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خریدار گرامی
ضمن تشکر از شما برای خرید محصول شرکت ایران خودرو، تبریک ما را به جهت این حسن انتخاب پذیرا باشید. امیدواریم خودرو جدید بتواند در لحظات شاد زندگی شما سهمی داشته باشد.
این راهنما در اســتفاده صحیح از وســیلة نقلیه و نحوة رانندگی با آن به شــما کمک خواهد کرد، بنابراین بهتر اســت همواره آن را در محفظه داشــبورد خودرو نگهداری نمائید.
برای استفاده آسان تر، کتابچه حاضر به بخش های مختلف تقسیم شده و هر بخش مربوط به جنبه متفاوتی از رانندگی یا مراقبت از خودرو شما است. توصیه می کنیم برای آشنایی 

با امکانات و قابلیت های خودرو جدیدتان هر بخش را با دقت مطالعه فرمائید.
- قبل از رانندگی: این بخش شامل تنظیم صندلی ها، کمربند ایمنی، کنترل سیستم گرمایش و تهویه و همچنین تمام نکات مورد نیاز برای رفاه شما قبل از شروع رانندگی است.

- رانندگی: در این بخش عملکرد کلیدها، تجهیزات و مراقبت های حین رانندگی توضیح داده شده است.
- نگهداری خودرو: شامل اطالعات ضروری در مورد بازدیدهایی است که باید در دوره های منظم زمانی به عمل آورید.

توجه
جهت اطالع از نحوة نگهداری خودرو، ضوابط و شرایط خدمات گارانتی و انجام سرویس های دوره ای، به دفترچة راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی مراجعه فرمائید.

-  فوریت های فنی: این اطالعات به منظور کمک به حل اشکاالت کوچک و اجتناب ناپذیر در مواقع اضطراری است که گاهی ممکن است به وقوع بپیوندد مانند تعویض تسمه، فیوز و چرخ ها.
- اطالعات فنی: شامل اطالعات فنی درباره موتور، ابعاد، ظرفیت ها و اوزان می باشد.

در ضمن، مواد مصرفی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تأمین گردد. ) از برندهای مورد تأیید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد استفاده شود.(

اخطار
عدم توجه به دستورات ویژه که در کادرهای اخطار همراه با این عالمت درج شده، ممکن است باعث آسیب جدی و به خطر افتادن سالمت راننده و یا سرنشینان خودرو شود.

هشدار
عدم توجه به دســتوراتی که در کادرهای هشــدار دهنده همراه با این عالمت درج شده است احتمال تصادف یا آســیب به خودرو را به دنبال خواهد داشت.

توجه: در صورت عدم توجه به توصیه های ایمنی عنوان شده که به دنبال کلمة توجه آورده شده است، احتمال آسیب جدی به خودروی شما وجود دارد.
نکتة مهم: امکانات هر خودرو با توجه به مدل آن متفاوت اســت. به همین خاطر ممکن اســت بخشی از اطالعات مندرج در این راهنما در مورد خودروی شما صادق نباشد. برای 

کسب اطمینان می توانید با نمایندگی مجاز ایران خودرو تماس بگیرید. 
یادآوری: در این کتابچه اطالعات مربوط به گونه های دیگر این محصول نیز درج شده و با عالمت ستاره )*( مشخص گردیده است.
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رانا ال ایکس1
اجزای خودرو

1- غربیلک فرمان
2- اهرم برف پاک کن و شیشه شوی

3- دریچة قابل تنظیم تهویة هوای مرکزی
4- تجهیزات صوتی

5-  کلید بازکن قفل صندوق عقب
6- کلید فالشر

7- کلید کنترل قفل مرکزی
8- کلیدهای کنترل بخاری- تهویه- کولر و شیشه گرمکن 

عقب و گرمکن آینه ها
9- سوئیچ

10- جعبة فیوز
11- محل قرار دادن دستمال کاغذی و بطری

12- محل قرار دادن لیوان، قوطی نوشابه و سایر وسایل
13- کلید غیر فعال سازی شیشه باالبرهای عقب*

14- صفحه نمایش )چندمنظوره(*

* درصورت نصب در خودروی شما
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رانا ال ایکس1
اجزای خودرو

1- دریچه های بخارگیر شیشه های کناری
2- دریچه های بخارگیر شیشة جلو

3- کنترل های سیستم روشنائی و چراغ های راهنما
4- دکمة تنظیم روشنائی داخل جلو آمپر

5- کیسة هوای راننده
6- محل کیسة هوای سرنشین

7- دریچة قابل تنظیم سیستم تهویه جلو )چپ و راست(
8- جعبه داشبورد

9- ترمز دستی
10- دسته دنده

11- زیرسیگاری جلو
12- دستگیرة تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان

13- تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
14- اهرم بازکننده در موتور
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1 رانا پالس
اجزای خودرو

1- دریچه های بخارگیر شیشه های کناری
2- دریچه های بخارگیر شیشة جلو

3- کنترل های سیستم روشنائی و چراغ های راهنما
4- دکمة تنظیم روشنائی داخل جلو آمپر

5- کیسة هوای راننده
6- محل کیسة هوای سرنشین

7- دریچة قابل تنظیم سیستم تهویه جلو )چپ و راست(
8- جعبه داشبورد

9- ترمز دستی
10- دسته دنده

11- زیرسیگاری جلو
12- دستگیرة تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان

13- تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
14- اهرم بازکننده در موتور

خودروی شما در یک نگاه
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کلیدها
با استفاده از این کلید، قفل درهای جلو، در صندوق، کلید 
غیرفعال کننده کیسة هوای سرنشین، درباک، قفل فرمان 

و روشن کردن خودرو بصورت مجزا عمل می کنند. 

کنترل از راه دور
با فشــار بر روی دکمة )A( درهای خــودرو از راه دور قفل 

می شوند. 
این عمل با روشن شدن چراغ راهنما حدوداً به مدت دو 

ثانیه نمایش داده می شود.
با فشــار بر روی دکمة )B( درهــای خودرو از راه دور باز 
می شــوند، و با دو بار چشمک زدن چراغ راهنما نمایش 

داده مي شود.

قفل و بازکردن با قفل مرکزی روی داشبورد 
با فشار دادن کلید )C(  می توانید همه درها به جز در صندوق 
را باز، و همه درها را قفل کنید. چنانچه یکی از درهای جلو باز 

باشد قفل مرکزی عمل نمی کند.

پارک کردن خودرو
در یک پارکینگ به منظور قفــل کردن درهای خودرو، 
دکمة )A( را فشــار دهید. درصورتی که چراغ های راهنما 
به مدت دو ثانیه روشن و خاموش شوند، درها قفل شده 
و سیســتم وارد حالت دزدگیر می شود. اما اگر چراغ های 
راهنما برای چهار مرتبه به ســرعت روشــن و خاموش 
شــوند، یکی از درهای خودرو باز اســت و سیستم وارد 
حالت دزدگیر نخواهد شــد. لذا پس از بستن در، مجدداً 

دکمة )A( را فشار دهید.

استارت زدن
چهار وضعیت کلید در داخل سوئیچ استارت عبارتند از:

1- وضعیت STOP  یا خاموش:
سوئیچ بسته است.

2- اولین پله، وضعیت تجهیزات جانبی:
سوئیچ بسته است ولی فقط می توان از تجهیزات جانبی 

استفاده کرد.
3- دومین پله، وضعیت حرکت:

سوئیچ باز است.
4- وضعیت استارت 

روشن کردن موتور)استارت(
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کارت بارکددار
هنــگام تحویل خودرو، یک کارت بارکددار به همراه یک 
دسته کلید و دسته کلید زاپاس به شما داده می شود. این 
کارت دارای کد شناسائی است که نمایندگی مجاز ایران 
خودرو هنگام کار روی سیستم ضد استارت الکترونیکی 
به آن نیاز دارد. این کد توسط یک برچسب پوشیده شده  

است فقط در صورت لزوم آن را پاک کنید. 
کارت شناســایی خــودرو را در یک مکان مطمئن 
نگهداری نمایید و هرگز آن را داخل خودرو قرار ندهید. 
هنگام ســفر این کارت را همانند دیگر مدارک شخصی 

خودرو به همراه داشته باشید. 

هشدار
وقتی خودروی دســت دوم خریداری می نمائید، 
دقت کنید که کارت شناســایی خودرو به شــما 
تحویل گردد. توصیه می شود کد کلید را به اطالع 
نمایندگی مجاز برسانید تا کلیدهائی که در دست 
شماست تنها کلیدهائی باشد که بتواند خودروی 
شما را روشن کند. هرگز در سیستم بازدارنده )ضد 

استارت الکترونیک( تغییری بوجود نیاورید. 
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قفل فرمان1
پیش از اســتارت زدن، اگر الزم باشــد قفل فرمان را باز 
کنیــد و به آرامی هم زمان بــا چرخاندن کلید، غربیلک 
فرمان را بچرخانید. توصیه می شود هنگام استارت زدن 
پدال کالچ را فشــرده نگه دارید تا اســتارت زدن موتور 

آسان تر صورت گیرد.  

استارت زدن موتور بنزینی
هنگام استارت زدن روی پدال گاز فشار ندهید.  استارت بزنید 

و تا زمانی که موتور روشن نشده است کلید را رها نکنید. 

هشدار
هرگــز در فضای بســته موتور را روشــن نکنید.  
هیچ گونه تغییری در سیستم قفل فرمان ایجاد نکنید. 

کیسه های هوای جلو
غیر فعال نمودن کیسه هواي سرنشین

کلید غیر فعال نمودن کیســه هواي سرنشین در قسمت 
جانبي داشبورد قرار گرفته و این امکان را فراهم مي کند 
که کیســه هواي سرنشــین فعال ) ON(  یا غیر فعال 

)OFF( شود.
در صورت غیر فعال شــدن، چراغ هشدار غیر فعال بودن 
کیســه هواي سرنشــین بر روي جلو آمپر )  ( روشن 

مي شود.

اخطار
فعال یا غیر فعال کردن کیسه هواي سرنشین جلو 
مي بایست در هنگام خاموش بودن خودرو صورت 

پذیرد.
بالفاصله پس از دوباره فعال نمودن کیسه هوا، باید 

چراغ هشدار مربوطه )  ( خاموش شود.

همانطور که روي بر چسب کنار کلید قید شده است، در 
حالتي که کیسه هواي سرنشین فعال است از قرار دادن 
صندلي کودک روي صندلي جلو بصورت پشت به جلوي 
خودرو خودداري نمائید و در صورت ضرورت به استفاده از 
صندلي کودک روي صندلي جلو، یا کیسه هواي سرنشین 
را غیرفعال نمایید )و به محض برداشــتن صندلي کودک 
مجدداً فعال کنید( یا صندلي کودک را روبه جلوي خودرو 
بگذاریــد )هیچ یک از این دو حالت توصیه نمي شــود(. 
همچنین به طور کلي نشســتن سرنشین برروي صندلي 
جلو در حالتي که کلید )OFF( مي باشد خطرناک است.

بــراي اطالع از مالحظــات ایمني کــودکان، به بخش 
مربوطه در این دفترچه راهنما مراجعه فرمائید.
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رانا ال ایکس
شیشه باالبرهای برقی جلو

1- شیشه باالبر برقی راننده
حالت دستی:کلید را به آرامی و پیوسته فشار دهید یا 
بکشــید، شیشــه به محض رها کردن کلید از حرکت باز 

می ایستد. 

حالت خودکار:کلید را یک بار فشــار دهید یا بکشــید، 
شیشه کامالً باز یا بسته می شود. عمل بسته شدن خودکار 
شیشه ها فقط  زماني که موتور روشن است صورت مي گیرد. 
)در برخي از مدل ها حالت خودکار با فشردن یا کشیدن 

لحظه اي کلید شیشه باالبر فعال مي شود(

2- شیشه باالبر برقی سرنشین
کلید را به آرامی و پیوسته فشار دهید یا بکشید. شیشه به 
محض رها کردن کلید از حرکت باز می ایستد. برای شیشه 

باالبر برقی سرنشین، حالت خودکار تعریف نشده است. 

3- شیشه باالبر برقی سمت چپ عقب
4- شیشه باالبر برقی سمت راست عقب

آینه های برقی:
اهرم )5( را به سمت راست یا چپ بچرخانید تا آینه مورد 
نظر انتخاب شــود. برای تنظیم آینه، اهرم )5( را به تمام 

جهات حرکت دهید. 
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رانا پالس
شیشه باالبرهای برقی جلو

1- شیشه باالبر برقی راننده
حالت دستی:کلید را به آرامی و پیوسته فشار دهید یا 
بکشــید، شیشــه به محض رها کردن کلید از حرکت باز 

می ایستد. 

حالت خودکار:کلید را یک بار فشــار دهید یا بکشــید، 
شیشه کامالً باز یا بسته می شود. عمل بسته شدن خودکار 
شیشه ها فقط  زماني که موتور روشن است صورت مي گیرد. 
)در برخي از مدل ها حالت خودکار با فشردن یا کشیدن 

لحظه اي کلید شیشه باالبر فعال مي شود(

2- شیشه باالبر برقی سرنشین
کلید را به آرامی و پیوسته فشار دهید یا بکشید. شیشه به 
محض رها کردن کلید از حرکت باز می ایستد. برای شیشه 

باالبر برقی سرنشین، حالت خودکار تعریف نشده است. 

3- شیشه باالبر برقی سمت چپ عقب
4- شیشه باالبر برقی سمت راست عقب

آینه های برقی:
اهرم )5( را به سمت راست یا چپ بچرخانید تا آینه مورد 
نظر انتخاب شــود. برای تنظیم آینه، اهرم )5( را به تمام 

جهات حرکت دهید. 



خودروی شما در یک نگاه

23

1

رانا ال ایکس
کلید چراغ ها، دستة راهنما و بوق

1- چراغ هــای کوچــک، پالک و صفحــه نمایش جلو 
داشبورد

2- چراغ جلو نور پایین / باال
3- چراغ جلو نور باال )کشیدن اهرم به سمت راننده(

4- چراغ های مه شکن جلو
5- چراغ های مه شکن جلو / عقب

6- بوق
7- چراغ راهنمای سمت راست
8- چراغ راهنمای سمت چپ

برف پاک کن ها و شیشه شوی
1- خاموش

2- برف پاک کــن زمانی )فاصلة زمانــی بین دو حرکت 
برف پاک کن وابسته به سرعت خودرو می باشد(

3- برف پاک کن کند
4- برف پاک کن سریع

5- حرکت تکی برف پاک کن
6- شیشه شوی )کشیدن اهرم به سمت راننده(
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رانا پالس
دسته راهنما

A  حلقة
 چراغ ها خاموش

 چراغ های موقعیت )کوچک(
 چراغ جلو نور باال / نور پایین

B  حلقة

 چراغ های مه شکن جلو و عقب
 

کلیدهای
کروز کنترل

برف پاک کن ها
2- حرکت سریع

1- حرکت معمولی
I - برف پاک کنی منقطع

 خاموش
 تک حرکت برف پاک کن

شیشه شوی: کنترل را بطرف خود بکشید.

* )Cruise Control( کنترل سرعت هوشمند
هنگامی که سیســتم کنترل ســرعت هوشــمند فعال 
می شــود، راننده می تواند از طریــق کلیدهایی که روی 
غربیلک فرمان قرار دارد، ســرعت خــودرو را افزایش یا 
کاهــش دهد. در صورتی که راننده پدال ترمز یا کالچ را 
فشار دهد، سیستم کنترل سرعت هوشمند قطع شده و 

بالفاصله کنترل سرعت خودرو به راننده باز می گردد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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صندلی های جلو
1- تنظیم موقعیت طولی صندلی به سمت جلو و عقب

2- تنظیم ارتفاع پشتی سر

3- تنظیم ارتفاع صندلی
4- تنظیم زاویه پشتی

اخطار
هرگز بدون پشتی سر رانندگی نکنید.
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تنظیم ارتفاع پشتی سر
برای بلندکردن پشــتی ســر آن را به سمت باال بکشید.  
تنظیم صحیح زمانی است که لبة فوقانی پشتی با باالی 

سر راننده در یک سطح باشند.  
پشتی سر دارای میله ای است که در آن شیار مخصوصی 
تعبیه شــده اســت که از پایین آمدن پشتی جلوگیری 
می کند. )در واقع این یک وسیلة ایمنی در هنگام تصادف 

محسوب می شود(.
برای پایین آوردن پشتی سر الزم است که اجزا ذیل بطور 

هم زمان تحت فشار قرار گیرند:
الف( دکمه ای که در قسمت پایة میلة پشتی قرار دارد. 

ب( پشتی سر )به سمت پایین( 

برای خارج کردن پشتی ســر، زبانة کوچکی که در پایة 
میله قرار دارد را فشار دهید. 

تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان
به هنگام توقف، ضامن قفل تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان 

را پائین بچرخانید. 
ارتفاع مورد نظر را تنظیم نمائید و ضامن  را به سمت باال 

فشار دهید تا ستون فرمان قفل شود. 

اخطار
جهت کاهش صدمات جانــی و ایمنی به راننده و 
سرنشین جلو، الزم است تنظیمات ارتفاع پشتی سر 
و وضعیت سر نسبت به پشتی سر، مطابق تصاویر 

فوق حتماً رعایت گردد. 

اخطار
هرگز فرمان خودرو را هنگام رانندگی تنظیم نکنید، 

این عمل بسیار خطرناک است. 
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آزاد نمودن قفل در موتور
از داخل اتاق: اهرم در موتور را بکشید. 

از خارج اتاق:
اهرم را به ســمت باال بکشید  و در موتور را باز کنید. میلة 
جک در موتور را درجای خود قرار دهید تا در موتور باز بماند. 
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انتخاب وضعیت توزیع هوا

کنترل ورود هوا

کنترل تهویه

گرمکن شیشة عقب

تنظیم میزان جریان هوا

تنظیم درجة حرارت

1

2

3

4

5

6

عملکردعالمتشماره

گرمایش و تهویه
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1 توصیه هایی در مورد تنظیمات داخلی خودرو
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درها

درهای خودرو
قفل یا بازکردن با کلید از خارج خودرو )قفل مرکزی( 
از کلید برای قفل یا باز کردن سیستم قفل مرکزی استفاده 
کنید. کلید را در قفل درِ سمت راننده و یا سرنشین جلو 
وارد کنیــد و برای قفل کردن به ســمت چپ و برای باز 
کردن به سمت راست بچرخانید. تمام درها و درِصندوق 

عقب قفل می شوند.

بازکردن از داخل خودرو
برای بازکردن در از دستگیرة در استفاده کنید. 

هشدار دهنده »در باز است« 
هنگامی که خودرو در حال حرکت اســت )سرعت 
باالی )10Km/h( کلیــد چراغ ســقفي در وضعیت 
کنترلي باشــد اگر دري باز باشــد چراغ سقفي شروع به 

چشمک زدن مي نماید. 

نکته
اگر درهای خودرو توســط سوئیچ کنترل از راه دور 
قفل شوند، در صورت نیاز به بازکردن درهای خودرو 
یا در صندوق عقب، می بایســت سیســتم مجدداً 
توسط سوئیچ کنترل از راه دور غیرفعال گردد. زیرا 
در صورت باز کردن درها توســط سوئیچ مکانیکی، 
سیستم امنیتی فعال شده و فالشرها روشن می شوند. 
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درها

قفل و باز کردن در از داخل
با فشار روی دکمة )A( درها باز و قفل می شوند.  در حالت 
بسته شدن نشانگر روی کلید روشن می شود.  این نشانگر 
در حالت بسته شدن درها توسط ریموت کنترل به صورت 
چشمک زن روشن و خاموش می شود. برای قفل و بازکردن 

در صندوق عقب، به بخش مربوطه مراجعه نمایید. 

قفل مرکزی اتوماتیک درها
 10Km/h(به هنگام رانندگی )در ســرعت های بــاالی
(  درها بطور اتوماتیک قفل می شــوند. در ســرعت های 
باالتر از 10Km/h برای باز کردن موقت قفل درها کافی 
است روی دکمة )A( یک فشار مختصر وارد آورید. شما 

می توانید این عملکرد را فعال یا غیر فعال سازید. 

فعال سازی
هنگامی که ســوئیچ استارت باز است، یک فشار ممتد 5 
ثانیه ای روی دکمة )A( وارد آورید. فعال شــدن عملکرد 
با سه بار چشمک زدن چراغ روی کلید و شنیدن صداي 

بازر همراه است. 

غیرفعال سازی
یک فشار ممتد 5 ثانیه ای روی دکمة )A( وارد آورید. 

یادآوری:
چنانچه یکی از درها باز باشد، قفل درها از داخل خودرو 
و قفل مرکزی اتوماتیــک آن عمل نخواهد کرد.  اگر در 
صندوق باز باشــد، قفل مرکزی اتوماتیــک درها عمل 

خواهد کرد. 

قفل ایمنی کودکان
این قفل از بازکردن درهای عقب از داخل خودرو ممانعت 
می کند. پین مخصوص قفل )1( را با استفاده از سوئیچ، 

یک چهارم دور در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

اخطار
در صورت وجود کــودک در صندلی عقب، جهت 
حفظ ایمنی وامنیــت، قفل ایمنی کودک درهای 
عقب را فعال نمائید. چنانچــه قفل کودک فعال 
نشود حتی اگر درها قفل باشند باز هم با کشیدن 

دستگیره در، در عقب باز می شود.



