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ردهبندی کنگره
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ردهبندی دیویی
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دفترچه راهنمای استفاده از خودروهای سواری
 MVM110سه سیلندر ،چهار سیلندر و AMT
تاریخ چاپ :بهار  ،1392تیراژ  10000جلد
نوبت چاپ :پانزدهم  /قیمت  60000 :ریال
شابک964-7532-43-1 :
آمادهسازی و تولید :انتشارات سوگند 88401525
کلیه حقوق محفوظ است.

پیشگفتار

ورود شما را به گروه دارندگان خودروهای سواری جدید  MVM110صمیمانه تبریک میگوییم و از شما به خاطر سلیقه و اعتمادتان در انتخاب

تولیدات شرکت مدیران خودرو سپاسگزاریم MVM110 .که مجهز به فناوری روز و تجهیزات مدرن است ،با عملکرد ویژه و درخشان و قیمت
مناسب ،تولید شده است .این دفترچه راهنما برای توصیف مشخصات فنی خودروهای  ،MVM110نحوه کارکرد و هشدارهای الزم فراهم شده

است تا شما در سریعترین زمان ممکن  MVM110را بشناسید به گونهای که بتوانید استفاده و نگهداری مناسبی از خودروی خود بنمایید .این

آشنایی به شما امکان میدهد که حداکثر بهرهبرداری از نحوه کارکرد  MVM110و رانندگی ایمن را بدست آورید .لطف ًا پیش از راندن خودرو این
دفترچه را به دقت مطالعه بفرمایید .این دفترچه هنگام انتشار بر اساس آخرین ویژگیهای خودروهای  MVM110نوشته شده است .با پیشرفت
تولیدات شرکت مدیران خودرو ،در چاپ مجدد این کتابچه بازبینی خواهد شد.

همهی کارمندان شرکت مدیران خودرو و مراکز خدمات پس از فروش این شرکت آموزش دیدهاند و میتوانند خدمات صمیمانه با کیفیت بسیار
عالی را در اختیار شما قرار دهند .منتظر دریافت پیشنهادات سازنده شما میباشیم.

مشتری گرامی
از آن جایی که تجهیزات معرفی شده در دفترچه راهنما برای کلیه مدلهای خودروهای شرکت اعم از خودروهای تولیدی فعلی و آتی بوده و
شامل تمام تجهیزات اضافی اختیاری است (آپشن) ،لذا احتمال دارد که کلیه تجهیزات خودروی تحویلی مطابق تجهیزات معرفی شده در کتابچه
راهنما نباشد .بدیهی است خودرو تحویلی مالک میباشد.
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راهنمای استفاده از خودروهای سواری MVM110

هشدار :خواهشمند است توجه فرمایید
عمر خدماتی این خودرو به طور مؤثری طوالنی میشود چنانچه توصیههای ارایه شده در این دفترچه راهنما به اجرا گذاشته شوند.
حرکت خودرو را با قرار دادن آن در دنده « »1در صورت وجود گیربکس معمولی آغاز کنید.
فشار باد الستیکها را به صورت منظمی کنترل و آنها را در چارچوب مشخصات داده شده بهطور ثابت نگاه دارید .این امر تاثیر مستقیمی
در رانندگی خودرو و عملکرد روان آن دارد.
از به کار بردن قطعاتی که مورد تایید شرکت مدیران خودرو نبوده و یا به کار بردن قطعات تعمیر شده جدا خودداری شود ،زیرا ممکن است
عمر خدماتی خودروی شما کوتاه شود.
خواهشمند است بدون هرگونه تردیدی قطعات اصلی شرکت مدیران خودرو را به کار ببرید.
به نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش مدیران خودرو برای تعمیر و نگهداری خودرو مراجعه کنید .زیرا همگی کارکنان آن نمایندگی
آموزش دیدهاند و خدمات مورد نیاز شما را با کیفیتی بسیار عالی در اختیارتان قرار میدهند.
این دفترچه را در خودرویتان بگذارید تا از کمک و خدمات آن در هر زمانی بهرهمند شوید .چنانچه خودرو را به دیگران منتقل کردید ،قویا
به شما توصیه میشود دفترچه راهنمای خودرو در اختیار مالک جدید آن قرار گیرد.
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هشدارهایپیشازآغازرانندگی
مرحلهیآببندی

مقررات ویژه عملکردی برای خودروی
 MVM110سه سیلندر یا چهار سیلندر شما
وجود ندارد ،اما رعایت برخی معیارهای
حفاظتی در دورهی اولیهی آببندی موتور
ضروری است تا بتوانید کارکرد پذیرفتنی
و اقتصادی خودرو را بهبود بخشید و عمر
موتور آن را طوالنی کنید.
• هرگز موتور را در دور باال در حالت
خالص قرار ندهید؛
• از به کارگیری ترمز شدید خودداری کنید
مگر اینکه واقعا حالت اضطراری باشد؛
• از فشار دادن پدال گاز هنگام استارت
اجتناب ورزید؛
• موتور برای گرم شدن پس از استارت ،به
مدتی زمان نیاز دارد؛
• از یدک کشیدن سایر خودروها احتراز کنید؛
• از هرگونه عملیات خطرناکی همچون
شتاب ناگهانی و سرعتهای باال به مدت
طوالنی خودداری کنید .این کار نه فقط
به موتور آسیب میرساند ،بلکه مصرف

سوخت و روغن را افزایش میدهد و حتی
به اجزای متشکلهی موتور صدمه میزند
و هنگام رانندگی با دنده یک حتما مواظب
باشید که پدال گاز را تا آخر پایین نبرید.

پیشازورودبهداخلخودرو

• بازدید نمایید آیا فشار باد الستیکها
طبیعی است؛
• بازدید نمایید آیا همهی چراغهای خودرو
سالم هستند؛
• نگاه کنید آیا مانعی پشت سر خودرو
وجود ندارد؛
• کنترل کنید آیا سطح روغن موتور و
سایر مایعها در حد استاندارد قرار دارند.

پیشازرانندگی

• اطمینان حاصل کنید که با شرایط و تجهیزات
خودرو کامال آشنا شدهاید و میدانید چگونه
آنها را به صورت ایمن به کار اندازید.
• وضعیت صندلی را تنظیم کنید؛
• مطمئن شوید که همهی سرنشینان

خودرو کمربند ایمنی خود را بستهاند؛
زاویهی آینههای داخلی و خارجی خودرو
را تنظیم کنید؛
• هنگام چرخاندن سوئیچ موتور به وضعیت
« »Ilمطمئن شوید چراغهای هشداردهنده پس
از تشخیص اتوماتیکی ،خاموش شدهاند.
هشدار
لطف ًا کنترل کنید آیا شیشهها ،شیشه عقب،
همهی چراغها ،سیستم گیربکس و چراغ
پشت آمپر در وضعیت عادی هستند .هیچ
چیزی را روی طاقچهی عقبی خودرو
نگذارید زیرا دامنهی دید شما را از عقب
محدود میکند و حرکت وسایل در صورت
ترمز اضطراری یا تکانهای ناگهانی ،به
سرنشین خودرو آسیب میرساند.

کلیدها

دو عدد کلید مجهز به کنترل از راه دور تدارک
دیده شده است که مربوط به همهی قفلهای
خودرو میباشد و یکی از آنها کلید یدکی
است.
13
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هشدار
کلید را در خودرو جا نگذارید.
 .1خودرو را قفل کنید.
 .2کلید را با خود ببرید.

قفلها

شما میتوانید در جلویی را از خارج با کلید
باز و بسته کنید .برای باز کردن در کلید را
بر خالف عقربهی ساعت بگردانید و برای
بستن آن در جهت حرکت عقربههای ساعت
(راست گرد) بچرخانید.
هشدار
پیش از ترک خودرو و زمانی که
مسؤولیت حفاظت آن را بر عهدهی
دیگری واگذار نکردهاید ،اطمینان حاصل
کنید که همهی درها و در صندوق عقب
بسته شده باشد.
14

شما میتوانید درها را با دکمه قفل موجود در
کنار شیشهها باز و بسته کنید .به استثنای
در راننده ،شما میتوانید همهی درها را از
خارج با فشار دادن دکمهی قفل و بستن در،
قفل کنید .هنگامی که خودرو را ترک میکنید
میتوانید در راننده را از بیرون با کلید قفل
کنید.

قفلمرکزی

کنترل قفل مرکزی از طرف ( در چپ جلو)
انجام میشود.
وقتی که در چپ جلو را با کلید یا فشار دادن
دکمه قفل میبندید یا باز میکنید ،همهی
درها همزمان بسته یا باز میشوند.

هشدارهایپیشازآغازرانندگی
خار فلزی زیر قفل هر دو در عقب را به سمت
پایین فشار دهید و بدینترتیب امکان باز
کردن در از داخل از بین میرود .دستگیره
هم قفل میشود .البته این موقعی است که قفل
ایمنی کودکان قفل شده باشد ،لذا دستگیرهی
داخلی نمیتواند در را باز کند.

 .2دستگیرهی داخلی در را موقعی که
قفل ایمنی کودکان بسته شده است،
نکشید تا از رسیدن هرگونه آسیبی به
دستگیره جلوگیری شود.

نحوهاستفادهازریموتکنترل

قفلایمنیکودکان

در هر یک از درهای عقبی خودرو قفل ایمنی
کودکان نصب شده است که سرنشینان عقب
خودرو به ویژه کودکان را از باز کردن غیر
منتظرهی در با کشیدن دستگیرهی داخلی،
باز میدارد.

هشدار
کودکانی که در صندلی عقب نشستهاند
ممکن است ناگهان در را باز کنند.
 .1خار قفل ایمنی کودکان را در وضعیت
قفل شده قرار دهید.

سیستم باز و بسته نمودن درها بدون کلید
میتواند از فاصلهی شش متری به وسیلهی
حسگر قفل خودرو عمل کند LED .موجود
در حسگر روشن میشود تا نشان دهد که
حسگر فعال است.
 .1دکمه قفل :همهی درها را قفل کنید .وقتی
چراغ خطر سه بار چشمک زد ،سیستم ضد
سرقت فعال شده است.
 .2دکمهی باز کردن :همهی درها را باز
میکند .هنگامی که چراغ هشدار خطر دو بار
چشمک بزند ،سیستم ضد سرقت بسته شده
است.
15
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هشدار
تاثیر دامنهی حسگر با محیط تغییر میکند.

فعالکردنقفلدرهاوحالتضد
سرقت
• همهی شیشهها را ببندید؛
• سوئیچ موتور را در وضعیت  Bبچرخانید
و سپس کلید را بیرون بکشید؛
• همهی سرنشینان را از خودرو خارج کنید.
• همهی درها ،در موتور و در صندوق
عقب را ببندید.
16

• دکمهی قفل روی حسگر را به طرف پایین
فشار دهید تا همهی درها قفل شوند.
این خودروها به سیستم شیشهی برقی
مجهز شده است که به صورت اتوماتیک
همهی شیشهها را باال میبرد و در همان
حال چراغ هشدار خطر سه بار چشمک
میزند و سیستم ضد سرقت فعال میشود.
• اگر سوئیچ موتور در وضعیت «»Il
قرار گیرد ،ضد سرقت کار نخواهد کرد اما
عملکرد قفل کردن همچنان به صورت عادی
اجرا میشود.
هشدار
اگر از کلید برای قفل کردن درها استفاده
میکنید ،حالت ضد سرقت نمیتواند فعال
شود .اگر خواستار فعال شدن این حالت
هستید ،لطفا حسگر را به کار گیرید.

بازکردنقفلدرحالتضدسرقت

دکمهی باز کردن را روی حسگر فشار دهید

تا همهی درها باز شوند و در همان حال
المپهای هشدار خطر دو بار چشمک بزنند،
از حالت ضد سرقت خارج میشود.
وضعیتهای عادی :چنانچه خللی یا نقصی
وجود نداشته باشد ،چراغ هشدار خطر دو
بار چشمک خواهد زد و فاصلهی میان هر
چشمکی پنج دهم ثانیه است.

تعویضباتریسنسور

المپ نشانگر سنسور ،روشن نمیشود .این
بدان معناست که باتری باید تعویض شود،
اما سنسور میتواند همچنان مورد استفاده
قرار گیرد .یک باتری پاناسونیک CR2032
(و یا سایر باتریهای معادل  3ولت )،به
صورت زیر مورد استفاده قرار گیرد:
 – 1یک پیچگوشتی را در فاصله موجود
میان پوششدهنده سنسور قرار داده و 2
بخش موجود را از هم جدا کنید.
 – 2یک پیچگوشتی را در فاصله میان

هشدارهایپیشازآغازرانندگی
سنسورها قرار داده و آنها را از هم جدا
کنید.

آینهیبغلخارجی

سوئیچشیشهبرقی

هنگامی که سوئیچ موتور در وضعیت «»Il
قرار میگیرد ،شیشهي برقی از طریق دکمه
روی دستگیرهی داخلی عمل میکند .باالی
دکمه را به طرف پایین فشار دهید ،شیشه
پنجرهها پایین خواهد آمد .زمانی که دکمه
را به طرف باال بکشید ،شیشههای پنجرهها
باال میآید .موقعی که شیشهها به وضعیت
دلخواه رسیدند ،دکمه را رها کنید.

آینهی بغل خارجی را تنظیم کنید تا بتوانید
هر دو طرف را به وضوح ببینید مستقیما از
دکمهی تنظیمکننده استفاده و زاویهی آینه
را میزان کنید.

آینه خارجی بغل در طرف سرنشین آینهی

محدبی است ،از این رو چیزهایی را که در
آن میبینید نزدیکتر از آن چیزی خواهد
بود که به نظر میرسد و با استفاده از این
آینه میتوانید عرض بیشتری از راه پشت
سر خود را ببینید .هنگام ورود به راه
باریک یا موقع شستن خودرو ،میتوانید
آینه را به عقب بکشید .این آینه کامال روی
بدنهی خودرو خم میشود.

هشدار!
ضعیف شدن خطوط کناری دید میتواند
باعث افزایش احتمال تصادف شود .لطفا
زاویه آینه جلو را به خوبی تنظیم کرده
17
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و بررسی کنید که آیا به شیشه آسیبی
رسیده است یا خیر .برای از میان بردن
قطرات یخ و یا گرد و غبار میتوان از
افشانه و یا یخزدا استفاده کرد .آینههای
جلوی خودرو اشیاء را بسیار نزدیک
نشان میدهند ،بنابراین میتوان برای
بهبود خطای دید از آینه جلویی که داخل
خودرو قرار گرفته است ،استفاده کرد.
هیچگاه دید موجود در صندلی راننده را
مسدود نسازید.

داده شود .در شب باید اهرم کنترلکننده به
وضعیت شب تنظیم شود تا پرتو چراغهای
خودروهای پشت را ضعیف کند.

تنظیمصندلیجلو

اهرم کنترلکنندهی زیر صندلی جلو را در
دست بگیرید و صندلی را به جلو یا عقب
حرکت دهید تا وضعیت دلخواه به دست آید
سپس اهرم را رها کنید.

آینهیداخلی

آینهی داخلی را میتوان به سمت باال و پایین
و همچنین به سمت راست و چپ حرکت داد
تا بهترین خط دید را به دست آورید.
دو گونه وضعیت برای آینهی داخل در
نظر گرفته شده است که یکی برای روز و
دیگری برای شب است .هنگام روز اهرم
کنترلکننده باید به وضعیت روز تغییر جهت
18

هشدار
به منظور حفظ دامنهی دید راننده،
وضعیت روشنی روز را انتخاب کنید تا
از بهترین خط دید بهرهمند شوید .اگر
وضعیت شب را انتخاب کنیدُ ،برد وضوح
آینهی عقب را کاهش خواهید داد.

هشدار
• هنگام رانندگی صندلی راننده را
تنظیم نکنید تا از خارج شدن کنترل
خودرو از دست راننده جلوگیری شود.
• صندلیهای جلو را پیش از بستن
کمربند ایمنی ،تنظیم کنید.
• هیچ چیزی را زیر صندلی نگذارید.

هشدارهایپیشازآغازرانندگی
تنظیمانحنایصندلیجلو

اهرم کنترل کننده کنار صندلی را باال بکشید تا
پشتی صندلی را در زاویه دلخواه تنظیم کنید
وسپس اهرم را رها کنید.

شود .به منظور دستیابی به حداکثر
کارآیی حفاظتی ،پشتی صندلی را در
زاویه عمودی میزان کنید.

پشتسری

پشت سری به گونهای طراحی شده است که
خطر آسیب رسیدن به گردن و پشت سر را
کاهش دهد .شما میتوانید ارتفاع آن را با
کشیدن به سمت باال یا فشار دادن به سمت
پایین ،تنظیم کنید.

هشدار
هنگام رانندگی پشتی صندلی را تنظیم
نکنید .صندلی را بیش از اندازه خم
نکنید تا مانع عملکرد کمربند ایمنی

هشدار
پشت سری برای این است که از بروز

هرگونه صدمهای جلوگیری کند .پیش
از میزان کردن آن رانندگی نکنید.
ارتفاع آن را به گونهای تنظیم کنید که
پشت سرتان بتواند با بخش میانی پشت
سری مماس شود .لطف ًا پیش از رانندگی
اطمینان حاصل کنید که پشت سری تنظیم
و در وضعیت صحیحی ثابت شده باشد.

تاکردنپشتیصندلیعقب

پشتی را بردارید تا فضای اتاقک را افزایش
دهید.
روش جمع کردن
• تشک صندلی را به شکل عمودی باال
ببرید.
• دکمهی قفل صندلی را بکشید ،پشتی
صندلی را شل کنید و آن را در سمت جلو و
رو به پایین جمع کنید.
• اگر میخواهید تشک به وضعیت اولیهی
خود بازگردد ،فقط آن را در وضعیت مناسب
19
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قرار دهید و بکشید و فشار دهید تا به وضعیت
قفل شده برسد.

معیارهایاحتیاطیکمربندایمنی

برای حفاظت از سرنشین ،همهی سرنشینان
باید کمربند ایمنی را در طول رانندگی به
طور صحیحی به کار گیرند .یک عدد کمربند
ایمنی فقط برای یک شخص است و کودکان
زیر شش سال نمیتوانند از کمربند ایمنی
استفاده کنند و شما باید صندلی مناسب یا
تشک کمکی برای کودکتان تدارک ببینید.
20

هنگام لزو ِم استفاده از کمربند ایمنی ،لطفا از
آن استفاده کنید و از سیستم حفاظتی آن و
حفاظت کودک با شیوهای صحیح بهره جویید
هشدار
• هیچگونه وسایلی را روی صندلی عقب
نچینید زیرا ممکن است بر اثر حرکت به
آنها آسیبی وارد شود.
• هنگام بازگرداندن صندلی عقب به
وضعیت عمودی این امور را مد نظر
قرار دهید:
 .1بررسی کنید آیا پشتی صندلی و
تشک صندلی در وضعیت مستحکمی
قفل شدهاند .این امر را با فشار دادن یا
کشیدن اجرا کنید.
 .2اطمینان حاصل کنید که کمربند ایمنی
صندلی پیچ نخورده یا در پشتی صندلی
گیر نکرده باشد و آن را در حالت
مناسبی قرار دهید.

تا آسیب وارد به افراد در حین تصادف یا
توقف ناگهانی را به حداقل برسانید.
هشدار
سرنشینان ممکن است در تصادف یا
توقف ناگهانی آسیب ببینند ،بنابراین،
باید همیشه از کمربند ایمنی استفاده
کنند .از یک کمربند نباید چند نفر
استفاده کنند .شیء سخت یا شکنندهای
را در جیب یا لباسهای چسبیده به
کمربند ایمنی قرار ندهید .استفادهی
نادرست از کمربند ایمنی موجب صدمه
جدی میشود.
کمربند ایمنی را تغییر ندهید یا هیچ
وسیلهای را به آن نچسبانید زیرا بر
نحوهی کارآیی کمربند ایمنی تاثیر
میگذارد .کمربند ایمنی فرسوده نباید
به هیچوجه مورد استفاده قرار گیرد
زیرا احتماال بر ایمنی افراد تاثیر خواهد
گذاشت.

هشدارهایپیشازآغازرانندگی
هشدار
کمربند ایمنی را باید سفت بست و پشت
سری هم باید به حالت عمودی تنظیم
شود .کمربند را از زیر بازو نبندید .بلکه
باید روی وسط شانه بسته شود .همچنین
از بستن آن بر سر یا گردن خودداری
کنید .اگر کمربند ایمنی بیش از اندازه
شل بسته شود ،میزان آسیبرسانی
به افراد داخل خودرو افزایش مییابد
زیرا کمربند شل باعث میشود بدن از
زیر آن سر بخورد .دکمهی آزاد کمربند
ایمنی باید رو به بیرون باشد .زبانهی
کمربند را در مادگی تعیین شده داخل
کنید .هیچ چیزی را در محل ورودی
تسمه جمعکن (گاید) قرار ندهید تا از گیر
کردن آن جلوگیری شود .در صورت
گیر کردن ،تنها راه این است که کل تسمه
را به جمعکننده برگردانید و سپس طول
دلخواه را بر حسب نیاز ،بیرون بکشید.

نگهداریوتعمیرکمربندایمنی

کمربند ایمنی باید تمیز و خشک نگهداری
شود ،از هر گونه آلودگی ناشی از واکسها،
روغنها ،مواد شیمیایی به ویژه اسید باتری،
جلوگیری کنید .لطف ًا آن را با آب و صابون
رقیق شست و شو دهید .کمربند را رنگ
نزنید که این امر موجب آسیب رسیدن به
آن میشود.
کمربند را از هر چیزی که لبهی تیز دارد،
دور نگه دارید .کمربند ایمنی را به صورت
منظم کنترل کنید و آنهایی را که فرسوده
شدهاند به موقع تعویض کنید .کمربندی که
پس از یک تصادف بیش از اندازه کش آمده
باشد ،باید تعویض شود .شرکت مدیران
خودرو توصیه میکند پس از یک تصادف
همهی مجموعهی کمربند ایمنی را تعویض
کنید .اما پس از تصادفی سبک و چنانچه
خدمات پس از فروش مدیران خودرو آن را
بررسی کند و آسیب جدی در آن نیابد و کار

کل مجموعهی کمربند ایمنی عادی باشد ،در
آن صورت نیازی به تعویض ندارد.
هشدار
کمربند ایمنی فرسوده ممکن است
آسیب جدی به بار آورد ،بنابراین اجزای
تشکیلدهندهی کمربند ایمنی را به صورت
منظمی کنترل کنید .پس از یک تصادف،
باید همهی اجزای کمربند ایمنی را خدمات
پس از فروش مدیران خودرو برای بازبینی
و عوض کردن آنها بر اساس نیاز ،کنترل
نماید .چنانچه کمربند صدمه دیده یا آلوده
شده باشد ،باید عوض شود.
پس از یک تصادف جدی ،مجموعهی
کمربند ایمنی بدون توجه به اینکه نشانی
از آسیبدیدگی در آن باشد ،باید ک ً
ال
عوض شود .در صورتی که کمربند ایمنی
مناسب نباشد آسیب جدی بسیار بیشتری
به بار خواهد آورد .کمربند ایمنی را به میل
و دلخواه خود تغییر ندهید.
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برایزنباردار

توصیه میشود زن باردار پیش از استفاده
از کمربند ایمنی به پزشکان برای به کارگیری
آن ،مراجعه کند.
هشدار
به منظور جلوگیری از رسیدن هرگونه
آسیبی به زن حامله و جنین او ،هنگام
رانندگی در صورت امکان از کمربند تیپ
سه تسمهای استفاده کنید و تا جایی که
امکان دارد آن را پایین و در اطراف لگن
ببندید که همهی وضعیت زن باردار را
در برگیرد ( به پزشک مراجعه کنید).

سیستممحافظکودکان

هنگام آوردن نوزادان و یا کودکان به
خودرو ،اطمینان حاصل کنید که از سیستم
محافظ مناسب استفاده میکنید.
سیستم محافظ کودکان باید به گونهای
روی صندلی نصب شود که مناسب قد و
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وزن کودک باشد.
آمار نشان میدهد سیستم محافظ مناسب
کودکان در صورت قرار دادن آن در
صندلی عقب ،ایمنی بیشتری را از صندلی
جلو فراهم میکند.
هشدار
نوزادان و کودکان باید در صندلی
محافظ بچه گذاشته شوند .به هیچ وجه
سیستم محافظ کودکان را که مخصوص
صندلی عقب است ،در صندلی جلو
همراه با کیسه هوا نصب نکنید.
در صورتی که سیستم محافظ کودکان
در صندلی جلو نصب شود ،کودک ممکن
است هنگامی که کیسه هوا شارژ (مطابق
با مدل خودرو) بشود و باد کند ،آسیب
جدی ببیند.
تا جایی که برایتان امکان دارد لطفا سیستم
محافظ کودکان را در صندلی عقب نصب
کنید.

چنانچه مجبور هستید که این سیستم را در
صندلی سرنشین جلو قرار دهید ،صندلی
باید تا حداکثر به عقب کشیده و تنظیم
شود.
هشدار
 – 1با توجه به دستورالعملی که از
سوی تولیدکننده ارایه شده است،
سیستم حفاظت کودکان را نصب نمایید.
 – 2در صورت عدم استفاده از این
سیستم آن را محکم سر جای خود قرار
دهید.
 – 3کودک خود را هنگام رانندگی بر
روی دستان خود نگاه ندارید.
اگر سیستم محافظ کودکان برای فرزند
شما بیش از اندازه کوچک است ،کافی
است کودک را در صندلی عقب بنشانید و
کمربند ایمنی را ببندید .چنانچه کودک شما
در وضعیتی بنشیند که کمربند ایمنی به
صورت ضربدری باشد و نزدیک صورت

هشدارهایپیشازآغازرانندگی
و گردن او قرار گیرد ،باید کودک را به
وسط حرکت بدهید که مایل به بخش داخلی
است و شما میتوانید کودکتان را جایی
بگذارید که تا حد امکان تسمه ضربدری
نباشد.

کمربند ایمنی

هشدار
چنانچه کمربند گیر کند تنها راه این است
که کل تسمه را به جمع کن برگردانید
و سپس به طول دلخواه بر اساس نیاز
بیرون بکشید.

در کمربند ایمنی سیستم حساسی وجود
دارد که باعث میشود کمربند در شتاب
شدید قفل شود .لطف ًا قفل کمربند را با
به کارگیری زور و شتاب به طرف جلو
آزمایش نکنید .این نوع کمربند به تنظیم
نیازی ندارد و خود به خود و بر اساس
حرکت سرنشین تنظیم میشود و به طور
خودکار قفل میشود تا حرکت مسافر را
موقع تصادف یا توقف ناگهانی محدود
کند.

نحوهیاستفادهازکمربندایمنی

کمربند را از جمعکنندهی آن بیرون بکشید
و به بدنتان ببندید و مطمئن شوید که پیچ
نخورده باشد و آن را در مغزی ( )1و در
حلقه سگک ( )2فرو کنید.

()1

()2

اگر میخواهید کمربند را باز کنید کافی است

که دکمه قرمز رنگ روی مادگی را فشار
دهید ،کمربند به طور خودکار جمع میشود.

رابطکمربندایمنی

رابط کمربند ایمنی در وسط صندلی عقب
نصب شده است .زبانهی فلزی آن را در
مادگی داخل کنید تا قفل شود .اگر میخواهید
کمربند صندلی را بیرون بکشید ،کافی است
زبانهی فلزی را با زاویهی  90درجه نسبت
به تسمه نگه دارید و سپس تسمه را بکشید.
اگر میخواهید کمربند را کوتاه کنید انتهای
آزاد تسمه را از زبانه دور کنید و بکشید،
سپس گیرهی تسمه را بکشید تا خالصی آن
را بگیرید .تسمه را روی پا و در پایین و
اطراف لگن محکم کنید.
برای جمع کردن تسمه دکمهی قرمز روی
مادگی را فشار دهید .زبانه و مادگی کمربند
وسط صندلی عقب با عالمت ””Center
مشخص شده است .پیش از استفاده از
کمربند ،این عالمت را کنترل کنید .زبانهی
کمربند وسط صندلی عقب فقط داخل مادگی
کمربند وسط جا میرود.
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مناسب داخل شده باشد تا حداکثر عملکرد
حفاظتی را تامین کند.

هشدار
استفادهی نادرست از کمربند ایمنی
صدمات جدی به بار میآورد.
تسمه را به راحتی پایین و در اطراف
لگن و نه روی شکم یا باسن ،قرار دهید.
کمربند فرسوده و خراب یا بیش از اندازه
کش آمده ،احتما ً
ال باعث صدمات شدید
خواهد شد .زبانهی فلزی را در مادگی
نامناسب با زور داخل نکنید .هنگام
کشیدگی کمربند صندلی عقب ،اطمینان
حاصل کنید که زبانه فلزی در مادگی
مطابق با مدل خودرو
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کیسهیهوا

کیسهی هوا میتواند حفاظت بیشتری را
برای راننده و سرنشین صندلی جلو هنگام
تصادف ایجاد کند و از مجروح شدن سر و
سینه آنان جلوگیری به عمل آورد.
هنگام بروز تصادف شدید در روبرو یا در
طیف  30درجهای از جلو ،کیسه هوا شارژ
میشود و باد میکند ،در این حال ممکن
است صدای نسبتا بلندی شنیده شود و دود
کمی که بیخطر است ،با آن همراه شود.
هیچ سیستم ایمنی وجود ندارد که بتواند در
یک تصادف شدید حفاظت صد درصدی فراهم

کند .شما نمیتوانید فقط با چشمان غیرمسلح
خود قضاوت کنید که کیسه هوا در موقع
تصادف باد کرد یا خیر .در برخی تصادفها
که کیسهی هوا باد نکرده است ،خرابی فراوان
به بار آمده نشان میدهد که خودرو توانسته
است مقدار زیادی از انرژی جهشی را به خود
جذب کند .بنابراین ،دیگر نیازی به کیسه هوا
نبوده است .در تصادفهای شدید دیگر،
همچون برخورد با شاسیها ،بدنه ممکن است
صدمهی بسیار زیادی نبیند اما باعث باد شدن
کیسه هوا بشود.
هشدار
ً
لطف ًا به خاطر ایمنی خودتان ،حتما کمربند
ایمنی را ببندید .از سیستم کیسهی هوا
فقط میتوان به صورت ابزار کمکی
کمربند ایمنی بهره جست.
دستکاری غیر مجاز در اجزای کیسه هوا
و سیمکشی آن میتواند به سرنشینان
خودرو آسیب برساند .هیچگونه تغییری

هشدارهایپیشازآغازرانندگی

در اجزای اولیهی کیسهی هوا ایجاد
نکنید .هرگونه تعویض کیسهی هوا باید
از طریق مراکز خدمات پس از فروش
مدیران خودرو صورت گیرد .هیچ چیزی
را روی غربیلک فرمان یا جلو داشبورد
قرار ندهید تا از محدود شدن عملکرد
حفاظتی کیسه هوا جلوگیری کنید.
کیسهی هوا تحت این شرایط باد نمیکند.

کیسههایهوا

کیسهی هوای راننده در وسط غربیلک
فرمان تعبیه شده است .کیسهی هوا پس از
تصادف شارژ و باد میشود .کیسهی هوا با
سرعت و قدرت فراوان باد میکند .بنابراین،
بسیار مهم است که وضعیت صندلی و پشت
سری راننده به طرز مناسبی تنظیم شده
باشند .صندلی را به گونهای تنظیم کنید که
دستهای راننده بتواند به راحتی با غربیلک
فرمان تماس داشته باشد.

هشدار
به هیچ وجه بدون مجوز دست به تعمیر
غربیلک فرمان ،میل محور چرخشی یا
کیسهی هوا نزنید ،هرگونه تعمیری باید
در نمایندگی مجاز شرکت خدمات پس از
فروش مدیران خودرو انجام گیرد.

کیسهیهوایسرنشینجلو

در برخی از خودروها ،کیسهی هوا در کنار
سرنشین یا باالی جعبه داشبورد نصب شده
است .این کیسهی هوا به آن اندازه بزرگ
است که بتواند با قدرت کافی باد شود.
نحوهی نشستن سرنشین جلو و استفاده
صحیح از کمربند ایمنی تاثیر زیادی در
عملکرد کیسه هوا دارد.

درِصندوقعقب

کلید را در سیستم قفل داخل کنید و به طرف
حرکت عقربهی ساعت بچرخانید تا در صندوق
عقب باز شود .در را پایین بکشید یا به سمت
پایین فشار دهید و آن را ببندید و قفل کنید.

اهرمبازکردندرصندوقعقباز
داخلخودرو
برای باز کردن در صندوق عقب ،اهرم قفل
صندوق را که در سمت چپ ،زیر صندلی
راننده تعبیه شده است به سمت باال بکشید.
هشدار
رانندگی در صورت باز بودن در صندوق
عقب موجب بروز تصادف خواهد شد
زیرا باز بودن در موجب بسته شدن خط
دیدتان میشود .بنابراین:
 .1اهرم بازکنندهی در صندوق عقب را
فعال نکنید.
 .2با باز بودن در صندوق عقب رانندگی
نکنید.
مطابق با مدل خودرو
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اهرم باز کردن درِ باک بنزین از
داخلخودرو

در باک بنزین سمت راست عقب خودرو
قرار دارد.
اهرم باز کردن در باک بنزین در سمت چپ
زیر صندلی راننده قرار دارد.
موقع سوختگیری به نکات زیر توجه کنید:
 .1موتور را خاموش کنید.
 .2اهرم بازکنندهی در باک بنزین را برای باز
کردن د ِر باک ،بکشید.

