي صندلي  ريل به عقب ندهید 
رهیزيد و صندلي را تا حد  )حداکثر 25 درجه( ب

امکان بلند کنید.
اطمینان حاصل نمايید که صندلي کودك رو به 
سر  پشت  و  داده  تکیه  صندلي  پشتي  به  جلو 

مانع عملکرد آن نمي شود.

اطمینان حاصل نمايید که صندلي 
کودك يا پاهايش مانع از قفل کردن 

صحیح صندلي جلو نمي شوند.
فصل 1  در  جلو"  "صندلي  بخش  اطالعات  به 

مراجعه نمايید.

نصب صندلي کودک در صندلي جلو
قوانین نصب صندلي کودك در صندلي جلو در هر 
کشور متفاوت است. از قوانین آگاهي يابید و به 

مشخصات نمودار صفحه بعد توجه نمايید.
مجاز  صورت  )در  کودك  صندلي  نصب  از  پیش 

بودن(
- کمربند ايمني را تا حد امکان پايین آوريد.

امکان به طرف عقب حرکت  تا حد  را  - صندلي 
دهید.

- پشتي صندلي را به آرامي و به صورت عمود 
)حدوداً زاويه 25 درجه( خم کنید.

- در خودروها مجهز پايه صندلي را تا حد امکان 
به طرف باال بکشید.

اين تنظیمات را پس از نصب صندلي کودك تغییر 
ندهید. 
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از  پیش  يا  کودك  صندلي  نصب  از  پیش   
را  ايربگ ها  وضعیت  صندلي،  از  سرنشین  استفاده 

بازرسي نمايید.

کودك  صندلي  نصب  برا  صندلي  اين   
مناسب نیست. 

اده از کمربند صندلي کودک قابل اتصال با است
نصب  برا  "جهاني"  مجوز  دارا  صندلي   

صندلي کودك با استفاده از کمربند ايمني
  صندلي دارا مجوز "جهاني" برا نصب 
صندلي کودك رو به عقب با استفاده از کمربند ايمني

 ISOFIX اده از نصب صندلي کودک با است
صندلي  نصب  برا  مجوز  دارا  صندلي   

 ISOFIX کودك با استفاده از

  صندلي ها عقب مجهز به نقا اتصالي 
هستند که امکان نصب صندلي کودك رو به جلو 
با استانداردها جهاني را دارند. اين نقا اتصال 
وش محفظه بار/ صندوق عقب که توسط  زير کف

برچسب نشان داده شده اند قرار دارند.
سايز ISOFIX صندلي کودك با حروف مشخص 

شده اند.
-A، B و B1 : برا صندلي کودك رو به جلو در 

گروه سني 1 )9 تا 18 کیلوگرم(
- C : صندلي رو به عقب برا گروه سني 1 )9 

تا 18 کیلوگرم(
- D و E  : صندلي محاف با صندلي ها رو به 
عقب برای گروه سني O يا O+ )کمتر از 13 

کیلوگرم(
 O سني  گروه  در  نوزاد  حمل  سبد   :  G و   F  -

)کمتر از 10 کیلوگرم(

لو ( با ایربگ سرنشی  ند مد پن در )پن 

خطر مر یا صدمات جد
برا نصب صندلي کودك رو به عقب 
در صندلي جلو از غیرفعال بودن ايربگ 

اطمینان حاصل نمايید.
)به اطالعات بخش "ايمني کودك فعال/ غیرفعال 
کردن ايربگ سرنشین جلو" در انتها پارگراف 

مراجعه نمايید(

استفاده از سیستم محافظتي کودك، که برا خودرو شما مورد تأيید نیست قادر به محافظت از 
نوزاد يا کودك شما نخواهد بود. آنها در معر صدمات شديد يا حتي مر قرار خواهند داشت.
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 صندلي، مناسب نصب صندلي کودك نمي باشد.
اده از کمربند صندلي کودک قابل اتصال با است

نصب  برا  "جهاني"  مجوز  دارا  صندلي   
صندلي کودك با استفاده از کمربند ايمني

 ISOFIX اده از نصب صندلي کودک با است
صندلي  نصب  برا  مجوز  دارا  صندلي   

 ISOFIX کودك با استفاده از

  صندلي ها عقب مجهز به نقا اتصالي 
هستند که امکان نصب صندلي کودك رو به جلو 
با استانداردها جهاني را دارند. اين نقا اتصال 
وش محفظه بار/ صندوق عقب که توسط  زير کف

برچسب نشان داده شده اند قرار دارند.
سايز ISOFIX صندلي کودك با حروف مشخص 

شده اند.
-A، B و B1 : برا صندلي کودك رو به جلو در 

گروه سني 1 )9 تا 18 کیلوگرم(
- C : صندلي رو به عقب برا گروه سني 1 )9 

تا 18 کیلوگرم(
- D و E  : صندلي محاف با صندلي ها رو به 
عقب برای گروه سني O يا O+  )کمتر از 13 

کیلوگرم(
 O سني  گروه  در  نوزاد  حمل  سبد   :  G و   F  -

)کمتر از 10 کیلوگرم(

لو ( بدون ایربگ سرنشی  ند مد پن در )پن 

با استفاده از سیستم ايمني کودك که 
مورد تأيید نمي باشد حفاظت کودك 

يا نوزاد شما به خطر مي افتد. 
آنها در معر آسیب جد يا حتي مر قرار 

خواهند گرفت.
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از  پیش  يا  کودك  صندلي  نصب  از  پیش   
را  ايربگ ها  وضعیت  صندلي،  از  سرنشین  استفاده 

بازرسي نمايید.

کودك  صندلي  نصب  برا  صندلي  اين   
مناسب نیست. 

اده از کمربند صندلي کودک قابل اتصال با است

نصب  برا  جهاني  مجوز  دارا  صندلي   
صندلي کودك با استفاده از کمربند ايمني

  صندلي دارا مجوز "جهانی" برای نصب 
صندلي کودك رو به عقب با استفاده از کمربند ايمني

 ISOFIX اده از نصب صندلي کودک با است
صندلي  نصب  برا  مجوز  دارا  صندلي   

 ISOFIX کودك با استفاده از

  صندلي ها عقب مجهز به نقا اتصالي 
هستند که امکان نصب صندلي کودك رو به جلو 
با استانداردها جهاني را دارند. اين نقا اتصال 
وش محفظه بار/ صندوق عقب که توسط  زير کف

برچسب نشان داده شده اند قرار دارند.
سايز ISOFIX صندلي کودك با حروف مشخص 

شده اند.
- A، B و B1 : برا صندلي کودك رو به جلو در 

گروه سني 1  )9 تا 18 کیلوگرم(
- C : صندلي رو به عقب برا گروه سني 1 )9 

تا 18 کیلوگرم(
- D و E  : صندلي محاف با صندلي ها رو به 
عقب برای گروه سني O يا +O )کمتر از 13 

کیلوگرم(
 O سني  گروه  در  نوزاد  حمل  سبد   :  G و   F  -

)کمتر از 10 کیلوگرم(

لو ( با ایربگ سرنشی  ند ار  مد پن در )

خطر مر یا صدمات جد
برا نصب صندلي کودك رو به عقب 
در صندلي جلو از غیرفعال بودن ايربگ 

اطمینان حاصل نمايید.
)به اطالعات بخش "ايمني کودك فعال/ غیرفعال 
کردن ايربگ سرنشین جلو" در انتها پارگراف 

مراجعه نمايید(

استفاده از سیستم محافظتي کودك، که برا خودرو شما مورد تأيید نیست قادر به محافظت از 
نوزاد يا کودك شما نخواهد بود. آنها در معر صدمات شديد يا حتي مر قرار خواهند داشت.
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 صندلي، مناسب نصب صندلي کودك نمي باشد.
اده از کمربند صندلي کودک قابل اتصال با است

نصب  برا  "جهاني"  مجوز  دارا  صندلي   
صندلي کودك با استفاده از کمربند ايمني

 ISOFIX اده از نصب صندلي کودک با است
صندلي  نصب  برا  مجوز  دارا  صندلي   

 ISOFIX کودك با استفاده از

  صندلي ها عقب مجهز به نقا اتصالي 
هستند که امکان نصب صندلي کودك رو به جلو 
با استانداردها جهاني را دارند. اين نقا اتصال 
وش محفظه بار/ صندوق عقب که توسط  زير کف

برچسب نشان داده شده اند قرار دارند.
سايز ISOFIX صندلي کودك با حروف مشخص 

شده اند.
-A، B و B1 : برا صندلي کودك رو به جلو در 

گروه سني 1 )9 تا 18 کیلوگرم(
- C : صندلي رو به عقب برا گروه سني 1 )9 

تا 18 کیلوگرم(
- D و E  : صندلي محاف با صندلي ها رو به 
عقب برای گروه سني O يا O+ )کمتر از 13 

کیلوگرم(
 O سني  گروه  در  نوزاد  حمل  سبد   :  G و   F  -

)کمتر از 10 کیلوگرم(

لو ( بدون ایربگ سرنشی  ند ار  مد پن در )

با استفاده از سیستم ايمني کودك که 
مورد تأيید نمي باشد حفاظت کودك 

يا نوزاد شما به خطر مي افتد. 
آنها در معر آسیب جد يا حتي مر قرار 

خواهند گرفت.
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ه قبل مي باشد. جدول زیر خالصه ا از اطالعات نشان داده شده در نمودار ص

نوع صندلی کودک
)مدل پنج درب(

صندلی سرنشین جلواندازه صندلیوزن کودک
) ( و ) بدون ایربگ )

صندلی سرنشین 
جلو بدون ایربگ

صندلی های 
جانبی عقب

صندلی مرکزی 
عقب )تنها در 
مدل پنج درب(

سبد حمل نوزاد
KgF,GXXU-IL (3)U (3) 10>گروه 0

صندلی محاف رو به عقب 
گروه 0 يا 0+

 9 , <13 Kg
18 Kg تاE,DUUU-IL (4)U (4)

صندلی رو به عقب 
9CUUU (4)U (4) تا Kg 18گروه 0+ و 1

صندلی رو به جلو
9A,B,B1XU (5)U-IUF-IL (5)U (5) تا Kg 18گروه 1

صندلی کمکی
گروه 2 و 3 

15 تا Kg 25 و 
36 Kg 22 تا-XU (5)U (5)U (5)

: پیش از نصب صندلي کودك در صندلي جلو، غیرفعال بودن ايربگ را بررسي نمايید. خطر مر يا صدمات جد
)به بخش اطالعات »ايمني کودك : فعال/ غیرفعال کردن ايربگ سرنشین جلو« در فصل 1 مراجعه نمايید.(
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X  صندلي، مناسب نصب صندلي ها کودك نیست.

U  صندلي خودرو با امکان نصب صندلي کودك دارا استاندارد »جهاني« با استفاده از کمربند ايمني: از نصب صندلي اطمینان حاصل نمايید.

 ISOFIX جهاني« با استفاده از سیستم« IUF/IL : درصورت مجهز بودن خودرو، اين نوع صندلي امکان نصب صندلي ها کودك دارا استانداردها
را دارد: از نصب آن اطمینان حاصل نمايید.

)2( تنها صندلي کودك رو به عقب در اين صندلي نصب مي شود : صندلي را تا حد امکان باال آورده و عقب ببريد پشتي صندلي را به آرامي خم 
کنید )حدوداً 25 درجه(.

)3( برا نصب سبد حمل نوزاد حداقل دو صندلي را بايد برداريد. سر يا پاها نوزاد را در نزديک ترين موقعیت نسبت به درب قرار دهید.
س صندلي را به عقب بکشید و اجازه ندهید در تماس  )4( برا نصب صندلي رو به عقب تا حد امکان صندلي جلو را به طرف جلو حرکت دهید س

با صندلي کودك قرار بگیرد.
)5( صندلي رو به جلو: صندلي کودك را در تماس با پشتي صندلي خودرو قرار دهید، پشت سر را تنظیم کنید يا در صورت نیاز آن را برداريد 

صندلي جلو را بیش از نصف ريل هل ندهید و پشتي صندلي را بیش از 25 درجه خم نکنید. 



) ند کودک )13/ ایمن کودک نص 

1-39

از  پیش  يا  کودك  صندلي  نصب  از  پیش   
را  ايربگ ها  وضعیت  صندلي،  از  سرنشین  استفاده 

بازرسي نمايید.

کودك  صندلي  نصب  برا  صندلي  اين   
مناسب نیست. 

اده از کمربند صندلي کودک قابل اتصال با است

نصب  برا  "جهاني"  مجوز  دارا  صندلي   
صندلي کودك با استفاده از کمربند ايمني

  صندلي دارا مجوز "جهاني" برا نصب 
صندلي کودك رو به عقب با استفاده از کمربند ايمني

 ISOFIX اده از نصب صندلي کودک با است
صندلي  نصب  برا  مجوز  دارا  صندلي   

 ISOFIX کودك با استفاده از

  صندلي ها عقب مجهز به نقا اتصالي 
هستند که امکان نصب صندلي کودك رو به جلو 
با استانداردها جهاني را دارند. اين نقا اتصال 
وش محفظه بار/ صندوق عقب که توسط  زير کف

برچسب نشان داده شده اند قرار دارند.
سايز ISOFIX صندلي کودك با حروف مشخص 

شده اند.
-A، B و B1 : برا صندلي کودك رو به جلو در 

گروه سني 1  )9 تا 18 کیلوگرم(
- C : صندلي رو به عقب برا گروه سني 1 )9 

تا 18 کیلوگرم(
- D و E  : صندلي محاف با صندلي ها رو به 
عقب برای گروه سني O يا +O )کمتر از 13 

کیلوگرم(
 O سني  گروه  در  نوزاد  حمل  سبد   :  G و   F  -

)کمتر از 10 کیلوگرم(

لو ( با ایربگ سرنشی  ند ار در )پن  مد 

خطر مر یا صدمات جد
برا نصب صندلي کودك رو به عقب 
در صندلي جلو از غیرفعال بودن ايربگ 

اطمینان حاصل نمايید.
)به اطالعات بخش "ايمني کودك فعال/ غیرفعال 
کردن ايربگ سرنشین جلو" در انتها پارگراف 

مراجعه نمايید(

استفاده از سیستم محافظتي کودك، که برا خودرو شما مورد تأيید نیست قادر به محافظت از 
نوزاد يا کودك شما نخواهد بود. آنها در معر صدمات شديد يا حتي مر قرار خواهند داشت.
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) ند کودک )13/ ایمن کودک نص 

 صندلي، مناسب نصب صندلي کودك نمي باشد.
اده از کمربند صندلي کودک قابل اتصال با است

نصب  برا  "جهاني"  مجوز  دارا  صندلي   
صندلي کودك با استفاده از کمربند ايمني

 ISOFIX اده از نصب صندلي کودک با است
صندلي  نصب  برا  مجوز  دارا  صندلي   

 ISOFIX کودك با استفاده از

  صندلي ها عقب مجهز به نقا اتصالي 
هستند که امکان نصب صندلي کودك رو به جلو 
با استانداردها جهاني را دارند. اين نقا اتصال 
وش محفظه بار/ صندوق عقب که توسط  زير کف

برچسب نشان داده شده اند قرار دارند.
سايز ISOFIX صندلي کودك با حروف مشخص 

شده اند.
-A، B و B1 : برا صندلي کودك رو به جلو در 

گروه سني 1 )9 تا 18 کیلوگرم(
- C : صندلي رو به عقب برا گروه سني 1 )9 

تا 18 کیلوگرم(
- D و E  : صندلي محاف با صندلي ها رو به 
عقب برای گروه سني O يا +O )کمتر از 13 

کیلوگرم(
 O سني  گروه  در  نوزاد  حمل  سبد   :  G و   F  -

)کمتر از 10 کیلوگرم(

لو ( بدون ایربگ سرنشی  ند ار در )پن  مد 

با استفاده از سیستم ايمني کودك که 
مورد تأيید نمي باشد حفاظت کودك 

يا نوزاد شما به خطر مي افتد. 
آنها در معر آسیب جد يا حتي مر قرار 

خواهند گرفت.
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)1 ند کودک )13/ ایمن کودک نص 

از  پیش  يا  کودك  صندلي  نصب  از  پیش   
را  ايربگ ها  وضعیت  صندلي،  از  سرنشین  استفاده 

بازرسي نمايید.

کودك  صندلي  نصب  برا  صندلي  اين   
مناسب نیست. 

اده از کمربند صندلي کودک قابل اتصال با است

نصب  برا  "جهاني"  مجوز  دارا  صندلي   
صندلي کودك با استفاده از کمربند ايمني

  صندلي دارا مجوز "جهاني" برا نصب 
صندلي کودك رو به عقب با استفاده از کمربند ايمني

 ISOFIX اده از نصب صندلي کودک با است
صندلي  نصب  برا  مجوز  دارا  صندلي   

 ISOFIX کودك با استفاده از

  صندلي ها عقب مجهز به نقا اتصالي 
هستند که امکان نصب صندلي کودك رو به جلو 
با استانداردها جهاني را دارند. اين نقا اتصال 
وش محفظه بار/ صندوق عقب که توسط  زير کف

برچسب نشان داده شده اند قرار دارند.
سايز ISOFIX صندلي کودك با حروف مشخص 

شده اند.
- A، B و B1 : برا صندلي کودك رو به جلو در 

گروه سني 1 )9 تا 18 کیلوگرم(
- C : صندلي رو به عقب برا گروه سني 1 )9 

تا 18 کیلوگرم(
- D و E  : صندلي محاف با صندلي ها رو به 
عقب برای گروه سني O يا O مثبت )کمتر از 

13 کیلوگرم(
 O سني  گروه  در  نوزاد  حمل  سبد   :  G و   F  -

)کمتر از 10 کیلوگرم(

لو ( با ایربگ سرنشی  ند ار  ار در ) مد 

خطر مر یا صدمات جد
برا نصب صندلي کودك رو به عقب 
در صندلي جلو از غیرفعال بودن ايربگ 

اطمینان حاصل نمايید.
)به اطالعات بخش "ايمني کودك فعال/ غیرفعال 
کردن ايربگ سرنشین جلو" در انتها پارگراف 

مراجعه نمايید(

استفاده از سیستم محافظتي کودك، که برا خودرو شما مورد تأيید نیست قادر به محافظت از 
نوزاد يا کودك شما نخواهد بود. آنها در معر صدمات شديد يا حتي مر قرار خواهند داشت.



1-42

ند کودک )11/13( ایمن کودک نص 

 صندلي، مناسب نصب صندلي کودك نمي باشد.
اده از کمربند صندلي کودک قابل اتصال با است

نصب  برا  "جهاني"  مجوز  دارا  صندلي   
صندلي کودك با استفاده از کمربند ايمني

 ISOFIX اده از نصب صندلي کودک با است
صندلي  نصب  برا  مجوز  دارا  صندلي   

 ISOFIX کودك با استفاده از

  صندلي ها عقب مجهز به نقا اتصالي 
هستند که امکان نصب صندلي کودك رو به جلو 
با استانداردها جهاني را دارند. اين نقا اتصال 
وش محفظه بار/ صندوق عقب که توسط  زير کف

برچسب نشان داده شده اند قرار دارند.
سايز ISOFIX صندلي کودك با حروف مشخص 

شده اند.
-A، B و B1 : برا صندلي کودك رو به جلو در 

گروه سني 1 )9 تا 18 کیلوگرم(
- C : صندلي رو به عقب برا گروه سني 1 )9 

تا 18 کیلوگرم(
- D و E  : صندلي محاف با صندلي ها رو به 
عقب برای گروه سني O يا +O )کمتر از 13 

کیلوگرم(
 O سني  گروه  در  نوزاد  حمل  سبد   :  G و   F  -

)کمتر از 10 کیلوگرم(

لو ( بدون ایربگ سرنشی  ند ار  ار در ) مد 

با استفاده از سیستم ايمني کودك که 
مورد تأيید نمي باشد حفاظت کودك 

يا نوزاد شما به خطر مي افتد. 
آنها در معر آسیب جد يا حتي مر قرار 

خواهند گرفت.
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ند کودک )12/13(  ایمن کودک نص 

ه قبل مي باشد. جدول زیر خالصه ا از اطالعات نشان داده شده در نمودار ص

نوع صندلی کودک
)مدل چهار درب(

صندلی سرنشین جلواندازه صندلیوزن کودک
) ( و ) بدون ایربگ )

صندلی سرنشین 
جلو بدون ایربگ

صندلی های 
جانبی عقب

صندلی مرکزی 
عقب )تنها در 
مدل پنج درب(

سبد حمل نوزاد
KgF,GXXU-IL (3)U (3) 10>گروه 0

صندلی محاف رو به عقب 
گروه 0 يا 0+

 9 , <13 Kg
18 Kg تاE,DUUU-IL (4)U (4)

صندلی رو به عقب 
9CUUU-IL (4)U (4) تا Kg 18گروه 0+ و 1

صندلی رو به جلو
9A,B,B1XU (5)U-IUF-IL (5)U (5) تا Kg 18گروه 1

صندلی کمکی
گروه 2 و 3 

15 تا Kg 25 و 
36 Kg 22 تا-XU (5)U (5)U (5)

: پیش از نصب صندلي کودك در صندلي جلو، غیرفعال بودن ايربگ را بررسي نمايید. خطر مر يا صدمات جد
)به بخش اطالعات »ايمني کودك : فعال/ غیرفعال کردن ايربگ سرنشین جلو« در فصل 1 مراجعه نمايید.(



ند کودک )13/13( ایمن کودک نص 
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X  صندلي، مناسب نصب صندلي ها کودك نیست.

U  صندلي خودرو با امکان نصب صندلي کودك دارا استاندارد »جهاني« با استفاده از کمربند ايمني: از نصب صندلي اطمینان حاصل نمايید.

 ISOFIX جهاني« با استفاده از سیستم« IUF/IL : درصورت مجهز بودن خودرو، اين نوع صندلي امکان نصب صندلي ها کودك دارا استانداردها
را دارد: از نصب آن اطمینان حاصل نمايید.

)2( تنها صندلي کودك رو به عقب در اين صندلي نصب مي شود : صندلي را تا حد امکان باال آورده و عقب ببريد پشتي صندلي را به آرامي خم 
کنید )حدوداً 25 درجه(.

)3( برا نصب سبد حمل نوزاد حداقل دو صندلي را بايد برداريد. سر يا پاها نوزاد را در نزديک ترين موقعیت نسبت به درب قرار دهید.
س صندلي را به عقب بکشید و اجازه ندهید در تماس  )4( برا نصب صندلي رو به عقب تا حد امکان صندلي جلو را به طرف جلو حرکت دهید س

با صندلي کودك قرار بگیرد.
)5( صندلي رو به جلو: صندلي کودك را در تماس با پشتي صندلي خودرو قرار دهید، پشت سر را تنظیم کنید يا در صورت نیاز آن را برداريد 

صندلي جلو را بیش از نصف ريل هل ندهید و پشتي صندلي را بیش از 25 درجه خم نکنید. 



لو )1/3( عا کردن ایربگ سرنشی  یر عا  ایمن کودک 
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غیرفعال کردن ایربگ سرنشین جلو
)خودروها مجهز(

پیش از نصب صندلي کودك در صندلي سرنشین 
ايمني  کمربند  تکمیلي  تجهیزات  باید  جلو، 

سرنشین جلو را غیرفعال کنید.

غیرفعال کردن ایربگ: هنگامي که خودرو متوقف 
در  و چرخاندن  با کشیدن  را   1 قفل شماره  است 

حالت off / خاموش قرار دهید.
چرا  کردن  بازرسي  موتور  بودن  روشن  هنگام 
هشدار شماره 2  در مرکز صفحه نمايشگر 

ضرور است و بسته به مدل خودرو پیغام 
«passenger airbag off» نمايش داده مي شود.
ور اطالع به شما از  این چرا به طور پیوسته به من

نصب صندلي کودک روشن خواهد ماند.

تنها هنگامي که سوئیچ در موقعیت 
خاموش )OFF( می باشد ايربگ ها را 

فعال/غیرفعال نمايید.
انجام  رانندگي  اين عمل هنگام  درصورتي که 
و    نشانگر   ها  چرا  بگیرد 

روشن مي شوند.
سوئیچ را در وضعیت خاموش )OFF( قرار داده 
س ايربگ را مجددا مطابق قفل راه انداز  و س

نمايید.



لو )2/3( عا کردن ایربگ سرنشی  یر عا  ایمن کودک 
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نشانه ها رو داشبورد و برچسب A رو هر يک 
از قسمت ها آفتابگیر سرنشینان 3 )مثاًل: برچسب 

باال( اين دستورالعمل ها را يادآور مي کند.

خطر
به دلیل اينکه عملکرد ايربگ سرنشین 
جلو با موقعیت صندلي کودك رو به 

عقب مطابقت ندارد، هرگز از صندلي کودك رو 
به عقب در صندلي که ایربگ آن فعال است 
استفاده نکنید، ممکن است صدمات شدید يا 

مر اتفاق بیفتد..



لو )3/3( عا کردن ایربگ سرنشی  یر عا  ایمن کودک 
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فعال کردن ایربگ ها سرنشین جلو
به منظور حف ايمني سرنشین جلو هنگام بروز 
تصادف، به محض برداشتن صندلي کودك ايربگ 

را مجدداً فعال نمايید.
فعال کردن مجدد ایربگ ها: هنگامي که خودرو 
و  داده  فشار  را   1 شماره  قفل  است.  بي حرکت 
رخانید تا در موقعیت ON / روشن قرار بگیرد.  ب
هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 

بگیرد بايد خاموش بودن چرا نشانگر 2  
را بررسي کنید.

نقص در عملکرد
شدن  غیرفعال  فعال/  در  نقص  وجود  درصورت 
ايربگ، نصب صندلي کودك در صندلي جلو ممنوع 

مي باشد.
نشستن ديگر سرنشینان هم در اين صندلي توصیه 

نمي شود.
تماس  مجاز  ها  نمايندگي  با  سريعتر  چه  هر 

حاصل نمايید.

موقعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی 
خاموش )OFF) است، ايربگ ها را 

فعال/غیرفعال نمايید.
انجام  رانندگي  اين عمل هنگام  درصورتي که 
و    نشانگر   ها  چرا  بگیرد 

روشن مي شوند.
سوئیچ را در موقعیت خاموش )OFF) قرار داده، 

س ايربگ را مطابق قفل راه انداز نمايید. س

خطر
به دلیل اينکه عملکرد ايربگ سرنشین 
جلو با موقعیت صندلي کودك رو به 
عقب مطاقبت ندارد هرگز از صندلي 
رو به عقب در صندلي که ایربگ آن 

فعال است استفاده نکنید.
ممکن است صدمات شدید يا مر بیفتد.



رمان سم  )1/2( موقعی رانندگ 
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رمان سم  )2/2(  موقعی رانندگ 
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ه هوا جانبي 1  دري
ه خروجي بخارزدا شیشه جانبي 2  دري

3  اهرم برای :
-  چرا راهنما

-  چرا ها بیروني
-  چرا ها مه شکن جلو

-  چرا مه شکن عقب
4  صفحه نمايشگر

5  ايربگ راننده و موقعیت بوق
6  اهرم برف پاك کن شیشه جلو و عقب

منو  و  سفر  یوتر  کام اطالعات  کنترل   -
تنظیمات سفارشی ساز

7  نمايشگر )بسته به مدل خودرو(
سیستم  راديويي،  اطالعات  دما،  زمان، 

مسیرياب و غیره
ايمني سرنشین جلو  - چرا هشدار کمربند 

راننده و غیرفعال بودن ايربگ سرنشین

ه هوا مرکز 8  دري
9  موقعیت ايربگ سرنشین

ه خروجي بخارزدايي شیشه جانبي 10  دري
ه هوا جانبي 11  دري

12  جعبه داشبورد
13  کنترل سیستم تهويه و بخار

14  محل راديو، سیستم مسیرياب و غیره
15  فندك

16  سوکت تجهیزات جانبي
17  جا لیواني

18  کروز کنترل/ کنترل محدودکننده سرعت
19  کنترل ترمز دستي
20  اهرم تعويض دنده

21  دکمه خاموش / روشن موتور و کارت خوان رنو
22  کنترل باز/ بسته کردن درب مرکز و کلید 

چرا ها فالشر
23  سوئیچ استارت

24  کروز کنترل/ کنترل محدودکننده سرعت
به  مناسب  و دسترسي  ارتفاع  کنترل  کلید    25

غربیلک فرمان
26  اهرم بازکننده درب موتور

27  کنترل برای :
- تنظیم برقي ارتفاع نور چرا ها جلو

- تنظیم روشنايي صفحه نمايشگر
لغزش  ضد  سیستم  کردن  فعال/غیرفعال   -

خودرو
- فعال/غیرفعال کردن سیستم کنترل فاصله 

پارك خودرو.

تجهیزات نصب شده و شر اجزا زیر، بسته به مدل خودرو و کشور 



رمان سم راس )1/2(  موقعی رانندگ 
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رمان سم راس )2/2(  موقعی رانندگ 
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ه هوا جانبي 1  دري
ه خروجي بخارزدا شیشه جانبي 2  دري

3  محل ايربگ سرنشین
4  نمايش )بسته به مدل خودرو( زمان، دما، اطالعات 

راديويي، اطالعات سیستم مسیرياب و غیره
ايمني سرنشین جلو  - چرا هشدار کمربند 

و راننده و غیرفعال بودن ايربگ سرنشین
ه هوا مرکز 5  دري

6  اهرم برای :
- چرا راهنما

- چرا ها بیروني
- چرا مه شکن جلو

- چرا مه شکن عقب
7  محل ايربگ راننده و بوق

8  صفحه نمايشگر

9  اهرم ستون فرمان برا برف پاك کن و شیشه 
شو شیشه عقب و جلو

منو  و  سفر  یوتر  کام اطالعات  کنترل   -
تنظیمات سفارشی ساز

ه خروجي بخارزدايي شیشه جانبي 10  دري
ه هوا جانبي 11  دري

12  کنترل برای :
- تنظیم برقي ارتفاع نور چرا جلو
- تنظیم روشنايي صفحه نمايشگر

ضدلغزش  سیستم  کردن  غیرفعال  فعال/   -
خودرو

فاصله  کنترل  سیستم  کردن  فعال/غیرفعال   -
پارك 

13  سوئیچ استارت
14  کروز کنترل/ کنترل محدودکننده سرعت

15  کلید کنترل ارتفاع در دسترسي به غربیلک فرمان
کلید  و  مرکز  درب  کردن  باز/بسته  کنترل   16

چرا فالشر
17  فندك

18  جالیواني
19  کروز کنترل/ کنترل اصلي محدودکننده سرعت

20  کنترل ترمز دستي
21  اهرم تعويض دنده 

22  سوکت تجهیزات جانبي
23  دکمه خاموش/ روشن موتور و کارت خوان رنو

24  محل راديو و سیستم مسیرياب و غیره
25  کنترل تهويه و بخار

26  جعبه داشبورد
27  اهرم بازکننده درب موتور

تجهیزات نصب شده و شر اجزا زیر، بسته به مدل خودرو و کشور 



را ها هشدار )1/4(
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هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
گیرد صفحه نمايشگر روشن مي شود. کلید شماره 
رخانید.  1 را برا تنظیم نور صفحه نمايشگر ب
ي موارد خاص چرا ها نشانگر همراه با  در بع

پیغامي روشن مي شود.

  چرا ها کوچ
   چرا اصلي نور با جلو و چرا عقب

  چرا نور پایین جلو و چرا عقب
  چرا مه شکن جلو

  چرا مه شکن عقب

  چرا راهنما چ
  چرا راهنما راست

چرا هشدار ترمزدستي و نقص در 
سیستم ترمز 

به اطالعات بخش »ترمزدستي« در فصل 2 مراجعه 
روشن  موقعیت  در  سوئیچ  که  هنگامي  نمايید 
اين چرا هشدار روشن شده و  گیرد  قرار   )ON(

انیه خاموش مي شود. پس از چند 
در صورت بروز نقص اين چرا  همراه با 
صدا بیب ظاهر مي شود. اين چرا نشانگر نقص 
در سیستم ترمز مي باشد. هرچه سريعتر خودرو را 
متوقف کرده و با نمايندگي ها مجاز تماس حاصل 

نمايید.

وجود و عملکرد چرا ها هشدار به نوع تجهیزات خودرو و کشور بستگي دارد.

A ه نمایشگر ص
چرا هشدار  به اين معناست که بايد 
با  مجاز  نمايندگي  از  يکي  تا  سريعتر  هرچه 
دقت رانندگي کنید. در صورت ناديده گرفتن 

اين هشدار خودرو شما صدمه خواهد ديد.

چرا هشدار  بدان معناست 
که برا حف ايمني خود، خودرو را 
متوقف نمايید. موتور را خاموش کرده و 
مجدداً استارت نزنید. با نمايندگي ها 

مجاز تماس حاصل نمايید.

روشن  چراغي  هیچ  که  صورتي  در 
نشود و صدايي شنیده نشود نشانگر 
نقص در صفحه نمايشگر است و هر چه 
سريعتر بايد خودرو را متوقف نمايید 
)با در نظر گرفتن شرايط ترافیکی(. از 
توقف صحیح خودرو اطمینان حاصل 
نموده و با نمايندگی های مجاز تماس 

بگیريد.



را ها هشدار )2/4(
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  چرا هشدار ضد آلودگي
هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( است 
انیه  اين چرا هشدار روشن مي شود و پس از چند 

خاموش مي شود.
روشن  پیوسته  طور  به  چرا  که  صورتي  در   -
با نمايندگي ها مجاز  باشد، هر چه سريعتر 

تماس حاصل نمايید.
- در صورتي که چرا هشدار چشمک مي زند، 
دور موتور را تا زماني که چرا هشدار متوقف 
نمايندگي  با  سريعتر  چه  هر  کنید.  کم  شود 

ها مجاز تماس حاصل نمايید.
به اطالعات بخش »توصیه ها ضد آلودگي، سوخت 

بهینه و رانندگي« در بخش 2 مراجعه نمايید.

)ABS( ل  چرا هشدار ترمز ضد ق
هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( باشد 
خاموش  انیه  چند  از  پس  و  روشن  هشدار  چرا 
انیه خاموش  مي شود. در صورتي که پس از چند 
نشد يا در حین رانندگي چرا روشن بماند نشانگر 
قفل مي باشد. سیستم  ترمز ضد  در سیستم  نقص 
هر  مي کند  عمل  عاد  بطور   ABS بدون  ترمز 
نمايندگي ها مجاز تماس حاصل  با  چه سريعتر 

نمايید.

     کروز کنترل و چرا نشانگر 
دودکننده سرعت                     م

محدودکننده  کنترل/  »کروز  بخش  اطالعات  به 
سرعت«  محدودکننده  کنترل/  »کروز  و  سرعت« 

عملکرد کروز کنترل در فصل 2 مراجعه نمايید.

   نشانگر سوخت بهینه
اين نشانگر زمان مناسب برا تعويض دنده به دنده 
باالتر )فلش باال( يا دنده پايین تر )فلش پايین( را 
نمايش مي دهد. بسته به مدل خودرو زماني که دسته 
دنده در حالت خالص نیست و موتور روشن است 
اين چرا چشمک خواهد زد. دسته دنده را در حالت 

خالص قرار داده يا پدال کال را فشار دهید.

 چرا نمایشگر پیش گرمکن )موتور 
               دیزلي( 

هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
بگیرد اين چرا روشن مي شود.

ي  ، نشانگر عملکرد گرمکن است به مح اين چرا
که موتور روشن شود چرا نشانگر خاموش مي شود.

 چرا هشدار وجود آب در فیلتر 
               سوخت 

درصورتي که اين چرا در حین رانندگي روشن شود، 
نشانگر وجود آب در سوخت است با نمايندگي ها 

مجاز تماس حاصل نمايید.

وجود و عملکرد چرا ها هشدار به نوع تجهیزات خودرو و کشور بستگي دارد.



را ها هشدار )3/4(
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 STOP چرا  
هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
انیه خاموش  گیرد اين چرا روشن و پس از چند 
، همراه چرا ها هشدار ديگر و/  مي شود اين چرا

يا پیغام و همراه صدا بیب روشن مي شود.
به این معناست که باید بالفاصله خودرو را متوقف 
کرده و با نمایندگي ها مجاز تماس حاصل نمایید.

چرا نشانگر سیستم کنترل پایدار 
   )ESC( الکتریکي             

اين چرا  باشد  هنگامي که سیستم )ESC( فعال 
روشن مي شود.

به اطالعات بخش »توصیه ها و ابزارها رانندگي 
صحیح« در فصل 2 مراجعه نمايید.

  چرا هشدار
هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( باشد، 
خاموش  انیه  چند  از  پس  و  روشن  چرا  اين 
، همراه چرا ديگر و  مي شود. ممکن است اين چرا

/يا پیغام در صفحه نمايشگر ظاهر شود.
اگر اين چرا در حین رانندگي روشن شود هر چه 

سريعتر تا نمايندگي مجاز رانندگي کنید.

  چرا هشدار ایربگ
هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
انیه خاموش  بگیرد، اين چرا روشن و پس از چند 
مي شود. در صورت خاموش شدن يا تأخیر در روشن 
شدن نقصي در سیستم وجود دارد. اين موضوع ممکن 
است نقص در عملکرد ايربگ باشد. بالفاصله خودرو را 
متوقف کرده و با نمايندگي ها مجاز تماس حاصل 

نمايید.
چرا هشدار ترمزدستي برقي یا 

                ترمزدستي 
»ترمزدستي  يا  »ترمزدستي«  بخش  اطالعات  به 

برقي« در فصل 2 مراجعه نمايید.

وجود و عملکرد چرا ها هشدار به نوع خودرو و کشور بستگي دارد.



را هشدار )4/4(
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  چرا هشدار پایین بودن فشار باد 
ستی               

باد  فشار  بودن  پايین  »هشدار  بخش  اطالعات  به 
الستیک« در فصل 2 مراجعه نمايید.

  چرا هشدار پایین بودن فشار روغن 
             موتور

قرار   )ON( هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن 
انیه  می گیرد اين چرا روشن شده و پس از چند 
اين چرا  رانندگي  اگر در حین  خاموش مي شود. 
چرا هشدار و صدا بیب(  روشن شود )
متوقف کردن خودرو و خاموش کردن موتور الزامي 

است.
اطالعات  )به  نمايید  بررسی  را  موتور  روغن  سطح 
مراجعه   4 فصل  در  موتور"  روغن  "سطح  بخش 
نمايید(. در صورتی که سطح روغن درست می باشد، 
با  است،  شده  روشن  ديگری  دلیل  به  چرا  اين 

نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

چرا هشدار پایین بودن سطح سوخت
قرار    )ON( هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن 

انیه  می گیرد اين چرا روشن شده و پس از چند 
خاموش مي شود. اگر در حین رانندگي اين چرا 
سريعتر  چه  هر  شد،  روشن  بیب  صدا  با  همراه 

سوخت گیر نمايید.