34

2

قفل و باز کردن قفل در صندوق
کلید بازکن صندوق عقب )1( 

جهت بازکــردن قفل در صندوق عقــب ، به مدت 1/5 
ثانیه با فشردن کلید بازکن قفل در صندوق )1( اقدام به 

بازکردن قفل در صندوق نمائید.   

بدون قفل مرکزی
 )A( برای بازکردن در صندوق، کلید را در قفل از ســمت

به سمت )B(  بچرخانید. 

درها

چراغ در صندوق با باز و بســته شدن در صندوق، 
روشن و خاموش می شود. 

زمانی که خودرو در حال حرکت است و در صندوق 
به خوبی بسته نشده باشد، چراغ سقفی شروع به چشمک 
زدن می کند. البته به شرط آنکه دکمة آن در این وضعیت 

قرار گرفته باشد.  
حجم صندوق 400 لیتر می باشد. 
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کلیدها
با اســتفاده از این کلیدها قفل های در ســمت راننده و 
سرنشین جلو و در صندوق، در باک، ایمنی کودک، قفل 

فرمان و سوئیچ به صورت مجزا عمل می کنند. 

باز و قفل کردن با قفل مرکزی
با استفاده از این کلید ها  درهای جانبی و در صندوق با 
استفاده از قفل در راننده قفل مي شوند ولي از این طریق 
فقط درهای جانبی  باز مي شــوند. چنانچه یکی از درها 
باز باشــد، قفل مرکزی عمل نمی کند. قفل مرکزی فقط 
درهای جانبی خودرو )نه در صندوق عقب( را باز می کند.  
عمل کنترل از راه دور نیز مانند عمل کلیدهاست، با این 

تفاوت که با فاصلة دور از خودرو عمل می کند. 

قفل کردن:
بایک فشار بر روی دکمة )A( درهای خودرو قفل می شود.

این عمل با روشــن شدن چراغ راهنما حدوداً به مدت 2 
ثانیه نمایش داده می شود. 

باز کردن
با یک فشار بر روی دکمة )B( درهای خودرو باز می شوند. 
این عمل با دو بار چشمک زدن چراغ راهنما نمایش داده 

مي شود. 
چنانچه قفل درهای خودرو را باز کنیم ولی تا  12 ثانیه هیچ 
یک از درهای خودرو باز نشوند، مجدداًعمل قفل شدن درها 

به صورت اتوماتیک انجام می شود.
از زدن مــداوم کلید کنترل از راه دور، خــارج از برد خودرو 
خودداری کنید زیرا در این حالت خطر از کار افتادن کنترل از 
راه دور یا پاک شدن برنامه آن وجود دارد و باید کنترل از راه 
دور مجدداً برنامه ریزی شود. )به فصل مربوطه مراجعه شود(

پارک کردن خودرو
در یک پارکینگ به منظور قفل کردن درهای خودرو، دکمة 
)A( را فشار دهید. در صورتی که چراغ های راهنما به تعداد 
یک مرتبه روشن و خاموش شوند، درها قفل شده و سیستم 
وارد حالت دزدگیر می شود.  اما اگر چراغ های راهنما برای 
چهار مرتبه به ســرعت روشــن و خاموش شوند، یکی از 
درهای خودرو باز است و سیستم وارد حالت دزدگیر نخواهد 
شد.  لذا پس از بستن در، مجدداً دکمة )A( را فشار دهید. 

عوض کردن باتری کنترل از راه دور
باتری مورد تأییدCR2032 می باشد.

برای تعویض باتری، ابتدا پیچ را بیرون آورید؛ سپس قاب 
کلید را توسط یک سکة موجود روی حلقه جدا کنید. 

اگــر بعد از تعویض باتری، کنتــرل از راه دور عمل نکرد، 
مجدداً برنامه ریزی کنید.

باتری کنتــرل از راه دور را دور نیندازید. باتری ها حاوی 
فلــزات مضر برای محیط زیســت هســتند. آنهــا را به 
نمایندگی های مجــاز ایران خودرو یــا دیگر مکان های 

جمع آوری این مواد تحویل دهید.

اخطار
از قرار دادن کنترل از راه دور یا باتری در دسترس 
کودکان به شدت پرهیز نمایید زیرا بلعیدن باتری 
می تواند منجر به مرگ گــردد. در صورت بلعیده 

شدن سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید.

درها

اخطار
هرگز نباید باتری های مستعمل را در طبیعت رها نمود، 
آن ها را در اختیار سازمان هایی که مسئولیت جمع آوری 

و بازیافت اینگونه باتری ها را دارند، قرار دهید. 
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دزدگیر
فعال کردن دزدگیر

با فشــار دادن دکمة قفل کردن روی کنتــرل از راه دور 
چنانچه سوئیچ اســتارت در وضعیت اولیه باشد و تمامی 
درهای خودرو )از جمله در موتور و صندوق عقب( بســته 
باشد، عالوه بر قفل شدن درها، دزدگیر فعال می شود. فعال 
شدن دزدگیر با یک بار خاموش و روشن شدن چراغ های 

راهنما به اطالع راننده می رسد. 
هنگامی که دزدگیر فعال است، چراغ کوچک کلید قفل 

مرکزی روی داشبورد شروع به چشمک زدن می کند. 

دزدگیر

1- حســگر ضربه به طور معمول نصب نشده و برای نصب آن باید به 
نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه کنید و پس از نصب از طریق 

دستگاه عیب یاب آن را فعال کنید.

هنگای که دزدگیر فعال است، هر یک از شرایط زیر که رخ 
دهد باعث می شود سیستم به حالت آالرم برود. )در حالت 
آالرم چراغ های چشمک زن راهنما و بوق روشن می شود(: 
- باز شدن هر یک از درها )از جمله در موتور و صندوق عقب(

- باز کردن قفل درهای جلو به وسیلة سوئیچ
- تغییر وضعیت سوئیچ استارت

- وارد آمدن ضربه به خودرو1

وضعیت آالرم برای 30 ثانیه ادامه خواهد داشــت. سپس 
آالرم بــرای 5 ثانیه متوقف می شــود. پس از آن چنانچه 
عامل ایجاد وضعیت آالرم از میان رفته باشــد، چراغ های 
چشــمک زن راهنما و بوق خاموش می شود؛ در غیر این 

صورت وضعیت آالرم ادامه می یابد. 
ایــن وضعیت تا10 بار ادامه خواهد داشــت و پس از آن 
چراغ های چشمک زن راهنما و بوق خاموش می شود اما 

دزدگیر همچنان فعال می ماند.
در وضعیت آالرم، با فشردن دکمة باز یا بستن روی کنترل 
از راه دور، آالرم قطع می شود و دزدگیر فعال خواهد شد. 

درها در صورت فشرده شدن قفل، قفل مي شوند.

غیرفعال کردن دزدگیر
هنگامی که دزدگیر فعال است. فشار دادن دکمة باز شدن 
قفل ها روی کنتــرل از راه دور عالوه بر باز کردن قفل ها 
باعث غیرفعال شــدن دزدگیر می شــود. غیرفعال شدن 
سیستم دزدگیر با دوبار خاموش و روشن شدن چراغ های 

راهنما به اطالع راننده می رسد.
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سیستم امنیتی ضد سرقت خودرو

کارت بارکددار
هنــگام تحویل خودرو، یک کارت بارکددار به همراه یک 
دسته کلید و دسته کلید زاپاس به شما داده می شود. این 
کارت دارای کد شناسائی است که نمایندگی مجاز ایران 
خودرو هنگام کار روی سیستم ضد استارت الکترونیکی 
به آن نیاز دارد. این کد توسط یک برچسب پوشیده شده 

است فقط در صورت لزوم آن را پاک کنید. 
کارت شناســائی خــودرو را در یک مکان مطمئن 
نگهداری نمائید  و هرگز آن را داخل خودرو قرار ندهید. 
هنگام ســفر این کارت را همانند دیگر مدارک شخصی 
خودرو به همراه داشته باشید. با تجهیز خودرو به سیستم 
ایموبالیزر، تنها با اســتفاده از دو عدد ســوئیچی که در 
هنگام تحویــل خودرو به مالک تحویل گردیده اســت، 

خودرو روشن خواهد شد. 

هشدار
کپی کردن تیغة کلید برای روشــن شــدن خودرو 
کافی نیســت. برای داشتن سوئیچ های بیشتری به 
درخواست مالک خودرو در نمایندگی های مجاز ایران 

خودرو امکان تکثیر با دستگاه دیاگ وجود دارد. 

هشدار
وقتی خودروی دســت دوم خریــدای می نمائید، 
دقت کنید که کارت شناســائی خودرو به شــما 
تحویل گردد. توصیه می شود کد کلید را به اطالع 
نمایندگی مجاز برسانید تا کلیدهائی که در دست 
شماست تنها کلیدهائی باشد که بتواند خودروی 
شما را روشن کند. هرگز در سیستم بازدارنده )ضد 

استارت الکترونیک( تغییری بوجود نیاورید. 
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سیستم امنیتی ضد سرقت خودرو

هشدار
- سیســتم ضد ســرقتی که خودروهای شما به آن تجهیز گشته است، از مطمئن ترین انواع سیستم های حفاظتی می باشد که بدون انجام عملیات خاصی، منجر به باال رفتن 

ضریب امنیتی خودرو می گردد. البته موضوع فوق نباید مانع سهل انگاری مالکین خودرو نسبت به حفاظت کافی از خودرو شخصی شود. 

ضد استارت، بازدارنده الکترونیکی )سیستم ضد سرقت خودرو( 
این سیستم، چند لحظه پس از خاموش شدن موتور، سیستم الکترونیکی موتور را کنترل می نمایند و بدین ترتیب از روشن شدن موتور توسط کسی که به کلید اصلی دسترسی 

ندارد جلوگیری می کند. 

درصورتی که در کار سیستم اختالل ایجاد شود 
چراغ نمایشــگر ایموبیالیزر روي صفحه نمایش جلو داشــبورد قرار دارد. این چراغ به محض روشن شدن موتور به سرعت چشمک مي زند )دومین پله کلید( و در این حالت 

خودروي شما روشن نخواهد شد. 
با مشاهدة این مورد هرچه سریع تر با یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس بگیرید. 

- شماره هر کلید را با دقت یادداشت کنید. این شماره روی اتیکتی که به کلید وصل است نوشته شده است. در صورت مفقود شدن کلید، نمایندگی مجاز ایران خودرو می تواند 
در اسرع وقت کلید جدیدی در اختیار شما قرار دهد. 

سیستم های کنترل از راه دور فرکانس باال،سیستم هایی بسیار حساسند، بنابراین هنگامی که داخل جیب شما هستند از بازی با آن خودداری فرمائید؛ زیرا ممکن است خودروی 
شما را از حالت قفل خارج نماید. در صورت بروز تصادف رانندگی با درهای قفل، ممکن است دسترسی به سرنشینان را برای سرویس های اورژانس مشکل سازد.

- یکی از اقدامات مهم احتیاطی )هنگامی که کودکان داخل خودرو هستند( این است که حتی اگر برای چند لحظه خودرو را ترک می کنید، سوئیچ را از روی قفل فرمان بردارید.
- زمانی که در اطراف خودرو نیســتید از بازی کردن با دکمه های سیســتم کنترل از راه دورتان خودداری کنید؛ زیرا ممکن است که آن را از کار بیندازید و برای فعال کردن 

آن برنامه ریزی مجدد الزم شود. 
- زمانی که خودروی دست دوم خریداری می کنید، دقت کنید که حتماً کارت بارکددار به شما تحویل گردد. توصیه می شود کد کلید را به اطالع نمایندگی های مجاز ایران 

خودرو برسانید تا کلیدهایی که در دست شماست تنها کلیدهایی باشد که بتواند خودروی شما را روشن سازد. 
- هرگز در سیستم )بازدارنده ضد استارت الکترونیکی( تغییری ایجاد نکنید. 
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صندلی ها

صندلی های جلو
1- تنظیم موقعیت طولی صندلی

)جلو و عقب بردن صندلی( 
اهرم تنظیم را باال ببرید و صندلی را به جلو و عقب فشار 

دهید. )بلغزانید( 

2- تنظیم ارتفاع
برای بلندترکردن پشتی سر، آن را به سمت باال بکشید. 
پشتی سر هنگامی تنظیم است که لبه باالیی آن 

هم سطح باالی سر شود. 
پشــتی سر دارای یک چارچوب فلزی شیاردار است. این 
شــیارها مانع پائین افتادن پشتی سر می شوند )وضعیت 

ایمنی در زمان تصادفات(.  
جهت پایین آوردن آن روی دکمة واقع در راهنمای پایه 
سمت چپ و پشتی ســر به طور همزمان فشار آورید تا 
پائین بیاید. برای جابجا کردن و برداشتن آن زبانه را فشار 

دهید زاویه پشتی سر نیز قابل تنظیم است. 

3- تنظیم ارتفاع صندلی راننده
اهرم دســتگیرة تنظیم را به سمت باال بکشید برای باال 
آوردن آن، وزن خــود را از روی صندلــی بردارید و برای 

پائین آوردن، به صندلی فشار آورید. 

4- تنظیم زاویة پشتی
برای این کار اهرم تنظیم را به سمت عقب بکشید. 

اخطار
- دقت کنید هنگام حرکت، سرنشــینان جلویی 

خودرو با پشتی خوابیده سفر نکنند.  
کمربندهای ایمنی در حالتی قابلیت کامل خود را 
دارند که زاویه پشــتی نسبت به خط عمود حدود 

25 درجه باشد. 
- برای اینکه از کارایی کمربند ایمنی کاسته نشود،  
کمربند را بر روی شانه خود نصب کنید.  اطمینان 
حاصل کنید که پشتی صندلی ها در محل مناسب 

و صحیح قرار گیرد. 

اخطار
- هرگز هنگام حرکت خودرو پشتی سر را برندارید: 
آن ها را حتماً در جایگاه خود قرار دهید و به دقت 

تنظیم نمایید. 
- در هنــگام حرکت خــودرو از تنظیم صندلی 

خودداری کنید. 
- مطمئن شوید هنگام پایین آوردن صندلی،  پای 

سرنشین عقب زیر صندلی نباشد. 

اخطار
- درصــورت نصب روکــش دوم صندلي ها دقت 
نمایید که بندهاي نگهدارنده روکش مانع حرکت 
میله هاي تنظیــم موقعیت صندلي راننده نگردند، 
جهت نصب روکش دوم بــه نمایندگي هاي مجاز 

مراجعه نمایید.
- باز و بســتن صندلي مي بایســت مطابق پروسه 
انجــام گــردد و نــکات ایمني رعایت شــود لذا 
درصورت نیاز به باز و بســتن صندلي ها حتماً به 

نمایندگي هاي مجاز مراجعه نمایید.
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کمربند ایمنی
تنظیم ارتفاع کمربند:

- برای پائین آوردن: ضامن را به سمت خودتان بکشید 
و آن را به سمت پائین حرکت دهید. 

- برای باال بردن: ضامن را به سمت باال حرکت دهید. 

اخطار
جهــت کاهش صدمات جانی و ایمنــی به راننده و 
سرنشین جلو،  الزم است تنظیمات ارتفاع پشتی سر 
و وضعیت سر نسبت به پشتی سر، مطابق تصاویر فوق 

حتماً رعایت گردد. 

برای قفل کردن کمربند ایمن
تسمه را بکشید و سپس انتهای آن را در سگک وارد کنید. 

کمربندهای ایمنی جلو مجهز به سیســتم کشش 
اولیه و محدود کننده نیرو

به هنگام تصادف از قسمت جلو خودرو، ایمنی در صندلی های 
جلویی به خاطر وجود کمربندهای ایمنی مجهز به سیستم 
کشش اولیه و محدود کننده نیرو، بهبود بیشتری یافته است 
و بسته به میزان شدت ضربه، سیستم کشش اولیه، کمربندها 
را تنگ تر می کند و بیشــتر به بدن سرنشینان می فشارد. 

همینطور آن را به سمت بدن سرنشین می کشد.
کمربندهای مجهز به سیستم کشش اولیه، هنگامی که 

سوئیچ باز است فعال می شوند. 
محدودکننده ها، نیروی فشار کمربند ایمنی را به هنگام 

تصادف بر روی بدن سرنشینان کاهش می دهند. 

کمربند ایمنی عقب
روی صندلی های عقب سه کمربند با سه قرقره تکیه گاهی 

نصب شده است. 

اخطار
از ورود اجســام خارجی بخصوص مواد چسبنده 
به داخل قفل که باعث درســت عمل نکردن قفل 

کمربند می شوند، جلوگیری کنید. 
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اخطار
- درهر کجای خودرو که نشسته اید، همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید؛ حتی اگر یک مسیر کوتاه را طی می کنید. 

- هرگز سگک های کمربندها را جابجا نکنید؛ زیرا کار سگک ها کاماًل با یکدیگر مطابقت ندارد. 
- اگر صندلی ها دارای دسته* باشند، باید قسمتی که از روی شکم می گذرد از زیر دسته رد شود. 

- قبل و بعد از استفاده از جمع شدن صحیح کمربند اطمینان حاصل نمائید. 

برای اینکه کمربند کارآیی مطلوب خود را داشته باشد:
- باید روی بدن محکم شده باشد. 

- باید تنها یک نفر بزرگسال را پوشش دهد. 
- نباید نخ کش یا پارگی داشته باشد. 

- نباید پیچ خوردگی داشته باشد. 
- نباید جابجا یا تغییر داده شود. 

تسمه های کمربند را با آب و صابون یا شوینده مخصوص پارچه، تمیز نمائید. 
بعد از خواباندن یا جابجائی یک صندلی یا صندلی عقب، از قرار گرفتن و پیچیده شدن صحیح کمربند اطمینان حاصل نمائید. 

توصیه هایی در مورد صندلی کودکان
اگر سن سرنشین زیر 13 سال یا قد او کمتر از 137 سانتی متر باشد، از صندلی مناسب کودک استفاده نمایید. هیچ گاه از کمربند ایمنی برای بستن بیش از یک نفر استفاده 

نکنید. هیچ گاه اجازه ندهید که موقع حرکت، کودک بر پای شما بنشیند. 
در هر حال چراغ اخطار کیسه های هوا روشن می شود. 

بعد از تصادف، سیستم کمربندهای ایمنی و کیسه های هوا را مورد بازدید قرار دهید و در صورت وجود اشکال آن ها را توسط یکی از نمایندگی های مجاز شرکت تعویض کنید. 

* درصورت نصب در خودروی شما
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ایمني کودک 
چنانچه سن سرنشــین زیر 13 سال یا قد وي کمتر از 
137 سانتیمتر باشد، سرنشین کودک محسوب مي شود 
و به دلیل این که در کودکان  وزن ســر نسبت به بدن 
باالســت و همچنین عضالت گردن نسبتا ضعیف است، 
به هنگام ترمز یا کاهش ناگهاني ســرعت، امکان صدمه 

جدي به ستون مهره هاي کودک وجود دارد.
بنابراین اســتفاده از صندلي مناســب کــودک الزامي 

مي باشد.
به همین دلیل در اغلب کشورها جهت مسافرت و استفاده 
از وسایل ایمنی مناسب کودکان، قوانینی پیش بینی شده 

است.

اخطار
هیچ وســیله ای نباید در کف خودرو )قسمت جلو 
طرف راننده( وجود داشــته باشــد؛ زیرا در حالت 
ترمز شــدید، این وســایل می توانند به زیر پدال 

بلغزند و مانع استفاده از پدال ها شوند.

صندلی مخصوص گروه 0 و 0+ و1 )طبق جدول ص 39( 
را به صورت رو به پشــت از ســه نقطه به تسمه کمربند 

)کمربند با قرقره قفل شونده( محکم کنید.

صندلــی های رو به جلو را فقط در صندلی کناری عقب 
خودرو مستقر و از  3 نقطه به کمربند )کمربند با قرقرة 

قفل شونده( محکم کنید.

اخطار
- چنانچه سن سرنشین زیر 13 سال یا قد وي کمتر از 137 سانتیمتر باشد، از صندلي مناسب کودک استفاده 

نمایید.
- هرگز صندلي مخصوص اطفال که رو به عقب بسته مي شودرا در حالتی که کیسه هوای سرنشین غیر فعال 

نشده است، در صندلي جلو خودرو قرار ندهید.

ایمنی کودکان
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همچنین کودکان رده وزنی 2 و 3 )به جدول ص 48 مراجعه 
شود(  را می توان با یک تشک کمکی )seat booster( در 
صندلی کناری عقب خودرو و رو به جلو به گونه ای نشاند که 
کمربند  با قرقرة قفل شونده )در دو یا سه نقطه( به تشک 

کمکی محکم شود .

اخطار
اطفال و کــودکان به هیچ وجــه نباید روی پای 
سرنشینان خودرو بنشینند. مخصوصاً هنگامی که 
فرزند شــما روی پایتان نشســته، خطر جراحات 
شــدید وجود دارد. هیــچ گاه از یک کمربند برای 

بستن دو نفر به طور همزمان استفاده نکنید.
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)Isofix( نصب صندلی کودک توسط ایزوفیکس
صندلی های کودک مجهز به سیستم ایزوفیکس دارای دو 
قالب قفل شــونده در پایین صندلی بوده که به راحتی به 
دو حلقه که مابین پشتی و کفی  صندلی  خودرو قرار دارد 
متصل می شــود و دارای یک تسمه و قالبی در انتهای آن 
است که به یک حلقه واقع در روی طاقچه عقب و یا پشتی 
صندلی )در مورد خودروی حاضر عقب پشــتی صندلی( 

نصب می شود.
صندلی های ایزوفیکس به راحتی نصب می شود و تا جای 
ممکن از جابجایــی و چرخش صندلی کودک جلوگیری 

می کند.
در این خودرو دو موقعیت نصب برای صندلی های مجهز 
به ایزوفیکس وجود دارد که هر دو موقعیت در صندلی های 

عقب کناری واقع شده است.