 .3برای باز کردن درپوش باک آن را بر خالف
جهت حرکت عقربههای ساعت بچرخانید.
 .4پس از سوختگیری درپوش باک را در
جهت عقربههای ساعت و به سمت پایین
بپیچید و سپس در باک بنزین را ببندید.
از بنزین سربدار برای خودروهای بنزینی
بدون سرب استفاده نکنید تا از رسیدن هر
گونه آسیبی به موتور و سیستم اگزوز آن
جلوگیری به عمل آورید.

بنزین به رنگ خودرو صدمه میزند .چنانچه
بنزین روی رنگ ریخته شود فوراً آن را با آب
سرد بشوئید .ممکن است بنزین به صورت
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بخار درآمده و تحت فشار باشد .میتوانید در
باک را نیم دور بچرخانید و کمی صبر کنید تا
صدای خروج بخار قطع شود سپس در را باز
کنید .در هوای سرد ممکن است در باک بنزین
به آسانی باز نشود ،میتوانید آن را با ضربه
زدن یا فشار دادن باز کنید.

درپوشموتور

 .1برای باز کردن قفل درپوش موتور،
دستگیره باز کردن را که در سمت چپ زیر
قاب فرمان قرار دارد ،را بکشید.

هشدارهایپیشازآغازرانندگی
 .2برای برداشتن درپوش موتور اهرم را به
سمت باال بکشید.

 .3یک سر میله نگهدارنده را در سوراخ کنار
محفظه موتور داخل کرده تا درپوش را مهار
کند.
 .4میله نگهدارنده را درست فشار دهید تا از
لرزشها پیش از بستن درموتور جلوگیری شود.
 .5درموتور را پایین آورده و اجازه بدهید از
ارتفاع  30سانتیمتری سقوط کند .درموتور
را ببندید و کنارهی آن را تکان دهید تا
مطمئن شوید که قفل شده است.

جلو میشود .پیش از رانندگی لبهي
درموتور را بازرسی کنید و ببینید آیا
کام ً
ال بسته شده است .دستگیره باز
کردن در موتور را موقع رانندگی به کار
نیندازید .هرگز با درموتور برداشته شده
رانندگی نکنید.

هشدار
باز کردن درموتور هنگام رانندگی منجر
به تصادف و مسدود شدن خط رؤیت
27
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سوئیچ موتور

چهار وضعیت در سوئیچ موتور وجود دارد که در
طرف راست میله گردشی بدین صورت قرار گرفته
است:
B,I,II,III

وضعیت B
کلید را بیرون بکشید و غربیلک فرمان را بچرخانید
تا میله قفل شود.
به طور متعارف کلید را هنگام باز کردن قفل
بچرخانید ،شما میتوانید غربیلک فرمان را بر
خالف حرکت عقربههای ساعت بچرخانید تا کلید
در وضعیت « »1قرار گیرد.

وضعیت l

این حالت نمیتواند غربیلک فرمان را قفل کند اما
میتواند موتور را خاموش کند.
در این وضعیت فعالیت به صورت عادی است و
روشن کردن رادیو یا فندک امکانپذیر است.
وضعیت ll
میتواند سیستم موتور و ملحقات دستگاه را
روشن کند.
وضعیت lll
این حالت میتواند استارت راندن موتور را بزند.
پس از استارت موتور کلید را رها کنید .کلید
به طور اتوماتیک به وضعیت  llباز میگردد.

 – 2تمیزی پنجرهها و چراغها را چک کنید.
 – 3ظاهر تایر را بررسی کرده و میزان فشار را
درآن چک نمایید.
 – 4موقعیت صندلی و زیر سری را نیز تنظیم
نمایید.
 – 5زاویه آینههای داخلی و خارجی را تنظیم
نمایید.
 – 6کمربند ایمنی خود را نیز ببندید.
سویچ را در موقعیت  IIقرار دهید و برهمین
اساس نحوه عملکرد چراغ های هشدار را کنترل
نمایید .

پیش از استارت موتور

• مطمئن شوید که هیچگونه مانعی اطراف خودرو
وجود ندارد.
• مراحل (پروسههای) حفظ و نگهداری از خودرو
که در این دفترچه راهنما به آن اشاره شده است،
باید به صورت منظم اجرا شود .به عنوان مثال:
 – 1میزان سوخت را چک کنید.
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 – 1سویچ را در موقعیت  IIIقراردهید ،پای خود
را بر روی پدال گاز قرار ندهید .پس از روشن

روشن کردن و رانندگی
شدن به موقعیت  IIبرگردانده شود.
 – 2اگر دمای هوا باالی  12درجه سانتیگراد
بوده و موتور نمیتواند در عرض  5ثانیه روشن
شود ،آنگاه سویچ را در موقعیت  Bقرار داده و
برای  10ثانیه منتظر بمانید .آنگاه عمل استارت
را آغاز کنید.
 – 3اگر دمای هوا زیر  12درجه سانتیگراد بوده
و موتور نمیتواند در عرض  15ثانیه روشن شود،
آنگاه هنگامیکه موتور برای اولین بار روشن شد،
کلید را به موقعیت  Bباز گردانده و پس از گذشت
 10ثانیه دوباره تالش کنید.
اگر موتور برای  2بار متوالی روشن شد ،آنگاه
پای خود را بر روی پدال گاز فشار دهید و آن را
همچنان در آن موقعیت قرار دهید .سپس کلید
را در موقعیت  IIIقرار داده و پس از روشن شدن
موتور آن را از این حالت خارج کنید .پس از آن
پای خود را به آرامیاز روی پدال گاز بردارید.
 – 4برای خودروهایی که مجهز به سیستم AMT
میباشند ،همواره باید اجازه داد که موتور برای
چند ثانیه پس از استارت زدن و روشن شدن
درجا کار کند .سپس پای خود را روی پدال ترمز

قرار داده و دنده را عوض کرده و سپس شروع به
رانندگی کنید.
 – 5برای خودروهایی که مجهز به دستگاه انتقال
نیرو میباشند ،همواره اجازه دهید که موتور برای
چند ثانیه پس از روشن شدن به صورت درجا کار
کند .بر روی کالچ فشار آورده و دنده را تعویض
نمایید ،سپس پای خود را به آرامیاز روی ترمز
برداشته و در نهایت شروع به رانندگی نمایید.
هشدار
پیش از تعویض دنده ،لطفا پای خود را بر
روی ترمز قراردهید .در غیر این صورت
هنگامی که شما دنده را عوض میکنید ،این
امکان وجود دارد که به وسیله نقلیه شما
آسیب برسد.

گرم شدن موتور

در هوای سرد ،بگذارید موتور پس از استارت زدن
به مدت  30ثانیه در دندهی خالص کار کند.

سپس فاصله کمی را با سرعت متوسط رانندگی
کنید تا موتور گرم شود.
هشدار
سیستم اگزوز خودرو ،میتواند در اثر دمای
باال آسیب ببیند .بنابراین اجازه ندهید که
درجا کار کردن خودرو برای بیش از  5دقیقه
به طول بینجامد .اگر موتور نتوانست روشن
شود در ابتدا به آرامی بر روی پدال گاز فشار
آورده و سپس موتور را روشن نمایید.

عملکرد مربوط به سیستم انتقال
نیرو در مبانی راهنما

به طور کامل بر روی کالچ فشار بیاورید و سپس
دنده را تعویض نمایید .پس از تعویض دنده به
آرامی کالچ را رها کنید.
هشدار
هنگام رانندگی دنده را به حالت دندهی عقب
در نیاورید .موقعی که خودرو کامال متوقف
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شد میتوان از دندهی عقب استفاده کرد تا
از وارد شدن هرگونه صدمهای به گیربکس
جلوگیری شود.

عملکرد اجرایی به منظور استارت
موتور ،با استفاده از دستگاه انتقال
نیروی دندهAMT

دنده را همواره در موقعیت  Nو سپس دنده  1و
 2قرار دهید .هنگام روشن نمودن موتور پای خود
را بر روی پدال ترمز فشار ندهید .چرا که در این
صورت ،موتور قادر به روشن شدن نخواهد بود.
سپس کلید را در موقعیت  ،IIIقرار دهید .بعد
از روشن شدن موتور خودرو پای خود را بر روی
پدال گاز فشار ندهید .پس از روشن شدن موتور،
مطابق با مدل خودرو

32

کلید را رها کنید .اگر موتور روشن نشد ،این عمل
را دوباره تکرار نمایید.
هشدار
استارتر ،نمیتواند برای بیش از  10ثانیه در
هر بار استفاده شود .چرا که در این صورت
ممکن است که به آن صدمه برسد .اگر
همچنان موتور روشن نشد ،برای مدت 15
ثانیه صبر و سپس دوباره تالش نمایید( .برای
خودرویی که مجهز به دستگاه انتقال نیروی
اتوماتیک میباشد ،ابتدا سویچ را چرخانده
و برای مدت  10ثانیه صبر کنید و مجددا
تالش نمایید.

فرآیند عملیاتی برای دستگاه انتقال

AMT

 =Rمعکوس
 = Nخنثی
دنده خالص
 = +تعویض دنده رو به باال
 = تعویض دنده به سمت پایین – 1هنگامیکه سطح انتخابکننده در موقعیت
 Nمیباشد ،دنده را در حالت  Rقرار دهید .در
این میان یک ابزار هشداردهنده وجود دارد که
میتواند محرک را نشان دهد.
 – 2به منظور تعویض خودکار دنده ،کلید AUTO
را فشار دهید .سپس دوباره این کلید را فشار

روشن کردن و رانندگی
دهید تا دوباره به حالت سیستم تعویضدهنده
دستی باز گردید.
 – 3در مواردی که از سیستم تعویض دنده دستی
استفاده میشود ،انتخابگر را در جهت  +قرار
داده و سپس با تعویض دنده به سمت باال میزان
سرعت را افزایش دهید.
هنگامی که دنده در موقعیت – قرار گیرد میتوان
میزان این سرعت را کاست.
 – 4در مواردی که از تعویض دنده دستی استفاده
میشود ،میتوان با توجه به سرعت خودرو از دنده
باالیی استفاده کرد .دنده پایین زمانی استفاده
میشود که سرعت خودرو کم میباشد.
هشدار
در موارد مربوط به ترمز اضطراری ،سیستم
تعویض دنده خودکار میتواند به صورت
خودکار و یا به صورت دستی عمل نماید.
در این بخش از عملکرد انتقال دنده دستی
استفاده نمیشود.

استارت خودرو در موارد مربوط به
انتقال نیروی دستی

پس از روشن شدن موتور ،دنده را در مکان درست
آن قرار دهید ،فشار ترمز را کم کنید و کم کم بر
روی پدال گاز فشار بیاورید و کم کم خودرو را در
حالت شروع به حرکت در آورید .اگر تعویض دنده
دشوار میباشد ،آرام آرام بر روی پدال گاز فشار
بیاورید و سپس دوباره دنده را عوض کنید.
هشدار
هنگامی که خودروی روشن در وضعیت
سرپایینی قرار گرفته ،همواره باید پیش از
روشن کردن آن ،ترمز دستی را کشیده باشد.
سپس به آرامی بر روی پدال گاز فشار آورده
و در همین زمان نیز آرام آرام ترمز دستی را
خوابانده ،و در نهایت نیز مطمئن شوید که
در موتور خودرو کامال بسته است ،در غیر این
صورت ،خودرو به دشواری روشن میشود.

روشن کردن خودرو با توجه به
سیستم انتقال نیروی AMT

پس از روشن نمودن موتور ،دنده را به درستی
تعویض نمایید .صرفنظر از دو روش دستی و
خودکار ،خودرو تنها میتواند هنگامی که دنده
در حالت  1و سپس  2قرار میگیرد ،روشن شود.
پس از تعویض دنده ،ترمز را کاهش داده و بر روی
پدال گاز فشار بیاورید و در نهایت نیز خودرو را به
حرکت در آورید .اگر بر روی پدال گاز فشار وارد
شود حتی در صورت تعویض صحیح دنده ،وسیله
نقلیه نمیتواند حرکت کند.

استارت و رانندگی

پس از روشن کردن موتور آن را در دنده ( )1قرار
داده و ترمز دستی را رها کنید.
به آرامی روی پدال گاز فشار بیاورید تا خودرو
بهتدریج به حرکت در آید.
در صورت وجود مشکلی در قرار دادن در دنده
( ،)1کمی گاز بدهید و دوباره دنده را عوض
کنید.
مطابق با مدل خودرو
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هشدار
اگر شما می خواهید که به صورت درجا،
اتومبیل خودرا روشن کنید درابتدا ترمز
دستی را کشیده وسپس به آرامی برروی
پدال گاز فشار بیاورید درهمین زمان کم کم
ترمز را نیز رها کنید  .هیچ گاه زمانی که در
موتور ماشین باز است آن را روشن نکنید .

ترمز

ترمز برای تمامی مواردی طراحی شده است که
بتوان بر مبنای آن عملکرد خود را همچنان ادامه
داد .خودرو شما مجهز به سیستم ترمز ABS
میباشد .چرخ جلو نیز مجهز به صفحه ترمز
میباشد .همزمان نیز خود مجهز به قفل ترمز
میباشد .اگر روغن ترمز خودرو تمام شود ،آنگاه
خودرو باید با چند بار فشار دادن بر روی پدال
ترمز ،ترمز کند .در صورت بروز این امر شما نیاز
دارید که برای چندمین مرتبه متوالی بر روی
این پدال فشار آورید .خط ترمز نیز در این میان
طوالنی خواهد شد .لطفا به منظور بررسی سیستم
34

ترمز خود پیش از رانندگی به ایستگاه خدمات
پس از فروش مدیران خودرو مراجعه کنید .اگر
پدال ترمز پایینتر از حد معمول است ،شما باید
آن را تنظیم نمایید .در این صورت لطفا پدال را
در تمامی جهات خود تنظیم نمایید .اگر فاصله
برگشت پدال به حالت طبیعی خود طول بکشد،
لطفا با ایستگاه خدمات پس از فروش مدیران
خودرو تماس بگیرید ،زیرا این مورد میتواند
نشانگر خطا در ترمزگیری خودرو باشد.
هشدار
در صورت گرم شدن بیش از حد ترمز ،آنگاه
این بخش دیگر سودبخش نخواهد بود.
هنگامی که از دنده پایین استفاده میکنید،
ترمز نمایید .از پدال ترمز مرتبا استفاده
نکنید .اگر قطعات مربوط به ترمز مرطوب
میباشد ،آنگاه ترمز خودرو نمیتواند به
درستی عمل کند .بنابراین خودرو را به
خوبی بررسی نمایید و با کنترل پدال ترمز،
از آسیبدیدگی موجود در آن مطمئن شوید،

سپس فاصله خود را برای جلوگیری از وقوع
تصادف دوباره انجام دهید .لنت ترمز نیز
میتواند در این میان فرسوده شود .بنابراین
در طول رانندگی پای خود را به صورت
مداوم بر روی پدال ترمز قرار ندهید.

ABS
 ABSنوعی از سیستم پیشرفتهی ترمز الکترونیکی
است که باعث جلوگیری از لغزش خودرو هنگام
ترمز گرفتن میشود.
 ABSسیستمی است که از قفل شدن چرخ
هنگام ترمز ناگهانی یا حرکت روی سطحهای
لغزنده جلوگیری میکند و تغییر مسیر ناگهانی و
پایداری آن را حفظ میکند .سیستم  ABSسرعت
چرخش هر یک از چرخها را کشف میکند و فشار
ترمز را به نحوی تغییر میدهد که از قفل شدن یا
ُسر خوردن چرخها جلوگیری شود.
این سیستم همچنین لغزش و به دور خود چرخیدن
در سطوح لغزنده را به حداقل میرساند.
این سیستم از حسگری برای ردیابی تفاوت میان

روشن کردن و رانندگی
سرعت هر یک از چرخها استفاده میکند و زمانی
که چرخی در مرز قفل شدن باشد ،دست به کار
میشود .این سیستم سرعت چرخ را پیش از قفل
شدن ردیابی میکند و ترمز مربوط را با شیر برقی
(که در زیر موتور است) کنترل میکند.
هنگام باز کردن سوئیچ موتور چراغ هشدار ABS
برای کنترل اتوماتیک چشمک میزند و ظرف 4
تا  5ثانیه خاموش میشود.
اگر چراغ هشداردهنده خاموش نشود یا هنگام
رانندگی روشن شود ،بدین معنی است که
مشکلی در سیستم  ABSوجود دارد ،خودرو
همچنان میتواند بدون سیستم  ABSبه طور
عادی ترمز کند.
در صورت بروز چنین حالتی لطفاً با خدمات پس
از فروش مدیران خودرو تماس بگیرید.

ترمز گرفتن با ABS

از لرزش پدال ترمز نهراسید .پدال ترمز را فشار
دهید و نگه دارید تا زمان فعال شدن  ABSکه
قطعاً و با توجه به وضعیت راه ،عمل میکند.

 ABSفشار ترمز را در هر یک از چرخها برای بهترین
عملکرد ،تنظیم میکند و در عین حال کنترل فرمان
و ثبات جهت مسیر را از دست نمیدهد.
هنگام فعال بودن  ،ABSممکن است صدای
خاصی شنیده شود و کمی لرزش در پدال ترمز
حس شود .این لرزش و صدا نشاندهندهی این
است که سیستم به صورت عادی کار میکند.
در حالت اضطراری ،همزمان روی پدال ترمز و
پدال کالچ فشار بیاورید و سیستم ضد قفل ترمز
 ABSفورا ً وارد عمل میشود و شما میتوانید
کام ً
ال کنترل فرمان را در دست بگیرید.
پیشنهاد میکنیم با این نحوهی عملکردها آشنا
شوید تا از خطرهای غیر ضروری دوری جویید.

خودآزمایی ABS

پس از روشن کردن موتور ،سیستم ضد قفل ترمز
 ABSبه خودآزمایی میپردازد .خودآزمایی ABS
برای کنترل عیب سیستم است .در این هنگام
ممکن است صدای مکانیکی اندکی بشنوید که
امری عادی است.

هشدار
با توجه به جاده و شرایط رانندگی ،فواصل
گرفتن ترمز متفاوت میباشد .بنابراین– 1 :
فاصله ایمنی را با خودرو جلویی خود حفظ
کنید – 2 .در جادههای لغزنده به آرامی
حرکت کنید .ترمز  ABSنمیتواند از بروز
حوادث ناشی از بیدقتی و یا عملکردهای
خطا جلوگیری کند .بنابراین – 1 :با دقت
رانندگی کنید – 2 .هنگام رانندگی از سرعت
خود بکاهید – 3 .بر روی پدال ترمز فشار
آورده و آن را به همان صورت نگه دارید.
هنگامی که چراغ هشدار  ABSروشن شد،
این بخش نشاندهنده بروز اشتباه و خطا در
 ABSمیباشد .بنابراین – 1 :خودروی خود را
متوقف کرده با ایستگاه خدمات پس از فروش
مدیران خودرو تماس بگیرید – 2 .پیش از
رانندگی به کارشناسان مربوطه مراجعه
کرده و خودرو خود را معاینه فنی نمایید.
ترمز دستی میتواند بر روی فرمان خودرو
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اثرگذار باشد .با باال کشیدن آن فرمان به
صورت خودکار قفل میشود .دسته ترمز
دستی میان صندلیهای جلو قرار گرفته
است .برای قفل نمودن فرمان خودرو دسته
ترمز دستی را باال بکشید .پس از آن – 1 :به
آرامی دکمه را فشار داده  – 2ترمز دستی
را بخوابانید  – 3در نهایت ترمز دستی آزاد
میشود .پیش از شروع رانندگی ترمز دستی
باید به طور کامل خوابانده شود .اگر شما
میخواهید که ترمز دستی خودروی خود را
تنظیم کنید لطفا به ایستگاه خدمات پس از
فروش شرکت مدیران خودرو مراجعه نمایید.

ترمز دستی

تأثیر ترمز دستی روی چرخ عقب ظاهر میشود.
اهرم را باال آورده و چرخ عقب به صورت اتوماتیک
قفل میشود.
اهرم ترمز در میان صندلیهای جلو قرار دارد.
پیش از رانندگی ترمز دستی را کام ً
ال آزاد کنید.
اگر میخواهید ترمز دستی را تنظیم کنید ،لطفاً
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به ایستگاه خدمات پس از فروش مدیران خودرو
مراجعه بفرمایید.

توقف خودرو

 – 1بر روی پدال ترمز ،فشار آورده و ترمز دستی
را بکشید – 2 .هنگامی که در یک جاده افقی،
توقف میکنید دسته را در موقعیت دنده خالص
قرار دهید .هنگامی که در سرپایینی نگاه میدارید،
دسته دنده را در قسمت پایینی آن قرار دهید .در
این صورت دسته باید در موقعیت سرعت  1قرار
بگیرد – 3 .تمامی پنجرهها را ببندید – 4 .کلید
روشن و خاموش کردن خودرو را در بخش  ،Bقرار
داده و سپس آن را خارج کنید – 5 .باک و درهای

خودرو را قفل کنید – 6 .مطمئن شوید که خودرو
به صورت کامل متوقف شده است.
هشدار
قطعات مربوط به اگزوز خودرو به قدری داغ
است که میتواند باعث آتشسوزی شود.
بنابراین هیچ گاه بر روی موارد قابل اشتعال
همچون علف و کاه توقف نکنید .هنگامیکه
خودرو متوقف است باز هم احتمال حرکت
آن وجود دارد .بنابراین – 1 :ترمز دستی را
بکشید – 2 .برای توقف ،جادههای افقی و
مطمئن را انتخاب کنید – 3 .هنگام توقف
در کوهستان فرمان را به صورت مستقیم
قرار ندهید – 4 .اگر شما ترمز دستی را
نکشیده باشید ،همین مساله میتواند برای
شما دردسرآفرین باشد ،بنابراین پیش از
رانندگی ترمز دستی را به طور کامل آزاد
کنید .موارد قابل احتراق میتوانند در اثر
تماس با اگزوز داغ خودرو ،دچار آتشسوزی
شوند .بنابراین هیچ گاه بر روی این مواد

روشن کردن و رانندگی

توقف نکنید .هنگام شست و شوی خودرو
و یا ورود قطرات آب به داخل خودرو ،ترمز
دستی ،میتواند منجمد شود .در این صورت
شما باید – 1 :ترمز دستی را باال بکشید و
سپس دنده را  – 2در دنده پایینتر قرار
دهید – 3 .فرمان را قفل کرده و از توقف و
عدم حرکت خودرو مطمئن شوید – 4 .ترمز
دستی را بخوابانید.

پیشنهاداتی در خصوص عملکرد
اقتصادی

مصرف سوخت ،وابسته به عملکرد شما میباشد.
نحوه رانندگی شما ،مکان و زمان رانندگی شما نیز
میتواند بر روی میزان سوخت معرفی اثر بگذارد.
به منظور دستیابی به بهترین و مطلوبترین
گزینه اقتصاد سوخت:
 –1خودرو را روشن کرده و بهتدریج گاز بدهید.
 – 2موتور را به خوبی بررسی کنید –3 .اجازه
ندهید که موتور به صورت درجا کار کند –4.در
صورت نیاز از دستگاه تهویه هوا استفاده کنید.

 – 5هنگام رانندگی در جادههای تصادفخیز از
سرعت خود بکاهید – 6 .فشار هوای موجود در
تایر را سنجیده و آن را در حد استاندارد قرار
دهید .بر این اساس میتوان طول عمر تایر را نیز
افزایش داد – 7 .برای جلوگیری از گرفتن ترمز
ناگهانی فاصله خود را با خودروهای جلویی حفظ
کنید .بر همین اساس میتوان در مصرف سوخت
نیز صرفه جویی کرد( .زیرا هیچگونه نیازی به
استفاده از سوخت اضافی ،هنگام افزایش سرعت
وجود ندارد) – 8 .از وسایل غیرضروری سنگین
در خودرو خود استفاده نکنید – 9 .پای خود را به
صورت مداوم بر روی پدال ترمز قرار ندهید چرا
که این امر باعث آسیبرسانی به ترمز و افزایش
مصرف سوخت میشود – 10 .هنگامیکه خودرو
را از کارخانه مربوطه تحویل گرفتید ،شرایط
خودرو خود را همچنان در سطح باال حفظ نمایید.
 – 11به دودی که از اگزوز خودروی شما خارج
میشود توجه کافی داشته باشید( .مونو اکسید
کربن)  -12هیچگاه دودی که از اگزوز خودروتان
خارج میشود را استنشاق نکنید ،چرا که این دود
مضر میباشد .حتی ممکن است در اثر استنشاق

گازهای شدید فرد دچار خفگی و یا مرگ شود.
هنگامی که شما تصور نمودید که دود اگزوز وارد
خودرو شما میشود فورا به ایستگاه خدمات پس
از فروش مدیران خودرو رجوع کنید تا خودرو
شما بررسی شود .اگر شما مجبورید که تحت این
شرایط رانندگی کنید لطفا تمامی پنجرهها را به
طور کامل باز نمایید .به منظور جلوگیری از ورود
گاز اگزوز به داخل خودرو همواره سیستم اگزوز و
بدنه خودرو را به طور منظم بررسی کنید.
• هنگام تعویض روغن موتور ،خودرو خود را چک
نمایید.
• به تغییر صدای سیستم اگزوز خودرو خود توجه
نمایید.
• هیچگاه اجازه ندهید که سیستم اگزوز خودرو
شما دچار آسیبدیدگی و یا تخریب شود.
• به طور همزمان به موارد و رخدادهای زیر توجه
کنید.
 – 1هیچگاه موتور خودرو خود را در مکانی
محدود ،همچون گاراژ و یا سایر مکانهای بسته
روشن نکنید.
 – 2هنگامیکه موتور خودرو در فضایی باز و برای
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یک مدت طوالنی کارکرد شما باید دستگاه تهویه
را روشن کرده و اجازه دهید که هوای تازه وارد
خودرو شما شود .همچنین شما باید فن تهویه را
در باالترین سرعت خود قرار دهید.
 – 3هیچگاه اجازه ندهید موتور خودرو شما برای
مدت زمان بسیاری به صورت درجا کار کند.
همچنین بچهها را نیز درون خودرو تنها رها
نکنید.
 – 4در طول رانندگی هیچگاه در خودرو خود
را باز نگاه ندارید .زیرا دود اگزوز میتواند وارد
خودرو شما شود .اگر الزاما در خودرو شما باید باز
باشد ،لطفا پنجرهها را ببندید .دستگاه تهویه را
روشن کرده و اجازه دهید هوای تازه ،وارد خودرو
شما شود .فن تهویه را نیز در باالترین سرعت
خود قرار دهید.

رانندگی در موقعیتهای خطرناک

هنگام رانندگی در جادههای لغزنده مرطوب،
برفی ،یخی ،گل و الی ،ماسه و یا سایر جادههای
خطرناک مشابه شما باید دستورالعملهای زیر را
مورد توجه قرار دهید:
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استارت زده و سپس – 1 :با دقت تمام و حفظ
فاصله خود با خودرو مقابل رانندگی کنید.
 – 2از ترمز گرفتن ناگهانی خودداری کنید.
 – 3پای خود را به آرامی بر روی پدال گاز فشار
دهید تا زمانی که خودرو شما متوقف شود.
 – 4اگر خودرو در گل و الی و یا ماسه فرو رفت،
لطفا از دنده  2استفاده کنید تا از لیز خوردن
چرخهای جلو ،جلوگیری شود.
 – 5هنگامی که خودرو شما در برف و گل و
الی گیر کرده است ،لطفا مقداری سنگ و یا
شنریزه را زیر چرخهای جلویی قرار دهید و یا
به منظور افزایش قدرت خودرو از زنجیر چرخ
استفاده کنید.

وسایل و تجهیزات کنترل

وسایل و تجهیزات کنترل
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نمای مجموعه داشبورد خودروی  MVM110سه سیلندر
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وسایل و تجهیزات کنترل
مشخصات مجموعه داشبورد خودروی  MVM110سه سیلندر
 -1مجموعه کلید راهنما و مهشکن
 -2دکمهی بوق
 -3صفحه نمایشگرها (پانل کیلومترشمار)
 -4سوئیچ موتور
 -5کلید برف پاککن
 -6کلید کنترل درجهی حرارت
 -7دریچهی تهویهی مرکزی
 -8کلید چراغ فالشر خطر /چراغ راهنما
 -9چراغ نشاندهنده قفل با ریموت
 -10کلید فن ایرکاندیشن
 -11دریچهی تهویهی کناری
 -12دریچهی گرمکن شیشه جلو
 -13جعبهی داشبورد
 -14کلید گرمکن شیشه عقب

 -15رادیو /کاست
 -16کلید توزیع جریان هوا
 -17زیر سیگاری
 -18جعبه لوازم
 -19فندک
 -20اهرم مدار تنظیم جریان هوای داخلی و خارجی
 -21پدال گاز
 -22کلید سیستم A/C
 -23پدال ترمز
 -24پدال کالچ
 -25دستگیرهی داخلی بازکنندهی درب موتور
 -26کلید تنظیم چراغ جلو
 -27سوئیچ چراغها
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نمای مجموعه داشبورد خودروی  MVM110چهار سیلندر
9 10
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وسایل و تجهیزات کنترل
مشخصات مجموعه داشبورد خودروی  MVM110چهار سیلندر
 -1مجموعه کلید راهنما و مهشکن
 -2دکمهی بوق
 -3پانل کیلومتر شمار
 -4سوئیچ موتور
 -5کلید برف پاککن
 -6کلید کنترل درجهی حرارت
 -7دریچهی تهویهی مرکزی
 -8کلید چراغ فالشر خطر /چراغ راهنما
 -9چراغ نشاندهنده قفل با ریموت
 -10کلید فن ایرکاندیشن
 -11دریچهی تهویهی کناری
 -12دریچهی گرمکن شیشه کناری
 -13جعبهی داشبورد
 -14کلید گرمکن شیشه عقب

 -15رادیوCD /

 -16کلید توزیع جریان هوا
 -17زیر سیگاری
 -18جعبه لوازم
 -19فندک
 -20اهرم مدار تنظیم جریان هوای داخلی و خارجی
 -21پدال گاز
 -22کلید سیستم A/C
 -23پدال ترمز
 -24پدال کالچ
 -25دستگیرهی داخلی بازکنندهی درب موتور
 -26کلید تنظیم نور پانل کیلومتر شمار
 -27سوئیچ چراغها
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سرعت سنج

سرعتسنج نشاندهنده سرعت حرکت خودرو
است (کیلومتر /ساعت)

آن ،میزان مسیر پیموده شده را نشان ميدهد.
عدد آخر در شمارشگر پایین برحسب  100متر
عوض مي شود (یا  1/10کیلومتر).

عقربههای نمایشگر درجهی آب

زمانی که سوئیچ موتور روی وضعیت « »llقرار
داده شود ،عقربهي نمایشگر درجهی حرارت آب
موتور فعال میشود.

بوق اخطار سرعت

وقتي که سرعت اتومبیل به بیش از  120کیلومتر
بر ساعت برسد ،آنگاه این بوق به صدا در ميآید
(با یک شاخص ،نشان داده شده است).

کیلومترشمار (مسافتسنج)

شمارشگر باالیي کیلومترشمار ،ثبتکننده کل
میزان مسیر طي شده است و شمارشگر پاییني
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عقربهی نمایشگر میزان سوخت

عقربهي نمایشگر سوخت نشاندهندهی سطح
بنزین در باک سوخت است .زمانی که سوئیچ
موتور به حالت روشن چرخانده شود ،اگر سوخت
اضافی افزوده شده باشد ،عقربهی نمایشگر به
آهستگی به سوی وضعیت جدید حرکت میکند.
ظرفیت باک بنزین 35 :لیتر است.

سردC :

پرF :

گرمH :

خالیE :

هشدار
زمانی که آمپر در منطقه قرمز میماند ،احتماالً
نشاندهنده جوش آوردن موتور است و باید در
سریعترین وقت ممکن ،موتور را خاموش کرد
تا سرد شده و به نزدیکترین ایستگاه خدمات
پس از فروش مدیران خودرو مراجعه شود.

چراغ هشدار سطح سوخت

روشن شدن چراغ نشاندهنده این است که
سوخت به زودی تمام خواهد شد .چراغ زمانی
روشن میشود که مقدار سوخت باقی مانده در
باک به  5/5لیتر کاهش یابد .موقعی که چراغ
هشدار روشن است ،باید در سریعترین وقت
ممکن سوختگیری انجام شود.

وسایل و تجهیزات کنترل
عادی همچنان روشن بماند ،نشاندهنده نقصی
است .سیستم کنترل سوختپاشی برقی به حالت
اضطراری تغییر وضعیت میدهد تا رانندگی ادامه
یابد و راننده باید فورا ً با خدمات پس از فروش
مدیران خودرو تماس بگیرد تا کارشناس عیبیاب
نقص را برطرف کند.
هشدار
در صورتی که سوخت به پایان برسد ،مبدل
کاتالیستی و سیستم سوخت کارآیی مناسبی
نخواهد داشت ،بنابراین ،هنگامی که چراغ
هشدار روشن میشود باید به موقع سوخت
افزوده شود.