 چرا هشدار دما مای خن کننده
هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
انیه  می گیرد اين چرا روشن شده و پس از چند 
خاموش مي شود. اگر در حین رانندگي اين چرا 
چرا هشدار همراه صدا  روشن شود ) 
بیب( هر چه سريعتر خودرو را در مکاني امن متوقف 
کرده و تا پايین آمدن دما مايع خنک کننده صبر 

کنید.
در صورتي که هنوز چرا روشن است، سطح مايع 

خنک کننده را بازرسي نمايید.
هرچه سريعتر با نمايندگی های مجاز تماس حاصل 

نمايید.

 چرا هشدار یادآور کمربند ایمني 
 B راننده              

هنگامي که خودرو در حال حرکت است در صورتي که 
راننده هنوز کمربند خود را نبسته باشد، چرا تعبیه 
شده در صفحه نمايش B روشن شده و در صورتي که 
سرعت خودرو به بیش از )12mph )20km/h برسد، 
انیه شنیده مي شود و  صدا بیب برا بیش از 120 

چرا هشدار چشمک مي زند.

وجود و عملکرد چرا ها هشدار به نوع خودرو و کشور بستگي دارد.



رها )1/2( ر و نشان ه نمایش

(rmp x1,000) 1هشدار پایین بودن سطح روغن موتوردور شمار موتور
هنگامي که موتور روشن مي شود، نمايشگر 3 در 
مقدار  در کمترين  موتور  روغن  صورتی که سطح 
خود باشد به راننده هشدار مي دهد. به اطالعات 
مراجعه   4 فصل  در  موتور«  روغن  »سطح  بخش 

نمايید.
بار نمايش داده  اولین  برا  اين چرا هشدار  اگر 
شود با فشار دادن يکي از دکمه ها انتها اهرم 

ف کنید.  شماره 2 مي توانید آنرا ح
از 30  اتوماتیک پس  بطور  مجدد هشدار  نمايش 

انیه خاموش می شوند.
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گیج سوخت 5 
در صورت رسیدن سوخت به پايین ترين سطح، 
چرا هشدار شماره 6 روشن شده و صدا بیب 
گیر  سريعتر سوخت  هرچه  شود.  مي  شنیده 
چرا  روشن شدن  مرتبه  اولین  از  پس  نمايید. 
توانید  مي   )50km( مايل   30 حدود  هشدار 

رانندگي کنید.
چرا نشانگر دمای مای خن کننده 4

از  قبل  بايد   4 شماره  نشانگر   ، عاد حالت  در 
منطقه a قرار داشته باشد. تحت شرايط سخت، 

ممکن است عقربه وارد اين منطقه گردد.
با  همراه  هشدار   چرا  که  زماني  تا 
بیب  صدا  و  نمايشگر  صفحه   در  پیغامي 

ظاهر نشود اين موضوع جد نمي باشد. 
ر و سیستم هشدار یوتر س کام

و سیستم  یوتر سفر  »کام بخش  اطالعات  به 
هشدار« در فصل 1 مراجعه نمايید.



رها )2/2(  ر و نشان ه نمایش
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 )mph يا kph( 7 سرعت سنج

یر هشدار سرعت با آ
که  صورتي  در  کشور،  و  خودرو  مدل  به  بسته 
 )120km/h( باال  سرعت خودرو در طول سفر 
بار حدوداً  يک  انیه  هر 40  ير  آ باشد   72mph

انیه به صدا درمي آيد.  10

ه نمایشگر در مایل  ص
 )km/h تبديل اختیار به کیلومتر(

 )OFF( هنگامي که سوئیچ در موقعیت خاموش -
را در   10 يا   9 از دکمه ها شماره  باشد يکي 
را   8 دکمه  و  داده  فشار   2 شماره  اهرم  انتها 

روشن کنید.
انیه  ، برا حدوداً ده  - نشانگر واحد سرعت سن
س واحد جديد نمايش داده  چشمک مي زند، س
مي شود. هنگامي که چشمک زدن واحد متوقف 

شد دکمه شماره 9 يا 10 را رها کنید.
را  عملکرد  اين  قبلي،  وضعیت  به  بازگشت  برا 

دوباره تکرار نمايید.
مي شود  قطع  باطر  مدار  که  هنگامي  توجه: 
یوتر سفر و سیستم هشدار به طور اتوماتیک  کام

به واحدها اندازه گیر اولیه باز مي گردند.



ات کل )1/2( ال ر ا یوتر س کام

ر 1 یوتر س کام
بسته به مدل خودرو، شامل عملکردها زير مي 

باشد :
- مسافت طي شده در طول سفر

- پارامترها سفر
- پیغام اطالعات

- پیغام نقص عملکرد )مربو به چرا هشدار
) 

- پیغام هشدار )مربو به چرا هشدار (
- منو تنظیمات سفارشی ساز

داده  توضیح  بعد  صفحه  در  عملکردها  اين  همه 
شده اند.

ه نمایشگر 2 و 3  کلیدها انتخاب ص
بت اطالعات )دکمه شماره 2( باال يا )دکمه  برا 
)اين  فشار دهید  متوالي  بطور  را  پايین   )3 شماره 

نمايشگر به مدل خودرو و کشور بستگي دارد(.
بت مسافت کل و مسافت طي شده در سفر  )a

b( پارامترها سفر
- سوخت مصرف شده

- متوسط مصرف سوخت
- مصرف کنوني سوخت

- محدوده مسافت قابل پیمايش
- مسافت طي شده در سفر

- متوسط سرعت
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c( فاصله  زماني تعويض روغن
d( نمايشگر فشار باد الستیک

e( منو تنظیمات سفارشی ساز
بت اطالعات سفر، باز خواندن پیغام و نقص ها   )f

عملکرد



ات کل )2/2( ال ر ا یوتر س کام

1-59

ر ر کردن مسافت طي شده س ص
با انتخاب "trip mileage recorder" در صفحه 
نمايشگر، دکمه 2 يا 3 را تا صفر شدن اطالعات 

فشار دهید.

ر کردن( ر )دکمه ص ر کردن پارامترها س ص
با نشان دادن يکي از پارامترها سفر در صفحه 
نمايشگر، دکمه 2 يا 3 را تا صفر شدن آن فشار 

دهید.

ي از مقادیر نمایش داده شده پ  سیر بع ت
ر کردن از ص

پس از فشار دادن دکمه صفر کردن مقادير میزان 
متوسط مصرف سوخت، محدوده و متوسط سرعت 
ابت و قابل اطمینان تر خواهند  نمايش داده شده 

شد.

با صفر کردن اطالعات پس از رانندگي، برا چند 
افزايش محدوده را متوجه خواهید  اولیه  کیلومتر 
شد. اين محدوده شامل میانگین مصرف سوخت از 
آخرين بار که دکمه صفر کردن فشار داده شده 

است، مي باشد.
يابد  مي  کاهش  مصرف سوخت  متوسط  بنابراين 

زماني که 
- متوقف کردن گاز دادن

- رسیدن موتور به دما عملکرد )در صورتي که 
موتور سرد باشد کلید صفر کردن را فشار دهید(
- در صورت رانندگي درون شهر به جاده ها 

برون شهر 
ر ر کردن اتوماتیکي پارامترها س ص

در  پارامترها  از  کدام  هر  مقادير  که  صورتي  در 
صفر  اتوماتیک  بطور  باشند  خود  سطح  باالترين 

مي شوند.
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نمایش اطالعات زیر به نوع تجهیزات خودرو و کشور بستگي دارد.

سیر اطالعات نمایش داده شدهنمونه های انتخابی ت

 
ر بت مسافت طي شده کلي و مسافت طي شده در س  )a

 
ر b( پارامترها س

سوخت مصر شده
مصرف سوخت از آخرين بار صفر کردن

 
ر کردن متوس مصر سوخت از آخرین بار ص

مقدار نمايش داده شده پس از حداقل 400 متر از آخرين بار صفر کردن
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نمایش اطالعات زیر به نوع تجهیزات خودرو و کشور بستگي دارد.

سیر اطالعات نمایش داده شدهنمونه های انتخابی ت

 

مصر کنوني سوخت
اين مقدار در سرعت باال 5km/h نمايش داده مي شود.

 

دوده مسافت قابل پیمایش م
اين محدوده میانگین مصرف سوخت، از آخرين بار که دکمه صفر کردن فشار 

داده شده است را نشان مي دهد. اين مقدار حداقل پس از 400 متر نمايش داده 
مي شود.

توجه: ممکن است اين اطالعات براساس مسیر، نحوه رانندگي، شرايط جاده 
)سراشیبی يا سرازيری( و سرعت خودرو با موقعیت واقعي مرتبط نباشد.

 
مسافت طي شده از آخرين بار صفر کردن

 

سرعت متوس از زمان آخرين بار صفر کردن
اين مقدار پس از 400 متر رانندگي نمايش داده مي شود.
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نمایش اطالعات زیر به نوع تجهیزات خودرو و کشور بستگي دارد.

سیر اطالعات نمایش داده شدهنمونه های انتخابی ت

c( مسافت طي شده قبل از تعوی روغن
ماه  و  )درمايل/کیلومتر  تعويض روغن جديد  تا  مانده  باقي  فاصله 
چندين  زمان  اين  به  شدن  نزديک  حین  شود(  مي  داده  نمايش 

ير است. حالت امکان پ
يا   )1500  km( مايل  از 900  کمتر  مانده  باقي  زمان  مسافت/   -

يک ماه: پیغام
با  همراه   »oil change in« يا   «scheduale oil chg in»

نزديکترين عبارت »فاصله يا زمان« نمايش داده مي شود.
- محدوده معادل 0km/miles ,service date reached : پیغام 

هشدار  چرا  با  همراه   «oil change required»
نمايش داده مي شود.

اقدام  سريعتر  هرچه  باشد  مي  روغن  تعويض  نیازمند  خودرو 
کنید.

NB : بسته به مدل خودرو، مسافت طي شده پیش از تعويض روغن براساس نحوه رانندگي متفاوت است )رانندگي متعدد در سرعت پايین، مسافرت ها 
ي از موارد نسبت به فاصله واقعي طي شده  کوتاه، افزايش استفاده از دور درجا، بکسل کردن و غیره(. مسافت باقي مانده تا تعويض روغن بعد در بع

کاهش مي يابد.
فواصل تعويض روغن به برنامه تعمیر و نگهدار بستگي دارد: لطفاً به بخش تعمیر و نگهدار خودرو خود مراجعه نمايید. 

انیه تا نمايش محدوده دائماً نگه  صفر کردن: برا صفر کردن مسافت طي شده پیش از تعويض روغن، يکي از دکمه ها صفر کردن را برا حدوداً 10 
داريد.
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نمایش اطالعات زیر به نوع تجهیزات خودرو و کشور بستگي دارد.

سیر اطالعات نمایش داده شدهنمونه های انتخابی ت

 

ارشی ساز یمات س d( منو تن
ي از عملکردها خودرو قابل تنظیم هستند )زبان صفحه نمايشگر،   بع

کنترل فاصله پارك جلو و عقب و غیره.( به اطالعات بخش »منو 
« در فصل 1 مراجعه نمايید. تنظیمات سفارشی ساز

 

e( نمایش پیغا داخل خودرو
  نمايش متوالي: 

- پیغام اطالعات )ايربگ سرنشین oFF و غیره(
- پیغام نقص در عملکرد )بازرسی سیستم انژکتور و غیره(
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اين موارد در مرحله روشن کردن خودرو و يا دادن اطالعاتي راجع به انتخاب يا نحوه  رانندگي به شما کمک خواهند کرد.
نمونه هايي از پیغام ها اطالعاتي آورده شده است. 

سیر اطالعات نمایش داده شدهنمونه پیغا ها ت

“Battery Low start Engine”
برای شار کردن باطری موتور بايد استارت بخورد )مثاًل اگر بعد از خاموش کردن موتور برا مدتي به راديو 

گوش دهید(.

“Please remove key card”.هنگام ترك خودرو، جدا کردن کارت رنو از کارت خوان را به شما يادآور مي کند

“cheking control Function”و فعال شدن عملکرد خود عیب يابي oN با قرار گرفتن سوئیچ در موقعیت

“Traction control off”.را غیرفعال نموده ايد ASR نشانگر اين است که شما عملکرد

“Turn steering wheel START” .رخانید به منظور قفل نشدن ستون فرمان در حین فشار دادن دکمه استارت خودرو، فرمان را اندکي ب

“No message available”.هیچ هشدار وجود ندارد

“Streeing wheel not locked”.نشانگر اين است که ستون فرمان قفل نشده است

“stop vehicle”
نشانگر نقص در ترمزدستي الکترونیکي است. ترمزدستي الکترونیکي را به صورت دستي درگیر کرده و با 

ابت ماندن خودرو اطمینان حاصل نمايید. اشتن مانع زير خودرو از  گ
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اين پیغام ها با چرا هشدار نمايش داده مي شود و بدان معنا است که بايد تا نمايندگي مجاز با احتیا رانندگي کنید. در صورت عدم رعايت اين 
توصیه، خودرو شما در معر آسیب قرار خواهد گرفت.

بت مي شوند. چرا هشدار  روشن باقي مي ماند.  یوتر  انیه اين پیغام ها ناپديد مي شوند و در کام در صورت فشار دادن دکمه انتخاب يا پس از چند 
نمونه هايي از پیغام ها نقص در عملکرد آورده شده است.

سیر اطالعات نمایش داده شدهنمونه پیغا ها ت

“clean diseal Filter”.نشانگر وجود آب در فیلتر سوخت مي باشد

“check Lighting”.نشانگر نقص در چرا راهنما جلو مي باشد

“check vehicle”.نشانگر نقص در يکي از سنسورها پدال يا سیستم مديريتي باطر مي باشد

“check airbag”
نشانگر نقص در سیستم حفاظتي مکمل کمربند ايمني است. در هنگام بروز تصادف، ممکن است ايربگ 

فعال نشود.

 check anti-pollutions” 

“system
نشانگر نقص در سیستم فیلتر ذرات خودرو مي باشد.

“check injeetion system”.نشانگر نقص در موتور مي باشد
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با  نکنید.  روشن  را خاموش کرده و مجدداً  را متوقف کنید. موتور  ايمني خود بالفاصله خودرو  برا  اين چرا هشدار  روشن شد،  هنگامي که 
نمايندگي ها مجاز تماس حاصل نمايید.

نمونه هايي از پیغام ها هشدار آورده شده است. توجه: اين پیغام ها هم به صورت مجزا و هم متناوباً نمايش داده مي شوند )هنگامي که چندين پیغام برا 
نمايش دادن وجود دارد( و ممکن است با چرا هشدار/ و يا صدا بیب همراه باشد.

سیر اطالعات نمایش داده شدهنمونه پیغا ها ت

“Engine failure hazard”.نشانگر دا کردن موتور، يا نقص در انژکتور يا فشار روغن موتور مي باشد

Power steering fault” or”

“Risk of streeing locking”.نشانگر نقص در نیروی کمکی يا خطر قفل شدن فرمان وجود دارد

“parking brake fault”
نشانگر نقص در ترمزدستي الکترونیکي است. ترمزدستي الکترونیکي را به طور دستي درگیر کنید. با 

ابت ماندن خودرو اطمینان حاصل نمايید. اشتن مانع زير خودرو از  گ

“Battery charging fault”)نشانگر نقص مدار شار باطر )آلترناتور و غیره
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یوتر  کام در  عملکرد  اين  مجهز،  خودروها  در 
سفر و سیستم هشدار 1 تعبیه شده که به شما 
عملکردها  از  ي  بع کردن  غیرفعال  فعال/  اجازه 

را مي دهد.

ارشی ساز  یمات س دسترسي به منو تن
هر  نیست،  حرکت  حال  در  خودرو  که  هنگامي 
پیغام  که  زماني  تا  را   3 يا   2 ها  دکمه  از  کدام 
«setting menu:press and hold» درصفحه 

نمايشگر 1 نمايش داده مي شود فشار دهید.
ها  دکمه  از  کدام  هر  منو  به  شدن  وارد  برا 

انیه فشار دهید. شماره 2 يا 3 را بیشتر از دو 

یمات اعمال تن
يکي از دکمه ها 2 يا 3 را برا تغییر عملکرد 

انتخاب نمايید.
a( قفل کردن اتوماتیک درب در حین رانندگي

b( فعال شدن اتوماتیک برف پاك کن شیشه عقب 
هنگام قرار گرفتن در موقعیت دنده عقب

c( چرا ها نور پايین اتوماتیک
d( سنسور پارك عقب

e( صدا سنسور پارك
F( زبان

 عملکرد فعال است 
            عملکرد غیرفعال است

هنگامي که يکي از عملکردها را انتخاب کرديد، با 
فشار دادن هر کدام از دکمه ها 2 و 3 عملکرد 
از  کدام  هر  انتخاب  صورت  در  دهید:  تغییر  را 
 «LANGUGE» يا  «parking sensor volume»
انتخابي جديد به شما داده مي شود )درجه کنترل 
اين  در  نمايشگر(.  صفحه  زبان  يا  پارك  فاصله 
داشتن  نگه  با  و  کرده  انتخاب  را  عملکرد  صورت 
هر کدام از دکمه ها 2 يا 3 را تأيید کنید، مقدار 
عملکرد  جلو  در  توسط   شده  انتخاب 

نمايش داده مي شود. 
برا خار شدن از منو، فلش برگشت را انتخاب 
کرده و هرکدام از دکمه ها 2 يا 3 را فشار دهید.

حین  را  ساز  سفارشی  تنظیمات  منو 
خودروها  کرد.  تنظیم  توان  نمي  رانندگي 
باال  سرعت  با  معمولي  گیربکس  به  مجهز 
0mph( )20km/h( 12mph برای خودروهای 
مجهز به گیربکس اتوماتیک( ، نمايشگر داخل 
یوتر  کام حالت  به  اتوماتیک  بطور  خودرو 

سفر و وضعیت سیستم هشدار برمي گردد.
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هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
دارد ، زمان و بسته به مدل خودرو، دما بیرون 

نمايش داده مي شود.

A نمایشگر
در خودروها مجهز به اين سیستم، دکمه ها 

1 و 2 برا تنظیم ساعت استفاده مي شوند.
دکمه 1 را برا تنظیم ساعت و دکمه 2 را برا 

تنظیم دقیقه فشار دهید.

B نمایشگر
چند  لمسي  نمایش  ه  ص به  مجهز  خودروها 

ن و غیره وره، سیستم کم ردیاب، تل من
به  تجهیزات  خاص  عملکرد  فهمیدن  منظور  به 
دستورالعمل ها مجزا هر بخش مراجعه نمايید.

نمایشگر دما بیرون
: توجه خا

 +3 و  درجه  بین3-  بیرون  دما  که  هنگامي 
درجه باشد کارکتر  OC چشمک مي زند )نشانگر 

خطر تشکیل يخ مي باشد(

نشانگر دما بیرون
مربو  يخ  تشکیل  که  هنگامي 
و  رطوبت  اطراف،  هوای  و  آب  به 
برا  بیرون  دما  تنها  باشد،  دما 

شناسايي يخ کافي نمي باشد.

در صورتي که منبع برق قطع شده است )باتر 
و  است  شده  قطع  منبع  کشي  سیم  جداشده، 

غیره(، ساعت بايد مجدداً تنظیم شود.
توصیه می شود اين تنظیمات درحین رانندگی 

انجام نگیرد.
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 C نمایشگر
)خودروها مجهز به دکمه ها 4 و5( 

تنظیمات  وضعیت  به  شدن  وارد  منظور  به 
هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( است 
دکمه ها 4 و 5 را فشار دهید: نمايشگر 3 ظاهر 
مي شود. تا چشمک زدن دقیقه و ساعت منتظر 
بمانید. دکمه 5 را برا انتخاب ساعت فشار دهید.

هنگامي که ساعت چشمک زد، مکرراً فشار دهید 
يا با يک بار فشار دادن و نگه داشتن دکمه 4، آنها 

را تنظیم نمايید.

با فشار و نگه داشتن دکمه 5 برا تأيید زمان اين 
دقیقه  که  هنگامي  برسانید.  پايان  به  را  عملکرد 
چشمک مي زند، مکرراً فشار دهید يا با يک فشار 

و نگه داشتن دکمه 4 آنها را تنظیم نمايید.
ابت شدن نمايشگر رو ساعت و دقیقه برا دو 

انیه تنظیمات ساعت و دقیقه را تأيید مي کند.
با فشار دادن دکمه 4 و 5 از تنظیمات زمان خار 

شويد.

جدا  )باطر  باشد  شده  قطع  برق  منبع  اگر 
شده باشد، منبع سیم کشي قطع شده باشد، 

غیره( ساعت بايد مجدداً تنظیم شود.
حین  در  تنظیمات  اين  شود  مي  توصیه 

رانندگي انجام نگیرد.
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غربیل فرمان
تنظیم ارتفاع و عمق، بسته به مدل خودرو. اهرم 
1 را کشیده و غربیلک فرمان را تا موقعیت دلخواه 
س، اهرم را کاماًل به سمت عقب  حرکت دهید. س
باال نقطه مقاومت بکشید تا غربیلک فرمان قفل 
شود. از قفل شدن صحیح غربیلک فرمان اطمینان 

حاصل نمايید.

فرمان با نیرو کمکي )برقی( 
سیستم  به  مجهز  متغیر،  برقي  فرمان  سیستم 
نیرو  اعمال  سطح  که  است  الکترونیکي  کنترل 
کمکي را بر حسب سرعت خودرو تغییر مي دهد.

تر خواهد  پارك کردن راحت  فرمان دادن هنگام 
سرعت  که  هنگامي  بیشتر(  راحتي  )برا  شد. 
فرمان  نیاز  مورد  نیرو  يابد  مي  افزايش  خودرو 
بطور پیشرونده ا افزايش پیدا مي کند )برا باال 

بردن ايمني در سرعت باال(

که  زمانی  امنیتی،  داليل  به  بنا 
خودرو بی حرکت می باشد غربیلک 

فرمان را تنظیم نمايید.

هرگز  است،  حرکت  بي  خودرو  که  هنگامي 
غربیلک فرمان را کاماًل قفل نکنید.

با باطر دارا شار کم رانندگي نکنید.
کار  درستي  به  فرمان  غربیلک  است  ممکن 
نکند. هنگامي که سوئیچ در موقعیت خاموش 
(OFF) است يا در صورتی که سیستم دارا 
نقص باشد غربیلک فرمان را مي توان چرخاند، 

اما نیرو بیشتر نیاز است.
سرعت  به  فرمان  غربیلک  که  صورتي  در 
شنیده  صدايي  است  ممکن  شود  چرخانده 

شود. 
اين امر عاد است.

در  را  سوئیچ  سرازير  در  گاه  هیچ 
موقعیت خاموش (OFF) قرار ندهید  و 
نین در رانندگي با شرايط عاد هم  هم
اين عمل را انجام ندهید )نیرو کمکي 

موجود نمي باشد(
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آینه ها بغل

یم تن
با استفاده از دکمه 3 آينه بغل را انتخاب نموده 
س با استفاده از دکمه 1تا نقطه دلخواه تنظیم  س

نمايید.

آینه ها بغل مجهز به گرمکن
)بسته به مدل خودرو(

شیشه  يخ زدايی  با  همزمان  بغل  آينه  يخ زدايی 
عقب عمل مي کند.

آینه ها تاشو بغل
)بسته به مدل خودرو(

بغل  ها  آينه  مي شود،  قفل  که خودرو  هنگامي 
بطور اتوماتیک تا مي شوند )دکمه 2 در موقعیت 
دفعه  برا  موتور  اين حالت، هنگامي که  در   .)B

بعد روشن مي شود آينه ها باز مي شوند.
ي از موارد، مي توانید آينه ها بغل را تا  در بع
کنید )دکمه 2 در موقعیت C( يا باز کنید )دکمه 

 .)A 2 در موقعیت
برای  می شود.  غیرفعال  اتوماتیک  حالت  س  س
در  را   2 دکمه  حالت،  اين  مجدد  کردن  فعال 

موقعیت B قرار دهید.
آینه دید عقب داخلي

موقعیت اين آينه را مي توان تنظیم نمود.
آینه دید عقب با اهر 4

از  اجتناب  منظور  به  شب،  در  رانندگي  هنگام 
اهرم  پشتي،  خودرو  جلو  چرا  انعکاسي  نور 
کوچک 4 که زير آينه ديد عقب داخلي واقع شده 

است را حرکت دهید.
آینه دید عقب داخلي بدون اهر 4

اگر چرا های خودرو پشتي شما در شب روشن 
باشد، آينه ديد عقب داخلي بطور اتوماتیک تیره تر 

مي شود.

آينه ها بغل راننده دارا دو نقطه 
ه  تعريف شده مي باشد. نقطه E آن
عقب  شیشه  از  عاد  طور  به  که 
نشان داده مي شود را نشان مي دهد.

نقطه D میدان ديد جانبي عقب را افزايش مي 
دهد. اشیا در نقطه D خیلي دورتر از موقعیت 

واقعیشان بنظر مي رسند.
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بو
A کنار قاب )برجستگي( رو فرمان را فشار دهید

فال زدن چرا جلو
اهرم راهنما 1 را به سمت خودتان بکشید تا چرا 

ها جلو چشمک بزنند.

چرا ها راهنما
غربیلک  موازات  به  چرخش  جهت  در  را   1 اهرم 
روشن  راهنما  چرا های  تا  دهید  حرکت  فرمان 

شوند.
حالت ت ضربه

اندازه  به  فرمان  است  ممکن  رانندگي،  هنگام  به 
به  اتوماتیک  بطور  راهنما  اهرم  تا  رخد  ن کافي 

موقعیت شروع خود بازگردد.
موقعیت  در  اندکي  را   1 اهرم  موارد  از  ي  بع در 
نقطه  به  اهرم  نمايید:  آزاد  س  س داده  قرار  میانه 
خودرو  مدل  به  بسته  و  برمی گردد  خود  ابتدايي 

 چرا ها هشدار خطر )فالشر(نشانگرها سه بار چشمک خواهند زد.
راهنما )جلو،  را فشار دهید. چرا ها   2 دکمه 
عقب( و چرا های موقعیت بطور همزمان چشمک 

خواهند زد.
مواقع  به  نیاز  هنگام  در  تنها  را  چراغها  اين 
اضطرار يا پارك در مناطق ممنوعه يا رانندگي 
در شرايط سخت برا هشدار دادن به رانندگان 
ديگر خودروها فعال کنید. بسته به مدل خودرو، 
کاهش  با  خطر  هشدار  ها  چرا  است  ممکن 
فشار  با  بزنند.  چشمک  اتوماتیک  بطور  سرعت، 
خاموش  را  آنها  مي توانید   2 شماره  دکمه  دادن 

کنید.
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  چرا ها کوچ
رخانید تا رو به  حقله 2 را بر رو دسته راهنما ب

رو نقطه 3 قرار بگیرد.

عملکرد چرا ها روشنایي در روز
روشن  موتور  که  هنگامي  مدل خودرو،  به  بسته 
مي شود اين چرا ها نیز بطور اتوماتیک روشن 

مي شوند.
بخش  اطالعات  به  کردن  غیرفعال  فعال/  برا 
 1 فصل  در   » ساز سفارشی  تنظیمات  »منو 

مراجعه نمايید.

  چرا ها نور پایین
عملکرد دستي

به  رو  تا  رخانید  ب راهنما  رو دسته  را   2 حقله 
رو نقطه 3 قرار بگیرد. چرا هشدار در صفحه 

نمايشگر روشن مي شود.
عملکرد اتوماتی

)بسته به مدل خودرو(
تا  رخانید  ب راهنما  دسته  رو  بر  را   2 حلقه 

AUTO روبه رو نقطه 3 قرار بگیرد.
اعمال  بدون  شود،  مي  روشن  موتور  که  هنگامي 
حرکتي رو اهرم راهنما 1، چرا ها نور پايین با 
توجه به روشنايي بیرون خاموش يا روشن مي شوند.

  چرا ها نور با
هستند  روشن  پايین  نور  ها  چرا  که  هنگامي 
اهرم 1 را به طرف خود بکشید. اين چرا هشدار 
برا  شد  خواهد  روشن  نمايشگر  صفحه  در 
برگرداندن چرا ها نور پايین اهرم 1 را مجدداً 

به طرف خود بکشید.

عملکرد  شب،  در  رانندگي  از  قبل 
صحیح تجهیزات الکتريکي را بررسي 
نمايید و نور چرا ها را تنظیم نمايید 
)در صورتي که وزن خودروها شما 

در حالت عاد نمي باشد(. 
به عنوان يک اقدام احتیاطي، تار نبودن چرا ها 
را بررسي نمايید )توسط کثیفي، گل، برف يا 

اشیايي که رو چرا ها قرار گرفته باشند(.

با خودروها  هنگام رانندگي در سمت چ 
فرمان سمت چ )يا برعکس(، در تمام طول 
تنظیم  مجدداً  را  ها  چرا  بايد  راننده  توقف 
را   1 فصل  در  پايین«  نور  »تنظیم   ( نمايید 

ببینید(.
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چرا ها راهنما
پايین  نور  که  صورتي  در،  خودرو  مدل  به  بسته 
زاويه  )سرعت،  خاص  شرايط  تحت  باشد  روشن 
هنگام  غیره(  و  دنده  انتخاب  فرمان،  غربیلک 
چرخیدن خودرو، چرا ها نور پايین به سمتي 
که فرمان چرخیده است، برا روشن کردن مسیر 

چرخش تغییر مي کنند.
نقص در عملکرد

پیغام  که  هنگامي  خودرو،  مدل  به  بسته 
هشدار  چرا  با  همراه   «check lighting»
بیانگر  شود،  ظاهر  نمايشگر  صفحه  در   
نقص در روشنايي خودرو مي باشد. با نمايندگي ها 

مجاز تماس حاصل نمايید.

: نکته خا
صورت  به  نورپايین  چرا های  که  صورتی  در   -
اندازه  به  محیط  نور  اگر  و  شوند  روشن  دستی 
ابت  کافی باشد گردش و تنظیم چرا های جلو 

باقی می مانند.
-  اگر چرا های جلو به صورت اتوماتیک در هنگام 
خودکار  تنظیم  شود،  روشن  خودرو  گردش 
فعال  خودرو  بعدی  گردش  در  جلو  چرا های 

می شوند.
حرکت  بي  خودرو  و  روشن  موتور  که  هنگامي   -
باشند،  روشن  پايین  نور  ها  چرا  اگر  است 
خودشان  اولیه  حالت  به  جلو  چرا های  تنظیم 
انجام نشود نقصی در  اين عمل  اگر  برمی گردد، 

سیستم وجود دارد.
خامو کردن چرا ها

دو روش وجود دارد:
- دستي، حلقه 2 را روبه رو 0 قرار دهید.

راننده  درب  شود،  خاموش  موتور  که  هنگامي    -
باز يا خودرو قفل  باشد، بطور اتوماتیک چرا ها 
که  هنگامي  حالت،  اين  در  می شوند.  خاموش 
حالت  در  ها  چرا  شود  روشن  مجدداً  موتور 
پیشین براساس موقعیت حلقه 2 روشن مي شوند.

در صورتي که چرا ها مه شکن روشن  توجه: 
باشند بطور اتوماتیک خاموش نخواهند شد.

 «see-Me-home Lighting» عملکرد
امکان روشن  اين عملکرد  به مدل خودرو،  بسته 
شما  به  را  جلو  ها  الم  مدت  کوتاه  شدن 
درب  کردن  باز  هنگام  نور  ايجاد  )برا  دهد  مي 

پارکینگ(
و قرار  هنگا خامو بودن موتور و چرا  ها 
داشتن حلقه 2 در موقعیت 0 اهرم 1 را به سمت 
خود بکشید. چرا ها نور پايین برا حدود سي 

انیه روشن مي شود.
برا افزايش اين مدت، چهار بار اهرم را به طرف 
باال بکشید )حداکثر زمان دو دقیقه است(. بسته 
به مدل خودرو، پیغام «see-Me-home» همراه 
اين عملکرد در صفحه  تأيید  برا  با چرا زمان 

نمايشگر ظاهر مي شود. 
بطور  اينکه  از  پیش  چرا  کردن  خاموش  برا 
هر  در  را   2 حلقه  شوند،  خاموش  اتوماتیک 

موقعیتي که هست به موقعیت 0 حرکت دهید.
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یر هشدار روشن بودن چرا ها آ
باشد ولي چرا ها  در صورتي که موتور خاموش 
روشن باشند، پس از باز کردن درب راننده صدا 
بصدا  ها  چرا  بودن  روشن  هشدار  برا  بیب 

درمي آيد.

  چرا ها مه شکن جلو
رو  روبه  تا  رخانید  ب  1 اهرم  رو  را   4 حلقه 

س آنرا رها کنید. نقطه 5 قرار بگیرد س
عملکرد چرا ها مه شکن به روشنايي انتخابی 
در  هشدار  چرا  و  دارد،  بستگي  خودرو  بیرون 

صفحه نمايشگر ظاهر مي شود.

  چرا مه شکن عقب
رخانید تا روبه رو نقطه   حقله 4 را رو اهرم ب

س آنرا رها کنید. 5 قرار بگیرد س
انتخاب  روشنايي  به  مه شکن  چرا ها  عملکرد 
چرا  و  دارد  بستگی  شما،  توسط  خودرو  شده 

هشدار در صفحه نمايشگر ظاهر می شود.
به  شکن،  مه  ها  چرا  به  نیاز  عدم  صورت  در 
منظور جلوگیر از آسیب به ديگر رانندگان آنها 

را خاموش کنید.

خامو کردن چرا ها
برا خاموش کردن چرا ها مه شکن حلقه 4 

رخانید. را مجدداً روبه رو نقطه 5 ب
چرا ها هشدار مربو به اين چرا ها در صفحه 

نمايشگر خاموش مي شوند.
شوند  خاموش  بیرونی  چرا های  که  هنگامی 

چرا های مه شکن جلو و عقب خاموش می شوند.

هنگام رانندگي در مه يا برف، يا حمل اشیايي 
گرفته اند  قرار  خودرو  سقف  از  باالتر  که 
چرا ها جلو بطور اتوماتیک روشن نخواهند 

شد.
ولیت روشن کردن چرا ها مه شکن به  مس
در  هشدار  ها  چرا  باشد:  مي  راننده  عهده 
صفحه نمايشگر در صورت روشن بودن )چرا 
هشدار روشن( يا خاموش بودن )چرا هشدار 

خاموش( به شما اطالع مي دهند.
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 A کنترل  عملکرد،  اين  به  مجهز  خودروها  در 
اجازه  تنظیم ارتفاع نور بر اساس بار را به شما 

مي دهد. 
آوردن  پايین  برا  پايین  سمت  به  را   A کنترل 
چرا ها جلو و برا باال بردن آنها به سمت باال 

رخانید. ب
در خودروهايي که به اين عملکرد مجهز نیستند 

کنترل A بطور اتوماتیک تنظیم مي شود.

یم دستي  برا تن
یم کنترل  نمونه هایي از موقعیت ها برا تن

A بر اساس وزن

راننده تنهاست یا همراه با سرنشین جلو 
0است

راننده همراه با سرنشین جلو و ی
0سرنشین در عقب

راننده همراه با سرنشین جلو و
1دو یا سه سرنشین در عقب

راننده همراه با سرنشین جلو و
3سه سرنشین در عقب و بار
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یم موقتي تن
درب موتور را باز نمايید و نقطه B را در نزديکي 

يکي از چرا ها جلو شناسايي کنید.
پیچ  آچار  يک  از  جلو،  نورها  از  کدام  هر  برا 
به  چهارم  يک  را   1 پیچ  کنید،  استفاده  گوشتي 
چرا  نور  آوردن  پايین  برا   – عالمت  سمت 

رخانید. ب
اين  ديگر  بار  يک  شروع  نقطه  به  برگشتن  برا 
مسیر را تکرار کنید: پیچ 1 را يک چهارم به سمت 

رخانید. ، ب عالمت + برا باال آوردن نور چرا

سمت  فرمان  خودروها  با  رانندگي  هنگام 
را  چرا ها  توقف،  طول  در  برعکس(  )يا  چ 

بطور موقتي تنظیم نمايید.
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خودروها مجهز به بر پاک کن و شیشه شوی 
شیشه جلو متناوب

A  پارک 
B  حرکت با دور متناوب

پاك کن چند  برف  کردن  بار حرکت  هر  بین 
 2 حلقه  چرخاندن  با  شود.  مي  متوقف  انیه 

فاصله بین تمیز کردن تغییر مي کند.
C  حرکت عاد بر پاک کن
D  حرکت سری بر پاک کن

.

: در حین رانندگي اگر خودرو متوقف  توجه خا
شود حرکت برف پاك کن آهسته مي شود.

برا مثال ، حرکت سريع برف پاك کن ها به حالت حرکت 
نرمال برف پاك کن ها تبديل خواهد شد. به محض اينکه 
خودرو حرکت کند، سرعت برف پاك کن ها به حالت 

اولیه ای که انتخاب شده بودند، برمی گردد.
عملکرد  کنید،  استفاده   1 اهرم  از  که  صورتي  در 

اتوماتیک لغو خواهد شد.

شو  شیشه  سنسور  به  مجهز  خودروها 
جلو

A  پارک
B  عملکرد اتوماتی بر پاک کن

هنگامي که اين موقعیت انتخاب شود، سیستم 
قطرات آب را روی شیشه جلو شناسايي کرده و 
برف پاك کن با سرعت مناسب فعال مي شود.

تغییر در آستانه  امکان   ،2 با چرخاندن حلقه 
فعال شدن و زمان پارك کردن مي باشد. 

- E : حداقل حساسیت
- F : حداکثر حساسیت

توجه: در هوا مه آلود يا بارش برف امکان فعال 
شدن اتوماتیک برف پاك کن وجود ندارد و فعال 

شدن آن به عهده راننده مي باشد. 
C - سرعت عاد بر پاک کن
D - سرعت با بر پاک کن

در  سوئیچ  که  هنگامی  خودروها،  تمامی  برای 
موقعیت روشن )ON( است دسترسی به موقعیت 
ير می باشد و نقا B و D تنها زمانی  C امکان پ

قابل دسترس هستند که موتور روشن باشد.
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شیشه شو شیشه جلو
ی در موقعیت روشن )ON( قرار  هنگامی که سو

س رها کنید. دارد اهرم 1 را کشیده س
يک کشش کوتاه سیگنال ها برف پاك کن را به 

همراه شیشه شو فعال مي کند.
به  بار  سه  را  کن  پاك  برف  طوالني  يک کشش 
حرکت  با  انیه،  چند  از  پس  درآورده،  حرکت 
چهارم، عالوه بر آن شیشه شو هم فعال مي شود.