اتصاالت صندلي کودک )در تصویر مشــاهده مي شود(، 
شامل سه حلقه اســت که دو تاي آن بین کفي و پشتي 

صندلي عقب و دیگري پشت صندلي عقب قرار دارد.

نحوه اتصال صندلی ایزوفیکس دار
به منظور اتصــال صندلی کودک مجهز بــه ایزوفیکس 
قالب هــای پایین صندلی کودک را به حلقه هایی که بین 
کفی و پشتی هستند متصل کنید و قالب متصل به تسمه 
که باالی صندلی کودک اســت را به قالب روی پشــت 

صندلی عقب متصل کنید.
برای این منظور شــاید الزم باشــد قالب پشتی صندلی 
خودرو را آزاد کنید تا پشتی صندلی خودرو کمی خم شود 
تا امکان رد کردن تسمه باالی صندلی کودک فراهم شود.

حلقه های عقب پشتی صندلی

ایمنی کودکان
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اخطار
- از محکم شدن اتصال قالب باالی متصل به تسمه صندلی کودک با قالبی که در پشت صندلي عقب قرار دارد مطمئن شوید. در صورتی که اتصال به درستی صورت نگرفته باشد، 

در هنگام تصادف ممکن است به صورت مناسبی مهار ایمنی کودک نداشته باشد.
- به حالت های مختلف بستن قالب متصل به تسمه در باالی صندلی کودک بسته به شرایط پشت سری در صفحه بعد توجه فرمایید.

- اتصاالت ایمنی کودک به گونه ای طراحی شده اند که تنها بارهایی را که به درستی بر صندلی کودک وارد می شوند را تحمل می کنند. تحت هیچ شرایطی آنها قابل استفاده برای 
کمربند ایمنی بزرگساالن نمی باشند. اتصاالت توان تحمل نیروی اضافه بر آنها در هنگام تصادف اگر تسمه صندلی به صورت کامل و یا کمربند ایمنی بزرگساالن بر روی آن نصب 
شود را ندارد. بزرگسالی که اتصال کمربند را بر روی اتصاالت ایمنی کودک نصب می کند ریسک بزرگی را برای متحمل شدن جراحات شدیدی که در تصادف بوجود می آید، می کند.
- از نصب بلندگوهایی که نیاز به باز کردن قالب باالی متصل به تسمه صندلی کودک دارد و یا در استفاده مناسب از قالب باالی متصل به تسمه صندلی کودک، مداخله ایجاد 

می کند، خودداری فرمایید.
- تصادف می تواند سیستم ایزوفیکس خودرو را دچار آسیب دیدگی کند. ایزوفیکس آسیب دیده نمی تواند مهار ایمنی برای کودک باشد و منجر به جراحات جدی  و یا حتی مرگ 
در تصادف شود. بدین منظور مطمئن شوید که سیستم ایزوفیکس بعد از تصادف به درستی کار می کند. در اولین فرصت یک بازرس باید این سیستم را چک کند و در صورت 

نیاز جایگزینی های الزم را انجام دهید.
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نصب تسمه قالب باالی صندلی کودک 
چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود 
پشــت سری وجود ندارد چه در صورتی که تسمه قالب 
باالی صندلی کودک تک و چه به صورت دوتایی باشــد 
این تسمه را از روی پشتی رد کنید. )مطابق تصاویر زیر(

چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود 
پشت سری متحرک وجود دارد پشت سری را بلند کرده 
و تســمه قالب باالی صندلی را از زیر پشــت سری رد 
کنید. چنانچه تســمه صندلی کودک شما دوتایی است 
از اطراف پشت سری تسمه را رد کنید. )مطابق تصاویر 

زیر(

چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود 
پشت سری ثابت وجود دارد و تسمه قالب باالی صندلی 
کودک تک اســت، تسمه را از باالی پشت سری مطابق 

تصویر عبور دهید.

چنانچه در موقعیتی که صندلی کودک نصب می شود 
پشت سری ثابت وجود دارد و تسمه قالب باالی صندلی 
کودک دو تایی اســت، تســمه را از اطراف پشت سری 

مطابق تصویر زیر عبور دهید.

ایمنی کودکان
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جدول موقعیت صحیح برای نصب صندلی کودک قابل نصب توسط کمربند بزرگسال و صندلی کودک ایزوفیکس دار

سایز صندلی کودکوزن کودکنوع صندلی کودک
موقعیت صندلی

سرنشین جلو )5(
موقعیت صندلی های

عقب کناری
موقعیت صندلی

عقب وسط
گهواره عرض کودک
10kgF,GXU)2(X>گروه وزنی کودکان 0

صندلی رو به پشت
گروه وزنی کودکان 0 و 0+

<10kg
و

<13kg
EU)1(U)3(X

صندلی رو به پشت
گروه وزنی کودکان 0+ و 1

13kg> و
18kg 9 تاC,DU)1(U)3(X

صندلی رو به جلو
9XXU - IUF)4(X تا 18kgگروه وزنی کودکان 1

بوستر
گروه وزنی کودکان 2 و 3

25kg 15 تا
36kg 22 تا

XXU)4(X

X = این موقعیت براي نصب صندلی کودک مناسب نیست
U = این موقعیت برای نصب صندلی کودک یونیورسال توسط کمربند بزرگسال خودرو مناسب است.

IUF = این موقعیت برای نصب صندلی کودک یونیورسال رو به جلو توسط قالب ایزوفیکس مناسب است.

اخطار
- هیچ وسیله ای نباید در کف خودرو )قسمت جلو طرف 
راننده( وجود داشته باشد، زیرا در حالت ترمز شدید، 
این وسایل می توانند زیر پدال بلغزند و مانع استفاده 

از پدال ها شوند.
- اطفــال و کــودکان به هیــچ وجه نبایــد روی پای 
سرنشینان خودرو بنشــینند. مخصوصاَ هنگامی که 
فرزند شما روی پایتان نشسته، خطر جراحات شدید 
وجود دارد. هیچ گاه از یک کمربند برای بستن دو نفر 

به طور همزمان استفاده نکنید.
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توضیحات جدول صفحه قبل:
)1( صندلی خودرو را در حالت عقب ترین و باالترین موقعیت تنظیم کنید. زاویه پشتی صندلی تقریبا 25 درجه باشد.

)2( یک گهواره به صورت عرضی در خودرو نصب می شود و دو صندلی از ردیف عقب را اشغال می کند. گهواره را در موقعیتی قرار دهید که پاها نزدیک در قرار گیرند.
)3( برای نصب صندلی کودک رو به عقب در ردیف عقب، صندلی جلو را تا حد ممکن به سمت جلو حرکت داده و بعد از نصب مجددا تا جایی که به صندلی کودک برخورد 

نکند به سمت عقب برگردانید.
)4( برای نصب صندلی کودک رو به جلو در ردیف عقب، قبل از نصب پشت سری صندلی خودرو در موقعیت نصب را جدا کنید.

)5( آمار نشان می دهد که کودکان در تمامی رده های سنی و وزنی هنگامی که در صندلی عقب محافظت می شوند، ایمن تر هستند.



50

2

)AIRBAG(  کیسة هوا

کیسة هوا
خودروی شــما عالوه بر تجهیز به کمربند ایمنی پیش 

کشنده دارای کیسه هوا )AIRBAG(  نیز می باشد. 
کیســه هاي هوا، بالفاصله پس از وقوع تصادف و ضربه 
شــدید فعال شــده و از سرنشــینان خودرو محافظت 

مي نماید.
هنگامی که ســوئیچ اســتارت در وضعیت )ON( قرار 
می گیرد، چراغ هاي نشــانگر )AIRBAG( روی صفحه 
جلو آمپر   روشــن شده وپس از 6 بار چشمک 

زدن خاموش مي گردد.
درصــورت مشــاهده هرگونــه تغییــر در عملکرد این 

نشانگرها، به نمایندگي هاي مجاز مراجعه نمایید.

کیسة هواي راننده و کیسة هواي سرنشین
کیســة هــواي مخصــوص راننــده در پشــت درپــوش 
 مرکــزي غربیلــک فرمــان قــرار گرفتــه روي آن عبارت

)SRS AIRBAG( جهت اطالع از مجهز بودن خودرو به 
کیسة هوا حک شده است.

کیسة هوای سرنشین در قسمت باالیی سمت راست داشبورد 
قرار دارد و عبــارت )SRS AIRBAG( بر روی آن حک 

شده است.

اخطار
بروز حاالت زیر نشــان دهنده وجود ایراد در سیســتم 
کیســه هوا یا کمربند ایمنی بــوده و بالفاصله باید به 

نمایندگي هاي مجاز مراجعه شود.
- روشــن ماندن چراغ هاي نشانگر پس از 6 بار چشمک 

زدن
- روشن نشــدن و چشمک نزدن چراغ هاي نشانگر، در 
زماني که سوییچ استارت در وضعیت )ON( قرار دارد.

- روشــن شدن یا چشــمک زدن چراغ هاي نشانگر در 
حین حرکت.

بدیهی اســت در صورت عدم مراجعه، مســئولیت بروز 
هرگونه اتفاق بر عهده مالک خودرو خواهد بود.

اخطار
پوشاندن محدوده کیســه هاي هوا و چسباندن هرگونه 
وســیله )آرم ، ســاعت ، پایه تلفن همراه و ....(  بر روي 

آنها ممنوع مي باشد.
قرار دادن اشیاء در جلوي صندلي به صورتي که مانع از 
نشستن عادي شود یا جلوي کیسه هوا را بپوشاند بسیار 

خطرناک است. 

اخطار
کیســه هاي هوا هنگامي که سوییچ اســتارت بسته و 

خودرو خاموش است، عمل نمي کند.
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البته ممکن است براي افرادي که دچار بیماري تنفسي 
هســتند یا پوستي حساس دارند موجب تحریک موقت 

گلو یا پوست شود.
درطول رانندگي از استعمال دخانیات بپرهیزید. هنگام 
باز شدن کیســه هوا، آتش حاصل از دخانیات مي تواند 

باعث بروز خطر شود.

ارتباط نشستن مناســب با عملکرد کیسه هوا و 
کمربند ایمني

کیســه هوا زمانی حداکثر اثر حفاظتی را داراست که کمربند 
ایمنی بدن شــما را در موقعیت مناســب حفظ کرده باشــد. 
بنابراین همواره صندلی را در موقعیت مناسب نسبت به راننده 
تنظیم کنید، به حالت عمودي  بنشــینید و به پشتی صندلی 

تکیه کنید.

اخطار
کیسه هاي هوا سیستم حفاظتي مکمل کمربند ایمني در 
برابر تصادف بوده و بسته به ماهیت و شدت ضربه کمربند 
ایمني همزمان با کیسه هوا عمل مي کنند. راننده و تمامي 
سرنشینان باید همواره کمربند ایمني خود را بسته نگه 
دارند تا ریسک صدمات شدید و یا فوت در صورت تصادف 

به حداقل برسد.

هشدار 
الزم است بدانید که هیچ سیستمی نمی تواند سرنشینان 
را از تمام آسیب های احتمالی در یک تصادف حفظ کند.

توجه مهم:
کیســة هواي ردیف جلو در خودرو بــه گونه ای طراحی 
شده است که فقط در هنگام تصادف شدید از جلو عمل 
می کنــد و برای واکنش در شــرایط مواجه با ضربه های 
ناشی از تصادف از پشــت و پهلو و واژگون شدن خودرو 
و یا تصادفات خفیف پیش بینی نشــده است. در واقع این 
سیستم ایمنی به منظور حفظ ایمنی و کاهش صدمات به 
راننده خودرو و سرنشین جلو، آن هم در تصادفات شدید 

طراحی شده است. 
کیسة هوا فقط یک بار می تواند در یک تصادف عمل کند 
و بقدری سریع پر و خالی می گردد که ممکن است حتی 

متوجه فعال شدن آن نشوید.
فعال شدن کیسة هوا نه مانع دید شما می شود و نه آنقدر 

سفت است که نتوانید از خودرو خارج شوید.
هنگام باز شدن کیســه هوا صداي بلندي ایجاد شده و 
هنگام تخلیه هواي کیســه هوا، مقدار کمي دود خارج 

مي شود. که منجر به صدمات فردي نمي شود.
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)AIRBAG(  کیسة هوا

غیر فعال نمودن کیسه هواي سرنشین
کلید غیر فعال نمودن کیســه هواي سرنشین در قسمت 
جانبي داشبورد قرار گرفته و این امکان را فراهم مي کند 
که کیســه هواي سرنشــین فعال ) ON(  یا غیر فعال 

)OFF( شود.
در صورت غیر فعال شــدن، چراغ هشدار غیر فعال بودن 
کیســه هواي سرنشــین بر روي جلو آمپر )  ( روشن 

مي شود.

اخطار
فعال یا غیر فعال کردن کیسه هواي سرنشین جلو 
مي بایست در هنگام خاموش بودن خودرو صورت 

پذیرد.
بالفاصله پس از دوباره فعال نمودن کیسه هوا، باید 

چراغ هشدار مربوطه )  ( خاموش شود.

اخطار
در صورتي که راننده و سرنشینان کمربند ایمني را 
نبندند، به جلو خم شــوند، یا خارج از صندلي قرار 
بگیرند،  در صورت تصادف احتمال  صدمات جدی 

براي ایشان وجود خواهد داشت.
قرار گرفتن دســت راننده بر روي پره ها یا قسمت 
مرکزي فرمان، قرار دادن پاها بر روي داشــبورد و 
نزدیک بودن بیش از حد به کیسه هوا،  ضمن ایجاد 
اختالل در عملکرد سیستم ایمني، احتمال صدمه 

در تصادفات را بسیار باال خواهد برد. 

همانطور که روي بر چسب کنار کلید قید شده است، در 
حالتي که کیسه هواي سرنشین فعال است از قرار دادن 
صندلي کودک روي صندلي جلو بصورت پشت به جلوي 
خودرو خودداري نمائید و در صورت ضرورت به استفاده از 
صندلي کودک روي صندلي جلو، یا کیسه هواي سرنشین 
را غیرفعال نمایید )و به محض برداشــتن صندلي کودک 
مجدداً فعال کنید( یا صندلي کودک را روبه جلوي خودرو 
بگذاریــد )هیچ یک از این دو حالت توصیه نمي شــود(. 
همچنین به طور کلي نشســتن سرنشین برروي صندلي 
جلو در حالتي که کلید )OFF( مي باشد خطرناک است.

بــراي اطالع از مالحظــات ایمني کــودکان، به بخش 
مربوطه در این دفترچه راهنما مراجعه فرمائید.
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کیسة هوا  )AIRBAG(، فرمان

فرمان
تنظیم ارتفاع فرمان

ابتدا به هنگام توقف اهرم را به ســمت پایین بکشید تا 
قفل فرمان آزاد شود.  ارتفاع فرمان را در موقعیت دلخواه 

تنظیم کنید و اهرم را بکشید. 

اخطار
- هرگز فرمان خــودرو را هنگام رانندگی تنظیم 

نکنید،  این عمل فوق العاده خطرناک است. 
- بدالیل ایمنی،  این تنظیم را هنگامی که خودرو 

متوقف است انجام دهید. 

سرویس و نگهداری
اگر کیســة هوا یک بار عمل کند، بایســتی کلیة اجزا و 
قطعات آن در اســرع وقت توسط نمایندگی مجاز ایران 

خودرو تعویض گردد. 
اوراق کردن خودروهایی که کیسة آنها تخلیه نشده باشد 
کار خطرناکی است. برای از بین بردن چاشنی های فعال 
کننده کمربند ایمنی و کیسة  هوا به نمایندگی های مجاز 

ایران خودرو مراجعه نمایید.

اخطار
استفاده  از اجزاء سیستم ایمني یک خودرو  )کیسه 
هوا، کمربنــد ایمني، واحد کنتــرل الکترونیکي، 
سیم کشــي و .....( بر روي خــودرو دیگر حتي اگر 
مشابه باشــند ممنوع بوده و حتماً باید از قطعات 

استاندارد کارخانه استفاده شود.
بعد از تصادف مجموعه سیســتم ایمني باید مورد 

بازدید قرار گیرد.
هرگونه تعمیرات، عملیات و بازدید بر روي سیستم 
ایمني  باید در نمایندگي هــاي مجاز ایران خودرو 

صورت پذیرد.

هشدار 
جهــت اطــالع از دوره هــاي بازدید یــا تعویض 
کیســه هاي هوا و کمربنــد ایمني بــه دفترچه 

راهنمای گارانتي مراجعه نمائید.

اخطار
اجازه ندهید کودکان بــدون محافظت در خودرو 
بنشــینند یا دست و سرشــان را از خودرو خارج 
کنند. کودکان را روي پاهایتان ننشــانید یا آنها را 

در آغوش نگیرد.
اگر کودکان به درســتي محافظت نشده باشند یا 
صندلي کودک به شکل نامناسب روي صندلي جلو 
قرار داده شــده باشد، احتمال بروز صدمات شدید 

وجود خواهد شد.
در صورت بروز ایراد در عملکرد کلید غیر فعال سازي 
کیسه هواي سرنشین جلو، از نصب صندلي کودک   
در حالت پشــت به جلوي خودرو اکیداً خودداري 

کنید.
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آینة جلو دستی
این آینه دارای دو موقعیت است:

- روز )حالت معمولی( 
- شب )ضد نور خیره کننده( 

برای تغییر حالت یکی بــه دیگری، اهرم زیر لبة آینه را 
بکشید یا فشار دهید. 

آینه ها

اخطار
آینة بغل راننــده به منظور کاهش» نقطه کور« به 
صورت محدب اســت. بنابراین اشیایی که در آینة 
راننده و سرنشــین جلو دیده می شــوند، دورتر از 
فاصلة واقعی آن ها به نظر می رسند. به همین دلیل 
الزم است این موضوع را به خاطر بسپارید تا بتوانید 
تشــخیص درســتی از فاصلة صحیح خودروهایی 

داشته باشید که در عقب خودرو شما هستند.

آینه های بغل برقی
دکمة تنظیم )1( را به ســمت راست یا چپ بچرخانید و 
آینة مورد نظرتان را انتخاب کنید. حاال دکمة )1(  را به 

چهار جهت حرکت دهید و آینه را تنظیم کنید. 

* درصورت نصب در خودروی شما
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- عملکرد اتوماتیک
کلیــد )1( را یک بار فشــار دهید یا بکشــید. با یک بار 
فشــاردادن یا کشــیدن کلید، پنجره کاماًل بسته یا باز 
می شود. فقط زماني که موتور روشن است، شیشه باالبر 
سمت راننده جهت بستن شیشه به صورت اتوماتیک عمل 
مي کند. )در برخي از مدل ها حالت خودکار با فشردن یا 

کشیدن لحظه اي کلید شیشه باالبر فعال مي شود(
2- کلید شیشه باالبر برقی سرنشین جلو

3- کلید شیشه باالبر برقی سمت چپ عقب*
4- کلید شیشه باالبر برقی سمت راست عقب*

شیشه باالبرها

شیشه باالبرهای برقی جلو
1- کلید شیشه باالبر برقی سمت راننده

- عملکرد دستی:
کلید )1( را به آرامی فشار دهید یا بکشید. زمانی که کلید 

را رها کنید حرکت شیشه متوقف خواهد شد. 

اخطار
- همیشه ســوئیچ را بردارید. حتی اگر فقط برای 

لحظاتی خودرو را ترک می کنید. 
- در صورت گیرکردن شیشــه باالبــر به هنگام 
کار کردن با دست، شــما باید اهرم مربوطه را در 
جهت عکس بچرخانید.  به همین دلیل روی کلید 

مربوطه فشار آورید. 
- هنگامی که راننده شیشه باالبرهای سرنشین ها 
را فعال می سازد باید از این موضوع مطمئن باشد 

که کسی مانع باز و بسته شدن پنجره ها نیست. 
- راننده باید از استفاده صحیح مسافرین از شیشه 
باالبرها اطمینان حاصل نماید. به هنگام استفاده از 

شیشه باالبرها حتماً مراقب کودکان باشید. 
- ماندن انگشت، دست و سر میان شیشة برقی در 
حال بســته شدن، می تواند جراحات جدی ایجاد 
کند. بســته شدن غیرصحیح شیشــه ها می تواند 

باعث جراحات شدید بشود.

غیر فعال سازی موقت شیشه باالبرهای عقب 
)ایمنی کودکان(

با این کلید می توان شیشه عقب را در هر نقطه ای قفل کرد.
با اولین فشار، کلید فعال می شــود )چراغ دکمه روشن 
می شود( و دومین فشــار آن را غیر فعال می کند )چراغ 

دکمه خاموش می شود(.