المپ هشدار دهنده عملکرد موتور

با چرخاندن سوئیچ موتور به وضعیت روشن ،المپ
هشداردهنده به مدت چهار ثانیه روشن و سپس
خاموش میشود.
در صورتی که المپ هشدار در زمان رانندگی

چراغ هشداردهنده فشار روغن
موتور

با گرداندن سوئیچ موتور به وضعیت روشن ،این
چراغ روشن میشود و پس از استارت موتور
خاموش میشود.
اگر چراغ هنگام رانندگی همچنان روشن بماند،
باید سطح روغن موتور کنترل شود .اگر مسأله
به خاطر کمبود روغن موتور باشد ،باید روغن
مخصوص موتور تا سطح عادی خود افزوده شود.
اما اگر سطح روغن مناسب بود ،با خدمات پس از
فروش مدیران خودرو تماس بگیرید.

هشدار
اگر المپ نمایشگر بد کار کردن موتور،
همچنان روشن ماند ،یعني عیبي در کار وجود
دارد .راننده باید با تعمیرگاه مجاز مدیران
خودرو تماس بگیرد و مشکل را مرتفع سازد.
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هشدار
اگر المپ اخطار فشار روغن روشن ماند ،این
نمایانگر یک اشکال است .اگر این عمل
در طول رانندگي روي داد ،وسیله نقلیه را
متوقف کنید تا نقص و کمبود روغن موتور
را جبران کنید .در صورت لزوم ،روغن موتور
را بیفزایید .اگر هیچ مسالهاي در روغن موتور
موجود نبود ،به نزدیکترین مرکز مجاز
مدیران خودرو بروید.

چراغ هشداردهنده ترمز

با قرار گرفتن سوئیچ موتور در وضعیت روشن،
این چراغ با کشیدن ترمز دستی روشن میشود.
این چراغ باید پس از آزاد کردن ترمز دستی
خاموش شود .ترمز دستی را باید پیش از حرکت
خودرو کام ً
ال آزاد کرد .در صورتی که پس از رها
کردن ترمز دستی چراغ همچنان روشن ماند،
نشاندهنده وجود نقصی در روغن ترمز است.
برای رفع این نقص گامهای زیر را بردارید:
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• خودرو را در کنار جاده متوقف کنید.
• سطح روغن ترمز را چک کنید ،روغن ترمزی را که
شرکت مدیران خودرو تعیین کرده است در صورت
نیاز تا عالمت حداکثر ” ”MAXاضافه کنید.
• اگر ایرادی در ترمز نبود و چراغ هشدار روشن
بود ،فورا ً به نزدیکترین مرکز خدمات پس
از فروش مدیران خودرو برای بازرسی بیشتر،
مراجعه کنید.
• اگر نشتی از روغن ترمز دیده شود ،چراغ هشدار
دهنده ترمز روشن میماند یا اگر کارکرد سیستم
ترمز نامناسب باشد ،خودرو را برای بازرسی و
دریافت خدمات ،به خدمات پس از فروش مدیران
خودرو انتقال دهید.

هشدار
با قرار دادن سوئیچ به حالت روشن و
کشیدن ترمز دستی ،چراغ هشداردهندهی
ترمز باید روشن شود .اگر چنین نشود
نشاندهندهی نقص در سیستم ترمز است.
المپ چراغ برای یافتن نقصی در آن باید
کنترل شود .اگر وضعیت المپ مطلوب
باشد ،سیستم ترمز را چک کنید؛ اگر چراغ
هشداردهنده روغن ترمز همچنان روشن
ماند ،نشاندهنده پایین بودن سطح روغن
ترمز است و ممکن است تأثیری بر نحوه
کارکرد ترمز گذاشته باشد .اگر این امر در
حین رانندگی رخ دهد ،سرعت خودرو را باید
کاهش داد و سپس برای اجرای این بازدیدها
توقف کرد .1 :مخزن روغن ترمز را بازدید
کنید و در صورتی که سطح روغن پایین
رفته باشد ،روغن ترمز مخصوص را اضافه
کنید .2 .کارکرد ترمز را کنترل کنید .3 .اگر
کار ترمز طبیعی بود ،خودرو را با سرعت کم

وسایل و تجهیزات کنترل

برای معاینه به خدمات پس از فروش مدیران
خودرو ،برانید .4 .اگر چراغ هشداردهندهی
روغن ترمز روشن ماند در حالی که ترمز
ایرادی نداشت و یا این که نشت روغن ترمز
دیده شد ،خودرو را برای معاینه به خدمات
پس از فروش مدیران خودرو انتقال دهید.
اگر سطح روغن ترمز بیش از حد پایین باشد،
مسافت ترمز گرفتن ،قدرت ترمز و فشار روی
پدال ترمز بیشتر خواهد شد.

اگر چراغ  ABSدر حین رانندگی روشن شود،
نقصی در سیستم وجود دارد و این سیستم کار
نمیکند .در صورتی که سیستم ترمز به خوبی کار
کند ،خودرو را به نزدیکترین مرکز خدمات پس
از فروش مدیران خودرو برای بازبینی ببرید.

چراغ هشداردهنده سیستم ترمز
ABS

چراغ هشدار دهنده دینام (شارژ
باتری)

با قرار دادن سوئیچ به حالت روشن ،چراغ سیستم
 ABSبه مدت  4ثانیه روشن و سپس خاموش
میشود.
با روشن کردن موتور اگر چراغ  ABSروشن
نشود یا روشن بماند ،با نزدیکترین مرکز خدمات
پس از فروش مدیران خودرو برای معاینه تماس
بگیرید.

روشن شدن این چراغ نشاندهنده عدم شارژ
باتری خودرو است.
پس از قرار دادن سوئیچ به حالت روشن ،چراغ
روشن میشود و پس از استارت موتور ،خاموش
میشود .اگر چراغ در حین رانندگی همچنان
روشن بماند ،باید اقدامهای زیر اجرا شود:
• خودرو را کنار جاده متوقف کنید.
• تسمه دینام را برای شل بودن ،پاره یا افتاده

بودن تسمه کنترل کنید.
• اگر تسمه ایرادی نداشت ،ممکن است نقص در
سیستم شارژ باتری به وجود آمده باشد .از ادامه
رانندگی خودداری و به مشکل رسیدگی و آن را
برطرف کنید و فورا ً به نزدیکترین مرکز خدمات
پس از فروش مدیران خودرو برای معاینه سیستم
مراجعه فرمایید.
هشدار
اگر تسمه دینام بیش از حد شل باشد ،ممکن
است به گرم شدن بیش از اندازهی دینام
بیانجامد و در نتیجه دینام خراب شود .از
اینرو ،باید تسمهی دینام به صورت منظمی
بازبینی شود.

مطابق با مدل خودرو
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چراغ هشدار کمربند ایمنی

با قرار دادن سوئیچ در حالت « »llچراغ
هشداردهندهي کمربند ایمنی روشن میشود و
تا زمانی که راننده کمربند ایمنی خود را نبندد،
همچنان روشن میماند.

چراغ هشداردهنده کیسه هوا
Airbag
با قرار گرفتن سوئیچ در حالت روشن ،اگر چراغ
هشداردهنده روشن و پس از چهار ثانیه خاموش
شود ،سیستم کیسه هوا سالم و عملیاتی است.
اگر چراغ هشداردهنده خاموش نشود و پس از
گذشت چهار ثانیه همچنان روشن بماند ،نشانگر
وجود نقصی در سیستم کیسه هواست و هنگام
مطابق با مدل خودرو
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نیاز به سیستم حفاظتی آن موقع بروز تصادف،
عمل نخواهد کرد .به نزدیکترین مرکز خدمات
پس از فروش مدیران خودرو برای کنترل و معاینه
مراجعه بفرمایید.

هشدار
اگر چراغ آسیب دیده باشد ،به منظور اجتناب
از تصادف باید آن را عوض کنید .اگر در صورت
روشن بودن چراغ راهنما ،این نمایشگر روشن
نبود ،فیوز یا خود المپ را کنترل کنید.

زمانی که کلید چراغ راهنما یا چراغ فالشر خطر
به حالت روشن قرار گیرد ،چراغ روشن شده و
شروع به چشمک زدن میکند که نشاندهنده
نحوه کار چراغ راهنمای خارجی یا چراغ فالشر
خطر است.
چشمک زدن با فرکانسهای کوچکتر نشانگر
عیبی در المپ چراغ راهنماست.

چراغ هشدار نور باالی چراغ جلو
خودرو

چراغ فالشر خطر /چراغ راهنما

این چراغ زمانی که کلید نور باال به حالت روشن
قرار گیرد ،روشن میشود.

چراغ مهشکن جلو و مهشکن عقب

وضعیت نخست چراغهای مهشکن جلو به حالت
روشن.

وسایل و تجهیزات کنترل
وضعیت دوم چراغهای مهشکن جلو و عقب هر
دو روشن.
با قرار گرفتن سوئیچ موتور در حالت روشن ،چراغهای
مهشکن زمانی فعال میشوند که چراغهای پارک
روشن باشند .این چراغها با نور باال یا نور پایین
همزمان کار میکنند .چراغ مهشکن عقب فقط در
صورتی کار میکند که با چراغهای مهشکن جلو
همزمان روشن شوند .از چراغهای مهشکن عقب به
خاطر خیرهکنندگی شدید آنها فقط زمانی مجاز
به استفاده هستید که میدان دید بسیار پایین باشد
(فاصله رؤیت کمتر از  50متر باشد).

هشدار
وقتي موتور خاموش است ،چراغ را روشن
نکنید زیرا که باتري خالي ميشود .نور پایین
چراغ جلو ،دامنه دید را افزایش ميدهد .در
کشورهایي که از سمت چپ ميرانند (مثل
انگلستان) ،یک پوشش مشکي در روي چراغ
جلو با زاویه  15وجود دارد.

المپ اخطار دماي گیربکس براي
خودروهای داراي دنده (گیربکس
)AMT

بعد از باز شدن سویچ (استارت زدن) این المپ به
مدت  4ثانیه روشن ميماند.

اگر بعد از استارت خوردن ،این المپ روشن نشد
و یا بعد از مدت  4ثانیه ،خاموش نگردید ،لطفاً
با نزدیکترین ایستگاه خدمات پس از فروش
مدیران خودرو تماس بگیرید .اگر در هنگام
حرکت خودرو ،این المپ روشن شد ،این نشانگر
این مفهوم است که  ABSبا مشکل روبرو است.
اگر در صورتي که سیستم ترمز شما کار ميکند
اما  ABSکار نميکرد ،خودرو را به نزدیکترین
ایستگاه خدمات پس از فروش مدیران خودرو
ببرید.
نمایشگر وضعیت (براي خودروهای دارای
گیربکس ) AMT
بعد از باز شدن سویچ ،چراغ نمایانگر وضعیت
دنده ،در مرکز پانل نمایش دیده ميشود.
همه وضعیتهاي نمایشي ،در زیر آورده شده
است:
دنده عقبR :
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وضعيت خالصN :

حالت دستي:
در حالت دستي ،وضعیت دندهاي که توسط راننده
انتخاب شده است ،به شکل دیجیتالي نشان داده
ميشود.
در شکل زیر ،دنده  2به عنوان مثال نشان داده
شده است.

حالت اتوماتيك
در حالت اتوماتیک ،وضعیت موجود دنده در
صفحه نمایش ،به صورت دیجیتال نشان داده
ميشود .در شکل زیر ،دنده  2به عنوان مثال
نشان داده شده است.
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وسایل دیجیتال

این وسیله دو حالت کلیدي دارد،SEL ,TRIP :
یک کامپیوتر نمایشدهنده است که زمان حرکت
را نشان ميدهد و داراي کلیدهاي تنظیم و
راهاندازی مجدد است و  SELکه کلید انتخاب
عملکرد است .شکل این بخش در زیر نشان داده
شده است.

سرعتسنج

سرعتسنج ،سرعت وسیله نقلیه را به کیلومتر بر
ساعت نشان ميدهد و دامنه آن بین  0تا 199
کیلومتر است و به شکل دیجیتال نشان داده
ميشود و نحوه تقسیم مقیاس سرعت آن ،یک
کیلومتر – یک کیلومتر است.

کیلومترشمار

داراي نمایش دیجیتال است و مقدار کل راندن
ماشین (مسافت طي شده کل) را نشان مي دهد
که تا  999999مایل است و دو مسافتسنج هم
دارد که حداکثر مسافت را تا  9999/9نشان مي
دهد.

وسایل و تجهیزات کنترل
صفحه نمایش دماي آب

وقتي سویچ در وضعیت  IIميباشد ،شاخص دماي
آب ،دماي موتور را نشان ميدهد .نمایشگر ستون
شکل زیر ،شامل  10مقیاس و  10تقسیم است.

درجه سوخت کمکم به وضعیت جدید خواهد
رفت.
ظرفیت باک 35 :لیتر
پرF :
خالیE :

هشدار
وقتي که نمایشگر به منطقه قرمز برسد،
موتور بیش از حد گرم شده است ،باید فورا ً
خودرویتان را متوقف کنید و دما را پایین
بیاورید .در این مورد ،اگر به راندن خودرویتان
ادامه دهید ،خودرویتان آسیب خواهد دید.

درجه سوخت

درجه سوخت ،میزان سوخت موجود در باک را
نشان ميدهد .درجه در صورت بسته بودن سویچ،
چیزي را نشان نميدهد .در صورت سوختگیري،

چراغ بنزین

وقتي این چراغ روشن باشد ،یعني سوخت ماشین
شما بهزودي تمام خواهد شد .وقتي که سوخت
در باک کمتر از  5/5لیتر باشد ،این چراغ روشن
ميشود .به سرعت باید عملیات سوخترساني را
انجام دهید.

چراغ موتور

این چراغ ،وقتي سویچ باز ميشود ،روشن ميشود
و بعد از راهاندازي موتور ،خاموش ميشود.
اگر این چراغ در صورت نرمال کار کردن موتور
روشن شود ،یعني این که مشکلي وجود دارد.
در این مورد ،سیستم تزریق الکترونیک را روشن
کنید تا برنامه هدایت و راندن اضطراري فعال شود
و سپس خودرویتان را به اولین مرکز مجاز خدمات
پس از فروش مدیران خودرو منتقل کنید.

اگر این چراغ ،مدت زماني کوتاه روشن و سپس
خاموش شد ،این یک پدیده عادي است و معناي
آن این نیست که موتور با مشکل روبروست.
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هشدار
در مواردي که المپ موتور براي مدت طوالني
روشن ماند ،این نشاندهنده بروز عیب و اشکال
در موتور ميباشد و باید با مرکز مدیران خودرو
تماس گرفته و بهموقع مشکل را مرتفع نمایید.

المپ فشار روغن موتور

این المپ ،وقتي سویچ باز باشد روشن است و
بعد از استارت موتور خاموش ميشود .اگر این
المپ در هنگام هدایت اتومبیل روشن شد ،باید
میزان روغن را کنترل کنید .اگر روغن موتور کم
بود ،تا سطح مشخص شده و نرمال آن ،روغن به
آن بیفزایید و در صورت نرمال بودن میزان روغن،
لطفاً با تعمیرگاه خدمات پس از فروش مدیران
خودرو تماس بگیرید.

هشدار
در مواردي که المپ روغن براي مدت طوالني
روشن ماند ،این نشانگر آن است که موتور
با مشکل روبروست .لطفاً فورا ً خودرویتان را
متوقف کنید تا کنترل کنید و ببینید که آیا
روغن موتور کم است و در صورت لزوم ،به
آن روغن بیفزایید و اگر میزان روغن موتور
نرمال بود ،لطفاً به نزدیکترین تعمیرگاه
مجاز خدمات پس از فروش مدیران خودرو
بروید تا وسیلهتان کنترل شود .اگر المپ
اخطار روغن موتورتان ،وقتي خودرویتان در
حال کار است روشن شد ،وسیلهتان را در
گوشهاي متوقف کنید و آن را کنترل کنید.
اگر در این وضعیت به رانندگي خود ادامه
دهید ،به موتورتان آسیب خواهد رسید و
هیچگونه ضمانتي هم در کار نخواهد بود.

المپ سیستم ترمز

در صورت کشیده بودن ترمز دستي ،با باز شدن
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سویچ ،المپ آن روشن ميشود و بعد از پایین
آوردن ترمز دستي ،این چراغ خاموش ميشود.

قبل از رانندگي ،به طور کامل ترمز دستي را آزاد
کنید .اگر این المپ همچنان روشن بود ،یعني
روغن ترمز کم است .در این مورد باید اعمال زیر
انجام شود:
• وسیله نقلیهتان را در گوشهاي پارک کنید.
• مقدار روغن ترمز را کنترل کنید و در صورت لزوم،
روغن ترمزي که شرکت مدیران خودرو تعیین کرده
است تا عالمت حداکثر  MAXبه آن بیفزایید.
• وسیله نقلیهتان را فورا ً با سرعت ایمن به
نزدیکترین نمایندگي مجاز هدایت کنید ،البته
اگر سیستم ترمزتان سالم ميباشد.
• وسیلهتان را به نزدیکترین مرکز خدمات پس

وسایل و تجهیزات کنترل
از فروش مدیران خودرو بکسل کنید و در صورت
بروز هر یک از مشکالت زیر ،آن را تعمیر کنید:
نشتي روغن ترمز ،روشن بودن چراغ ترمز براي
مدت طوالني ،عدم ترمزگیري درست.
هشدار
چراغ سیستم ترمز ،بعد از روشن شدن موتور،
روشن نميشود( .در صورت کشیده شدن
ترمز دستي) و در این صورت باید بدانید که
مشکلي براي خودرویتان پیش آمده است.
کنترل کنید و ببینید آیا خود المپ مشکلي
ندارد.
اگر المپ سالم بود ،سیستم ترمز را کنترل
کنید .اگر این المپ براي مدت طوالني روشن
بود ،نشانگر این است که سطح روغن ترمز
کم است .در این مورد ،در صورت رانندگي،
کمکم سرعت را کم کنید و بعد از توقف،
کنترلهاي زیر را انجام دهید.
 -1سطح روغن مخزن مایع ترمز را کنترل
کنید و اگر کم بود ،آن را پر کنید -2 .کنترل

کنید تا ببینید که آیا ترمز به خوبي کار
ميکند یا خیر -3 .بهآهستگي خودرویتان
را به تعمیرگاه مجاز هدایت کنید-4 .
خودرویتان را به تعمیرگاه مجاز خدمات پس
از فروش مدیران خوردو بکسل کنید( .در
صورت روشن بودن چراغ ترمز و درست کار
نکردن ترمز و یا بروز نشت در سیستم ترمز).
سطح بسیار پایین مایع ترمز ميتواند باعث
شود که فاصله خط ترمز بسیار زیاد شود و
این باعث ميشود که افزایش فشار روي پدال
ترمز امري ضروري شود.

المپ اخطار ( ABSبراي مدلهاي
داراي )ABS

المپ ،بعد از روشن شدن سویچ ،روشن ميشود و
حدودا ً  4ثانیه این روند طول ميکشد.
اگر این المپ بعد از روشن شدن سویچ ،روشن
نشد ،و یا بعد از روشن شدن ،خاموش نشد ،لطفاً
با مرکز مجاز خدمات پس از فروش مدیران خودرو
تماس بگیرید.

اگر این المپ در هنگام حرکت خودرو روشن
ماند ،نشان ميدهد که  ABSداراي مشکل (هایي)
است .روشن بودن چراغ عملکرد  ،ABSهنوز هم
سیستم ترمز خودرو کار خواهد کرد .به هر حال،
در این مورد باید به منظور تعمیر خودرو ،آن را به
نزدیکترین مرکز مدیران خودرو انتقال دهید.

المپ دینام

53

راهنمای استفاده از خودروهای سواری MVM110

این المپ نشان ميدهد که باتري در حال خالي
شدن است.
این المپ هنگامي روشن ميشود که سویچ
احتراق روشن باشد و بعد از روشن شدن موتور،
خاموش ميشود.
اگر المپ وقتي در حال رانندگي هستید روشن
ماند ،مراحل زیر را انجام دهید:
• خودروتان را در کنار جاده متوقف کنید.
• کنترل کنید و ببینید که آیا تسمه دینام سالم
است یا خیر.
• در صورت خوب نبودن وضعیت تسمه دینام ،آن
مشکل را برطرف کنید و در صورت ادامه داشتن
مشکل ،آن را به نزدیکترین مرکز خدمات پس از
فروش مدیران خودرو انتقال دهید.
هشدار
شلي تسمه منجر به گرم شدن بیش از
حد دینام ميشود .این ممکن است باعث
آسیبرساني به موتور شود .بنابراین تسمه
دینام را به طور مرتب کنترل کنید.
مطابق با مدل خودرو
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المپ کمربند ایمني

در مواردي که سویچ در وضعیت  IIقرار دارد ،به
جز مواردي که راننده کمربند ایمني خود را بسته
باشد ،المپ کمربند ایمني روشن ميماند.

المپ ایربگ (کیسه هوا) (براي
مدلهاي داراي ایربگ)

المپ اخطار ،بعد از روشن شدن سویچ احتراق،
روشن ميشود و روشنایي آن تا حدود  4ثانیه
ادامه ميیابد و سپس خاموش ميشود .این نشان
ميدهد که سیستم ایربگ نرمال است.
اگر المپ نمایشگر روشن نشد و یا المپ آن
بعد از روشن شدن ،دیگر خاموش نشد یا در
هنگام رانندگي ،چراغ آن ،چشمک ميزد ،این
نشاندهنده بروز مشکل در سیستم ایربگ است.
در هنگام بروز مشکل ،سیستم ایربگ قابلیت فعال
شدن ندارد؛ لطفاً به سرعت با نزدیکترین مرکز
مجاز خدمات پس از فروش مدیران خودرو تماس
بگیرید تا خودرویتان را کنترل کند .اگر سیستم
ایربگ را به موقع تعمیر نکنید ،در صورت بروز
تصادفات نميتواند نقش خود را به خوبي ایفا
کند .هرگونه آسیب یا عیب که در این صورت
روي دهد ،خارج از وضعیت گارانتي ميباشد.

المپ دنده (گیربکس) (براي
مدلهاي داراي دنده )AMT

این المپ بعد از چرخاندن سویچ روشن و حدودا ً
بعد از  4ثانیه خاموش ميشود.

وسایل و تجهیزات کنترل

اگر این المپ بعد از روشن شدن سویچ ،روشن
نشد و یا بعد از روشن شدن ،دیگر خاموش نشد،
لطفاً با نزدیکترین مرکز مجاز خدمات پس از
فروش مدیران خودرو تماس بگیرید.

المپ نمایشگر دماي روغن ترمز یا
بروز مشکل در آن (براي مدلهاي
داراي گیربکس )AMT

این المپ بعد از چرخاندن سویچ روشن ميشود
و حدودا ً  4ثانیه باقي ميماند و سپس خاموش
ميشود .اگر این المپ بعد از چرخاندن سویچ
روشن نشد و یا بعد از روشن شدن ،خاموش نشد،
لطفاً به نزدیکترین مرکز مجاز خدمات پس از
فروش مدیران خودرو مراجعه کنید.

حالت دستي
در حالت دستي دنده ،دنده انتخاب شده توسط
راننده ،در صفحه نمایش موجود ،بهصورت ستونی
نمایش داده ميشود.
حالت اتوماتيك
دکمه  Autoرا فشار دهید تا حالت اتوماتیک دنده
انتخاب شود .در این حالت ،نمایشگر  Autoدر
پنل روشن ميشود و آنگاه وضعیت دنده هم
نشان داده ميشود.

موقعیت انتخاب دنده ،در روي صفحه نمایش
موجود در مرکز پنل ،بعد از چرخاندن سویچ،
نشان داده ميشود .این صفحه ،نمایشگر موقعیت
دنده است که شکل آن ستون مانند است.

نمایش چراغهاي راهنما (چراغ خطر
و فالشر)

صفحه نمایش وضعیت دنده (براي
مدل هاي داراي دنده (گیربکس)
)AMT

در هنگام روشن شدن المپ راهنما یا چراغ خطر،
چراغ آنها در صفحه پانل روشن ميشود که
مطابق با مدل خودرو
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نشان ميدهد که چراغهاي بیرون در حال کار
ميباشند .در صورت چشمک زدن با فرکانس باال
(قدرت زیاد) ،المپ با مشکل روبروست.
هشدار
اگر المپ ترکیده باشد ،فورا ً آن را عوض کنید
تا از بروز تصادف جلوگیري کنید .اگر فلش سبز
رنگ ،در صورت روشن بودن راهنما ،روشن نشد،
لطفاً فیوز و المپ آن را کنترل کنید.

المپ نمایشگر چراغ جلو (نور باال)

با روشن کردن نور باال ،این نمایشگر روشن
ميشود.
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کلید المپ مهشکن جلو  /عقب

مهشکن جلو تنها در صورتي روشن ميشود که
قدرت دید بسیار پایین باشد (کمتر از  50متر).

این وسیلهها (ابزار) چگونه کار
ميکنند؟

با اولین فشار ،چراغ مهشکن جلو روشن ميشود.
با دومین فشار ،چراغ جلو و عقب مهشکن روشن
ميشود.
وقتي کلید در وضعیت دوم قرار دارد ،المپ
نمایشگر آن روشن ميشود.
بعد از چرخاندن سویچ ،چراغهاي مهشکن جلو،
بعد از روشن کردن کلید آن ،روشن ميشود
و ميتواند به صورت نور باال و پایین کار کند.
المپهاي مهشکن عقب ميتوانند با المپ مهشکن
جلویي در یک زمان روشن شوند.
از آن جا که نور چراغ جلو بسیار قوي است ،المپ

•  A Trip , B Tripو زمان راندن ،تنظیم ،روشن
کردن و یا راهاندازی مجدد ( )Resetکردن
عملکرد کلید  ،Tripانتخاب نمایش  Tripو
 Time Travelingاست .عملکرد خاص آن ،به
شکل زیر است:
 -1نمایش اولیه به شکل  A Tripميباشد .اگر
 A Tripبرابر با  1357/9کیلومتر بودTrip ،
عالمت زیر را نشان ميدهد:

 -2یکبار کلید  Tripرا فشار دهید آن گاه این
نماد ،از  A Tripبه  B Tripميرود .در این مورد
اگر  B Tripبرابر با  2468/0کیلومتر باشد ،آنگاه

وسایل و تجهیزات کنترل
 ،Tripعالمت زیر را نشان خواهد داد:

 -3دوباره کلید  Tripرا فشار دهید ،در این صورت
 Tripتبدیل به زمان حرکت و (time Traveling
ميشود .در این جا ،اگر زمان مسافرت  1h 35باشد،
نماد زیر نشان داده ميشود 1 :ساعت و  35دقیقه

 -4در مورد  A Trip ,B Tripو یا ،Traveling time
کلید را بیش از دو ثانیه نگه دارید تا عملکرد،
راهاندازی مجدد شود.
توضيح:
 )1این دو  Tripميتوانند به طور مستقل به کار
روند .براي مثال Trip A ،را ميتوان براي ثبت
کل مسافت طي شده در هر باک سوخت مورد
استفاده قرار داد و  Trip Bمقدار مسافت طي شده

در هر سفر را نشان دهد.
 Traveling time )2به گونهاي طراحي شده است
که از زمان استارت موتور ،شمارش را آغاز ميکند.
براي مثال بر طبق روند عملکردي بیان شده در
باال ،صفحه نمایش ،در طول در حال حرکت بودن
وسیله نقلیه Traveling time ،را نشان ميدهد.
در این مورد ،اگر زمان به شکل  3-25نشان داده
شود ،این یعني این که وسیله نقلیه به مدت 3
ساعت و  25دقیقه در حال حرکت بوده است.
جداي از راهاندازی مجدد دستي ،این تایمر ،وقتي
که موتور خاموش روشن شود ،دوباره به 0-00
بر ميگردد.
تنظيم موقتي شفافيت صفحه نمايش
در مواردي که این وسیله روشن است ،کلید SEL
را فشار دهید تا شفافیت صفحه نمایش تنظیم
شود .سطح شفافیت ،اگر یک بار تنها کلید را
فشار دهید ،افزایش ميیابد .اگر مقدار شفافیت
به حداکثر میزان خود برسد ،کلید را یک بار
دیگر فشار دهید .در این صورت سطح شفافیت
به حداقل میزان خود خواهد رسید.

نمايش عددي ساعت
در مواقعي که ساعت نمایش داده شده روي یک
عدد ایستاده است و یا دو دقیقه از یک ساعت
گذشته باشد ،کلیدهاي  Tripو  SELرا فشار دهید
تا درجهبندي ساعت و نمایش آن آغاز شود .براي
مثال ،وقتي زمان  14:59است اما زمان واقعي
 15:00است ،این عملکرد ميتواند فورا ً ساعت را
به  15برساند.
تنظيم
اعمال زیر را ميتوان بعد از وارد کردن روند
تنظیم انجام داد:
وارد كردن وضعيت تنظيمات
کلید  SELرا به مدت  2ثانیه فشار دهید تا به
وضعیت تنظیمات وارد شود .در این مورد ،عالمت
 Setدر صفحه کیلومترشمار ،شروع به چراغ
زدن ميکند که نشان ميدهد که این وسیله در
وضعیت تنظیمات قرار دارد.
خروج از حالت تنظيمات
در مورد تنظیم حالت ،اگر کلید  SELرا به مدت
 2ثانیه فشار دهید و هیچ عمل دیگري انجام
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ندهید ،این وسیله از حالت تنظیم خارج ميشود
و عالمت  SETاز بین ميرود.
 -1آغاز به كار ساعت
در مواردي که عالمت  SETدر حال چشمک زدن
است ،به طور همزمان کلیدهاي SELو  Tripرا
فشار دهید (براي مدت کوتاه) تا ساعت شروع به
کار کند .در این حالت ،ساعت دیجیتال چشمک
خواهد زد .کلید  Tripرا فشار دهید تا ساعت
تنظیم شود .اگر کلید  Tripرا فشار دهید و آن
را نگه دارید ،آن گاه مقدار ساعت افزایش ميیابد
تا این که ساعت تنظیم شود .اگر الزم نبود مقدار
ساعت تنظیم شود ،کلید  SELرا فشار دهید تا
به وضعیت تنظیم دقیقه وارد شود .در این حالت،
عالمت دقیقه چشمک خواهد زد .کلید Tripرا
فشار دهید تا دقیقه تنظیم شود .اگر کلید  Tripرا
نگه دارید ،آنگاه دقیقه افزایش ميیابد و تنظیم
ميشود.
بعد از اتمام تنظیم ،به طور همزمان کلیدهاي
 SELو  Tripرا فشار دهید (براي مدت کوتاه) تا
تنظیم ساعت پایان یابد.
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 -1تنظيم شفافيت در طول روز
کلید  SELرا فشار دهید تا به وضعیت تنظیم
وارد شود .کد  SELبه شکل زیر نمایش داده
ميشود:

 -2تنظيم نور شبانه
کلید  SELرا فشار دهید تا حالت به تنظیمات
وارد شود .کد تنظیم ،به شکل زیر نمایش داده
خواهد شد:

SET

SET

این بدان معناست که در حالت تنظیم شفافیت
نور در طول روز ،دو رقم سمت چپ ،روشنایي
طول روز را نشان ميدهند .در حالي که سه عدد
سمت راست ،مقداري را نشان ميدهد که ميتواند
از  1تا  100تنظیم شود و مقدار اولیه آن100 ،
است .کلید  Tripرا یک بار فشار دهید تا مقدار
بیان شده ،تا  10کاهش یابد .براي مثال تنظیم
روشنایي تا  ،85روند عملکردي آن بهشکل زیر
است :کلید  Tripرا فشار دهید تا مقدار نمایش
داده شده به  90برسد و سپس کلید را رها کنید و
کلید  Tripرا  5مرتبه بزنید تا روشنایي و شفافیت
به  85برسد.

این بدان معناست که در حالت تنظیم نور شبانه،
دو رقم چپ ،نمایانگر حالت تنظیم نور شبانه
است در حالي که  3عدد سمت راست ،مقداري را
نشان ميدهد که باید از  1تا  100تنظیم شود و
مقدار اول آن (دقیقه  001است).
یک بار کلید  Tripرا فشار دهید و آن را نگه دارید،
آنگاه مقدار آن تا  10افزایش ميیابد .براي مثال،
براي تنظیم آن تا  ،35روند عملکردي آن به شکل
زیر است :کلید  Tripرا فشار دهید تا مقدار نمایش
داده شده به  30برسد و سپس کلید را رها کنید و
 5بار آن را فشار دهید تا به  35برسد.