شیشه شو چرا جلو
چرا جلو روشن است.

به  و  داده  فشار  را   1 اهرم  مجهز،  خودروها  در 
انیه به طرف خود بکشید، شیشه شو  مدت 1 
شیشه جلو و شیشه شو چرا جلو بطور همزمان 

فعال مي شوند.
توجه: در صورتي که سطح مايع شیشه شو به 
شو  شیشه  سیستم  است  ممکن  برسد  حداقل 

چرا جلو متوقف شود.
هنگامي که موتور روشن است مايع شیشه شو 
را پر کنید، شیشه شو شیشه جلو فعال مي شود.

در آب و هوا سرد و برفي پیش از فعال کردن 
برف پاك کن از يخ نزدن آنها در شیشه جلو 
)شامل ناحیه مرکز واقع در پشت آينه ديد 
اطمینان حاصل  و شیشه عقب  داخلي(  عقب 

نمايید )خطر دا شدن موتور برف پاك کن(

در حال کار کردن در محفظه موتور 
از قرار داشتن اهرم برف پاك کن در 

موقعیت A اطمینان حاصل نمايید.
خطر آسیب ديدگي

پیش از هرگونه عملیات رو شیشه 
جلو )شستن خودرو، يخ زدايي، پاك 
کردن شیشه جلو و غیره( اهرم 1 را 

در موقعیت A )پارك( قرار دهید.
خطر آسیب ديدگي و / يا جراحت 
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  بر پاک کن عقب
هنگامي که سوئیچ در حالت روشن )ON( است، 
3 قرار  1 را در راستای نقطه  2 رو اهرم  حلقه 

س رها کنید. داده س
رخانید. برا توقف عملیات، حلقه 2 را مجدداً ب

دفعات تمیز کردن برحسب سرعت خودرو متغیر 
مي باشد.

.

             عقب  شیشه شو  بر پاک کن شیشه 
هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( است 

اهرم 1 را بکشید.
بر پاک کن شیشه عقب در دنده عقب 

بخش  اطالعات  به  عملکرد  اين  کردن  فعال  برا 
 1 فصل  در   » ساز سفارشی  تنظیمات  »منو 

بررسي مراجعه نمايید. را  کن  پاك  برف  ها  تیغه  شرايط 
نمايید. عمر مفید آنها به عهده شما مي باشد.

جلو  ها، شیشه  تیغه  باشند:  تمیز  بايد  آنها   -
و عقب را دائماً با آب صابون تمییز نمايید.

- هنگامي که شیشه جلو و عقب کثیف است 
از آنها استفاده نکنید.

- در صورت عدم استفاده برا مدت طوالني 
آنها را از شیشه عقب و جلو آزاد نمايید. 

در صورت فقدان کارآيي آنها را تعويض نمايید: 
تقريباً سالي يک بار

پیش از استفاده از برف پاك کن عقب، مسدود 
نبودن مسیر حرکت آن را بررسي نمايید.

از بازو برف پاك کن برا باز و بسته کردن 
صندوق عقب/ محفظه بار استفاده نکنید.
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ید مخزن سوخت رفیت م
حدوداً 59 لیتر

کردن  باز  برا  خودرو،  نبودن  قفل  صورت  در 
محفظه B، انگشتان را در فرورفتگي C قرار دهید.

مدل چهار درب
درپوش A را برداريد.

برا جزئیات پر کردن مخزن سوخت به اطالعات 
بخش »پر کردن سوخت« مراجعه نمايید.

برا بستن آن، درپوش مخزن سوخت را با دست 
فشار دهید تا جا بیفتند.

مدل پنج درب
برا  است.  شده  تعبیه  باك  لوله  در   D سوپا 
به  سوخت  مخزن  کردن  پر  از  بیشتر  جزئیات 
اطالعات بخش »پر کردن سوخت« مراجعه نمايید.

برا بستن آن، درپوش مخزن سوخت را با دست 
فشار دهید تا جا بیفتد.

هرگز سوپا D را با انگشتان فشار 
ندهید.

آب  باال  فشار  با  سوخت  مخزن  شستن  از 
خوددار نمايید.

را  باك  درب  و  درپوش   ، گیر از سوخت  پس 
بررسي نمايید.

یت سوخت کی
استانداردها  با  مطابق  که  یت  کی با  سوخت  از 

کشور مربو هست استفاده نمايید.
در  شده  داده  نشان  ها  ويژگي  با  باید  سوخت 
پوشش B مطابقت داشته باشد. به اطالعات بخش 

»مشخصات موتور« در بخش 6 مراجعه نمايید.
مدل دیزلي

استفاده از سوخت ديزلي بايد با اطالعات ارائه شده 
رو برچسب داخل پوشش B مطابقت داشته باشد.

مدل بنزیني
استفاده از بنزين بدون سرب الزامي است.

درون  ها  ويژگي  با  بايد   )RON( اکتان  نسبت 
درپوش B مطابقت داشته باشد.

به اطالعات بخش »مشخصات موتور« در فصل 6 
مراجعه نمايید.



ن سوخ )2/3( مخ

1-82

خودروهایي که با سوخت بر پایه اتانول کار مي کنند 
حاو  سوخت  يا  سرب  بدون  بنزين  از  استفاده 

حداکثر 58 درصد اتانول )E85( الزامي است.
هوا  و  آب  در  موتور  کردن  روشن  است  ممکن 
اين  از  جلوگیر  برا  باشد.  دشوار  سرد  خیلي 
مشکل از بنزين بدون سرب استفاده نمايید يا، در 
خودروها مجهز، از گرمکن تعبیه شده در موتور 

استفاده شود.
حداقل 6 ساعت پیش از استارت زدن موتور انتها 
سیم رابط مخصوص را در سوکت تعبیه شده در 
 220V شبکه رادياتور و انتها ديگر را به سوکت

متصل نمايید.
سوخت  نوع  اين  به  توجه  با  است  ممکن   :  NB

متوجه افزايش مصرف سوخت گرديد.

پر کردن سوخت
به  )بسته  باز شود   D تا سوپا  وارد کنید  را  نازل 
را  نازل   ، سوختگیر شروع  از  قبل  خودرو(  مدل 

کاماًل وارد کنید )خطر ترشح بنزين(
نازل را در تمام طول مدت عملیات سوختگیر در 

اين موقعیت نگه داريد.
قطع  اتوماتیک  بطور  گیر  سوخت  که  هنگامي 
سوختگیر  برا  ديگر  دوبار  حداکثر  مي شود، 

اها خالي هم پر شوند. مجدد اقدام نمايید تا ف
از وارد نشدن آب به داخل مخزن سوخت اطمینان 

حاصل نمايید.
سوپا D )بسته به مدل خودرو( و محیط اطراف 

بايد کاماًل تمیز باشند.

مدل بنزیني
سیستم  به  سرب  دارا  بنزين  از  استفاده 
ضدآلودگي آسیب رسانده و موجب از بین رفتن 

گارانتي مي شود.
برا اطمینان از پر نشدن مخزن سوخت با بنزين 
يک  دارا  سوخت  مخزن  گلويي  سرب،  دارا 
اجازه   تنها  که  باشد  مي  ن  مطم محدودکننده 

ورود نازل بنزین بدون سرب را مي دهد.

تحت هیچ شرايطي، حتي مقدار از 
گازوئیل  با  را  سرب(  )بدون  بنزين 

مخلو نکنید. 
اگر خودرو شما با سوخت پايه اتانولي مطابقت 
ندارد به هیچ وجه از اين سوخت استفاده ننمايید.

هیچ چیز به سوخت اضافه نکنید، خطر آسیب 
به موتور وجود دارد.

استشما مداو بو بنزین
 اگر متوجه بو مداوم بنزين شديد:

داد  اجازه  ترافیکي  اينکه شرايط  به محض   -
خودرو را متوقف و موتور را خاموش نمايید.

از  و  نمايید  روشن  را  خطر  هشدار  چرا   -
کنند. ترك  را  خودرو  بخواهید  سرنشینان 

آنها را به دور از جاده نگه داريد.
- با نمايندگي ها مجاز تماس حاصل نمايید.
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تما شدن سوخت در خودروها دیزلي
خودروها مجهز به پم دستي 1

پس از توقف خودرو توسط اتمام کامل سوخت، 
بايد مجدداً  از استارت زدن موتور سیستم  پیش 

راه انداز شود.
مخزن را با حداقل 8 لیتر گازوئیل پر نمايید.

پم دستي 1 را برا چندين بار فشار دهید.
اگر  بزنید.  استارت  را  موتور  توانید  مي  اکنون 
با  نشد  روشن  موتور  تالش  بار  چندين  از  پس 

نمايندگي ها مجاز تماس حاصل نمايید.

خودروها بدون پم دستي
دکمه  دهید.  قرار  خوان  کارت  در  را  رنو  کارت 
شماره 2 را با فشردن هر کدام پدال ها فشار دهید.
تا  کنید  صبر  دقیقه  چند  زدن  استارت  از  پیش 
مدار سیستم سوخت راه بیفتد. اگر موتور استارت 

نخورد فرآيند را مجدداً تکرار نمايید.

کوچک  چند  هر  تغییر  هیچ 
سوخت  سیستم  اجزا  در  نبايد 
مدار  کشي،  سیم  یوترها،  )کام
سوخت، انژکتور پوشش محافظتي و 

غیره( صورت بگیرد.
زيرا اين تغییرات خطرناك مي باشد. 

در  کارآمد  کارکنان  عهده  بر  را  کارها  )اين 
اريد.( نمايندگي ها مجاز بگ

موتور،  محفظه  در  کارکردن  هنگام 
ممکن است موتور دا باشد. عالوه بر 
اين ممکن است هر لحظه فن خنک 

کننده روشن شود.
خطر آسیب ديدگي
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مدل بنزیني
تا  را  سرعت   ،) )کیلومتر  اولیه  مایل   6 برای 
 3000 rmp 78 در دنده سبک يا دور موتور را ازmph

تا rmp 3500 افزايش ندهید.
کیلومتر(،   3000( مایل  از   بعد  است  ممکن 
داشته  انتظار  خود  خودرو  از  را  عملکرد  بهترين 

باشید.
: به اطالعات بخش مراقبت و  فواصل زماني سروی

نگهدار مراجعه نمايید.

موتور دیزلي
برا  مایل ) کیلومتر( اولیه، دور موتور را 
از 2500rmp بیشتر نبريد. پس از اتمام اين مسافت 
ممکن است سريعتر رانندگي کنید، اگرچه، بعد از 
3600 مايل )6000 کیلومتر( انتظار بهترين عملکرد 

را خواهید داشت.
در طول مدت آب بند کردن خودرو، هنگامي که 
موتور سرد است گاز ندهید و اجازه ندهید دور موتور 

زياد شود. 
: به اطالعات بخش مراقبت و  فواصل زماني سروی

نگهدار مراجعه نمايید.
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 A OFF ی در موقعیت خامو سو
ل است(  )فرمان ق

قفل کردن: سوئیچ را برداشته و غربیلک فرمان را تا 
رخانید. قفل شدن ستون فرمان ب

اندکي  را  فرمان  غربیلک  و  سوئیچ  کردن:  باز 
رخانید. ب

 B تجهیزات جانبی در موقعیت
خاموش   )OFF( موقعیت  در  سوئیچ  که  هنگامي 
است همه تجهیزات به عملکرد خود ادامه مي دهند.

 C ی در موقعیت سو
سوئیچ در موقعیت روشن ON است.

 D استارت در موقعیت
اگر در اولین اقدام برا استارت زدن، موتور استارت 
باز  به عقب  را  سوئیچ  استارت مجدداً  برای  نخورد، 
زد سوئیچ  استارت  موتور  اينکه  به محض  گردانید. 

را رها کنید.
فعال کردن  به منظور  ديزلي  توجه: در خودروها 
چرخاندن  بین  است  ممکن  موتور،  گرم کن  پیش 
انیه زمان نیاز  سوئیچ و روشن شدن موتور چندين 

باشد.

به  مجهز  خودروها  به  مربو  خا  توجه 
گیربک معمولي

روشن  موتور  که  هنگامي  خودرو،  نوع  به  بسته 
نشان  برا  هشدار   چرا  اين  مي شود 
دنده  می زند:  چشمک  دنده  بودن  درگیر  دادن 
فشار  را  کال  پدال  يا  کرده  انتخاب  را  خالص 

دهید.
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روشن کردن موتور
انژکتور بنزين

موتور سرد یا گر
رخانید  -  بدون فشار دادن پدال گاز، سوئیچ را ب

تا در موقعیت روشن )ON( قرار بگیرد.
را رها  اينکه موتور روشن شد سوئیچ  به محض   -

کنید.

  انژکتور دیزلي
موتور گر و سرد

ی را در موقعیت  - بدون فشار دادن پدال گاز سو
D قرار دهید. 

رها  را  سوئیچ  روشن شد  موتور  اينکه  به محض   -
کنید.

موتور  گرم کن  پیش  کردن  فعال  منظور  به  توجه: 
روشن شدن  و  سوئیچ  بین چرخاندن  است  ممکن 

انیه زمان نیاز باشد. موتور چندين 

خامو کردن موتور
)دورآرام(  کردن  کار  در حال  موتور  که  هنگامي 
است، سوئیچ را چرخانده و در موقعیت خاموش 

)Stop( قرار دهید.

ولیت راننده  مس
بدون  يا کودکان  کلید  در حالي که 
را  خودرو  هستند،  خودرو  در  همراه 
حتي برا مدتي کوتاه ترك ننمايید.

خطر روشن کردن موتور يا فعال کردن تجهیزات 
الکتريکي )شیشه  باالبرها برقي و غیره( و گیر 
کردن اجزا بدنشان )گردن، بازوها، دست ها و 

غیره( وجود دارد.
پیش از توقف کامل خودرو سوئیچ را در موقعیت 

خاموش )OFF( قرار ندهید. 
هنگامي که موتور خاموش است، بوستر ترمز، 
فرمان کمکي برقي و غیره، و تجهیزات ايمني 
مانند ايربگ ها و پیش کشنده ها عمل نخواهند 

کرد.

در صورتي که دما محیط کمتر از 10- درجه 
سانتي گراد مي باشد. هنگامی که موتور روشن 

است پدال کال را نگه داشته و فشار دهید.
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کارت کنترل از راه دور رنو
کارت رنو را بايد در کارت خوان 2 يا در محدوده 

شناسايي 3 قرار دهید.
برا روشن کردن، پدال ترمز يا کال را به همراه 
درگیر  دنده  که  صورتي  در  دهید.  فشار   1 دکمه 
باشد، خودرو ممکن است تنها با فشار دادن پدال 

کال روشن شود.

روشن کردن
خودروها مجهز به گیربک اتوماتی

اهرم دنده بايد در موقعیت P قرار داشته باشد.
برا همه خودروها

-  در صورتي که يکي از شرايط استارت مهیا نباشد پیغام 
 »press brake+start«، »press clutch+START«
يا »Gear level to P« در صفحه نمايشگر روشن مي 

شود.
برا حرکت دادن غربیلک  به نوع خودرو،  بسته    -
فرمان بايد دکمه 1 را فشار دهید تا ستون فرمان باز 
 »Turn streeing wheel+ START« شود: پیغام

در صفحه نمايشگر ظاهر مي شود.
درب  بودن  باز  هنگا  خودرو  کردن  روشن 
راه  از  )کنترل  عقب  صندو  درب  پشتي 

دور(
بار/  محفظه  در  نبايد  رنو  کارت  حالت،  اين  در 

صندوق عقب قرار بگیرد.

در صورتي که دما بیرون کمتر از 10- درجه 
سانتي گراد باشد، هنگامی که موتور روشن است، 

پدال کال را نگه داشته و فشار دهید.
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عملکرد تجهیزات جانبي
)حالت روشن سوئیچ(

هنگام ورود به خودرو، مي توانید از اين تجهیزات 
استفاده نمايید )راديو، سیستم مسیرياب، برف پاك 

کن و غیره(
برا استفاده از ديگر عملکردها، دکمه 1 را بدون 
لمس کردن پدال ها، يا وارد کردن کارت رنو فشار 

دهید. 
توجه:  بسته به مدل خودرو، دکمه 1 را برا روشن 

کردن موتور فشار دهید.

نقص در عملکرد
ي موارد خاص، ممکن است حالت کنترل از  در بع

راه دور کارت رنو عمل نکند.
- در صورتي که باطر کارت رنو تمام، ضعیف شده 

باشد.
فرکانسي  که  تجهیزاتي  نزديک  کردن  عمل   -
مشابه کارت رنو دارند )مانیتور، موبايل، بازيها 

یوتر و غیره( کام
- خودرو در محدوده میدان الکترومغناطیسي قرار 

دارد.
صفحه  در   «pleas insert keycadr» پیغام   

نمايشگر ظاهر مي شود.
کارت رنو را کاماًل در کارت خوان 2 وارد کنید.

ولیت راننده  مس
بدون  يا کودکان  کلید  در حالي که 
را  خودرو  هستند،  خودرو  در  همراه 
حتي برا مدتي کوتاه ترك ننمايید.

خطر روشن کردن موتور يا فعال کردن تجهیزات 
الکتريکي )شیشه باالبرها برقي( و گیر کردن 
غیره(  و  بازوها  دست،  )گردن،  بدنشان  اجزا 

وجود دارد.
در  را  سوئیچ  خودرو،  کامل  توقف  از  پیش 

موقعیت خاموش )OFF( قرار بدهید.
هنگامي که موتور خاموش باشد، بوستر ترمز، 
فرمان کمکي برقي و غیره و تجهیزات ايمني 
مانند ايربگ ها و پیش کشنده ها عمل نخواهند 

کرد.
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شرای توقف موتور
در خودروها مجهز به گیربکس اتوماتیک، هنگامي 
که خودرو در حال حرکت نیست دسته دنده را در 

حالت N )خالص( يا P )پارك( قرار دهید.
کارت کنترل از راه دور رنو

در خودروها مجهز به کارت رنو، دکمه 1 را فشار 
دهید: موتور متوقف مي شود، بسته به مدل خودرو، 
هنگامي که درب راننده باز شود يا خودرو قفل شود، 

ستون فرمان قفل مي شود.

موتور  کردن  خاموش  برای  تالش  که  صورتي  در 
داريد و کارت رنو در محفظه اتاق سرنشین نیست، 
پیغام «No key card press and hold» در صفحه 
نمايشگر 1 ظاهر مي شود: دکمه 1 را برا بیش از 

انیه فشار دهید. دو 
هنگامي که موتور خاموش است، تجهیزات جانبي 

)راديو و غیره( بیش از ده دقیقه عمل خواهند کرد.
در صورتي که درب راننده باز شود عملکرد تجهیزات 

جانبي متوقف مي شود.
هنگامي که کارت در کارت خوان است، دکمه 1 را 
فشار دهید: موتور متوقف مي شود. کارت را از کارت 

خوان بیرون کشیده و ستون فرمان را قفل کنید.

: توجه خا
در صورتي که کارت در کارت خوان نیست و شما 
 No» تالش به خاموش کردن موتور مي نمايید، پیغام
keycar press and hold» در صفحه نمايشگر ظاهر 

فشار  انیه  دو  از  بیش  برا  را   1 دکمه  شود:  مي 
دهید.

هنگام ترك خودرو به ويژه زماني که 
کارت رنو را به همراه داريد خاموش 

بودن کامل موتور را بررسي نمايید.
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ین مشخصات خا مد بن

شرايط عملکرد زير:
- رانندگي طوالني مدت هنگامي که چرا هشدار 

پايین بودن سطح سوخت روشن است.
-  استفاده از بنزين سرب دار

-  استفاده از سوخت يا افزودني ها روغنکار که 
مورد تأيید نمي باشد.

يا نقص در عملکردهايي مانند
سوخت،  شدن  تمام  احتراق،  سیستم  نقص    -
به  موتور  نامنظم  کارکرد  موتور  ناقص  احتراق 

علت جدا شدن واير از شمع
-  افت قدرت

ممکن است دما کاتالیست کانورتور بیش از حد 
باع وارد  يا،  يابد  آن کاهش  و عملکرد  برود  باال 

یر به خودرو شود. آمدن صدمات جبران ناپ

در صورتي که متوجه هر يک از اين نقص ها شديد، 
مراجعه  مجاز  ها  نمايندگي  به  سريعتر  هرچه 

نمايید.
به  نگهدار  و  تعمیر  برا  منظم  مراجعه  با 
هايي  نقص  چنین  ايجاد  از  مجاز  ها  نمايندگي 

جلوگیری نمايید.
مشکالت روشن شدن

به منظور جلوگیر از آسیب به کاتالیست کانورتور، 
پیش از شناسايي و دفع نقص سیستم استارت )با 
يا بکسل  با هل دادن  يا  از دکمه استارت  استفاده 
کردن خودرو( تالش به روشن کردن موتور نکنید.

اگر نقص قابل شناسايي نمي باشد، اقدام به روشن 
کردن موتور نکنید. با نمايندگي ها مجاز تماس 

حاصل نمايید.

در  خودرو  کردن  روشن  يا  پارك  از 
جايي که مواد قابل احتراق يا مواد 
مثل چمن يا بر ها که در تماس 
خوددار  هستند  اگزوز  سیستم  با 

نمايید.
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مشخصات خا موتور دی

دور موتور خودروها دیزلي
موتورها ديزلي دارا تجهیزات انژکتور مي باشند 
که از باال رفتن دور موتور صرفنظر از دنده انتخابي 

جلوگیر مي کند.
 «checking anti-pollution system» در صورتي که پیغام
در صفحه نمايشگر همراه با چرا ها هشدار  و 
 ظاهر شد،  بدون اتالف وقت با نمايندگي ها 

مجاز تماس حاصل نمايید.
بسته به کیفیت سوخت، حین رانندگي ممکن است دود 

سفید بوجود آيد.
اين موضوع بدلیل تمیز شدن اتوماتیکي فیلتر ذرات 

یر ندارد. اگزوز بوده و رو عملکرد خودرو تأ

تما شدن سوخت
در صورتي که مخزن کامال خالي شده باشد پس از 
سوخت گیر مجدد سیستم بايد دوباره راه انداز 
شود: اطالعات بخش «fuel tank» در فصل 1 پیش 

از روشن کردن موتور مراجعه نمايید.

اقدامات احتیاطي در زمستان
برا جلوگیر از نقص در زمستان

-  اطمینان حاصل نمايید که همواره باطر پر است.
و جمع  آب  بخار  تراکم  از  منظور جلوگیر  به    -
شدن آن در کف مخزن همواره باك سوخت را 

پر نگه داريد.

يا روشن کردن خودرو در  پارك  از 
جايي که مواد قابل احتراق يا مواد 
مثل چمن يا بر ها که در تماس 
خوددار  هستند  اگزوز  سیستم  با 

نمايید.
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دست اهرم تعویض دند ترم

انتخاب دنده عقب
شکل  به  معمولي:  گیربک  به  مجهز  خودروها 
کشیده شده رو دسته 1 توجه نمايید و بسته به 
مدل خودرو، حلقه را در مقابل دستگیره دسته دنده 

باال بیاوريد و دنده عقب را انتخاب نمايید.
به   : اتوماتی  گیربک  به  مجهز  خودروها 
 2 فصل  در  اتوماتیک«  »گیربکس  بخش  اطالعات 

مراجعه نمايید.

موتور  که  حالي  در  عقب  دنده  انتخاب  محض  به 
باشد چرا ها دنده عقب روشن خواهند  روشن 

شد.

ترمزدستي
آزاد کردن :

اهرم 2 را اندکي باال کشیده دکمه 3 را فشار داده 
س اهرم را تا ته پايین بکشید. س

درگیر کردن :
اهرم 2 را باال کشیده و اطمینان حاصل نمايید که 

خودرو بي حرکت است.

)مثل  خودرو  زير  به  ضربه  شدن  وارد 
جدول ها  زمین،  رو  شدن  کشیده 
خیابان(  ها  پوشش  ديگر  و  برآمده 
ممکن است سبب صدمه زدن به خودرو 

شوند )تغییر شکل اکسل عقب( 
به منظور جلوگیر از هرگونه تصادف خودرو 

خود را در نمايندگي ها مجاز بازرسي نمايید.

ترمز  بودن  آزاد  از  رانندگي  حین 
نمايید  حاصل  اطمینان  دستي 
)نمايشگر قرمز خاموش است( در غیر 
اين صورت ممکن است منجر به دا 

شدن خودرو شود.

به هنگام توقف خودرو بسته به شیبي 
که خودرو در آن قرار گرفته يا مقدار 

بار خودرو ممکن است الزم باشد
 که ترمزدستي را در دو درجه بیشتر باال بکشید 
و دنده )دنده يک يا دنده عقب( را در خودروها 
مجهز به گیربکس دستي يا در دنده p )پارك( 
اتوماتیک  برا خودروها مجهز به گیربکس 

درگیر نمايید.
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عملکرد اتوماتی
هنگامي که موتور خاموش است، ترمزدستي الکترونیک 
باع بی حرکت شدن خودرو مي شود. دکمه روشن/ 

خاموش 1 را فشار دهید.
ترمزدستي  می باشد  متوقف  موتور  که  هنگامي 
از  شود.  نمي  درگیر  اتوماتیک  بطور  الکترونیکي 

حالت دستي بايد استفاده کرد.
عملکرد  کشورها  ي  بع خاص  ها  مدل  برا 
اطالعات  به  نمي شود.  فعال  ترمزدستي  اتوماتیک 

بخش »عملکرد دستي« مراجعه نمايید.

پیغام  ترمزدستي،  شدن  درگیر  تأيید  برا 
«parking brake on» و چرا هشدار  در 

صفحه نمايشگر ظاهر شده و چرا هشدار 2 رو 
کلید 3 روشن مي شود.

پس   2 هشدار  چرا  موتور،  شدن  متوقف  از  پس 
دقیقه  به مدت چندين  ترمزدستي  از درگیر شدن 
خاموش مي شود و چرا هشدار  هنگامي 

که خودرو قفل مي شود خاموش خواهد شد.

توجه:
برا نشان دادن وضعیت درگیر يا آزاد بودن ترمزدستي، 
صدا بیب و پیغام «Apply parking brake» در 

صفحه نمايشگر ظاهر مي شود :
- با روشن بودن موتور: هنگامي که درب راننده 

باز است.
)OFF( خاموش  موقعیت  در  سوئیچ  هنگامي   -
است )مثاًل هنگامي که موتور خاموش است(: 

هنگامي که درب جلو باز است.
ترمزدستي،  کردن  درگیر  برا  موارد،  ي  بع در 

دکمه شماره 3 را کشیده و آزاد نمايید.
آزاد شدن اتوماتی ترمزدستي

ترمزدستي  کند،  اينکه خودرو حرکت  به محض 
توسط گاز دادن در دنده انتخابي و روشن بودن 

موتور آزاد مي شود.

پیش از ترك کردن خودرو، درگیر 
بررسي  را  ترمزدستي  کامل  بودن 

نمايید. 
چرا هشدار 2 رو کلید 3 و چرا نشانگر 
شدن  درگیر  دادن  نشان  برا   
روشن  نمايشگر  صفحه  رو  ترمزدستي 
شوند  قفل  ها  درب  که  هنگامي  اما  مي شود 

خاموش مي شوند.
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عملکرد دستي
کنترل  را  ترمزدستي  دستي  بطور  توانید  مي  شما 

نمايید.
درگیر کردن ترمزدستي الکترونیکي

دکمه 3 را بکشید. چرا هشدار 2 و  رو 
صفحه نمايشگر روشن مي شود.

آزاد کردن ترمزدستي
هنگامي که سوئیچ در موقعیت )ON( روشن است، 
فشار دهید: چرا  را   3 س دکمه  و س ترمز  پدال 

خاموش مي شوند. نشانگر 2 و 

توقف کوتاه مدت
برا فعال کردن ترمزدستي الکترونیکي، )هنگامي 
که پشت چرا قرمز ايستاده ايد يا توقف هنگامي 
که موتور روشن است و غیره(: دکمه 3 را کشیده 

و رها کنید.
هنگامي که خودرو مجدداً حرکت کند ترمزدستي 

آزاد مي شود.

موارد خا
ترمزدستي،  یر  تأ حداکثر  آوردن  دست  به  برا 
هنگام پارك در سراشیبي يا بکسل کردن، دکمه 

انیه بکشید. 3 را برا چند 
کردن  درگیر  بدون  خودرو  کردن  پارك  برا 
ترمزدستي الکترونیکي )برا مثال: اگر خطر يخ 

زدگي وجود دارد(:
- هنگامي که موتور روشن است و کارت رنو در 
 1 دکمه  دادن  فشار  با  است   4 خوان  کارت 

خاموش / روشن موتور را خاموش نمايید.
- کارت رنو را از کارت خوان 4 خار نموده و آنرا 

دوباره وارد نمايید.
يا  معمولي(  )گیربکس  دنده  کردن  درگیر   -
را  اتوماتیک(  )گیربکس   P پارك  موقعیت 

انتخاب نمايید.
فشار  همزمان  بطور  را   3 دکمه  و  ترمز  پدال   -

دهید.
- کارت رنو را از کارت خوان جدا نمايید.
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مدل مجهز به گیربک اتوماتی
بنا به دلیل امنیتي، هنگامي که درب راننده باز است 
روشن  موتور  و  است  نشده  بسته  صحیح  بطور  يا 
است )برا جلوگیر از حرکت خودرو هنگامي که 
ور ندارد( آزاد شدن اتوماتیک ترمزدستي  راننده ح
غیرفعال می شود. هنگامي که راننده پدال گاز را فشار 
مي دهد پیغام «Realase parking manually» رو 

صفحه نمايشگر ظاهر مي شود.

نقص در عملکر
هشدار  چرا  باشد،  داشته  وجود  نقصي  اگر   -
 رو صفحه  نمايش به همراه پیغام 
نمايش  صفحه  رو   «check parking brake»
چرا هشدار  موارد،  از  ي  بع در  مي شود،  ظاهر 

 روشن مي شود.
با نمايندگي ها مجاز تماس حاصل نمايید.

- در صورتي که نقصي در ترمزدستي الکترونیکي 
وجود داشته باشد، چرا هشدار  همراه 
با پیغام «parking brake fault»، صدا بیب 

ي موارد خاص چرا هشدار   و در بع
شما  که  معناست  بدان  اين  شود.  مي  ظاهر 
بايد به محض اينکه شرايط ترافیکي اجازه داد 

خودرو را متوقف نمايید.

هرگز خودرو روشن را بدون قرار دادن 
دسته دنده در موقعیت N )خالص( يا 

P )پارك( ترك نکنید. 
به اين دلیل که، هنگامي که خودرو بي حرکت، 
موتور روشن و دنده درگیر است اگر گاز دهید 

خودرو حرکت مي کند.
خطر تصاد وجود دارد.

در صورتي که هیچ چراغي يا صدايي 
صفحه  در  نقص  نشانگر  نشود،  ظاهر 
معني  بدان  اين  باشد.  مي  نمايشگر 
ضرور  خودرو  توقف  که  است 
قوانین  اينکه  محض  )به  مي باشد 

ترافیکي اجازه داد(.
از توقف صحیح خودرو اطمینان حاصل نموده 
و با نمايندگي ها مجاز تماس حاصل فرمايید.

با درگیر کردن دنده يک )گیربکس 
)پارك(   P موقعیت  يا  معمولي 
حرکت  مانع  اتوماتیک(  )گیربکس 

خودرو شويد. 
اگر در سراشیبي پارك می کنید خودرو را با 

قراردادن مانع متوقف نمايید.
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بازيابي  و  بازيافت  قوانین  تمامي  با  شما  خودرو 
خودرو در پايان عمر مفید خود تا 2015 مطابقت 

دارد.
در  تسهیل  برای  شما  خودرو  اجزا  از  ي  بع

بازيافت طراحي شده است.
اين اجزا به راحتي قابل جدا کردن هستند، بنابراين 

کارخانه ها بازيافت آنها را بازيافت مي نمايند.
مزيت طراحي اين خودرو، مصرف متعادل سوخت 
و پیش تنظیمات مي باشد و اين خودرو با قوانین 

کنوني ضد آلودگي مطابقت دارد.
گازها  آلودگي  کاهش  در  سعي  تولیدکنندگان 
ولیت  خروجي اگزوز و ذخیره انر را دارند. اما مس
مصرف سوخت خودرو شما و سطح گازها آلوده 

کننده به عهده شما مي باشد.
از مصرف بهینه و استفاده درست خودرو اطمینان 

حاصل نمايید.

کم به مصر بهینه سوخت
بسته به مدل خودرو، به منظور مصرف بهینه، چرا 
برا  زمان  بهترين  نمايشگر  صفحه  رو  هشدار 

تعويض دنده را به شما اطالع مي دهد.
 تعويض به دنده باالتر )دنده سبک(

 تعويض به دنده پايین تر )دنده سنگین(
اجرا  انیه   6 از  پس  دستورالعمل  که  صورتي  در 
نشود، عقربه صفحه نمايشگر پیش مي رود و تغییر 

رنگ مي دهد.
به  اتوماتیک  گیربکس  به  مجهز  خودروها  در 
 2 فصل  در  اتوماتیک«  »گیربکس  بخش  اطالعات 

مراجعه نمايید.
: تعمیر و نگهدار

قوانین  به  توجه  عدم  که  باشید  داشته  خاطر  به 
خودرو  مالک  با  قانوني  برخورد  باع  آلودگي  ضد 
موتور،  کردن  جايگزين  اين،  بر  عالوه  مي شود. 
سیستم منبع سوخت يا اجزا اگزوز با اجزا ديگر 
سازندگان،  توسط  تولید شده  اولیه  قطعات  به جز 
ممکن است عملکرد خودرو شما را تغییر دهد و 

با قوانین ضد آلودگي مطابقت نداشته باشند.

خودرو خود را در نمايندگي ها مجاز براساس 
نمايید:  بازرسي  نگهدار  و  تعمیر  برنامه  قوانین 
نمايندگي ها به تمام امکانات الزم برا اطمینان 
اولیه  استانداردها  با  متناسب  تعمیرات  از 

دسترسي دارند.
یم موتور تن

-  احترا : اين مورد نیاز به تنظیم ندارد.
عملکرد  سوخت،  بهینه  مصرف  برا   : شم    -
مناسب موتور با تمامي خصوصیاتي که توسط 
دپارتمان طراحي شده است را اعمال نمايید.

از شمع     در صورتي که شمع ها تغییر کردند، 
برا  مشخص  دهانه  و  نوع  عالمت،  با  هايي 
با  نمايید.  استفاده  خود  خودرو  موتور 

نمايندگي ها مجاز تماس حاصل نمايید.
-  دور آرا : اين مورد نیاز به تنظیمات ندارد.

   فیلتر هوا و فیلتر دیزل: اجزا مسدود شده 
عملکرد موتور را کاهش می دهند. اين قطعه 

بايد تعويض شود.
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سیستم بررسي گازها خروجي
سیستم بررسي گازها خروجي هرگونه نقص در 
شناسايي  را  خودرو  آلودگي  ضد  سیستم  عملکرد 

مي کنند.
ممکن  باشد،  فني  نقص  دارا  سیستم  اين  اگر 
است مواد سمي را، در هوا آزاد کند يا سبب آسیب 

ديدگي شود.
در صورتي که نقصي در سیستم وجود داشته باشد 
با قرار گرفتن سوئیچ در موقعیت روشن )ON( اين 
چرا هشدار  رو صفحه نمايشگر ظاهر 

مي شود.
هنگامي که موتور استارت بخورد خاموش مي شود.
با  بماند  روشن  مداوم  طور  به  که  صورتي  در    -

نمايندگي ها مجاز تماس حاصل نمايید.
-  در صورتي که اين چرا چشمک بزند، دور موتور 
اين چرا متوقف  تا چشمک زدن  را کم کرده 
حاصل  تماس  مجاز  ها  نمايندگي  با  شود. 

نمايید.

رانندگي:
خودرو  حالیکه  در  موتور  گرم کردن  جای  به    -
بی حرکت است، در چند مايل اولیه به آهستگی 
عادی  عملکرد  دمای  به  موتور  تا  کنید  رانندگی 

برسد.
-  رانندگي در سرعت باال باع باال رفتن هزينه ها 

خودرو مي شود.
-  از کار کردن در دنده سنگین خوددار نمايید. 

همواره از باالترين دنده ممکن استفاده نمايید تا 
به موتور فشار نیايد.

در مدل ها مجهز به گیربکس اتوماتیک ترجیح 
داده مي شود که دسته دنده در موقعیت D باشد.

-  از افزايش سرعت ناگهاني خوددار نمايید.

ورت(  -  رانندگي با تغییر سرعت ها متوالي )اس
با  شود:  مي  سوخت  مصرف  رفتن  باال  باع 

فشار سبک پا راست رانندگي نمايید.
در صورت  بگیريد،  ترمز  کمتر  االمکان  حتي    -
کم  با  راحتي  به  جلو،  در  مانعي  بیني  پیش 

کردن سرعت از ترمزگیر جلوگیر نمايید.
-  در سربااليي ها سعی نکنید که سرعت خودرو 
ابت نگه داريد و سرعت خودرو را نسبت به  را 
سطحی که بوده ايد افزايش دهید. به جای اين 
عمل پای خود را در همان وضعیت قبلی روی 

پدال گاز نگه داريد.
- در خودروها مدرن نیاز به فشار دادن کال و 

پدال گاز قبل از خاموش کردن موتور نمي باشد.
- رانندگی در آب و هوا نامناسب، جاده ها آب گرفته

 در جاده های آب گرفته هنگامی که آب 
می باشد  ر شما  پايینی س لبه  از  باالتر 

رانندگی نکنید.
ممانعت از عملکرد راننده

وش مناسب خودرو در سمت  از کف
نمايید. اجزا پیش  راننده استفاده 
مناسب  و  نمايید  متصل  را  نصب 
بودن آنرا بطور منظم بررسي نمايید. 
ديگر  رو  وش  کف يک  دادن  قرار  از 

خوددار نمايید.
خطر تداخل با عملکرد پدال ها وجود دارد.
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توصیه ها کاربرد
-  استفاده از وسايل برقی يک نوع مصرف سوخت 
است : در صورت عدم نیاز به اجزا الکتريکي، 
آنها را خاموش نمايید: )امنیت ابتدايي(، اگر ديد 

نامناسب است چرا ها را روشن نمايید. 
   )ديدن و ديده شدن(

با  رانندگي  نمايید.  استفاده  ه ها هوا  از دري   -
 60  )100km/h( سرعت  در  پايین  شیشه های 

mph مصرف سوخت را تا 4٪ افزايش مي دهد.