* درصورت نصب در خودروی شما
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رانا ال ایکس
نمای دریچه های تهویة هوا

گرمایش و تهویه
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گرمایش و تهویه

رانا پالس
نمای دریچه های تهویة هوا
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تهویه
1( دریچه های گرم کن و بخارگیر شیشة جلو

2( دریچه های گرم کن و بخارگیر پنجره های جلو
3( دریچه های کناری
4( دریچه های مرکزی

5( خروجی های هوای )گرمکن( زیر پای سرنشین جلو

توصیه های کاربردی و یادآوری ها
کلید کنترل جریان هوا را طوری تنظیم کنید تا مطمئن 
شــوید که جریان هوای تازه در اتاق به مقدار مناسب و 
  "OFF" کافی وجود دارد.  با قرار دادن این کلید درحالت
)غیرفعال سازی سیستم(، نمی توان آسایش سرنشینان را 
از لحاظ گرمای هوا تضمین کرد و کوچکترین وزش هوای 
ناشی از جابجایی خودرو محسوس خواهد بود.  توزیع هوا 
را مطابــق با نیاز و شــرایط آب و هوایی خودتان تنظیم 

نمائید. 
دمــا را بطور تدریجی تا رســیدن به دمای مطلوب خود 

تنظیم نماید. 
کنترل ورودی هــوا را در موقعیت »هوای خارجی« قرار 
دهید تا عملیات بخارزدایی بهتر انجام شود.  بعد از یک 
توقف طوالنــی در زیر نور آفتاب دمــای داخلی خودرو 
بســیار باال خواهد بود. بنابراین حتماً چند لحظه هوای 

اتاق سرنشین را تهویه کنید.

برای فراهم نمودن توزیع مناســب و کامل هوا از انســداد 
دریچه های ورودی هوای خارجی،  تهویه ها، دریچه های هوا، 

خروجی های هوای زیرپای سرنشینان خودداری نمائید. 
دربرخی موارد استفاده بسیار سخت از خودرو )کشیدن 
حداکثر بار در سراشیبی تند و دمای باال(، قطع سیستم 
تهویه باعث بازیافت قــدرت موتور می گردد و در نتیجه 

قدرت یدک کشی نیز بهبود می یابد.  
مراقب باشید فیلتر تهویه اتاق خودرو درست عمل کند. 
این فیلتر در سطح شیشة جلو و زیر در موتور قرار دارد.  
اجــزاء فیلتر را به طور منظــم تعویض کنید و حتی اگر 
شــرایط محیطی نیز ایجاب کرد، آن ها را در بین برنامه 

زمان بندی شده هم تعویض کنید.
سیســتم تهویه هوا کلر ندارد و به همین دلیل برای الیه 
ازن خطری ایجاد نمی کند. به منظور نگه داشتن سیستم 
تهویه در وضعیت انجام عملکرد عادی به طور کامل، این 

سیستم را یک یا دو بار در ماه بکار بیندازید.  
آب ناشــی از تقطیر بخار آب توسط یک روزنه که برای 
این کار تعبیه شده است، تخلیه می گردد. بنابراین ممکن 
اســت در زیر خودرویی که توقف کرده است گودالی از 

آب ایجاد شود. 
اگر سیستم، هوای خنک تولید نمی کند آن را بکار نیندازید 

با یکی از نمایندگی های مجاز تماس حاصل فرمائید. 

گرمایش و تهویه

اخطار
- از خوابیدن در داخل خودرو زمانی که سیســتم 
تهویه مطبوع )کولر و یا بخاری( روشــن اســت 
بپرهیزید، زیرا در این حالت ممکن است افزایش 
میزان دی اکسید کربن داخل کابین و یا افزایش 
دمای بدن منجر به آســیب جدی و حتی مرگ 

شود.
- اســتفاده طوالنی مدت از سیستم تهویه مطبوع 
در حالت گردش داخلــی هوا می تواند منجر به 
کاهش میزان هــوای موجود در داخل خودرو و 
باعث خواب آلودگی شــود که این امر می تواند 

منجر به بروز تصادف و صدمات جانی گردد.
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گرم کردن شیشه عقب
  با فشردن این کلید در حالی که موتور روشن است، 

گرمکن شیشة عقب و آینه های خارجی فعال می گردد. 
برای پرهیز از مصرف بیش از اندازه برق، گرمکن تقریباً پس 
از 12 دقیقه بطور خودکار خاموش می شود. قبل از خاموش 
شدن اتوماتیک گرمکن، می توان آن را با فشار مجدد دکمه 

غیرفعال ساخت. 
به محض برطرف شــدن بخار و گرم شــدن شیشه، آن 
را خاموش کنید زیــرا کاهش مصرف برق باعث کاهش 

سوخت خودرو می گردد. 

بخارزدایی دستی
به منظور بخارزدایی سریع شیشه جلو و پنجره های کناری:

- سیستم تهویه را فعال سازید. 
- دکمة تنظیم دما و تنظیــم جریان هوا را در وضعیت 

ماکزیمم قرار دهید. 
- دریچه های مرکزی را ببندید. 

- کنترل ورودی هوای خارج را در ســمت چپ یعنی در 
وضعیت»هوای خارجی« قرار دهید. 

* درصورت نصب در خودروی شما

هشدار
- در مواردی که خودرو دارای سیستم تهویه مطبوع می باشد، توجه داشته باشید که سنسورهای نور خورشید و 
سنسورهای دمای داخل کابین مسدود نشوند، زیرا مسدود شدن سنسورهای مذکور می تواند منجر به عملکرد 

نامناسب سیستم تهویه مطبوع شود.*
- در هنگام پیمایش ســرباالیی شدید، در صورتی که سیســتم کولرخودرو روشن می باشد الزم است تا جهت 

جلوگیری از وارد شدن فشار زیاد به موتور خودرو، سیستم کولر خاموش گردد.
- وجود برف، یخ و.... در مســیر ورود هوا به داخل کابین ســبب عملکرد نامناسب سیستم تهویه مطبوع خودرو 
خواهد شــد. لذا جهت تهویه مناســب داخل کابین از عدم انسداد مســیر ورود هوای محیط به داخل کابین 

اطمینان حاصل فرمائید.
- اســتفاده دائم از سیســتم تهویه مطبوع در حالت گردش داخلی هوا در فصل زمستان یا به هنگام بارش باران 
می تواند سبب بخار گرفتگی شیشه جلو و انسداد دید راننده و بروز حادثه شود. لذا در این شرایط از حالت ورود 

هوای تازه به کابین نیز استفاده نمائید.
- به منظور حصول اطمینان از کارکرد صحیح سیستم کولر خودرو، بررسی دوره ای لوله های سیستم کولر، جهت 

اطمینان از عدم وجود نشتی ضروری است.
- در مناطق با آب و هوای مرطوب، تشــکیل بخار بر روی شیشــه ها امری طبیعی است. لذا جهت بخار زدایی از 

هوای ورودی به داخل خودرو سیستم کولر خودرو را روشن نمائید.
- در فصول گرم ســال و زمانی که خودرو به مدت نســبتاً طوالنی در معرض نور خورشید قرار گرفته است، پس 
از ورود به داخل کابین خودرو ابتدا شیشــه ها را باز کرده و اجازه دهید هوای گرم از داخل خودرو خارج شود. 
سپس اقدام به روشن نمودن سیستم کولر نمائید. این امر باعث کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوای 

داخل کابین می گردد.

گرمایش و تهویه
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گرمایش و تهویه

سیستم تهویه
تهویه فقط زمانی کار می کند که موتور روشن باشد. 

1- کلید خاموش/ روشن سیستم تهویه
این سیستم به گونه ای طراحی شده است تا در تمام فصول 
به هنگام بسته بودن پنجره ها عمل کند. در تابستان باعث 
پائین آمدن دما می گردد و در زمســتان در دمای باالی 

صفر درجه، قدرت بخارزدائی را بیشتر می سازد. 
 این کلید را فشــار دهید چراغ )نمایشــگر( فعال 

می گردد. 
سیســتم تهویة هوا، هنگامی که کنترل تنظیم 
جریان هوا در موقعیت "OFF" خاموش قرار گرفته 

باشد،  عمل نمی کند. 

2- تنظیم دما
کنترل را از ســمت رنگ آبی )سرد(  به سمت رنگ قرمز 

)گرم( جهت تنظیم دمای دلخواهتان بچرخانید. 
3- تنظیم توزیع هوا

 شیشــة جلو و پنجره های کنــاری )بخارزدایی، ضد 
یخ زدگی(  

 شیشة جلو، پنجرة کناری و جلو پایی ها
جلو پایی سرنشینان

 این تنظیمات برای آب و هوای سرد توصیه می شود. 
دریچه های مرکزی و کناری

 این تنظیم برای آب و هوای گرم توصیه می شود.  

برای تنظیم توزیع هوا بطــور یکنواخت در تمام جهات 
می توان دکمة آن را روی عالمت » - « قرار داد. 

4- تنظیم جریان هوا
 کنترل را از وضعیت 1 به ســمت وضعیت 4 جهت 

حصول جریان هوای دلخواهتان بچرخانید. 
5- کنترل ورود هوا/گردش جریان هوا

  ورودی هوای خارجی
  گردش هوای داخلی

گردش هوای داخلی از ورود دود و بوهای خارجی به اتاق 
سرنشین جلوگیری می نماید. 

ورود هوای خارجی از بخارگرفتگی شیشة جلو و پنجره ها 
جلوگیری می نماید. اگر گردش هوا هم زمان با تهویة هوا 
بکار گرفته شــود، باعث بهبود هر دو عملکرد گرمایش و 

ســرمایش می گردد. در آب و هوای مرطوب استفاده از 
سیستم گردش هوا ممکن است باعث ایجاد بخار بر روی 
پنجره ها شود. کنترل دســتی 5 را برای قرار گرفتن در 
وضعیت »گردش هوای داخلی« به سمت راست بکشید.

اخطار
مدار ســیال خنک کننده را باز نکنید. این سیال 

برای چشم و پوست خطرناک است. 

هشدار
جهت اطمینان از عملکرد صحیح سیســتم تهویه 
خودرو، به شما توصیه می کنیم که به طور منظم 

آن را بازدید و سرویس نمائید. 

هشدار
سعی کنید که حتی المقدور کنترل دستی 5 را به 
سمت چپ قرار دهید تا در وضعیت» گردش هوای 
خارجی« قرار گیرد.  این کار از خطر تنزل کیفیت 

هوا در اتاق جلوگیری می نماید. 
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جعبه داشبورد
برای باز کردن جعبه داشبورد دستگیره را باال بکشید.  در 

جعبه داشبورد فضاهای زیر تعبیه شده است:
1- محل نگهداری مدارک خودرو و نقشه

2- جایگاه فنجان
3- جایگاه خودکار

آفتاب گیر
آفتاب گیرها شامل یک آینة آرایش هستند که در سمت 

راننده ، این آینه درپوش دارد.

المپ سقفی
 در شرایط زیر این چراغ روشن می ماند:

- باز بودن یکی از درها
- باز ماندن در صندوق و در موتور

وقتی درهای خودرو بســته می شوند، اگر سوئیچ استارت 
باز نشود، چراغ به مدت12ثانیه روشن می ماند و سپس به 
تدریج خاموش می شود. اگر سوئیچ استارت باز شود، چراغ 
خاموش می شــود.  اگر یکی از درها یا در صندوق درست 
بسته نشده باشد و سرعت خودرو بیش از 10 کیلومتر بر 

ساعت باشد، چراغ سقفی چشمک می زند.
 در حالت باز کردن درها توســط کلید کنترل از راه دور 
چراغ سقف روشــن می شود و در هر یک از شرایط فوق 

خاموش می شود. 
 خاموش )بطور دائم( 

 در این حالت تا زمانی که سوئیچ باز است یا کلید در وضعیت 
تجهیزات جانبی است چراغ )به طور دائم(  روشن می ماند. 

اخطار
جاســیگاری ها از نظر آتش سوزی پرخطر هستند، 
از ریختن خرده کاغذ یا دیگر مواد آتش زا در آن ها 

خودداری کنید. 

فندک
فندک را فشار دهید و برای لحظاتی منتظر بمانید تا فندک 
بطور خودکار بیرون بیاید.  فندک به محض اینکه سوئیچ 
)در اولیه پله( در وضعیت جانبی قرار گیرد، تغذیه می شود.  

* درصورت نصب در خودروی شما

تجهیزات داخلی خودرو
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محل قرار دادن دستمال کاغذی و بطری
وسایلی  دادن  قرار  جهت  محلی  جلو،  درهای  روی  بر 

همچون دستمال کاغذی و بطری تعبیه شده است. جاسیگاری جلو و عقب
می تواند در یکی از جاهای )1( یا )2( قرار گیرد. برای باز 
کردن جاسیگاری، در )4( را بلند کنید. برای خالی کردن، 

جاسیگاری )3( را برداشته و خالی کنید. 

* درصورت نصب در خودروی شما

تجهیزات داخلی خودرو
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تجهیزات داخلی خودرو

* درصورت نصب در خودروی شما

تنظیم ارتفاع چراغ های جلو
پیشنهاد می کنیم ارتفاع چراغ های جلو را بسته به میزان 

باری که در خودرو شماست، تنظیم کنید. 
0 . 1 یا 2 نفر سرنشین در صندلی های جلو

1 . 5 نفر
2 . 5 نفر+ حداکثر بار مجاز

تنظیم شیب اولیه چراغ نور پایین باید در حالت 
"0" انجام شود. 

بوق*
هشدار صوتی برای اخطار از وجود یک خطر قریب الوقوع 

به دیگر استفاده کنندگان از جاده.
یکی از پره های فرمان را فشار دهید.

هشدار
از بوق در حد اعتدال و تنها در موارد زیر استفاده 

نمایید:
- خطر بالفاصله

- موقعی که به محلی نزدیک می شوید که در آن 
دید ندارید.

بوق
هشدار صوتی برای اخطار از وجود یک خطر قریب الوقوع 

به دیگر استفاده کنندگان از جاده.
کلید انتهای دستة راهنما را فشار دهید.
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تجهیزات داخلی خودرو

هشدار
نصب تجهیزات اضافی

برای اطمینان از عملکرد صحیح خودرو و برای اجتناب از پائین آمدن سطح ایمنی خودرو، به شما توصیه می کنیم از تجهیزات مورد تأیید سازنده که با خودرو مطابقت داشته و 
مورد تأیید گارانتی آن نیز می باشد، استفاده نمائید. 

تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
هرگونه دســتکاری بر روی مدار الکترونیکی خودرو می بایســت فقط توســط نمایندگی های مجاز صورت پذیرد؛ چراکه یک اتصال غلط می تواند منجر به خرابی کلی اتصاالت 
الکتریکی یا وسایلی که به آن وصل هستند شود. هنگام نصب تجهیزات بعدی الکتریکی اطمینان حاصل نمائید که وسیلة نصب شده به وسیلة فیوز محافظت شده است.  از محل 

قرارگیری فیوز و شدت جریان حداکثر آن آگاه باشید. 
- هرگونه دستکاری و یا تغییر سیستم های تغذیة سوخت )واحد کنترل الکترونیکی، سیم کشی، مدار سوخت، انژکتور، سرپوش محافظ و...(  به دلیل خطری که ممکن است 

شما را تهدید کند، اکیداً ممنوع است؛ مگر توسط متخصصین شبکة خدمات پس از فروش شرکت ایساکو. 
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غربیلک فرمان

* )Cruise Control( کنترل سرعت هوشمند
عملکردنام سوئیچ

ON/OFF.این سوئیچ برای روشن و خاموش کردن سیستم کروز کنترل به کار می رود

SET/+

SET در صورتی که شرایط فعال سازی کروز کنترل مهیا شده باشد* ، با فشردن این سوئیچ، کروز کنترل فعال و 
سرعت فعلی به عنوان سرعت مبنا در نمایشگر نشان داده شده و در حافظه ذخیره می شود.

+ : در صورتی که کروز کنترل در حالت فعال باشد، با فشردن این سوئیچ سرعت خودرو افزایش یافته** و سرعت 
نشان داده شده در LCD نمایشگر به عنوان سرعت مبنا در حافظه ذخیره می شود.

RES/-
RES : در صورتی که کروز کنترل فعال نبوده و شرایط فعال سازی کروز کنترل مهیا شده باشد* ، با فشردن سوئیچ 

RES کروز کنترل سرعت خودرو را به سرعت مبنای نشان داده شده در LCD نمایشگر می رساند.

- : در صورتی که کروز کنترل در حالت فعال باشد، با فشردن این سوئیچ سرعت خودرو کاهش یافته** و سرعت 
نشان داده شده در LCD نمایشگر به عنوان سرعت مبنا در حافظه ذخیره می شود.

CANC.با فشردن این سوئیچ، در صورتی که سیستم کروز کنترل در حال فعال باشد، غیرفعال خواهد شد

* شرایط الزم برای فعال سازی کروز کنترل عبارتند از:
1- کروز کنترل فقط در سرعتی مابین 40 الی 150 کیلومتر بر ساعت فعال می شود.

2- برای فعال سازی کروز کنترل باید رانندگی در دنده ی 4 و 5 صورت بگیرد.
3- برای فعال سازی کروز کنترل، در فاصله بین روشن کردن موتور و فعال سازی کروزکنترل، باید راننده یکبار ترمز را فشرده باشد.

4- برای فعال سازی کروز کنترل، باید ترمز دستی در حالت غیرفعال باشد.
** سوئیچ های + و - به دو صورت می توانند باعث افزایش/کاهش سرعت مبنای خودرو شوند، در صورتی که +/- یکبار فشرده شوند، سرعت مبنای خودرو به مقدار یک 

کیلومتر بر ساعت افزایش/کاهش خواهد یافت و در صورتی که در حالت فشرده نگه داشته شوند سرعت مبنای خودرو به صورت تصاعدی افزایش/کاهش خواهد داشت.

کلیدهای
کروز کنترل

* درصورت نصب در خودروی شما
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کلیدهای

کروز کنترل

کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان *

غربیلک فرمان

* درصورت نصب در خودروی شما
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غربیلک فرمان

کلیدهای
کروز کنترل

کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان *

* درصورت نصب در خودروی شما
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کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان *

نقشه
منو

رهنام کلیدAUXاطالعات خودرو
ما

ش

منوی اصلیمنوی فرعی

MUTE1قطع صداقطع صدا )مدیا زمینه(قطع صدا )مدیا زمینه(قطع صدا )مدیا زمینه(
SPافزایش صداافزایش صداافزایش صداافزایش صدا

VOLUME +2 LPافزایش ممتد صدا )1(افزایش ممتد صدا )1(افزایش ممتد صدا )1(افزایش ممتد صدا )1(

SPکاهش صداکاهش صداکاهش صداکاهش صدا
VOLUME -3 LPکاهش ممتد صدا )1(کاهش ممتد صدا )1(کاهش ممتد صدا )1(کاهش ممتد صدا )1(

SP_فایل بعد )مدیا زمینه(فایل بعد )مدیا زمینه(فایل بعد )مدیا زمینه(
SEEK_UP4 LP_پیمایش سریع رو به جلو )مدیا زمینه(پیمایش سریع رو به جلو )مدیا زمینه(پیمایش سریع رو به جلو )مدیا زمینه(

SP_فایل قبل )مدیا زمینه(فایل قبل )مدیا زمینه(فایل قبل )مدیا زمینه(
SEEK_DOWN5 LP_پیمایش سریع رو به جلو )مدیا زمینه(پیمایش سریع رو به جلو )مدیا زمینه(پیمایش سریع رو به جلو )مدیا زمینه(

MODE6تغییر مدیا )3(تغییر مدیا )3(تغییر مدیا )3(تغییر مدیا )3(
PHONE_ON7صفحه بلوتوثصفحه بلوتوثصفحه بلوتوثصفحه بلوتوث

____PHONE_OFF8

کلیدهای
کروز کنترل

غربیلک فرمان

* درصورت نصب در خودروی شما
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غربیلک فرمان

کلیدهای تجهیزات صوتی روی فرمان *
نکته 1 : تا 1/5 ثانیه پس از فشردن ممتد کلید ]+ Volume[ هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. پس از 1/5 ثانیه و با فشرده نگهداشتن کلید مذکور بلندی صدا به صورت ممتد افزایش خواهد 

یافت )نرخ افزایش : 10 پله بر ثانیه(. چنانچه کلید قبل از رسیدن به مقدار حداکثر رها شود سیستم مالتی مدیا بلندی صدا را در مقدار جاری نگه خواهد داشت.
نکته 2 : تا 1/5 ثانیه پس از فشردن ممتد کلید ]- Volume[ هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. پس از 1/5 ثانیه و با فشرده نگهداشتن کلید مذکور بلندی صدا به صورت ممتد کاهش خواهد 

یافت. )نرخ کاهش : 10 پله بر ثانیه(. چنانچه کلید قبل از رسیدن به مقدار حداقل رها شود سیستم مالتی مدیا بلندی صدا را در مقدار جاری نگه خواهد داشت.
نکته 3 : ترتیب تغییر مدیا به صورت زیر می باشد )در صورت غیرقابل دسترس بودن هر کدام از مدیاها به صورت اتوماتیک به مدیای بعد منتقل می شود.(

Radio/DVD/USB/SD/BT MUSIC/AUX/VIDEO-IN
نکته )مدیا زمینه( : در این موارد با توجه به اینکه مدیای در حال پخش کدام یک از موارد زیر می باشد، عملکرد دستگاه متفاوت می باشد:

کلیدهای
کروز کنترل

* درصورت نصب در خودروی شما
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کنترل ها

* درصورت نصب در خودروی شما

1- چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی*
2- چراغ اخطار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین

3- چراغ اخطار کیسه های هوا
4- چراغ نشانگر مه شکن جلو

)ABS( 5- چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل
6- چراغ نشانگر مه شکن عقب
7- چراغ راهنمای سمت چپ

8- نشانگر کیلومترشمار و سرویس
9- چراغ راهنمای سمت راست

10- چراغ اخطار عیب یاب موتور
11- چراغ فعال بودن نور باال

12- چراغ اخطار ترمز دستی- اخطار پایین بودن سطح 
EBD روغن ترمز و چراغ اخطار اشکال در سیستم

13- چراغ نور پائین
14- چراغ اخطار شارژ باتری

15- چراغ اخطار فشار و درجه حرارت روغن موتور
16- نشانگر درجه حرارت مایع خنک کننده

17- دکمه کیلومتر شمار )ثبت کیلومتر کارکرد(

)Stop( 18- چراغ اخطار خطر مرکزی
19- سرعت سنج

20- شمارشگر دور موتور
21- دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد

22- نشانگر میزان سوخت
23- چراغ اخطار کمبود سوخت

24- چراغ سیستم ایموبیالیزر

صفحه نمایش جلو داشبورد رانا ال ایکس

1

13
2

14
3 15

4

16

5

17

6

18

7

19

8

20

9

21

10

22

11

23

12

24



73

3

کنترل ها

1- چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی
2- چراغ اخطار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین

3- چراغ اخطار کیسه های هوا
4- چراغ نشانگر مه شکن جلو

 )ABS( 5- چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل
6- چراغ نشانگر مه شکن عقب
7- چراغ راهنمای سمت چپ

8- نشانگر کیلومترشمار و سرویس
9- چراغ راهنمای سمت راست

10- چراغ اخطار عیب یاب موتور
11- چراغ فعال بودن نور باال

12- چراغ اخطار ترمز دستی- اخطار پایین بودن سطح 
EBD روغن ترمز و چراغ اخطار اشکال در سیستم

13- چراغ نور پائین
14- چراغ اخطار شارژ باتری

15- چراغ اخطار فشار و درجه حرارت روغن موتور
16- نشانگر درجه حرارت مایع خنک کننده

17- دکمه کیلومتر شمار )ثبت کیلومتر کارکرد(

)Stop( 18- چراغ اخطار خطر مرکزی
19- سرعت سنج

20- شمارشگر دور موتور
21- دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد

22- نشانگر میزان سوخت
23- چراغ اخطار سرویس خودرو

24- چراغ سیستم ایموبیالیزر
25- نشانگر باز بودن درخودرو

صفحه نمایش جلو داشبورد رانا پالس



74

3

کنترل ها

چراغ های اخطار
چراغ های اخطار چه به صورت چشــمک زن، چه 
بحالت ثابت، اگر در حین کار کردن موتور روشــن 
شوند همواره بیانگر وجود یک اشکال در عملکرد 

اجزا خودروی شما هستند.
روشن شدن برخی چراغ های اخطار گاهی با هشدار 

دهنده های صوتی همراه است.
هیچگاه در مورد این اخطارها کوتاهی نکنید، بلکه 
در اولین فرصت ممکن با یکی از نمایندگی های مجاز 

)ایران خودرو( تماس حاصل نمائید.