وسایل و تجهیزات کنترل
 -3تنظيم پيشفرض كنترل روشنايي شبانه
ميتوانید هر یک از موارد زیر را انتخاب کنید:
حالت تنظیم روشنایي ،بر سایر تنظیمات اثر
ميگذارد و بالعکس .پیشفرض اولیه آن است که
تنظیم حالت روشنایي ،نسبت به سایر تنظیمات
ارجحیت دارد.
کلید  SELرا فشار دهید تا وارد تنظیمات
 Nighttime Display Brightness Controlشوید
که به شکل زیر نشان داده ميشود:
SET

در این مورد ،یک بار کلید  Tripرا فشار دهید که
به شکل زیر نمایش داده ميشود:
SET

در این مورد ،حالت ارجحیت تنظیم دروني وسیله

نمایش داده ميشود:
 -4تنظيم مسافت
کلید  SELرا بزنید تا وارد تنظیمات Service
 millageشوید که به شکل زیر نشان داده
ميشود:

عدد سمت چپ نشان ميدهد که دستگاه در
حالت تنظیم سرویس مسافت ميباشد ،در حالي
که  4رقم سمت راست نمایانگر مقدار مسافتی
است که ميتواند از  100تا  9900کیلومتر
تنظیم شود مقدار اولیه آن  0000است که به
این معناست که آن سیستم هنوز تنظیم نشده
است .کلید  Tripرا یک بار فشار دهید تا 100
افزایش یابد و کلید  Tripرا فشار دهید و آن را
نگه دارید .مقدار مسافت به صورت اتوماتیکوار
تا  1000افزایش ميیابد .براي مثال براي تنظیم
مسافت تا  ،km7500روند عملکردي آن به شکل
زیر است .کلید  Tripرا فشار دهید تا این که

مقدار به  7000برسد و سپس کلید را رها کنید.
سپس کلید  Tripرا  5مرتبه فشار دهید تا مقدار
آن به  km7500برسد.
وقتي خودرویتان  7450 ، km7400و 7500
کیلومتر حرکت کرد ،موارد زیر نمایش داده
ميشوند (به ترتیب)

این نشان ميدهد که مقدار مسافت باقیمانده نسبت
به  service mileageتنظیم شد 100 ،کیلومتر 50 ،و
 0کیلومتر است .هر یک از این باقيماندهها با صداي
بوق نمایش داده ميشوند که مدت زمان ماندگاري
آنها  10ثانیه است.
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• وضعیت و مقدار اولیه دستگاه و روشن کردن
بعد از خاموشي
هر دو مقدار ورودي ثبت بخش تامین برق و
سویچ احتراق ،خاموش است و دادههاي موجود،
بعد از روشن شدن از بین ميروند .مقدار اولیه
ورودي این دستگاهها را ميتوان به شکل زیر
تنظیم کرد.
 -1نمايش ساعت 00:00
كليد چراغ جلو (نور باال)
وقتي چراغ کوچک جلو روشن است ،با چرخاندن
کلید ،چراغ بزرگها هم روشن ميشود.
 -2زمان رانندگي 00:00 :
 -3سرویس مسافت ( :)Mileage Serviceباید
راهاندازی مجدد شود.
 -4مقدار روشنایي :روزانه ، 100 :شبانه1 :

کلید راهنما

چراغهاي راهنما تنها هنگامي کار ميکنند که
سویچ باز باشد .چراغ راهنماي راست ،وقتي
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دسته چراغ راهنما به سمت باال برده شود ،روشن
ميشود .چراغ راهنماي چپ ،وقتي دسته چراغ به
سمت پایین آورده شود ،روشن ميشود.
اهرم (دسته) در صورت هل داده شدن به سمت
داشبرد ،باعث روشن شدن چراغهاي جلو (بزرگ)
ميشود.
نور پایین ،وقتي این اهرم به عقب برگردانده شود،
روشن ميشود.
هشدار
در این جا ،کلید المپ جلو باید به سمت
پایین باشد.
در غیر این صورت ،راهنماهاي شما کار ميکند.
وقتي که مسیر رانندگي تغییر کند ،باید راهنما
روشن شود .وقتي که دور کامل زده شود ،خود
دسته به جاي قبل باز ميگردد ،در غیر این صورت
باید خودتان آن را به موقعیت اول باز گردانید.

اهرم نور لحظهای

چراغ نور باالی جلو هنگامی که دستهي اهرم به
سمت غربیلک فرمان کشیده شود ،روشن میشود
و سپس میتوان اهرم را رها کرد .اهرم پس از رها
شدن به وضعیت عادی خود باز میگردد .چراغ
نور باالی جلو تا زمانی که اهرم در دست راننده
است ،روشن میماند.

وسایل و تجهیزات کنترل

کلید برفپاککن شیشهي جلو

با قرار دادن سوئیچ موتور در حالت روشن «»ON
و موقعی که اهرم را به طرف باال حرکت بدهیم،
برف پاککن شروع به کار میکند.
توقف = OFF
برفزدایی متناوب با فاصلههای
(چهار ثانیهای = )INT
برفزدایی مستمر ،سرعت کم = LOW
برفزدایی مستمر ،سرعت زیاد = HIGH
عملکرد لحظهای
اگر راننده دستهی دنده (اهرم) را به آرامی به
وضعیت  INTبگرداند و رها کند ،برف پاککن
یک بار کار میکند.

هشدار
اگر تیغههای برف پاککن فرسوده شده باشد،
این امر خللی در برف پاککن شیشهی جلو
به وجود میآورد .باید تیغههای برف پاککن
تعویض شود .بدون آب ،برف پاککن به
شیشه خش میاندازد و باعث خرابی زود
هنگام تیغههای برف پاککن و بر هم زدن
میدان دید راننده میشود .در نبود آب ،از برف
پاککن استفاده نکنید.

اگر اهرم به مدت کمتر از پنج ثانیه چرخانده
شود ،مایع موجود در شیشهشوی ابتدا به شیشه
جلو تزریق میشود و سپس برف پاککن شیشه
جلو چندین بار عمل میکند .زمانی که اهرم آزاد
شود ،برف پاککن به صورت اتوماتیک متوقف
میشود.

کلید تنظیم نور چراغهای جلو

كليد شيشهشوی شيشه جلو
با روشن کردن سوئیچ موتور ،در صورتی که اهرم
به سمت غربیلک فرمان گردانده شود ،مایع موجود
در شیشهشوی به شیشه جلو پاشیده میشود.

چراغ نور پایین خودرو را روشن و دامنهی نور را
تنظیم کنید تا دید واضحی از مقابل خود داشته
باشید.
 = Oخاموش
 = 1کلید چراغ مهشکن جلو و عقب
 = 2کلید چراغهای جلو
کلید کنترل چراغ شب به گونهای طراحی شده
است تا شدت نور را تنظیم کند.
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کلید گرمکن و ضد بخار شیشهی
عقب

کلید چراغ فالشر خطر

هنگامی که کلید فالشر خطر روی داشبورد فشار
داده شود ،چراغ فالشر خطر و همهی چراغهای
راهنما همزمان روشن میشوند .با فشار دیگر
همهی آنها با هم خاموش میشوند .راه انداختن
فالشر خطر نیازی به روشن کردن موتور ندارد.
چراغ فالشر خطر را برای هشدار به سایر رانندگان
به کار گیرید و سعی کنید هنگام توقف اضطراری
یا مشکل ترافیکی اجتنابپذیر ،از آن استفاده
کنید.
62

سوئیچ موتور را در حالت « »llقرار دهید ،با
فشار دادن کلید گرمکن (بخارزدا) شیشهی
عقب میتوانید بخار و یا یخ شیشه را پاک کنید.
هنگامی که گرمکن شیشه عقب فعال است ،چراغ
هشداردهنده روشن میشود .با فشار مجدد کلید
گرمکن شیشهی عقب خاموش میشود.

هشدار
در گرمکن شیشه عقب ،المنتهای حرارتی
در سطح داخلی شیشه عقب به کار رفته
است .چنانچه به المنتهای حرارتی صدمهای
برسد ،کارآیی آن در برف و بخارزدایی
از بین میرود .از این رو ،از اشیای تیز یا
محلولهای پاککنندهی فرساینده در تمیز
کردن داخل شیشه عقب استفاده نکنید .گرم
کردن شیشه ،برق فراوانی را مصرف میکند
که ممکن است منجر به خالی شدن باتری
شود .لذا از به کارگیری گرمکن شیشه به طور
مداوم خودداری نمایید.

ساعت دیجیتالی

ساعت دیجیتالی ،زمان را وقتی نشان میدهد
که سوئیچ موتور در وضعیت روشن ( )ONقرار
بگیرد .دکمهای روی ساعت دیجیتالی وجود دارد
که زمان را هنگام نیاز میزان میکند :دکمه را
فشار دهید و آن را به مدت چهار ثانیه نگه دارید،
شمارهی صحیح زمان روی ساعت به طور مرتب
چشمک میزند .هر بار فشار روی دکمه ،یک

وسایل و تجهیزات کنترل
ساعت را روی ساعت دیجیتالی افزایش میدهد.
موقعی که تنظیم وقت در ساعت دیجیتالی خاتمه
یافت ،پنج ثانیه منتظر بمانید ،دقیقهشمار به طور
خودکار چشمک خواهد زد .بنابراین ،هر بار فشار
دکمه یک دقیقه روی نمایشگر زمان ساعت
دیجیتالی افزوده میشود .هنگامی که نمایشگر
پس از پایان تنظیم و چند ثانیه صبر کردن دیگر
چشمک نزد ،تنظیم زمان صورت گرفته است.

که روی دکمهی فندک فشار بیاورید ،کار میکند.
فندک را تا انتها فشار دهید .موقعی که داغ شود به
صورت اتوماتیک به وضعیت اول برمیگردد.
هشدار
لولهی گرمایش فندک هنگام کار کردن داغ
میشود و ممکن است موجب سوختگی شود.
به لولهی گرمایش فندک دست نزنید .کودکان
را از بازی با فندک بر حذر دارید .موقعی که
فندک بسیار داغ میشود به آن فشار نیاورید.

زیر سیگاری جلو

فندک

با قرار گرفتن سوئیچ در وضعیت « »lیا « »llو زمانی

با کشیدن به سمت عقب ،زیرسیگاری جلو باز
میشود.
اگر میخواهید زیرسیگاری را خالی کنید ،آن را
کام ً
ال باز کنید ،قطعه فلزی را فشار دهید و زیر

سیگاری را بیرون بیاورید.

دکمهی بوق

در خودروی سه سیلندر ( )MVM110بوق وقتی
به صدا در میآید که به کلید سمت چپ یا راست
غربیلک فرمان فشار وارد شود.

در خودروی چهار سیلندر ( )MVM110بوق وقتی
به صدا در میآید که به مرکز غربیلک فرمان فشار
وارد شود .بوق بدون توجه به وضعیت سوئیچ
موتور به صدا در میآید.
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جالیوانی

جا لیوانی در جلوی جعبهي کنسول قرار گرفته و
برای نگه داشتن لیوان طراحی شده است.
هشدار
خودرو در حال حرکت :ممکن است که مایع
درون لیوان به بیرون ریخته شود .لذا از نگهدارنده
لیوان در حال حرکت استفاده نکنید.

وضعیت »off« :چراغ داخلی حتی زمانی که در باز
شود ،روشن نخواهد شد.

باعث آسیب به شخص میشود .بنابراین ،در
جعبه داشبورد باید همیشه هنگام رانندگی
بسته باشد.

آفتابگیر
جعبهي داشبورد

آفتابگیر به منظور جلوگیری از تابش نور مستقیم
در چشم تعبیه شده است و میتوان آنرا به
پایین ،باال و به طرفین چرخاند.

جعبهی داشبورد را میتوان با کشیدن زبانهی در
جعبه ،باز کرد .با فشار مالیم به پوستهی داشبورد،
جعبه بسته میشود.

آینه آرایش

چراغهای داخلی

چراغ داخلی در سه وضعیت قرار میگیرد.
وضعیت »on« :در این وضعیت چراغ داخلی
روشن میماند خواه در باز باشد یا بسته.
«وضعیت ( :»Doorمیان وضعیت « »onو وضعیت
« :)»offچراغ داخلی وقتی روشن میشود که در
باز شود.
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این آینه در پشت آفتابگیر سمت راست قرار دارد.

هشدار
در صورتی که در جعبه داشبورد باز باشد و
تصادف یا ترمز ناگهانی انجام شود ،احتماال

تهویه و سیستم A/C

تهویه و سیستم A/C

راهنمای استفاده از خودروهای سواری MVM110
کلید کولر ()A/C

تابلوی کنترل

 -1کلید کنترل درجهی حرارت
 -2کلید توزیع جریان هوا
 -3کلید فن
 -4اهرم مدار تنظیم جریان داخلی و خارجی
 -5کلید A/C

سیستم  A/Cدرجهی خنکی خودرو را تنظیم میکند و درجهی حرارت را در
هر سرعتی که باشد ،ثابت نگه میدارد .چنانچه الزم باشد میتوانید دستگاه
خنککننده را در حین رانندگی روشن کنید.

3

1

2

4
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5

تهویه و سیستم A/C

دریچههای تهویه

دریچههای تهویه در شکل ذیل نشان داده شده است .هوای مطبوع از طریق
دریچهها به داخل خودرو هدایت میشود .به وسیلهی صفحههای نصب شده
میتوانید سمت هوادهی را تغییر دهید.

21

3

12

 -1دریچهی تهویهی بخارزدایی شیشهی جلو  -2دریچهی تهویهی کناری  -3دریچهی تهویهی وسط
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کلید گردش هوا

کلید کنترل درجهی حرارت

کلید کنترل درجهی حرارت برای کنترل درجهی
حرارت خروجی دریچهی تهویه به کار گرفته شده
است.
وضعیت ( Blueآبی) :سرد
وضعیت ( Redقرمز) :گرم

کلید (فن)

کلید فن در چهار حالت میزان شدت هوادهی را
کنترل میکند.

اهرم مدار تنظیم گردش هوای
داخلی و خارجی

این وسیله برای انتخاب هوای تازهي بیرون یا به
گردش انداختن هوای داخلی به کار گرفته شده است.
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)
سیستم گردش هوای خارجی (
هوای خارج را به درون خودرو میآورد .برای
تهویهی معمولی ،گرم و سرد کردن به کار
میرود.
)
سیستم گردش هوای داخلی (
زمانی به کار گرفته میشود که هوای داخل اتاق
به حالت گردش جابهجا شود .کارآمدی سیستم
این است که از ورود گازهای زاید بیرون به داخل
خودرو جلوگیری کند.

کلید گردش هوا برای انتخاب سمت هوادهی
به کار گرفته شده است و برای آن پنج وضعیت
وجود دارد.
3
 -1صورت
 -2صورت و پا
4
2
 -3پا
 -4پا و بخارزدایی
 -5بخارزدایی
5

سیستم تهویه مطبوع

1

سیستم تهویه ،بخاری و کولر قطعهای است که
میتواند بر خالف وضعیت دمای بیرون از اتاق
خودرو (در هر دمایی ،گرما و سرما) را کنترل
کند .سیستم خنککننده تهویه میتواند دما را
کاهش دهد و میزان رطوبت را افزایش داده و نیز
گرد و غبار را جذب نماید.
کلید A/C

جهت روشن یا خاموش کردن سیستم تهویه .پس
از روشن نمودن خودرو ،کلید فن را چرخانده و
با توجه به سرعت مورد دلخواه میتوانید سیستم

تهویه و سیستم A/C

تهویه را به کار اندازید.
زمانی که سیستم تهویه روشن است ،چراغ
نمایشگر روشن خواهد شد .اگر کلید  A/Cبیش
از یک بار فشار داده شود ،سیستم تهویه میتواند
خاموش شود .زمانی که کلید فن بر روی وضعیت
«( »offخاموش) است ،کمپرسور سیستم تهویه
کار نخواهد کرد.

هشدار
زمانی که خودرو برای مدت طوالنی روشن است
و یا در ترافیک سنگین است ،استفاده از سیستم
تهویه باعث باال رفتن دمای موتور میشود ،لذا
دمای مایع خنککننده موتور افزایش خواهد
یافت و برای جلوگیری از صدمات ناشی از آن
سیستم تهویه را خاموش کنید.

حداکثر خنککنندگی

در آب و هوای سوزان ،اگر خودرو برای مدتی
طوالنی زیر تابش نور خورشید قرار گرفته باشد،
پنجرههای آن را برای مدت کوتاهی باز کنید تا
هوای گرم داخل اتاق به سرعت بیرون رود و
سپس:
کلید  A/Cرا روی ON :
اهرم گردش هوای داخلی و خارجی روی:
)
دکمهی گردش هوا روی( :
کلید تنظیم درجهی حرارت :چرخش کامل خالف
جهت حرکت عقربههای ساعت ()Blue
کلید فن :سرعت کامل

خنککنندگی معمولی

این خنککنندگی برای فاصلههای طوالنی
رانندگی و سفرهای سریعالسیر در نظر گرفته

شده است.
کلید ON : A/C
اهرم گردش هوای داخلی و خارجی( :
)
) و یا (
(
کلید تنظیم درجه حرارت  :آبی
کلید فن :اتفاقی

)

صورت و پاها

این حالت برای مرحلهی انتقالی هنگامی که
درجهی حرارت بیرون پایین و هوا آفتابی نیست
طراحی شده است.
موقعی که کلید کنترل درجهی حرارت میان
سرد (آبی) و گرم (قرمز) قرار گیرد ،هوای گرم
به فضای پایین خودرو و هوای سرد و طبیعی به
سمت قسمت باالیی هدایت میشود.
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کلید تهویه :روشن یا خاموش
)
اهرم گردش هوای داخلی و خارجی(:
)
کلید گردش هوا( :
کلید کنترل دما :بین آبی (سرد) و قرمز (گرم)
کلید فن :انتخاب

سیستم تهویه

در صورتی که بخواهیم جریان هوا از خارج به
سمت داخل اتاق به طور مستقیم وارد شود ،باید
کلید تنظیم کامال باز باشد.
کلید تهویه :خاموش
کلید تنظیمکننده گردش داخل و خارج
)
) :یا (
کلید توزیعکننده گردش هوا (
کلید تنظیمکننده دما :آبی
کلید تنظیم فن :به انتخاب
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گرمای اضطراری

کلید تهویه :خاموش
کلید تنظیمکننده گردش داخل و خارج:
کلید توزیعکننده گردش هوا:
کلید کنترلکننده دما :کامال در جهت گردش
عقربههای ساعت پیچانده شود.
کلید تنظیم فن :سرعت کامل
هشدار
از به کار بردن وضعیت گرمای اضطراری
برای مدت زمان طوالنی جلوگیری کنید ،زیرا
شیشههای خودرو را مه فرا خواهد گرفت.
کلید گردش هوای داخلی را خاموش کنید.
اگر بخار و مه روی شیشه را گرفته است.
«گرمای اضطراری» فقط برای گرما بخشیدن
سریع طراحی شده است .سپس آن را به
حالت گرمای متعارف برگردانید.

گرمایش معمولی

کلید تهویه :خاموش
اهرم گردش هوای داخلی و خارجی( :
)
) و یا (
کلید گردش هوا( :
کلید تنظیم درجه حرارت  :قرمز
کلید تنظیم فن :به انتخاب

گرم کردن شیشه جلو

)

کلید تهویه :خاموش یا روشن
کلید تنظیمکننده گردش هوای داخلی و
)
خارجی(:
)
) یا(
کلید توزیعکننده گردش هوا( :
کلید کنترلکننده دما :قرمز

تهویه و سیستم A/C

کلید تنظیم فن :به انتخاب

هشدار
استفاده از  A/Cممکن است باعث افزایش
کارایی گرمکن شیشه جلو شود .اگر هوا بسیار
)
مرطوب است وضعیت را در ( ) یا (
به کار نبرید .برای اختالف دما بین بیرون و
داخل خودرو ممکن است بخار بر روی شیشه
باعث اختالل در دید جلو شود.

در هر دو نوع هوای بارانی و آفتابی میشود.
زمانی که در منطقهای با ترافیک سنگین رانندگی
میکنید ،سیستم خنککننده نمیتواند به خوبی
در پارکینگ و یا حرکت کند ،فضا را خنک کند.
سیستم تهویه را نباید برای یک یا چند ماه،
حتی در زمستان خاموش نگه دارید .میبایست
حداقل ماهی یک بار آن را ولو برای چند دقیقه
روشن نمود زیرا کمپرسور باید روغنکاری شود و
اتصاالت محکم باقی بمانند تا عمر سیستم کاهش
نیابد.
کمپرسور تهویه اگر کلید تنظیم فن خاموش
باشد ،کار نخواهد کرد.

راهنمای استفاده از سیستم
خنککننده

اگر خودرو مستقیما در معرض تابش نور خورشید
است ،شیشهها را قبل از استفاده از  A/Cباز کنید.
شیشهها باید در هوای بارانی تمیز باشند .استفاده
از  A/Cباعث پایین آمدن دمای درون اتاق خودرو
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دستورالعمل چگونگی استفاده از دستگاه

• PLAYER USB/CARD SD/MP3/CD

•  30ایستگاه از پیش تنظیم شده
• کنترل الکترونیکی مدار
• سیستم تغییر فرکانس الکترونیکی با قفل
دیجیتال بسیار پیشرفته ضد تداخل امواج
•  35 × 4وات توان خروجی
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نکاتی در مورد استفاده از دستگاه :SD/USB

• دستگاه در صورتی که فایل ویدیویی در
 card SD/disk-Uنباشد از حالت  SD/USBخارج
میشود.
• ما پیشنهاد میکنیم که فایلهایی را که
فرمت  MP3ندارند را حذف کنید تا زمان خواندن

دیسک کوتاهتر شود.

• اگر دستگاه شما توانایی خواندن فایلهای MP3
در  card SD/disk-Uندارد ،شاید فایلها خراب

را
شدهاند و یا دیسک شما به وسیله ویروسهای
کامپیوتری صدمه دیدهاند .لطفا آنها را فرمت
کنید یا ابتدا از آنتیویروس استفاده نمایید.

سیستم صوتی
دستورالعمل نصب رادیوپخش به
سیمکشی خودرو
ارتباط بلندگو

طراحی این بخش برای  4الی  8بلندگو میباشد.
رادیوپخش را قبل از این که سیمهای بلندگو را
به آن متصل کنیم باید خاموش کرد .رجوع کنید
به نمودار سیمکشی.
توجه
در زمان نصب سیمها باید توجه داشت
سیمهای بلندگوها نباید ارتباط یا تماسی با
سیم منفی داشته باشد ،در غیر این صورت
این برخورد باعث نتایج بسیار جدی در
سیستم خواهد شد.

ارتباط سیم منفی خودرو به
رادیوپخش

سیم منفی رادیوپخش را به ترمینال منفی
سیمکشی خودرو متصل کنید.

ارتباط سیم مثبت خودرو به
رادیوپخش

ابتدا سیم حافظه ضبط را به برق مستقیم
سیمکشی وصل کنید و باید خاطرنشان کرد اگر
از برق پشت سویچ این اتصال برقرار شود با بستن
سویچ حافظه پاک خواهد شد و سپس برای برق
اصلی دستگاه رادیوپخش از برق کانکتور ACC
سویچ استفاده نمایید و سپس تمامی اتصاالت را
مجددا چک نمایید.

پارازیتگیر

این سیستم به گونهای طراحی شده است که
جلوی پارازیت ایجاد شده توسط موتور خودرو را
بر روی دستگاه رادیوپخش بگیرد .در اتومبیلهای
جدید دستگاه پارازیتگیر موجود میباشد ولی
در بعضی خودروهای قدیمی این دستگاه تعبیه
نشده است و در صورت شنیدن صدای پارازیت
از رادیوپخش لطفا به نمایندگان خدمات پس از
فروش مدیران خودرو مراجعه نمایید.

ارتباط آنتن با دستگاه رادیوپخش
خودرو

فیش آنتن را به سوکت اتصال آنتن رادیوپخش
متصل نمایید.
توجه
اگر به طور ناگهانی فیوز سوخت ،اول تمامی
اتصاالت را چک نمایید ،سپس با یک فیوز با
آمپر معادل تعویض کنید .توجه داشته باشید
استفاده نکردن از فیوز معادل امکان سوختن
دستگاه رادیوپخش را افزایش میدهد.
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نحوه عملکرد صفحه پانل رادیوپخش
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سیستم صوتی
 -1کلید بیرون راندن ( CD
این کلید را فشار دهید تا CD

)

به بیرون هدایت
شود و فشار مجدد همین کلید  CDرا به درون
دستگاه میکشد.
 -2کلید روشن  /خاموش کردن دستگاه

این کلید را فشار دهید تا دستگاه روشن یا
خاموش شود و با چرخاندن این سویچ میتوان
صدای ضبط را کم یا زیاد کرد.
 -3درگاه CD
با قرار گرفتن  CDدر این محل سیستم به طور
اتوماتیک شروع به خواندن  CDمیکند.
 -4صفحه LCD

در این صفحه استفادهکننده از دستگاه میتواند

فرکانس ایستگاه رادیویی و یا اطالعات مربوط به
 ، CDزمان و  ...را مشاهده کند.
 -5کلید تغییر باند موج رادیو
با این کلید استفادهکننده از دستگاه میتواند باند
موج رادیو را انتخاب کند مانند موج ،FM2 ،FM1
.AM2 ،AM1 . FM3
حالت  MP3و :WMA

 -1با فشار این دکمه پوشهای باز میشود که
دارای اعدادی میباشد و استفادهکننده میتواند
به وسیله شمارهگذاری تعداد موزیکها را انتخاب
کند و پس از آن با فشار دادن کلید  Selموسیقی
شروع به پخش میکند و با فشار مجدد کلید
 search/Bandمیتوان نام پوشهی موزیک را وارد
کنید و سپس با فشار دکمه  codesکلید  Selرا
فشار دهید تا موسیقی پخش شود.
 -2خواندن  USBو حافظه (رم)
کلید  search/Bandرا فشار دهید و پوشهای را
وارد کنید که شامل اعداد انتخابی میباشد .چند
موسیقی را انتخاب کرده و کلید  coderرا زده و
دکمه  Selرا فشار دهید تا موسیقی پخش شود .با
فشار مجدد این دکمه میتوانید  CDیا رم را وارد

کرده و آن را مطابق دستور قبل استفاده نمایید.
دکمه  Selرا برای ورود به پوشه فشار دهید.
اگر برنامهای تا کنون ذخیره شده باشد به طور
اتوماتیک دستگاه شروع به اجرا آن مینماید.
 -6جست و جو برای ایستگاه بعدی رادیویی
)
و یا موارد انتخابی (
در حالت رادیو :این دکمه را برای مدت  2ثانیه
یا بیشتر نگه دارید تا موج بعدی به صورت
دستی و با فشار کوتاه لحظهای میتوان به صورت
اتوماتیک کانال بعدی رادیو را گرفت و بعد از
رسیدن به ایستگاه بعدی این جست و جو متوقف
خواهد شد.
حالت  MP3/CDبا فشار لحظهای بر دکمه میتوان
به برنامهی بعدی رفت.
)
 -7جست و جو برای ایستگاه بعدی(
حالت رادیو :این کلید را برای  2ثانیه یا بیشتر
نگه دارید تا ایستگاه بعدی به صورت دستی و
کلید را برای یک لحظه فشار دهید تا ایستگاه
بعدی رادیویی به صورت اتوماتیک پیدا شود و
بعد از یافتن ایستگاه بعدی جست و جو متوقف
میشود.
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حالت  :MP3/CDبرای انتخاب آیتم قبلی یک
فشار چند ثانیهای بر روی دگمه برگشت و برای
رفتن به آیتم بعدی یک فشار کوتاه بر دکمه وارد
کنید.
 -8کلید شماره  1حالت از پیش تنظیم شده
)
میباشد( .
حالت رادیو :این کلید را برای مدت کوتاهی فشار
دهید .با توجه به این که این ایستگاه در حافظه
رادیو از قبل تعیین شده است .میتوانید ایستگاه
مورد نظر را گوش کنید و اگر فشاری طوالنی
بر این دکمه وارد کنید موج مورد نظر بر روی
حافظه ذخیره میشود.
حالت  :MP3/CDکلید انتخاب اتفاقی است.
 -9کلید شماره  2حالت از پیش تنظیم شده
)
میباشد( .
حالت رادیو :این کلید را برای مدت طوالنی فشار
دهید با توجه به این که این ایستگاه در حافظه
رادیو از قبل تعیین شده است میتوانید ایستگاه
مورد نظر را گوش کنید و اگر فشاری طوالنی
بر این دکمه وارد کنید موج مورد نظر بر روی
حافظه ذخیره میشود.
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 -10کلید شماره  3حالت از پیش تنظیم شده
میباشد) ( .
حالت رادیو :این کلید را برای مدت طوالنی فشار
دهید با توجه به این که این ایستگاه در حافظه
رادیو از قبل تعیین شده است میتوانید ایستگاه
مورد نظر را گوش کنید و اگر فشاری طوالنی
بر این دکمه وارد کنید موج مورد نظر بر روی
حافظه ذخیره میشود.
حالت  :MP3/CDاین کلید جهت تکرار میباشد.
 -11کلید شماره  4حالت از پیش تنظیم شده
)
میباشد( .
حالت رادیو :این کلید را برای مدت طوالنی فشار
دهید با توجه به این که این ایستگاه در حافظه
رادیو از قبل تعیین شده است میتوانید ایستگاه
مورد نظر را گوش کنید و اگر فشاری طوالنی
بر این دکمه وارد کنید موج مورد نظر بر روی
حافظه ذخیره میشود.
حالت  :MP3/CDاین یک پوشه است.
 -12حالت شماره  5حالت از پیش تنظیم
)
شده میباشد( .
حالت رادیو :این کلید را برای مدت طوالنی فشار

دهید با توجه به این که این ایستگاه در حافظه
رادیو از قبل تعیین شده است میتوانید ایستگاه
مورد نظر را گوش کنید و اگر فشاری طوالنی
بر این دکمه وارد کنید موج مورد نظر بر روی
حافظه ذخیره میشود.
 -13حالت شماره  6حالت از پیش تنظیم
)
شده میباشد( .
حالت رادیو :این کلید را برای مدت طوالنی فشار
دهید با توجه به این که این ایستگاه در حافظه
رادیو از قبل تعیین شده است میتوانید ایستگاه
مورد نظر را گوش کنید و اگر فشاری طوالنی
بر این دکمه وارد کنید موج مورد نظر بر روی
حافظه ذخیره میشود.
حالت  :MP3/CDاین یک پوشه است.
 --14دکمه ذخیره اتوماتیک ایستگاه ( )
حالت رادیو :فشار لحظهای برای انتخاب ذخیره
حافظه از  CH1به  CH6استفاده میشود.
فشار دکمه برای مدت طوالنی رادیو به طور
اتوماتیک امواج را یافته و آنها را ذخیره میکند
از  CH1به .CH6

سیستم صوتی
حالت :MP3/CD

کرد .در پایان عملیات کپی بر روی صفحه
عبارت  Ok Copyظاهر شده که بیانگر پایان
کپی میباشد.

LCD

 MP3 ، CDیا  ID3را وارد کنید و  LCDمشخصات
را نمایش خواهد داد.
Folder – Track – Album – Song – Artist

 -15دکمه  DSPرا فشار دهید و انتخاب
کنید.
Flat – Class – Pop – Rock

 -16حالت
این دکمه را فشار دهید و دستگاه شروع به نمایش
موارد بیان شده میکند.
Radio – Disc – USB – SD – Aux in

 -17ضبط (کپی)
این دکمه را فشار دهید و وارد منوی کپی شوید.
به کد بروید و بردار را بر روی  USBیا  SDانتخاب
کنید و آنگاه دکمه  Selرا فشار دهید تا عملیات
ضبط آغاز شود و اگر دکمه  Copyرا فشار دهید،
عملیات ضبط متوقف میشود .شما میتوانید از
 CDبه روی  USBیا رم کپی کنید و همچنین
از  USBبر روی رم و بالعکس نیز میتوان کپی

( Scan -18

)

این دکمه برای یافتن اتوماتیک ایستگاه رادیویی
و برای یافتن هر ایستگاه قابل پخش فشار دهید.
وضعیت  :MP3/CDبرای دیدن هر موسیقی 10
ثانیه آن را فشار دهید.
 Auxport -19و  SDو USB
)
( Enter ، Sel -20
فشار کوتاهمدت این دکمه وارد منوی روبهرو
میشوید.

 )2تنظیم استریو  /مونو Stereo / Mono

 )3تنظیم میزان صدای از پیش انتخاب شده
 )4زنگ ( Off/Onحالت خاموش از پیش انتخاب
شده)
 )21حالت قطع صدای لحظهای / Mute

( Pause

)

حالت رادیو :این دکمه توقف و حالت صامت
است.
حالت  :MP3/CDاین دکمه توقف لحظهای است
(.)Pause

– Navigate – Loud – Fader – Balance
Treble – Bass – Copy

فشار بلندمدت :به سیستم منو وارد شوید .با فشار
مجدد لیست تغییر منو را ببینید و سپس با دکمه
صدا میتوانید موارد زیر را انتخاب کنید.
 )1یافتن ایستگاههای رادیویی محلی :آسیا از
قبل انتخاب شده است .آمریکای شمالی ،آمریکای
التین ،اروپا و ...
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 )3روش ارتباط سیمها

این سیستم دارای  12Vبرق  DCاست .سیم منفی .این سیم میبایست به طور بسیار محکم به سیم باتولیت متصل شود و اتصال منفی (گراند) میتواند کمک
کند میزان صداهای اضافی را حذف کند.
تعداد  4الی  8بلندگو میتواند به این سیستم متصل شود و برای اتصال سیمها به بلندگوها باید سیستم خاموش باشد .تا پیش از نصب کامل دستگاه هرگز
سیستم را خاموش نکنید.