رفتن  باال  ایرکاندیشن،  به  مجهز  خودروها    -
در  خصوص  به   ( است  عاد  سوخت  مصرف 
(. در خودروها مجهز  شرايط جاده ها شهر
به ايرکانديشن دستي در صورت عدم نیاز، آن را 

خاموش نمايید. 
و  سوخت  مصر  کاهش  برا  هایي  توصیه 

ی زیست نگهدار از م
در صورتي که خودرو در آفتاب پارك است، درب ها 
را برا چند لحظه باز کنید تا پیش از روشن کردن 

موتور هوا گرم خار شود.
نمايید  باك جلوگیر  از حد  بیش  کردن  پر  از   -
زيرا ممکن است باع سرريز شدن بنزين شود.

- باربند خالي را رو خودرو نبنديد.
- بهتر است برا اشیا بزر و حجیم از يدك کش 

استفاده نمايید.
- برا يدك کشیدن کاروان از بادشکن استفاده و 

آن را بطور صحیح تنظیم نمايید.

-  از رانندگي در مسیرها کوتاه با توقف ها 
طوالني بین آنها خوددار نمايید زيرا موتور 

به دما عملکرد عاد خود نمي رسد.
ستی ها

-  الستیک ها کم باد مصرف سوخت را افزايش 
مي دهند.

مصرف  نشده  تأيید  ها  الستیک  از  استفاده   -
سوخت را افزايش مي دهد.
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زيست  اصول  گرفتن  نظر  در  با  شما  خودرو 
محیطی در حین تولید، استفاده، تمام طول مدت و 

پايان عمر مفید خود طراحی شده است.
مشخص   eco2 سازنده  کارخانه  توسط  تعهد  اين 

شده است. 
سازنده

خودرو شما در کارخانه ا که مطابق با سیاست 
محیط  رو  اطراف  محیط  یرات  تأ کاهش  ها 
زيست است )کاهش مصرف آب و سوخت، آلودگي 
ها بصر و صوتي، گازها خروجي و هدر دادن 

آب: ذخیره و مصرف مجدد آب( تولید شده است.

گازها خروجي
خودرو شما طور طراحي شده است که کمترين 
مقدار گازها گلخانه ا )CO2( را در حین استفاده 
تولید نمايد و مصرف سوخت کمتر داشته باشد )مثاًل 
خودروها  برا   5/31/100  km معادل   140g/km

ديزلي(
به سیستم  نین مجهز  رنو هم خودروها شرکت 
فیلتر مخصوصي است که شامل کانورتور کاتالیست، 
)آخرين  فعال است  فیلتر کربن  و  اکسیژن  سنسور 
آزاد  هوا  در  سوخت  شده  آزاد  بخار  از  مورد 
ديزلی  خودروهای  ی  بع در  کند(.  مي  جلوگیر 
خاص، اين سیستم دارای يک فیلتر ذرات است که 

حجم ذرات خروجی را کاهش می دهد.

ی زیست همکاری نمایید. ا در جهت ح م لط
و  تعمیر  راستا  در  را  قديمي  و  کهنه  اجزا   -
خودرو،  )باطر  نمايد  تعويض  خودرو  نگهدار 
فیلتر روغن، فیلتر هوا، باطر ها و غیره( و ظروف 
سازمان ها  طريق  از  بايد  پر(  يا  )خالي  روغن 

مخصوصي جدا شوند.

انتها عمر مفید خودرو، برا اطمینان از  -  در 
بازيافت بايد آن را به مراکز مجاز تعمیر بفرستید.

الزامي  با قوانین محلي  -  درهمه موارد، مطابقت 
است.
بازیافت

خودرو شما 85 درصد قابل بازيافت و 95 درصد 
قابل بهبود است.

به منظور دست يابي به اين اهداف بسیار از اجزا 
خودرو طور طراحي شده است که قابل بازيافت 

هستند.
اين اجزاها و ساختارها طور طراحي شده اند که 
قابل جدا کردن و بازيافت توسط متخصصان باشند.

به منظور حف منابع مواد خام، اين خودرو از مواد 
بازيافتي و پالستیک ها يا مواد تجديد شدني تشکیل 

شده است.
)مواد گیاهي، حیواني مثل کتان و پشم(.
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در صورتي که خودرو مجهز به اين سیستم باشد، 
اين سیستم فشار باد الستیک را بررسي مي کند.

اصول عملکرد
هر چر )به جز چر زاپاس( دارا يک سوپا 
باد  باد الستیک است که در فواصل معینی، فشار 

الستیک ها را اندازه گیر مي کند.
داخل   2 یوتر  کام و   1 نمايشگر  در  سیستم  اين 
خودرو از کافي بودن باد الستیک ها و يا کم بودن 

باد و نشتي آن خبر مي دهد.
چرا هشدار 4  رو صفحه نمايشگر برا 
هشدار دادن در مورد باد پايین الستیک ها ظاهر 

ستی هامي شود. یم مجدد فشار استاندارد باد  تن
اين موارد بايد انجام گیرد

برا  الستیک  استاندارد  باد  فشار  که  هنگامي    -
)خالي،  دارد  تغییر  به  نیاز  شرايط  با  دادن  وفق 

حمل بار، رانندگي در بزرگراه و غیره(
-  پس از جابه جا کردن چر ها )اين مورد توصیه 

نمي شود(
-  پس از تعويض چر ها

اين عملکرد يک سیستم کمکي برا 
جا  به  گاه  هیچ  و  است  رانندگي 
عملکرد  اين  کند  نمي  عمل  راننده 
برا  جايگزيني  شرايطي  هیچ  تحت 
او نمي  ولیت  راننده و مس هوشیار 

باشد.
را  زاپاس  الستیک  و  ها  الستیک  باد  ماه  هر 

بررسي نمايید.

پس از سرد بودن الستیک ها فشار باد آنها بايد 
اندازه گیر شد.

کنوني  کاربرد  نوع  به  بايد  ها  باد الستیک  فشار 
بزرگراه  در  رانندگي  بار،  )خالي،  باشد  هماهنگ 

و غیره(
هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 

دارد :
انتخاب فشار باد الستیک ها  - کنترل 3 را برا 
یوتر  )کام داريد  نگه  و  داده  فشار  کمي 

داخلي: بخش تنظیمات در فصل 1 را ببینید(.
و  داده  فشار  جديد  تنظیم  برای  را  دکمه ها   -

انیه(. نگه داريد )حدودا 3 
پیغام  با  همراه  زن  چشمک  هشدار  چرا 
«pressure ref ongoing» نشانگر درخواست 

برا بادگیر فشار مرجع مي باشد.
انیه طول مي کشد. - تنظیم مجدد حدوداً چند 
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نمایشگر
نمايشگر 1 و چرا هشدار 4  رو صفحه 
یوتر 2 نقص فشار باد الستیک را به  نمايشگر و کام

شما اطالع مي دهد. 
ری الستیک، سوارخي الستیک، نقص سیستم  )پن

و غیره(. 

ستی یم فشار باد  تن
  4 هشدار  چرا  با  همراه   ،A رنگي  چر 

ر مي باشد.  نشانگر الستیک پن
در صورت نیاز، هر چهار چر ديگر را زماني که سرد 

هستند بررسي نمايید.
حین رانندگي چرا هشدار 4  پس از چند 

انیه خاموش مي شود.

ر پن
چر A، همراه با چرا هشدار 4   نشانگر 
چر پنجر شده يا به شدت کم باد است. آن را 
تماس  مجاز  ها  نمايندگي  با  يا  نموده  تعويض 

حاصل نمايید.
ر شده فشار باد الستیک  در صورتي که چر پن

را باال بیاوريد.
اين پیغام همراه با چرا هشدار  روشن 

مي شود.

معنا  به  هشدار   چرا 
مالک  ايمني  برا  فور  توقف 
اينکه  محض  به  باشد  مي  خودرو 
توقف  داد  اجازه  ترافیکي  شرايط 

نمايید.
و  )انفجار  الستیک  باد  فشار  ناگهاني  کاهش 
غیره( قابل شناسايي توسط سیستم نمي باشد.
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ستی ها" "سنسور بررسي فشار باد 
چشمک  انیه  چند  برا  هشدار   چرا 
 CHECK TYRE» س همراه با پیغام خواهد زد س
ابت مي ماند و چر   «PRESSUR SENSORS

B از بین مي رود.
پیغام همراه با چرا هشدار  ظاهر مي شود.
ابت شده  ها  چر  از  يکي  حداقل  که  هنگامي 
ظاهر  پیغام  اين  باشد  نداشته  سنسور  خودرو 
موارد  در   .) اضطرار زاپاس  چر  )مثاًل  مي شود 
ديگر با نمايندگي ها مجاز تماس حاصل نمايید.

ستی تعوی چر  
باشد  مي  خاص  تجهیزات  نیازمند  سیستم  اين 

)چر ها، تايرها، سنسورها و غیره(.
تجهیزات  کردن  پیدا  و  ها  الستیک  تعويض  برا 
تماس  مجاز  نمايندگي ها  با  سیستم  با  مطابق 

حاصل نمايید.
استفاده از هرگونه تجهیزات ديگر بر رو عملکرد 

صحیح سیستم يا سنسور آسیب مي رساند.

موارد خا
برا  مثال:  عنوان  )به  رانندگي  خاص  شرايط  در 
ممکن  اتوماتیک"  "سیستم  موتور(،    از  محافظت 

است دنده را به طور اتوماتیک تعويض کند. 
اشتباه،  مانورها  جلوگیر  برا  اين،  بر  عالوه 
تعويض دنده ممکن است از سو سیستم اتوماتیک 
اين حالت، صفحه نمايش دنده  يرفته نشود:  در  پ
انیه به نشانه هشدار فالش مي زند.  به مدت چند 

چر ها قابل تعوی
در صورت تمايل به تعويض چر ها، با نمايندگي 
ها مجاز برا پیش ساز سیستم تماس حاصل 

نمايید. تعوی چر ها
نوع  به  بسته  سیستم  است  ممکن 
موقعیت چر جديد و فشار تشخیص 
داده شده چند دقیقه طول بکشد تا 

فشار باد را شناسايی کند.
هرگونه  از  پس  را  الستیک  باد  فشار 

عملیات بررسي نمايید.

 5 سوپا  در  سنسورها  از  هرکدام 
برا شناسايي يکي از چر ها مي 

باشد.
تحت هیچ شرايطي نبايد الستیک ها را بدون 

تنظیم مجدد جابه جا نمود.
عواقب  به  منجر  که  نادرست  اطالعات  خطر 

جد مي شود وجود دارد.
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موقعیت  ار  گ برا عالمت  مدل خودرو،  به  بسته 
صحیح چر ها، رنگ حلقه 6 رو هر سوپا را به 
خاطر داشته باشید )پس از پاك شدن، در صورت نیاز(

C  حلقه زرد
D  حلقه سیاه
E  حلقه قرمز
F  حلقه سبز

رگیری ستی و کیت پن وسایل تعمیر 
به دلیل اينکه سوپا ها بطور ويژه طراحی شده اند، 
تنها از تجهیزات تايید شده توسط شبکه ارتباطی ما 

استفاده نمايید.

ستی ها یم مجدد فشار باد  تن
هستند  سرد  که  هنگامي  ها  ستی  باد  فشار 
یم شوند )لطفاً به اطالعات برچسب واقع  باید تن

در کناره درب راننده مراجعه نمايید(
باد الستیک  فشار  هستند  سرد  تايرها  که  وقتی 
چک نشود. توصیه می شود فشار باد الستیک ها، 

اندازه 0/2 تا )3psl( 3٪ زياد شود.
هرگز باد الستیک دا را خالی نکنید.

چر زاپاس اضطرار
زاپاس  چر  به  مجهز  خودرو  که  صورتي  در 
است.  سنسور  فاقد  چر  اين  باشد  اضطرار 
 CHECK» پیغام  خودرو  رو  نصب  هنگام 
TYRE PRESSURE SENSORS» رو صفحه 

نمايشگر ظاهر مي شود.

هر کدام از سنسورها در سوپا 5 برا شناسايي يکي از چر ها مي باشد تحت هیچ شرايطي 
نبايد الستیک ها را بدون تنظیم مجدد جابه جا نمود.

خطر اطالعات نادرست که منجر به عواقب جد مي شود وجود دارد.
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بسته به مدل خودرو، متشکل است از:
- ABS )سیستم ترمز قفل( 

با کم فرمانی و   ESC الکتريکي - کنترل پايدار 
 ASR کنترل کشش

خودرو،  مدل  به  بسته   ، اضطرار کمکي  ترمز   -
پیش بیني کننده ترمز

- سیستم کمکي شروع به حرکت در سربااليي

ل( ABS )سیستم ترمز ضد ق
از   ABS سیستم  سخت،  ترمزگیر  شرايط  تحت 
قفل شدن چر ها جلوگیر مي کند و به کنترل 
کمک  خودرو  کنترل  و  خودرو  ترمزگیر  مسافت 

مي کند.
تحت اين شرايط، مي توانید خودرو را برا جلوگیر 

از برخورد با مانع هنگام ترمزگیر کنترل نمايید.
به ويژه  را  اين سیستم فاصله توقف  اين،  بر  عالوه 
با شرايط سخت )جاده ها خیس و  در جاده ها 
غیره( کاهش مي دهد. هر بار که سیستم فعال شود 
ترمز حس خواهید  پدال  در  لغزشي  احساس  شما 
خودرو  فیزيکي  عملکرد  وجه  هیچ  به   ABS کرد. 
پیرو  نمي بخشد.  بهبود  را  به سطح جاده  مربو 
ضرور مي باشد )مثل  از قوانین رانندگي درست، 
نه از خودرو جلويي و  رانندگي در مسافت مطم

غیره(.

نقص در عملکرد
نمايشگر  صفحه  رو  و     -
 check» و   «check ABS» پیغام  کنار  در 
 «check ESC» و   «braking system
ظاهر مي شوند: ABS و ESC و ترمز کمکي 
اضطرار غیرفعال هستند، همواره ترمز فعال 

است.

،  و   در  ،   -
رو   «Braking system fault» پیام  کنار 
صفحه نمايشگر ظاهر مي شوند. نشانگر نقص 

در سیستم ترمز مي باشد.
در هر صورت، با نمايندگي ها مجاز تماس حاصل 

نمايید.

اضافي  ها  کمک  عملکردها،  اين 
هنگام شرايط بحراني رانندگي است، 
با  تا  کرده  کنترل  را  خودرو  عملکرد 

شرايط رانندگي سازگار شود.
برای  جايگزيني  عملکردها  اين  که،  چند  هر 
عملکردها  این  نیستند.  راننده  عملکرد 
دودیت خودرو را افزایش نمي دهند و نباید  م
باشند.  با  سرعت  با  رانندگي  برا  مشوقي 
شرايطي  هیچ  تحت  عملکردها  اين  بنابراين 
ولیت راننده نیستند )راننده  جايگزين برا مس
همواره بايد برا برخوردهای تصادفي که ممکن 

است حین رانندگي اتفاق بیفتد آماده باشد(.

تا  شما  خودرو  ترمز  سیستم 
ر است. ولي به هر حال  حدود م
ترمزگیر ناگهاني بسیار خطرناک 
محض  به  خودرو،  توقف  و  است 
داده  اجازه  ترافیکي  شرايط  اينکه 

الزامي مي باشد.
با نمايندگي ها مجاز تماس حاصل نمايید.

و  کم تر  م را  ترمز  پدال   ، اضطرار مواقع  در 
مداو فشار دهید نیاز به پم کردن )پدال 
به  وارده  نیرو   ABS نیست.  مجدد  زدن( 

سیستم ترمز را تعديل مي کند.
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کم  با   ESC الکتریکي  پایدار  کنترل 
 ASR فرمانی و کنترل کشش
 ESC کنترل پایدار الکتریکي

شرايط  در  خودرو  کنترل  حف  به  سیستم  اين 
از  )جلوگیر  کرد  خواهد  کمک  شما  به  بحراني 

برخورد با مانع، کنترل فرمان در پیچ و غیره(
اصول عملکرد

فرمان وجود دارد که مسیر  سنسور در غربیلک 
انتخابي توسط راننده را تشخیص مي دهند.

ديگر سنسورها در تمام خودرو مسیر واقعي حرکت 
را اندازه گیر مي کنند. اين سنسور جهت انتخاب 
شده توسط راننده را با جهت حرکت واقعي خودرو 
مقايسه کرده و در صورت نیاز با کنترل ترمز رو 
مقايسه  را  مسیر  موتور  قدرت  يا  و/  چرخي خاص 
مي کند. در صورتي که سیستم درگیر باشد چرا 
هشدار  رو صفحه نمايش چشمک مي زند.

کم فرمانی
اين سیستم عملکرد ESC را در مورد کنترل فرمان، 
اکسل  کنترل  دادن  دست  )از  می کند  بهینه سازی 

جلو(.
 ASR کنترل کشش

و  ها  چر  لغزش  کردن  محدود  به  سیستم  اين 
سرعت  کاهش  يا  شتابگیر  هنگام  خودرو  کنترل 

کمک مي کند.
اصول عملکرد

سرعت  سیستم  اين   ، چر سنسور  از  استفاده  با 
چر ها را در تمام مدت کنترل کرده و چرخش آنها 
چر  يک  که  صورتي  در  نمايد.  مي  کنترل  نیز  را 
شروع به لغزش نمايد، سیستم بطور اتوماتیک ترمز 
مي کند تا نیرو محرك چر با میزان چسبندگی 

سازگار شود.
نین دور موتور در دسترس چر ها  اين سیستم هم
تنظیم  گاز  پدال  در  شده  وارد  فشار  از  مستقل  را 

مي کند.

نقص در عملکرد
هنگامي که سیستم نقصي را در عملکرد شناسايي 
هشدار  چرا  و   «check ESC» پیغام  مي کند. 
 رو صفحه نمايشگر ظاهر مي شود. در 
با  مي شوند.  غیرفعال   ASR و   ESC حالت،  اين 

نمايندگي ها مجاز تماس حاصل نمايید.
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 ASR غیرفعال کردن عملکرد
ها  جاده  در  )رانندگي  موارد  از  ي  بع در 
 ) خیس: برفي، گلي و غیره يا رانندگي با زنجیر چر
ممکن است سیستم نیرو خروجي موتور را، جهت 

محدود کردن لغزش چر ها کاهش دهد.
در صورت عدم نیاز، ممکن است با فشار دادن دکمه 

1 اين عملکرد غیرفعال شود.
پیغام «Traction control off» برا اطالع دادن به 

شما در صفحه نمايشگر ظاهر مي شود.

کنترل کشش ASR، ايمني اضافي را فراهم مي کند، 
توصیه مي شود هنگامی که اين عملکرد غیرفعال 
است رانندگي نکنید. با فشار دادن مجدد دکمه 1 

آن را اصالح کنید.
سوئیچ  که  زماني  اتوماتیک  بطور  عملکرد،  توجه: 
در موقعیت روشن )oN( قرار مي گیرد يا زماني که 
از )24mph )40km/h بیشتر باشد،  سرعت تقريباً 

دوباره فعال می شود.
سیستم ترمز کمکي اضطراری

کاهش  به  و  باشد  مي   ABS مکمل  سیستم  اين 
فاصله توقف خودرو کمک مي کند.

اصول عملکرد
اين سیستم برا تشخیص موقعیت ترمز اضطرار 
بالفاصله،  کمکي  ترمز  حالت،  اين  در  باشد.  مي 
 ABS حداکثر توان را به کار گرفته و ممکن است
را فعال نمايد. ترمز ABS تا زماني که پدال ترمز را 

فشار دهید فعال است.

روشن شدن چرا ها هشدار خطر
بسته به مدل خودرو، در صورت کاهش ناگهاني 

سرعت، اين چرا ها روشن می شوند.
نقص عملکرد

کند  شناسايي  را  نقصي  سیستم  که  هنگامي 
پیغام «check braking system» همراه با چرا 
مي  ظاهر  نمايشگر  صفحه  در  هشدار  

شود.
با نمايندگي ها مجاز تماس حاصل نمايید.

پیش بیني ترمز
سريع  کردن  رها  هنگام  خودرو،  مدل  به  بسته 
پدال گاز، اين سیستم به منظور کاهش مسافت 

توقف، حرکت ترمز را پیش بیني مي کند.
موقعیت ها خا

هنگامي که از کروز کنترل استفاده مي کنید:
مي کنید،  استفاده  گاز  پدال  از  که  در صورتي   -
ممکن است با رها کردن آن سیستم فعال شود. 
نکنید،  استفاده  گاز  پدال  از  که  صورتي  در   -

سیستم فعال نمي شود.
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یي سیستم کمکي شروع به حرکت در سربا
اين تجهیزات هنگام باال رفتن از سربااليي به راننده 

کمک مي کند )افزايش و کاهش(
اين سیستم از حرکت خودرو به سمت جلو و عقب 
بطور اتوماتیک و درگیر کردن ترمزدستي هنگامي 
گاز  رو  و  برداشته  ترمز  پدال  از  راننده  پا  که 

ارد جلوگیر مي کند. مي گ
عملکرد سیستم

تنها زماني عمل مي کند که دسته دنده در موقعیتي 
)در  )پارك(   p  ، )خالص(   N جز  به  سیستم  اين 
خودروهايي گیربکس اتوماتیک( قرار داشته باشد و 
هنگامي که خودرو کاماًل متوقف است )پدال ترمز 

را فشار دهید(
نگه  انیه  حدود   برا  را  خودرو  سیستم،  اين 
س ترمز به تدري آزاد مي شود )خودرو  مي دارد. س

با توجه به سراشیبي حرکت مي کند(

سیستم کمکي شروع به حرکت در 
سربااليي نمي تواند کاماًل از حرکت 
خودرو در هر شرايطي به سمت جلو 
)سطوح  نمايد.  خوددار  عقب  يا 

شیب دار و غیره(
با فشار دادن  تواند  راننده مي  در همه موارد، 
خودرو  عقب  و  جلو  حرکت  از  ترمز  پدال 

جلوگیر نمايد.
در  حرکت  به  شروع  کمکي  سیستم  عملکرد 
سربااليي نبايد برا توقف ها طوالني مورد 
استفاده  ترمزدستي  از   : بگیرد  قرار  استفاده 

کنید.
اين سیستم برا توقف دائمي خودرو طراحي 
نشده است، در صورت نیاز برا توقف خودرو 

از پدال ترمز استفاده نمايید.
و سطوح  ها  در سراشیبي  بايد  همواره  راننده 

لغزنده هوشیار باشد. 
خطر صدمات جد وجود دارد.
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عملکرد محدودکننده سرعت به شما کمک مي کند 
تا در سرعتی که برای محدود کننده سرعت انتخاب 

ابت بمانید. کرده ايد 

کنترل ها 
1  کلید اصلي ON/OFF )روشن/ خاموش( 

2  فعال ساز محدودکننده سرعت، کلید ذخیره 
و افزايش )+( 

3  کاهش سرعت محدودکننده )-(
4  تغییر عملکرد به حالت آماده به کار )با بخاطر 

)O( )ردن سرعت محدودکننده س
5  فعال ساز و به ياد آورنده سرعت محدودکننده 

 )R(

روشن کردن
فشار  مي باشد  عالمت   کنار  که  را   1 کلید 
نارنجي  شود،  مي  روشن   7 نشانگر  چرا  دهید. 
با  همراه   «speed limiter» پیغام  و  روشن، 
خط فاصله در نقطه 6 برا نشان دادن فعالیت 
عملکرد محدودکننده سرعت رو صفحه نمايش 
سرعت  اين  شدن  ذخیره  برای  مي شود،  ظاهر 

منتظر بمانید.
را   )+(  2 کلید  کنوني  سرعت  اين  ذخیره  برا 
منطقه  در  سرعت  محدودکننده  دهید:  فشار 
شده  ذخیره  سرعت  حداقل  شود.  مي  ظاهر   6

)20mph )30km/h مي باشد.
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رانندگي
هنگامي که محدودکننده سرعت ذخیره مي شود 
و تا قبل از رسیدن به اين سرعت، رانندگي با اين 
خودرو مشابه رانندگي با خودرويي است که مجهز 

به محدودکننده سرعت نیست. 
تالشي  هیچ  می رسید  سرعت  اين  به  که  هنگامي 
برا فشردن پدال گاز به شما اجازه افزايش سرعت 
را نمي دهد به جز در شرايط اضطرار )به اطالعات 

بخش "افزايش سرعت محدود" مراجعه نمايید(.

دود کننده سرعت تغییر م
ممکن است سرعت محدود با فشار دادن مکرر تغییر 

پیدا کند.
-  کلید 2 )+( برا افزايش سرعت
-  کلید 3 )-( برا کاهش سرعت

دود افزایش سرعت م
ير  امکان پ زمانی  هر  در  محدود  سرعت  افزايش 
کم  م کامال  را  گاز  پدال  آن:  انجام  برا  است. 

.)kick down بفشاريد )فراتر از نقطه
هنگامي که سرعت افزايش مي يابد محدودکننده 
سرعت رو صفحه  نمايشگر در منطقه A به 

رنگ قرمز چشمک خواهد زد.
رها  را  گاز  پدال  دارد  امکان  که  آنجا  تا  س  س

نمايید: 
عملکرد سرعت محدود به محض اينکه به پايین 
تر از سرعت محدود برسد به سرعت ذخیره شده 

باز مي گردد.

دود نیازی تعمیر و نگهدار ندارد. سرعت م
در صورتي که در سراشیبي به طرف باال يا پايین 
رانندگي مي کنید، سیستم قادر به حف سرعت 
شده  ذخیره  سرعت  باشد:  نمي  محدودکننده 
رو صفحه نمايشگر در منطقه A به رنگ قرمز 
چشمک مي زند تا به شما اين موقعیت را اطالع 

دهد. به  سرعت  محدودکننده  عملکرد 
هیچ عنوان ارتباطی با سیستم ترمز 

ندارد.
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قرار دادن عملکرد رو حالت آماده به کار 
)stand by(

هنگامي که کلید O( 4( را فشار مي دهید عملکرد 
محدودکننده سرعت تعلیق مي شود.

در اين حالت، سرعت محدود در مقدار ذخیره شده 
باقي مي ماند و در منطقه 6 ناپديد می شود و پیغام 
«Memorised» همراه با سرعت ذخیره شده رو 

نمايشگر ظاهر مي شود.

دود یادآور سرعت م
فشار  با  باشد  شده  ذخیره  سرعت  که  صورتي  در 

دادن دکمه R( 5( سرعت يادآور مي شود.

خامو کردن عملکرد
دادن  فشار  با  سرعت  محدودکننده  عملکرد 
دکمه 1 غیرفعال مي شود. در اين حالت سرعت 
 7 رنگ  نارنجي  هشدار  چرا  نمي شود.  ذخیره 
غیرفعال شدن  تأيید  برا  نمايشگر  رو صفحه 

عملکرد خاموش مي شود.

حالت  رو  سرعت  محدودکننده  که  هنگامي 
آماده به کار قرار مي گیرد دکمه 2 )+( را برا 
سرعت  گرفتن  نظر  در  بدون  مجدد  فعالیت 
اين سرعتي است که  ذخیره شده فشار دهید. 

خودر در حال حرکت است.
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سرعت  حف  در  شما  به  کنترل  کروز  عملکرد 
رانندگي، در سرعتي که انتخاب نموده ايد و سرعت 

ابت نامیده مي شود، کمک مي کند. 
باال  سرعت  در  ابت  سرعت  اين  است  ممکن 

)20mph )30km/h تنظیم شود.

کنترل ها
1  کلیدها اصلي on/off خاموش/ روشن

و  ذخیره  دکمه  محدود،  سرعت  فعال ساز    2
افزايش )+( 

3  کاهش کروز کنترل )-(
 stand 4  تغییر عملکرد در حالت آماده به کار

)O( )ار سرعت معین by )با به خاطر س
.)R( 5  فعال ساز به يادآور سرعت معین وجه  هیچ  به  کنترل  کروز  عملکرد 

ارتباطي با سیستم ترمز ندارد.     

هنگام  اضافي  کمک  عملکرد،  اين 
عملکرد  اين  اگرچه  است  رانندگي 
ولیت راننده  نبايد جايگزيني برا مس

باشد. 
جايگزيني  نبايد  شرايطي  هیچ  تحت  بنابراين 
برا هوشیار راننده باشد )راننده همواره بايد 

برا ترمزگیر آماده باشد(.
سنگین،  ترافیک های  در  نبايد  کنترل  کروز 
جاده های پر پیچ و خم و لغزنده )يخ رو آب، 
هوايي  و  آب  بد  شرايط  در  و  جاده های شني( 
)مه، باران، بادها کنار و غیره( مورد استفاده 

قرار بگیرد.
خطر تصادف وجود دارد.   
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روشن کردن
کلید 1 را در کنار عالمت  فشار دهید.

 «cruise control» چرا نشانگر 7 به رنگ سبز، و پیغام
رو صفحه نمايشگر ظاهر مي شود و خط فاصله در 
نقطه ی 6 برا نشان دادن عملکرد کروز کنترل فعال 
مي شود، تا  ذخیره شدن سرعت کروز کنترل منتظر 

بمانید.

فعال ساز کروز و کنترل
 )20 mph )30km/h( ابت )تقريباً باال در سرعت 
دکمه 2 )+( را فشار دهید: سرعت ذخیره مي شود. 

سرعت در نقطه 6 ظاهر مي شود.
به   A منطقه  کنترل هنگامي که  فعال ساز کروز 
نین روشن شدن  رنگ سبز روشن مي شود و هم

چرا هشدار 7 تأيید مي شود.
نین برا نشان دادن سرعت بدست  منطقه B هم

آمده، به رنگ سبز روشن مي شود.

رانندگي
هنگامي که سرعت ذخیره و عملکرد کروز کنترل 
فعال شود مي توانید پا خود را از رو پدال گاز 

برداريد.

مي شود  توصیه  وجود  اين  با  مهم: 
در  عملکرد  برا  را  خود  پا  که 
قرار  پدال  نزديکي  در  لزوم  صورت 

دهید. 
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یم سرعت کروز کنترل تن
با فشار دادن مکرر مي توان سرعت کروز کنترل را 

تغییر داد.
-  دکمه 2 )+( برا افزايش سرعت
-  دکمه 3 )-( برا کاهش سرعت 

ابت )کروز کنترل( وه افزایش سرعت  ن
ابت  سرعت  گاز  پدال  دادن  فشار  با  زمان  هر  در 
افزايش می يابد. سرعت کروز کنترل همراه با روشن 
نمايشگر  در صفحه  قرمز  رنگ  به   C منطقه  شدن 
س پدال گاز را رها کنید: پس از  ظاهر مي شوند س
انیه خودرو به طور اتوماتیک به سرعت کروز  چند 

کنترل برمي گردد.
کروز کنترل نیازی به تعمیر و نگهدار ندارد.

پايین  يا  باال  به طرف  در صورتي که در سراشیبي 
رانندگي مي کنید سیستم قادر به حف سرعت کروز 
رو صفحه  شده  ذخیره  نمي باشد: سرعت  کنترل 
نمايشگر چشمک خواهد زد و منطقه C به رنگ قرمز 
روشن مي شود تا به شما اين موقعیت را اطالع دهد.

کار  به  آماده  حالت  در  عملکرد  دادن  قرار 
( standby)

سیستم تعلیق مي شود وقتي که
-کلید O( 4( را فشار دهید:

-پدال ترمز را فشار دهید.
-پدال کال را فشار دهید يا در صورتي که خودرو 
در  را  دنده  است،  اتوماتیک  گیربکس  به  مجهز 

حالت خالص قرار دهید.
ذخیره  کنترل  کروز  سرعت  مورد،  سه  هر  در 
نمايش   6 منطقه  در  ديگر  و  می ماند  باقی  شده 
داده نمي شود و پیغام «Memorised» همراه با 
ظاهر  نمايشگر  صفحه  رو  شده  ذخیره  سرعت 

مي شود.
حالت  مي شود،  خاموش   C,B,A منطقه  وقتي 

آماده به کار )standby( تأيید مي شود.

وجه  هیچ  به  کنترل  کروز  عملکرد 
ارتباطي با سیستم ترمز ندارد.
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بازگشت به سرعت کروز کنترل
باشد، هنگامي  در صورتي که سرعت ذخیره شده 
ن هستند مي توانید سرعت  که از شرايط جاده مطم
را يادآور کنید )ترافیک، سطح جاده، شرايط آب 

و هوايي و غیره(
باال  که سرعت خودرو  هنگامي  را   )R(  5 دکمه 

20mph يا )30km/h( است را فشار دهید.
هنگام يادآور سرعت ذخیره شده، منطقه A برا 
تأيید فعال ساز روشن می شود. منطقه B به محض 

دسترسی به سرعت کروز کنترل روشن مي شود.

شده  ذخیره  قبلي  سرعت  که  صورتي  در  توجه: 
سرعت  به  خودرو  باشد،  فعلي  سرعت  از  باالتر 
کنترل  کروز  آستانه  به  تا  مي دهد  سرعت  افزايش 

برسد.

خامو کردن عملکرد
 1 دکمه  دادن  فشار  با  کنترل  کروز  عملکرد 
ذخیره  سرعت  حالت  اين  در  مي شود:  غیرفعال 
نمي شود. و چرا هشدار سبز رنگ 7 در صفحه 
غیرفعال  تأيید  برا   C,B,A مناطق  و  نمايشگر 

بودن عملکرد خاموش مي شوند.

حالت  در  کنترل  کروز  دادن  قرار 
آماده به کار (stand by) يا خاموش 
سرعت  کاهش  سبب  آن  کردن 
را  ترمز  پدال  بايد  شما  نمي شود: 

فشار دهید.

موقعیت  در  کنترل  کروز  عملکرد  که  هنگامي 
 2 دکمه  دادن  فشار  با  داد،  قرار  کار  به  آماده 
شده  ذخیره  سرعت  گرفتن  نظر  در  بدون   )+(
عملکرد کروز کنترل را دوباره فعال نمايید: اين 
سرعتی است که خودرو با آن در حال حرکت 

است.
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اصول عملکرد
ردياب ها مافوق صوتي )آلتراسونیک(، نصب شده 
ر عقب، بسته به مدل خودرو، فاصله  بین  در س
اندازه  گرفتن  عقب  دنده  حین  را  مانع  و  خودرو 

مي گیرد.
در شروع حرکت توسط صدای بیب آغاز و با تندتر 
ادامه  مانع  به  شدن  نزديک  علت  به  صدا  شدن 
می يابد و با رسیدن به فاصله 30 سانتی متری مانع 

صدای بیب، يکنواخت می شود.
NB: از عدم مسدود شدن سنسورها مافوق صوتي 
، برف،  اطمینان حاصل نمايید )کثیفي، گل و ال

NB : بسته به مدل خودرو، صفحه A محیط اطراف قطرات آب و غیره(
خودرو را همراه با صدا بیب نمايش مي دهد.

کنترل فاصله پارک جلو
)بسته به مدل خودرو(

عملکرد
که  هنگامي  تنها  پارك  فاصله  کنترل  سیستم 
خودرو با سرعتي حدود 7km/h( 4mph( حرکت 
که  هنگامي  بیب  صدا  می شود.  فعال  مي کند 
اشیا در فاصله 100 سانتي متر جلو خودرو 

باشند منتشر مي شود.
بسته به مدل خودرو، نمايشگر A روشن مي شود.

با  گرفتن،  دنده عقب  را حین  مانع  و  بین خودرو  فاصله  که  است  ابزار کمکي  اين عملکرد 
اين  نشان می دهد. تحت هیچ شرايطي حین دنده عقب گرفتن  از سیگنال صوتي  استفاده 

ولیت راننده باشد. عملکرد نبايد جايگزيني برای مس
همواره حین رانندگي، راننده بايد به دنبال برخوردهای اتفاقي باشد: از عدم وجود موانع متحرك ) مثل 
ه، دوچرخه و غیره( و اشیا کوچک و کوتاه مثل سنگ، صندوق پست در  ه، حیوانات، کالسکه ب ب

مسیر عبور خود اطمینان حاصل نمايید.
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کنترل فاصله پارک عقب
عملکرد 

در  که  اشیايي  اغلب  گرفتن،  عقب  دنده  حین 
خودرو  عقب  از  دورتر  متر   1/2 حدود  فاصله  
باشند شناسايي شده و صدا بیب منتشر مي شود.
نزديک جلو و عقب خودرو  در صورتي که موانعي 
باشد نزديک ترين مانع شناسايي شده و صدا بیب 

مربو به مانع نزديک تر منتشر مي شود.
خودرو  عقب  هم  و  جلو  هم  موانع  که  درصورتي 
همزمان با هم شناسايي شوند و فاصله  هر دو 
آن ها کمتر از 30 سانتي متر باشد صدا مربو به 

عقب و جلو به طور متناوب منتشر مي شود.

و  اتوماتی  غیرفعال ساز  و  فعال ساز 
کنترل فاصله پارک عقب
سیستم غیرفعال می شود :

- در صورتي که ترمزدستي الکترونیکي درگیر است
 4mph در صورتي که سرعت خودرو تقريباً باال -

)7km/h( باشد
انیه  سه  از  بیش  برا  خودرو  که  صورتي  در   -
بي حرکت باشد و موانع واقع شده در فاصله  بیش 

از 30 سانتي متر کنار خودرو باشد
يا  باشد  دنده خالص  در  خودرو  که  صورتي  در   -
هنگامي که دسته دنده به N )خالص( يا P )پارك( 

درگیر بکس ها اتوماتیک تغییر يابد.
یم کنترل فاصله پارک تن

در منو تنظیمات سفارشي ساز خودرو )به اطالعات 
« در فصل 1  بخش »منو تنظیمات سفارشي ساز
را   «parking sensor volume» نمايید،  مراجعه 
انتخاب نمايید و کنترل فاصله را تنظیم و برا تأيید 

کلید 1 يا 2 را فشار دهید.
وارد شدن ضربه به زير خودرو )مثاًل: 
حین حرکت تصادف با تیرك، جدول 
يا ديگر تجهیزات خیابان( باع ايجاد 
)مثاًل  مي شود  خودرو  به  صدمات 

تغییر شکل دادن اکسل(.
به منظور جلوگیر از خطر تصادف، خودرو 

خود را در نمايندگي ها مجاز بررسي نمايید.
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یم کنترل فاصله پارک تن
بسته به مدل خودرو، تنظیمات خاصی را می توان 
با صفحه لمسی A انجام داد. دستورالعمل تجهیزات 

را در اطالعات بعدی ببینید.

غیرفعال ساز موقت سیستم
)بسته به مدل خودرو(

دکمه 3 را برا غیرفعال ساز سیستم فشار دهید.
پیغام  و  شده  روشن  کلید  رو  هشدار  چرا 
نمايشگر  صفحه  رو   «parking sensor off»
ظاهر مي شود. با فشار دادن دکمه سیستم را مجدداً 
راه انداز کنید. هر زماني که موتور خاموش مي شود، 

سیستم بطور اتوماتیک مجدداً راه انداز مي شود.