)STOP( چراغ اخطار خطر مرکزی 
با چراغ اخطارهای زیر مرتبط است:

1- روغن موتور
2- اشکال در وضعیت باتري

3- دماي آب موتور
و همچنین با نشانگر درجه حرارت مایع سیستم خنک 

کننده نیز مربوط است.
هنگامی که موتور روشن است، در صورت چشمک 

زدن این چراغ، توقف الزامی است.
در اولیــن فرصت با یکی از نمایندگی هــای مجاز ایران 

خودرو تماس حاصل نمایید.

 چراغ خطر فشار و درجه حرارت روغن موتور
با چراغ خطر مرکزی )STOP( در ارتباط است.

توقف الزامی است.
این اخطار بیانگر این موارد است:

-کافی نبودن فشار روغن
نرسیدن روغن به ســطح باالی مدار روغن کاری. میزان 

روغن را به حد نصاب برسانید.
- دمای بیش از حد باالی روغن

برای کم کردن درجه حرارت روغن از سرعت خود بکاهید. با 
یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

 چراغ اخطار ترمز دســتی و اتمام روغن ترمز 
و اشــکال در سیستم توزیع برق ترمز )EBD( این 

نشانگر بیانگر یکی از این موارد است:
- ترمز دستی فعال است یا کاماًل آزاد نشده است.

روغن ترمز بیش از حد کاهش یافته است. )اگر با وجود 
آزاد کردن ترمز دستی باز هم چراغ روشن بود(

)EBD( وجود یک اشکال در سیستم توزیع نیروي ترمز -
اگر روشن شدن چراغ اخطار با روشن شدن چراغ اخطار  

ABS همراه باشد.
توقف الزامی است.

با یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس حاصل 
نمایید.

)ABS( چراغ اخطار سیستم ترمز ضدقفل 
با هربار باز شدن سوئیچ این چراغ به مدت چند ثانیه 

روشن می ماند.
اگر چراغ همواره روشــن بماند نشانگر اشکال در سیستم 

ABS است.
در هر صورت سیستم ترمز عادی خودرو کار می کند. اگر 
روشــن شدن چراغ اخطار با یک هشدار دهنده صوتی و 
یک پیغام اخطار روی صفحه نمایش همراه باشد، وجود 
یک حالت غیرعادی در سیستم ABS را نشان می دهد. 
در این صورت با یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو 

تماس حاصل نمایید.

هشدار
- بررسی سطح روغن با گیج فقط زمانی قابل قبول 
اســت که خودرو در یک ســطح صاف قرار بگیرد 
و مدت 10 دقیقــه از خاموش بودن موتور خودرو 

گذشته باشد.
- اگر چراغ STOP به هر دلیلی روشن شود راننده 
نبایــد به رانندگــی ادامه دهد و در صــورت ادامه 
مسیر هرگونه خسارت وارده بر عهده مالک خودرو 

می باشد.



75

3

کنترل ها

 چراغ اخطار شارژ باتری
نشانگر موارد زیر است:

- وجود اشکال در مدار شارژ
- ضعیف شدن باتری یا ورودی استارت

- پارگی یا شل بودن تسمه دینام
- خرابی دینام

در این صورت با یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو 
تماس حاصل نمائید.

 چراغ اخطار سیستم عیب یاب موتور
این چراغ با بازشدن ســوئیچ  روشن  و به محض روشن 
شدن خودرو، خاموش مي گردد. اگر هنگام رانندگي روشن 
شود، نشانگر وجود یک اشــکال در سیستم هاي کنترل 
تزریق ســوخت  یا احتراق  خواهد بود. اگر چراغ اخطار 
به صورت چشــمک زن عمل کند، ایراد در سیستم جرقه  
اســت و باید موتور با دور آرام کار کند. در این صورت در 
اســرع وقت با  یکي از نمایندگي هاي مجاز ایران خودرو 

تماس حاصل نمائید.

 چراغ اخطار اتمام بنزین
اولیــن باری که این چراغ روشــن شــود حداقل تا 50 
کیلومتر بنزین خواهید داشــت )ظرفیت باک در حدود 

50 لیتر است(.

 چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی *
بعد از باز شدن سوئیچ، این چراغ زمانی روشن می گردد 

که راننده کمربند را نبسته باشد.
در سرعت باالتر از KM/H 10 روشن شدن اخطار با یک 
هشدار دهنده صوتی همراه اســت که تا 60 ثانیه ادامه 

خواهد داشت.

 چراغ اخطار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین
روشن شدن این چراغ نشان دهنده غیرفعال بودن کیسه 
هوای سرنشــین است. تا زمانی که کیسه هوای سرنشین 
غیرفعال باشد این چراغ روشــن می ماند. به هر حال، در 
صورتی که چراغ اخطار چشمک زن فعال شود، باید با یکی 

از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمائید.

 چراغ اخطار کیسه های هوا
با باز شــدن سوئیچ، این چراغ به مدت چند ثانیه روشن 
می گردد. به هنگام رانندگی روشن شدن چراغ به همراه 
یک هشدار دهنده صوتی و یا پیغام روی صفحه نمایش، 

نشانگر وجود اشکال در سیستم کیسه های هواست.

 چراغ سیستم ایموبیالیزر
چشــمک زدن این چراغ در هــر 4  ثانیه یک بار، بعد از 
خامــوش کردن خودرو، به معناي فعال بودن سیســتم 

ایموبیالیزر است.

چراغ اخطار سرویس *
روشن شدن این چراغ به معنای وجود مشکل در یکی از 
سیستم های خودرو یا فرا رسیدن سرویس های دوره ای 
می باشد. با روشن شدن این چراغ به نزدیک ترین مرکز 

خدمات پس از فروش مراجعه نمائید.

نشانگر باز بودن در *
یک در هنوز باز است:

اگر ســرعت کمتر از 10 کیلومتر / ســاعت باشد، چراغ 
اخطار بال انقطاع روشن می شود.

اگر ســرعت بیش از 10 کیلومتر در ساعت باشد، چراغ 
بالانقطاع روشــن می شــود و یک ســیگنال صوتی نیز 

شنیده می شود.

* درصورت نصب در خودروی شما
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چراغ اخطار دمای مایع سیستم خنک کننده )آمپر آب(
- هنگامی کــه عقربه در ناحیه )A( قــرار بگیرد درجه 

حرارت نامناسب است.
- هنگامی که عقربه در ناحیه )B( قرار بگیرد، دمای مایع 
سیستم خنک کننده بسیار باال است. در این صورت چراغ 
اخطار اعالم خطر مرکزی )STOP( چشمک خواهد زد.

توقف الزامی است.
با یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

* درصورت نصب در خودروی شما

صفر کردن نشانگر سرویس خودرو
در نمایندگی های مجاز ایران خودرو بعد از هر ســرویس 

این عمل انجام خواهد شد.
در هر صورت اگر شخصاً اقدام به سرویس خودرو کرده اید، 

برای صفر کردن نشانگر این مراحل را دنبال کنید:
- سوئیچ را ببندید.

- دکمة )1( را فشار داده و نگه دارید.
- سوئیچ را باز کنید.

* نمایشگر کیلومتر شمار تا 10 ثانیه شمارش معکوس 
انجام خواهد داد.

- دکمة )1( را به مدت 10 ثانیه نگه دارید در این حالت 
نمایشگر عالمت ]0=[ را نشان خواهد داد.
سپس سوئیچ را بسته و مجدداً باز نمایید.

کنترل ها
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صفحه نمایش جلو داشبورد )جلو آمپر(
پس از اســتارت زدن، دو عملکرد بصورت متوالی نشان 

داده می شود.
- نشانگر سرویس

- نشانگر کیلومترشمار، که پس از خاموش کردن خودرو، 
باز شدن در راننده و نیز قفل و باز کردن خودرو باز هم به 

مدت 30 ثانیه نشان داده خواهد شد.

نشانگر سرویس خودرو
این نشانگر، بر اساس برنامه سرویس خودرو که از طرف 
سازنده ارائه شده است، زمان سرویس دوره ای را به شما 

گوشزد خواهد کرد.

عملکرد
وقتی که ســوئیچ باز اســت، نشــانگر آچار کــه بیانگر 
سرویس دوره ای اســت به مدت 5 ثانیه ظاهر می گردد، 
کیلومترشمار کل کیلومتر باقی مانده تا سرویس بعدی را 

)به طور تقریبی( نشان می دهد.
مثال: تا سرویس بعدی 4800 کیلومتر باقی مانده است. 

بعد از باز شدن سوئیچ این عالمت به مدت 5 ثانیه نمایش 
داده خواهد شد.

بعــد از 5 ثانیه، نشــان فوق به حالت عــادی خود باز 
می گردد و کل کیلومتر طی شده یا روزانه توسط خودرو 

را نشان می دهد و نشانگر آچار خاموش خواهد شد.
تا سرویس بعدی کمتر از000 1کیلومتر باقی مانده است.
مثال: تا سرویس بعدی 900 کیلومتر باقی مانده است. 

در این حالت بعد از باز شــدن ســوئیچ به مدت 5 ثانیه  
نشانگر آچار چشمک زده و بعد نشانگر کیلومترشمار به 
حالت عادي بر مي گردد، در این حالت نشانگر آچار روشن 

خواهد ماند.

زمان سرویس خودرو گذشته است.
5 ثانیه بعد از باز شدن سوئیچ، نشانگر آچار و عدد کیلومتری 

که از سرویس خودرو گذشته است، چشمک می زند.
مثال:300 کیلومتر از سرویس خودرو گذشته است، باید 

خودرو را خیلی زود سرویس کنید.

بعد از آن نشــانگر کیلومترشمار به حالت عادی خود بر 
می گردد و کل کیلومتر طی شده یا روزانه توسط خودرو 

را نشان می دهد و نشانگر آچار روشن خواهد ماند.
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* درصورت نصب در خودروی شما

چراغ اخطار دمای مایع سیستم خنک کننده * 
)آمپر آب(

- هنگامي که پایین ترین خانه روشن و ظاهر گردد، موتور 
خودرو سرد است.

- هنگامي که خانه  وسط روشن شود دماي مایع سیستم 
خنک کننده در حالت بهینه است.

- هنگامي که خانه ششم روشن و ظاهر گردد، دماي مایع 
سیستم خنک کننده بسیار باال است. در این صورت چراغ 
اخطار اعالم خطر مرکزی )STOP( چشمک خواهد زد.

توقف الزامی است.
با یکی از نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

چراغ اخطار اتمام بنزین *
- هنگامي که هر 8 خانه روشــن است، بنزین خودرو پر 

است.
- هنگامي که فقط پایین ترین خانه روشــن شود،چراغ 
اخطار اتمام بنزین به نشــانه خالي بودن باک چشــمک 

خواهد زد.

کنترل ها

صفر کردن نشانگر سرویس خودرو*
در نمایندگی های مجاز ایران خودرو بعد از هر ســرویس 

این عمل انجام خواهد شد.
در هر صورت اگر شخصاً اقدام به سرویس خودرو کرده اید، 

برای صفر کردن نشانگر، این مراحل را دنبال کنید:
- سوئیچ را ببندید.

- دکمة )1( را فشار داده و نگه دارید.
- سوئیچ را باز کنید.

* نمایشــگر کیلومترشمار تا 10 ثانیه شمارش معکوس 
انجام خواهد داد.

- دکمة )1( را به مدت 10 ثانیه نگه دارید. در این حالت 
نمایشگر عالمت ]0=[ را نشان خواهد داد.
سپس سوئیچ را بسته و مجدداً باز نمایید.



79

3

کنترل ها

صفحه نمایش
این صفحه اطالعات زیر را نمایش می دهد:

- ساعت: نمایش ساعت از 12 شب تا 12 ظهر با عالمت 
AM و از 12 ظهر تا 12 شب با عالمت PM بوده و پیش 

فرض نمایش ساعت، AM 1:00 می باشد.

-تاریخ: محدوده سال از 00 تا 99، محدوده ماه از 01 تا 
12 و محدوده روز از 01 تا حداکثر 31 بوده و پیش فرض 

نمایش تاریخ، 91/01/01 می باشد.

- دمای محیط بیرون: در صورتی که دما بین  3+ تا 3- 
درجه سانتی گراد باشد، عالمت  چشمک می زند.

- وضعیت درها: در صورت باز بــودن هریک از درها، 
عالمــت در مذکــور روی صفحــه نمایش بــه صورت 
چشمک زن مشاهده می شــود. )مثال: در شکل باال، در 

سمت چپ جلو باز است(

سیستم هشدار موانع عقب
این سیستم متشکل از دو سنســور هوشمند)A( است 
که برروی سپر خودرو قرارگرفته و به شبکه الکترونیکی 

داخل خودرو متصل می شود.

تنظیم پارامترها
دکمــه )1( را به مدت 3 ثانیه فشــار دهید تا به منوی 

تنظیمات وارد شوید.

اطالعاتــی در حال چشــمک زدن اســت قابــل تغییر 
می باشند. در همین حالت، با هر فشار بر روی دکمه )1( 

امکان تنظیم یکی از اطالعات زیر فراهم می شود:
ساعت - دقیقه - سال - ماه - روز

با فشــردن دکمه )2(، اطالعات فوق تغییر می یابد. اگر 
دکمه را فشــار داده و نگه دارید ارقام با ســرعت افزایش 
یافته و با رســیدن به آخرین عدد، دوبــاره به عدد اول 
بازمی گردند. اگر تا 8 ثانیه روی صفحه نمایش عملیاتی 
انجام نشــود، این صفحه بــه حالت عادی برگشــته و 

اطالعاتی که به آن داده اید در آن ثبت می شود.
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سیستم هشدار موانع عقب 
این سیســتم متشکل از دو سنســور هوشمند است که 
برروی ســپر خودرو قرارگرفته و به شــبکة الکترونیکی 

داخل خودرو متصل می شود.

نحوة عملکرد 
سیستم فوق موانع موجود در پشت خودرو را به دو صورت 
دیداری )از طریق نمایشگر جلوی خودرو( و شنیداری )از 

طریق صدای بوق( به اطالع راننده می رساند.
زمانی که سوئیچ خودرو باز بوده و دنده در موقعیت عقب 
قرار می گیرد، این سیســتم فعال می گردد که از طریق 
یک بوق نیم ثانیه ای و روشن شدن سگمنت های پشت 

خودرو بر روی نمایشگر، به اطالع راننده می رسد.

                                     
تا زمانی که هیچ مانعی در فاصلة 150 سانتی متری پشت 
خودرو نباشد، ســگمنت های نمایشگر مطابق شکل باال 

روشن بوده و هیچ بوقی زده نمی شود.
با ورود یک مانع در فاصلة نزدیک تر از 150 سانتی متر به 
خودرو، بسته به این که مانع در سمت چپ یا راسِت سپر 

عقب باشد، سگمنت مربوطه در نمایشگر خاموش شده 
و صدای بوق شــروع به زدن می نماید. با نزدیک تر شدن 
مانع )با فاصله های 50 سانتی متری( حساسیت سیستم 
بیشتر شده و با سرعت بیشتری بوق زده و سگمنت های 

بیشتری را خاموش می نماید.
به عنوان مثال تصویر زیر وجود یک مانع در فاصلة 100 تا 150 

سانتی متری پشت خودرو در سمت راست را نشان می دهد. 

                                                            

در فاصلة کمتر از 50 سانتی متر، سگمنت های نمایشگر 
چشمک زن بوده و بوق به صورت ممتد زده می شود. 

هشدار خطا در حالت قطع سنسور 
سیستم هوشمند هشــدار موانع عقب، قطع هر کدام از 
سنســورها را تشــخیص داده و به راننده پیام دیداری و 

شنیداری می دهد.

قطع سنسور سمت راست
سه بار تک بیپ سریعـ  چشمک زدن سگمنت های سمت 

راست نمایشگر

قطع سنسور سمت چپ یا هر دو سنسور 
 سه بار دو بیپ سریعـ  چشمک زدن سگمنت های هر دو 

سمت چپ و راست نمایشگر 

اخطار
این سیستم جهت کمک به راننده در تشخیص اشیاء 
در فاصله 150 سانتیمتر )از پشت خودرو هنگام 
حرکت با دنده عقب( با سرعت کمتر از 5 کیلومتر 
در ساعت می باشد. همچنین دارای محدودیت هایی 
در خصوص تخمین فاصله قابل تشخیص و موانع 
بوده لذا دقت راننده برای شرایطی که موانع قابل 

تشخیص نمی باشند الزامی است.
- این سیستم با استفاده از سیگنالهای صوتی وظیفه 
کمک رسانی جهت سهولت در حرکت با دنده عقب 
و پارک خودرو و همچنین تعیین فاصله تا موانع موجود 

در هنگام حرکت با دنده عقب را انجام می دهد.
باعث  نباید  هیچگاه  سیستم  این  وجود  بنابراین 
حرکت ناگهانی و رانندگی بدون احتیاط به سمت 

عقب )دنده عقب( گردد.
- راننده همیشه باید مراقب موارد ناگهانی که می 
توانند در حین حرکت با دنده عقب رخ دهند باشد. 
دوچرخه،  کالسکه،  )کودک،  متحرک  موانع  مانند 
حیوان و...( یا موانع کوتاه و یا خیلی باریک ) جدول، 

نرده باریک و...(

کنترل ها
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هشدارهای صوتی

الویت بندی هشدارهای صوتی

استارت سوئیچهشدار صوتیالویتشرح عملکردنوع هشدار صوتی

ماشین خاموشهشدار صوتی چراغ ها1زمانی که چراغ های کوچک روشن و در راننده و یا در سرنشین جلو باز باشد.هشدار صوتی پیوسته
3 sec.10 باشد و یکی از شش در خودرو باز باشدKm/h هشدار صوتی در باز1زمانی که سرعت باالی

II & III
3 sec120 Km/h هشدار صوتی سرعت باال2سرعت باالی
3 sec .هشدار صوتی سوخت کم3زمانی که هشدار سوخت کم روشن شود، هشدار صوتی هم شنیده می شود
3 sec.هشدار صوتی دمای موتور باال4زمانی که هشدارهای دمای موتور باال نمایش داده شود، هشدار صوتی هم شنیده می شود

I & II & III & 50زمانی که فالشر فعال می شود، هشدار صوتی شنیده می شود.هماهنگ با فالشر

6I & II & IIIزماني که یکي از راهنماها فعال مي شود، هشدار صوتي شنیده مي شود.هماهنگ با راهنما

خرابي یکي از 
چراغ هاي راهنما

زماني که یکي از چراغ هاي راهنما خراب باشد و یکي  از چراغ هاي راهنما فعال گردد 
7I & II & IIIنمایشگر چراغ هاي راهنما بر روي جلوآمپر با فرکانس دوبرابر فعال مي گردد.