نحوه اتصال سیمهای برق و بلندگوها
B

A

1بلندگوی عقب راست+ -2بلندگوی عقب راست -
 -3بلندگوی جلو راست +
 -4بلندگوی جلو راست -
 -5بلندگوی جلو چپ +
 -6بلندگوی جلو چپ -
 -7بلندگوی عقب چپ +
 -8بلندگوی عقب چپ -

 -1خالی
 -2خالی
 -3کنترل صامت
 -4کار کردن  /توان حافظه ()12V+
 -5حرکت اتوماتیک آنتن
 -6توان برق چراغهای ضبط
 -7خاموش کردن دستگاه ()12V+
 -8سیم منفی
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سیستم صوتی
 )4عملیات روشن کردن رادیو

 --1کلید (
شود.

) را فشار دهید تا دستگاه روشن

 -2دکمه  search/Bandرا فشار دهید و فرکانس
مورد نظر را انتخاب کنید.
 --3دکمه ( ) یا ( ) را فشار دهید و ایستگاه
رادیویی مورد نظر را انتخاب کنید .با فشار بر روی
کلیدهای  1الی  6برای مدت  2ثانیه میتوانید
این ایستگاه را ذخیره کنید.
 -4برای تظیم صدا دکمه  Selرا فشار دهید و به
 Coderبروید تا بتوانید وضوح صدا را تنظیم کنید
مثل … ,Treble ,Balance

 )5کارکرد Player-CD

 --1کلید (
شود.

) را فشار دهید تا دستگاه روشن

 CD -2را در محل آن قرار دهید.

 -3سپس در  LCDمیتوانید تمام مشخصات CD

را مشاهده کنید.
 -4برای نگه داشتن خواندن  CDدر یک نقطه
میتوانید دکمه ( ) را فشار دهید.
 -5برای انجام هر گونه عملیات طبق دستورالعمل
ذکر شده در قبل عمل نمایید.
 --6با فشار دکمه ( ) میتوانید خواندن را متوقف
و  CDرا از داخل دستگاه خارج کنید و با فشار
مجدد بر این دکمه میتوانید دوباره  CDرا داخل
دستگاه نمایید.
توجه:
اگر دکمه ( ) را فشار دهید و  CDرا از روی
دستگاه خارج نکنید .در طی  5ثانیه دوباره
 CDداخل دستگاه وارد خواهد شد اما CD
خوانده نمیشود.

 )6نحوه عملکرد دستگاه با سیم
 USBیا  SDکارت (رم)

 --1کلید (
شود.

) را فشار دهید تا دستگاه روشن

 SD -2کارت یا  USBرا در محل خود قرار دهید
و موزیک پخش خواهد شد.
 -3سپس در  LCDمیتوانید تمام مشخصات SD
کارت یا  USBرا مشاهده کنید.
 -4برای نگه داشتن عملیات پخش در یک نقطه
میتوانید دکمه مورد نظر را فشار دهید.
 -5برای انجام هر گونه عملیات طبق دستورالعمل
ذکر شده در قبل عمل نمایید.
 -6شما میتوانید برنامه رادیو را از روی ورودی
 Auxیا از روی  CDروی  USBیا  SDکارت و
یا فایلهای  USBو  SDکارت بر روی هم کپی
کنید.
 -7اگر در زمان پخش یک آهنگ خاص از SD
کارت یا  USBخواستید آن را حذف کنید برای
مدت طوالنی دکمه  search/Bandرا فشار دهید،
سپس دکمه  Selرا بزنید .در این زمان آهنگ
مورد نظر از لیست حذف میشود.
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 -7توجه در مورد SD ، CD ، USB

کارت

CD -1ها را تمیز و بدون خط و خش نگهداری
کنید و توجه کنید برچسب یا چیزی را بر روی
 CDنچسبانید.
 -2از CDهای خراب و یا تغییر شکل پیدا کرده
استفاده ننمایید.
CD -3ها را در مقابل تابش مستقیم نور خورشید
یا در برابر گرمای باال نگه ندارید.
CD -4ها را پس از مصرف در جعبه خود نگه
دارید.
 -5اثر انگشت یا لکه باعث تاثیر در کیفیت پخش
خواهد شد و برای تمیز کردن آن باید از مایع حالل
طبیعی استفاده کنید .استفاده از مواد تمیزکننده
غیراستاندارد و حاللهای آنتیاستاتیک موجب
صدمه زدن به  CDخواهد شد و در زمان نظافت
CDها آنها را صورت گردشی تمیز کنید.
 -6از چسباندن لیبلهای باریک بر روی SD
کارت خودداری کنید .چون ممکن است باعث
گیر کردن  SDکارت شود و بر روی بعضی از
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مارکهای مختلف  SDکارت نمیتوان عملیات
کپی یا ضبط را انجام داد.
 -7بعد از اتمام کار دستگاه را خاموش کنید.

سیستم صوتی
 -8رفع ایراد
رفع ایراد

ایراد

شرح

مجددا سیم جریان را متصل نمایید و فیوزها و  -1اتصاالت دوقطبی به صورت وارونه متصل چراغها خاموش
شدهاند.
سیم جریان را چک کنید.
 -2فیوزها جدا و یا سیم جریان جدا شده است.
 -1بررسی سیم جریان
 -2اتصال مجدد سیم بلندگوها

 -1سیم جریان متصل نمیباشد
 -2سیم اتصال بلندگوها باز شده است

صدا ندارد

 -1سیم برق را تعویض کنید.
 -2دیسک را تمیز یا تعویض کنید.
 -3کابل آنتن را خوب متصل کنید.

 -1میزان مقاومت داخلی بسیار زیاد است.
 -2دیسک کثیف یا خراب است
 -3اتصال به آنتن

صدا واضح نیست

 -1اتصال بلندگوها را خوب متصل کنید.
 IC -2آمپلیفایر را تعویض کنید.
 -1اتصال را خوب برقرار کنید.
 IC -2فرکانس را تعویض کنید.
دیسک را به طور صحیح در جایش قرار دهید.

 -1یک تراک ( )Trackاز بلندگو باز است.
 IC -2آمپلیفایر شکسته است.
 -1صفحه نمایش خاموش است.
 -2زمان یا شماره ناقص است.
دیسک درست جاگذاری نشده است.

یک ترک ( )Trackتکرار میشود.

 -1دیسک را تعویض کنید.
 -2دیسکخوان را تمیز کنید.

 -1دیسک خراب یا کثیف است.
 -2دیسکخوان کثیف است.

صفحه نمایش کار نمیکند و یا اشتباه نمایش
میدهد.
کار نمیکند.
دیسک را نمیخواند.
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 -9جداسازی

موج FM
ردیف امواج رادیو
فرکانس متوسط
حساسیت
ثبت فرکانس متوسط
موج AM
ردیف امواج رادیو
فرکانس متوسط
حساسیت
ثبت فرکانس متوسط

پخش CD
میزان پارازیت  /سیگنال
میزان فرکانس
جدا کردن کانالها
کانورتر D/A
ضد شوک الکترونیکی
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سایر
خروجی دستگاه
قدرت دستگاه
توان بلندگو

وضعیتهای اضطراری

وضعیتهای اضطراری

راهنمای استفاده از خودروهای سواری MVM110

وضعیتهای اضطراری
آچار چرخ ،الستیک زاپاس

آچار چرخ و الستیک زاپاس در محل مخصوص
تایرهای یدکی زیر صندوق عقب خودرو تعبیه
شده است.
باال بردن
نوع جک
 600کیلوگرم
حداکثر تحمل وزن
نوع روغنی

نوع لیتیوم

هشدار
 -1الستیک زاپاس و آچار چرخ را محکم
در جای مخصوص خود ببندید تا از بروز
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جراحات ناشی از ترمز ناگهانی یا تصادف
جلوگیری شود.
 -2جکی که در این خودرو قرار داده شده
است فقط مخصوص همین خودرو طراحی
شده است و نباید از آن برای خودروهای دیگر
یا وزنهها استفاده کرد.
 -3پس از جک زدن خودرو ،موتور را نباید
استارت زد یا روشن کرد زیرا ممکن است
تصادفی رخ دهد.
 -4هرگز زیر خودرویی که فقط به وسیلهی
جک باال نگه داشته شده است ،نروید و در
صورت نیاز به کار در زیر خودرو ،اطمینان
حاصل کنید که با بست محکمی نگاه داشته
شده باشد.

تعویض چرخ

برای جلوگیری از هرگونه حادثهای ،باید از این
توصیهها هنگام تعویض الستیک پیروی شود:
• خودرو را به کنار جاده و خارج از رفت و آمد و
منطقهی امنی هدایت کنید.
• خودرو را در جادهای صاف پارک کنید.
• موتور را خاموش کنید و سوئیچ را بیرون

بیاورید.
• چراغ فالشر خطر را روشن کنید ،ترمز دستی
را بکشید ،دستهی دنده را در دندهي « »1و یا
دندهی عقب « »Rدر صورت نیاز قرار دهید.
• دو عدد چوب یا بلوک مناسب به طور مورب
در جلو و عقب چرخ مقابل ضربدری الستیک
پنچر شده بگذارید تا از حرکت خودرو هنگام جک
زدن جلوگیری شود.
• صفحهی هشدار مثلثی را در فاصلهی 10
متری خودرو نصب کنید.
• همهی سرنشینان باید از خودرو خارج شوند و
در محل امن و دور از رفت و آمد منتظر بمانند.

گامهای تعویض چرخ

• قالپاق چرخ را بردارید.
• همهی مهرههای چرخ را با آچار چرخ یک دور
کامل بچرخانید و شل کنید ولی پیچ مهرهها را پیش
از بلند شدن چرخ خودرو از زمین پیاده نکنید.
• تورفتگیهایی در جلو و عقب خودرو وجود
دارد که مخصوص جک زدن است.
جای قرار دادن جک با بریدگیهای نیم دایرهای
مشخص شده است .جک را به طور عمودی در

وضیعتهای اضطراری
نزدیکی جلو یا عقب چرخی که باید تعویض شود،
قرار دهید .مهرهی جک را با دست در جهت
حرکت عقربههای ساعت بچرخانید تا سر جک
با شاسی تماس یابد.

• میله جک را در جهت حرکت عقربههای
ساعت بچرخانید تا خودرو را بلند کند و باالی
جک در تورفتگی محل زدن جک کام ً
ال جا بیفتد
و چرخ از زمین (حدود سه سانتیمتر) بلند شود.
چرخ را بیش از اندازه بلند نکنید .وضعیت جک
را دوباره کنترل کنید تا امکان سر خوردن جک
موقع تماس با خودرو و آغاز بلند کردن آن به
وجود نیاید.

• مهرهی اتصال چرخ را در جهت عکس
عقربههای ساعت بچرخانید و ابتدا مهرهها و
سپس چرخ را پیاده کنید.
• چرخ زاپاس را جا بیندازید و مهرههای آن را با
دست در جهت عقربههای ساعت سفت کنید.
• جک را در خالف حرکت عقربههای ساعت
بچرخانید و خودرو را آرام ،آرام پایین بیاورید.
• مهرههای چرخ را بر اساس ترتیب ضربدری
نشان داده شده و یک در میان ( )4-3-2-1و
هماندازه ،کمکم سفت کنید.

• قالپاق چرخ را در سر جایش قرار دهید .اگر
مهرههای نامناسب در چرخ به کار رود یا مهرهها
را خوب سفت نکرده باشید ممکن است چرخ شل
شود و کنترل خودرو از دست خارج شود.
• از مهرههای مناسب چرخ استفاده کنید.
• اطمینان حاصل کنید که مهرههای چرخ در
جای صحیح خود قرار گرفته و کام ً
ال سفت شده
باشند.
• هرگز روغن موتور یا گریس به مهرههای چرخ
نزنید.
هشدار
هنگام استفاده از جک ،خودرو ممکن است
در وضعیت بیثباتی باشد و منجر به بروز
حادثهای شود .از اینرو  -1:جک را درست
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در جای مخصوص آن قرار بدهید -2 .موقع
نصب جک ستون عمودی آن را روی زمین
بگذارید -3 .زیر خودرویی که با جک بلند
شده است نروید و موتور را هنگامی که خودرو
روی جک است روشن نکنید -4 .پیش از
گذاشتن جک ،از سرنشینان خودرو بخواهید
از آن خارج شوند و در جای امنی منتظر
بمانند -5.این جک فقط برای بلند کردن این
خودرو هنگام تعویض الستیک طراحی شده
است -6 .خودرو را روی سطح ناهموار ،یخ
زده یا لغزنده جک نزنید -7 .جک را در طرف
نزدیکتر به چرخی که قرار است تعویض شود،
نصب کنید -8 .پیش از جک زدن اطمینان
حاصل کنید که ترمز دستی را کشیدهاید و
دستهی دنده را در دنده « »1یا دنده عقب
« »Rدر صورت لزوم ،قرار دادهاید -9 .هرگز
در جایی که ترافیک سنگینی دارد ،اقدام به
تعویض الستیک نکنید.
توجه ویژه :اگر دربارهی تعویض الستیک شک
داشتید ،با نزدیکترین مرکز خدمات پس از
فروش مدیران خودرو برای کمک تماس بگیرید.
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استارت به وسیله کابل کمکی

در صورتی که باتری خود ماشین به اندازه کافی
شارژ نداشته باشد ،ممکن است از باتری دیگر
ماشینها برای استارت زدن استفاده شود .هر نوع
اشتباه فردی در این عملیات ممکن است باعث
انفجار و صدمات شخصی و یا مالی به سیستم
الکتریکی خودرو شود.
• هیچگاه باتری ماشین را در نزدیکی آتش قرار
ندهید.
• هیچگاه اجازه ندهید که الکترولیت باتری به
چشمان ،پوست ،لباس و الیه رویی رنگ خودرو
شما تماس داشته باشد.
• الکترولیت حاوی اسید سولفوریک ممکن
است باعث آسیب و صدمات سخت در اثر تماس
مستقیم شود.
• پوشش عینک محافظ چشم جهت جلوگیری
از صدمات ناشی از مواد شیمیایی به صورت موکد
جهت کاهش ریسک خطرپذیری توصیه میشود.
• مطمئن شوید که میزان ولتاژ باتری ( 12ولت)
بوده و همانند باتری اصلی خودرو میباشد.

• باتری را که خوب شارژ نشده است را متصل
نکنید.
• هرگز غیر از مواقع ضروری اتصال با باتری
دیگر برقرار نکنید.
• هرگز بر روی باتری که در حال اتصال با باتری
دیگر است ،خم نشوید.
• هرگز از دو کابل هادی جریان برای استارت
زدن استفاده نکنید.
• ترمز دستی را کشیده و دنده را در حالت
خالص قرار دهید .انتهای یکی از کابلهای کمکی
را به قطب مثبت وصل نمایید( .عالمت « »+و
« »-بر روی باتری وجود دارد).
• انتهای دیگر کابل را به قطب مثبت باتری که
ضعیف است وصل نمایید.
• انتهای دیگر کابل را به قطب منفی باتری
کمکی وصل نمایید.
• انتهای دیگر کابل را به بدنه موتور و یا پیچ
دسته موتور وصل نمایید .هرگز به طور مستقیم
کابل منفی باتری کمکی را به قطب منفی باتری
ضعیف وصل ننمایید .محل اتصال باید دور از
باتری که ضعیف است ،باشد .از اتصال کابل منفی

وضیعتهای اضطراری
به قطعاتی که متحرک هستند ،اجتناب کنید.
• خودرویی که باتریاش را به عنوان کمکی
ارایه نموده است باید روشن و در حال کار باشد
و خودرویی که نیاز به باتری کمکی دارد برای
شروع به کار (استارت زدن) به  1دقیقه استارت
نیاز دارد.

وضعیت اضطراری

ادامه وضعیت استارت زدن نباید بیش از  12ثانیه
به طول انجامد و به محض شروع به کار موتور
میبایست کابلهای اتصال را جدا نمود.
هشدار
اگر خودرو با سیم کمکی روشن شود تمام
ادوات الکتریکی خودرو میبایست خاموش
باشند ،در غیر این صورت دیگر سیستمها
یا قطعات خراب خواهند شد .خودرو را
هرگز با هل دادن یا کشیدن روشن نکنید
زیرا کاتالیزور اگزوز و دیگر قطعات الکتریکی
خراب خواهند شد.

بکسل کردن خودرو

چنانچه نیاز به بکسل کردن خودرو باشد ،با
نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش مدیران
خوردو تماس بگیرید .باید روال مناسب باال بردن
و بکسل کردن خودرو به اجرا گذاشته شود تا از
آسیب رسیدن به آن جلوگیری شود .موقعی که
خودرو با باال بردن چرخها بکسل میشود باید این
گامها اتخاذ شود:
• چراغهای فالشر خطر هر دو طرف را روشن
کنید.
• سوئیچ موتور را در وضعیت « »lقرار دهید.
• دستهی دنده را در وضعیت خالص ()N
بگذارید.
• ترمز دستی را آزاد کنید.
• خودرو باید به نحوی بکسل شود که چرخهای
جلو روی زمین قرار نگیرند.

باشند ،آسیب شدیدی به گیربکس آن وارد
خواهد شد .از اینرو ،خودرو باید با بلند کردن
چرخهای جلو بکسل شود .میتوان خودرو
را به وسیلهی گاری مخصوص یا صفحهی
چرخدار ،بکسل کرد.

بکسل کردن اضطراری

در طی زمان بکسل اضطراری ،تجهیزات کمکی
بکسل به صورت مناسب باید مورد استفاده قرار
گیرند .قالبهای مخصوصی در جلو و عقب
سپرهای خودرو برای این امر وجود دارند .زمانی
که خودرو در حال کشش با قالبها و کابلهای
مربوطه است:

هشدار
اگر خودرو را از چرخهای عقب بکسل کنید
و چرخهای جلو آن روی زمین قرار داشته
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 -1پوشش روی قالب را باز کنید.
 -2کابل را به قالب متصل کنید.
 -3چراغهای اعالم (فالشرها) را در هر دو خودرو
روشن کنید.
 -4دنده را در دنده خالص قرار دهید و ترمز
دستی را بخوابانید.
 -5سویچ خودرو را در وضعیت “ ”IIقرار دهید
و فرمان را آزاد کنید تا چراغ قرمز و بوق و برف
پاککن در اختیار شما باشند.
 -6فقط خودرو راهنما است که قادر به گردش
به جهتهای مختلف و نیز توقف و حرکت خودرو
شما میباشد.
 -7شیشه خودرویی را که بکسل میشود ،پایین
بکشید.
برای کنترل طرح گردش داخلی خودرو و جهت

جلوگیری از نفوذ دود اگزوز خودرو هدایتکننده
به خودرو هدایتشونده.
هشدار
زمانی که خودرو بکسل میشود به وسیله
کابل کشنده ،خودرو بکسلشونده ممکن
است به علت چرخها ،گیربکس یا در اثر
خرابی سیستم ترمز برگردد.
در این وضعیت باید به نکات زیر توجه نمود:
 -1سویچ را نچرخانید( .ممکن است فرمان
قفل شود و قادر به گرداندن فرمان نباشید).
 -2اطمینان حاصل کنید که دو سر کابل در
قالبها خوب بسته شدهاند .برای اطمینان هر
دو سر کابل را بکشید.

وضعیت کمکی

زمانی که در جاده نرم (شن ،ماسه ،گل) و زمانی
که در گودال یا چالهای فرو میرود و نمیتواند از
آن خارج شود ،گیربکس خودرو را باید از دنده 1
به دنده  Rو از دنده  Rبه دنده  1تغییر دهید
و به آهستگی بر روی پدال گاز فشار دهید .زیاد
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فشار آوردن بر روی پدال گاز باعث صدمه به دیگر
قسمتهای موتور میشود .اگر پس از تمام این
تالشها خودرو از گودال در نیامد ،از خودرویی
دیگر کمک بگیرید.

سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری
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نمای موتور خودروی  MVM110سه سیلندر
6

5

3 4

7
 -1منبع انبساط (ذخیرهي) مایع رادیاتور
 -2درپوش شمعها
 -3کویلها
 -4مخزن مایع ترمز
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 -5باتری
 -6جعبه فیوز
 -7محفظه فیلتر هوا
 -8قفل درب موتور

2

8

1

11 10 9
 - 9گیج روغن (سیخ روغننما)
 -10مخزن مایع شیشهشور
 -11مخزن روغن هیدرولیک فرمان

سرویس و نگهداری
نمای موتور خودروی  MVM110چهار سیلندر
6

 -1منبع انبساط مدار خنککننده
 -2درپوش شمعها
 -3کویل دوبل
 -4مخزن مایع ترمز

5

4

7

3

 -5جعبه فیوز
 -6باتری
 -7محفظه فیلتر هوا
 -8قفل درب موتور

2

8

1

11 10 9

 -9گیج روغن موتور
 -10مخزن مایع شیشهشور
 -11مخزن روغن هیدرولیک فرمان
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احتیاطهای الزم در جهت تعمیر:

در هنگام تعمیر و بررسی وسیله نقلیه مراقب
باشید به خودتان آسیب نرسانید .در هنگام
تعمیر به دستورالعملهای نوشته شده روی
قطعات دقت کنید .موتور را خاموش کنید و
اگر موتور گرم است ،صبر کنید تا موتور سرد
شود ،سپس اقدام به تعمیر نمایید .وقتی در زیر
وسیله مشغول تعمیر و یا بازرسی هستید ،از پایه
استفاده کنید ،و از جک خودرو به عنوان ابزار
حفاظتی برای باال نگه داشتن خودرو استفاده
نکنید .مواد آتشزا و شعلهور و الکتریکی را از
باتری دور نگه دارید و برای جلوگیری از حادثه
ناگهانی همه قسمتها به یکدیگر ربط دارند.
در هنگام اتصال باتری ،قطبهای باتری را جا
به جا قرار ندهید .مواظب باشید خدشهای به
باتری خودرو وارد نشود وقتی در محیط بسته
کار میکنید مثال وقتی در مرکز تعمیرات کار
میکنید از شرایط تهویه خوب هوا اطمینان
حاصل نمایید( .مخصوصا وقتی که موتور روشن
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است) .مواظب باشید روغن و مایع خنککننده
و سایر مواد سیال دور از دسترس کودکان قرار
گیرند .وقتی روغن و یا مواد سیال و یا مخزن را
خالی میکنید ،از مواد دفعکننده ویژه استفاده
نمایید .وقتی در زیر خودرو کار میکنید چرخهای
خودرو را با یک یا چند ( Tire holderدنده)5
ثابت کنید ،و ترمز دستی را بکشید ،در غیر این
صورت ممکن است حرکت خودرو صدمات
شدیدی را منجر شود .برای جلوگیری از آسیب
موتور را خاموش کنید و سویچ استارت را بردارید
مگر این که نیاز داشته باشید موتور روشن باشد.
اگر هنگامیکه در زیر خودرو کار میکنید ،باید
خودرو روشن باشد ،تمام مواد احتمالی خطرساز
را دور از موتور قرار دهید و یا مایع خنککننده
موتور را نیز از موتور دور نگه دارید زیرا ممکن
است این مواد به شخص و خودرو آسیب برسانند
و در هنگام کار ،ساعت ،دستبند ،انگشتر و سایر
اشیا فلزی خود را درآورید.

اقدامهای احتیاطی ایمنی

فن موتور ممکن است در هر زمانی به کار بیفتد،
هنگام چک کردن آن احتیاط کنید تا از صدمه
زدن احتمالی به خودتان جلوگیری شود .فن
خنککنندهی موتور از طریق  ECUکنترل میشود
و ممکن است به صورت ناگهانی عمل کند.
هشدار
زمانی که موتور روشن است ،به اجزای برقی،
بخشهای داغ و سیستم اگزوز دست نزنید.

مواردی را که راننده باید کنترل کند

بازبینیهای ایمنی و عملکرد مناسب خودرو را به
اجرا گذارید.
بازبینیهای زیر توصیه میشود:
بازبینیهای خارجی
• فشار باد الستیکها و میزان فرسایش آنها را
بازبینی کنید
• شل شدن مهرهي چرخ را چک کنید

سرویس و نگهداری
• چک کنید آیا کارکرد خودرو عادی است
• چک کنید آیا روغن ،آب ،سوخت و مایعات
نشتی ندارند
• انعطافپذیری چرخ را هنگام رانندگی کنترل
کنید
• ترمز دستی را چک کنید
• کنترل کنید آیا بوق ،ابزارها و چراغهای راهنما
به خوبی عمل میکنند
• آمپر بنزین و سطح مخزن سوخت را چک کنید
• وضعیت آینهها را کنترل کنید
• حرکت آزاد پدال ترمز و کارکرد آن را بازبینی
کنید
• چک کنید آیا کمربند ایمنی راننده را میتوان
به خوبی بست
• سطح روغن را چک کنید
• سطح آب رادیاتور را در مخزن رادیاتور چک
کنید
• وضعیت باتری را کنترل کنید
• سطح مایع برف پاککن را چک کنید
• سطح روغن ترمز را چک کنید
• سطح روغن فرمان هیدرولیکی را بازبینی کنید.

شیوهی کنترل روغن موتور

اطمینان حاصل کنید که سطح روغن موتور تا جای
مشخص شده قرار گرفته و روغنکاری مناسبی انجام
شده باشد .سطح روغن را بازبینی کنید زیرا در حین
رانندگی روغن به مرور زمان تبخیر میشود.
برای بازبینی روغن ،خودرو را روی سطحی صاف
پارک کنید .چند دقیقهای صبر کنید تا روغن
موتور به کارتل بازگردد .اگر موتور سرد باشد ،این
بازگشت مدت زیادی طول میکشد.
کنترل سطح روغن :گیج روغن را بیرون بیاورید
و با پارچهی بدون پرزی تمیز و خشک کنید.
سپس آن را مجددا ً تا آخر جا بزنید .گیج را دوباره
بیرون بیاورید و سطح روغن را بازدید کنید.
سطح روغن باید بین عالمتهای ) L (LOWو
) H (HIGHباشد.
اگر سطح روغن پایینتر از عالمت  Lبود ،در
مخزن روغن را باز کنید و روغن توصیه شده را تا
سطح  MAXدر آن بریزید .بیش از اندازه MAX

پر نکنید ،در غیر این صورت مصرف روغن افزایش
خواهد یافت و این امر موجب دودگرفتگی شمع و
رسوب کربن میشود.
هنگامی که روغن موتور را اضافه میکنید ،حتماً
باید از همان نوع و درجهی روغن قبلی باشد.

هشدار
از تماس مرتب بدن با روغن موتور اجتناب ورزید
در غیر این صورت ،مبتال به بیماری پوستی
خواهید شد .اگر پوست با روغن موتور تماس
پیدا کرد باید فورا ً با آب و صابون یا تمیزکننده
دست ،کام ً
ال شسته شود .روغن موتور استفاده
شده باید دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
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روغن موتور نامناسب و یا بیش از اندازهی الزم،
به موتور صدمه میزند.
روغن موتور را به موقع و به صورت منظمی
بازدید کنید .روغن را تا اندازهی الزم اضافه
کنید .از افزایش بیرویهی روغن موتور
خودداری کنید.

احتیاطهای ویژه

اغلب مسافت رانندگی کمتر از  3000کیلومتر
است .درجهی حرارت هوا همیشه زیر صفر
است و بخش عمدهی فاصلههای رانندگی کمتر
از  3000کیلومتر است ،و یا رانندگی به طور
متناوب با دندهی خالص و یا با سرعت پایین
(و روشن  /خاموش کردنهای مکرر) صورت
میگیرد ،و یا رانندگی در منطقهی غبارآلود.

آسیبهای وارد به موتور بر اثر استفاده از روغن
موتور نامناسب مشمول گارانتی نخواهد بود.

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن

روغن موتور باید به موقع و بر اساس مسافت
پیموده شده تعویض شود زیرا ممکن است روغن
موتور با مرور زمان و حرکت موتور فاسد شود.
بر اساس شرایط خاص همچون استارت مکرر
موتور ،سرد و خاموش کردن فراوان در خیابانهای
شهری ،تعویض روغن موتور باید در فاصلههای
کوتاهتری صورت گیرد.
بر اساس برنامهی سرویس توصیه شده ،روغن
موتور و فیلتر روغن را تعویض کنید.
شرایط سخت:
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هشدار
روغن و مخزن آن برای سالمتی انسانها و
محیطزیست خطرناک است .مواد زاید روغن
را مانند سایر زبالههای معمولی به حساب
نیاورید .دفع این زبالهها میبایست طبق
قوانین خاص مرکز تعمیرات خدمات پس از
فروش مدیران خودرو و یا قوانین بخش دفع
امنیتی زبالهها صورت گیرد.

سطح مایع سیستم خنککننده موتور

اختالفات  3سیلندر و  4سیلندر
روغن موتور
مسافت طی شده و گنجایش روغن خودروی گنجایش روغن خودروی
زمان جهت تعویض  3 MVM110سیلندر  4 MVM110سیلندر
روغن
تیپ موتور  SQR 372تیپ موتور SQR 472
در شرایط عادی
 5000کیلومتر یا  6ماه
در شرایط سخت
 3000کیلومتر یا  3ماه

با تعویض فیلتر 2/9لیتر با تعویض فیلتر  3/6لیتر

(رادیاتور)

سیستم خنککننده باید با مایع خنککنندهی
بهعالوه ضدیخ استاندارد و بر پایه گلیکول پر
شود .با غلظت معمولی ،مایع خنککننده حاوی
محلول مؤثری برای جلوگیری از خوردگی
و یخزدگی هم هست .بنابراین ،نمیتوان آب
معمولی را حتی در فصل تابستان جایگزین مایع
مخصوص رادیاتور کرد.

سرویس و نگهداری
غلظت مایع خنککنندهی موتور
غلظت مایع خنککنندهی موتور
آب

ضدیخ

منطقه معتدل

٪50

٪50

منطقه سرد

٪40

٪60

تعویض مایع خنککننده
هنگامی که موتور سرد است ،مایع خنککننده
باید در مخزن رادیاتور بین عالمتهای  MAXو
 MINباشد .سطح مایع با افزایش درجهی حرارت
موتور باال میرود و با سرد شدن آن پایین میآید.
اگر سطح مایع خنککننده زیر  MINباشد،
مخلوط ضدیخ و آب را به نسبت  50درصد آب و
 50درصد ضدیخ بیفزایید تا جلوگیری از خوردگی
و یخزدگی شود.
در شرایط هوای سرد از مخلوط ضدیخ به نسبت
 40درصد آب و  60درصد گلیکول استفاده
کنید.

گنجایشمایعخنککننده گنجایشمایعخنککننده
فاصله سرویس خودروی  3 MVM110سیلندر خودروی  4 MVM110سیلندر
تیپ موتور SQR 472
تیپ موتور SQR 372
40/000کیلومتر
یا هر دو سال

 3/8لیتر

 4/56لیتر

هشدار
هرگز درب رادیاتور را هنگام گرم بودن موتور
باز نکنید .سوختگیهای شدید حاصل از خروج
غیر عادی مایع تحت فشار ایجاد میشود .در
مخزن رادیاتور را موقعی که موتور و آب گرم
است باز نکنید .ضدیخ موجود در رادیاتور ممکن
است به پوست و چشمان شما آسیب برساند.

از اینرو ،باید تدابیر الزم به منظور جلوگیری
از تماس ضدیخ با چشم و پوست اتخاذ شود.
اگر دست و چشم با مایع خنککننده تماس
پیدا کرد ،فورا ً با آب مناسبی بشویید .اگر درد
برطرف نشد ،به پزشک مراجعه کنید .محتوی
ضدیخ در رادیاتور نه بیش از  60درصد و نه
کمتر از  50درصد است ،از الکل یا متانول
استفاده نکنید.
در مخلوط مایع خنککننده موتور از آب سبک
استفاده کنید و بیش از اندازه مایع خنککننده
اضافه نکنید .اگر سیستم خنککننده موتور غالباً
مایع کم میکند ،با نزدیکترین مرکز خدمات
پس از فروش مدیران خودرو برای بازبینی
سیستم خنککننده تماس بگیرید .فقط ضدیخ
و مایع خنککنندهای استفاده نمائید که شرکت
مدیران خودرو توصیه نموده است.

گرم کردن موتور

اگر درجهی آب رادیاتور نشاندهندهي درجهی
باالیی است یا اینکه به عوامل دیگری در گرم
شدن موتور مشکوک هستید ،خودرو را متوقف و
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آن را چک کنید.
 A/Cرا روشن کنید ،چند دقیقهای موتور را در
دندهی خالص قرار دهید .چک کنید آیا فن
خنککننده کار میکند .اگر کار نمیکند ،سوئیچ
موتور را خاموش کنید و از مراکز خدمات پس از
فروش مدیران خودرو کمک بخواهید.
چنانچه فن کار میکرد ،درب موتور را باز کنید،
موتور را در دندهی خالص بگذارید و منتظر شوید
تا موتور سرد شود.
اگر فن کار میکند اما درجهی حرارت همچنان
باالست ،موتور را خاموش کنید و بگذارید موتور
سرد شود .سپس سطح مایع خنککننده موتور
را چک کنید .اگر سطح مایع پایین آمده باشد،
نشتی شلنگ مخزن آب ،شلنگ رابط ،مخزن آب
و پمپ را کنترل کنید.
اگر هر گونه نشتی دیدید ،موتور را روشن نکنید،
فورا ً موضوع را با نزدیکترین مرکز خدمات پس از
فروش مدیران خودرو در میان بگذارید.
هشدار
بخار ناشی از گرم کردن موتور به پوست
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آسیب میرساند ،افراد را از چنین بخار داغی
دور نگه دارید .موتور را خاموش کنید و اجازه
دهید موتور سرد شود .پس از ناپدید شدن
بخار ،درب موتور را باز کنید.
توجه ویژه :هرگز پیش از خنک شدن سیستم
خنککنندهي موتور ،در مخزن انبساط آب
رادیاتور را باز نکنید تا از سوختگی خودتان
جلوگیری به عمل آورید.