ني مدت سیستم غیرفعال ساز طو
مي توانید بطور دائمي کنترل فاصله پارك عقب و 

جلو را بطور جداگانه فعال يا غیرفعال نمود.
اطالعات  )به  سفارشي ساز  تنظیمات  منو  در 
فصل  در  سفارشي ساز  تنظیمات  منو  بخش 
 «front parking sensor» نمايید(  مراجعه   1
يا «Rear parking sensor» را انتخاب نمايید 

س سیستم را فعال يا غیرفعال نمايید. س

 : عملکرد غیرفعال است.
 : عملکرد فعال است. 

نقص در عملکرد
هنگامي که سیستم نقصي را شناسايي مي کند، 
شما  به  متوالي  بطور  انیه   5 برا  بیب  صدا 
تماس  مجاز  نمايندگي ها  با  مي دهد.  اخطار 

حاصل نمايید.

هنگامي که خودرو با سرعت تقريباً 4mph يا 
)7km/h( در حال حرکت باشد، ممکن است 
مته  کامیون،  )موتورسیکلت،  خاص  صداها 

باد و غیره.( صدا بیب را فعال نمايید.
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عملکرد
حین حرکت با دنده عقب، دوربین 1 که در نزديکي 
است  شده  واقع  رانندگي  راهنمايي  پالك  چرا 
چندمنظوره  نمايشگر  در  خودرو  عقب  از  تصوير 
ابت يا متحرك 3، 4  2 همراه با دو خط راهنما 

نمايش مي دهد.
استفاده از اين سیستم توسط چندين نماد صورت 
ابت برا فاصله(.  می گیرد )متحرك برا میسر و 
هنگامي که منطقه قرمز بدست آمد از تصوير عقب 

برا توقف صحیح استفاده نمايید.

رک  خ راهنما مت
در صفحه 2 به رنگ آبي نمايش داده مي شود. مسیر 

خودرو را براساس موقعیت فرمان نشان مي دهد.
ابت 4 درجه 

C,B,A ابت شامل عالمت ها رنگي فاصله درجه 
است و فاصله پشت خودرو را نشان مي دهد.
-  A )قرمز( تقريباً 30 سانتي متر خودرو
-  B )زرد( تقريباً 70 سانتي متر خودرو

-  C )سبز( تقريباً 150 سانتي متر خودرو

ابت باقي مي ماند و مسیر خودرو را در  اين درجه 
نشان  باشند  مسیر خودرو  در  صورتي که چر ها 

مي دهد.

مشخصه خا
نمايید  حاصل  اطمینان  دوربین  نبودن  تار  از 

)کثیفي، گل، برف و غیره(
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فعال ساز و غیرفعال ساز دوربین عقب
،"Settings"،"Menu" چندمنظوره2،  نمايشگر  در 

 Rear camera view" س  س  "Park Assist"
فعال  را  نمايید. دوربین عقب  انتخاب  را   "settings
انتخاب خود   "Done" انتخاب  با  کرده  غیرفعال  يا 

را تأيید نمايید.

مي توانید  چنین  هم  را  دوربین  تصوير  تنظیمات 
تنظیم نمايید )وضوح، زمینه طرح و سايه و غیره(

صفحه، تصوير عقب را نشان می دهد.
زمین  رو  شده  طراحي  نمايشگر  شاسي ها 
که  هنگامي  اطالعات،  اين  هستند:  مسطح 
رو اجسام عمود يا اشیا رو سطح زمین 
قرار دارند، نبايد به حساب بیايند. اجسامی که 
در کناره صفحه قرار دارند ممکن است تغییر 

شکل داشته باشند.
نورها خیره کننده )برف، قرار داشتن خودرو 
در نور خورشید و غیره.( رو تصوير دوربین 

اشت. یر منفي خواهد گ تأ
در صورتی که درب صندوق عقب باز باشد يا 
 "Boot open" بدرستی بسته نشده باشد پیغام

ظاهر شده و تصوير دوربین ناپديد می شود.

ولیت  مس برا  جايگزيني  نبايد  شرايطي  هیچ  تحت  است.  کمکي  ابزار  يک  عملکرد  اين 
راننده باشد.

راننده همواره حین رانندگي بايد مراقب برخوردها تصادفي باشد: از عدم وجود موانع متحرك )مثاًل 
ه، دوچرخه و غیره( يا اشیا کوچک و کوتاه مثل سنگ يا صندوق پست در  ه، حیوانات، کالسکه ب ب

مسیر عبور خود اطمینان حاصل نمايید.
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اهر دنده 1
دنده  و  حالت  نمايشگر،  صفحه  رو   3 نمايشگر 

انتخاب شده را نشان مي دهد.
P   : 4 :  پارك 

R   : 5 : دنده عقب
N   : 6 : خالص

D   : 7 :  حالت اتوماتیک
8 :   حالت دستي

9:   نقطه نمايش حالت گیربکس يا دنده درگیر 
      شده در حالت معمولي 

عملکرد
قرار دارد،   P 1 در موقعیت  زمانی که دسته دنده 

سوئیچ را در موقعیت روشن )ON( قرار دهید.
برا حرکت از موقعیت P، بايد پدال ترمز را پیش 

از فشار دادن دکمه 2 را فشار دهید.
با قرار داشتن پا در پدال ترمز )چرا هشدار 

از  را  3 خاموش مي شود( دسته دنده  نمايشگر  در 
موقعیت P درآوريد.

 R یا D هنگامي که خودرو متوقف است دنده
را درگیر کنید. پا را رو پدال ترمز و گاز قرار 

داده و آزاد کنید.

رانندگي در موقعیت اتوماتی 
ترافیکي،  در شرايط  نمايید.  انتخاب  را   D حالت 
نبايد دسته دنده را مجدداً لمس نمايد: دنده در 
تغییر  اتوماتیک  بطور  زمان و دور موتور مناسب 
وزن  به  توجه  با  اتوماتیک  سیستم  زيرا  مي يابد 
رانندگي  نحوه  با  را  خود  جاده  مسیر  و  خودرو 

انتخاب شده تنظیم مي کند.
) رانندگي بهینه )اقتصاد

حین رانندگي، همواره دسته دنده را در موقعیت 
D قرار دهید. پدال گاز را به آهستگي فشار داده 
تا از تغییر موقعیت دنده در پايین ترين دور موتور 

اطمینان حاصل نمايید.
گاز دادن و سبقت گرفتن

پدال گاز را محکم فشار دهید )بنابراين به باال 
نقطه  kick down مي رسید.(

این عملکرد شما را قادر خواهد ساخت که دنده 
مطلوب را با دور موتور انتخاب نمایید.
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رانندگي در حالت دستي
هنگامي که دسته دنده در حالت D قرار دارد، آنرا 
تغییر عملکرد دسته  به سمت چ حرکت دهید. 
حالت  به  را  دنده  که  مي دهد  اجازه  شما  به  دنده 

دستي تغییر دهید :
- برا پايین آوردن دنده، دسته دنده را به سمت 

عقب بکشید.
سمت  به  را  دنده  دسته  دنده،  آوردن  باال  برا   -

جلو بکشید.
نمايش  نمايشگر،  صفحه  رو  شده  انتخاب  دنده 
منظور  به  خودرو،  مدل  به  بسته  مي شود.  داده 
مصرف بهینه، نمايشگر بهترين زمان را برا تغییر 
دنده، دنده باال )+( يا دنده پايین )-( در رو صفحه 

نمايشگر نشان مي دهد.

: موارد خا
تحت شرايط خاص رانندگي )مثاًل محافظت موتور، 
 )ESC :و غیره )ESP( عملکرد پايدار الکترونیکي
تغییر  اتوماتیک  بطور  را  دنده  اتوماتیک،  سیستم 
حرکت  از  جلوگیر  برا  نین،  هم مي دهند. 
اتوماتیک  دنده  تغییر  از  است  ممکن  نادرست، 
خوددار شود: در اين حالت، نمايشگر دنده بعنوان 

انیه چشمک خواهد زد. هشدار چند 

شرای خا
می کنید،  رانندگی  سراشیبی  در  که  صورتی  در   -
بماند  باقی  اتوماتیک  حالت  در  نمی تواند  خودرو 
حالت  که  مي شود  توصیه  کوهستان(.  در  )مثاًل 

دستي را انتخاب نمايید.
به طور  دنده ها  تغییر  از  اين حالت،  در  رانندگي 
کرده  جلوگیر  سراشیبي  پیمودن  هنگام  مکرر 
و به موتور امکان ترمزها طوالني در مسیرها 

سرپايیني را مي دهد.
-  در آب و هوا سرد، برا جلوگیر از خاموش 
شدن موتور پیش از تغییر دسته دنده از موقعیت 
P يا N و درگیر کردن دنده D يا R چند لحظه 

منتظر بمانید.

پارک کردن خودرو
هنگام توقف خودرو، در حالي که پا خود را رو 
پدال ترمز قرار داده ايد دسته دنده را در موقعیت 
اريد: گیربکس در حالت خالص و چر ها با  P بگ

شفت موتور بطور مکانیکي قفل مي شوند. 
مدل  به  بسته  یا  نموده  درگیر  را  دستی  ترمز 
الکترونیکی  ترمزدستی  بودن  درگیر  از  خودرو 

اطمینان حاصل نمایید.

تا  است  ممکن  سرد،  خیلی  هوا  و  آب  در 
سیستم  مناسب،  دما  به  گیربکس  رسیدن 

مانع تعويض دنده به حالت دستي مي شود.

زير  قسمت  به  شده  وارد  ضربه 
تیرك،  با  )مثاًل: تصادف  خودرو 
خیابان(  تجهیزات  ديگر  يا  جدول 
به صدمه ديدن  ممکن است منجر 
خودرو شود. )مثاًل تغییر شکل دادن 

اکسل(
را  خودرو  تصادف،  خطر  از  جلوگیر  برا 

درنمايندگي ها مجاز بررسي نمايید.
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نقص در عملکرد
 check auto» در صورتي که حین رانندگي پیغام -
شود،  ظاهر  نمايشگر  صفحه  رو   «gearbox

نشانگر نقص مي باشد.
هر چه سريع تر با نمايندگي ها مجاز تماس حاصل 

نمايید.
 Auto» پیغام  رانندگي  حین  که  صورتي  در   -
gearbox overheating» رو صفحه نمايشگر 
ظاهر شد خودرو را متوقف کرده و اجازه دهید 

گیربکس خنک شود.
   با نمايندگي ها مجاز تماس حاصل نمايید.

گیربک  به  مجهز  خودرو  که  صورتي  در   -
بخش  اطالعات  به  است  خراب شده  اتوماتی 

"بکسل کردن" در فصل 5 مراجعه نمايید.
که  صورتي  در  یمات،  تن کردن  غیرفعال  با 
دسته دنده در موقعیت P قفل شده باشد با وجود 
فشار دادن پدال ترمز و فشار دادن دکمه 2، دسته 
دنده را نمي توان جابه جا کرد. برا انجام اين کار، 
جسمي در سورا 10 وارد کرده قفل دکمه 2 واقع 

رو دسته دنده را بطور همزمان فشار دهید.
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بسته به مدل خودرو
ه هوای جانبي  1  دري

ه بخارزدايی شیشه جانبي 2  دري
ه ها بخارزدايی شیشه جلو 3  دري

ه هوای مرکز  4  دري
ه هوای جانبی 5  دري

ه بخارزدايی شیشه جانبی 6  دري

ه بخاری زير پا سرنشین 7  دري
ه ها هوای کنسول مرکز 8  دري

9  پنل کنترل ايرکانديشن
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جهت هوا
راست  و  چ  سمت  به  را   1 زبانه   : چ راست/ 

حرکت دهید
باال/ پايین: زبانه 1 را به سمت باال و پايین حرکت 

دهید.

جریان هوا
) رخانید )باال نقطه پايدار دستگیره کنترل 2 را ب

سمت راست: حداکثر جريان هوا
: بسته است. سمت چ

) دستگیره کنترل 3 )باال نقطه ی پايدار
باال: حداکثر جريان هوا

پايین: بسته است.

فقط  خودرو،  نامطبوع  بو  بردن  بین  از  جهت 
کار  اين  مخصوص  شده  طراحي  سیستم های  از 
تماس  مجاز  نمايندگی های  با  نمايید.  استفاده 

حاصل نمايید.

به مدار تهويه هوا هیچ چیز اضافه 
نکنید )مثاًل برا از بین بردن بو 

نامطبوع(
خطر آسیب و آتش سوز وجود دارد.
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کنترل ها
1  تنظیم دما هوا

2   تنظیم سرعت تهويه
3   ايرکانديشن

4   توزيع هوا در اتاق سرنشین
5  يخ زدايي/بخارزدايي شیشه عقب و بسته به مدل 

خودرو، آينه های بغل
6  گردش مجدد هوا

خامو یا روشن کردن ایرکاندیشن
با استفاده از دکمه 3 ايرکانديشن روشن )نمايشگر 

روشن( يا خاموش )نمايشگر خاموش( می شود.
اده قرار  ایرکاندیشن برا موارد زیر مورد است

می گیرد :
-  پايین آوردن دما درون اتاق سرنشین

-  از بین بردن سريع هوا جمع شده

توزی هوا در اتا سرنشین
پن حالت برا توزيع هوا وجود دارد.

رخانید. کنترل 4 را برا انتخاب هر حالت ب

 توزيع جريان هوا به سمت شیشه جلو و 
سمت شیشه جانبی جلو برا بخارزدايي

ه های   توزيع جريان هوا بین همه دري
ه  ه بخارزدايي شیشه جانبي جلو، دري هوا، دري

ه جلو پا بخارزدايي شیشه جلو و دري
جريان  پا  جلو  سمت  به  عمدتاً  هوا   

دارد.
ه داشبورد و جلو پا   هوا به سمت دري

جريان دارد.
جريان  داشبورد  ه  دري سمت  به  هوا   

دارد.
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روشن کردن سیستم گرد هوا
شده  تعبیه  نشانگر  چرا  دهید:  فشار  را   6 دکمه 
اتاق  از  هوا  شرايط  اين  تحت  می شود.  روشن 
هیچ  می چرخد،  مجدداً  و  شده  گرفته  سرنشین 

هوايي از بیرون خودرو گرفته نمی شود.
قرار  استفاده  مورد  زير  موارد  برا  هوا  گرد 

می گیرد.
ا بیرون )رانندگي در  -  عايق کردن خودرو از ف

مناطق آلوده و غیره(
-  پايین آوردن هرچه سريع تر دما اتاق سرنشین

یم سرعت تهویه هوا تن
برا  ساعت  عقربه های  جهت  در  را   2 کنترل 
رخانید.  ب سرنشین  اتاق  در  هوا  جريان  افزايش 
اتاق سرنشین با وزيدن باد تهويه می شود. فن تهويه 
میزان هوا ورود را مشخص می کند ولي سرعت 

یر اندکي رو آن دارد. خودرو تأ

موقعیت OFF )خامو کردن( :
سیستم غیرفعال می شود: سرعت تهويه برا اتاق 
ابت است(، در حالي  سرنشین صفر است )خودرو 
که خودرو در حال حرکت است کمي جريان هوا 

را احساس خواهید نمود.
آپشن توصیه شده بخارزدایی :

رخانید. کنترل های2،1، 4 را به موقعیت ب
زدايي  يخ  برا  گزينه  سريع ترين  گزينه  اين 
جلو  شیشه  و  جانبي  شیشه های  بخارزدايی  و 

می باشد.

به منظور جلوگیر از تراکم هوا در شیشه جلو و فعال کردن سیستم تهويه هوا، حالت يخ زدايي را نمی توان با حالت گردش هوا مورد استفاده قرار داد. چرا نشانگر 
3 روشن خواهد شد.

استفاده طوالني مدت از گردش هوا باع تراکم 
هوا در شیشه های جانبي و شیشه جلو می شود و 
عدم وجود هوا تازه باع ناراحتي سرنشینان 

می شود.
در  سريع تر  چه  هر  می شود  توصیه  بنابراين، 
دادن  فشار  با  هوا  گردش  به  نیاز  عدم  صورت 
بیرون( )هوای  عاد  حالت  به   6 دکمه  مجدد 

باز گرديد.
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کنترل ها
1 و 6  دما هوا

2، 3 و 4 برنامه های اتوماتیک
5  توزيع هوا در اتاق سرنشین

7  دکمه off / خاموش
8  ايرکانديشن

به  بسته  و،  بخارزدايي شیشه عقب  زدايي/  يخ    9
مدل خودرو، آينه های بغل

10  عملکرد "clear view" )ديد واضح(
11  گردش مجدد هوا

12  سرعت تهويه
13 نمايشگر

حالت اتوماتی
هوا  کنترل  سیستم  بهینه،  مصرف  حین 
اتوماتیک، راحتي در اتاق سرنشین و ديد مناسب 
اين  می کند.  مین  ت را  خاص(  شرايط  در  )بجز 
سیستم سرعت تهويه، ايرکانديشن، گردش مجدد 
ايرکانديشن و دما هوا را  هوا و شروع و توقف 
برنامه   سه  شامل  سیستم  اين  می کند.  کنترل 

انتخابي می باشد.
بیرون  شرايط  به  بسته  حالت،  اين  در   :  Auto
داشت.  خواهید  را  تهويه  حالت  بهترين  خودرو 

دکمه 3 را فشار دهید.
SOFT : به تدري می توانید هوا داخل خودرو 
به  اين حالت  قرار دهید. در  را در حالت دلخواه 
خواهید  قرار  دلخواه  حالت  در  آهسته  و  آرامي 

داشت. دکمه 2 را فشار دهید.
تا  سريع  خیلي  را  سیستم  عملکرد   :  FAST
رسیدن به حالت دلخواه افزايش می دهد. از اين 
حالت هنگامي که در عقب خودرو سرنشین قرار 
فشار  را   4 دکمه  نمايید.  استفاده  است،   گرفته 

دهید.
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تغییر سرعت تهویه
در حالت اتوماتیک، سیستم از مناسب ترين میزان 
اين  بت  و  دلخواه  شرايط  به  رسیدن  برا  هوا 

شرايط استفاده خواهد کرد.
با فشار دادن دکمه 12 ، افزايش و کاهش سرعت 

تهويه هوا را می توانید تنظیم نمايید.
صورت  به  ديگر  که  تهويه  سرعت  حالت  اين  در 
اتوماتیک تهويه نمی شود در منطقه A در نمايشگر 

13 ظاهر می شود.

یم دما تن
يکي از دکمه های 1 يا 6 را برا افزايش يا کاهش 
دما در سمت چ 1 يا سمت راست 6  فشار دهید. 
انیه دکمه 3 ، دما سمت  با فشردن بیش از دو 

سرنشین را با دما سمت راننده هماهنگ کنید.
و  بیشترين  تنظیمات  انتخاب  با   : خا توجه 
کمترين، امکان تولید حداکثر گرما يا سرما وجود 

خواهد داشت ) »Lo«و »HI« رو نمايشگر 13(

عملکرد دید واضح
روشن  نشانگر  چرا  دهید:  فشار  را   10 دکمه 
خواهد شد. اين عملکرد شیشه جلو، شیشه عقب، 
شیشه های جانبي جلو و آينه های بغل )بسته به 
زدايي می کند.  يخ  و  بخارزدايي  را  مدل خودرو( 
ايرکانديشن و عملکرد يخ زدايي شیشه عقب بايد 

فعال باشد.
شیشه  گرمکن  عملکرد  توقف  برا  را   9 دکمه 

عقب فشار دهید: چرا نشانگر خاموش می شود.
تهويه  می توانید سرعت   12 دکمه  دادن  فشار  با 

هوا را تغییر دهید.
برا خرو از عملکرد، فشار دهید:

-  مجدداً دکمه 10
-  يکي از دکمه های 2، 3 يا 4 

ير عملکرد دارند که نشان  ي از دکمه ها آ بع
دهنده موقعیت عملکرد آن هاست.
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روشن و خامو کردن ایرکاندیشن
هوايي  و  آب  به شرايط  بسته  اتوماتیک،  حالت  در 
سیستم، ايرکانديشن را خاموش و روشن می شود. 
ايرکانديشن فشار  برا خاموش کردن  را   8 دکمه 
در   «AC off» و  روشن شده  نشانگر  دهید. چرا 

توصیه می شود یکي از حالت های برنامه ی اتوماتیکي AUTO، SOFT یا FAST در حالت اتوماتی نمايشگر 13 نمايش داده می شود.
اده نمایید. است

در حالت اتوماتیک )چرا نشانگر 3 روشن است(. کلیه عملکردهای گرمکن و عملکرد ايرکانديشن توسط 
نین می توانید انتخاب سیستم را تغییر دهید، در اين حالت، چرا نشانگر 3  سیستم کنترل می شود. هم
خاموش می شود و عملکرد تغییر يافته، که به هیچ وجه توسط سیستم کنترل نمی شود، در نمايشگر 13 

نمايش داده می شود.
برا بازگشت به حالت اتوماتیک يکي از حالت های AUTO، SOFT، FAST را  فشار دهید. 

مقادير دما نمايش داده شده، سطح راحتي را 
نشان می دهد.

پايین  و  بردن  باال  موتور،  کردن  روشن  هنگام 
آوردن مقدار نمايش داده شده در هیچ شرايطي 
اجازه نمی دهد تا دما سريع تر به سطح مطلوب 

برسد.
بهینه  را  کاهش  يا  افزايش  همواره  سیستم 
با سرعت  بالفاصله  هوا  تهويه  می کند )سیستم 
تدريجي  آن  افزايش   : نمی شود  روشن  حداکثر 

است.( ممکن است چند دقیقه طول بکشد.
ندارد  وجود  خاصي  دلیل  اگر  کلي  بطور 
باقي  باز  بايد  داشبورد  رو  هوا  ه های  دري

بمانند.
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بخارزدایي شیشه عقب ی زدایي
دکمه 9 را فشار دهید. چرا نشانگر روشن می شود. 
اين کار، موجب عملکرد سريع بخارزدايي/ يخ زدايي 
به  )بسته  بغل  آينه های  زدايي  يخ  و  عقب  شیشه 

مدل خودرو( می شود.
برا خرو از این عملکرد، دکمه 9 را مجدداً فشار 

دهید، بخارزدايي بطور اتوماتیک متوقف می شود.

یم توزی هوا در اتا سرنشین تن
دارد.  وجود  هوا  توزيع  برا  انتخابي  حالت  پن 
دکمه 5 را برا انتخاب يکي از آن ها فشار دهید. 
فلش موجود در محدوده B رو نمايشگر 13 حالت 

انتخابي را نمايش می دهد.

و  جلو  شیشه  سمت  به  مستقیماً  هوا   
ه بخارزدايي شیشه جانبي جريان دارد. دري

هوا،  ه های  دري بین  هوا  توزيع جريان   
سرنشین  پا  و  جلو  جانبي  شیشه  بخارزدايي 

هدايت می شود.
هدايت  پاها  سمت  به  مستقیماً  هوا   

می شود.
و  داشبورد  ه های  دري سمت  به  هوا   

جلو پا جريان دارد.

ه های   جريان هوا مستقیماً به سمت دري
داشبورد هدايت می شود.

در اين موقعیت ، توزيع هوا در اتاق سرنشین که 
بصورت اتوماتیک کنترل نمی شود، رو نمايشگر 

ظاهر می شود. 
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گرد هوا
اين عملکرد بطور اتوماتیک کنترل می شود اما بطور 

دستي هم فعال می شود.
توجه:

- در طول زمان گردش، هوا از اتاق سرنشین گرفته 
شده و می چرخد و هیچ هوايي از بیرون خودرو 

گرفته نمی شود.
از  را می دهد که  امکان  اين  به شما  - گردش هوا 
هوا بیرون استفاده نکنید )رانندگي در مناطق 

آلوده و غیره(
- پايین آوردن سريع دما اتاق سرنشین

کاربرد دستي
با فشار دادن دکمه 11 ، گردش هوا فعال می شود. 
در این حالت چرا هشدار روشن می شود عملکرد 
طوالني مدت از اين حالت به علت عدم وجود هوا 
تازه، بو بدی تولید می کند وباع تراکم هوا در 

شیشه ها می شود.
بنابراين، توصیه می کنیم که برا بازگشت به حالت 
اتوماتیک در صورت عدم نیاز به گردش هوا، دکمه 

11 را مجدداً فشار دهید. 

خامو کردن سیستم
فشار  سیستم  کردن  خاموش  برا  را   7 دکمه 
 13 نمايشگر  رو   »off« حالت  اين  در  دهید. 
نمايش داده می شود. برا روشن کردن سیستم 

يکي از دکمه های 2 و 3 يا 4 را فشار دهید.

بخارزدايي / يخ زدايي نسبت به حالت گردش هوا 
اولويت دارد.
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اده توصیه جهت است
ي از موقعیت ها )خاموش بودن ايرکانديشن،  در بع
فعال بودن گردش هوا، پايین يا صفر بودن سرعت 
تهويه، غیره.( به تراکم شکل گرفته در شیشه ها و 

شیشه جلو توجه داشته باشید.
از  آن  بردن  بین  از  برا  بخار،  وجود  صورت  در 
س  نمايید. س استفاده   «clear view» عملکرد 
برا جلوگیر از تشکیل مجدد آن از ايرکانديشن 
نمايید. در صورتیکه  استفاده  اتوماتیک  در حالت 
بخار از بین نرفت از حالت FAST استفاده نمايید.

توجه:
طوالني  استفاده  از  پس  خودرو.  زیر  آب  وجود 
امر  خودرو  زير  آب  وجود  ايرکانديشن  مدت 
ايجاد  هوا  تراکم  توسط  امر  اين  است.  عاد 

می شود.

مصر سوخت
متوجه  عاد  بطور  ايرکانديشن،  عملکرد  هنگام 
در  رانندگي  )بويژه  سوخت  مصرف  افزايش 

شهرها کوچک( خواهید شد.
در خودروها مجهز به ايرکانديشن دستي و در 

صورت عدم نیاز سیستم را خاموش کنید. 
و  سوخت  مصر  کاهش  برا  توصیه هایی 

ی زیست کم به ح م
رانندگي  باز  هوا  ه  دري و  بسته  شیشه های  با 

کنید.
در صورتي که خودرو در آفتاب پارك است پیش 
از روشن کردن موتور، درب ها را برا خار شدن 

هوا دا باز نمايید.
تعمیر و نگهدار

برا بازرسي دوره ا به بخش تعمیر و نگهدار 
خودرو مراجعه نمايید.

نقص در عملکرد
به عنوان يک قانون کلي، در صورت وقوع نقص 
در عملکرد با نمايندگی های مجاز تماس حاصل 

نمايید.
و  زدایي  ی  بخارزدایي،  عملکرد  کاهش   -
فیلتر  کارتري  شدن  مسدود  ایرکاندیشن. 
ايجاد  به  منجر  است  ممکن  سرنشین  اتاق 

نقص شود
صحیح  تنظیم  نمی شود.  تولید  خن  هوا   -
کنترل ها و فیوزها را بررسي نمايید. در غیر 

اين صورت سیستم را خاموش نمايید.

مدار سیال سیستم خن کننده را 
باز نکنید. اين سیال برا چشمان و 

پوست شما خطرناك می باشد.
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هنگامي که سوئیچ در on/off (خاموش يا روشن( 
شود  باز  جلو  درب های  از  يکي  که  زماني  تا  باشد 

)برا حدود 3 دقیقه( اين سیستم عمل می کند.

برهای برقي شیشه  با
با فشار دادن و کشیدن دکمه، شیشه را باال يا پايین 
نموده تا به سطح دلخواه برسید )شیشه عقب کاماًل 

باز نمی شود(

حالت ت ضربه ا
شیشه   عملکرد  بر  عالوه  حالت  اين  است  ممکن 
باالبرهای برقي که قباًل توضیح داده شد کار کند. 
بسته به مدل خودرو، اين عملکرد مربو به شیشه 

عقب يا جلو می باشد.
بطور  شیشه  بکشید:  و  فشرده  مختصراً  را  کلید 
کامل باز يا بسته می شود. با فشار دادن مجدد کلید 

حرکت شیشه متوقف خواهد شد.

دکمه های مورد استفاده در سمت صندلی راننده :
1  شیشه سمت راننده

2 شیشه سمت سرنشین جلو
3 و 5 شیشه سرنشینان عقب

برای صندلی سرنشینان از کلید 6 استفاده نمايید.
توجه

را  مانعي  رفتن  باال  در صورتي که شیشه هنگام 
و  درخت  از  قطعه  انگشت،  )مثاًل  کند  شناسايي 
س  س و  شد  خواهد  متوقف  آن  عملکرد  غیره( 

برا چند سانتي متر پايین می آيد.

باز  نیمه  شیشه های  رو  اشیا  دادن  قرار  از 
خوددار نمايید: خطر آسیب شیشه  باالبرهای 

برقي وجود دارد.

ایمني سرنشینان عقب
بسته به مدل خودرو، راننده می تواند 
و  برقي  باالبرهای  شیشه   عملکرد 
درب های عقب را با فشار دادن دکمه 

4 غیرفعال کند.
تأيید  برا  در دکمه  تعبیه شده  نشانگر  چرا 

فعال شدن قفل روشن می شود.
ولیت راننده مس

بدون  را  )يا حیوانات خانگي(  گاه کودك  هیچ 
آن  داخل  رنو  کارت  که  خودرويي  در  همراه 
نکنید.  ترك  کوتاه  زماني  برا  حتي  است، 
ممکن است با روشن کردن موتور و فعال کردن 
تجهیزاتي مانند شیشه  باالبر برقي يا قفل کردن 
در  برسانند  آسیب  ديگران  يا  خود  به  درب ها 
صورتي که قسمتي از بدن در شیشه ها گیر کند 
دکمه مربوطه را در جهت عکس فشار دهید و 

شیشه را پايین بیاوريد.
خطر آسیب جد
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سایه بان سان رو
-  باز کردن: دستگیره 7 را به سمت عقب بکشید 

س آن را جمع کنید. س
-  بستن: دستگیره 7 را تا زمان شنیدن صدا قفل 

شدن بکشید.

زاویه دار کردن سان رو 
س دکمه  زاويه دار کردن: سايه بان را باز کرده س
بصورت  روف  سان   )B طرف  )از  دهید  فشار  را   8

لواليي باز می شود.

فشار  کمي  را   8 دکمه  دار:  زاويه  حالت  با  بستن 
.)A دهید )از طرف

باز و بسته کردن سان رو
باز کردن: سايه بان سان روف را باز نمايید. دکمه 8 

)از طرف A( را فشار دهید.
دکمه 8 را فشار دهید تا حرکت سان روف متوقف 

شود.
بستن: دکمه 8 )از طرف B( را کمي فشار دهید.

توجه خا
اين خودرو مجهز به سیستم ايمني می باشد:

در صورت قرار گرفتن جسمی بین سان روف در 
حال حرکت، )مثاًل انگشت فرد يا غیره( حرکت 
آن متوقف شده و چند سانتي متر به عقب برمي 

گردد.

حیوانات  )يا  کودك  گاه  هیچ 
خانگي( را بدون همراه در خودرويي 
که کارت رنو داخل آن است، حتي 

برا زماني کوتاه ترك ننمايید. 
فعال  و  موتور  کردن  روشن  با  است  ممکن 
شیشه  دستگیره های  مانند  تجهیزاتي  کردن 
يا قفل کردن درب ها به خود يا ديگران آسیب 

برسانند.
در صورت گیر کردن قسمتي از بدن، دکمه 8 

را در جهت عکس حرکت دهید.
خطر آسیب جد
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بستن شیشه ها از راه دور
ا  ضربه  تک  شیشه  به  مجهز  خودروها  )برا 

برا همه شیشه ها(
می نمايید،  قفل  بیرون  از  را  درب ها  که  هنگامي 
ه فشار  ل رو کارت رنو را دو بار بدون وق دکمه ق
داده یا درب راننده در حالت هندزفر قرار دهید، 
می شوند.  بسته  اتوماتیک  بطور  شیشه ها  همه ی 
قابل  کاماًل  خودرو  که  هنگامي  می شود،  توصیه 
از  کاربر  نیست  فرد داخل خودرو  و  است  ديدن 

اين سیستم استفاده نمايید.
توجه : قفل کردن درب ها با استفاده از کارت رنو 

حالت هندزفر را غیرفعال می کند.

نقص در عملکرد
برهای برقي شیشه  با

در صورت بروز نقص هنگام بستن شیشه، سیستم 
کلید  دادن  فشار  با  می گردد:  باز  عاد  حالت  به 
ببنديد  کاماًل  را  شیشه  نیاز  صورت  در  مربوطه 

)شیشه بتدري بسته می شود(
س پنجره را  انیه نگه داريد س کلید را به مدت سه 

برا شروع مجدد سیستم باال و پايین ببريد.
در صورت نیاز با نمايندگی های مجاز تماس حاصل 

نمايید.
سان رو برقي

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

اده اقدا های احتیاطي هنگا است
- پیش از ترك کردن خودرو از بستن کامل سان 

روف اطمینان حاصل نمايید
از  استفاده  با  ماه  سه  هر  را  بند  آب  بخش   -
فني  دپارتمان  توسط  شده  توصیه  محصوالت 

تمیز نمايید.
يا شستن خودرو  باران  بارش  از  - بالفاصله پس 

سان روف را باز نکنید.
- خودروها مجهز به باربند

بار  وجود  صورت  در  کلي،  قاعده  يک  بعنوان 
توصیه  روف  سان  از  استفاده  باربند  رو 

نمی شود.
يا   / و  اجسام  روف،  سان  از  استفاده  از  پیش 
به  متصل  غیره(  و  دوچرخه  )باربند  تجهیزات 

باربند را بررسي نمايید:
شده  متصل  صحیح  و  ايمن  بطور  بايد  آن ها 
تداخلي  روف  سان  عملکرد  با  نبايد  و  باشند 

ايجاد نمايد.
مجاز  نمايندگی های  با  بیشتر  اطالعات  جهت 

تماس حاصل نمايید.

بستن شیشه ها موجب آسیب جد 
می شود.

اين  به  مجهز  خودرو  که  صورتي  در 
عملکرد  عمل،  اين  باشد،  سیستم 
برگشت ايمني اتوماتیک را فعال می کند.
اطمینان  خودرو  داخل  افراد  وجود  عدم  از 

حاصل نمايید.

مهم: در طي اين عملکرد، امکان عدم گیر کردن، 
با نمايندگی های مجاز تماس  غیرفعال می شود. 

حاصل نمايید.
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بر دستي دستگیره با
رخانید. دستگیره 1 را ب

ي چرا سق
از  يکي  در  و  بکشید  لواليي  صورت  به  را   3 کلید 

حالت های زير قرار دهید
- روشنايي دائمي

است،  باز  درب  که  هنگامي  متناوب،  روشنايي   -
که  هنگامي  مدتي  از  بعد  می شود.  روشن 
شوند  بسته  صحیح  طور  به  مربوطه  درب های 

خاموش می شود.
- خاموش شدن سريع

چرا های نقشه خواني
)بسته به مدل خودرو(

کلیدها 2 يا 4 را به صورت لواليي بکشید.

چرا های درب جلو
)بسته به مدل خودرو(

هنگامي که درب باز است چرا 5 روشن می شود.

هنگامي که درب ها يا درب صندوق عقب/ درب 
و  سقفي  چرا  باشد،  باز  يا  نشده  قفل  پشتی 

چرا جلويي بطور موقت روشن می شوند.



را های داخل )2/2( بر دستی شیشه ها /  یر با دست
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چرا جعبه داشبورد
بسته به مدل خودرو، هنگامي که درب آن باز شود 

چرا 6 روشن خواهد شد.

ه بار صندو عقب چرا م
صندوق  درب  که  هنگامي  خودرو،  مدل  به  بسته 
عقب / درب پشتی باز شود چرا 7 روشن خواهد 

شد.



یر  سایه بان ها تاب
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آفتابگیر
آفتابگیر 1 را از باال شیشه جلو پايین بکشید يا آن 
را از گیره خار نموده و بطرف شیشه بغل بکشید.

ي )آینه رو آفتابگیر( آینه سق
مدل  به  بسته  بکشید،  کنار  را   2 پوشش  درب 

خودرو، آينه روشن می شود.

سایه بان جانبي
سايه بان را به طرف باال کشیده و آن را در قالب 3 
محکم کنید ) از اتصال ايمن آن ها اطمینان حاصل 

نمايید(



دارند اشیا داخ اتا سرنشی )1/4( ه ن م
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ه رو درب 1  ه کنسول وس 2 م م

جالیواني 3

 A زیر آرنجي مرکز جلو 
دکمه 4 را فشار داده و روکش 5 را بلند کنید.

از قرار دادن اجسام سفت، سنگین يا 
تیز در محفظه اتاق خوددار نمايید 
زيرا آن ها هنگام دور زدن های شديد، 
ترمز يا در صورت بروز تصادف باع 

صدمه زدن به سرنشینان می شوند.

هنگام گردش در پیچ ها، گاز دادن يا 
ترمزگیر مراقب باشید که لیوان از 

جالیواني بیرون نیفتد.
خطر سوختگي در صورت دا بودن 

مايع وجود دارد.

هیچ جسمي نبايد کف خودرو، زير 
پا راننده قرار داده شود زيرا ممکن 
پدال ها  زير  رانندگي  حین  است، 

بلغزد و مانع عملکرد آنها  شود.



دارند اشیا داخ اتا سرنشی )2/4( ه ن م
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ه آفتابگیر 6  م
راه،  بزر  قبو  مانند  مدارکي  نگهدار  برا 

کارت ها و غیره استفاده شود.

ه نگهدارنده اشیا سرنشین م
برا باز کردن آن دستگیره 7 را بکشید.

 ، برا نگهدار اسناد در ابعاد A4، بطری های بزر
آب و غیره از جعبه داشبور استفاده نمايید.

ه رو درب 8  م

يا  اجسام سفت، سنگین  قراردادن  از 
تیز در محفظه اتاق سرنشین خودداری 
نمايید زيرا هنگام دروزدن های شديد، 
ترمز يا در صورت بروز تصادف باع 

صدمه زدن به سرنشینان می شود.



دارند اشیا داخ اتا سرنشی )3/4( ه ن م
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ه زیرآرنجي عقب م
)بسته به مدل خودرو(

زيرآرنجي 9 را پايین بکشید.

گاز  تند،  پیچ های  در  گردش  هنگام 
که  باشید  مراقب  ترمزگیر  يا  دادن 

لیوان از جالیواني بیرون نیفتد.
خطر سوختگي در صورت دا بودن مايع وجود 

دارد.
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دارند اشیا داخ اتا سرنشی )4/4(  ه ن م

قالب لباس 11 

دستگیره قالب 12
هنگامي که خودرو در حال حرکت است، پیشنهاد 
نگه  را  دستگیره  اين  تعادل  حف  برا  می شود 

داريد.
برا خار يا داخل شدن به خودرو از اين دستگیره 

استفاده نکنید.