هماهنگ با چشمک 
کلید قفل مرکزي

باالي 10 توسط  اتوماتیک درها در سرعت هاي  فعال سازي قفل شدن  هشدار صوتي  
8I & IIکلید قفل مرکزي
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 چراغ خطر چشمک زن یا فالشر

دکمه فالشر را فشار دهید. تمام چراغ های راهنما شروع 
به چشــمک زدن می کنند. حتی هنگامــی که موتور 

خاموش است فالشر روشن می ماند.

روشن شدن فالشرها بطور خودکار
به هنگام ترمز ناگهانی شدید، فالشرها بطور خودکار روشن 
می شــوند و این خاموش و روشن شدن فالشرها به مدت 
حداقل 5 ثانیه صورت می پذیرد. به محض رها کردن ترمز 

و یا کاهش شتاب، فالشرها خاموش مي شوند.
با فشار دادن روی دکمه نیز می توانید آنها را خاموش کنید.

کنترل ها

کیلومتر شمار
با فشار بر روی دکمه شماره )1(، به تناوب کل کیلومتر 
طی شده و کیلومتر طی شده روزانه به نمایش در می آیند.

برای صفر کردن کیلومتر شمار باید هنگام به نمایش در 
آمدن آن تا زمان ظاهر شدن صفرها دکمه شماره )1( را 

فشار دهید.
اخطار

اگر به هر علتی در خودرو کاهش شــدید سرعت 
)ترمز شــدید( به وجود آید، فالشر بطور اتوماتیک 
حداقل به مدت 5 ثانیه فعال مي شود. این عمل به 
عنوان هشدار کاهش شدید سرعت تلقی می گردد.

دکمه تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد
برای تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد بر روی دکمه 
)زمانی که چراغ ها روشن هستند( فشار آورید. هنگامی 
که مینیمم )یا ماکزیمم( میزان شــدت نور تنظیم شد 
دکمه را رها کنید و سپس دوباره برای افزایش )یا کاهش( 
میزان شــدت نور بر روی دکمه فشار آورید. هنگامی که 
شــدت نور به میزان دلخواهتان رسید دستتان را از روی 

دکمه بردارید.
* درصورت نصب در خودروی شما
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*)Cruise Control( کنترل سرعت هوشمند
کروز کنترل یک ســامانة خودکار برای ثابت نگاه داشتن 
ســرعت خودرو به میزان مورد نظر راننده در مسیرهای 

طوالنی است.
در این سیســتم، امکان تثبیت سرعت خودرو در شرایط 
مختلف بدون اســتفاده از از پدال گاز فراهم شده است. 
هنگامی که سیســتم کروز کنترل  فعال می شود، یک 
محرک الکتریکی به جای راننــده وظیفة تنظیم دقیق 
دریچة گاز را به عهده می گیرد و راننده می تواند پای خود 

را از روی پدال گاز بردارد. 
همچنین راننده می تواند از طریــق کلیدهایی که روی 
فرمان قرار دارد، ســرعت خــودرو را افزایش یا کاهش 
دهد. در صورتیکه راننده پدال ترمز یا کالچ را فشار دهد، 
سیستم کنترل سرعت هوشــمند قطع شده و بالفاصله 
کنترل ســرعت خودرو به راننده باز می گــردد. در این 
سیستم آخرین سرعت تثبیت شــده در حافظه ذخیره 
شــده و راننده می تواند به طور اتوماتیک سرعت خودرو 
را روی این سرعت تنظیم کند. همچنین راننده برحسب 
نیاز می تواند با فشردن پدال گاز به سرعت خود بیفزاید. 
نشــانگرهای کروز کنتــرل روی جلو آمپــر فعال بودن 

سیستم را نشان می دهد.  

اجزاء اصلی سیستم
1- تراتل)دریچة گاز برقی( میزان باز شــدن دریچة گاز 

را کنترل می کند و در محفظة موتور نصب شده است.
ECU 2- واحد کنترل الکترونیکی

پردازش اطالعات و کنترل سیستم توسط این واحد انجام 
می گیرد. این قطعه در محفظة موتور نصب شده است.

3- کلیدهای کنترلی روی فرمان  
فرمان های الزم توســط راننده از طریق کلیدهای روی 

فرمان به سیستم داده می شود.

نحوة کار سیستم
- دنده، یکی از دنده های فعال کروز دنده 4 به باالست.

- سرعت خودرو از 40km/h باالتر باشد.
با کلید   که روی فرمان قرار دارد، سیستم روشن و 

خاموش می شود.

هنگامی که سیستم روشن می شود، نشانگر کروز  بر 
روی نمایشگر دیجیتال  جلو آمپر روشن می گردد.  

هنگامی که سیستم روشن است ولی فعال نیست، با فشار 
دادن پدال ترمز )فقط برای بار اول بعد از روشن کردن موتور( 
و فشــردن و رها کردن )کلیک کردن( کلید  سیستم 
فعال می شود و سرعت خودرو در سرعت فعلی ثابت می ماند.
با فعال شدن سیســتم، عبارت OFF بر روی نمایشگر 

دیجیتال جلو آمپر خاموش می گردد.
هنگامی که سیســتم فعال است، با فشار دادن و نگه داشتن 
کلید سرعت خودرو حدود 3km/h  در هرثانیه افزایش 
می یابد و پس از رها کردن کلید در همان سرعت ثابت می ماند.
هنگامی که سیســتم فعال است، هر بار فشار دادن و رها 
کردن کلید  باعث افزایش ســرعت خودرو در حدود 

1km/h می شود.
چنانچه سیستم فعال نباشد، فشار دادن و رها کردن کلید 
 باعث می شود سیستم فعال شده و خودرو با سرعت 
تنظیم شدة قبلی که در حافظه ذخیره شده است، حرکت 
کند. چنانچه سرعتی در حافظه نباشد، سرعت خودرو در 

همان سرعت ثابت می شود.
هنگامی که سیســتم فعال است با فشار دادن و نگه داشتن 
، سرعت خودرو حدود 3km/h در هر ثانیه کاهش  کلید 
می یابد و پس از رها کردن کلید در همان سرعت ثابت می ماند.
هنگامی که سیستم فعال است، هر بار فشار دادن و رها 
کردن کلید  باعث کاهش سرعت خودرو در حدود 

1km/h می شود.

کلیدهای
کروز کنترل

کنترل سرعت هوشمند*

* درصورت نصب در خودروی شما
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کنترل سرعت هوشمند*

مزایای استفاده از سیستم کروز کنترل*
1- آســایش بیشــتر هنگام رانندگی و عدم خستگی پا 
خصوصاً در مســافت های طوالنی در اتوبان ها، به دلیل 

عدم استفاده از پدال گاز
2-کاهش قابل توجه مصرف سوخت

3- عدم تخطی از ســرعت مجاز در جاده ها که گاهی به 
صورت ناخودآگاه اتفاق می افتد.

شرایط فعال بودن کروز کنترل*
- کروز در حالت روشــن باشــد )با سوئیچ اصلی و کلید 

روشن/ خاموش(
- فشــردن یکی از کلیدهای تنظیم - شتاب مثبت یا از 

سرگیری- شتاب منفی
- سرعت خودرو در محدوده مورد نظر باشد

 )Km/h 40-150(
- دنده یکی از دنده های فعال بودن کروز باشد.

غیرفعال شدن به صورت سریع و برگشت پذیر
- پدا ل ترمز فشرده شود.
- پدال کالچ فشرده شود.

 OFF/ON فشار دادن کلید -
با سوئیچ اصلی خاموش گردد )بوسیلة راننده یا به واسطة 

خطای ماژول کروز(
- تغییر دنده اتفاق بیفتد )دنده دستی(

40km/h سرعت خودرو پایین تر از -
150km/h سرعت خودرو باالتر از -

- شماره دنده 4 یا 5 نباشد.
- قطع سوخت برای ایمنی

- مقدار شــتاب مثبت یا منفی خودرو خارج از محدوده 
مجاز باشد.

- خطای سیگنال پدال ترمز

اخطار
هنگام استفاده از سیســتم کروز کنترل، عملکرد 

کلی خودرو را تحت کنترل داشته باشید.
سیستم کروز کنترل برای اســتفاده در بزرگراه ها و 
اتوبان های باز، مستقیم و کم تراکم طراحی شده است.
 از سیستم کروزکنترل در موارد زیر استفاده نکنید:

- جاده های با ترافیک سنگین
- جاده های پرپیچ و خم 

- جاده های لغزنده یاخاکی
- مسیرهای با شیب زیاد

- در هنگام بارندگی

از آنجا که سیستم کروز کنترل، کنترلی روی ترمز 
ندارد، در شیب زیاد ممکن است سرعت خودرو از 
میزان تنظیم شــده فراتر رود. بنابراین نیاز است 
در شــیب زیاد راننده به کمک پدال ترمز سرعت 

خودرو را در اختیار داشته باشد.

* درصورت نصب در خودروی شما
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* درصورت نصب در خودروی شما

*)Cruise Control( کنترل سرعت هوشمند
1- هنگامــی که کروز توســط کلیدهــای روی فرمان 
روشــن می گردد نشــانگر کروز  به همــراه عبارت 
"CRUISE"  بر روی صفحه دیجیتالی جلو آمپر ظاهر 

می گردد.

2-با فشــردن کلید "SET" و رها کردن آن  ســرعت 
مطلوب نمایش داده می شود. و عبارت "OFF" خاموش 

)120km/h می گردد.)بطور مثال سرعت

کنترل سرعت هوشمند*

3- در صورت غیر فعال شــدن کروز عبارت "OFF"  به 
معنی غیر فعال بودن  نمایش داده می شــود.  در صورتی 
که سیستم کروز کنترل روشــن ولی غیرفعال باشد در 
این حالت عبارت "OFF" همچنان نمایش داده می شود.

4- با فشردن کلید "RES"  بر روی فرمان ، کروز کنترل 
مجدداً فعال شده و عبارت "OFF" خاموش می گردد.

5- در صورتی که ســرعت خودرو از سرعت برنامه ریزی 
بیشتر یا کمتر گردد، سرعت نمایش داده شده چشمک 
می زند. در صورتی که خودرو به ســرعت تعیین شــده 
برگردد، چشمک زدن به طور اتوماتیک قطع می گردد.         
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رانا ال ایکس
چراغ راهنمای چپ و راست

وضعیت )1( ، )2(: قبل از گردش به چپ، اهرم را به طرف 
پایین )وضعیت1( و قبل از گردش به راســت اهرم را به 

طرف باال )وضعیت2(  حرکت دهید.  
)چراغ هشداردهندة سبز روی صفحة نمایش جلو داشبورد 

در جهت گردش چشمک خواهد زد.( 

بوق 
برای بوق زدن، کلید انتهای دستة راهنما را بفشارید. 

نور پایین و باال
برای تغییر نور پایین و باال، اهرم را کاماًل به طرف فرمان 
بکشید )در این حالت نشانگر آبی نور باال روشن می شود.(  
برای عالمت دادن با چراغ های اصلی )چراغ زدن(، اهرم را 

تا نیمه به طرف فرمان بکشید و رها کنید. 

کلید چراغ ها
وضعیت )1(: همة چراغ ها خاموش

وضعیــت )2(: چراغ های کوچک، پالک و صفحه نمایش 
جلو داشبورد روشن

وضعیت )3(: چراغ های جلو روشن

ســوت اخطار: راننده را هنگام خارج شدن از خودرو، 
متوجه روشن بودن چراغ های جلو می کند و در صورتی 
به صدا در می آید که در سمت راننده یا سرنشین جلو باز 

بوده و سوئیچ بسته باشد. 
اخطار

قبل از شروع به رانندگی در شب:
از عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی اطمینان حاصل نمائید و چراغ های خودرو را تنظیم نمائید. )در صورت حمل 
بار بیش از حد معمول(. بطور کلی، دقت کنید که چراغ ها پوشــیده شده نباشند. )کثیفی، گل، برف و یا هرگونه 

شئ ای روی آن ها را نپوشانده باشد(. 

دسته راهنما
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دسته راهنما

رانا ال ایکس
چراغ های مه شکن جلو

برای روشن کردن چراغ های مه شکن جلو، بخش میانی 
دســتة راهنما را یــک مرحله به طرف بــاال بچرخانید.  
هنگامی که چراغ های مه شکن روشن هستند، همزمان 
روی صفحة نمایش جلو داشــبورد یک نشانگر به رنگ 

سبز روشن می شود.  
این چراغ ها تنها هنگامی روشن می شوند که چراغ های 

کوچک روشن باشند. 

سیستم روشنائی»ترک خودرو«
هنگامی که قصد ترک خودروی خــود را در یک گاراژ، 
پارکینگ )مکان های مشــابه( دارید و روشنایی محیط 
بســیار کم می باشــد، می توانید با این قابلیت، فضا را به 
مدت30 ثانیه، با روشن شدن چراغ های جلو و چراغ هاي 

کوچک، روشن نمائید.  برای این منظور:
- ســوئیچ خود را در حالت )STOP( قــرار دهید. )یا 

سوئیچ را از محل خود خارج نمائید.( 
- چراغ ها را خاموش کنید. 

- سپس یک بار دستة راهنما را به سمت خود بکشید. 
- از خودرو خارج شده و خودرو را قفل نمائید. 

- چراغ های جلو و چراغ هاي کوچک روشــن شــده، به 
صورت خودکار پس از30 ثانیه، خاموش خواهند شد. 

هشدار
در هوای خوب یا بارانی، روز یا شــب، نور مه شکن 
جلو و عقب خیره کننده است و استفاده از آن ممنوع 
می باشد.  فراموش نکنید که فقط به هنگام نیاز آن ها 

را روشن نمائید. 

چراغ مه شکن عقب
برای روشــن کردن چراغ مه شــکن عقب، بخش میانی 
دستة راهنما را دو مرحله به طرف باال بچرخانید. هنگامی 
که چراغ مه شــکن روشن اســت، هم زمان روی صفحة 
نمایش جلو داشــبورد یک نشــانگر به رنگ زرد روشن 

می شود.  این چراغ روشن می شود به شرطی که:
- چراغ های کوچک روشن باشند. 

- چراغ های جانبی و چراغ های مه شکن جلو )در صورت 
وجود( روشن باشند. 

توجه داشته باشــید از چراغ مه شکن فقط در مواردی 
اســتفاده کنید که محدودة دید کم باشد زیرا در شرایط 

دید عادی باعث ناراحتی رانندگان دیگر می شود. 



88

3

رانا پالس
دسته راهنما

سیستمی برای انتخاب و کنترل چراغ های مختلف جلو و عقب

نور اصلی
چراغ های مختلف جلو و عقب خودرو به نحوی طراحی شده اند 

که در رابطه با شرایط بیرون، دید راننده را تأمین نمایند.
- چراغ های موقعیت )کوچک(، برای دیده شدن خودرو

- چراغ های جلو نور پایین، برای دیدن بدون خیره کردن 
دیگر رانندگان

- چراغ اصلی جلو نور باال برای دید خوب موقعی که جاده 
خلوت است و مزاحم راننده مقابل نیست.

چراغ های اضافی
چراغ های اضافی برای برآورده نمودن نیازهای خاص شرایط 

رانندگی نصب شده اند:
- چراغ مه شکن عقب، برای اینکه خودرو از فاصله دور 

دیده شود.
- دو چراغ مه شکن جلو، برای دید بهتر

کنترل های دستی
انتخاب از طریق چرخاندن حلقه

 خاموش کردن چراغ ها
 چراغ های موقعیت )کوچک(

 چراغ های اصلی/چراغ های نور پایین

تغییر چراغ اصلی/ نور پایین
دسته را به طرف خود بکشید.

یادآوری روشن بودن چراغ ها
طرف  در  که  وقتی  شود،  خاموش  ماشین  که  هنگامی 
راننده باز شود،  در صورت روشن ماندن چراغ ها صدای 

سیگنال شنیده می شود.

دسته راهنما
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رانا پالس
دسته راهنما

 چراغ مه شکن جلو و چراغ مه شکن عقب
چراغ  یک  و  جلو  مه شکن  چراغ  دو  به  مجهز  خودرو 

 )Bمه شکن عقب است. )حلقة
)B( حلقة  جلو  مه شکن  چراغ های  کردن  روشن  برای 

شدن  روشن  برای  و  بچرخانید  جلو  طرف  به  یکبار  را 
چراغ های مه شکن جلو و عقب حلقة )B( را دوبار به طرف 
جلو بچرخانید. چراغ نشانگر بر روی صفحه نمایش جلو 
داشبورد وضعیت را نشان می دهد. چراغ مه شکن جلو با 

چراغ های بغل و چراغ های نور پایین عمل می نماید. 
برای خاموش کردن چراغ مه شکن عقب و جلو،حلقه را 

دوبار به توالی طرف عقب بچرخانید. 
موقعی که چراغ هــای نور پایین بطور دســتی خاموش 
می شــوند، چراغ مه شــکن جلو، چراغ مه شــکن عقب و 

چراغ های طرفین روشــن باقی می مانند)حلقه را بطرف 
عقب بچرخانید تا چراغ مه شکن جلو را خاموش کنید.آنگاه 

چراغ های بغل خاموش می شوند(.

هشدار
در هوای خوب یا بارانی، در روز و شب، چراغ های  
مه شکن جلو و چراغ مه شکن عقب خیره کننده 

بوده و استفاده از آنها ممنوع می باشد.
آنها را روشن  نیاز  به هنگام  فراموش نکنید فقط 

نمائید.

هشدار
چراغ هاي مه شکن فقط براي رانندگي در شرایط 
مه یا برفي است. از روشن ماندن بیهوده آن پرهیز 

کنید.

نکته
روز  روشنایي  چراغ هاي  به  مجهز  شما  خودروي 
مي باشد که با روشن شدن موتور خودرو بصورت 
با  باشید  داشته  نظر  در  خودکار روشن مي شوند. 
روشن شدن هریک از چراغ هاي جلو )به جز راهنما، 
فالشر و نورباالي پلیسي( چراغ هاي روشنایي روز 

خاموش مي شوند.

اخطار
قبل از شروع رانندگی در شب: از عملکرد صحیح 
و  نمائید  حاصل  اطمینان  الکتریکی  تجهیزات 
چراغ های خودرو را تنظیم نمائید. )در صورت حمل 
بار بیش از حد معمول(. بطور کلی، دقت کنید که 
چراغ ها پوشیده شده نباشند. )کثیفی،گل، برف و یا 

هرگونه شئ ای روی آنها را نپوشانده باشد.(
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دسته راهنما

تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
این کلید امکان دسترســی راننده به تغییر ارتفاع نور را 
بر حسب نیاز با افزایش سنگینی خودرو فراهم می کند.  
پیشنهاد می کنیم المپ های جلو را به میزان باری که در 

خودرو شماست، تنظیم کنید. 
0.  1 یا 2 نفر سرنشین در صندلی های جلو

1.  5 نفر
2.  5 نفر+ حداکثر بار مجاز

تنظیم شــیب اولیه چراغ نور پایین باید در حالت 
"0" انجام شود.

هشدار
بهتر است تغییر وضعیت کلید در هر مرحله )"0"، 
"1"، "2" و بالعکس( با مکث کوتاهی انجام شود. 

اخطار
قبل از شروع رانندگی در شب:

از عملکرد صحیح تجهیــزات الکتریکی اطمینان 
حاصل نمائید و چراغ های خودرو را تنظیم نمائید.  
)در صورت حمل بار بیــش از حد معمول(. بطور 
کلی، دقت کنید که چراغ ها پوشیده شده نباشند.  
)کثیفی، گل، برف و یا هرگونه شــئ ای روی آن ها 

را نپوشانده باشد(. 
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رانا ال ایکس
برف پاک کن

کنترل برف پاک کن ها و شیشه شوی توسط دستة سمت راست 
فرمان و فقط در حالتی که سوئیچ باز است، انجام می گیرد. 

0 -  خاموش
1- بــرف پاک کن زمانی )فاصلــة زمانی بین دو حرکت 

برف پاک کن وابسته به سرعت خودرو می باشد( 
2- سرعت کند
3- سرعت تند

حرکت تکی برف پاک کن )تنها یک رفت و برگشت( 
بــرای یک بار حرکت برف پاک کن، اهــرم را با یک بار به 
طرف پایین بکشید و رها کنید. با نگه داشتن اهرم به طرف 

پایین، برف پاک کن بطور پیوسته حرکت خواهد کرد. 

شست و شوی شیشه
با کشیدن اهرم، بالفاصله پاشش آب آغاز و پس از پاشش آب 
به مدت0/7 ثانیه، برف پاک کن ها شروع به حرکت می نمایند.  
مادامی که اهرم را نگاه داشته اید، عمل پاشش آب و شستشو 
بدون توقف انجام می شــود؛ ولی به محض رها نمودن اهرم، 
برف پاک کن ها پس از ســه مرتبه حرکت باز می ایســتند 
که نهایتاً پس از گذشــت 3 ثانیــه از توقف، حرکت چهارم 
برف پاک کن جهت پاک کردن کامل شیشه صورت می پذیرد. 