روغن ترمز

روغن ترمز خاصیت رطوبتگیری باالیی دارد.
اگر رطوبت بیش از اندازهای جمع شد ،کارکرد
سیستم ترمز هیدرولیکی ممکن است صدمه
ببیند .لذا باید روغن ترمز بر اساس برنامهی
مشخصی که در این کتابچهي راهنما ارایه شده
است ،تعویض شود.
سطح روغن ترمز در مخزن باید زیر عالمت MAX
و باالی عالمت  MINباشد .سطح پایین روغن
ترمز نشاندهندهی وجود نشتی در سیستم ترمز
یا مصرف است .باید فورا ً در نزدیکترین مرکز
خدمات پس از فروش مدیران خودرو چک و

تعمیر شود.

برنامه سرویس

گنجایش مخزن روغن ترمز

روغن ترمز را هر دو سال یا
 50/000کیلومتر تعویض نمایید

 0/45لیتر

پیش از دوباره پر کردن روغن ترمز ،اطراف مخزن
آن را تمیز کنید و سپس در مخزن روغن ترمز
را باز کنید .مخزن را تا عالمت حداکثر  MAXپر
کنید .د ِر مخزن ترمز را محکم ببندید.
هشدار
مایع ترمز به پوست و چشم آسیب میرساند.
مواظب باشید این مایع با چشم و دست تماس
پیدا نکند .اگر مایع ترمز با دست و یا چشم

سرویس و نگهداری

شما تماس پیدا کرد ،با آب فراوان چشم و
دست خود را بشویید و اگر دردی در چشم یا
پوست احساس کردید ،فورا به پزشک مراجعه
نمایید .برای امنیت و حفاظت ،مایع ترمز را
در مخزنهای ویژه نگهداری کنید .مایع ترمز
را میبایست در مرکز خدمات مدیران خودرو
تعویض نمود .اگر سیستم ترمز نقص داشته
باشد آن را تعمیر نمایید .مخزن مایع ترمز
را قبل از برداشتن درب مخزن پاک و تمیز
نمایید .از مایع ترمز مجاز شرکت مدیران
خودرو استفاده نمایید.
نکته مهم  :از مایع ترمز برای نقاشی روی
اتومیل استفاده نکنید .اگر این مایع با رنگ
وسیله تماس پیدا کرد ،فورا وسیله را با آب
بشویید.

روغن گیربکس

روغن گیربکس را فقط زمانی که موتور خاموش
است میتوان چک کرد .خودرو را روی سطحی
صاف پارک کنید و گیربکس را زمانی کنترل کنید

که کام ً
ال سرد شده باشد ،به اندازهای که بتوانید به
آن دست بزنید.
در مخزن گیربکس را باز کنید .سطح روغن گیربکس
را کنترل کنید .سطح روغن باید به د ِر مخزن برسد.
اگر بیش از اندازه پایین باشد آن را پر کنید تا از
گلوگاه فیلر سرریز شود .در مخزن را سفت ببندید.

هشدار
بعد از حرکت خودرو ،دمای مایع باال میرود.
صبر کنید تا مایع و درب مخزن سرد شوند.
برای حفظ امنیت مایع را در مخازن مخصوص
نگهداری نمایید.

فیلتر هوا

اگر خودرو را در شرایط غبارآلود میرانید ،فیلتر
هوا را به صورت مرتب تمیز یا تعویض کنید (بر
اساس فاصلههای توصیه شده عمل کنید).

از روغن گیربکس مشخص شده در جدول روغن
استفاده کنید .پس از بستن در مخزن روغن ،بررسی
کنید مبادا نشتی یا خرابی وجود داشته باشد.
برنامه سرویس گنجایش روغن گیربکس گنجایش روغن گیربکس
خودروی  4سیلندر
خودروی  3سیلندر
MVM110
کیلومتر
هر 30/000
 2/1لیتر
 2/1لیتر
یا هر یک سال

هشدار
اگر مدت طوالنی فیلتر هوا را تعویض
نکردهاید ،این کار به عملکرد موتور و اجزاء
موتور آسیب میرساند.
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برنامه تعویض فیلتر هواکش
فیلتر هوا هر  15/000کیلومتر یا هر شش ماه
تعویض گردد
در شرایط سخت هر  5/000کیلومتر یا هر سه
ماه تعویض گردد

شمع

شمع را بر اساس برنامهی تعیین شده کنترل
کنید .اگر رسوب کربن سنگینی روی شمع نشسته
باشد ،جرقهی قوی مورد نیاز به وجود نخواهد آمد
و موجب کاهش قدرت موتور میشود.
رسوبهای کربنی را از روی شمعها پاک کنید.
از برس برای تمیز کردن الکترودها استفاده کنید
و کربن روی چینی شمع را برطرف کنید؛ سپس
هوای فشرده را به آن بدمید .چینی باالیی باید
تمیز شود .فاصله دهانه شمع را تنظیم کنید
(استاندارد خالصی  0/9 mmاست).
فاصله سرویس
هر  30/000کیلومتر یا  18ماه تعویض کنید
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تعویض شمعها
• گرد نشسته بر شمع را پاک کنید.

• سیم باال را جدا کنید ،سپس شمع را با استفاده
از آچار مخصوص شمع باز کنید.
• شمع نو یا شمع تمیز شده را با استفاده از
دست جا بیندازید ،شمع را چند دور در جهت
حرکت عقربهی ساعت بچرخانید .اگر شمعها به
راحتی نمیچرخند ،آن را بردارید و دوباره سعی
کنید .از درگیر شدن کامل آن بین پیچ سرسیلندر
و پیچ شمع اطمینان حاصل کنید.
• شمع را با آچار تا حد مجاز سفت کنید.
()25 N.m
• وایر شمعها را با ترتیب صحیح وصل کنید.
هشدار
اگر شمع خودرو به درستی قرار نگرفته
باشد و یا از نوع نامرغوب باشد ،به موتور و
قسمتهای مختلف آن آسیب وارد میشود.
برای جلوگیری از آسیب دیدن موتور
میبایست موارد زیر رارعایت کنید:
 -1شمع خودرو را با آچار مخصوص محکم

کنید و آن را بیش از حد سفت نکنید ،در غیر
این صورت بدنه سیلندر آسیب میبیند.
 -2وقتی آن را میبندید و یا باز میکنید ،آن
را همسوی دریچه مخصوص قرار دهید.
 -3در ابتدا شمع خودرو را با دست محکم
کنید.
 -4در هنگام وصل کردن سیمهای شمع،
دستههارا هل دهید نه خود شمع را.
 -5از شمع خودرو با سایر مارکها استفاده
ننمایید.
 -6دریچه مخصوص شمع را پر نکنید.
 -7وقتی دمای موتور باالست و میخواهید
شمع خودرو را بردارید ،مواظب باشید
دستتان نسوزد .

تسمهها

تسمه را به صورت صحیحی جا بیندازید و از
کشش تسمه اطمینان حاصل کنید تا سایر اجزای
فعال همچون دینام و سیستم  A/Cآسیب نبینند،
اگر تسمه فرسودگی ،بریدگی ،سوختگی یا شلی
دارد ،تسمه را تعویض کنید.

سرویس و نگهداری

هشدار
موقع کنترل تسمه ،موتور را روشن نکنید
زیرا باعث فشار آمدن ،شکستن و پیچ خوردن
اجزای متحرک میشود.

مایع شست و شوی شیشه جلوی
خودرو
از مایعهای مخصوص استفاده نمایید.

هشدار
اگر در هنگام رانندگی ،شوینده خوب کار
نکند خطرناک خواهد بود .مایع شوینده را
قبل از رانندگی بررسی کنید.
ضدیخها به رنگ خودرو آسیب میرسانند،

بنابراین:
 -1ضدیخ را با مایع شوینده مخلوط
ننمایید.
 -2به مایع شوینده آب اضافه ننمایید ،زیرا
ممکن است آب یخ بزند و مخزن شوینده
آسیب ببیند و سایر قسمتهای سیستم
شست و شوی شیشه جلو آسیب ببینند.
 -3از مایع شوینده با مارک مخصوص
استفاده نمایید زیرا سایر مارکها ممکن
است به سیستم شوینده آسیب برسانند.

برف پاککن شیشه جلوی خودرو

برف پاککن باعث میشود دید راننده وسیعتر
شده و امنیت در هنگام رانندگی باال رود .مرتبا
برف پاککن را بررسی کنید و در صورت نیاز،
آن را تعویض نمایید  .برای پاک کردن عالمت
سیلیکونی روی شیشه از هر مادهای استفاده
ننمایید و از مواد براقکننده برای روی شیشه
استفاده نکنید .این مواد ممکن است روی شیشه
خط بیندازد .گرد و غبار روی شیشه جلوی خودرو
روی دید راننده تاثیر میگذارد .بنابراین مرتبا

شیشه را تمیز نمایید .اگر برف پاککن خوب کار
نمیکند ،شیشه جلو و خود برف پاککن را با یک
شوینده خوب تمیز نمایید و آن را کامال با آب
بشویید .در صورت نیاز برف پاککن را تعویض
نمایید.
تعویض برف پاککن
تیغهها را فشار دهید و از جای خود در آورید و
تیغههای جدید را جایگزین نمایید.
هشدار
محلولها و سوخت و سایر ترکیبات رنگ به
تیغههای برف پاککن آسیب میرسانند .از
تماس این مواد با برف پاککن جلوگیری
نمایید.

101

راهنمای استفاده از خودروهای سواری MVM110

تعمیر باتری

باتریهای مختلفی با شکلهای مختلف در وسیله
استفاده میشوند .یک باتری نو و بدون تعمیر را
میبایست برای وسیله خود مورد استفاده قرار
دهید .اما برای باتریهایی که تعمیر شدهاند،
مرتبا آن ها را بررسی کنید.

باتری

سر باتری را کنترل کنید مبادا سولفاته شده و
تحلیل رفته باشد .برای از بین بردن هر گونه
سولفاته شدن و زنگزدگی از جوش شیرین و آب
استفاده کنید .به سر باتری روغن وازلین بزنید تا
از خوردگی آنها جلوگیری شود .برای سرویس
بهتر باتری ،از احتیاطهای زیر پیروی کنید:
 باتری را محکم جا بیندازید خانهها و سر باتری را تمیز و محکم نگه دارید.اگر از خودرو برای مدتی طوالنی استفاده
نمیکنید ،سر باتری منفی ( )-را جدا کنید تا از
خالی شدن باتری جلوگیری شود .هر شش هفته
یک بار باتری را شارژ کنید.
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هشدار
اسید باتری قابل اشتعال و آسیبرسان است.
موارد زیر را رعایت کنید -1:باتری را دور از
آتش و شعله نگه دارید -2 .اسید باتری را از
بدنه خودرو دور نگه دارید زیرا به رنگ خودرو
آسیب میرساند -3.برای حفاظت بیشتر،
باتری مستعمل را در مکان خاص دفع کنید
و یا به خدمات مدیران خودرو تحویل دهید
 .قطبین باتری ممکن است عوض شود و این
امر باعث حادثه خواهد شد.

پدال ترمز

با استفاده از پدال ترمز  ،ماشین متوقف میشود
موتور را خاموش کرده پدال را برای چندین مرتبه
فشار دهید تا خال موجود در سیستم ترمز از میان
برود سپس پدال را به آرامی فشار دهید تا زمانی
که احساس کنید با فشار اندکی مواجه شدهاید
مسافت پدال را نیز به خوبی محاسبه کنید اگر
این مسافت چندان مطلوب نبود آن را در اولین
وقت به نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش
مدیران خودرو نشان دهید.

فشار موجود بر روی پدال ترمز

 6-10میلی متر

پدال کالچ

پدال کالچ اگر بیش از اندازه حرکت کند یا این که
با فشار روی آن حرکتی رخ ندهد ،برای کنترل و
تعمیر آن ،به مراکز خدمات پس از فروش مدیران
خودرو مراجعه کنید.

ترمز دستی

هر از گاهی توانایی ترمز دستی را با کشیدن و رها
کردن امتحان کنید .تیلیک ،تیلیکها را بشمارید تا
درگیر شدن ترمز دستی را کنترل کنید ،توانایی ترمز
دستی را با پارک کردن در شیب تند و کشیدن ترمز
دستی آزمایش کنید .اگر تیلیکها در حد مشخص
شده نبود ،برای تنظیم ترمز دستی به مراکز خدمات
پس از فروش مدیران خودرو مراجعه کنید.
جابجایی

 7 - 5کلیک با فشار  20کیلوگرم نیرو

مبدل کاتالیزور

از بنزین سربدار استفاده ننمایید زیرا به مبدل
کاتالیزور و سیستم کنترل الکترونیکی انژکتور

سرویس و نگهداری
آسیب میرساند .در وسایلی که مبدل کاتالیزور
دارند مجرای ورود سوخت به باک آنها کوچک
است .و نمیتوان این خودروها را با نازل بنزین
سربدار تغذیه کرد.

هشدار
برای جلوگیری از آسیبدیدگی مبدل کاتالیزور
از بنزین سربدار استفاده ننمایید.

چرخها و الستیکها

الستیکهایی را که سازندگان در این خودرو به
کار بردهاند با شاسیها مطابقت دارد و حداکثر
آسایش و ایمنی را در حین رانندگی فراهم
میکنند .پیش از مبادلهی انواع الستیکها یا
چرخهای دیگر ،ابتدا با خدماترسان شرکت
مدیران خودرو به منظور دریافت پشتیبانی،

مشورت کنید .استفاده از الستیکها یا چرخهای
نامناسب حادثهآفرین خواهد بود.
فشار باد الستیکها
فشار باد الستیک را با درجهی تنظیم باد (فشار
سنج) زمانی که الستیکها سرد هستند ،به دقت
اندازهگیری کنید .فشار باد تعیین شده برای
رانندگی راحت ،حرکت ایمن و طول عمر الستیک،
امری ضروری است.
فشار باد الستیکها (شامل الستیک زاپاس) را هر
 14روز یکبار یا پیش از مسافرتی طوالنی ،کنترل
کنید.
فشار باد الستیک (PSI) KPA
شرایط

جلو

عقب

 3-1سرنشین

)207 (30

)207(30

 5-4سرنشین

)207 (30

)234(34

کارکرد تأثیر زیانآوری میگذارد .کم بودن فشار
باد الستیک به داغ شدن الستیک و صدمات
داخلی ناشی از آن منجر میشود .در سرعتهای
زیاد کمبود فشار باد ممکن است باعث جدا شدن
آج الستیک و حتی ترکیدن آن شود.

نشانگر پوشش آج تایر

به صورت گاه گاه آج تایرها را مورد بررسی قرار
دهید ،چرا که این امر به شما کمک میکند که
زمان تعویض تایر را متوجه شوید .به طور کلی
نشانگر پوشش آج بر روی تایرها ،قرار گرفته
است .هنگامیکه ضخامت آج تایر  1/6میلیمتر
و یا کمتر باشد ،آنگاه نشانگر ،میان الگوهای

پس از اندازهگیری فشار باد الستیکها سر والو را با
کمی کف صابون بزنید تا اگر نشتی داشت مشخص
شود.
اگر فشار باد الستیکها با دستورالعملهای الزم
مطابقت نکند ،فرسایش الستیکها شتاب مییابد
و بر سالمت و کارآیی خودرو ،سوخت و روغن و
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مربوط به آج قرارگرفته و همچنین موقعیت
پوشش تایرها میتواند با توجه به نشانگر افقی
موجود بر روی تایر ،مشخص شود .به منظور
دستیابی به امنیت هر چه بیشتر ،در صورتی که
عمق آج ،در حدود  2-3میلی متر است ،تایر را
تعویض نمایید .هنگام تعویض تایرها ،از تایرهای
مناسبی استفاده کنید .ابعاد ظاهری تایر ،نوع
و تکنولوژی ساخت هر دو نوع تایر ،اسکنرهای
مربوط به آج تایر ،محور انتقال تایرها نیز میتواند
در این میان ،مهم تلقی شود.
هشدار
تایرهای ترکیبی و یا سایر انواع مارکها،
میتوانند باعث شوند که کنترل وسیله
نقلیه ،ازدست راننده خارج شده و یا حتی
باعث آسیب رسیدن به سایر خودروها شود.
از الستیکهایی استفاده کنید که دارای
گارانتی میباشند .از تایری استفاده کنید که
از سوی شرکت تولیدکننده معرفی شده است.
به طور کلی استفاده از تایرهای فرسوده ،پاره
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و یا آسیبدیده میتواند خطرناک جلوه کند.
در صورت بروز موارد زیر ،از جمله پارگی
آج تایر ،آسیبدیدگی تایر ویا نشانگر ،لطفا
از تایر جدیدی استفاده کنید .تایر مصرفی
میتواند برای سالمت و محیط زیست
خطرناک باشد .به طور کلی ،این نوع تایرها
نباید در بخش زبالههای خانگی قرار بگیرد.
محیطهایی که دارای جادههای لغزنده ،برفی
و یخی میباشند ،میتوانند باعث شوند که
خودرو از کنترل راننده خارج شود .بنابراین
رانندگی را در چنین شرایطی به حداقل
رسانید.
یک در میانی الستیکها
شرایط سرویس چرخهای جلو و عقب متفاوت
است .همچنین وضعیت ساییدگی آنها هم
متفاوت است .بیشتر به سطح جادههایی که
روی آنها رانندگی میکنید ،عادتهای رانندگی
و از این قبیل چیزها ،بستگی دارد .چرخهای

جلو همیشه سریعتر از چرخهای عقب ساییده
میشوند .برای جلوگیری از ساییدگی زودهنگام
الستیکها و طوالنی کردن عمر آنها ،ضروری
است که الستیکها را هر  5/000کیلومتر جابجا،
فشار باد آنها را تنظیم و محکم بودن مهرههای
چرخها را کنترل نمایید.

الستیک یخشکن
اگر از الستیک یخشکن استفاده میکنید ،هر
چهار الستیک را همزمان سوار کنید .هرگز از
شاخص حداکثر سرعت الستیک که سازندهی
چرخها تعیین کرده است ،تجاوز نکنید .استفاده
از الستیک یخشکن باید مطابق فشار باد تعیین
شده از سوی سازندهی الستیک باشد.

سرویس و نگهداری
هشدار
به کارگیری الستیک یخشکن میتواند تأثیر
معکوسی بر ایمنی و کنترل خودرو داشته
باشد .از الستیکهای استاندارد و منطبق
بودن مشخصات آن با الستیکهای اصلی از
نظر اندازه و فشار مجاز استفاده کنید .تا جایی
که شرایط جادهها اجازه میدهد ،از الستیک
یخشکن استفاده نکنید.
زنجیر چرخ
با توجه به شرایط جاده همواره از زنجیر چرخ
استفاده کرده و پیش از نصب نیز آن را بررسی
کنید .هنگام نصب زنجیر چرخ ،لطفا هشدارهای
ارایه شده از سوی تولیدکننده چرخ را مورد توجه
قرار دهید .از طرف دیگر پیش از نصب این بخش
مطمئن شوید که این زنجیر کامال مناسب با چرخ
خودرو شما میباشد .زنجیر چرخ ،همواره باید بر
روی تایرهای جلویی ثابت شود.
پس از رانندگی در حد نیم الی یک کیلومتر،
زنجیر را باز کرده و دوباره آن را ببندید.

هشدار
استفاده از این نوع زنجیر ،میتواند اثرات
نامطلوبی را بر روی عملکرد خودرو بگذارد.
بر همین اساس سرعت خودرو نباید متجاوز
از  50کیلومتر در ساعت شود .در حقیقت
هشدارهای تولیدکننده در خصوص محدودیت
سرعت خودرو ،همواره باید رعایت شود .اگر
شما صدای برخورد زنجیر را با بدنه وسیله
نقلیه شنیدید ،فورا آن را متوقف کرده و آن را
باز کنید و دوباره ببندید.
هنگام استفاده از این زنجیر ،از رانندگی بر
روی سطوح تیز اجتناب کنید .چرا که این
امر میتواند باعث قفل شدن چرخها و یا
ترمز شود .استفاده ناصحیح از این زنجیر نیز
میتواند باعث بروز مشکل میان زنجیر چرخ و
بدنه خودرو شود.
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جعبه فیوزها خودروی  3سیلندر و  4سیلندر

یدکی

یدکی

یدکی

اصلی
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سرویس و نگهداری
جعبه فیوز موتور خودروی AMT

اصلی
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جعبه فیوز داخل اتاق خودروی AMT
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سرویس و نگهداری
جعبهی فیوز
دو عدد جعبهی فیوز در خودرو وجود دارد .یکی
از آنها زیر غربیلک فرمان در طرف چپ داشبورد
قرار دارد و دیگری در نزدیکی باتری در محفظه
موتور است.
فیوز
هنگام تعویض فیوز ،درپوش جعبه فیوز را بردارید و
فیوز سوخته را بیرون بیاورید .برای اینکه بدانید آیا
فیوز صدمه دیده است ،روی آن را نگاه کنید .فقط
فیوزی را به کار ببرید که مشخصات فیوز اصلی
روی آن مشخص شده باشد.
هشدار
استفاده از فیوزی که مشخصات متفاوتی با
فیوز اصلی دارد میتواند به سیستم برقی
موتور صدمه بزند یا حتی منجر به آتشسوزی
شود .فقط میتوان از فیوزهایی استفاده کرد
که همان ویژگیهای فیوز اصلی را داشته
باشند.

اهمیت

اصالح چراغ جلو به عنوان یک مساله امنیتی
مطرح شده است و بر همین اساس میبایستی
توسط مرکز خدمات مدیران خودرو و با تجهیزات
مخصوص و تکنولوژی به این کار مبادرت شود.
هشدار
در حبابهای هالوژن ،گاز یا هوای فشرده
وجود دارد ،بنابراین در صورتی که حبابها
افتاده یا خراش بردارند ،ممکن است که
منفجر شوند .جایگزینی و تهویه حباب هالوژن
نیازمند توجه خاصی است -1 :حباب هالوژن
را که شیشههای کاور را سایش میدهند،
تعویض کنید -2 .از هر گونه سایش و خراش

حباب پرهیز کنید -3 .بعد از روشن شدن،
حباب را از آب دور نگه داشته و به تهویه
آن توجه کنید -4 .حباب را بعد از آن که
به سرپیچ المپ متصل شد ،روشن کنید .در
زمان روشن کردن به حباب دست نزنید-5 .
اگر هر گونه آسیبدیدگی یا ترک را مشاهده
کردید ،حباب را تعویض کنید -6 .کودکان
را از تماس با حبابها دور نگه دارید-7 .
حبابهای مورد استفاده را با دقت در دست
بگیرید -8 .دستان مرطوب عمر حبابها را
کاهش میدهند.
نور راهنمای چراغ جلو و چراغ راهنما
در موتور را برداشته و اهرم حامل (پشتیبان) را بلند
و در مکان مشخص شده روی در موتور قرار دهید.
• سوکت پشت مجموعه چراغ را که در پشت
حباب قرار دارد را برش دهید.
• روکش پشتی را بردارید.
• فنر توقف محفظه المپ را باز کرده و المپ را
بردارید.
• المپ جدید را قرار دهید.
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• حباب را در ردیف مخالف نصب کنید .زمانی که
حباب را قرار میدهید ،مطمئن شوید که قسمت
برجسته حباب به درستی در گودی سطح قرار
گرفته است.
• روکش پشتی را قرار دهید.
• سوکت اصلی مجموعه چراغ را نصب نمایید.

هشدار
لکه روغن که روی انگشت شما قرار دارد،
حباب را آلوده کرده و در نتیجه نور المپ
تیره و تار میشود .حباب هالوژن را از تماس
با دست دور نگه دارید .حباب را با پارچهای
که کهنه نیست بشویید ،آن هم به همراه
الکل یا تینر که روی پارچه ریختهاید.
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المپ متحرک

• درپوش موتور را برداشته و اهرم حامل
(پشتیبان) را راست کنید.
• سوکت پشت جعبه فیوز را که در پشت حباب
قرار دارد را برش دهید.
• روکش پشتی را بردارید.
• سرپیچ ثابت چراغ جلو حباب را بردارید.
• به طور مستقیم حباب را از قسمت سرپیچ جدا
کنید.
• المپ جدید را قرار دهید.
• حباب را در ردیف مخالف قرار دهید.

چراغ راهنمای جلو

•  2تا پیچ ثابت را به طرف پایین بکشید (جدا
کنید).
• سوکت برق اصلی مجموعه چراغ را جدا کنید.
• سرپیچ ثابت حباب را در جهت مخالف بچرخانید
و آن را بردارید.
• المپ را از قسمت پایهی ثابت به طرف بیرون
بکشید.
• المپ جدید را قرار دهید.

• حباب را در ردیف مخالف نصب کنید.

چراغ راهنمای جانبی

• به سمت عقب کشیده و اجزای المپ شاخص
(عالمت) گردش فرعی را بردارید.
• حباب را در ردیف مخالف نصب کنید.
• سرپیچ ثابت حباب را در جهت مخالف بچرخانید
و آن را از سطح حباب جدا کنید.
• به طرز مستقیم حباب را از سرپیچ ثابت به
سمت بیرون بکشید.
• حباب جدید را قرار دهید.
• حباب را در ردیف مخالف نصب کنید

چراغ عقب ،چراغ ترمز ،المپ
راهنما ،المپ چراغ دندهی عقب و
چراغ مهشکن عقب.
• روکش بدنه را بردارید.

سرویس و نگهداری
•  2پیچ ثابت را به طرف پایین بکشید (جدا
کنید).
• مهرهی ثابت در اتاق عقب خودرو را برداشته و
قسمت سرهم شده عقب را به طرف پایین بکشید
(جدا کنید).
• سرپیچ ثابت حباب را در جهت مخالف بچرخانید
و آن را از سطح حباب در آورید.
• سپس المپ حباب را تعویض نمایید.
• حباب را در ردیف مخالف نصب کنید.

(جدا کنید).
• سرپیچ ثابت حباب را در جهت مخالف بچرخانید
و آن را از سرپیچ ثابت در آورید.
• المپ جدید را قرار دهید.
• حباب را در ردیف مخالف نصب کنید.

چراغ اتاق خودرو

چراغ پالک

چراغ ترمز سطح باال ( داخل اتاق)

• در موتور را باز کنید.
•  2پیچ ثابت و روکش را به طرف پایین بکشید

• دو پیچ ثابت را جدا کنید.
• حباب را از سطح گود بردارید.
• به طرز مستقیم حباب را از سرپیچ ثابت به
طرف بیرون بکشید.
• المپ جدید را درون سرپیچ ثابت فشار دهید.
• سرپیچ ثابت را درون سطح حباب نصب کنید.
•  2پیچ ثابت را در محل خودشان قرار دهید.

• حباب را از چراغ اتاق جدا کنید (توسط
پیچگوشتی).
• گیرهی فنری را هل داده و المپ سوخته را
در آورید.
• المپ جدید را قرار دهید.
• حباب را در ردیف مخالف نصب کنید.
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مواظبت از وضع ظاهر و تمیز کردن
خودرو

جال دادن مرتب به حفظ زیبایی ظاهری و کارآمدی
خودرو کمک میکند .بهترین روش برای نگهداری از
سطوح خودرو ،تمیز کردن مرتب این بخشهاست.
برای تمیزکاری و شستو شو از آب ولرم یا سرد
استفاده کنید .هرگز آب گرم به کار نبرید زیرا به رنگ
خودرو صدمه میزند .از گذاشتن خودرو زیر تابش
مستقیم نور خورشید خودداری کنید .با صابونهای
غلیظ یا مواد پاککننده شیمیایی قوی خودرو را
شستو شو ندهید .همهی مواد پاککننده را باید با
آب فراوان از بدنهی خودرو کام ً
ال بزدایید.
جالکاری و واکس زدن بدنهي خودرو
جالکاری و واکس زدن مرتب بدنه برای برطرف
کردن رسوبها توصیه شده است .خدمات پس از
فروش مدیران خودرو فرآوردههای مناسب مربوط
به این امر را فراهم کرده است.
تمیزکاری با آب فراوان باید به صورت مرتب انجام گیرد تا
درخشش اجزای فلزی بدنهی خودرو حفظ شود.