ه ذخیره صندلي جلو 13 م
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ات  ی ار سوک ت ندک زیرسی

فندک 
هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن (ON) است 
س با صدا کلیک بطور  فندك 1 را فشار دهید س
فنر به عقب باز می گردد. برا استفاده آنرا بیرون 
بکشید. پس از استفاده بدون فشار دادن آن را به 

جای خود برگردانید.

زیرسیگار
برای  کنید.  بلند  را   2 روکش  آن،  کردن  باز  برا 
خالی کردن زيرسیگار آن را به طرف خود کشیده 

و از محل خود خار کنید.

توان  حداکثر  با  جانبي  تجهیزات 
120 وات را متصل نمايید.

خطر آتش سوز

سوکت ها تجهیزات
ممکن است از گود فندك 1 يا سوکت 3 )بسته 

به مدل خودرو( استفاده نمايید.
حداکثر  با  تجهیزات  اتصال  برا  ها  اين سوکت 
تأيید  مورد  که   )12v )ولتا  وات   120 توان 

دپارتمان فني هستند طراحي شده اند.

و  فندك  به  مجهز  شما  خودرو  که  صورتي  در 
اين تجهیزات را می توانید  زيرسیگار نمی باشد، 

از نمايندگی های مجاز درخواست نمايید.



تی( ند  تاشو )نیم
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بسته به مدل خودرو، صندلي و پشتي صندلي قابل 
تا شدن هستند و امکان حمل اجسام حجیم وجود 

دارد.
تا کردن صندلي عقب

پايه صندلي A را برخالف صندلي جلو خم کنید.

تا کردن پشتي صندلي
پشت  پايین،  بطرف  صندلي  پايه  کردن  تا  از  پس 
اطالعات  )به  کرده  پیاده  را  عقب  صندلي  سر 
مراجعه   1 فصل  در  عقب"  صندلي  "پشتي  بخش 
پشتي  و  داده  فشار  را   1 دکمه  س  س نمايید(، 

صندلي )ها( B را پايین بکشید. 

تنظیمات  همه  امنیتي،  داليل  به  بنا 
را هنگامي که خودرو در حال حرکت 

نیست، انجام دهید. 

هنگام حرکت دادن صندلي عقب از 
تمیز بودن اتصاالت اطمینان حاصل 
از هرگونه  عاری  بايد  )آن ها  نمايید 
آلودگي، پارچه يا هر شي ديگر که 
می شود  صندلي  شدن  قفل  مانع 

باشند(
در همه اين موقعیت ها، پشت سری های صندلي 
عقب را پايین بکشید )به اطالعات بخش »پشت 

سر صندلي عقب« در فصل 1 مراجعه نمايید(
هنگام تنظیم مجدد پشتي صندلي 
اطمینان  آن  صحیح  شدن  قفل  از 

حاصل نمايید.
نصب  را  صندلی ها  روکش  که  صورتي  در 
می کنید، دقت کنید که پوشش مانع قفل شدن 

پشتي صندلي نشود.
حاصل  اطمینان  کمربند  صحیح  موقعیت  از 

نمايید.
پشت سری ها را مجدداً نصب نمايید.
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ندو  / در  در پشت

باز کردن
درب  پشتي/  درب  و  دهید  فشار  را   2 يا   1 دکمه 

صندوق عقب را باال ببريد.

بستن
با استفاده از دستگیره 4 درب پشتي/ درب صندوق 

عقب را پايین بکشید )بسته به مدل خودرو(.

باز کردن درب پشتي درب صندو عقب 
عقب  صندوق  درب  بازکردن  که  صورتی  در 
باز  را  آن  خودرو  داخل  از  می باشد،  غیرممکن 

نمايید.
صندوق  به  )ها(  صندلي  پشتي  کردن  تا  با   -

دسترسي می يابید.
فرو   3 سورا  در  را  آن  شبیه  چیز  يا  مداد   -
نمايش  را همانطور که در شکل  قفل  و  کرده 

داده شده، بکشید.
-  درب پشتی / درب صندوق عقب را بکشید تا 

باز شود.



ه  اق
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مدل پنج درب

پیاده کردن
درب  طرف  )از  درآوريد.  قالب  از  را   1 کابل های 

پشتی(

ه عقب 2 را اندکي بلند کرده و به طرف خود  طاق
بکشید.

برا جا زدن آن، اين روند را برعکس انجام دهید.

مدل چهار درب

از قرار دادن اجسام سفت ، سنگین در 
ه عقب 2 يا 3 خوددار نمايید.  طاق
بروز  يا  شديد  ترمزها  صورت  در 
تصادف باع صدمه ديدن سرنشینان 

می شود.



ات ب کردن( ی ه بار/ ب کردن )ت /م ندو  م اشیا در 
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قسمت  که  کنید  حمل  طور  را  اجسام  همواره 
تکیه  عقب  صندلی های  پشتي  به  آن ها  بزر تر 
، يا هنگامي که صندلي عقب  دهند، برا وزن عاد
و پشتي صندلي خوابانده شده اند طور قرار دهید 

که به پشت صندلي جلو تکیه نمايند. 
)A مثال(

در صورتي که اجسام را رو صندلي خوابانده شده 
تا  از  قبل  سر  پشت  کردن  پیاده  می دهید،  قرار 
اين صورت  در  است  امر ضرور  کردن صندلي 

سطحي کاماًل صاف خواهید داشت.

کف  در  را  سنگین  بارها  همواره 
تسمه  اتصاالت  از  دهید.  قرار  خودرو 
در کف محفظه بار/ صندوق عقب در 
استفاده  خودرو  بودن  مجهز  صورت 

نمايید. 
اجسام بايد بطور در محفظه قرار بگیرند که 
به  و  نشده  پرتاب  ناگهاني  ترمزها  هنگام  در 

سرنشینان صدمه ا وارد نکنید.
اين  اگر  حتي  را  عقب  صندلي  ايمني  کمربند 

صندلی ها سرنشین ندارند، ببنديد.

 1,085 mm = C مدل چهار درب
 867 mm = C مدل پن درب

وزن  حداکثر  خودرو،  جلو  قسمت  مجاز  وزن 
مجاز بکسل کردن، ترمز و بدون ترمز: به بخش 

اطالعات »وزن« در فصل 6 مراجعه نمايید.



ا نص باربند دسترس به ن
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برا دسترسي به نقا نصب 1 درب ها را باز نمايید.

برا دست يابي به اطالعات تجهیزاتي که مناسب 
مجاز  نمايندگی های  با  می باشند  شما  خودرو 

تماس حاصل نمايید.
چگونگي  و  نصب  دستورالعمل های  بخش  به 

استفاده و شرايط باربند مراجعه نمايید.
خودرو  مدارك  با  را  دستورالعمل ها  اين  لطفاً 

خود نگه داريد.
بخش  اطالعات  به  باربند:  رو  بار مجاز  حداکثر 

»وزن« در بخش 6 مراجعه نمايید.

از  را  اصل  باربندهای  که  صورتي  در 
مجهز  نمايید  تهیه  ما  فني  دپارتمان 
به پیچ هايی هستند که فقط از همین 
خودرو  به  باربند  اتصال  برا  پیچ ها 

استفاده نمايید.



ند رسانه ا  ات  ی ت
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تجهیزات  به  تجهیزات  اين  موقعیت  بودن  موجود 
چند رسانه ا خودرو بستگي دارد.

1  راديو
2  نمايشگر

3  کنترل روی ستون فرمان
4  میکروفن

 Hands-free ن تعبیه شده به صورت کنترل تل
در خودروها مجهز به اين سیستم از کنترل 4 و 

کنترل ستون فرمان 3 استفاده نمايید.

برا استفاده از اين تجهیزات، از دستورالعمل های 
مخصوص استفاده نمايید و آن را به همراه ساير 

مدارك خودرو نگه داريد.

ن اده از تل است
از  استفاده  برا  که  می شود  يادآور 
اين تجهیزات قوانین را در نظر بگیريد.
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سمت  در  واقع   1 دستگیره  درب،  کردن  باز  برا 
چ داشبورد را بکشید.

باز کردن درب موتور
برا باز کردن زبانه 2 را بکشید.

باز کردن درب موتور
درب موتور را بلند کرده و میله 4 را از نگه دارنده 5 
ابت کردن  بیرون بکشید. برا حف امنیت خود، 

میله در قالب 3 الزامي می باشد.

بستن درب موتور
از  پیش  موتور  محفظه  در  اجسام  وجود  عدم  از 

بستن درب موتور اطمینان حاصل نمايید.
برا بستن درب موتور، میله 4 را به نگه دارنده 5 
منتقل نمايید، درب موتور را تا میانه نگه داشته 
و در فاصله 30 سانتي متر موقعیت بسته شدن 
آن را رها نمايید. درب موتور به واسطه وزن خود 

بطور خودکار بسته خواهد شد.

محفظه  نزديکي  در  کارکردن  هنگام 
باشد.  دا  موتور  است  ممکن  موتور، 
فن خنک  است  ممکن  اين  بر  عالوه 
به کار  موتور هر لحظه شروع  کننده 

کند.
خطر آسیب جد

شبکه  به  جزئي  برخورد  صورت  در 
درب  موتور،  درب  يا  رادياتور 
به  و هر چه سريع تر  بسته  را  موتور 

نمايندگی های مجاز مراجعه نمايید.

پس از هرگونه عملیات در محفظه 
در  اجسام  وجود  عدم  از  موتور 
حاصل  اطمینان  موتور  محفظه 

نمايید )پارچه، ابزار و غیره(
آتش  يا  موتور  به  صدمه  باع  اجسام  اين 

سوز می شوند.

موتور  درب  صحیح  شدن  قفل  از 
اطمینان حاصل نمايید.

)سنگريزه،  جسمی  هیچ  که  نمايید  بررسي 
پارچه و غیره( مانع بسته شدن قفل نشود.



در موتور مد پن در
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سمت  در  واقع   1 دستگیره  درب،  کردن  باز  برا 
چ داشبورد را بکشید.

باز کردن درب موتور
برا باز کردن زبانه 2 را بکشید.

باز کردن درب موتور
درب موتور را بلند نمايید: برا نگه داشتن آن از 

میله نگه دارنده استفاده نمايید.

بستن درب موتور
از  پیش  موتور  محفظه  در  اجسام  وجود  عدم  از 

بستن درب موتور اطمینان حاصل نمايید.
را  موتور  درب  موتور،  درب  مجدد  بستن  برا 
متر  سانتي   30 فاصله  در  داشته  نگه  میانه  تا 
موقعیت بسته شدن آن را رها نمايید. درب موتور 
خواهد  بسته  خودکار  بطور  خود  وزن  واسطه  به 

شد.

نزديکي محفظه  هنگام کار کردن در 
باشد.  دا  موتور  است  ممکن  موتور، 
خنک  فن  است  ممکن  اين  بر  عالوه 
کننده موتور هر لحظه شروع به کار کند.

خطر آسیب جد

موتور  درب  صحیح  شدن  قفل  از 
اطمینان حاصل نمايید.

)سنگريزه،  جسمی  هیچ  که  نمايید  بررسي 
پارچه و غیره( مانع بسته شدن قفل نشود.

نکنید.  وارد  فشار  موتور  درب  رو 
خطر بسته شدن ناگهاني درب موتور 

وجود دارد.

پس از هرگونه عملیات در محفظه 
در  اجسام  وجود  عدم  از  موتور، 
حاصل  اطمینان  موتور  محفظه 

نمايید )پارچه، ابزار و غیره(.
آتش  يا  موتور  به  صدمه  باع  اجسام  اين 

سوز می شوند.

در صورت برخورد جزئي به شبکه 
درب  موتور،  درب  يا  رادياتور 
با  و هرچه سريع تر  بسته  را  موتور 
نمايندگی های مجاز تماس حاصل 

نمايید.
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کردن  و خنک  روغنکار  برا  موتور  عاد  بطور 
اجزا متحرك به روغن موتور نیاز دارد و پر کردن 

سطح روغن بین هر تعويض روغن عادی است.
با اين وجود، اگر در هر 600 مايل )1000km( بیش 
از نیم لیتر روغن موتور مصرف شد با نمايندگی های 

مجاز تماس حاصل نمايید.
تکرار تعوی روغن: سطح روغن موتور را هر چند 
مسافرت های  از  پیش  بخصو  و  بار  ی  وقت 
موتور  دیدن  صدمه  از  تا  نمایید  بررسي  ني  طو

جلوگیر کنید.

خواندن سطح روغن موتور
سطح روغن موتور را هنگامي که خودرو در سطحي 
موتور  بودن  خاموش  از  پس  و  می باشد  مسطح 

بخوانید.
گیج  از  باید  موتور  روغن  دقیق  خواندن  برا 
ن شوید که روغن از حداکثر  اده نمایید و مطم است

سطح مجاز بیشتر نباشد )خطر آسیب به موتور(.
به صفحه بعد مراجعه نمايید.

کمترين  در  روغن  که  زماني  تنها  نمايشگر  صفحه 
سطح باشد، به راننده هشدار می دهد.

در  موتور  روغن  سطح  بودن  پایین  هشدار 
ه نمایشگر  ص

در   «checking control function» که  هنگامي 
صفحه نمايشگر ظاهر شد دکمه 3 يا 4 را فشار دهید.

در صورتي که روغن موتور کمتر از میزان حداقل 
باشد: پیغام «oil level» همراه با مربع 1 در صفحه 
روغن  که سطح  هنگامي  و  می شود  ظاهر  نمايشگر 
موتور پايین تر رود خط فاصله 2 جايگزين مربع 1 

می شود.
کوتاهي  مدت  برا  خودرو  که  صورتي  در  توجه: 
باشد، سطح دقیق روغن موتور نمايش  رانده شده 

داده نمی شود.

در صورتي که سطح روغن موتور حداقل باشد 
 «Top up oil level» بسته به مدل خودرو، پیغام
نمايشگر  صفحه  در  هشدار   چرا  و 

روشن می شود.
پر کردن هر چه سری تر روغن موتور الزامي است.

نمايشگر تنها زماني به راننده هشدار 
در  موتور  روغن  که سطح  می دهد 

حداقل باشد.
اما باال بودن )حداکثر( روغن موتور را به راننده 

هشدار نمی دهد.
اين اندازه گیر فقط توسط گی روغن امکان 

ير است. پ

سطح روغن
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اده از گیج خواندن سطح روغن موتور با است
با  و  کرده  خار  را  روغن  گیر  اندازه  گی   -

پارچه فاقد پرز و تمیز، آن را پاك نمايید.
دهید  فشار  دارد  امکان  که  جايي  تا  را  گی   -
، درپوش را تاحد  )در خودروها مجهز به گی

رخانید(. امکان ب
-  مجدداً گی را خار نمايید

هرگز  روغن  بخوانید: سطح  را  روغن  -  سطح 
نبايد کمتر از نقطه A يا بیشتر از نقطه B باشد

بررسي  شد،  کامل  عملیات  اين  که  هنگامي 
نمايید که گی در جا خود قرار گرفته باشد يا 

انده شده باشد. گی کالهکي کاماًل پی

و  غیرعاد  افت  متوجه  که  صورتي  در 
با  شديد،  مايعات  از  کدام  هر  سطح  مکرر 

نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

به  موتور  روغن  میزان  رسیدن 
ترین سطح با

 تحت هیچ شرايطي روغن نبايد بیشتر 
از نقطه B باشد: خطر آسیب به موتور و 

کاتولیست کانورتور وجود دارد.
اگر سطح روغن موتور بیش از میزان 
حداکثر باشد، خودرو را روشن نکرده 
و با نمايندگی های مجاز تماس حاصل 

نمايید.

توصیه  شدن،  سرريز  از  جلوگیر  منظور  به 
می شود که هنگام پر يا اضافه کردن مخزن از 

قیف استفاده نمايید.

هنگام کار کردن در نزديکي محفظه 
موتور، ممکن است موتور دا باشد. 
عالوه بر اين ممکن است فن خنک 
کننده موتور هر لحظه شروع به کار 

کند. 
خطر آسیب جد
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اضافه  پر کردن
برا اضافه/ پر کردن روغن موتور، خودرو بايد در 
باشد  سرد  نیز  موتور  و  شده  پارك  مسطح  زمین 
)برا مثال، پیش از استارت موتور برا اولین بار 

در روز(

نوع گرید روغن موتور
به تعمیر و نگهدار اسناد خودرو خود مراجعه نمايید.

- درپوش 1 را باز نمايید.
- روغن را اضافه نمايید )بعنوان راهنمايي، بسته به 
نوع موتور ظرفیت بین حداقل و حداکثر خواندن 

بر رو گی 2، 1/5 و 2 لیتر می باشد(.
موتور  روغن  تا  نمايید  صبر  دقیقه   10 حدود   -

جريان پیدا کند.
- با استفاده از گی 2 سطح روغن را اندازه گیر 

نمايید )همانطور که توضیح داده شد(
ن  مطم رسید،  پايان  به  عملیات  اين  که  هنگامي 
قرار  خود  محل  در  ممکن  جا  تا  گی  که  شويد 
انده شده باشد. گرفته باشد يا گی کالهي کامل پی

از باال رفتن میزان حداکثر خوددار نمايید و 
فراموش نکنید که درپوش 1 و گی 2 را در 

جا خود قرار دهید.
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تعوی روغن موتور
: به بخش تعمیر و نگهدار اسناد  فواصل سروی

خودرو خود مراجعه نمايید.
شامل  موتور  روغن  تعوی  رفیت  میانگین 

فیلتر روغن
)برا اطالعات(

موتور 6V  6 )گیربک معمولي( :  لیتر
(:  لیتر موتور 6V  6 )گیربک اتوماتی

موتور 6V   :  لیتر
موتور dci 6 :  لیتر 

موتور dci  :  لیتر
درجه روغن موتور

به بخش تعمیر و نگهدار  اسناد خودرو خود مراجعه 
نمايید.

اضافه کردن حداکثر روغن موتور
روغن  سطح  شرايطي،  هیچ  تحت 
خطر  نکنید.  اضافه  کاماًل  را  موتور 
آسیب به موتور و کاتالیست کانورتور 

وجود دارد.
میزان حداکثر  از  بیش  موتور  روغن  اگر سطح 
باشد، خودرو را روشن نکرده و با نمايندگی های 

مجاز تماس حاصل نمايید.

و  غیرعاد  افت  متوجه  که  صورتي  در 
با  شديد،  مايعات  از  کدام  هر  سطح  مکرر 

نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

روغن  کردن  پر  هنگام  کردن:  پر 
موتور  محفظه  به  که  باشید  مراقب 

نشت نکند.
خطر آتش سوز وجود دارد.

بخاطر داشته باشید که درپوش را بطور صحیح 
ببنديد. در صورتي که روغن به قطعات دا موتور 

نشت يابد، خطر آتش سوزی وجود دارد.

تعوی روغن موتور :
در  و  است  دا  موتور  که  هنگامي 
هستید  موتور  روغن  تعويض  حال 
سرريز  صورت  در  باشید،  مراقب 
شدن روغن دچار سوختگي نشويد.

هنگام کار کردن در نزديکي محفظه 
موتور، ممکن است موتور دا باشد. 
کننده  خنک  فن  است  ممکن  اين  بر  عالوه 

موتور هر لحظه شروع به کار کند.
خطر آسیب جد

بسته  ا  ف در  را  موتور  هرگز 
روشن نکنید. زيرا گازها خروجي 

سمي هستند.
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مای خن کننده
میزان مايع را هنگامي که خودرو در سطحي صاف 
پارك شده و موتور خاموش می باشد بررسي نمايید.
هنگامي که مايع سرد است میزان آن بايد در مخزن 

1 بین «MIN» و «MAX» باشد.
قبل از رسیدن مايع به سطح «MIN»، هنگامی که 

موتور سرد است مايع را پر کنید.

فواصل بررسي مای
بررسي  مرتب  بطور  را  کننده  خن  مای  میزان 
نمایید )در صورت اتمام مايع خنک کننده صدمات 

شديد به موتور وارد می شود(
در صورتي که نیاز به اضافه کردن مايع وجود دارد، 
تنها از محصوالت مورد تأيید دپارتمان فني ما که 

مین می کند استفاده نمايید. موارد زير را ت
-  جلوگیر از يخ زدگي

-  جلوگیر از زنگ زدگي سیستم خنک کننده

فواصل جایگزیني
به بخش تعمیر و نگهدار خودرو خود مراجعه 

نمايید.

هیچ  است  دا  موتور  که  هنگامي 
کننده  خنک  مايع  مدار  در  عملیاتي 

نبايد صورت بگیرد.
خطر سوختگي

هنگام کار کردن در نزديکي محفظه 
باشد.  دا  موتور  است  ممکن  موتور، 
عالوه بر اين ممکن است فن خنک 
کننده موتور هر لحظه شروع به کار کند.

خطر آسیب جد

و  غیرعاد  افت  متوجه  که  صورتي  در 
با  شديد،  مايعات  از  کدام  هر  سطح  مکرر 

نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.
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میزان روغن ترمز
میزان روغن بايد هنگامي که خودرو در سطحي صاف 
پارك شده و موتور خاموش است خوانده شود. اين 
صورت  در  و  گیرد  صورت  مکرر  بطور  بايد  عملکرد 
را  ترمز  ، سطح روغن  ترمزگیر اشکال در  مشاهده 

بررسي نمايید.

میزان 
کاهش میزان روغن ترمز بدلیل سايش امر عاد 

می باشد اما اين میزان نبايد کمتر از MIN باشد.
ديسک های  وضعیت  داريد  تمايل  که  صورتي  در 
اسناد  از  بايد  نمايید  بررسي  خودتان  را  ترمز 
توضیحي در شبکه ارتباطي يا وب سايت کارخانه 

سازنده استفاده نمايید.

نزديکي محفظه  هنگام کار کردن در 
باشد.  دا  موتور  است  ممکن  موتور، 
خنک  فن  است  ممکن  اين  بر  عالوه 
کننده موتور هر لحظه شروع به کار کند.

پر کردن
روغن،  مدار  در  عملیات  هرگونه  انجام  از  پس 

متخصص فني بايد روغن ترمز را تعويض نمايد.
فقط از روغن ترمزهای مورد تأيید دپارتمان فني 
ما )و دارا ظرف مهر و موم شده( استفاده نمايد.

فواصل جایگزیني
به بخش تعمیر و نگهدار اسناد خودرو خود 

مراجعه نمايید.
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مخزن شیشه شو شیشه جلو چرا های جلو
پر کردن

درپوش 3 را باز نمايید، تا جايي که می بینید آن را پر 
س درپوش را ببنديد. نموده و س

مای
محصوالت شیشه شو )محصول حاو ضديخ در 

زمستان(

نازل ها
نازل  ارتفاع  تنظیم  برا  سوزن  مانند  ابزار  از 

شیشه شو استفاده نمايید.

فیلترها
اتاق،  فیلتر  هوا،  )فیلتر  فیلترها  اجزا  تعويض 
فیلتر سوخت ديزلي و غیره(. در برنامه تعمیر و 

نگهدار خودرو شما برنامه ريز شده است.
و  تعمیر  بخش  به  فیلتر:  اجزا  تعوی  فواصل 

نگهدار اسناد خودرو خود مراجعه نمايید.

توجه
مايع  سطح  ديدن  برا  خودرو،  مدل  به  بسته 

درپوش 1 را باز کرده و گی را بیرون بکشید.
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A برچسب
برا خواندن آن درب را باز نمايید.

هنگامي که الستیک ها سرد هستند فشار باد آن ها 
بايد مورد بررسي قرار بگیرد.

بررسي  و  هستند  سرد  الستیک ها  که  صورتي  در 
باد  فشار  نیست،  ير  پ امکان  الستیک ها  باد  فشار 
الستیک را از 0/2 به 0/3 )يا 3psl( افزايش دهید.

ستی ها دا هستند باد آن ها  هرگز هنگامي که 
را خالي نکنید.

ستی ها خودروها مجهز به سیتسم بررسي باد 
و  کم  باد  فشار   ، ر )پن بودن  باد  کم  صورت  در 
نمايشگر  صفحه  در  هشدار   چرا  غیره(، 
پايین  »هشدار  بخش  اطالعات  به  می شود  روشن 
بودن فشار باد الستیک ها« يا »سیستم بررسي باد 

الستیک ها« در بخش 2 مراجعه نمايید.
توجه خا مربو به بار سنگین خودرو )حداکثر 
بايد  و یدک کش تریلر: حداکثر سرعت  بار مجاز( 
60mph يا )100kph( باشد و فشار باد الستیک ها 

بايد 0/2 بار افزايش يابد.
مراجعه   6 بخش  در  »وزن«  بخش  اطالعات  به 

نمايید.

اده از زنجیر چر ستی ها و است امنیت 
به اطالعات بخش »الستیک ها« در فصل 5 برا 
شرايط سرويس و، بسته به مدل خودرو، استفاده 

از زنجیر چر مراجعه نمايید.
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B : ابعاد الستیک های مناسب خودرو شما
باد الستیک ها برا چر های جلو )بجز  C : فشار 

بزرگراه(
D : فشار باد الستیک ها برا چر های عقب )بجز 

بزرگراه(
E : فشار باد الستیک ها برا چر های جلو )بزرگراه(
F : فشار باد الستیک ها برا چر های عقب )بزرگراه(

G : فشار باد الستیک برا چر زاپاس
با  بودن  زاپاس در صورت متفاوت  ابعاد چر    : H

چهار الستیک مناسب خودرو شما

با  مطابقت  و  خود  امنیت  برا 
تعويض  به  نیاز  هنگام  قانون، 
الستیک های  از  تنها  الستیک ها، 
و  نوع  اندازه،  عالمت،  دارا 
چر  محور  در  مشابه  خصوصیات 

استفاده نمايید.
مشابه  سرعت  و  وزن  رفیت  باید:  آن ها 
یید  ت مورد  یا  اصلي  ستی های  با 

نمایندگی های مجاز را داشته باشند.
عدم توجه به اين دستورالعمل ها امنیت شما 
را به خطر می اندازد و بر کیفیت رانندگي با 

ارد. ر منفي می گ خودرو ا
خطر از دست دادن کنترل خودرو وجود دارد.
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باطر 1 نیاز به هیچ گونه تعمیر و نگهدار ندارد.

وضعیت  مستمراً  سیستم  خودرو،  مدل  به  بسته 
شار  سطح  اگر  می نمايد،  بررسي  را  باطر  شار 
پايین بیايد پیغام «Battery Low start engin» در 
صفحه نمايشگر ظاهر می شود. در اين حالت موتو را 
 «Battery Charging» پیغام  س  نمايید.س روشن 
نمايشگر  صفحه  روی  باطری  شار  مدت  طول  در 

ظاهر می شود.
در صورت استفاده از خودرو در حالت های زير، شار 

باطر کاهش می يابد.
- سفرها کوتاه مدت

- رانندگي در شهر
- افت دما

-  در صورت استفاده از تجهیزات الکتريکي )راديو و 
غیره(. هنگامي که موتور خاموش است.

تعوی باطر
یده شدن اين عملیات، توصیه می شود  به دلیل پی

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

 A برچسب
نشانگرها رو باطر را مشاهده نمايید

- 2   روشن کردن آتش و سیگار ممنوع می باشد.
- 3   از عینک استفاده نمايید.

- 4    از دسترس کودکان دور نگه داشته شود.
- 5    مواد منفجره

ه راهنما مراجعه نمايید. - 6    به کتاب
- 7    مواد خورنده

هنگام جابه جا کردن باطر با دست 
با  سولفوريک  اسید  که  باشید  مراقب 
پوست و چشم هايتان در تماس نباشد. 

در صورت تماس، محل تماس را با مقدار آب سرد 
بشويید، در صورت نیاز با پزشک مشورت نمايید.

اطمینان حاصل نمايید که شعله ها، اجسام دا و 
جرقه در تماس با باطر قرار نداشته باشند زيرا 

خطر انفجار وجود دارد.

اين باطر از نوع مخصو می باشد، 
اطمینان  مشابه  باطر  جايگزيني  از 
حاصل نمايید. با نمايندگی های مجاز 

تماس حاصل نمايید.

هنگام کار کردن در نزديکي محفظه 
موتور، ممکن است موتور دا باشد، 
عالوه بر اين ممکن است فن خنک 
کننده موتور هر لحظه شروع به کار 

کند.
خطر آسیب جد
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دوام  باشد،  شده  نگهدار  خوبي  به  که  خودرويي 
بیشتر خواهد داشت، بنابراين توصیه می شود که 

از بدنه خودرو بطور منظم نگهدار نمايید.
یر باال در خودرو شما  محصوالت ضدخوردگي با تأ
یر عوامل  بکار رفته است. با اين وجود نبايد تحت تأ

خارجي قرار بگیرد.
عوامل خورنده در هوا

- آلودگي هوا )مناطق صنعتي- ساختماني(
- محلول نمک موجود در هوا )نزديک دريا، بويژه در 

آب و هوا گرم(
- آب و هوا فصلي و شرايط هوا مرطوب )مثاًل 
جاده های پوشیده از نمک در زمستان، آب پاك 

کننده جاده ها و غیره(.

ي یرات جز ت
ر سایش ا

 ، ال و  گل  هوا،  در  موجود  شن  و  خاك  و  گرد 
ديگر  خودروها  توسط  جاده،  در  موجود  سنگريزه 

پرتاب می شود.
اين  برابر  در  خود  خودرو  از  حفاظت  منظور  به 

یرات چندين عمل احتیاطي انجام دهید. تأ

چه کارهایي نباید انجا دهید
بدنه،  زير  موتور(،  اجزا  )مانند  مکانیکي  اجزا 
تجهیزات  و  درب ها(  داخل  )مثاًل  لواليي  اجزا 
پالستیکي رنگ شده مربو به بدنه خارجي )مثاًل 
تمییزکننده  تجهیزات  از  استفاده  با  را  رها(  س
مورد  که  محصوالتي  با  پاشیدن  يا  قو  فشار 
يا  نکرده  تمییز  نمی باشند،  فنی ها  دپارتمان  تأيید 
روغن آن ها را پاك ننمايد. اين کار موجب افزايش 

خوردگي يا نقص عملکرد می شود.
پايین  بسیار  دما  يا  شديد  آفتاب  در  را  خودرو 

نشويید.
گل و ال و کثیفي باقي مانده رو بدنه خودرو را 

پیش از پاك کردن خیس نمايید.
اجازه ندهید گرد و خاك در سطح خارجي انباشته 

شود.
یرات جزئي  تأ به  تبديل  ندهید زنگ زدگي  اجازه 

شود.
ما  فني  دپارتمان  تأيید  مورد  که  محلول هايی  از 
نمی باشند برا رفع لکه ها استفاده نکنید زيرا باع 

آسیب به رنگ بدنه می شوند.
شستن  بدون  گلي  جاده های  يا  برفي  شرايط  در 
رانندگي  بدنه  و  چر  گلگیر  زير  ويژه  به  خودرو، 

نکنید.

این کارها را انجا دهید:
هنگامي که موتور خامو است، خودرو را مرتباً 
بشويید  کارخانه  توسط  تأيید شده  با محصوالت 

)هرگز از مواد ساينده استفاده ننمايید(.
پیش از استفاده از نازل اين لکه ها را بشويید.
- لکه های صم درخت و دوده های صنعتي 

- گل و ال رو آ چر ها و زير بدنه که باع 
تشکیل تکه های مرطوب می شود.

ت پرندگان، که باع واکنش شیمیايي  و - ف
برده  بین  از  را  بدنه  رنگ  سرعت  به  و  شده 
خودرو  رنگ  شدن  پوسته  پوسته  موجب  و 

می شوند.
هرچه سری تر اين لکه ها را بشويید زيرا برطرف 

کردن آن ها با واکس غیرممکن می باشد.
- نمک، بويژه در آ الستیک ها و زير بدنه خودرو 

پس از رانندگي در جاده های دارا سنگريزه
را  غیره(  و  ،بر ها  )صم گیاهي  مواد  هرگونه 

بطور مرتب از رو خودرو پاك نمايید.
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از مقررات محلي مربو به شست و شو خودرو 
پیرو نمايید )مثاًل: خودرو خود را در بزرگراه های 

عمومي نشويید(.
برا  سنگريزه  دارا  سطوح  در  رانندگي  هنگام 
فواصل  خودرو،  رنگ  به  زدن  صدمه  از  جلوگیر 

ترمزگیر را رعايت نمايید.
که  مکاني  خوردگي،  گسترش  از  جلوگیر  برا 

رنگ خودرو آسیب ديده را تعمیر نمايید.
دوره  صورت  به  ضدخوردگي  گارانتي  حف  برا 
ا به فروشگاه های قطعات بدنه مراجعه نمايید. به 
مراجعه  خودرو  اسناد  نگهدار  و  تعمیر  اطالعات 

نمايید.
مکانیکي،  قطعات  کردن  تمیز  به  نیاز  صورت  در 
لوالها و غیره، برای محافظت از اين اجزا با استفاده 
را  آن ها  فني  دپارتمان  تأيید  مورد  محصوالت  از 

ر کنید. اس

خودروها دارا رنگ مات
خاص  احتیاطي  اقدام های  نیازمند  رنگ ها  اين 

می باشند.
اقدامات زیر را انجا ندهید:

)پولیش  واکس  حاو  محصوالت  از  استفاده   -
کردن(

- سايش سخت بدنه
- شست و شو خودرو در کارواش غلتکي

-  شست و شو خودرو با استفاده از وسايل فشار قو
- چسباندن برچسب به بدنه خودرو )خطر از بین 

رفتن رنگ( 

اقدامات زیر را انجا دهید:
با مقدار آب و با استفاده از پارچه نرم يا اسفنجي 

و با دست خودرو را بشويید.

اده از کاروا غلتکي است
دسته برف پاك کن شیشه جلو را به موقعیت پارك 
باز گردانید )به اطالعات بخش »شیشه شو جلو 
و برف پاك کن« در فصل 1 مراجعه نمايید(. محل 
نصب تجهیزات خارجي، چرا های اضافي و آينه ها 
که  نمايید  حاصل  اطمینان  و  نمايید  بررسي  را 
تیغه های برف پاك کن با نوارها چسبنده محکم 
شده اند در صورتي که خودرو شما مجهز به آنتن 
راديو است آن را جدا نمايید. بخاطر داشته باشید 
که نوار چسبنده را جدا کرده و آنتن را مجدداً نصب 

نمايید.
تمیز کردن چرا های جلو

»طلق«  از  جلو  چرا های  اينکه  به  توجه  با 
کردن  تمیز  برا  است  شده  ساخته  پالستیکي 
آن ها بايد از پارچه نرم يا پنبه ا استفاده نمود. 
در صورتي که با اين پارچه تمیز نباشد پارچه را 
س با پارچه نرم  با آب و صابون مرطوب کرده س
تمیز نمايید. در پايان با استفاده از پارچه خشک 

آن ها را تمیز نمايید.
مورد  نباید  الکل  حاو  شوینده  ت  صو م

اده قرار بگیرد. است
به منظور محافظت از خودرو شما محصوالتي را 
انتخاب کرده ايم و شما می توانید اين محصوالت را 

از فروشگاه های لوازم يدکي تهیه نمايید.
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خودرويي که به خوبي نگهدار شده باشد، دوام و 
عمر بیشتر خواهد داشت، بنابراين توصیه می شود 

که از داخل خودرو بطور منظم نگهدار نمايید.
لکه ها بايد به سرعت پاك شوند.

در صورت وجود هر نوع لکه در تودوزی های خودرو، 
آن ها را با استفاده از آب سرد )يا گرم( و صابون از 

بین ببرید.
 ، ت پودر صو از مواد شوینده )مای شوینده، م

اده نکنید. ت الکلي و غیره( است صو م
از پارچه نرم استفاده نمايید.

با آب شست و شو داده و مواد اضافي را از بین ببريد.

ه نمایشگر شیشه ا ص
دما  نمايشگر  ساعت،  نمايشگر،  صفحه  )مثاًل 

خارجي، نمايشگر راديو و غیره(.
) از پارچه نرم استفاده نمايید )پنبه ا

پارچه  يک  از  نشد  تمییز  بدرستي  که  صورتي  در 
س  نرم مرطوب با آب و صابون استفاده نمايید و س
پاك  را  آن  مرطوب  ا  پنبه  يا  نرم  پارچه  يک  با 

نمايید.
در انتها با دقت با يک پارچه نرم و خشک، خشک 

نمايید.
الکل  حاو  شوینده  مواد  از  شرایطي  هی  ت  ت

اده شود. نباید است

کمربندها ایمني
کمربندها همیشه بايد تمیز باشند.

از موارد توصیه شده مورد تأيید دپارتمان فني ما يا 
از آب صابون و يک پارچه اسفنجي استفاده نمايید.
ت هی شرایطي از مواد شوینده یا رنگ ها نباید  ت

اده شود. است

و  درب  رو  ینات  تز )صندلی ها،  پارچه ها 
غیره(.

پارچه ها را بطور مرتب گردگیر نمايید.
لکه مایعات

از آب صابون استفاده نمايید.
پارچه نرم )هرگز از پارچه سخت استفاده نکنید( 

را مرطوب کرده و مواد اضافي را از بین ببريد.
لکه های جامد و چسب مانند

مواد جامد و چسب مانند را بالفاصله و با دقت با 
استفاده از کاردك )از گوشه مرکز شروع کنید 
تا لکه پخش نشود( پاك نمايید. مانند لکه مايعات 

آن را تمیز نمايید.

دستورالعمل های خا برا لکه های شیریني 
یا آدام 

يک قطعه يخ را رو آن قرار داده تا سفت شود 
س طبق روش پاك کردن لکه های جامد آن  س

را تمییز نمايید.

خودرو  داخل  نگهدار  از  اطالع  کسب  برا 
با  نتاي  نبودن  يا در صورت رضايت بخش  و/ 

نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.
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پیاده کردن نصب مجدد تجهیزات قابل پیاده 
ساز نصب شده در خودرو

اگر برا نظافت داخل خودرو نیاز به پیاده کردن 
وش ها(، داريد همیشه از نصب  تجهیزاتي )مثاًل کف
اطمینان  آن ها  نصب  دقیق  محل  و  آن ها  مجدد 
وش سمت راننده بايد در سمت  حاصل نمايید )کف
با تجهیزات خود  را  اين اجزا  راننده نصب شود( و 
وش راننده همیشه بايد در  نصب نمايید )مثاًل، کف

قسمت تجهیزات راننده نصب شود(.
برا  مانعي  وجود  عدم  از  خودرو  توقف  از  پس 
در  مانع  )وجود  نمايید  حاصل  اطمینان  رانندگي 
وش و غیره(. پدال ها، گیر کردن پاشنه کفش يا کف

اقدا زیر را انجا ندهید
اکیداً توصیه می کنیم که مواد مانند، تازه کننده 
ه های هوا قرار ندهید  هوا و غیره را در نزديکي دري
داشبورد  تزئینات  به  است  ممکن  اينکه  دلیل  به 

صدمه بزند.