برف پاک کن و شیشه شوی

هشدار
در هنگام یخ زدگی، اطمینان حاصل کنید که تیغه های برف پاک کن یخ نزده باشد )خطر داغ کردن موتور برف پاک کن(. 

وضعیت تیغه ها را بررسی نمائید. هنگامی که کارایی تیغه ها پایین می آید، باید آن ها را تعویض نمود.  )تقریباً هر سال( 
شیشة جلوی خودرو را به طور مرتب تمیز کنید.  در صورتی که قبل از متوقف کردن برف پاک کن ها )حالت 0( موتور را خاموش کنید، تیغه هاي برف پاک کن به وضعیت صفر 

برمي گردد. 
بعد از روشن کردن موتور، کافی است برف پاک کن را در حالت "0"  قرار دهید تا تیغه ها به حالت توقف بازگردند. 

هنگام بازکردن در موتور اطمینان حاصل کنید که دستة برف پاک کن در وضعیت "0" )توقف( قرار دارد.  )خطر ایجاد جراحت( 
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رانا پالس
دسته برف پاک کن شیشه جلو

سیستم انتخاب و کنترل روش های مختلف تمیزکردن 
شیشة جلو و عقب از باران و پاک کردن برف پاک کن 

جلو و عقب.
برف پاک کن جلو و عقب خودرو برای ارتقاء دید راننده در 
رابطه با وضعیت های آب و هوای مختلف طراحی شده است.

برنامه ریزی
نیز  پاک کن  برف  خودکار  کنترل  مختلف  روش های 

مطابق با گزینه های زیر وجود دارند:
برف پاک کن خودکار برای برف پاک کن های شیشه جلو 
برف پاک کن عقب موقعی که دنده عقب مورد استفاده 

)SEDAN است )غیر از مدل صندوقدار

برف پاک کن شیشه جلو با حرکت متناوب
2- حرکت سریع )باران تند(

1- حرکت عادی )باران متوسط(
I- حرکت متناوب

0 - خاموش
تک حرکت )به طرف پایین فشار دهید(.

با  متناسب  پاک کن  برف  سرعت  متناوب،  وضعیت  در 
سرعت خودرو خواهد بود.

شیشه شوی جلو
شستشوی  بکشید.  خود  بطرف  را  پاک کن  برف  دستة 
شیشه جلو، آنگاه برف پاک کن های شیشه جلو، برای زمان 

مشخصی کار می کنند.

برف پاک کن و شیشه شوی

هشدار
اگر از حمل کنندة دوچرخه استفاده می نمائید، با 
نمائید  ایران خودرو مشورت  نمایندگی های مجاز 
تا این عملکرد غیرفعال شود و یا یک حمل کنندة 
دوچرخه تأیید شده توسط شرکت را استفاده نمائید.

برف پاک کن شیشه عقب )غیر از مدل صندوقدار(
اول  بریدگی  به  را   )A( حلقه  متناوب  حرکت  برای 
بچرخانید. اگر سوئیچ بسته باشد، الزم است که هر زمان 
کنترل را مجدداً فعال نمائید. برای انجام این کار، دسته را 
به هر وضعیتی حرکت دهید، آنگاه آن را به وضعیت مورد 

نظر حرکت دهید.

برف پاک کن خودکار شیشه عقب
موقعی که کنترل برف پاک کن شیشه جلو فعال است و 
شما دنده عقب را به کار می برید، برف پاک کن شیشة 

عقب بطور متناوب کار می کند.

شیشه شوی عقب
حلقة )A( بعد از اینکه با چرخش از بریدگی اول بگذرد 
مدت  برای  پاک کن  برف  سپس  و  شیشه شوی  ابتدا 

مشخصی کار می کند.
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سیســتم ترمز ضد قفل  )ABS(  و سیستم توزیع 
  )EBD(نیروی ترمز الکترونیکی

سیستم ABS به سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی 
کمک می کنــد. در ضمن باعث بهبود پایداری و افزایش 
فرمان پذیری خودرو شما بخصوص به هنگام ترمز گرفتن 

بر روی جاده های لغزنده یا ناهموار می گردد. 
هنگام فعال شدن سیســتم  ABS، همانند ترمزگیري 
معمولي با افزایش فشار پا، نیروي ترمزي افزایش مي یابد.

یادآوری:
در صورت تعویض چرخ ها حتماً به این نکته توجه کنید 
که آن ها مورد تائید شــرکت سازنده باشند. سیستم ضد 
قفل ABS هنگام خطر و احتمال قفل شدن چرخ ها بطور 

اتوماتیک عمل می کند.  
روشن شــدن این چراغ اخطار، وجود اشکال در 
سیستم ترمز ضد قفل را نشان می دهد که می تواند باعث 

عدم کنترل خودرو به هنگام ترمزگیری شود. 
روشــن شدن این نشانگر اشکال در سیستم توزیع 
نیروی ترمز الکترونیکی را نشان می دهد که می تواند باعث 

عدم کنترل خودرو به هنگام ترمزگیری شود. 
توقف الزامی است.

در هر دو حالت با نمایندگی مجاز شــرکت ایران خودرو 
تماس حاصل نمائید. 

سیستم کمکی به هنگام ترمز اضطراری
این سیســتم در صورت وجود اضطرار باعث می شود که 
خیلی سریع بتوانید به فشار و نیروی ترمز ایده آل برسید 
و به این ترتیب فاصلة توقف را کاهش دهید. این سیستم 
بنابر ســرعت عمل پدال ترمز عمل می کند. سیســتم 
کمکی زمانی عمل می کنــد که مقاومت پدال کاهش و 
تأثیر عمل ترمز گرفتن افزایش یافته باشــد. فالشرها یا 
چراغ های خطر چشمک زن هنگام ترمز گرفتن اضطراری 
بنابر قدرت شتاب به طور خودکار روشن می شوند، و قطع 

آن توسط راننده به صورت دستی صورت می گیرد. 

اخطار
سیستم ترمز ABS در حالت عادی با کوچک ترین 
لغزش و حرکت پدال عمل می نماید.  در شــرایط 
اضطراری، هنگام استفاده از ترمز، آن را محکم فشار 

دهید و پای خود را از روی پدال برندارید. 

اخطار
این سیســتم هیچ گاه نباید عامل برای تشویق به 
شــتاب گرفتن ناگهانی و رانندگی کردن با سرعت 
بیشتر محسوب شود.  بنابراین نمی تواند جایگزین 
دقت، احتیاط و مســئولیت هنگام رانندگی شود.  
این عملکرد یک سیســتم کمکی است که هنگام 
رانندگی در وضعیت بحرانی، رفتار خود را متناسب 
با شرایط ایجاد شده در رانندگی کنترل می نماید. 

اخطار
در هنــگام رانندگی بر روی ســطوح لغزنده، توجه 
داشته باشید که مسافت توقف شما بیشتر خواهد 
بود. پس از عبور خودرو از گودال آب و یا در صورت 
شستشوی خودرو که منجر به خیس شدن مجموعه 
دیسک و لنت ها می شود، اقدام به ترمزگیری نمائید 

تا شرایط ترمزها به حالت نرمال درآید. 

ترمزها
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ترمزها

ترمز دستی
قفل کردن )کشیدن( ترمز دســتی هنگامی که خودرو 
خود را متوقف و پارک می کنید، ترمز دستی را به سمت 

باال بکشید. 

اخطار
هنگام توقف در یک محل شــیب دار، چرخ ها را به 
سمت پیاده رو بچرخانید و ترمز دستی را بکشید. 

اخطار
- به خاطر داشته باشید که زمانی که موتور خاموش 
باشــد، بوستر ترمز کار نمی کند و برای ترمزکردن 

الزم است نیروی بیشتری به پدال وارد شود. 
- در زمــان خاموش بودن موتور، سیســتم فرمان 

هیدرولیک و ترمز عمل نخواهد کرد. 
- برای ممانعت از آسیب رسیدن به خودرو، باید از 
ترمزکردن شدید و همچنین شتاب گرفتن ناگهانی 

اجتناب نمود. 

)خالص( رها کردن ترمز دستی
دستة آن را گرفته و دکمة روی آن را فشار دهید. سپس 

ترمز دستی را به سمت پائین هدایت کنید.
 روشن شدن این چراغ نشان دهندة این موضوع است 

که ترمز دستی هنوز آزاد نشده یا بد آزاد شده است. 

 * درصورت نصب در خودروی شما
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در موتور

پرکردن باک بنزین
باک بنزین حتماً باید در زمان خاموش بودن خودرو پر شود. 
کلیــد را در قفــل در باک وارد کنید و به ســمت چپ 

بچرخانید و سپس درپوش را بردارید. 
روی در باک برچســب مشــخصات بنزین قابل استفاده 

چسبیده شده است. 
اگر باک را پر کردید، به نحوی که برای سومین بار نازل 
پمپ بنزین منقطع گردد،  از ادامة بنزین زدن خودداری 
فرمائید.  این مسأله جهت اطمینان از تنفس مناسب باک 
و تبــادل هوا یا بخارات با محیط خارج به منظور کارکرد 

ایمن و بدون نشتي مي باشد.  

ظرفیت باک خودروی شما در حدود 50 لیتر است. 

باز کردن در موتور
از داخل خودرو: دستگیره ای را که در زیر قسمت چپ 

داشبورد قرار دارد، بکشید. 

از خارج خودرو: اهرم را به سمت باال بکشید و در موتور 
را باز کنید. 

پایة در موتور )میلة جک در موتور( 
با اســتفاده این جک، در موتــور را باز نگاه دارید. قبل از 

بستن در موتور، جک را در محل خودش قرار دهید. 

بستن در موتور
در موتور را پایین آوریــد و از فاصله کم آن را رها کنید 

تا بسته شود.  
مطمئن شوید که در موتور قفل شده است. 
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محفظة موتور

 )105hp(  16V   موتور بنزینی1/۶ لیتری
1- مخزن آب شیشه شوی

2- مخزن روغن هیدرولیک فرمان
3- مخزن مایع سیستم خنک کننده

4- مخزن روغن ترمز
5- باتری

6- فیلتر هوا
7- میلة اندازه گیری سطح روغن موتور

8- مخزن روغن موتور
ECU -9

10- دکمه وصل مجدد  سوخت

اخطار
هنگام کار روی محفظة موتور به هشدارهای ایمنی 
که در صفحات قبل عنوان شده است، توجه کنید. 



98

4

محفظة موتور

بررسی سطوح مایعات
بررسی سطح روغن

سرویس دوره ای را مطابق با دستورالعمل گفته شده انجام 
دهید و سطح روغن را بین دو سرویس تا رسیدن به سطح 
مجاز پر کنید. )مصــرف روغن موتور هر1000 کیلومتر 
حداکثر0/5 لیتر است( بررسی ســطح روغن زمانی که 
موتور سرد است و خودرو در سطح کاماًل افقی قرار گرفته 
اســت به کمک نشانگر ســطح روغن روی داشبورد و یا 

بوسیلة میلة اندازه گیری دستی انجام می شود. 

میلة اندازه گیری سطح روغن
2 عالمت سطح روغن روی میلة اندازه گیری

A = حداکثر
هرگز نگذارید سطح روغن از مقدار A باالتر 

بیاید.
B = حداقل

به منظور حفــظ اعتبــار )RELIABILITY( موتور و 
تجهیــزات کنترل آلودگی، اســتفاده از مواد افزودنی در 

روغن موتور ممنوع است. 

تعویض روغن
تعویض روغن را مطابق برنامه زمان بندی شده انجام دهید. 

تذکر: از تماس طوالنی روغن سوخته با پوست بپرهیزید.

انتخاب درجة گرانروی
انتخاب نوع روغن در هر صورت باید مورد تأیید کارخانه 

سازنده باشد.*

سطح روغن ترمز
تعویض روغــن الزاماً باید در فواصل پیش بینی شــده 
مطابق با برنامه زمان بندی شــدة کارخانة سازنده انجام 
شود. همیشه از روغنی استفاده کنید که کارخانه سازنده 

مطابق با استاندارهای DOT4 سفارش نموده است.*

اخطار
- مایع ترمز بسیار خطرناک و خورنده است.  از تماس 

آن با پوست بپرهیزید. 
- هنگام اضافه کردن روغن دقت کنید که روغن روی 
قطعات موتور نریزد زیرا احتمال آتش ســوزی وجود 
خواهد داشت. بستن درپوش را فراموش نکنید، زیرا 
خطر ایجاد آتش ســوزی به دلیل پاشیدن روغن بر 

روی قطعات داغ موتور وجود دارد. 
- نمایشــگر فقط در صورت کاهش سطح روغن از 
حداقل میزان الزم، اخطار می دهد و هیچ گاه گذشتن 
از حداکثر را نشان نمی دهد و فقط با خواندن گیج 

قابل تشخیص است. 

* از برندهای مورد تأیید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد استفاده شود.
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سطح مایع سیستم خنک کننده*
از مایع توصیه شــده توسط کارخانه سازنده استفاده کنید.  
زمانی که موتور گرم است، دمای مایع خنک کننده توسط فن 
تنظیم می گردد.  این سیستم می تواند در زمانی هم که سوئیچ 
قطع است عمل کند، ولی مدار سیستم خنک کننده تحت 
فشار قرار می گیرد. پس به مدت یک ساعت بعد از خاموش 
کردن موتور خودرو و قبل از انجام هرگونه عملی، صبر کنید. 
توجه: ضد یخ مورد اســتفاده در خــودرو، محلول اتیلن 

گیلیکول مي باشد.

اخطار
به منظور برطرف کردن خطر ایجاد سوختگی، در 
مخزن را دو دور باز کنید تا فشار کاهش یابد.  وقتی 
فشار کاسته شــد، درِ مخزن مایع خنک کننده را 

بردارید و سطح مایع را به حد مجاز برسانید. 

تذکر: مایع سیستم خنک کننده احتیاج به تعویض ندارد. 

محصوالت استفاده شده
هرگــز روغن ســوخته، روغــن ترمز یا مایع سیســتم 
خنک کننده را در کانال های فاضالب یا روی زمین نریزید. 

سطح مایع هیدرولیک فرمان
زمانی که موتور سرد است، درِ مخزن را باز کنید، سطح 
مایع داخل مخزن همیشه باید بیشتر از عالمت مینیمم و 

نزدیک به عالمت ماکزیمم باشد. 

سطح مایع شیشه شوی*
برای دستیابی به کیفیت مطلوب شست و شو و برای ایمنی 
خودتان، استفاده از محصوالتی که کارخانة سازنده سفارش 

نموده است، توصیه می شود. 
توجه: شیشه شــوي مورد اســتفاده در خــودرو، محلول 

ایزوپروپانول مي باشد.

اخطار
روغن فرمان هیدرولیک شــدیداً ســمی است و 
باید در ظرف دربســته و دور از دسترس کودکان 
قرار گیرد. چنانچه اتفاقاً از آن خوردید، ســریعاً به 

پزشک مراجعه کنید. 

هشدار
روغــن هیدرولیک ســطوح رنگ شــده را خراب 
می کند. روغن را ابتدا با یک تکه پارچة تمیز جمع 
کنید ســپس محل را با آب و شامپوی مخصوص 

خودرو بشویید. 

هشدار
هرگــز از مخلــوط ضدیــخ و آب بــرای مخزن 
شیشه شــوی اســتفاده نکنید.  این کار به رنگ 

خودرو آسیب می رساند. 

* از برندهای مورد تأیید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو 
ارایه می گردد استفاده شود.

اخطار
از باز نمودن درب مخزن مایع سیستم خنک کننده تا 
یک ساعت پس از خاموش شدن موتور اجتناب نمایید.
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نصب رادیو
تجهیزات ذیل از بدو امر بر روی خودرو شما نصب شده است:

- آنتن سقفی
COAXIAL کابل کواکسیال آنتن -

- تغذیه بلندگوهای جلو
- تغذیه بلندگوهای عقب

- دو کانکتور 8 پین )دو عدد فیش 8 راهی( 

1. منظور از اتصال، همان وضعیت 1 در سوئیچ خودرو می باشد.
2. جهت اضافه نمودن باندهای عقب توسط مالک خودرو در نمایندگی های مجاز.

نصب بلندگوها
نصب این بلندگوها بر روی خودرو شما مجاز است:
- بلندگوهایی با قطر165 میلیمتر روی درهای جلو

- بلندگوهایی با قطر130 میلیمتر روی درهای عقب
- بلندگوهای با قطر 22/5 میلیمتر در قاب های آینه

برقراری اتصال1  )کانکتورها - فیش ها( 
:A1
:A2
:A3

A4: )+( دائمی
:A5

A6: )+( بعد از اتصال – چراغ های جانبی
A7: )+( بعد از اتصال 

Mass Earth:A8 اتصال زمین )اتصال بدنه( 
B1: )+( بلندگوی عقب سمت راست2
B2: )-( بلندگوی عقب سمت راست2

B3: )+( بلندگوی جلو سمت راست
B4: )- ( بلندگوی جلو سمت راست 

B5: )+( بلندگوی جلو سمت چپ
B6: )- ( بلندگوی جلو سمت چپ

B7: )+( بلندگوی عقب سمت چپ2
B8: )- ( بلندگوی عقب سمت چپ2

هشدار
قبل از نصب سیســتم صوتــی و بلندگوهای آن 
بر روی خودرو، به نمایندگی مجاز شــرکت ایران 

خودرو مراجعه نمائید. 
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نگهداری خودرو

حفاظت از بدنة خودرو
برای محافظت و نگهداری از رنگ و تزئینات پالستیکی 
خودرو، پیشنهاد می کنیم که آن ها را بطور منظم بشوئید. 
- امکان دارد ذرات ماکروسکوپی ماشین شوی اتوماتیک 
بر روی بدنه خط بیندازد. مخصوصاً در این خصوص روی 

رنگ های تیره دقت کنید. 
- هنگام شســت و شوی با آب پرفشــار دقت بیشتری 
مبذول دارید. )به عنوان مثال، فشــار و فاصلة پاشش را 

رعایت کنید.( 
- اگر بدنه خودرو زخمی باشد )روی سپرهای رنگ شده 
یا چراغ جلو( از روش فوق اســتفاده نکنید و برای تمیز 
کردن آن نواحی از دست استفاده کنید.  همچنین از ورود 

آب به داخل قفل ها جلوگیری به عمل آورید.  
- از قراردادن و خشک کردن زیرپایي بر روي بدنه خودرو 
خودداري فرمایید. استمرار در عمل خشک کردن زیرپایي 
روي  بدنه خــودرو در مدت زمان طوالني، منجر به تغییر 

رنگ بدنه خودرو خواهدگردید.
برای هر سؤالی در رابطه با سرویس و نگهداری خودرو و یا 
کیفیت قطعات، می توانید با نمایندگی های مجاز مشورت 

کنید. 

پولیش زدن
استفاده منظم از واکس و یا شست و شوی خودرو با آب، 
رنگ را در مقابل عوامل خارجی محافظت می کند.  برای 
هر سؤالی مربوط به نگهداری خودرو و یا کیفیت قطعات، 

می توانید با نمایندگی های مجاز مشورت کنید. 
 

قسمت های پالستیکی
ابتدا این قســمت ها را با شوینده های خانگی رقیق تمیز 

کنید، سپس محل را با پارچه نم دار پاک کنید.  
جلو داشــبورد را برق نیاندازید، این محل باید غیر براق 

باشد تا انعکاس آن در شیشه جلو مانع دید نشود.  

تجهیزات جلو داشبورد، ساعت، سیستم صوتی، 
صفحه نمایش:

از پارچه خشــک اســتفاده کنید، ازمایعات پاک کننده،  
اسپری و یا حالل ها استفاده نکنید.

موکت کف:
از شــوینده های خانگی رقیق شده استفاده کنید و برای 
جلوگیری از تغییر رنگ، آن ها را در سایه خشک نمائید. 

هشدار
فوراً فضوالت پرندگان، لکه های باران های رزینی، لکه های قیر، گریس و چربی ها را تمیز کنید. )تمامی این عوامل 

شامل موادی هستند که می توانند باعث خرابی غیرقابل جبران رنگ خودرو شوند(. 
- برای خشک کردن لنزها و شیشه های چراغ جلو و شیشه هایی که روکش پلی کرمات دارند، از پارچه های خشک 

و زبر و یا مواد پاک کننده و حاّلل استفاده نکنید. 
- از مواد بنزینی، نفتی یا پارچه های آغشته به آن ها، برای تمیزکردن بدنه و قطعات پالستیکی خودرو استفاده نکنید. 
- برای پیشگیری از پیشرفت خرابی بدنه که در نتیجه تصادف ایجاد شده است )برخورد سنگ یا خراش و غیره( 

آن ها را هرچه سریع تر ترمیم کنید. 
- نوارهای آبی روی زه های آینه های جانبی، شیشه ها، سپرهای خودرو و...  جدا شوند. در صورت باقی ماندن طوالنی 

مدت، بروز مشکل خواهند کرد. 