برق انداختن و جال بخشیدن به
بدنه خودرو

برقاندازی و جال بخشیدن منظم به بدنه خودرو جهت
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برطرف نمودن رسوبات و ذرات پیشنهاد شده است .چرا
که این ذرات ممکن نیست به طور کامل به وسیلهی
شست و شوی سریع از سطوح خودرو برطرف گردند.
مرکز سرویسدهی مدیران خودرو ،تولیدات و خدمات
شناخته شده و مناسبی را ارایه میدهد.
شست و شوی منظم میبایستی جهت محافظت از
درخشندگیاجزاءوبخشهایفلزیخارجی،رعایت شود
و توجه خاصی جهت محافظت از مادهی (کیلر) براق نیز
بایستی صورت پذیرد .برای جلوگیری از نابودی این ماده
براق و دوری از مواد باقیمانده و غیر قابل برطرف شدن
توصیه میشود که از صابونهای خورنده یا تبخیر آب
استفاده نشود و برای حفظ درخشندگی توصیه میشود
که از مالیدن پارافین استفاده کنید .رینگ و دیسکهای
چرخ باید به صورت خیلی دقیق و ظریف شسته شوند
و از گرد و خاک جادهها یا عناصر نمکزا دوری گزینند.
عناصرنظافتی خورندهیابرسهاجهتجلوگیریازفساد
و نابودی روکش سطح توصیه نمیشود.
ضد خوردگی
خودرو شما بر طبق شرایط ضد خوردگی طراحی
شدهاست .اکثر اجزاء و عناصر خودروها از این
شرایط برخوردارند .بنابراین عوامل و مواد نظافتی
مورد نیاز میباشند .از صدمات وارده به سطوح

براق میبایستی زمانی که از عوامل نظافت
شیمیایی استفاده میشود ،دوری گزید.
مواد و منابع خاص و پوشش محافظتی برای داشتن
ظاهری زیبا ،بادوام و قابل اعتماد توصیه میشود .بعضی
از قطعات (از قبیل عناصر خاص که در اتاق موتور و
شاسی قرار دارند) در مقابل هوا محافظت میشوند.
بنابراین اثرات زنگزدگی آنها را تحتتاثیر قرار
نمیدهد و اقدامات ضد خوردگی برای آنها نیاز نیست.
نابودی و فساد مسوار یا التن ( فلز زرد)
اگر خودروی شما آسیب دیده است ،تعمیر و تعویض
صفحاتبدنهبایستیانجامشودوبایستیدرحینتعمیر
و تعویض مواد ضد خوردگی از ضمانت الزم برخوردار
شوند تا خاصیت ضد خوردگی احیاء شود.
ذرات یا رسوبات ناخالص
اگر ناخالصیها از قبیل کلراید کلسیم و سایر نمکها،
تودهییخ،گردو غبار پیادهروها،رزین،فضوالتپرندگان،
مواد شیمیایی صنایع و غیره در روی سطح براق باقی
بمانند ،پوششسطحآسیب خواهددید.
فساد و نابودی پوشش یا روکش سطحی
هر گونه شیار یا خراش عمیق بر روی رنگ بدنه
میبایستیبالفاصلهپوشاندهشوند،یااینکهاگرفلزروکار
به طور مستمر زنگ زده شود ،پس هزینهی تعمیر زیادی

مواظبت از وضع ظاهر و تمیز کردن خودرو
بایستی پرداخت شود .خراشها را میتوان با مواد اتصالی
پوشاند ،آسیبهای زیاد بر روی رنگ را میبایستی در
مرکز خدمات پس از فروش مدیران خودرو برطرف کرد.
نگهداری شاسی
مواد خورنده و خاک در شاسی نفوذ میکنند ،بیشتر
این عناصر در اجزاء شاسی ،همانند لولههای خط
انتقال (ترمز و بنزین) ،چارچوب خودرو ،بالشتک و
سیستم خروجی هوا ،ظاهر میشوند .جهت نظافت
این قطعات جهت برطرف نمودن این مواد مضر
میبایستی در هر فصل بهار تمیز شوند ،باالخص
جاهایی که لجن و سایر ناخالصیهای آلودهکننده
وجود دارند ،لطفا در صورت نیاز به نگهداری به مراکز
خدمات پس از فروش مدیران خودرو مراجعه کنید.
هشدار
آسیبهایی که توسط ذرات ناخالص ،سنگ
یا قطعات بزرگ برخورد وارد میشود ،شامل
حال گارانتی نمیشود.
روغنموتور
روغن موتور درجه یک و ممتاز قبل از حرکت خودرو به
آن داده میشود .به استثنای مناطقی که از آب و هوای

سرد و خاصی برخوردارند .این روغن میتواند به عنوان
روغن چند منظوره مورد استفاده قرار گیرد .به خاطر این
که روغن سیار از کیفیت باالیی برخوردار است .یکی از
پیشنیازهای آن این است که موتور از هر گونه مساله
و مشکل به دور باشد .مشخصات این روغن توسط
مدیران خودرو ارایه میشود که میبایستی هم به عرضه
این محصول پرداخته و هم در صورت نیاز به تعویض و
جایگزینی سیستمهای قبلی اقدام کنند .با عنایت به این
که انواع مختلفی از روغن سیار در بازار وجود دارد و این
که کیفیت آنها با هم فرق میکند .این روغن با توجه
به ویژگیهایی که ما تعیین میکنیم انتخاب میشوند.
شمارهی برچسب این روغن سیار در این صفحه شرح
داده میشود که میتواند از لیبل مخصوص آن را
تشخیص داد .این روغنها به طور طبیعی با ترکیبات
مکملروغنآمیختهمیشوند.
توضیحاتیمربوطبهغلظت(تراکم)وطبقهبندی
سطح غلظت میبایستی به صورت منطقی انتخاب
شود .نیازی نیست که روغن موتور را تعویض کنید.
 :Aروغن سیار چند گستره
• روغن سیار چند گستره با کیفیت باال ،و با
شمارهی برچسب API-SFI
 :Bروغن سیار اصالح شده ،مخصوص گریسکاری

 :Cروغن سیار تکگستره با کیفیت عالی و با
شمارهی برچسب APL-SFI
شمارهی برچسب روغن موتورهایی که در
این ماشین استفاده میشوند از سری SAE
 Low/30SGو گریدهای باالتر SGاست.
افزودنیهایروغن موتور
سایر اقالم نبایستی جهت آمیختن به روغن
موتور ،افزوده گردند.
حدود خدمات این مرکز صدماتی را که توسط اضافات
افزودنیهایروغنسیارایجادشدهرانمیپوشاند.
توضیحات مهم
نیازی به گفتن این مطلب نیست که تحقیق و به روز
کردن روغن موتور هر روز ادامه دارد ،و پارامترهایی که در
اینمشخصه توضیحدادهشدهاند،تنهابرایشرایطانتشار
مناسبمیباشند.
شرکت ما تضمین میکند که آماده است تا جدیدترین
اطالعات فنی را به مراکز خدماترسانی مدیران خودرو
تزریق کند ،بنابراین ،تعویض روغن موتور پردازش شده
توسط مراکز خدماترسانی مدیران خودرو بهترین کاری
است که میتوان انجام داد.
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مشخصات و اطالعات فنی

«این اطالعات و دادهها فقط به عنوان مرجع تهیه شده است»

ابعاد
طولخودرو

3550میلیمتر

عرضخودرو

1495میلیمتر

ارتفاعخودرو

1485میلیمتر

فاصلهمحورچرخعقبوجلو

2340میلیمتر

فاصلهسپرتامرکزچرخجلو

700میلیمتر

فاصلهسپرتامرکزچرخعقب

510میلیمتر

فاصلهچرخهایجلو

1295میلیمتر

فاصلهچرخهایعقب

1260میلیمتر

حداقلفاصلهاززمین)(Sump

125میلیمتر

چرخها
الستیک
( 175/60 R13اختیاری)
155/65 R13

توجه :به خاطر تفاوت در سوار کردن چرخها ،ممکن است برخی اختالفات در اطالعات مربوط به ارتفاع دیده شود.
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رینگ
5J×13
5J×13

مشخصات و اطالعات فنی
میزان فشار باد الستیک
چرخعقب

مورد

الستیکزاپاس

چرخجلو

R13×77H 175/60

R13×73H 155/65

R13×77H 175/60

R13×73H 155/65

250

نیمهپر

190

220

190

220

250

کامالپر

200

240

200

240

هشدار
فشار باد الستیکها باید حداقل ماهی یکبار کنترل شود .این امر در سرعتهای باال بسیار مهم است .میزان فشاری که در نمودار باال نشان داده شده
است ،برای الستیکها در شرایط سرد اجرا شدنی است .پس از گرم شدن الستیکها ،فشار باد آنها اندکی باال میرود که نیازی به کاهش فشار باد
الستیکها نیست.
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اطالعات مربوط به موتور
مدل
مشخصاتعمومی
قطرسیلندر(میلیمتر)
کورسپیستون
حجمموتور
نسبتتراکم
حداکثرقدرت(اسببخار)
حداکثرگشتاور(نیوتنمتر)
وزنخودرو(کیلوگرم)
مصرفبنزیندرونشهری
مصرفبنزینبرونشهری
حجممایعسیستمخنککننده
حجمروغنبافیلتر
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پارامترهای خودروهای MVM110
خودرویMVM110سهسیلندر
تیپموتورSQR372
عمودی،عرضی،سهسیلندر،چهارزمانه،خنککنندهبا
آب،دومیلسوپاپرویسرسیلندرDOHC،انژکتور
تزریقچندنقطهای)(MPFI

خودرویMVM110چهارسیلندر
تیپموتورSQR472
عمودی،عرضی،چهارسیلندر،چهارزمانه،خنککننده
باآب،دومیلسوپاپرویسرسیلندرDOHC،انژکتور
تزریقچندنقطهای)(MPFI

72

65.5

66.5

78

812

1051

9.5:1

9.0:1

)38 (6000r/min

)38.5 (5200r/min

)70 (3500-4000r/min

)83 (3000-3500r/min

880

910

 8.2در  100کیلومتر

 9.4در  100کیلومتر

 4.5در  100کیلومتر

 5.4در  100کیلومتر

3.8

4.5

2.9

3

مشخصات و اطالعات فنی
-شماره شناسايي خودروي رسمي

شماره شناسایي خودرو ) (VINدر ناودانی افقي
که زیر شیشه جلو اتومبیل قرار دارد ،چاپ شده
است.

 -شماره موتور:

شماره موتور در قسمت میاني قسمت جلوي
سیلندر بخار چاپ شده است.

هشدار
هر کسي باید از محیط زیست محافظت کند
و هر چیزي را باید از خودش شروع کند.
ضایعاتي از قبیل روغن استفاده شده موتور،
روغن ترمز ،سیستم دندهاي ،مایعات ضد یخ،
آلودهکنندهها و تایرهاي ضایعاتي ميبایستي
توسط سیستم پاكسازي ضایعات به صورت
محلي پاكسازي گردند .این ضایعات
نبایستي درون سطل آشغال یا لولههاي
زهکشي (لوله فاضالب) قرار داده شوند .زماني
که خودرو را ميشوییم ،سوخت ،سوخت
جامد و باقيمانده سوخت را نبایستي بشوییم.
بنابراین ماشینشویي بایستي در حوزههایي
انجام شود که از سیستم جداسازي سوخت یا
در مراکز خدمات مدیران خودرو انجام شود.

 -برچسب اطالعات (دان) خودرو

برچسب اطالعات خودرو در سمت چپ سینی
جلو خودرو قرار دارد.
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جعبه دنده خودکار مکانیکی

جعبه دنده خودکار مکانیکی
استفاده از EZ Drive
اين وسيله نقليه ،مجهز به ابراز كنترل الكترونيكي
با نام  EZ Driveميباشد كه در حقيقت به كنترل
خودكار كالچ و عمل تعويض دنده ميپردازد و
اين كار را از طريق به كارگيري واحد كنترل
هيدروليك الكترونيكياي ( )TCUانجام ميدهد
كه در بخش مكانيكي تعبيه شده است.
وقتي كه شما وسيله نقليه را روشن ميكنيد ،تنها
خواهيد توانست از دنده يك ،دو و عقب استفاده
كنيد .فشار دادن پدال گاز ،ميتواند يكي از اين
دندهها را فعال كند.

روش کار

جعبه دنده ميتواند در يكي از حاالت زير عمل
كند:
• روش نيمه اتوماتيك (دستي) :در اين هنگام،
در مورد زمان تغيير دنده ،راننده تصميمگيري
ميكند.
• روش تمام خودكار :در اين حالت ،در مورد زمان
تغيير دنده TCU ،تصميمگيري ميكند.
روش آغاز به كار با يكي از اين حاالت ،از طريق

فشار دادن كليد  AUTOكه در نزديكي دسته
دنده قرار دارد ،انجام ميشود.

در هنگام كم كردن دنده ،سيستم به صورت
خودكار ،سرعت موتور را تا ميزان مورد نياز،
افزايش ميدهد و اين تا آنجا ادامه مييابد كه
سرعت موتور به ميزان مورد نياز برسد( .اين،
همانند وسايل نقليه مسابقهاي ميباشد) .تعويض
دنده ،وقتي كه دريچه گاز بدون تغيير باقي (و
باز) باشد ،بسيار يكنواخت و آرام انجام ميشود و
سرعت موتور هم كمكم افزايش مييابد.

افزايش) و– تعويض دنده و كاهش آن .دسته دنده،
بعد از رها شدن ،به صورت خودكار به موقعيت ثابت
خود بر ميگردد .به شكل زير نگاه كنيد.
موقعيت ثابت در بين وضعيت هاي  +و – قرار دارد.
وقتي كه وسيله نقليه متوقف است ،كليد
احتراق آن هم خاموش است و سيستم هيچگونه
عملكردي را مربوط به تغيير دنده ،در هنگامي
كه شما سعي داريد دسته دنده را جا به جا كنيد
انجام نميدهد؛ چه شما پدال را فشار دهيد يا نه.
دنده تنها هنگامي از اين حالت خارج ميشود كه
موتور خاموش نباشد.
وقتي كه وسيله نقليه متوقف است و كليد احتراق
آن روشن است ،سيستم ميتواند هرگونه درخواستي
مربوط به تعويض دنده را جامه عمل بپوشاند (در

دسته دنده

موقعيت دسته دنده ( ،)Aمتفاوت و متغير است و
داراي يك حالت ثابت و چهار حالت متغير و غيرثابت
است .اين چهار حالت متغير عبارتند از( N :خالص)،
( Rدنده عقب)( + ،تعويض دنده به سمت باال
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صورتي كه شما پدال را فشار دهيد) .ميتوانيد در
اين مورد ،به هر دندهاي كه ميخواهيد ،برويد.
وقتي كه وسيله نقليه متوقف است ولي موتور آن
كار ميكند ،سيستم تنها ميتواند به يكي از حاالت
زير برود :دنده يك ،دو يا دنده عقب و البته دنده
خالص را نيز بايد در اين جمع گنجاند.

روش (حالت) نیمه خودکار

در اين حالت ،راننده ميتواند به صورت دستي،
دنده را تعويض كند تا وسيله نقليه به حالت
مطلوب كار كند .وقتي كه حالت دستي فعال است،
روش تغيير دنده به شكل زير انجام ميشود:
• رفتن به موقعيت ( UPباال يا  )+براي افزايش
دنده و يا
• رفتن به موقعيت ( DOWNپايين يا  )-براي
كاهش دنده
اگر عملكرد تغيير دنده بر طبق شرايط عملكردي
صحيح صورت بپذيرد (شرايط مطلوب عملكردي
مربوط به موتور و گيربكس) ،آنگاه سيستم ،آن
كار را انجام ميدهد.
وقتي كه موتور به صورت ايدهآل و با سرعت
مطلوب ،به شرايط عملكردياش رسيد ،مث ً
ال وقتي
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از حالت سرعت ،به حالت توقف رسيد ،سيستم به
صورت خودكار ،دنده را كم ميكند.
وقتي كه موتور با سرعت نسبتا باال كار ميكند،
(دور موتور ،نسبتا زياد است) ،سيستم به صورت
خودكار ،دنده را افزايش ميدهد.
حالت تمام خودکار ()AUTO
وقتي كه كليد  AUTOرا بزنيد ،حالت تمام
اتوماتيك فعال ميشود .به همين شكل ،اين حالت
ميتواند از طريق فشار دادن دوباره آن دكمه،
غيرفعال شود .وقتي كه حالت تمام خودكار فعال
است ،عبارت  AUTOو موقعيت دنده در روي
صفحه نمايش ،نشان داده ميشوند.

در اين حالت ،سيستم به صورت خودكار ،دنده
را بر طبق سرعت وسيله نقليه و سرعت موتور و

موقعيت دريچه سوخت (بنزين) ،عوض ميكند.
در اين حالت ،سيستم به صورت خودكار،
دنده را كم ميكند (مث ً
ال در هنگام فشار دادن
ناگهاني پدال) و اين در صورتي انجام ميشود
كه راننده به صورت ناگهاني پدال گاز را فشار
دهد تا به سرعت مورد نياز برسد .در اين شرايط،
وسايل نقليه يك يا دو دنده كم ميكند تا به
سرعت ايدهآل برسد و موتور به شرايط مساعد
عملكردي برسد (مث ً
ال در هنگام سبقت گرفتن).
در اين حالت ،ميتوانيد همچنين روش تغيير
دنده را از طريق دسته دنده و بدون نياز به
غيرفعالسازي اين حالت انجام دهيد .به اين
عملكرد ،دنده برنامهريزي شده گفته ميشود.
عملكرد تغيير دنده ،بايد در ظرف  4ثانيه بعد از
كنسل كردن حالت تمام خودكار انجام شود (در
طول اين دوره ،كلمه  ،AUTOهمچنان در روي
صفحه نمايش ديده ميشود) .بعد از آن ،سيستم
به حالت تمام اتوماتيك (خودكار) بر ميگردد.
در اين حالت ،سيستم ميتواند باالجمال ،شرايط
جاده را مثل سرباال بودن ،سرپايين بودن و حالت
سبقت گرفتن را براي تعويض دنده با بار موتور،

جعبه دنده خودکار مکانیکی
ارزيابي كرده و تخمين بزند و بنابراين ،عمل
تعويض دنده به صورت بهينه انجام ميشود.
همچنين ،موقعيت انتخاب شده  AUTOنيز در
روي صفحه نمايش نشان داده ميشود.
در اين حالت ،سيستم ،جنبش آني را براي تغيير
دنده ،تا حدي تنظيم ميكند كه راننده ،پدال گاز
را فشار ميدهد و يا اين عمل را بر طبق سرعت
انجام ميدهد.
سيتسم به صورت اتوماتيك ،وقتي كه دريچه گاز
بدون تغيير است ،دنده را افزايش ميدهد و سرعت
موتور ،تا حدي افزايش مييابد كه اين سرعت،
منطبق بر ميزان باز بودن دريچه سوخت شود.
وقتي دريچه گاز ،تقريباً به طور كامل باز باشد،
سيستم در مييابد كه راننده ميخواهد به حداكثر
قدرت موتور دست يابد و بنابراين موقعيت موجود
دنده را حفظ ميكند و در صورت نياز ،دنده را
افزايش ميدهد.

شاخصهاي موجود بر روي صفحه
نمايش

در حالت خودكار و دستي ،شاخصهايي كه بر
روي صفحه نمايش موجودند ،عبارتند از:
 – Nخالص
 -1دنده يك
 – 2دنده 2
 – 3دنده 3
 -4دنده 4
 – 5دنده 5
 -Rدنده عقب
وقتي كه وسيله نقليه متوقف است و كليد احتراق
روشن است (سيستم الكترونيك فعال است)،
آنگاه صفحه نمايش ،وضعيت دنده و حالت آن را
قبل از خاموش شدن موتور ،نشان ميدهد (حالت
خودكار =  AUTOو حالت دستي = هيچ چيزي
نشان داده نميشود).

فعال کردن سیستم

كليد روشن (احتراق) را در موقعيت  ONقرار داده
و در اين حالت ،صفحه نمايش بعد از چند ثانيه
موقعيت دنده را نشان خواهد داد( .خالص،1 ،
 5 ،4 ،3 ،2يا عقب) و در اين لحظه ميتواند هر
كاري را كه با دنده داشته باشيد ،انجام دهد.

پيشنهاد :اگر موقعيت صحيح دنده ،بعد از 10
ثانيه ،نشان داده نشد ،كليد احتراق (روشن) را در
وضعيت  STOPقرار داده و آنگاه روند فوقالذكر
را تكرار كنيد .اگر بعدا ً با مشكلي برخورد كرديد،
لطفاً با مركز خدمات پس از فروش مديران خودرو
تماس بگيريد.
پيشنهاد :باز كردن درب سمت راننده ،باعث
فعال كردن واحد هيدروليك براي احتراق بعدي
موتور ميشود و اين در صورتي است كه فشار
خطي ،ناكافي باشد.
وقتي كه كليد در وضعيت  ONاست ،آنگاه
صفحه نمايش حالت اخير انتخاب شده را نشان
ميدهد؛ مثل حالت نيمه اتومات يا تمام خودكار و
در اين لحظه ،ميتوانيد به حالت كار برويد.

روشن کردن موتور

روشن كردن موتور ميتواند در هر دو سناريوي
مربوط به دنده خالص يا هر دنده ديگر انجام شود.
اگر سعي داريد در هنگام درگير بودن دنده،
موتور را روشن كنيد ،موتور ميتواند تنها بعد از
اين كه يك بار بر روي پدال ترمز فشار داديد،
روشن شود .بعد از احتراق موتور ،سيستم به
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صورت اتوماتيك به دنده خالص ميرود و
آنگاه عبارت " "Nرا خواهيد ديد .در همان
زمان وسيله نقليه نيز حالت خالص را تجربه
خواهد كرد و قبل از خاموش شدن موتور،
سيستم حالت خالص را تجربه ميكند( .حالت
نيمه خودكار يا خودكار)
بعد از احتراق موتور ،تنها دندههاي  2 ،1يا عقب
قابل استفاده ميباشند.
پيشنهاد :موتور ،در صورتي كه شما پدال ترمز را
فشار ندهيد و دنده در حالت خالص نباشد ،روشن
نميشود .به منظور روشن كردن موتور ،بايد پدال
ترمز را فشار دهيد و سپس كليد را بر روي وضعيت
 ONقرار دهيد و يا كليد را در وضعيت  STOPقرار
دهيد و آنگاه پدال ترمز را فشار دهيد و سپس
كليد را در وضعيت  ONقرار دهيد.
آغاز به كار با دنده  2 ،1يا عقب
به منظور رفتن به دنده  1و  ،2بايد مراحل زير
را انجام دهيد:
• اگر قصد داريد با دنده يك حركت كنيد :بايد
پدال ترمز را فشار دهيد و سپس دنده را به
وضعيت  )UP( +ببريد
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• اگر قصد داريد با دنده  2حركت كنيد :بايد پدال
ترمز را فشار دهيد و سپس دنده را دو مرتبه به
وضعيت  )UP( +ببريد (توصيه ميشود كه اين روش
را در سطح جاده و جاهايي كه نيروي چسبندگي
كمی وجود دارد ،مورد استفاده قرار دهيد).
پدال گاز را فشار دهيد ،در اين حالت وسيله نقليه
به حركت در ميآيد .حالت و وضعيت هدايت
ماشين ،بر روي روند باال ،اثري ندارد و روند باال
انجام ميپذيرد.
وقتي كه وسيله نقليه متوقف است و موتور
همچنان كار ميكند ،بايد پدال ترمز را فشار داد
و دنده را به وضعيت خالص برگرداند و اين در
صورتي است كه براي رفتن به دنده يك يا دنده
عقب هم بايد اين عمل را انجام داد.
هشدار
وقتي دنده درگير است و موتور روشن نيست،
يك آالرم صوتي خواهيد شنيد كه نشانگر
خطر بالقوهاي ميباشد ،چرا كه امكان دارد
دنده به صورت خودكار به حالت خالص برود.

روشن شدن وسیله نقلیه

وقتي كه موتور روشن باشد و وسيله نقليه متوقف
است ،تنها دندههاي  2 ،1و عقب قابل استفاده
ميباشند .به منظور باالتر بردن دنده ،به روي
پدال ترمز فشار داده و دنده را به چپ و راست
حركت دهيد(بين دوصندلی جلو).
پيشنهاد :وقتي كه وسيله نقليه به طور كامل
متوقف است ،دنده ميتواند از حالت خالص به
يك يا دو يا به دنده عقب برود.
پيشنهاد :اگر اخاللي در طول يكي از مراحل زير
روي داد :عقب به دنده يك و خالص به دنده يك،
سيستم به صورت اتوماتيك به دنده  2ميرود .اگر
نتوان دنده  2را عوض كرد ،آنگاه دنده به صورت
خودكار به وضعيت خالص بر ميگردد .روند رفتن
به دنده  2را نبايد به عنوان عيب تلقي كرد ،چرا كه
اين عمل ،يك روند منطقي است .به همين شكل،
اگر ايرادي در طول هر روندي مربوط به دنده عقب
صورت بپذيرد ،سيستم به صورت نسبي كالچ را
فعال ميكند تا عمل تغيير دنده ،اتمام يابد .در اين
سناريو ،نويزي (صدايي) وجود خواهد داشت و شما
احساس ناراحتي خواهيد كرد .اگر تالش دوم براي

جعبه دنده خودکار مکانیکی
تعويض اين دنده نيز با مشكل روبرو شد ،سيستم،
اين وضعيت را خارج از دسترس تلقي كرده و به
صورت خودكار به حالت خالص ميرود (.)N
هشدار
اطمينان حاصل كنيد كه وضعيت نمايش
داده شده بر روي صفحه نمايش ،قبل از اين
كه شما بر روي پدال ترمز فشاري مي آوريد،
همان چيزي است كه شما ميخواهيد.

تعويض دنده

دسته دنده براي باال يا پايين بردن دنده يا رفتن
به دنده عقب يا حالت خالص مورد استفاده قرار
میگيرد .با به جلو بردن دسته دنده ،دنده به
وضعيت ( )+رفته و با به عقب بردن آن ،دنده به
وضعيت ( )-ميرود.
وقتي موتور خاموش است ،كليد احتراق در وضعيت
 ONو وسيله نقليه در وضعيت متوقف ميباشد و
آنگاه ميتوان به هر دندهاي كه خواست ،رفت.
پيشنهاد :بعد از انجام تعويض دنده ،دنده را رها كنيد.
زمان عملكردي (بيش از  12ثانيه) باعث ميشود كه

حالت روشن كردن اتوماتيك به حالت تمام خودكار
برود ( .)AUTOزياد نگه داشتن دنده ،منجر به روشن
شدن المپ اخطار ميشود .همه اين نشانهها بيان
ميدارند كه شما بايد فورا ً دنده را رها كنيد.
پيشنهاد :اگر ميخواهيد وسيلهتان را در نطقهاي
پارك كنيد و يا به دندهاي برويد كه مانند ترمز
عمل كند ،بايد سيگنال موجود بر روي صفحه
نمايش را تأييد كنيد و سپس كليد را به موقعيت
 STOPبرده و پدال ترمز را يك يا  2ثانيه بعد از
درگير شدن كامل كالچ فشار دهيد.

رفتن به /از دنده خالص ( )Nدر هنگام
حرکت وسیله نقلیه
وقتي كه وسيله نقليه در حال كار است ،ميتوانيد
پدال گاز را رها كنيد تا از وضعيت خالص استفاده
كنيد (بر طبق روند كار) .دنده خالص تنها هنگامي
مورد قبول واقع ميشود كه سرعت وسيله كمتر از
 80كيلومتر بر ساعت باشد .اگر اين سرعت بيش از
 80كيلومتر /ساعت باشد ،سيستم اين درخواست را
قبول نميكند و حالت موجود دنده حفظ ميشود.
وضعيت خالص را نميتوان در هنگامي كه شما
بر روي پدال گاز فشار ميآوريد تغيير داد و در

اين حالت سيستم در وضعيت دنده مورد استفاده
باقي ميماند.
اگر ميخواهيد در هنگام حركت وسيله نقليه ،از
وضعيت خالص به دندههاي ديگر برويد ،دنده را به
وضعيت  UP +ببريد .حالت موجود عملكردي (خودكار
يا دستي) بر طبق اين حالت حفظ ميشود .در اين
مورد ،سيستم به صورت خودكار به دندهاي ميرود
كه بتواند خود را با موتور تطبيق دهد .در اين حالت،
صفحه نمايش ،وضعيت دنده را نشان خواهد داد.

تغییر از  /به دنده عقب

اين عمل ،تنها در حاالت زير قابل انجام است:
• پدال ترمز فشار داده شود
• سرعت وسيله نزديك به صفر كيلومتر /ساعت
باشد.
وقتي كه وضعيت دنده در وضعيت دنده عقب
باشد ،آنگاه صفحه نمايش ،دنده عقب يعني
عبارت ( )Rرا نشان ميدهد.
اگر ميخواهيد بدون فشار دادن پدال ترمز ،به دنده
عقب برويد ،سيستم اين عمل را انجام نخواهد داد
و صفحه نمايش ،همان وضعيت قبلي كار را نشان
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خواهد داد (عبارت  AUTOو يا هيچ چيزي نشان
داده نميشود) و همچنين وضعيت دنده نشان داده
ميشود .سيستم عمل تغيير دنده عقب (يا رفتن
به دنده  )1را بر پايه شرايط باال انجام ميدهد:
وقتي كه شما پدال ترمز را فشار ميدهيد و يا
سرعت وسيله نقليه نزديك به صفر كيلومتر /ساعت
باشد ،سيستم درخواست براي تغيير دنده را اجابت
ميكند و اين عمل با بردن دنده به وضعيت (UP )+
و دنده يك ،انجام ميشود.
صفحه نمايش ،حالت موجود كار و وضعيت دنده
را نشان ميدهد (مث ً
ال دنده .)1

خاموش شدن موتور  /خاموش شدن
سیستم

كليد را به وضعيت  STOPببريد و در اين حالت
موتور خاموش خواهد شد .به هر حال ،سيستم
هنوز هم در اين حالت ،به كار خود ادامه ميدهد.
ظرف  2تا  4ثانيه بعد از قرار دادن كليد در
وضعيت  ، STOPواحد هيدروليك در سيستم،
كار را متوقف ميكند و صفحه نمايش خاموش
ميشود .تنها تحت اين شرايط ،سيستم به طور
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كامل خاموش ميشود.
قبل از خاموش شدن موتور ،دنده انتخاب شده،
درگير خواهد بود.
اگر موتور خاموش است و دنده در وضعيت خالص
باشد ،سيستم يك آالرم صوتي را فعال ميكند تا
به راننده يادآوري كند كه به دنده يك يا عقب
برود يا عمل مطمئن پارك كردن انجام شود.
در اين مورد ،كليد را در وضعيت “ ”ONقرار دهيد
و پدال ترمز را فشار دهيد و به دنده يك يا عقب
برويد.
پيشنهاد :سيستم به صورت اتوماتيك وقتي
موتور خاموش است ،حالت كاري را به ياد ميآورد
(وضعيت اتوماتيك يا دستي) .و بعد از روشن
كردن دوباره موتور ،همين وضعيت همچنان
حفظ ميشود.

عاليم بروز عیب

اشتباهات سيستم ،از طريق المپ اخطار در صفحه
نشان داده ميشوند( .به بخش”WARNING
 “LAMP& INFORMATIONرجوع شود).
در مواقعي كه ايرادي در سيستم وجود دارد،
آنگاه سيستم:

• آالرمهاي ناممتد صوتي ايجاد ميكند (براي
مدت چهار ثانيه بوق ميزند) .در برخي ايرادات،
سيستم به صورت خودكار به حالت AUTO
ميرود؛ به طوري كه راننده به راحتي بتواند خود
را به نزديكترين مركز مديران خودرو برساند و
مشكل را رفع كند.
هشدار
اطمينان حاصل شود كه در تمام مدت زمان
خاموشي موتور تا خاموشي سيستم ،پدال
ترمز پايين (فشار) بوده و ماشين به طور
كامل متوقف است.
هشدار
وقتي كه وسيله نقليه در حال حركت است،
سويچ را در نياوريد؛ در غير اين صورت سيستم به
صورت نادرست كار خواهد كرد و عمل هدايت،
بعد از روشن كردن دوباره وسيله ،قفل ميشود.

عاليم صوتي

در موارد زير ،سيستم ،عاليم صوتي بروز ميدهد:

جعبه دنده خودکار مکانیکی
• وقتي كه شما در حالت خالص ،وسيله نقليه
را پارك كرده باشيد ،آنگاه وقتي كه كليد را به
وضعيت  STOPبچرخانيد ،صدايي خواهيد شنيد.
• وقتي كالچ در طول روند راهاندازي ،بيش از حد
داغ شده باشد .در اين مورد ،بدون درنگ ،موتور
روشن ميشود و يا پدال گاز را رها كرده و پدال ترمز
را فشار دهيد تا اطمينان حاصل شود كه در صورتي
كه وسيله در سرازيري ميباشد ،متوقف است.
به منظور اطمينان ايمني ،سيستم عاليم صوتي را
در موارد زير فعال ميكند و به صورت خودكار،
وقتي وسيله نقليه متوقف است به دنده خالص
ميرود ،موتور روشن است و دنده انتخاب شده در
وضعيت  2 ،1يا عقب است:
• نه پدال گاز و نه پدال ترمز تا  3دقيقه فشار
داده نشدهاند.
• پدال ترمز بيش از  10دقيقه فشار داده شده است.
• در عرض  3ثانيه بعد از باز شدن درب سمت
راننده ،نتواند پدال گاز يا ترمز را فشار دهد.
• يك يا چند ايراد در بخش گيربكس وجود دارد.

پارك کردن

به منظور اطمينان از پارك مطمئن ،وسيله نقليه

بايد در دنده يك يا عقب باشد .وقتي وسيله نقليه
در سرازيري باشد ،بايد ترمز دستي را هم بكشيد.
وقتي ميخواهيد موتور را در شرايطي كه وسيله
نقليه در سرازيري است ،با دنده متوقف كنيد،
بايد ترمز را بعد از نمايش وضعيت دنده در صفحه
نمايش ،رها كنيد.
اگر دنده در حالت خالص ميباشد و شما
ميخواهيد آنرا عوض كنيد تا ماشينتان را پارك
كنيد ،بايستي سيستم را فعال كنيد و سپس به
دنده يك يا عقب برويد.

توقف وسیله نقلیه

پدال گاز را رها و پدال ترمز را در صورت نياز فشار
دهيد .اگر ميخواهيد وسيله نقليه را در سربااليي
يا وقتي موتور روشن است متوقف كنيد ،بايد به
جاي فشار دادن پدال گاز ،پدال ترمز را فشار
دهيد .با توجه به وضعيت كنونی دنده و حالت كار
گيربكس ،سيستم بهطور اتوماتيك كالچ را رها

كرده و به دنده پايينتر میرود ،زمانی كه ماشين
كامال متوقف است ،سيستم اتوماتيك به دنده يك
میرود.

تجهیزات ايمنی سیستم

اين سيستم شامل تجهيزات ايمنی جهت آسودگی
در رانندگی میباشد.
• در مواردی كه سرعت كم شود ،نسبت دنده
گيربكس به طور اتوماتيك برای استارت مجدد
خودرو ،كاهش میيابد.
برعكس ،سيستم به طور اتوماتيك به دنده يك
میرود ،زمانی كه خودرو ايستاده است.
• زمانی كه موتور به حداكثر سرعت میرسد،
سيستم به طور اتوماتيك نسبت گيربكس را
كاهش میدهد ولو آنكه همچنان پدال گاز را
فشار دهيد.
• زمانی كه خودرو متوقف است و پدال ترمز
آزاد است و موتور در حال حركت است ،زمانی
در دندهای درگير است .سيستم به طور اتوماتيك
دنده را به خالص تعويض میكند و جلوگيری
میكند از حركت اتفاقی و يا تصادفی ،زمانی كه
در سمت راننده برای مدت  3ثانيه باز باشد.
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پيشنهاد :توصيه میشود كه اجازه دهيد تا در
دندهای كه قرار دارد ،سرعت به حداكثر توان خود
رسيده و سپس اقدام به تعويض دنده بعدی كنيد.
لذا از تعويض دندهها به طور مستمر و سريع
اجتناب نماييد.
پيشنهاد :زمانی كه خودرو متوقف است و كليد
در حالت “ ”Onقرار دارد .پدال ترمز را فشار دهيد
تا زمانی كه تصميم به حركت خودرو داريد .سپس
پدال ترمز را رها كرده و پدال گاز را فشار دهيد.
• توصيه میشود اگر برای مدت زمان طوالنی
خودرو به صورت روشن متوقف است ،دنده را در
حالت خالص نگه داريد.
• زمانی كه خودرو را در جادهای سربااليی پارك
كردهايد ،شما بايد از ترمز استفاده كنيد .سپس
طبق روال استارت بزنيد .جهت نگه داشتن
خودرو در حالت مطمئن و پدال ترمز را تا زمان
حركت فشار دهيد.
• شما میتوانيد در دنده  2خودرو را استارت
بزنيد كه در مكانی قرار داريد كه نياز به كنترل
بيشتر به هنگام حركت داريد.
• اگر شما تصميم به تعويض دنده از دنده عقب
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به دنده يك داريد و يا بالعكس ،شما بايد مطمئن
شويد كه خودرو كامال متوقف بوده و سپس پدال
ترمز را كامال فشار دهيد.
• در صورتی كه شما نياز داريد از دنده خالص
استفاده كنيد ،برای حركت آزاد خودرو در سراشيبی
به هر عنوان ،سيستم اين اجازه را به شما نداده و
ميزان گشتاور را به طور اتوماتيك كاهش میدهد.
• زمانی كه خودرو در سراشيبی قرار دارد و در
هر دندهای كه باشد و پدال گاز را نيز فشار دهيد،
سيستم به طور اتوماتيك و به طور معكوس دندهها
را كم میكند تا به سرعت مطمئنه برسد.