اکیداً توصیه می شود از تجهیزات فشار 
ر مانند، در  قو يا مواد شوينده اس

اتاق سرنشین استفاده نکنید.
اين عمل باع آسیب رساندن به عملکرد صحیح 
رات زيان بخش  تجهیزات الکتريکي خودرو شده يا ا

ديگر خواهد داشت.
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، بسته به مدل خودرو، ابزار زیر  ر در صورت پن
مورد نیاز است.

اطالعات  )به  رگیر  پن کیت  يا  زاپاس  چر 
صفحات بعد مراجعه نمايید(

اگر چر زاپاس برا سال های طوالني مورد استفاده قرار نگرفته برا اطمینان از استفاده، آن را 
در نمايندگی های مجاز بررسي نمايید.

خودروها مجهز به چر زاپاس کوچ تر از چهار چر دیگر خودرو
- بیش از يک چر زاپاس در يک خودرو استفاده نکنید.

- هرچه سريع تر چر زاپاس را با چر دارا ابعاد مشابه چر اصلي تعويض نمايید.
- هنگام نصب چر زاپاس بر رو خودرو که بايد به صورت موقت استفاده شود، سرعت رانندگي نبايد بیش 

از سرعت نشان داده رو برچسب چر باشد
- نصب چر زاپاس ممکن است عملکرد عاد خودرو را دچار تغییر کند،  از افزايش و کاهش سرعت 

ناگهاني خوددار نمايید و هنگام دور زدن سرعت خود را کاهش دهید
، چر زاپاس را در محور عقب نصب نموده و باد الستیک را  - در صورت نیاز به استفاده از زنجیر چر

بررسي نمايید.
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چر زاپاس، مدل چهار درب
چر زاپاس در صندوق عقب قرار داده شده است. 

برا دسترسي به آن
- درب صندوق عقب را باز نمايید

- بسته به مدل خودرو، با استفاده از دکمه 1 و 
وش را بلند  متصل کردن آن به قالب 2، کف

نمايید
- بسته به مدل خودرو، قاب رو چر را برداريد

- محل اتصال مرکز را باز نمايید
- چر زاپاس را درآوريد.

چر زاپاس، مدل پنج درب 
چر زاپاس در محفظه 6 زير عقب خودرو قرار داده 

شده است.
برا دسترسي به چر زاپاس 4 

-   درب پشتي را باز نمايید.
در  ابزار  کیت  در   3 چر  آچار  از  استفاده  با    -
اطالعات  به   ( نمايید  باز  را  مهره  بار  محفظه 

بخش »کیت ابزار« در فصل 5 مراجعه نمايید.
-  با استفاده از دستگیره 5 جعبه را جدا نمايید.

-  چر زاپاس را درآوريد.

ه قرار دادن چر در م
-  از قرار گرفتن صحیح چر در جعبه، والو رو به 

پايین، اطمینان حاصل نمايید.
-  با استفاده از دستگیره 5 ، جعبه را در محل 
 3 چر  آچار  از  استفاده  با  و  داده  قرار  خود 

مهره و مجموعه آن را سفت نمايید.
- از قفل شدن صحیح آن اطمینان حاصل نمايید.
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مدل پنج درب
کیت ابزار در محفظه بار واقع شده است.

برا دسترسي به کیت ابزار، روکش 1 را با کشیدن 
دستگیره 2 جدا نمايید.

برای آزاد کردن ابزار، تسمه 3 را بکشید.
ابزار در  نگه داشتن  برای  را  استفاده، تسمه  از  پس 

محل خود به موقعیت خود بازگردانید.

مدل چهار درب
وش صندوق عقب واقع شده است.  کیت ابزار زير کف
بسته به مدل خودرو، با استفاده از دکمه 5 و متصل 
وش صندوق عقب را بلند  کردن آن به قالب 4 کف

نمايید.
برا  را  چر  رو  قاب  خودرو،  مدل  به  بسته 

دسترسي به کیت ابزار برداريد.
ابزار را داخل خودرو رها نکنید زيرا ممکن است باع تداخل در عملکرد ترمز شود. پس از 
استفاده، از قرار گرفتن صحیح همه ابزارها در کیت ابزار اطمینان حاصل نمايید: خطر صدمه 

ديدن وجود دارد.
درصورتي که پیچ های چر در کیت ابزار موجود باشد، تنها از اين پیچ ها برا چر زاپاس استفاده 

نمايید: به برچسب متصل به چر زاپاس مراجعه نمايید.
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کیت ابزار در محفظه بار واقع شده است.
متفاوت  خودرو  مدل  براساس  ابزار  کیت  ترکیب 

است.
آچار چر 6 

ج 7 
هنگام تعويض جک، آن را به درستی جمع کرده و 
به درستی در مکان  تعويض  از  را پیش  آچار چر 

خود قرار دهید.

ا 8 ابزار جداکننده قال
اق استفاده می شود. از اين ابزار برا جدا کردن قال

راهنما پی چر 9
برا شل کردن يا سفت کردن پیچ چر استفاده 

می شود.

قالب بکسل 10
به اطالعات بخش »بکسل کردن« در فصل 5 مراجعه 

نمايید.

آچار چرا های جلو 11
اق  )بسته به مدل خودرو يک يا دو ابزار جداکننده قال

چر را تهیه نمايید(
برا باز کردن چرا های جلو از آن استفاده نمايید.

ا قال
به  متصل  قالب  و   8 اق  قال جداکننده  ابزار  از 

اق را جدا نمايید. گود نزديک والو 12 قال
محل  در  اق  قال جداکننده  ابزار  دادن  قرار  برا 
خود، آن را با والو 12 همراستا نمايید. قالب نگه 
والو  نزديک   B نقطه  از  کشیده،  کاماًل  را  دارنده 
آغاز کرده و به ترتیب در نقطه C و D پیش رويد، 
در نقطه E درست مقابل والو اين عملیات را به 

پايان رسانید.
توجه: اگر از پیچ ضد سرقت استفاده نمايید به 

« مراجعه نمايید. اطالعات بخش »تعويض چر

جک تنها برا تعويض چر ها طراحي 
شده است. تحت هیچ شرايطي برا 
به  دسترسي  يا  خودرو  زير  تعمیرات 

زير خودرو از جک استفاده نکنید.
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در  که  الستیک هايی  کیت،  اين  با 
اجسام  با  برخورد  ر  ا بر   A قسمت 
کوچک تر از 4 میلي متر آسیب ديده 

باشند را تعمیر می کند. 
ر مثل  اين کیت قادر به تعمیر همه نوع پن
در  بريدگي  يا  متر،  میلي   4 از  بیشتر  بريدگي 

محدوده B نمی باشد.
مناسب  وضعیت  در  رينگ ها  داشتن  قرار  از 

اطمینان حاصل نمايید.
به  منجر  که  اجسام خارجي  بیرون کشیدن  از 
ر شدن الستیک شده اند و هنوز در الستیک  پن

وجود دارند خودار نمايید.

ر  در صورت رانندگي با الستیک پن
رگیر استفاده نکنید. از کیت پن

پس از اقدام به هر عملیاتي کناره های 
الستیک را به دقت بررسي نمايید.

ر  پن و  صاف  باد،  کم  الستیک  با  رانندگي 
را  الستیک  تعمیر  امکان  و  بوده  خطرناك 

غیرممکن می سازد.
این تعمیر موقتي می باشد.

تعمیر  و   ( ر شده هرچه سريع تر  پن الستیک 
شده( بايد توسط متخصصین مورد بررسي قرار 

گیرد. 
تعويض  يا  تعمیر  يک الستیک  از  که  هنگامي 
به  را  موضوع  اين  می کنید.  استفاده  شده 

متخصصین اعالم نمايید.
هنگام رانندگي، به دلیل وجود مايع تزريقي در 

الستیک ممکن است لرزشي احساس نمايید. 

رگیر  اين کیت فقط به منظور پن
الستیک، برا خودروها مجهز به 
قرار  تأيید  مورد  رگیر  پن کیت 

گرفته است.
کردن  باد  برا  رگیر  پن کیت  از  هرگز 
الستیک خودرو ديگر يا اشیا ديگر )حلقه 
استفاده  غیره(  و  الستیکي  قايق  الستیکي، 

نکنید.
مايع  بطر  از  استفاده  و  جايي  جابه  هنگام 
پوست  رو  بر  مايع  پاشیدن  از  تعمیر، 

خوددار نمايید.
اگر قطرات نشتي پیدا کرد با مقدار فراوان آب 

بشويید.
کودکان  دسترس  از  دور  را  رگیر  پن کیت 

قرار دهید.
بطری های خالي را در اطراف نیندازيد. آن را 
به نمايندگی های مجاز يا سازمان های بازيافت 

تحويل دهید.
اين بطر دارا عمر مفید محدود می باشد 
که رو برچسب آن مشخص شده است: تاريخ 

ا آن را بررسي نمايید. انق
تعمیر  و  رگیر  پن لوله  تعويض  برا 
تماس  مجاز  نمايندگي  با  بطر  محصوالت 

حاصل نمايید.
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را  کیت، خودرو  از  استفاده  از  پیش 
ترافیک  از  کافي  فاصله  با  مکاني  در 
پارك نمايید، چرا های هشدار خطر 
را روشن نموده، ترمزدستي را درگیر نمايید از 
ترك  را  خودرو  که  بخواهید  سرنشینان  همه 

نمايند و آن ها را از ترافیک دور نگه داريد.

جای  در  خودرو  که  صورتي  در 
نامناسبی پارك شده است، شما بايد 
وجود خودرو خود را با استفاده از 
مثل هشدار يا ديگر وسايل که مطابق با قانون 
کشور محل سکونت شما می باشد را به ديگر 

رانندگان اطالع دهید.

رگیر )2/3( کی پن

بسته به مدل خودرو، پارتیشن مرکز محفظه بار 
رگیر  / صندوق عقب را جدا کرده تا به کیت پن

دسترسي يابید.
کرده  جدا  را   3 و   1 درپوش  نموده،  باز  را  کیت 
س بطر 2 را  )درپوش بطر نبايد جدا شود( س

انید. ی در پايه 3 ب
هنگامي که موتور روشن و ترمزدستي درگیر 

است :
و  نموده  باز  را  مربوطه  چر  رو  والو  درپوش   -

رخانید. رگیر 6 رو والو ب آداپتور پن
- آداپتور 8 را به سوکت برق رو داشبورد خودرو 

متصل نمايید.
- کلید 5 را فشار داده، الستیک را تا فشار توصیه 
شده باد کنید ) به برچسب متصل شده به کنار 

درب راننده توجه نمايید(
- بعد از حداکثر 5 دقیقه، باد کردن را متوقف نموده 

و سطح فشار را بخوانید )گی فشار 4(.
 30 )حدود  است  خالي  بطری  که  درحالي  توجه: 
انیه( گی فشار 4، فشار 6 بار را نشان خواهد داد 

س فشار قطع می شود. س

، از کیت  رگیر بسته به مدل خودرو، در صورت پن
عقب  صندوق  بار/  محفظه  وش  کف در  شده  واقع 

استفاده نمايید.

با  باد،  فشار  افزايش  برا  باد:  فشار  تنظیم    -
استفاده از کیت به باد کردن ادامه دهید، برا 
رگیر  کاهش فشار دکمه 7 واقع در آداپتور پن

رخانید. را ب
اگر پ از  دقیقه فشار به حداقل مقدار  بار 
یر نیست، با خودرو رانندگي  نرسد تعمیر امکان پ
حاصل  تماس  مجاز  نمایندگی های  با  و  ننموده 

نمایید.
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در صورتي که الستیک به درستي باد شده باشد:
-  استفاده از کیت را متوقف نمايید.

-  درپوش تعبیه شده رو بطر را مجدداً ببنديد.
-  آداپتور 8 را جدا نمايید.

- برچسب توصیه های رانندگي 9 را رو داشبورد 
مشاهده  قابل  راننده  برا  آساني  به  که  جايي 

سبانید. باشد ب
- کیت را در جا خود قرار دهید

- پس از پايان اولین عملیات باد کردن الستیک، 
الستیک هنوز نشتي دارد: رانندگي برا بسته 

شدن حفره الزامي است.
 36mph تا   12 بین  و  زده  استارت  بالفاصله   -
باد بطور  تا  )20 و km/h 60( رانندگي نمايید 
 3( مايل   2 از  پس  شود.  توزيع  يکنواخت 
کیلومتر( برا بررسي فشار باد الستیک توقف 

نمايید.
اما  است  بار   1/3 باال  فشار  که  صورتي  در   -
برچسب  )به  باشد  شده  توصیه  فشار  از  کمتر 
کنار درب راننده مراجعه نمايید( مجدداً آن را 

تنظیم نمايید.
با نمايندگی های مجاز تماس  اين صورت  در غیر 

ير نیست. حاصل نمايید. تعمیر امکان پ
توجه: پس از استفاده از کیت ابزار به نمايندگی های 
مجاز مراجعه نموده تا شلنگ، بطر و ديگر اجزا 

را در محل خود قرار دهند.

اده از کیت اقدامات احتیاطي هنگا است
مورد  نبايد  متوالي  دقیقه  از 15  بیش  برا  کیت 

استفاده قرار بگیرد.

هیچ جسمي نبايد نزديک پا راننده 
باشد زيرا ممکن است حین رانندگي 
و ترمز ناگهاني حرکت کرده و باع 

تداخل در پدال  ترمز شود.

در صورتي که درپوش سوپا )والو( به 
درستي سفت نشده يا مفقود شده باشد 

منجر به از دست دادن فشار می شود.
اصلي  درپوش  مشابه  درپوش های  از  همیشه 

استفاده نموده تا کاماًل سفت شوند.

پس از تعمیر با کیت، بیش از 120 
رانندگي  کیلومتر(   200( مايل 
را  آن سرعت خود  بر  عالوه  نکنید. 
کاهش داده و تحت هیچ شرايطي سرعت خود 
را بیش از km/h 80( 48mp/h( افزايش ندهید. 
برچسبي که به داشبورد متصل شده است اين 

موارد را به شما يادآور می کند.
بسته به مقررات کشور يا محلي، ممکن است 
رگیر نیاز به  الستیک تعمیر شده با کیت پن

تعويض  داشته باشد.
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ر ها )1/2( تعویض 

خودروها مجهز به ج و آچار چر
اق را باز نمايید در صورت نیاز قال

- از آچار 3 برا باز کردن پیچ های چر استفاده 
نمايید و آن را طور قرار دهید که بتوان از سمت 

باال به آن فشار دهید.
- جک 4 را به طور افقي قرار دهید، سر جک باید 
به  نزديک ترين حالت   ،1 اتصال  ارتفاع صفحه  با 
، که با فلش 2 نشان داده شده است در يک  چر

ارتفاع قرار بگیرد.

محل  با  تا  رخانید  ب دست  با  را  جک  دسته   -
قرارگیر جک هم راستا شود )بايد به آرامي زير 

خودرو کشیده شود(
از رو زمین  تا چر  رخانید  را ب - آچار چر 

بلند شود
- پیچ ها را باز نموده و چر را درآوريد

- چر زاپاس را در توپي چر قرار دهید و آنرا 
چرخانده تا سورا های نصب را در چر و توپي 

قرار دهید.

جای  در  خودرو  که  صورتي  در 
نامناسبی پارك شده است، شما بايد 
از  با استفاده  وجود خودرو خود را 
مثل هشدار يا ديگر وسايل که مطابق با قانون 
ديگر  به  را  می باشد  شما  سکونت  محل  کشور 

رانندگان اطالع دهید.

و  آسیب  خطر  از  جلوگیر  برا 
صدمه به خودرو، جک را تا جايي 
تا  الستیک  فاصله  که  ببريد  باال 

زمین 3 سانتي متر باشد.

روشن  را  خطر  هشدار  چرا های 
دور  به  مکاني  در  را  خودرو  نمايید. 
از ترافیک و رو سطحي صاف قرار 
دهید: ترمزدستي و دنده )دنده يک يا دنده عقب 
اتوماتیک( را  يا p )پارك( برا گیربکس ها 

درگیر نمايید. 
از سرنشینان بخواهید تا خودرو را ترك نموده و 

آن ها را به دور از ترافیک نگه داريد.

به جک  مجهز  شما  خودرو  که  صورتي  در 
از  را  ابزارها  اين  نمی باشد،  چر  آچار  و 

نمايندگی های مجاز تهیه نمايید. 
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شده  تهیه  زاپاس  چر  با  پیچ ها  که  صورتي  در 
باشند، از اين  پیچ ها تنها برا چر زاپاس استفاده 
نمايید. پیچ ها را سفت کرده، از قرار گرفتن صحیح 

توپي و پايین آمدن جک اطمینان حاصل نمايید.
هنگامي که چر رو زمین قرار گرفته، پیچ ها را 
بررسي  مورد  را  آن ها  سفتي  و  نموده  کاماًل سفت 
قرار دهید )گشتاور سفت کردن 110N.m( و هرچه 
بررسي  هم  را  زاپاس  الستیک  باد  فشار  سريع تر 

نمايید.

، هرچه سريع تر چر را  ر در صورت پن
تعويض نمايید.

توسط  بايد  شده  ر  پن الستیک 
متخصصین مورد بررسي قرار گیرد )تعمیر شود در 

صورت امکان(

پی ضد سرقت
در صورتي که از پیچ ضد سرقت استفاده می نمايید، 
آن ها را در نزديکي والو قرار دهید )ممکن است 

اق نصب نشود( قال
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ستی  و چر  امنیت 
تنها الستیک ها در تماس با زمین هستند بنابراين 

نگه داشتن آن ها در شرايط خوب الزامي می باشد.

ستی ها تعمیر و نگهدار 
الستیک ها بايد در شرايط خوبي قرار داشته باشند و 

آ آن ها عمق کافي داشته باشد
دارا  ما  فني  دپارتمان  تأيید  مورد  الستیک های 
نشانگر  که  می باشند   1 سايش  هشدار  نوارها 

ساییدگی در چندین نقطه می باشد.

نشانگرها  سطح  در  الستیک ها  که  هنگامي 
 :2 می شوند  مشاهده  قابل  باشند  شده  پوسیده 
زيرا  می باشد  ضرور  الستیک ها  تعويض  س  س
آ الستیک ها نبايد کمتر از 1/6 میلي متر عمق 
دادن  دست  از  به  منجر  نتیجه  در  باشد  داشته 

کنترل خودرو در جاده های خیس می شود.
در  طوالني  سفرها  سنگین،  بارها  حمل 
بزرگراه ها، به ويژه در آب و هوا گرم، يا رانندگي 
در جاده های کوچک و ناهموار باع سايش سريع 
یر  تأ الستیک ها  ايمني  رو  و  شده  الستیک ها 

اشت. خواهد گ

به  نیاز  الستیک ها  که  هنگامي 
اندازه،  با  الستیک  از  دارند  تعويض 
مارك و نوع مشابه و مناسب ساختار 

اکسل خودرو استفاده نمايید.
الستیک های نصب شده در خودرو حداقل بايد 
را  اصلي  نمونه  مشابه  سرعت  و  وزن  ظرفیت 
داشته يا با انواعي که مورد تأيید نمايندگی های 
مجاز هستند مطابقت داشته باشد. عدم کاربرد 
بت   تايیديه  است  ممکن  دستورالعمل ها  اين 

خودرو شما را نامعتبر سازد. 

تصادفاتي مانند برخورد با جدول، 
صدمه  موجب  رانندگي  هنگام  به 
و  شده  اق  قال و  الستیک ها  به 
منجر به ناهم محور شدن اکسل عقب و جلو 
می شود. در اين حالت، با نمايندگی های مجاز 

تماس حاصل نمايید.



ستی ها )2/3(
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ستی ها فشار باد 
فشار باد الستیک ها را بررسي نمايید. )چر زاپاس(. 
فشار باد الستیک ها را هر ماه و عالوه بر آن پیش از 

سفرها طوالني مورد بررسي قرار دهید.
مراجعه  راننده  درب  کنار  به  متصل  برچسب  )به 

نمايید(

باد  فشار  هستند  سرد  الستیک ها  که  هنگامي 
از  حاصل  باال  فشار  دهید.  قرار  بررسي  مورد  را 
شرايط آب و هوا بسیار گرم يا پس از رانندگي با 

سرعت باال را ناديده بگیريد.
در هنگام سرد بودن الستیک، فشار باد در هنگام 

گرم شدن 0/2 تا 0/3 بار افزايش می يابد.
ستی دا را تخلیه نکنید. هرگز باد 

توجه خا
بسته به مدل خودرو، يک آداپتور )تطبیق دهنده( 
وجود دارد که پیش از اضافه کردن باد بايد آن را 

رو سوپا قرار دهید.
ستی خودروها مجهز به سیستم هشدار باد 

، فشار کم و غیره(  ر در صورت کم باد بودن )پن
روشن  نمايشگر  رو صفحه  چرا هشدار 
باد  فشار  بودن  پايین  »هشدار  بخش  می شود. 

الستیک« در بخش 2 را ببینید.

نصب چر جدید

چر زاپاس
به اطالعات بخش »چر زاپاس« و دستورالعمل های 

« در فصل 5 مراجعه نمايید. »تعويض چر

موجب  الستیک  نادرست  باد  فشار 
دا  و  الستیک  غیرعاد  سايش 

کردن غیرعاد می شود. 
یر  اين عوامل می توانند بطور جد بر ايمني تأ

اشته و منجر به:  گ
- کنترل ضعیف در جاده ها

- خطر ترکیدن يا جدا شدن آ
خودرو  سرعت  و  وزن  به  الستیک  باد  فشار 
بستگي دارد. فشار باد را بر اساس شرايط استفاده 
از خودرو تنظیم نمايید )به برچسب متصل به 

کنار درب راننده مراجعه نمايید(

مطلع باشید که سفت نبودن يا مفقود 
نفوذ  به  منجر  درپوش سوپا  شدن 
باد الستیک  نشتی  و  ير کمتر  ناپ

می شود.
همواره از درپوش مشابه با درپوش اصلي استفاده 

نموده و آن را کاماًل سفت نمايید.

عملیات  اين  امنیتي،  داليل  به  بنا 
بايد توسط متخصصین انجام گیرد.

متفرقه موجب  نصب الستیک های 
تغییر در خودرو شما به شرح زير می باشد.

- ممکن است خودرو شما با مقررات کنوني 
مطابقت نداشته باشد.

- ممکن است کنترل خودرو شما را هنگام 
دور زدن تغییر دهد.

- ممکن است موجب سنگیني فرمان شود.
یر  - ممکن است در استفاده از زنجیر چر تأ

ارد. بگ



ستی ها  )3/3(
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اده در زمستان است
زنجیرها

ور  ایمني، نصب زنجیر چر در م یل  به د بنا 
عقب اکیدا ممنوع می باشد.

در الستیک هايی که بزر تر از الستیک های اصل 
می باشد نمی توان زنجیر چر را نصب نمود.

ستی برفي و زمستاني
برا اطمینان از حف حداکثر چسبندگي خودر، 
چهار  هر  در  را  الستیک ها  اين  می شود  توصیه 

چر نصب نمايید.
دارا  الستیک ها  اين  اوقات  گاهي  هشدار: 
و شاخص حداکثر سرعت  جهت چرخش خاص 
حداکثر  از  تر  پايین  است  ممکن  که  می باشند 

سرعت خودرو شما باشند.

ستی های ی شکن )می دار(
اين نوع از تجهیزات ممکن است فقط برا مدت 
محدود و طبق مقررات محلي قابل استفاده باشد. 
رعايت سرعت مشخص شده توسط قانون کنوني 
بر  حداقل  بايد  الستیک ها  اين  می باشد.  الزامي 

رو دو چر جلو نصب شود.

تنها روی  زنجیرها ممکن است که 
اصلي  چر  با  مشابه  چر های 

خودرو شما نصب شود.
مخصوص،  زنجیرها  از  استفاده  شر  به 
نصب  خود  خودرو  رو  را  آن ها  می توانید 

نمايید.
توصیه می شود که با نمايندگی های مجاز تماس 

حاصل نمايید.

در همه اين موارد، توصیه می شود که در انتخاب 
تجهیزاتي که مناسب خودرو شما هستند با 

نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

تعوی چر
که  خودروهايي  در  اينکه  بدلیل 
فشار  هشدار  سیستم  به  مجهز 
دقیقه  چند  احتماال  می باشند  الستیک  باد 
رانندگي الزم باشد تا موقعیت صحیح چر ها 
و میزان فشار باد مشخص شود، پس از هرگونه 

عملیات فشار باد الستیک را بررسي نمايید.



از لم کردن شیشه چرا خوددار نمایید. 
م را نگه دارید. پایه 

هنگامي که الم تعويض شد، از نصب روکش آن 
به صورت صحیح اطمینان حاصل نمايید.
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م ها )1/5( لو تعویض  را های 

مدل پنج درب
پس از باز کردن درب موتور، ابزار A را بطرف باال 
بکشید. دو پیچ 1 را با استفاده از ابزار بیرون بیاوريد.
چرا را به سمت جلو بکشید و آن را رو ريل تا 

انتها بلغزانید.
، پیچ 1 را سفت نموده و  پس از نصب مجدد الم

ابزار را به درستي در جا خود قرار دهید.
چرا های راهنما

رخانید تا قفل آن باز شود. نگه دارنده الم B را ب
PY21W :2 م نوع 

 C چرا های نور پایین جلو
ني چرا نور پایین جلو هالو

جدا  برا  را   3 فنر  س  س نموده،  جدا  را  پوشش 
کردن الم 4 دربیاوريد.

 H7 : م نوع 
به  تا  نمايید  استفاده   u.v ضد   55w الم های  از 
ا  صدمه  جلو  چرا های  پالستیکي  روکش های 

وارد نشود.
در نتیجه خطر که هنگام کار با 
وسايل ولتا باال وجود دارد، اين نوع 
الم ها بايد توسط نمايندگی های 

مجاز تعويض گردند.



چرا های نور با
به  را   6 دارنده الم  نگه  را جدا کرده،   D روکش 

سمت پايین بکشید تا قفل آن باز شود.
 H7 : م نوع 

م های کوچ جلو
روکش D را جدا کرده و نگه دارنده الم 5 را بکشید. 

 w5w : م نوع 
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م )2/5( لو تعویض  را های 

ممکن است هنگام کار در نزديکي 
باشد.  دا  موتور  موتور،  محفظه 
عالوه بر آن، ممکن است فن خنک 

کننده موتور هر لحظه شروع به کار کند.
خطر آسیب جد وجود دارد.

از هرگونه عملیات در محفظه  پیش 
دکمه  از  استفاده  با  بايد  موتور، 
در  را  موتور، سوئیچ  خاموش/ روشن 
)اطالعات  دهید  قرار   )OFF( خاموش  موقعیت 
را   2 فصل  در  موتور«  کردن  خاموش  »روشن، 

ببینید(.

ممکن است الم های تحت فشار 
هنگام تعويض شکسته شوند.

خطر آسیب وجود دارد.

عنوان  به  يا  کنوني  قوانین  با  تطابق  برا 
که  ابزار  کیت  می توانید  احتمالي،  اقدام  يک 
از  را  است  فیوزها  و  زاپاس  الم های  حاو 

نمايندگی های مجاز تهیه نمايید.
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م ها )3/5( لو تعویض  را های 

چرا های راهنما
روکش B را جدا نموده، نگه دارنده الم 2 را يک 
چهارم چرخش کامل چرخانده و الم را نیز يک 

رخانید. چهارم چرخش کامل ب
 PY21W : م نوع 

اگرچه  می شوند.  تعويض  زير  شرح  به  الم ها 
توصیه می شود که الم ها در صورت بروز اشکال 

در نمايندگی های مجاز تعويض شوند.
از  را  فیوزها  و  زاپاس  الم های  شامل  ابزار  کیت 

نمايندگی های مجاز تهیه نمايید.

مدل چهار درب
از  استفاده  با  را   1 پیچ  نموده،  باز  را  موتور  درب 
ابزار استاندارد باز نمايید. بسته به مدل خودرو، از 

کلیدها تهیه شده در جعبه ابزار استفاده نمايید.
چرا های جلو را تا حد امکان در جهت نمايش داده 

شده بکشید.
کشیده  بیرون  کامل  بطور  جلو  چرا های  توجه: 

نمی شوند.
از کشیدن شديد خوددار نمايید. زيرا باع صدمه 

به اتصاالت می شود.



م )4/5( لو تعویض  را های 
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 C چرا های جلو نور پایین
م خالی از شار چرا های جلو نور پایین

 D1S : م نوع 

ني چرا های جلو نور پایین هالو
را جدا   3 کانکتور  س  نموده، س را جدا   C روکش 

نمايید.
سربست 6 را فشار داده، مجموعه را از محل جدا کرده 

و الم را بیرون بکشید.
 H 7 : م نوع 

به  تا  نمايید  استفاده   u.v 55 ضدW از الم های
روکش پالستیکي چرا ها صدمه ا وارد نشود.

م را لم نکنید. شیشه 
هنگام که الم تعويض شد، از نصب مجدد روکش 

بطور صحیح اطمینان حاصل نمايید.

چرا های نور با
روکش D را يک چهارم چرخش کامل باز نموده و 

کانکتور 4 همراه با الم را جدا نمايید.
الم را از کانکتور خار نمايید.

 H7 : م نوع 

چرا های کوچ
روکش D را يک چهارم چرخش کامل باز نموده ، 

نگه دارنده 5 را بکشید و الم را بیرون بیاوريد.
 W5W : م نوع 

در نتیجه خطر که هنگام کار با 
وسايل ولتا باال وجود دارد اين نوع 
الم ها بايد توسط نمايندگی های 

مجاز تعويض گردند. 

الم ها تحت فشار ممکن است 
هنگام تعويض شکسته شوند.

خطر آسیب جد وجود دارد.

ممکن است هنگام کار در نزديکي 
باشد.  دا  موتور  موتور،  محفظه 
عالوه بر آن ممکن است فن خنک 

کننده هر لحظه شروع به کار کند.
خطر آسیب جد وجود دارد.



م ها )5/5( لو تعویض  را های 
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چرا روشنایي روز 7
به نمايندگی های مجاز مراجعه نمايید.

چرا مه شکن جلو 8
مجاز  نمايندگی های  با  شود،  جدا  بايد  جلو  ر  س

تماس حاصل نمايید.

چرا های اضافي
شکن  مه  چرا های  نصب  به  تمايل  صورت  در 
 (Long range) گسترده  روشنايی  چرا های  يا 
رو خودرو خود، با نمايندگی های مجاز تماس 

حاصل نمايید.

است  ممکن  فشار  تحت  الم های 
هنگام تعويض شکسته شوند.

خطر آسیب جد وجود دارد.

بر  )تغییر(  عملیات  هرگونه 
توسط  بايد  برقي  سیستم  رو 
انجام  مجاز  نمايندگی های 
به  است  ممکن  نادرست  نصب  زيرا  گیرد. 
)اتصاالت،  بزند  صدمه  الکتريکي  تجهیزات 
اين  بر  عالوه  آلترناتور(.  مخصوص  اجزا 
نیاز  مورد  قطعات  همه  مجاز  نمايندگی های 

اين عملیات را دارند.



م )1/5( را های هشدار تعویض  را های  و 
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مدل پنج درب
چرا های راهنما، ترمز و چرا های کوچ

- روکش کیت ابزار را باز نموده و ابزار را بیرون 
بکشید

- درپوش 1 را برا دسترسي به مهره های 2 و 
3 باز نمايید

- مهره 2 را بدون جدا کردن کامل آن باز نمايید

- مهره 2 را شل نموده و برا آزاد کردن جلو 
الم آن را به سمت پايین فشار دهید )حرکت 

س مهره را جدا نمايید. A( س
- از بیرون، الم را به طرف خود بکشید )حرکت 

 )B
- نگه دارنده 4 را با آزاد کردن بست 5 جدا نمايید.

چرا راهنما 6
PY21W : م نوع 

چرا کوچ و چرا ترمز 7
 P21/5W1: م نوع 

نصب مجدد
برعکس  بطور  را  روند  اين  مجدد،  نصب  برا 
سیم کشي  سیستم  به  باشید  مراقب  دهید،  انجام 

صدمه ا وارد نشود. 
)LED) و چرا های کوچ  چرا ترمز سو 

)بسته به مدل خودرو( 
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

است  ممکن  فشار  تحت  الم های 
هنگام تعويض شکسته شوند.

خطر آسیب جد وجود دارد.



م )2/5( را های هشدار تعویض  را های  و 
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مدل پنج درب 
)ادامه(

چرا مه شکن چرا کوچ و دنده عقب
س  س نموده  باز  را   8 درپوش  بار  محفظه  از   -

مهره های 9 را جدا نمايید.

س الم 10 را به  - درب پشتي را پايین آورده س
طرف عقب کشیده و آزاد نمايید.

- نگه دارنده الم مربوطه را باز نمايید.

چرا دنده عقب 11
 w16w : م نوع 

چرا مه شکن چرا کوچ 12
  P21/4W1 : م نوع 

LED چرا کوچ
)بسته به مدل خودرو(

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

است  ممکن  فشار  تحت  الم های 
هنگام تعويض شکسته شوند.

خطر آسیب وجود دارد.



نصب مجدد
برعکس  بطور  را  روند  اين  مجدد،  نصب  برا 
سیم  کشي  سیستم  به  باشید  مراقب  دهید،  انجام 

صدمه ا وارد نشود.
چرا ترمز سو )LED) و چرا های کوچ

)بسته به مدل خودرو(
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

م ها )3/5( را های راهنما تعویض  را های  و 
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مدل چهار درب
چرا های  و  ترمز  چرا  راهنما  چرا های 

کوچ 
- درب صندوق عقب را باز نموده و مهره های 13 
س الم را با کشیدن به سمت  را باز نمايید س

عقب بیرون بکشید
- بست 15 را برا جدا کردن نگه دارنده الم 

14 آزاد نمايید
- نگه دارنده الم 16 يا 17 را باز نموده و الم 

را تعويض نمايید
قرار داشتن  از  وارد کردن الم  از  توجه: پیش 
کابل )سیم( در جا خود اطمینان حاصل نمايید.

چرا راهنما 16
 PY21W : م نوع 

چرا کوچ و چرا ترمز 17
 P21/5W1 : م نوع 



مدل پنج درب
چرا مه شکن عقب 21

به  آن  چرخاندن  وسیله ی  به  را  الم  دارنده  نگه 
از  به آن  نمايید، دسترسي  باز  سمت مرکز خودرو 

ير است. زير خودرو امکان پ
 P21W : م نوع 

نصب مجدد
برا نصب مجدد، اين روند را به طور برعکس انجام 
دهید، مراقب باشید به سیستم سیم کشي صدمه ا 

وارد نشود.
توجه:  آگاه باشید که الم مه شکن عقب بايد تنها 

در سمت مشابه موقعیت راننده نصب شود.

م ها )4/5( را های هشدار تعویض  را های  و 
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مدل چهار درب 
)ادامه(

و  عقب  صندو  رو   18 عقب  دنده  چرا 
چرا مه شکن عقب 19 

به نزديک ترين نمايندگي مجاز برويد.

چرا ترمز سو 20
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

چرا ترمز پشت 22
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.



م ها )5/5( را های هشدار تعویض  را های  و 
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چرا پالک راهنمایي و رانندگي 24
- چرا 24 را با فشار دادن زبانه 23 باز نمايید

به الم جدا  برا دسترسي  را  پوشش چرا   -
نمايید

 w5w : م نوع 

چرا هشدار 25
در  را  سرتخت  گوشتي  )پیچ   25 هشدار  چرا   -
چرا  طريق  اين  از  و  دهید  قرار   C موقعیت 

راهنما را بیرون بکشید( را باز نمايید.
- نگه دارنده ی الم را يک چهارم  يک چرخش 

رخانید و الم را دربیاوريد. کامل ب
w5w : م نوع 

LED چرا های هشدار
)بسته به مدل خودرو(

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

است  ممکن  فشار  تحت  الم های 
هنگام تعويض شکسته شوند.

خطر آسیب وجود دارد.



م ها )1/2( را های داخل تعویض 
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ي چرا های سق
- کلید 3 را در موقعیت مرکز قرار دهید.

دهید  حرکت  عقب  سمت  به  را  سقفي  چرا   -
س به طرف جلو پايین خم نمايید  )حرکت A( س

.)B حرکت(
ن  مطم سقفي،  چرا های  دادن  حرکت  هنگام   -
شويد که سیستم سیم کشی، کشیده نشده باشد.

- طلق 1 را باز نمايید.
از  می توانید  معیوب،  الم  کردن  باز  برا  توجه: 
پیچ گوشتي سرتخت يا ابزار شبیه به آن استفاده 

نمايید.
 W5W : م نوع 

م جعبه داشبورد
س  بسته به مدل خودرو، روکش 2 را باز نمايید، س

می توانید نگه دارنده 3 را به راحتي باز نمايید.
 C5W نوع الم

است  ممکن  فشار  تحت  الم های 
هنگام تعويض شکسته شوند.

خطر آسیب وجود دارد.



م ها )2/2( را های داخلی تعویض 
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ه بار صندو عقب چرا م
الم 4 يا 5 را با استفاده از پیچ گوشتی سر تخت 

يا چیزی شبیه آن باز نمايید.

الم را جدا نمايید.
 7 الم  و   8 روکش  جداکردن  برای  را   6 زبانه 

فشار دهید.
W5W : م نوع 

الم های تحت فشار ممکن است 
هنگام تعويض شکسته شوند.

خطر آسیب وجود دارد.



یوزها )1/2(
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جعبه فیوز 
درصورتی که هرکدام از اجزای محفظه کار نمی کند، 

شرايط فیوزها را بررسی نمايید.
پوشش A  و B را باز نمايید)بسته به مدل خودرو(

انبرک ها 1
با استفاده از انبرك 1، واقع در پشت روکش A و

B فیوز را باز نمايید.
برای جدا کردن فیوز از انبرك ها، آن ها را از کنار 

به صورت کشويی بکشید.
توصیه  بالاستفاده  فیوز  موقعیت  از  استفاده 

نمی شود.
و  قرار دهید  بررسی  را مورد  فیوزها 
ر  آم دارای  فیوز  با  لزوم  درصورت 
فیوز  اگر   . نمایید  تعوی  مشابه 
باشد،  شده  نصب  قوی  ر  آم دارای  محل  در 
درصورتی که يکی از تجهیزات از مقدار زيادی 
برق استفاده کند موجب داغی بیش از حد مدار 

می شود.)خطر آتش سوزی(

اقدام  يک  عنوان  به  يا  محلی  قوانین  برطبق 
احتیاطی:

و  زاپاس  الم های  حاوی  که  ابزاری  کیت 
فیوزها می باشد را از نمايندگی های مجاز تهیه 

نمايید.



یوزها )2/2(
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قرارگیری فیوزها
)وجود فیوزها به سطح تجهیزات خودرو بستگی 

دارد(
1   ترمز دستی کمکی

2   چرا های ترمز
3   قفل اتوماتیک درب

4   شیشه باالبر برقی راننده
5   اتاق سرنشین

6   چرا های راهنما

7   سیستم مسیرياب
8   برف پاك کن شیشه عقب

9   کنترل شیشه عقب سمت راست
10  کنترل شیشه عقب سمت چ

ESC/ ABS  11
12  کنترل شیشه سمت سرنشین

13  شیشه شوی شیشه جلو
14  گرمکن آينه ديد عقب

15  راديو
16  سوکت تجهیزات صندلی عقب

17  فندك

ی از تجهیزات توسط فیوزهای واقع در محفظه  بع
موتور در جعبه فیوز C محافظت می شوند. هر چند 
که دسترسی به اين فیوزها محدود است، توصیه 
نمايندگی های  توسط  فیوزها  تعويض  که  می شود 

مجاز انجام گیرد.



ری ر ن )1/2( با
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اجتناب از خطر جرقه
- پیش از قطع يا وصل مجدد باطری، از خاموش 
برق  کننده  مصرف  اجزای  از  هريک  بودن 
حاصل  اطمینان  غیره(  و  سقفی  )چرا های 

نمايید.
- هنگامی که باطری را شار می کنید، پیش از قطع 
متوقف  را  باطری، عملکرد شار  يا وصل مجدد 

نمايید.
بین  )اتصالی(  اتصال کوتاه  از  اجتناب  به منظور   -
قطب های باطری ) ترمینال ها( هیچ گونه شی 

فلزی را روی باطری قرار ندهید.
- پیش از جداکردن باطری، همواره پس از خاموش 

کردن موتور حداقل يک دقیقه صبر کنید.
باطری  اتصال قطب های  از  از نصب مجدد،  - پس 

اطمینان حاصل نمايید.

اتصال شار باطری
اسمی   ولتا  دارای  باطری  با  باید  باطری  شار 

ولت مطابقت داشته باشد.
هنگامی که موتور روشن است باطری را جدا نکنید.
اده از شار باطری از دستورالعمل های  هنگا است

کارخانه سازنده پیروی نمایید.

ی  بع شار  برای  است  ممکن 
نیاز  مورد  خاصی  مراحل  باطری ها 
تماس  مجاز  نمايندگی های  با  باشد. 

حاصل نمايید.
انفجار شود  به  از جرقه که ممکن است منجر 
خودداری نمايید و باطری را درمکانی با تهويه 

مناسب شار نمايید.
خطر آسیب جدی وجود دارد.

به دلیل دارا بودن باطری به اسید 
از  استفاده  هنگام  سولفوريک 
باطری مراقب باشید که با چشم ها 
و پوستتان در تماس نباشد، درصورت تماس 
بشويید درصورت  زياد  با آب  را  تماس  محل 

نیاز با پزشک مشورت کنید.
 ، اطمینان حاصل نمايید که آتش بدون حفا
قرار  باطری  با  تماس  در  جرقه  و  دا  اشیا 

نگیريد زيرا خطر انفجار وجود دارد.
موتور  موتور،  محفظه  در  کردن  کار  هنگام 
ممکن است دا باشد. عالوه بر آن فن خنک 
به  است هرلحظه شروع  موتور ممکن  کننده 

کار کند.
خطر آسیب جدی وجود دارد.



ری ر ن )2/2( با
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وصل   (+) قطب  در   1 پايه  به  را   A مثبت  کابل 
کننده  تأمین  باطری   2  )+( قطب  س  نمايید، س

برق را وصل نمايید.
کابل منفی B را به قطب 3(-) باطری تأمین کننده 
برق و پس به قطب 4(-) باطری خالی وصل نمايید.

موتور را استارت زده، به محض اينکه استارت زده 
شد کابل A و B را به ترتیب برعکس )4-3-2-1( 

جدا نمايید.

اده از  روشن کردن خودرو با است
خودروی دیگر

درصورت استفاده از خودروی ديگر برای استارت 
خودروی خود، کابل کمکی مناسب )با سطح مقطع 
يا  نمايید  تهیه  مجاز  نمايندگی های  از  را   ) بزر
درصورتی که کابل کمکی داريد از عملکرد صحیح 

آن اطمینان حاصل نمايید.
 12 مشابه  اسمی  ولتا  دارای  باید  باطری  دو 
مین کننده برق بايد دارای  ولتی باشند. باطری ت
باطری  با   )amp_hours_Ah( مشابه  ظرفیت 

خالی باشد.
حاصل  اطمینان  خودرو  دو  بین  تماس  عدم  از 
مثبت  سر  که  هنگامی  کوتاه  اتصال  نمايید)خطر 
متصل شده است( و اتصال باطری خالی را بررسی 
نمايید. سوئیچ را در موقعیت خاموش )OFF( قرار 

دهید.
موتور خودروی تأمین کننده برق را استارت زده و 

ودور موتور را درسرعت متوسط قرار دهید.  A کابل های  بین  اتصال  عدم  از 
با   A B و عدم تماس کابل مثبت 
باطری  روی  فلزی  شی  هرگونه 

تأمین کننده برق اطمینان حاصل نمايید. 
خطر آسیب جدی يا صدمه به خودرو وجود 

دارد.



ری رکانس رادیویی با ریموت کنتر دارای 
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تعوی باطری
را   1 )قاب( شکاف  از يک سکه روکش  استفاده  با 
باز نمايیدو باطری 2 را باتوجه به تقارن نشان داده 

شده در پشت روکش تعويض نمايید.

توجه: هنگام تعويض باطری، از تماس با مدارهای 
الکتريکی در روکش کلید خودداری نمايید از لمس 
باطری يا تماس نوار با انگشتانتان خودداری نمايید. 

از يک پارچه نرم استفاده نمايید.

باطری های مصرف شده را در محیط 
سازمان  به  را  آن ها  نريزيد  اطراف 
باطری های  بازيافت  و  آوری  جمع 

مصرف شده تحويل دهید.

از نمايندگی های مجاز  باطری ها را می توانید 
تهیه نمايید.

عمر مفید اين باطری ها تقريباً دو سال است.
هنگام نصب مجدد، از جاانداختن کامل روکش 

اطمینان حاصل نمايید.



ری کارت رنو با
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تعوی باطری
در   )Key card battery low( پیغام  وقتی 
صفحه نمايشگر ظاهر می شود، باطری کارت رنو 
کلید  دهید  فشار  را   1 دکمه  نمايید،  تعويض  را 
س روکش 3 را  موقعیت اضطراری 2 را کشیده س

با استفاده از زبانه 4 باز نمايید.
با فشار دادن به يک سمت باطری)حرکت A( و 
بلند کردن سمت ديگر )حرکت B( آن را تعويض 
نمايید، از درست بودن تقارن و مدل نشان داده 

در روکش 3 اطمینان حاصل نمايید.

برعکس  به طور  را  روند  اين  هنگام نصب مجدد، 
س يکی از دکمه های روی کارت  انجام دهید، س

را در نزديکی خودرو، چهار بار فشار دهید.
کردن خودرو  روشن  از  بعد  می شود:  ظاهر  پیغام 

پیغام ناپديد می شود.
توجه: از تماس مدار الکتريکی يا تماس با کارت 

رنو هنگام تعويض باطری خودداری نمايید.

نقص در عملکرد 
درصورتی که باطری خیلی ضعیف شده است برای 
اطمینان از عملکرد صحیح، می توانید استارت زده 
)کارت رنو را درکارت خوان قراردهید( و خودرو را 
باز کردن   / اطالعات »قفل  )به  نمايید.  باز   / قفل 

درب ها« در فصل 1 مراجعه نمايید.(

اين باطری ها در نمايندگی های مجاز در دسترس می باشد و عمر مفید آن حدوداً دو سال می باشد. 
از عدم وجود رنگ روی باطری اطمینان حاصل نمايید: خطر تماس الکتريکی نادرست وجود دارد.

حاصل  اطمینان  روکش  کامل  شدن  بسته  از 
دور نمايید. را  شده  مصرف  باطری های 

سازمان های  به  را  آن ها  نريزيد، 
ول برای جمع آوری و بازيافت  مس

باطری های مصرف شده تحويل دهید.



نص رادیو
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درصورتی که خودروی شما مجهز به سیستم صوتی 
نمی باشد، می توانید سیستم را درمکان های مورد نظر 

نصب نمايید.
- راديو 1

- بلندگوهای تويتر 2
- باس ها 3

با  لطفاً  تجهیزات،  اين  از  هرکدام  نصب  برای 
نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

ل رادیو 1 م
اتصال  سیم های   – و   + آنتن،   . بازنموده  را  روکش 

بلندگو در زير آن تعبیه شده است.

-  درهمه موارد، رعايت دستورالعمل های کارخانه سازنده بسیار مهم می باشد.
-  مشخصات قالب ها و سیم ها )موجود در شبکه ارتباطی ما( به تجهیزات خودروی شما و نوع راديو 

بستگی دارد.
   برای پیداکردن شماره قطعات صحیح با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

-  هیچ عملیاتی را در تجهیزات الکتريکی يا راديو انجام ندهید، بجز در نمايندگی های مجاز، نصب 
نادرست سیستم ممکن است موجب صدمه ديدن تجهیزات الکتريکی و يا قطعات متصل به آن 

شود.



ی  ان ات  ی ت
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تجهیزات جانبی الکتریکی و الکترونیکی
پیش از نصب هرگونه تجهیزات جانبی )به ويژه فرستنده ها / گیرنده ها: فرکانس پهنای باند، سطح برق، موقعیت آنتن ها و غیره( از مطابقت آن ها 

با خودروی خود اطمینان حاصل نمايید. توصیه های مورد نظر را  از نمايندگی های مجاز بخواهید.
فقط تجهیزات جانبی با حداکثر توان 120 وات را متصل نمايید. خطر آتش سوزی

هیچ عملیاتی نبايد در مدار الکتريکی يا راديوها انجام شود مگر اينکه در نمايندگی های مجاز: اتصال نادرست سیستم منجر به صدمه ديدن تجهیزات برقی 
و / يا اجزای اتصال می شود.

ر و موقعیت فیوزها را کنترل  درصورت نصب هرگونه تجهیزات متفرقه درخودروی شما، از محافظت صحیح آن ها توسط فیوزها اطمینان حاصل نمايید. آم
کنید.

ن، تجهیزات CB و غیره( اده از گیرنده ها فرستنده ها )تل است
تلفن و تجهیزات CB  دارای آنتن، موجب تداخل در سیستم های الکترونیکی اصلی خودرو می شود: توصیه می شود که تنها از تجهیزات با آنتن بیرونی استفاده 

اده از چنین تجهیزاتی را رعایت نمایید. نمايید. عالوه براین، خاطر نشان می کنیم که مقررات مربو به است
رقه  نصب تجهیزات مت

نین برای اطمینان از عملکرد صحیح خودروی خود و  درصورت تمايل به نصب تجهیزات در خودروی خود: با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید. هم
اجتناب از هرگونه خطر در مورد ايمنی خودتان، توصیه می شود تنها از تجهیزات طراحی شده برای خودروی خود که تنها سازنده برای آن ها گارانتی تعیین 

می کند استفاد ه نمايید.
درصورت استفاده از سیستم ضد سرقت، آن را فقط روی پدال ترمز نصب نمايید.

موانعی برای راننده
وش مناسب خودروی خود استفاده نمايید، آن ها را به اجزای از پیش نصب شده متصل نمايید، نصب آن ها را به طور مرتب بررسی  درسمت راننده، از کف

وش ديگر قرار ندهید. خطر تداخل با عملکرد پدال ها وجود دارد. وش را روی کف نمايید، يک کف



لو ه های بر پاک ک شیشه  تی
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تعوی تیغه های بر پاک کن شیشه جلو 1 
 )OFF( خامو  موقعیت  در  ی  سو که  هنگامی 
بیاوريد:  پايین  کاماًل  را  پاك کن  برف  است، دسته 
آن ها را کمی عقب تر از درب موتور متوقف نمايید.
را   2 زبانه  نموده،  بلند  را  پاك کن  برف   3 بازوی 

بکشید)حرکت A( و تیغه را به سمت باال بکشید.
نصب مجدد

تیغه را درطول دسته حرکت دهید تا به آن متصل 
خود  صحیح  محل  در  تیغه  شدن  قفل  از  شود. 
اطمینان حاصل نمايید. دسته برف پاك کن شیشه 

جلو را به موقعیت اولیه باز گردانید.

تیغه بر پاک کن شیشه عقب 4
- بازوی 6 برف پاك کن را بلند نمايید.

شود  سفت  که  جايی  تا  رخانید  ب را   4 تیغه   -
) C حرکت(

س  بسته به نوع خودرو، زبانه 5 را فشار دهید س  -
) B تیغه را با کشیدن آن جدا نمايید.)حرکت

نصب مجدد
برای نصب مجدد، اين روند را به طور برعکس انجام 
دهید. از قفل شدن تیغه درموقعیت اولیه اطمینان 

حاصل نمايید.

شرايط تیغه برف پاك کن ها را بررسی نمايید. 
عمرمفید آن ها برعهده شما می باشد:

تیغه  ها را تمیز نمايید، شیشه جلو و شیشه   -
صابون  و  آب  با  مرتب  طور  به  را  عقب 

بشويید.
کثیف  عقب  و  جلو  شیشه  که  هنگامی   -

هستند از برف پاك کن ها  استفاده نکنید.
برف  از  طوالنی  مدت  برای  که  هنگامی   -
از  را  آن ها  نمی کنید،  استفاده  پاك کن ها 

شیشه جلو و عقب جدا نمايید

عدم  از  سرد،  وهوای  درآب   -
پاك کن ها  برف  شدن  چسبیده 
حاصل  اطمینان  يخ  توسط 
برف پاك کن  موتور  کردن  دا  نمايید)خطر 

وجود دارد(
- شرايط تیغه برف پاك کن ها را مورد بررسی 

قرار دهید.
برف  تیغه  به محض مشاهده عدم کیفیت   -
سالی  نمايید)تقريباً  را تعويض  پاك کن آن ها 

يکبار(
تا  باشید  مراقب  تیغه ها،  تعويض  هنگام   -
نگیرد  قرار  شیشه  روی  پاك کن  برف  بازوی 
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را در مغزی سوئیچ  از يدك کشیدن، کلید  قبل 
قرار  خوان  کارت  در  را  رنو  کارت  يا  نموده  وارد 
دهید تا قفل ستون فرمان باز شود. بسته به مدل 
را  ی  دنده  دهید،  فشار  را  کال  پدال  خودرو، 
 R يا   N موقعیت  در  دنده  )دسته  نموده  انتخاب 

برای خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک(
دسته دنده را مجدداً درموقعیت خالص قرار دهید 
)موقعیت N برای خودروهای مجهز به گیربکس 

اتوماتیک(.
باز شدن ستون فرمان،  با  بسته به مدل خودرو، 
برق مورد نیاز تجهیزات جانبی تهیه می شود. از 
چرا های خودرو می توان استفاده نمود)چرا های 

هشدار خطر، چرا هشدار ترمز و غیره(.
درشب چرا های خودرو بايد روشن باشند.

اتمام يدك کشی، دکمه روشن/ خاموش  از  بعد 
باطری  تخلیه  دهید)خطر  فشار  دوبار  را  موتور 

وجود دارد(.

بکسل کردن  برای  مقررات کنونی  با  بايد  سرعت 
مطابقت داشته باشد. درصورتی که خودروی شما 
خودرو  وزن  می کند  بکسل  را  ديگری  خودروی 
اطالعات  )به  باشد  بیشتر  شما  خودروی  از  نبايد 

بخش »وزن« درفصل 6 مراجعه نمايید.(
گیربک  به  مجهز  خودروهای  کردن  بکسل 

اتوماتی
 )OFF( خاموش  موقعیت  در  سوئیچ  هنگامی که 
توصیه  نمی شود.  روغنکاری  گیربکس  دارد،  قرار 
به  يا  تريلر  روی  را  خودرو  نوع  اين  که  می شود 
بکسل  زمین  از  بلندشده  جلو  چر های  صورت 

نمايید.
در شرای خا

ممکن است خودرو را با هرچهار چر روی زمین 
 N بکسل نمايید دراين صورت دنده را درموقعیت
)80Km( بکسل  از 50 مايل  بیشتر  و  قرار دهید 

نکنید.

ا

هنگامی که دسته دنده درموقعیت 
با فشار دادن  و  P قفل شده است 
پدال ترمز آزاد نمی شود، می توانید 
آن  را به صورت دستی آزاد نمايید برای انجام 
اين کار ، يک میله سفت را در سورا 2 وارد 
نمايید، میله را فشار داده و دکمه 1 واقع روی 

دسته دنده را به طور همزمان فشار دهید.
سوئیچ  مغزی  از  را  کلید  کردن  بکسل  حین 

و کارت رنو را از کارت خوان بیرون نکشید.
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تنها از نقطه جلو 4 و نقطه عقب 5 برای بکسل 
اده نمایید. کردن است

کردن  بکسل  برای  تنها  است  ممکن  نقا  اين 
استفاده شوند: از اين نقا برای بلندکردن مستقیم 

يا غیره مستقیم استفاده نکنید.

برای دسترسی به نقا بکسل کردن روکش 3 یا 6 
را با ی ابزار تخت باز نمایید.

)يا کلید تعبیه شده در کارت رنو(
رخانید: قالب بکسل 7 را کامال ب

رخانید  در ابتدا با دست تا جايی که امکان دارد ب
س با استفاده از آچار چر آن را سفت نمايید. س

تعبیه شده  آچار چر  س  و س  7 بکسل  از قالب 
بار/ صندوق عقب در کیت  وش محفظه  درزير کف
»کیت  بخش  اطالعات  نمايید.)به  استفاده  ابزار 

ابزار« در فصل 5 مراجعه نمايید.(
می باشد،  متوقف  موتور  هنگامی که 
کار  ترمز  و  فرمان  کمکی  سیستم 

نمی کند.

- برای بکسل کردن از میله يا کابل 
نمايید  استفاده  بکسل  مخصوص 
دهد(  اجازه  قانون  که  )درصورتی 
خودروی بکسل شده بايد قادر به ترمز کردن 

باشد.
نباشد،  مناسب  رانندگی  برای  خودرو  اگر   -

نبايد بکسل شود.
- هنگام بکسل شدن از گاز دادن يا ترمز گیری 
اينکه  بخاطر  نمايید.  خودداری  ناگهانی 

موجب صدمه به خودرو می شود.
- هنگام بکسل کردن خودرو سرعتتان بیش از 

Km/h( 30 Mph 50( نباشد.

زيرا  نکنید  رها  خودرو  در  را  ابزار 
باع اختالل در ترمزگیری می شود.
جعبه  دادن  قرار  استفاده،  از  پس 
بررسی  درست  طور  به  را  ابزار  کیت  در  ابزار 
نمايید، بسته به مدل خودرو، کیت ابزار را در 

محل مناسب خود قرار دهید.
خطر آسیب وجود دارد.
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نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایید.
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اده از کارت رنو است

کارت رنو درب ها را باز / قفل نمی کند

ريموت کنترل درب ها را باز/ قفل نمی کند

علل احتمالی

باطری کارت تمام شده است
دستگاه هايی با فرکانس مشابه با کارت رنو درحال 

استفاده می باشد)موبايل و غیره(

قرار  شديد  الکترومغناطیسی  میدان  در  خودرو 
گرفته است

شار باطری خالی شده است.

باطری ريموت کنترل تمام شده است.

دستگاه هايی با فرکانس مشابه با کارت رنو درحال 
استفاده می باشد)موبايل و غیره(

قرار  شديد  الکترومغناطیسی  میدان  در  خودرو 
گرفته است

شار باطری خالی شده است.

عملیات مورد نیاز

اطالعات  )به  نمايید  استفاده  يدکی  سوئیچ  از 
بخش»کلید تعبیه شده« در فصل 1 مراجعه نمايید.(

استفاده از اين تجهیزات را متوقف نمايید يا از کلید 
اضطراری استفاده نمايید )به اطالعات بخش »کلید 

تعبیه شده « در بخش 1 مراجعه نمايید.(
باطری را تعويض نموده، می توانید درب خودرو را باز 
يا بسته نمايید )به اطالعات بخش »بازوبسته کردن 
کردن  خاموش  »روشن/  و   1 فصل  در  درب ها« 

موتور« در فصل 2 مراجعه نمايید.(

 از سوئیچ يدکی استفاده نمايید. 

سوئیچ  از  يا  متوقف  را  تجهیزات  اين  از  استفاده 
يدکی استفاده نمايید.

خودرو  درب  می توانید  نموده،  تعويض  را  باطری 
را باز يا بسته نمايید. )به اطالعات بخش »قفل / 
بازکردن درب ها« در فصل 1 و »روشن/ خاموش 

کردن موتور« در فصل 2 مراجعه نمايید.(
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استارت فعال است

پاسخی وجود ندارد، چرا هشدار روشن نمی شود 
و استارت فعال نمی شود.

به  استارت  و  هستند  ضعیف  هشدار  چرا های 
کندی عمل می کند.

علل احتمالی

باطری خالی شده است.

باطری غیرقابل تعمیر می باشد.

ترمینال )سر( باطری محکم نشده است.
ترمینال)سر( باطری خورده شده است.

باطری خالی يا غیرقابل استفاده شده است.

عملیات مورد نیاز

باطری معیوب را با باطری ديگر جايگزين کنید.

باطری را تعويض نمايید.

يا  متصل  مجددا   ، محکم  را  ترمینال ها  دوباره 
درصورتی که اکسیده شده اند تمیز نمايید.

باطری ديگر جايگزين کنید.  با  را  باطری معیوب 
يا    5 فصل  در  نقص«  رفع  »باطری:  پاراگراف  به 

تعويض باطری درصورت نیاز مراجعه نمايید.
هنگامی که ستون فرمان قفل است خودرو را هل 

ندهید.
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استارت فعال است

موتور استارت نمی خورد
)خودروی مجهز به کارت رنو(

پس از شستن خودرو يا در آب و هوای مرطوب 
روشن کردن موتور دشوار است.

موتور  کردن  روشن  است  گرم  هوا  هنگامی که 
دشوار است.

نمی توان موتور را خاموش کرد.
)خودرو مجهز به کارت رنو(

ستون فرمان قفل باقی مانده است.

علل احتمالی

شرايط استارت کامل نشده است

کارت رنو)هندزفری( شناسايی نشده است.
کارت رنو)هندزفری( کار نمی کند.

سیستم جرقه زنی ضعیف، سیستم مرطوب است.

نقص سیستم سوخت رسانی)وجود حباب در مدار 
سوخت(

تراکم ضعیف

نقص در سیستم الکتريکی

ستون فرمان قفل است.

عملیات مورد نیاز

به اطالعات بخش »روشن/ خاموش کردن موتور« در 
بخش 2 مراجعه نمايید.

کارت رنو را دراتاق سرنشین جابه جا نمايید.
به منظور روشن کردن موتور کارت رنو را در کارت 

خوان قرار دهید.
به اطالعات بخش »روشن/ خاموش کردن موتور« در 

فصل 2 مراجعه نمايید.

شمع، وايرها و کوئل را خشک نمايید.

اجازه دهید موتور سرد شود

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

دکمه استارت را پن بار سريعاً فشار دهید.

بسته به مدل خودرو، با فشار دادن دکمه استارت 
موتور، غربیلک فرمان را حرکت دهید )به اطالعات 
مراجعه   2 درفصل  موتور«  کردن  بخش»روشن 

نمايید.(
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در جاده

خرو دود سفید از اگزوز

لغزش

در  کننده  خنک  مايع  رس(  )کم آمدن  جوش 
مخزن خنک کننده.

علل احتمالی

است  ممکن  نیست.  نقص  نشانه  الزاماً  عامل  اين 
اين دود به دلیل ترمیم فیلتر خاصی باشد.

فشار باد الستیک ها صحیح نیست، به طور نادرست 
باالنس شده  يا صدمه ديده اند.

نقص مکانیکی: واشر سرسیلندر صدمه ديده است.

عملیات مورد نیاز

به اطالعات بخش »مشخصه های خاص مدل ديزلی« 
در فصل 2 مراجعه نمايید.

فشار باد الستیک ها را کنترل نمايید. درصورتی که 
مشکلی وجود ندارد، آن ها را درنمايندگی های مجاز 

مورد بررسی قرار دهید.

موتور را خاموش نمايید. با نمايندگی های مجاز تماس 
حاصل نمايید.
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در جاده

ظاهر شدن دود از زير درب موتور 

چرا هشدار سطح روغن موتور روشن می شود.
-  هنگام دور زدن يا ترمز گرفتن 

-  در دور آرام موتور

خاموش  دير  دادن  گاز  هنگام  هشدار  چرا    -
می شود، يا روشن باقی می ماند.

کاهش توان موتور

سرعت نامناسب دور آرام موتور يا توقف موتور

علل احتمالی

ايجاد مدار کوتاه يا نشت در سیستم خنک کننده 

مدار خنک کننده دارای نقص است.

سطح روغن بسیار پايین است.

فشار پايین روغن موتور

فقدان روغن موتور

فیلتر هوا مسدود است.
يه مخزن نقص در سیستم تغ

شمع معیوب، فاصله نادرست دهانه شمع

نشتی  استارت،  سیستم  )شمع ها،  ضعیف  تراکم 
هوا(

عملیات مورد نیاز

توقف نمايید، سوئیچ را در حالت خاموش )OFF( قرار 
دهید. از خودرو دور بمانید .

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

روغن را اضافه نمايید) به اطالعات بخش »سطح روغن 
مراجعه  در فصل 4  اضافه کردن«   / پرکردن  موتور 

نمايید.
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

خودرو را متوقف نموده با نمايندگی های مجاز تماس 
حاصل نمايید.

کارتري را تعويض نمايید.
سطح سوخت را بازرسی نمايید.

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.
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در جاده

غربیلک فرمان سفت حرکت می کند.

مايع  دمای  نشانگر  چرا  است  کرده  دا  موتور 
محدوده  در  عقربه  است)يا  روشن  کننده  خنک 

قرمز رنگ قرار دارد.(

علل احتمالی

دا شدن سیستم کمک ها و فرمان

باطری ضعیف يا خالی شده

( : تسمه کشیده  پم مايع خنک کننده )واتر پم
کار  موتور  کننده  فن خنک  است.  يا خراب شده 

نمی کند.

نشتی مايع خنک کننده

عملیات مورد نیاز

اجازه دهید خنک شود.

باطری را مجدداً شار يا تعويض نمايید.

موقعیت  در  را  سوئیچ  نموده،  متوقف  را  خودرو 
نمايندگی های  با  و  دهید  قرار   )OFF( خاموش 

مجاز تماس حاصل نمايید.

شرايط شلنگ ها و بست ها را بررسی نمايید.
مخزن مايع خنک کننده را بررسی نمايید: مخزن 
بايد حاوی مايع باشد، درصورت عدم وجود مايع، 
باشد(  نمايید)هنگامی که مخزن خن  پر  را  آن 
اين  باشید.  مراقب  دارد  وجود  سوختگی  احتمال 
مجاز  نمايندگی های  با  می باشد،  موقتی  عملیات 

تماس حاصل نمايید.

رادیاتور: اگر نشتی مايع خنک کننده قابل توجه باشد، بخاطر داشته باشید درصورت گرم بودن موتور هرگز نبايد مخزن مايع خنک کننده را پر 
نمايید. پس از هرگونه عملکرد بر روی خودرو، حتی شامل تخلیه بخشی از سیستم خنک کننده، مخزن بايد با مخلو جديدی که در مقدار و 

نسبت صحیح تهیه شده است پر شود. تنها محصوالتی که مورد تأيید دپارتمان فنی ما هستند برای اين کار مناسب هستند.
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تجهیزات الکتریکی

برف پاك کن کار نمی کند.

برف پاك کن متوقف نمی شود.

چرا های راهنما خیلی سريع چشمک می زنند.

نشانگرها کار نمی کند       يک طرف :

                               دو طرف کار نمی کنند:

علل احتمالی

تیغه های برف پاك کن گیر کرده اند.

فیوز برف پاك کن شیشه جلو خراب است.

شده  خراب  عقب  شیشه  پاك  کن  برف  فیوز 
است)توقف متناوب و دائمی(

نقص موتور برف پاك کن

نقص در کنترل های الکتريکی

الم سوخته است

-  الم سوخته است.

-  نقص در اتصال منفی )اتصال بدنه(

-  فیوز سوخته است.

-  فالشر معیوب است.

عملیات مورد نیاز

آزاد  را  تیغه ها  پاك کن  برف   از  استفاده  از  پیش 
نمايید. 

بانمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

آن را تعويض نمايید.

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

الم را تعويض نمايید.

الم را تعويض نمايید.

اتصال منفی که به قسمت های فلزی متصل است 
انتهای آن را ببريد )لخت  را پیدا نمايید، قسمت 
کنید( و به دقت دوباره در قسمت خود قرار دهید.

الم را تعويض نمايید.

تماس  مجاز  نمايندگی های  با  نمايید:  تعويض 
حاصل نمايید.
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تجهیزات الکتریکی

چرا های جلو کار نمی کنند.      يک طرف :

                                        هردوطرف :
:                         

چرا های جلو خاموش نمی شوند. 

رات میعان) قطرات و بخار آب( بر روی چرا ها ا

علل احتمالی

-  الم سوخته است.
-  سیم قطع شده يا کانکتور به طور صحیح قرار 

نگرفته است.
-  نقص اتصال منفی)اتصال بدنه(

درصورتی که مدار ذوب شده باشد.

نقص در کنترل الکتريکی

اين يک نقص نیست. وجود قطرات آب در چرا ها 
تغییر دما می باشد.  به  يک پديده طبیعی مربو 
رات هنگامی که چرا ها روشن شوند از بین  اين ا

خواهند رفت.

عملیات مورد نیاز

الم را تعويض نمايید.
سیم را بررسی و مجدداً به کانکتور وصل نمايید.

شرح باال را ببینید.

آن را بررسی نموده و درصورت نیاز تعويض نمايید.

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.
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خودرو،  شناسایی  پالک  روی  بر  موجود  اطالعات 
باید در همه مکاتبات یا درخواست ها ذکر شود.

خودرو  مدل  به  اطالعات  این  موقعیت  و  وجود 
بستگی دارد.

A پالک شناسایی خودرو
1. نوع خودرو و شماره شاسی ها

بسته به مدل خودرو، این اطالعات در موقعیت 
B موجود می باشد.

MMAC .2 )حداکثر وزن مجاز خودرو با بار(

GTW .3 )وزن ناخالص- خودرو با حداکثر بار به همراه تريلر(
MMTA .4 )حداکثر وزن مجاز خودرو( اکسل جلو

5. حداکثر وزن مجاز روی اکسل عقب
6. مشخصات فنی خودرو

7. مرجع رنگ
8. سطح تجهیزات

9. مدل خودرو
10. کد تزئینات

11. مشخصات تجهیزات تکمیلی )اضافی(
12. شماره تولید

13. کد تزئینات داخلی

بسته به مدل خودرو، دو نوع پالك وجود دارد. 
نوع ديگر را می توانید در صفحه بعد ببینید.



پالک شناسایی خودرو )2/2(

6-3

خودرو،  شناسایی  پالک  روی  بر  موجود  اطالعات 
باید درهمه مکاتبات و درخواست ها ذکر شود.

وجود موقعیت این اطالعات به مدل خودرو بستگی 
دارد. 

C پالک شناسایی خودرو
1. نام کارخانه سازنده

2. شماره طراحی EC يا شماره تأيیديه 
3. شماره شناسايی

بسته به مدل خودرو، این اطالعات در موقعیت 
B موجود می باشد.

MAM .4 )حداکثر حجم مجاز بار(
GTW .5 )وزن خالص- خودرو با حداکثر بار – به 

همراه تريلر(
MPAW .6 )حداکثر وزن مجاز( برای اکسل جلو 

MPAW .7 روی اکسل عقب
8. محل خالی برای نوشتن اعداد مرتبط با سايت 

رنو
9. خروجی اگزوز ديزلی

10. مرجع رنگ )کد رنگ(
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همه  در   A برچسب  یا  پالک  روی  مشخصات 
)موقعیت  شود.  ذکر  باید  درخواست ها  و  مکاتبات 

اطالعات به مدل خودرو بستگی دارد.(
1.  نوع موتور

2.  پسوند موتور
3.  شماره موتور
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ابعاد )درمتر( )1/2(
مدل پنج درب
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ابعاد )در متر( )2/2(
مدل چهار درب

A ویژگی های خودرویی با فاصله کم از سطح زمین
انجام  هنگام  لطفاً  باشد.  استاندارد  حد  از  تر  پايین  شما  خودروی  کف  فاصله  که  صورتی  در 
عملکردهايی مثل پارك درخیابان، باالبردن سرعت، رانندگی در سطوح ناهموار و يا جاده های 
پوشیده از برف و تنظیم سرعت، پايین بودن کف خودرو خود را بخاطر داشته باشید و سرعت 

خود را براساس آن تنظیم نمايید.
در غیراينصورت خطر آسیب به خودروی شما وجود دارد. 



مشخصات موتور
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1.6 dci 1.5 dci 2.0 16V 1.6 16V 1.6 16V مدل

R9M K9K M4R H4MD7 K4M مدل موتور)پالك موتور را ببینید(
1.598 1.461 1.998 1.598 1.598 )cc( ) ظرفیت )حجم

ديزلی
اين برچسب در داخل 

درپوش مخزن سوخت، 
سوخت های مجاز را نشان 

می دهد.

استفاده از بنزين بدون سرب الزامی است و بنزين بايد مطابق درجه 
اکتان حک شده بر روی برچسب داخل درپوش مخزن سوخت باشد.

در صورت موجود نبودن، برای مدت محدودی می توانید از بنزين بدون 
سرب استفاده کنید.

-  درجه اکتان 91 برای برچسب دارای درجه 95 يا 98
-  درجه اکتان 87 برای برچسب دارای درجه 91، 95 يا 98

نوع سوخت 
درجه اکتان

تنها از شمع های مخصوص خودروی خود استفاده نمايید. نوع شمع بايد 
بر روی برچسب داخل محفظه موتور ذکر شده باشد درغیراين صورت با 

نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.
نصب شمع هايی که مناسب خودروی شما نیستند به موتور آسیب وارد 

می نمايد.

شمع ها
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وزن)کیلوگرم(
وزن ها در جدول زیر برای خودروهای ساده و بدون آپشن می باشند، این وزن ها بسته به تجهیزات خودروی شما تغییر می کنند. با نمایندگی های مجاز تماس حاصل 

نمایید.

* وزن یدک کش )یدک کش کاروان- قایق وغیره(
وقتی که محاسبه MTR- MMAC برابر صفر باشد، يا هنگامی که  MTR برابر صفر باشد )يا در پالك شناسايی ذکر نشده باشد( يدك کشیدن ممنوع می باشد.

- رعايت وزن يدك کشی، براساس مقررات محلی هرکشور، به ويژه قوانین ترافیک جاده ای بسیار مهم است. جهت هرگونه تغییرات با نمايندگی های مجاز تماس 
حاصل نمايید.

- هنگام يدك کشی، تحت هیچ شرايطی وزن خالص کل )خودرو + يدك کش ( نبايد بیش از مقدار تعیین شده باشد. با اين وجود موارد زير مجاز می باشد:
- حداکثر وزن مجاز MMTA روی اکسل عقب نبايد بیش از 15% باشد.

- حداکثر وزن ، MMAC نبايد بیشتر از 10% يا 100 کیلوگرم باشد)هرکدام زودتر بدست آيد(
درهريک از موارد ، حداکثر سرعت خودرو و تريلر نبايد بیشتر از100km/h( 60Mph( باشد و فشار باد الستیک ها بايد از 0/2 بار )psl 3( افزايش يابد.

- راندمان موتور در مکان های مرتفع کاهش می يابد. توصیه می شود که به ازای 1000 متر ارتفاع 10 درصد از وزن بار را کم کنید و هم چنین با اضافه شدن هر 
1000 متر ديگر 10 درصد از وزن را باز هم کم کنید.

)MTR( وزن خالص خودرو )MMAC( وزن ها بر روی پالك شناسايی خودرو مشخص شده اند) به اطالعات بخش حداکثر وزن مجاز خودرو با بار
»پالك شناسايی خودرو« درفصل 6 مراجعه نمايید.

از طريق اين محاسبه بدست می آيد: MTR- MMACوزن یدک کش با ترمز *

650وزن یدک کش بدون ترمز *

75وزن مجاز قسمت جلوی خودرو *

80Kg    )شامل وسايل قابل حمل(حداکثر بار مجاز روی سقف با وسایل قابل حمل 
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تعویض قطعات و تعمیر

قطعات اصلی بر اساس مشخصات سخت، محدود و تحت آزمايشات فوق تخصصی طراحی شده اند. بنابراين اين قطعات حداقل دارای سطح کیفی مشابه قطعات 
نصب شده در خودروی شما می باشند.

اگر همیشه قطعات خودرو را با قطعات اصلی تعويض نمايید، از عملکرد صحیح خودرو اطمینان خواهید داشت. عالوه براين، تعمیرات انجام شده توسط شبکه 
ارتباطی کارخانه سازنده با استفاده از قطعات اصلی طبق شرايط پشت برگه سفارش، گارانتی و ضمانت می شود.
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برگه های سرویس )1/6(
VIN شماره شناسایی خودرو:..............................................

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی(:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                           

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی(:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                            

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی(:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                            

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید
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برگه های سرویس )2/6(
VIN شماره شناسایی خودرو:..............................................

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی(:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                            

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی(:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                            

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی(:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                            

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید
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برگه سرویس)3/6(
VIN شماره شناسایی خودرو:..............................................

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی(:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                            

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی(:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                            

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی(:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                            

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید
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برگه های سرویس )4/6(
VIN شماره شناسایی خودرو:..............................................

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی(:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                            

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی(:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                            

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی(:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                            

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید
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برگه سرویس)5/6(
VIN شماره شناسایی خودرو:..............................................

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی(:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                            

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی(:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                            

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی(:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                            

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید
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برگه های سرویس )6/6(
VIN شماره شناسایی خودرو:..............................................

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی( :
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                            

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی(:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                            

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید

شرح/ متفرقه شماره صورتحساب  تاريخ:                                          مايل )کیلومتر( :

مهر نوع عملکرد:
سرويس                                                                          

                           ............................................

بازرسي ضد زنگ )پوسیدگی(:
شرايط مناسب                شرايط نامناسب*                            

* به صفحه مخصوص مراجعه کنید
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بررسی ضدزنگ)پوسیدگی( )1/6(

اگر گارانتی تعمیر ادامه داشته باشد، در برگه زير نشان داده می شود.

VTN شماره شناسايی خودرو...............................
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