المپ اخطار
المپ اخطار بروز ايراد (قرمز)

كليد را به وضعيت  ONبچرخانيد و سپس المپ
اخطار روشن ميشود ،اما موتور تنها بعد از شروع
به كار ،روشن ميشود .وقتي كه عيبي كشف شد،
المپ اخطار روشن ميشود (بهطور همزمان آالرم
هشدار
اگر المپ اخطار روشن ماند ،با مركز خدمات
پس از فروش مديران خودرو تماس بگيريد.

صوتي هم شنيده ميشود).
المپ اخطار مربوط به بروز عيب :براي كم كردن
دنده بنا به نياز عملكردي.
اگر در زماني محدود ،چندين دستور دنده صادر
شود ،المپ روشن ميشود تا نشان دهد كه راننده
به نادرستی تعويض دنده كرده است.
در اين مورد ،سيستم برنامهاي را فعال ميكند تا از
پمپ برقي حفاظت كند و اين كار را از طريق محدود
كردن تعداد دندهها انجام ميدهد يا وسيله نقليه را
متوقف ميكند .در ابتدا ،سيستم تمام دندهها را رد
ميكند .اگر راننده اين عمل را در ظرف چند ثانيه
ادامه دهد ،سيستم عمل تغيير دنده را بدون توجه به
وضعيت موجود ،محدود ميكند .اگر مجددا درخواست
تعويض دنده ادامه يابد ،پمپ برقي خاموش ميشود.

المپ اخطار مربوط به بروز ايراد
(قرمز) :حالت دستي در دسترس
نیست.

وقتي موتور روشن باشد ،حالت دستي و قابليت
تغيير به حالت اتوماتيك ندارد .در غير اين صورت،
المپ اخطار روشن ميشود.

جعبه دنده خودکار مکانیکی
هشدار
اگر المپ اخطار روشن ماند ،لطفاً با مركز خدمات
پس از فروش مديران خودرو تماس بگيريد.

المپ اخطار مربوط به بروز عیب
(قرمز) :حالت اتوماتیك در دسترس
نیست.
وقتي موتور روشن است ،حالت اتوماتيك قابليت
تغيير به حالت دستی را ندارد .در غير اين صورت
المپ اخطار روشن ميشود .به عالوه اگر تماس
ضعيفي با كليد  AUTOبه وجود آيد ،اين عمل
روي ميدهد.
المپ اخطار مربوط به بروز عیب
(قرمز) :داغ شدن بیش از حد کالچ
در صورت روشن بودن وسيله نقليه ،اگر كالچ
بيش از حد داغ شود ،المپ روشن ميشود (آالرم
صوتي هم فعال ميشود).
هشدار
اگر اين چراغ روشن ماند ،با مركز خدمات
پس از فروش مديران خودرو تماس بگيريد.

تأخیر در روشن شدن موتور

وقتي سويچ ترمز آسيب ديده باشد ،سيستم المپ
اخطار را روشن ميكند .به منظور ممانعت از
توقف ناگهاني وسيله نقليه ،سيستم فرض ميكند
كه در طول روند ابتدايي به كاراندازي موتور ،پدال
ترمز پايين است .به منظور اطمينان از عملكردي
ايمن ،موتور زمان روشن شدن را با تأخير انجام
ميدهد تا به راننده زمان كافي براي فشار دادن
پدال ترمز را بدهد.

بروز ايراد و مشکل (قرمز) :عدم
امکان تغییر دنده

در هر يك از روندهاي زير ،المپ اخطار و صداي
آالرم فعال ميشوند:
• به علت يك يا چند مشكل در سيستم ،عمل
تغيير دنده انجام نشود.
• به علت بروز مشكل ،تنها دنده  1يا  2يا عقب
كارآيي داشته باشند.

ميتواند حركت كند) سپس اقدام به بكسل خودرو
نماييد (به بخش مربوط به خدمات رجوع شود) .در
طول كل روند بكسل كردن 4 ،چرخ آن آزاد است.
اگر نتوان دنده را به حالت خالص برد ،نبايد آن
را بكسل كرد.
برنامههاي منظم مربوط به تعمیر و
نگهداري
اين برنامه بيان ميدارد كه برای گيربكس از روغن
 ،EZ Driveاستفاده شود و هر  20000كيلومتر
چك شود.

کنترل سطح روغن

روغن هيدروليك  EZ Driveبراي تعويض
دنده میباشد.

بکسل کردن وسیله نقلیه

اطمينان حاصل شود كه دنده در حالت خالص
است (اطمينان حاصل كنيد كه وسيله نقليه
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ليست نمايندگيهاي فروش و خدمات پس از فروش شرکت مديران خودرو ()MVM110
رديف نام و نام خانوادگي

استان

شهرستان کد

1

دفتر مرکزی فروش

تهران

تهران

1

2

تعمیرگاه مرکزی

تهران

تهران

 100کیلومتر  11جاده مخصوص کرج ،روبهروی تعاونی مصرف سپه ،انتهای خیابان سیام ،مدیران خودرو

3

خاچیک  -فخر

4
5

آدرس
بزرگراه شهید ستاری ،تقاطع بزرگراه نیایش ،پالک 3

کد
شهر

تلفن

فاکس

همراه

021

47651

44604090

-

44903976 44907227-8 021

-

تهران

تهران

 150میدان رسالت ،خیابان فرجام شرقي ،مقابل خیابان سراج ،پالک388

021

77884141

09121381284 77297359

مارکاریان  -عباسی

تهران

تهران

 114خیابان رسالت ،نرسیده به مجیدیه شمالی ،جنب کوچه عالئی ،پالک8

021

22528383

09121250333 22528384

شرکت عمران خودرو حامی

تهران

تهران

 302نمایشگاه :خیابان کارگر ،باالتر از میدان پاستور ،پالک 10/61

021

66964810

09192891948 66468683

شرکت عمران خودرو حامی

تهران

تهران

 302تعمیرگاه :خیابان آزادی ،روبهروی دانشگاه شریف ،خیابان حیدرتاش ،پالک 40

09192891948 66066523 66066521-3 021

خسروانی

تهران

تهران

 193نمایشگاه :خیابان آزادی ،خیابان جیحون ،بعد از چهارراه بهنود ،پالک 725

021

66015502

09121263692 66069059

خسروانی

تهران

تهران

 193تعمیرگاه :خیابان آزادی ،بلوار استاد معین ،ابتدای طوس شرقی ،پالک 559

021

66034660

09121263692 66012125

علوی

تهران

تهران

 230جنب شهرک اکباتان ،خیابان بیمه چهارم (شهید فلسفی) ،پالک 81

021

44693619

09126384628 44693860

دشتی  -پایدارفرد

تهران

تهران

 210نمایشگاه :میدان پونک ،بلوار میرزا بابایی ،روبهروی مسجد امام علی ،پالک 68

021

44407070

09122807792 44481664

دشتی  -پایدارفرد

تهران

تهران

 210تعمیرگاه :اول خیابان فتح ،بعد از شیر پاستوریزه ،جنب بازار استیل ایران ،کوچه یسلیانی ،پالک 6/1

021

66804040

09122807792 66819816

آهنی

تهران

تهران

 246خیابان آزادی ،نرسیده به میدان آزادی ،روبهروی ایران فیلم ،پالک 559

021

66008360

09121873932 66053836

آهنی

تهران

تهران

 246شیخ فضلاله نوری ،بلوار شهید تیموری ،روبهروی فنآوری شریف ،پالک241و243

021

66551933

09121873932 66551944

10

قدیمی

تهران

تهران

 260فلکه  4تهرانپارس ،به سمت میدان استخر ،بعد از آموزشگاه رانندگی اتحاد ،پالک 958و960

021

77066611

09121224944 77372259

11

هویک آذریان

تهران

تهران

 291خیابان شریعتی ،خیابان اجاره دار ،ایستگاه مدرسه ،پالک 250

021

77554637

09121073156 77567684

12

بیکزاده

تهران

تهران

 296خیابان ولیعصر ،باالتر از پارک ساعی ،نبش کوچه نامجو

021

88881592

09124192803 88774952

6
7
8
9
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آبی :نمایندگی فروش

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش

رديف نام و نام خانوادگي

021

77680545

09121342042 77680548

77527518

09121180500 77627925

44981332

09122498468 44986453

استان

شهرستان

سفیران خودرو

تهران

تهران

 297خیابان شریعتی ،پایینتر از بهار شیراز ،ایستگاه عوارضی ،پالک 344

سفیران خودرو

تهران

تهران

 297خیابان انقالب ،ضلع جنوب غربی پل چوبی ،تعمیرگاه مدیران خودرو

021

14

پناهخواه

تهران

تهران

 309کیلومتر  16جاده مخصوص کرج ،جنب کرمان خودرو

021

15

گودرزی

تهران

تهران

 322کیلومتر  20جاده قدیم کرج ،سه راهی شهر قدس ،نمایندگی مدیران خودرو

09122199499 44985194 44991681-3 021

16

باقری

تهران

تهران

 332شهر زیبا ،خیابان مخابرات ،جنب کانون اصالح و تربیت

09126114000 44334008 44334001-5 021

17

مظلومی نژاد

تهران

تهران

 334اتوبان چمران ،ابتدای خیابان مالصدرا ،مجتمع تجاری مالصدرا

13

کد

آدرس

کد
شهر

تلفن

فاکس

همراه

021

88059017

09123707834 88059018

18

پورسعید

تهران

تهران

 342سعادت آباد ،پایینتر از میدان کتاب ،خیابان احسان جنوبی ،پالک 22

021

22342717

09122409340 22342669

19

عرشی

تهران

تهران

 343کیلومتر  29جاده مخصوص کرج ،نرسیده به پل کالک ،سمت راست ،پالک 54

021

32305851

09123959587 32304080

20

مددی مهر

تهران

تهران

 344بزرگراه بعثت ،ترمینال جنوب ،خیابان خزانه شمالی ،خیابان رسول عالی ،باغ آذری ،پالک 7

09123070641 55320512 55320910-11 021

21

میالد خودرو البرز

البرز

کرج

 299خیابان شهید بهشتی ،تقاطع میانجاده

09121641243 34586985-7 34586985-7 026

22

باطومچی

البرز

کرج

 347محمدشهر ،بلوار دشت بهشت ،بازار مبل پردیسان ،بلوک 1

026

36219630

09121096222 36219627

آزموده

البرز

کرج

 225نمایشگاه :میدان مادر ،بلوار دانش آموز ،جنب کارواش 110

026

32746263

09126957596 32721153

آزموده  -ساسانی

البرز

کرج

 225تعمیرگاه:خیابانشهیدبهشتی،بعدازخیابانکسری،نرسیدهبهمیدانسپاه،روبهرویمخابرات 026

34425578

0912675744

24

ایمانی فرد

البرز

کرج

 226خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به میدان دانشگاه ،حصارک ،پالک 68

23

34417472

09121190045 34568524 34568522-4 026

25

خواجوندی

البرز

کرج

 264جاده فردیس ،ایستگاه  ،110نبش کوچه  ،32روبهروی درمانگاه پارس

026

36600301

09123624550 36649545

26

خادمی

فارس

آباده

 300بلوار آزادی ،بعد از خوابگاه دانشگاه آزاد اسالمی

0751

3361804

09171510001

آبی :نمایندگی فروش

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

3361401
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رديف نام و نام خانوادگي

استان

شهرستان

امیدینیا

خوزستان

آبادان

 301میدان طیب ،جنب بانک ملی

امیدینیا

خوزستان

آبادان

 301میدان ورودی آبادان ،جنب پمپ بنزین سوم خرداد ،شهرک صنعتی قطعهسازان

0631

28

قلیپور

مازندران

آمل

 177خیابان طالقانی ،اباذر  ،29نبش کوی ابراهیمی

0121

29

صدرزاده

مازندران

آمل

 290آمل ،کیلومتر  4جاده محمودآباد ،جنب تاالر برلیان (باغ صمیمی)

2211197-8 0121

2211407

30

صداقت

مازندران

آمل

 314آمل ،میدان هزار سنگر 300 ،متر به طرف جاده بابل

3285055-6 0121

3252741

09111214201

31

کنزوقی

اردبیل

اردبیل

 335خیابان جام جم ،جنب بانک سپه

0451

8811620

8811579

09144547471

32

حیاتی

اردبیل

اردبیل

 164میدان جهاد ،روبهروی درمانگاه تامین اجتماعی

0451

8813289

8812231

09141511117

33

ابوالقاسمی

آذربایجان غربی

ارومیه

 218بلوار شهدا ،پایینتر از سه راه دخانیات ،پ 678

0441

2777996

2773269

09141417483

34

غالم زاده

آذربایجان غربی

ارومیه

 306بلوار شیخ شلتوت ،جنب بانک سپه ،پالک 602

0441

2369508

2369508

09141415182

35

بنیرستم

گیالن

آستارا

 273کیلومتر  5جاده تالش ،تعمیرگاه بنیرستم

0182

5544830

5544834

09121250990

36

شاپوری

مرکزی

اراک

 158خیابان دانشگاه ،خیابان قیام ،روبهروی در ترهبار

0861

2247106

3673254

09188615715

37

زاهدی

اصفهان

اصفهان

 228خیابان امام خمینی ،جنب بانک سپه ،مقابل بانک سرمایه

0311

3389690

3335558

09132013397

پرنده

اصفهان

اصفهان

 266نمایشگاه :خمینیشهر ،بلوار شهید اشرفی اصفهانی ،روبهروی داروخانه دکتر هنرجو

0311

3650186

3656693

09135752040

پرنده

اصفهان

اصفهان

 266تعمیرگاه :خمینیشهر ،بلوار آزادگان ،جنب تامین اجتماعی

0311

3644482

3644483

09135752060

حاجینیلی

اصفهان

اصفهان

 113نمایشگاه :خیابان حکیم نظامي ،بین چهارراه و پل فلزي

0311

6243534

6243179

09131180447

حاجینیلی

اصفهان

اصفهان

 113تعمیرگاه :اول جاده شیراز ،مقابل شهرک آزمایش ،مدیران خودرو

0311

6540200

6540201

09131180447

27

38
39

کد

کد
شهر

آدرس

آبی :نمایندگی فروش

130

فاکس

همراه

تلفن

3345078

09167575457

3345076

-

09167575475

2229303

2229743

09111211117
09121761628

4431114-7 0631

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش
رديف نام و نام خانوادگي
40

آدرس

کد

کد
شهر

تلفن

فاکس

همراه

استان

شهرستان

3320494

3344778

09131180023

سالمتیان

اصفهان

اصفهان

 287تعمیرگاه:خیابان امام خمینی ،بعد از چهارراه شریف ،نرسیده به تابلوی خانه اصفهان 0311

3344778

-

سالمتیان

اصفهان

اصفهان

 287نمایشگاه :خیابان جی ،بعد از سه راه شهید رجایی ،مقابل مسجد ابر

0311

3344778

41

ظهیری

فارس

اقلید

 329بلوار امام رضا (ع) ،نبش خیابان حسینآباد

0752

4221981

4231982

09173520346

42

روشنایی

لرستان

الیگودرز

 327بلوار رضا روشنی ،جنب سندیکای تعاونی

0664

2227640

2224885

09181651937

43

مزرعه

خوزستان

اهواز

 265سهراه خرمشهر ،خیابان انقالب ،روبهروی کالنتری شماره 19

0611

3799414

3799413

09163017732

بزرگروشن

مازندران

بابل

 288نمایشگاه:کمربندی امیرکال ،روبهروی سایپا ،بزرگروشن

0111

3254527

3254529

09111111522

بزرگروشن

مازندران

بابل

 288تعمیرگاه :کمربندی امیرکال ،جنب پمپ بنزین

0111

3252020

3251919

09111111522

45

میانجی

خراسان شمالی

بجنورد

 136خیابان امام خمیني غربي ،جنب ایران خودرو ،سایپا ،پالک1284

0584

2312327

2316678

09353504997

46

امیدعلی

لرستان

بروجرد

 267میدان ایثار ،روبهروی نمایندگی ایران خودرو و سایپا

0662

5306838

5306834

09124790899

47

اعتمادی

چهارمحال و
بختیاری

بروجن

44

0382

4239281

4239282

09132803781

0173

4284170

4282827

09111712282

هرمزگان

بندرعباس

 168بلوار امام خمینی ،مقابل پمپ بنزین

0761

6661385

6661428

09171635760

کرمان

بم

 143بم ،کیلومتر  2اتوبان بم  -ارگ جدید

0344

2321025

2321026

09136663218

51

رحیمی

کرمان

بم

 258بلوار شهید باهنر ،تقاطع سوم

0344

2514974

2514975

09131448025

52

دارآفرین

بوشهر

بوشهر

 280خیابان خبرنگار

0771

5558449

3531881

09171722162

53

هدایتی

خراسان جنوبی

بیرجند

 346بلوار دانشگاه ،بعد از پمپ بنزین شعله ،گروه خودرویی هدایت

0561

8828888

2226590

09151613002

 48قربان ایری
49

کمالزاده

50

امانیان

آبی :نمایندگی فروش

گلستان

 278انتهای بلوار مدرس ،نبش بلوار ساحلی

بندر ترکمن  316بندر ترکمن ،ابتدای جاده گرگان

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

131

راهنمای استفاده از خودروهای سواری MVM110
کد
شهر

تلفن

فاکس

همراه

باغبان

خراسان جنوبی

بیرجند

 222خیابان پاسداران ،بین پاسداران  31و 33

0561

4425174

4425175

09155620399

باغبان

خراسان جنوبی

بیرجند

 222بلوار دانشگاه ،نرسیده به پمپ بنزین شعله ،مجتمع تجاری کارگاهی باغبان

0561

2234164

2234165

09155620399

منیف

آذربایجان شرقی

تبریز

 217نمایشگاه :دروازه تهران 500 ،متر باالتر از پمپ بنزین

0411

3337070

3314579

09141158721

منیف

آذربایجان شرقی

تبریز

 217تعمیرگاه :جاده تهران 500 ،متر باالتر از میدان بسیج

0411

6379004

6379005

09141158721

56

رهبران صباغی

آذربایجان شرقی

تبریز

 259کوی ولیعصر ،خیابان خوابگاه ،نرسیده به فلکه تختی ،تعمیرگاه دقیق

0411

3306979

3303040

09141153966

57

علیپور

آذربایجان شرقی

تبریز

 312کیلومتر  2جاده مرند ،نمایندگی مدیران خودرو

0411

2861150

2861152

09141168480

58

توکلی

خراسان رضوی تربت حیدریه  237میدان  22بهمن

0531

2320203

2320204

09153311197

59

کاویانی

مازندران

تنکابن

 207خیابان چالوس ،جنب اداره منابع طبیعي

0192

4275000

09123931252 4270101-4

مژده

مازندران

جویبار

 303نمایشگاه :خیابان امام ،جنب بانک ملی

0124

3233200

3233500

09111515223

مژده

مازندران

جویبار

 303تعمیرگاه :ورودی جویبار از سمت ساری ،نمایندگی جویباری

0124

3231410

3231410

09111515223

61

کریمی افشار

کرمان

جیرفت

 298چهارراه صاحبآباد ،خیابان سلمان فارسی ،پالک 87

0348

2414915

2414917

09131481107

62

فقیهنصیری

مازندران

چالوس

 169بلوار امام رضا ،تعمیرگاه کاسپین

0191

2252886

2251886

09111111031

63

شهنوازی

سیستانوبلوچستان

خاش

 318خاش ،تقاطع بلوار آزادی و سعدی

0543

4226075

4221107

09153431107

64

ناصری

لرستان

خرمآباد

 319میدان امام حسین ،کیلومتر  4جاده خرمآباد-خوزستان ،نمایندگی مدیران خودرو 0661

4201040

4208020

09128092025

65

ابدالی

آذربایجان غربی

خوی

 315خوی ،کیلومتر  2جاده خوی  -تبریز ،نمایندگی مدیران خودرو

0461

2450492

2450303

09141608026

66

صرافزاده

خوزستان

دزفول

 345ابتدای جاده محمد ابن جعفر ،جنب تاالر پرن

67

حیاتبخش

مازندران

رامسر

 284خیابان عباس مفرد ،جنب تاالر پذیرایی عرشیا

رديف نام و نام خانوادگي
54
55

60

132

استان

آدرس

شهرستان کد

آبی :نمایندگی فروش

322650-52 0641
0192

5253894

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

3226551

09166415265

5253893

09113949457

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش
کد
شهر

تلفن

فاکس

همراه

68

قوامی

گیالن

رشت

 115جاده انزلی ،بلوار ولیعصر ،روبهروی اتاق بازرگانی

0131

7753507

7764849

09111317307

69

محمودی

گیالن

رشت

 337کیلومتر  3جاده فومن

0131

5594501

09127054130 55490214

70

ثابت قلب قربانی

گیالن

رشت

 244کیلومتر  5جاده رشت  -انزلی ،روبهروی قصر بازی سرپوشیده

4263426-7 0131

4263420

استان

رديف نام و نام خانوادگي

آدرس

شهرستان کد

71

میرزایی

کرمان

8227710-2 0391

8223531

09133918002

72

حیدری

سیستانوبلوچستان

زاهدان

 180بلوار شهید فاضلی ،مقابل کارخانه آرد شهرکی

0541

4515480

4515490

09155404185

شفقتیان

زنجان

زنجان

 293نمایشگاه :میدان آزادی ،خیابان کشاورز ،روبهروی مدرسه دهخدا ،پالک 26

0241

3264625

3226599

09122980887

شفقتیان

زنجان

زنجان

 293تعمیرگاه :خیابان خیام شرقی ،روبهروی نمایندگی کیاموتورز

0241

3224385

3224336

09122411057

سیستانوبلوچستان

زابل

 341فلکه بنیاد مسکن ،نبش باقری 4

0542

2237701

2237081

09156364145

ساری

 116کیلومتر  4جاده جویبار 100 ،متر بعد از پمپ بنزین ،جنب نمایندگی سایپا

2172295-6 0151

2172111

09111557698

 310ساری  -جاده نکا ،جنب رستوران حاج حسن

0151

3283030

-

09111515270

0571

2297150

2297160

09151707059

0571

4456300

4452017

09155723001

0874

3222048

3222086

09183741681

5260060

5260061

09144431127

4458992

09121319144
09121313669
09133915056

73

رفسنجان  156بلوار امام رضا ،جنب اداره صنایع ،روبهروی نمایندگی سایپا

09113369747

74

ثانی حیدری

75

ملکی

مازندران

76

نادری

مازندران

ساری

کویر خودرو سربداران

خراسان رضوی

سبزوار

 233نمایشگاه :خیابان اسدآبادی ،نبش اسدآبادی 5

کویر خودرو سربداران

خراسان رضوی

سبزوار

 233تعمیرگاه :ضلع جنوبی میدان سربداران

کردستان

سقز

 269خیابان صالحالدین ایوبی ،جنب بانک سپه ،پالک 185

آذربایجان غربی

سلماس

 282انتهای بلوار جمهوری اسالمی ،اول مغانجوق ،پالک 45

0443

سمنان

 212بلوار علم و صنعت ،روبهروی شرکت نفت

0231

4442623

 252بلوار  15خرداد ،جنب نمایندگی ایران خودرو

0231

3301667

3301666

 330سیرجان ،ابتدای بلوار تهران ،جنب پمپ بنزین  ،110روبهروی منطقه اقتصادی ویژه

0345

4419283

3239007

77
78

آدمی

79

نورانی مغانجوقی

80

هاشمی

سمنان

81

اربعه

سمنان

سمنان

82

صفاری

کرمان

سیرجان

آبی :نمایندگی فروش

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

133

راهنمای استفاده از خودروهای سواری MVM110

نام و نام خانوادگي

رديف

آدرس

کد

استان

شهرستان

83

دلپسند

کردستان

سنندج

 248بعد از پلیس راه سنندج  -همدان ،جنب اداره کل دامپزشکی استان کردستان

84

سبزواری

سمنان

شاهرود

 304میدان کارگر ،به سمت میدان بسیج ،روبهروی سازمان مسکن و شهرسازی

کد
شهر

تلفن

0871

3384040

09188716156 3245033

0273

3335050

09126733741 2223076

فاکس

همراه

چهارمحال و
بختیاری

شهرکرد

 163خیابان فردوسی جنوبی ،مجتمع فنآوران ،خیابان اول ،ساختمان مدیران خودرو 0381

2277380

جعفری

تهران

شهریار

 281بلوار شهید کلهر ،بین میدان فرمانداری و سپاه ،پالک  ،85روبهروی الماس غرب 0281

09122010610 65327464 65295165

جعفری

تهران

شهریار

 281روبهروی شهرک اداری ،نبش شهرک شهید عباسپور ،پالک 5

0281

09122010610 65327464 65321399

87

حریت

فارس

شیراز

 141خیابان سلمان فارسي ،جنب پمپ بنزین ،نمایندگی مدیران خودرو

0711

7302127

09173115220 7302128

88

دلافکار

فارس

شیراز

 235امیرکبیر ،باالتر از چهارراه ریشمک ،روبهروی آتشنشانی

0711

8427085

09173131607 8322254

89

تشویر

فارس

شیراز

 285خیابان مشیرنو غربی ،حد فاصل خیابان برق و خیابان بعثت ،نبش کوچه 24

0711

2341927

09171171200 2341926

90

پهلوان

مازندران

قائمشهر

 338کیلومتر  3جاده سواد کوه ،روبهروی تاالر پشت

09111282095 2283185 2390320-1 0123

 85رضایی
86

0281

2556365

09131811200 2275089

09125821795 2563311

91

میررحیمی

قزوین

قزوین

 145بلوار تاکستان (دوراهی همدان) ،روبهروي پمپ گاز

92

احمدی و نعمتی

قزوین

قزوین

 215کیلومتر 3جاده قدیم تهران ،روبهروی پمپ بنزین ،مجتمع نمایندگیهای احمدی و نعمتی 09121083930 2292600 2292550-70 0281

93

آدابی

قم

قم

45 229متری شهید بهشتی  ،روبهروی بیمارستان شهید بهشتی ،جنب نمایندگی سایپا

0251

6603051

09121515134 6636254

رمضانی

قم

قم

 325نمایشگاه :بلوار امین ،فلکه ایران مرینوس ،به سمت پل انقالب

0251

2933247

09351899241 2928158

رمضانی

قم

قم

 325تعمیرگاه :فلکه ایران مرینوس ،جنب مدرسه شاهد

0251

2921182

09351899241 2928158

 95نارنجی

اصفهان

کاشان

 253بلوار قطب راوندی ،روبهروی شهرک صنعتی

0361

5534581

09131622079 4460159

 96زرنگیپور

کرمان

کرمان

 138جاده تهران ،خیابان برق

0341

2520017

09133424207 2520267

94

آبی :نمایندگی فروش

134

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش

رديف

نام و نام خانوادگي

آدرس

کد

کد
شهر

تلفن

استان

شهرستان

 97اشرف گنجویی

کرمان

کرمان

 292خیابان مطهری (احمدی سابق) ،نرسیده به میدان علیبنابیطالب (فابریک سابق) 0341

 98محتشم ماهانی

کرمان

کرمان

 328انتهای بلوار جهاد ،بزرگراه شمالی ،روبهروی شهرک افضلیپور ،جنب نمایندگی سایپا 09131405355 2430402 2437182-3 0341

2262300

فاکس

همراه

09131402501 2235119

ایرانمنش

کرمان

کرمان

 227نمایشگاه :بلوار شیراز ،بعد از کوچه شماره یک

0341

2439045

09132431169 2439046

ایرانمنش

کرمان

کرمان

 227تعمیرگاه :جاده شرفآباد ،کوچه قائم آباد  ،37فرعی شماره  6سمت راست

0341

2739233

09132431169

 100الهیاری

کرمانشاه

کرمانشاه

 276خیابان اربابی ،باالتر از بانک مسکن

09123981131 8226130 8258741-2 0831

 101توتونچی

کرمانشاه

کرمانشاه

99

-

 324بلوار نقلیه ،پایینتر از بیمارستان امام ،پالک 29

0831

7297876

09183396119 7297875

 102درمانیمطلق

گلستان

گرگان

 120خیابان شهید بهشتي ،جنب پل ،شماره 320

0171

2332492

09121464711 2328937

 103جاللی

گلستان

گرگان

 184خیابان شهید بهشتی ،روبهروی کوچه سازش ،جنب مرکز تحقیقات کشاورزی،

0171

3377321

09111713455 3377322

 104نوری

خراسان رضوی

گناباد

 308نبش میدان گل زعفران ،نبش سعدی 21

 105دشتی

گلستان

گنبد

 173میدان بسیج ،ابتدای جاده مینودشت ،بعد از ایران خودرو

0172

5540450

09115179460 5559414

 106صدری

خوزستان

ماهشهر

 204انتهاي خیابان امام ،به طرف جاده هنديجان

0652

2320114

09121221542 2321713

 274جنب میدان مادر ،جنب نمایندگی سایپا

0421

2276868

09141211649 2276871

محمودآباد

 326محمودآباد ،بلوار امام ،جنب نمایندگی گروه بهمن

0122

7734422

09111168610 7731560

 109استخر

فارس

مرودشت

 110رحمانی

کردستان

مریوان

 107فرخندهحال (رصد خودرو) آذربایجان شرقی
 108خواجوند

 111غالمحسینی
آبی :نمایندگی فروش

مازندران

اردبیل

مراغه

09151158117 7256552 7256550-1 0533

 231بلوار قدس ،پشت استادیوم ،مجتمع عرفان

0728

2231116

09173280244 2232203

 323کیلومتر  3جاده سقز ،جنب نمایندگی ایران خودرو

0875

3290426

09189850359 3298326

0452

5244441

09141517267 5224442

مشکینشهر  313خیابان  22بهمن ،میدان توحید ،نمایندگی مدیران خودرو

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

135

راهنمای استفاده از خودروهای سواری MVM110
رديف

0511

8540027

8590904

6575025

6575026

09125139000

8534706

09151150639

8214703

09151150639
09122204790

امامی

خراسان رضوی

مشهد

 190خیابان تقیآباد ،خیابان بهار ،پالک 67

امامی

خراسان رضوی

مشهد

 190بزرگراه آسیایی ،بعد از بیمارستان رضوی ،نبش آزادی 103

0511

کشمیری

خراسان رضوی

مشهد

 216نمایشگاه :حدفاصل چهارراه بیسیم و میدان بسیج ،نبش بهار 12

8534704-6 0511

کشمیری

خراسان رضوی

مشهد

 216تعمیرگاه :بلوار پیروزی ،بلوار فکوری  ،67دالوران  ،11جنب نمایندگی سایپا 0511

8221400

خراسان رضوی

مشهد

0511

7528811

7528800

 115فرهادیفر

همدان

مالیر

 152بلوار بعثت ،میدان نیروي انتظامي

0851

2222231

2232231

09121124902

 116شهالیی

آذربایجان غربی

مهاباد

 311میدان کوهسار ،نبش پارک میکاییل

0442

2441017

2441011

09183741681

اصفهان

نجفآباد

 187جاده اصفهان ،بلوار الغدیر ،مابین فلکه گلدشت و ویالشهر

2233988 2236988-90 0331

09133330274

شکاری

خراسان رضوی

نیشابور

 336تعمیرگاه :بلوار گلها ،نبش گلها  ، 3مجتمع شکاری

2218973

09153529415

شکاری

خراسان رضوی

نیشابور

 336نمایشگاه :بلوار آزادگان ،روبهروی پمپ بنزین صحرانورد

0551

2238300

-

09153529415

 119چراغیان

همدان

همدان

 286ضلع شمالی میدان امام حسین (ع)

0811

2643007

2643004

09181112676

 120تیمورینیا

کهکیلویه و بویراحمد

یاسوج

 232خیابان جمهوری ،باالتر از پمپ بنزین ،جنب میدان بسیج

0741

2228584

2224383

09177410428

خورشیدی

یزد

یزد

 119نمایشگاه:خیابان آیتاهلل کاشاني ،نرسیده به پل قطار

8259700-5 0351

8244724

09131518335

خورشیدی

یزد

یزد

 119تعمیرگاه :بلوار جمهوری اسالمی ،نبش کوچه ( 42سبحان)

0351

5263303

09131518335

 122غنیان

یزد

یزد

 261میدان باهنر ،ابتدای بلوار دانشجو ،روبهروی بانک مسکن

7252151-2 0351

7253152

09132509928

 123فالحی

یزد

یزد

 295سه راه حکیمیان ،ابتدای بلوار پاکنژاد ،بعد از بیمارستان سوانح و سوختگی 5263500-2 0351

5253587

09131521103

113

 114سیاسی

 117امامی
118

121

کد

09151116217

استان

شهرستان

112

نام و نام خانوادگي

آدرس

کد
شهر

تلفن

فاکس

همراه

 268بلوار صد متری ،بین پمپ گاز و میدان خیام ،جنب نمایندگی سایپا

آبی :نمایندگی فروش

136

2218970-2 0551

5263301

سبز :نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

زرد :نمایندگی خدمات پس از فروش