اخطار
مراقب باشید آب به داخل قرقره های کمربند نریزد. 
از نفت، پودرهای لباسشویی، براق کننده های مبلمان 

و پولیش استفاده نکنید. 
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از رینگهای آلومینیومی و صفحات فلزی کرومی، جهت 
شستشــو می بایست از یک پارچه نرم و تمیز آغشته به 
مخلوط آب  و صابون مالیم اســتفاده گردد. الزم به ذکر 
است که ســطوح رینگ ها مانند سطوح رنگ شدة بدنة 
خودرو حساس بوده و توصیه می گردد، از مواد شیمیایی 
قوی، شــیمیایی و اسیدی و همچنین مواد فرسایشی و 
خورنده ســطوح مانند مواد جال دهنده کرومی استفاده 
نشــود. مواد جالدهنده کرومی صرفــاً جهت جالدهی 
صفحات فلــزی کرومی روی رینگ هــای آلومینیومی 

استفاده گردد.
7- حداکثــر دمــای آب مصرفــی جهت شستشــوی 
خودرو60 درجه ســانتیگراد، حداکثر فشار  4 تا 5 بار، 
فاصلة بین نازل و محل شستشــو 10 سانتیمتر و زاویة 
پاشش 25 درجه می باشــد. این زاویه در واقع زاویه ای 
اســت که خروجی آب از نازل در دو سوی محور طولی 

)در امتداد خروج آب( می سازد. مطابق با شکل زیر

شست و شو و مراقبت از خودرو

توصیه های کیفی در فرایند شستشوی خودرو
1- توصیه می شود شستشوی خودرو در وضعیت عادی 

هوا هفته ای یکبار صورت پذیرد.
2- حتی المقدور شستشوی خودرو می بایست در سایه 

انجام شود.
3- توجه داشــته باشید که شستشوی را حداقل بعد از 

نیم ساعت از اتمام کارکرد خودرو شروع کنید.
4- هنگام شستشوی/ خشــک کردن خودرو استفاده از 
لباس ها یا وسایل تیز و برنده و زبر که منجر به صدمه به 
رنگ خودرو می شوند مجاز نیست. استفاده از دستکش 
پالســتیکی در حین شستشــو توصیه می گردد. ضمناً 
جهت محافظت از بدنه خودرو هنگام شستشــو، از آب 
ولرم یا سرد استفاده گردد. آب داغ اکیداً استفاده نشود. 
همچنین توصیه می گردد از واکس ها و مواد جال دهنده 

که ساینده و فرسایشی نیست استفاده گردد.
5- در حین شستشو/ خشک کردن خودرو نمی بایست 
روی رکاب اتومبیل ایســتاد یا روی سقف و بدنه خودرو 
فشــار وارد کرد. همچنین توصیه می گردد جهت پاک 
کــردن، برق انداختن و جلوگیــری از خط و خش روی 

بدنة خودرو از دستمال چرمی یا کتانی استفاده گردد.
6- بــه دلیل این که غبارهای ترمز بســیار خورنده اند، 
برای شستشــوی خودرو ابتدا چرخ ها شســته شده و با 
تعویض دستمال و ظرف آب، بقیه قسمت های خودرو از 
باال به پایین شستشو گردد. همچنین در صورت استفاده 

8- ویژگی شویندة مناسب برای شستشوی خودرو:
)PH =7-9( قدرت قلیایی ضعیفی داشته باشد

- از روان کنندگــی خوب برای حفاظت الیة شــفاف از 
خط و خش و اثرات مارپیچی برخوردار باشــد. ترجیحاً 

از شوینده های مایع استفاده گردد.
- عاری از موادی باشــد که پس از خشــک شدن روی 

خودرو اثر می گذارند.
- حاوی عوامل براق کننده برای حفظ براقیت و خشک 

شدن سریع باشد.
9- در مــورد خودروهایی با رنگ متالیک و دو پوششــه 
اســتفاده از کارواش های اتوماتیک کــه از برس های دوار 
جهت شستشو استفاده می نمایند، چندان توصیه نمی شود.

10- در صورت مشــاهده هرگونه لکــه ای مانند فضله 
پرندگان، شــیرة درختان و... بــه دلیل نفوذ آن در رنگ 
بدنه، توصیه می گردد  بالفاصله نسبت به شستشو و رفع 

لکه از سطح رنگ اقدام الزم صورت گیرد.
11- در صورت نشت آب به صندوق عقب و قسمت های 

داخلی خودرو، آن را حتماً خشک کنید.
12- در صورت استفاده از نازل های با فشار باال، از اسپری 
مستقیم آب به دوربین، سنسورها و مناطق اطراف آنها و 

نیز نوارآب بندی اطراف سانروف خودداری کنید.*
فشار باالی آب می تواند باعث خرابی مجموعه ها یا نوارهای 

آب بندی گردد.

 * درصورت نصب در خودروی شما
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نگهداری خودرو

باتری
قبل از فرا رســیدن فصل زمســتان، باتری را به یکی از 

نمایندگی های مجاز ایران خودرو نشان دهید. 

فیلتر هوا و فیلتر تهویة اتاق خودرو
فیلترها را در فواصل زمانی مشخص، مطابق با دستورالعمل 

سازنده، تعویض کنید. 
چنانچه در هوای نامساعد و غبارآلود رانندگی می کنید، 

فیلتر را بین دو سرویس دوره ای نیز تعویض کنید. 

لنت های ترمز
فرسودگی لنت ها بستگی به نحوة رانندگی دارد؛ به خصوص 
در مورد خودروهایی که در شهر تردد دارند و مسافت های 
کوتاه را طی می کنند. بنابراین گاهی الزم اســت آن ها را، 

حتی بین دو سرویس دوره ای نیز مورد بازدید قرار داد. 

ترمز دستی
استفاده مستمر از ترمزدستی در مسیرهای بیش از حد 
طوالنی و یا مشاهده کم شدن کارایی آن، بازدید بین دو 
ســرویس دوره ای را الزامی می سازد. این سیستم در هر 
ســرویس دوره ای باید توسط نمایندگی های مجاز مورد 

بررسی قرار گیرد. 

فیلتر روغن
فیلتر اســتوانه ای روغن را مطابق با برنامه زمانی سازنده 

تعویض کنید. 

گیربکس دستی
سطح روغن گیربکس می بایست در هر60000 کیلومتر 
چک شــود و در صورت نیاز سرریز شود. سطح روغن را 

مطابق با دستورالعمل سازنده بررسی نمائید.  
برای انجام سرویس های دوره ای در مورد میزان مایعات 
ضروری خودرو و بررســی برخی عوامل دیگر، می توانید 
با توجه به دستورالعمل ســازنده، به صفحات مربوط به 
قسمت موتوری خودروتان در راهنمای تعمیر و نگهداری 

خودرو مراجعه نمائید. 
قطع عمل سوخت رسانی به موتور

در صورت بروز یک ضربه شدید، عمل سوخت رسانی در 
خودرو توسط سیستمی مشخص قطع می گردد.

برای برقراری مجدد عمل سوخت رســانی بــه موتور، روی 
دکمه ای که روی سوئیچ اینرسی )لوله شفاف(، در سمت چپ 

قسمت جلو و در ناحیة زیر در موتور قرار دارد فشار آورید. 

هشدار
به منظور هرچه بهینه تر ساختن عملکرد سیستم های 
اساســی خودرو مانند جعبــه هیدرولیک فرمان و 
سیســتم ترمز، شــرکت ایران خودرو محصوالت 
)روغن های( خاصی را با دقت بســیار مورد گزینش 

قرار داده است و به شما توصیه می کند.*  
جهت جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات الکتریکی 

خودرو از شست و شوی موتور خودداری فرمائید. 

* از برندهای مورد تأیید و بسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد استفاده شود.

هشدار
فقط از محصوالت مورد تأیید شرکت ایران خودرو 
و یــا محصوالتی با همان کیفیت و مشــخصه ها 

استفاده نمائید.*
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نگهداری خودرو

باتری
برای شــارژ باتری با استفاده از یک دستگاه شارژ 

:Battery Charger کننده باتری
- باتری را قطع کنید. 

- از دستورهای سازنده دستگاه شارژ کننده تبعیت کنید. 
- اتصال مجدد را با ترمینال )-(  برقرار کنید. 

- تمیز بودن ترمینال ها و بست های باتری را کنترل کنید 
و در صورتی که سولفاته شده باشند )سفید یا سبز( آن ها 

را باز کرده و تمیز کنید. 

برای روشن کردن خودرو با استفاده از یک باتری دیگر
- کابل قرمز را به ترمینال های )+(  دو باتری وصل کنید. 
- یک سر کابل سبز یا مشکی را به ترمینال منفی باتری 

کمکی وصل کنید. 
- سر دیگر کابل ســبز یا مشکی را به یک نقطه از بدنة 
ماشــین خراب در دورترین فاصلة ممکن از باتری، وصل 
کنید.  اســتارت بزنید و موتور را روشــن کنید.  منتظر 
شوید تا دور موتور به حالت ایده آل برگردد، آنگاه کابل ها 

را قطع کنید.

اخطار
- اسید موجود در باتری خورنده و سمی است، در 

صورت نشت آن به موارد زیر توجه کنید:
- در صورت ریختن آن روی لباس یا پوست، بالفاصله 
لباس آلوده را درآورید و پوست ناحیة تماس را با آب 

فراوان بشوئید و به پزشک مراجعه کنید. 
- در صورت تماس با چشم بالفاصله چشم را حداقل 
بمدت 15 دقیقه با آب تمیز بشوئید و به سرعت به 

پزشک مراجعه کنید. 
- اگر فوراً اقدامات پزشکی الزم انجام نگیرد، نوشیدن 

اسید باتری می تواند کشنده باشد. 
- باتری در حال شــارژ گاز هیدروژن قابل انفجار 
متصاعد می کند، جرقه و آتش را از محفظة موتور 
دور نگــه دارید. حیــن کار در محفظة موتور و به 
منظور امنیت خود، دستبند و کلیه زیورآالت را از 
خود جدا کنید.  هرگز نگذارید قطب های باتری با 

ابزار و قسمت های فلزی خودرو تماس یابند. 
- باتری مشکوک به یخ زدگی را شارژ نکنید. 

- در زمان شــارژ باتری، جرقه یا آتش را از آن دور 
کنید )باتری شارژ شده یا در حال شارژ، هیدروژن 

قابل اشتعال متصاعد می کند(. 
- پس از شارژ باتری و قبل از اتصال آن به خودرو، 
یک ســاعت صبر کنید تا گازهای قابل اشتعال آن 

خارج و خطر اشتعال کم شود. 

پس از خاموش کردن خودرو و قراردادن استارت سوئیچ 
در وضعیت صفر، شیشه باالبرهای جلو فقط به مدت30 
ثانیه قابل استفاده خواهند بود و پس از گذشت این زمان 

غیر فعال خواهند گردید. 
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هشدار
- چنانچه خودرو به مدت بیش از 6 روز بال استفاده باشد، می باید حداقل یک بار روشن شده، به مدت یک ساعت روشن بماند. 

- درصورت عدم استفاده از باتری به مدت طوالنی )بیش از یک ماه( توصیه می شود اتصال های باتری را قطع کنید. 
- باتری را هنگامی که به خودرو متصل است شارژ نکنید.  این کار ممکن است به سیستم برق خودرو خسارت جدی وارد آورد. 

- بهتر اســت هر ماه در صورتیکه درهای باتری قابل باز شــدن هستند سطح آب و اسید باتری تا خط حداکثر روی دیواره باتری بررسی شود و در صورت کم بودن آب و اسید 
آب مقطر اضافه گردد. 

- برای جدا کردن سر باتری، سوئیچ را بسته و تمامی مصرف کننده ها خاموش باشند.  پس از گذشت 2 دقیقه می توان سرباتری را جدا کرد. 
- وقتی که موتور روشن است، هرگز اتصال ها را قطع نکنید. 

- هرگز باتری را قبل از جدا کردن اتصال ها  شارژ نکنید. 
- قبل از قطع باتری شیشه ها و درهای خودرو را ببندید. 

- بعد از شارژ باتری سوئیچ را باز کنید و بعد از یک دقیقه استارت بزنید تا سیستم الکترونیکی مجدداً راه اندازی شود. بنابراین در صورت مشاهده هرگونه مشکلی با نمایندگی 
مجاز شرکت تماس بگیرید. 
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اخطار
- جک برای تعویض چرخ ها به کار می رود. درهیچ 
شرایطی نباید از آن برای عملیات دیگری از قبیل 
تعمیرات و یا دسترسی به زیرخودرو استفاده نمود. 
- اگر از عمر چرخ زاپاس زمان زیادی گذشته است،  
آن را برای بازرســی به یکی از نمایندگی های مجاز 
نشان دهید تا از وضعیت مناسب آن برای استفاده 

بدون خطر اطمینان حاصل نمائید. 

اخطار
در صورت پنچری، چرخ را در اسرع وقت تعویض نمائید.  
چرخی که پنچر شــده باشد حتماً باید مورد بازبینی 

)درصورت امکان تعمیر( یک متخصص قرار گیرد. 

پارک کردن خودرو
- تا جایی که ممکن اســت خودرو را در محلی ســفت، 

هموار و بدون لغزندگی پارک نمائید. 
- ترمز دستی را بکشید و دسته دنده را در وضعیت دنده 1 
یا دنده عقب قرار دهید. )در صورت لزوم از یک حائل زیر 

کفشک جک استفاده کنید.(. 
- چراغ هشــدار خطر را روشــن نمایید، مثلث هشدار را 
بیــرون آورده و آن را در فاصله 50 تا 100 متری پشــت 

سر خودرو قرار دهید.

طریقة دسترسی به چرخ زاپاس و جک
- موکت کف صندوق عقب را به وسیلة دستگیرة آن بلند 
کنید. دســتگیره را به قالبی که در قسمت عقب لبه در 

صندوق است، وصل کنید تا موکت ثابت بماند. 

ابزار تحت اختیار شما
ابزار ذیل در یک جعبه پالســتیکی، که در وســط چرخ 

زاپاس نصب شده است قرار دارد.
1- جک و دسته جک

2- آچارچرخ و آچار جک
3- گوه

توجه:
الستیک استاندارد مورد اســتفاده برای خودروی 

شما فقط R14 / 65 / 185 می باشد. 

تعویض چرخ ها
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بازکردن چرخ خودرو
- گوه 3 را در زیر چرخی بگذارید که به صورت اریب در مقابل 
چرخی است که باید تعویض شود. )مطابق تصویر باال، چرخی 
که در جهت قطری الســتیک پنچر  می باشــد را به شکل 
مناســب  مهار نمایید تا از حرکت خودرو هنگام باال بردن 

جلوگیری شود.(
- الستیک زاپاس را در نزدیکی محلی که خودرو بلند شده است 
مطابق شــکل به منظور جلوگیری از لغزیدن جک زیر خودرو 

بگذارید.
- قالپاق را با کشیدن دستة جک )1( در فضاهای خالی اطراف 

والو بیرون بیاورید. 
- پیچ های چرخ را کمی شل کنید. 

- جک )1( را در یکی از چهار محل تعبیه شده در قسمت زیر 
خــودرو )A(، که به چرخ تعویضی نزدیکتر اســت، قرار دهید. 
جک )1( را به اندازه ای باز کنید که ســطح زیرین آن کاماًل با 

زمین تماس پیدا کند. 
- از عمود بودن محور کف جک نســبت به محل مورد استفاده 

)A(، اطمینان حاصل نمائید. 
- خودرو را باال ببرید. 

- پیچ ها را به طور کامل بازکنید و چرخ را تعویض کنید. 

اخطار
- از جک فقط برای تعویض چرخ بر روی ســطوح 

هموار، بدون لغزندگی و سخت استفاده نمایید.
- هرگز خودرو را از محلی بجز آنچه که برای جک 

زدن تعیین شده است باال نبرید.
- هنگامــی که خودرو بر روی جک می باشــد، از 
قرار گرفتن الستیک زاپاس در زیر خودرو مطمئن 

شوید.
- هرگــز در هنگامی کــه خودرو بــر روی جک 

می باشد، به زیر خودرو نروید.
- هرگز در حالی که خودرو بر روی جک می باشد 
آن را به کار نیندازید و به سرنشینان اجازه ماندن 

در خودرو را ندهید.
- هرگــز از هیچ جکی غیر از جک خودرو خودتان 

استفاده ننمایید.
- از جــک خودرو خــود برای بلند کردن ســایر 

خودروها استفاده ننمایید.
- از مهار مناســب چرخ ها توسط متوقف کننده ها 
اطمینان حاصــل نمایید در غیر اینصورت حرکت 
تصادفی خودرو باعث بروز صدمات جسمی می شود.

- همواره مکان امنی را که دور از مسیر تردد اصلی 
است برای تعویض چرخ انتخاب کنید. 

بعد از تعویض چرخ خودرو 
- فوراً تنظیم میزان سفتی پیچ ها و فشار باد چرخ 

زاپاس را کنترل نمایید.
- پنچری الستیک آسیب دیده را بگیرید و سریعاً 

در جایگاه آن در خودرو قرار دهید.

بستن چرخ خودرو
چــرخ را در محل خود قرار دهیــد.  پیچ ها را با آچار چرخ )2( 
کمی سفت کنید. جک )1( را جمع کنید و از زیر خودرو خارج 
ســازید. پیچ ها را با آچار چرخ )2( کاماًل سفت کنید. برای جا 
زدن قالپاق ابتدا شیار آن را روی والو قرار دهید سپس با دست 

آن را جا بزنید.  
ابزار و چرخ را جمع کنید و در صندوق قرار دهید. 

اخطار
اطمینان حاصل نمایید که تایر، جک و ابزارآالت 
بعد از استفاده در جای خود قرار گرفته و محفوظ 
گردند. در غیر این صورت این اجزا ممکن اســت 
در هنگام تصادف یا ترمز اضطراری پرتاب شده و 

خطرآفرین باشند.
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نصب الستیک های یخ شکن
چنانچه خودرو شــما به الســتیک های یخ شکن روی 
رینگ های فلزی مجهز اســت، الزاماً بایــد از پیچ های 
ویژه ای که از نمایندگی های ایران خودرو قابل تهیه است، 

استفاده کنید. 

زنجیر چرخ
زنجیر چرخ می تواند کنترل خودرو توسط راننده را تحت 

تأثیر قرار دهد.
- در صورت اســتفاده از زنجیر چرخ با ســرعت بیش از 
50 کیلومتر بر ســاعت رانندگی نکنید. در صورت اعالم 
ســرعت پایین تر از 50 کیلومتر بر ساعت توسط سازنده 
زنجیر چرخ، سرعت رانندگی کمتر را به عنوان معیار در 

نظر بگیرید.
- با احتیاط برانید و تــا حد امکان از روی موانعی مانند 

چاله، سرعت گیر و ... با کمترین سرعت عبور کنید.
- از بستن زنجیر چرخ بر روی تایر یدک خودداری کنید، 
زیرا این کار می تواند منجر به آسیب دیدگی تایر یدک و 

خودرو شود.
- در صورت استفاده از زنجیر چرخ در جاده های فاقد برف 
و یخ، تایرها و زنجیر چرخ دچار آســیب دیدگی خواهند 

شد.
- اســتفاده از زنجیــر چــرخ در خودروهــای با رینگ 
آلومینیومی می تواند سبب ایجاد خراش در سطوح رینگ 

شود.
- بهتر است جهت ایمنی بیشتر خود و خودرو، از تایرهای 

زمستانی به جای زنجیر چرخ استفاده ننمایید.

هشدار
فشــار کم باعث پیدایش فرسودگی پیش از موعد 
و گرم شــدن غیرطبیعی الســتیک ها می گردد و 
همچنین پیامدهای بســیاری در زمینه ایمنی در 

پی خواهد داشت:
- عملکرد بد در جاده

- خطر ترکیدن و یا از بین رفتن آج الستیک
- فشار باد چرخ ها به وزن و سرعت خودرو بستگی 
دارد. فشار را مطابق شرایط استفاده تنظیم کنید. 
- توجه داشــته باشــید که از بین رفتن یا درست 
بسته نشدن درپوش ســوپاپ باد چرخ می تواند 
باعث کم شــدن فشار باد آن شــود. همیشه از 
درپوش ســوپاپ مشــابه درپوش اولیه استفاده 

کنید و آن را کاماًل ببندید.
- رانندگــی با تایرهایی که فشــار باد آنها بیش از 
20 درصد مقدار توصیه شده کاهش یافته است، 
مصرف سوخت را افزایش داده و دینامیک خودرو 
را تحــت تأثیر قرار داده و افــت عملکرد دور از 

انتظار ایجاد می کند.

اخطار
- هرگز از هیچ مهره چرخی غیر از مهره چرخ های 
اصلی خودرو خودتان اســتفاده ننمایید. استفاده 
از مهره های نامناســب چرخ و همچنین بســتن 
نادرست چرخ ها باعث شل شدگی یا افتادن چرخ و 

بروز تصادف می شود.
- هرگــز از روغن موتور یا روغن روانکاری بر روی 
پیچ و مهره ها اســتفاده ننمایید. این کار منجر به 

شل شدن مهره های چرخ می شود.

تعویض چرخ ها
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نشانگر ساییدگی تایر
تایرهایی که روی خودرو سوار شده اند، دارای نشانگرهایی 
هســتند که در چندین نقطه روی محیط تایر بین آج ها 
قرار گرفته انــد. هنگامی که تایرها تا اندازه ای ســاییده 
می شوند که 1/6 میلی متر از آج باقی می ماند،  نشانگرها 
نمایان می شوند و در این زمان تایرها باید تعویض شوند. 

فشار باد تایرها:
باد تایرها حداقل هرمــاه یک بار، زمانی که تایرها خنک 
هستند باید چک شــود. کم بودن باد تایر ایجاد حرارت 
کرده و عمر تایر را کاهــش می دهد.  باد زیاد نیزموجب 

اثرات منفی روی راحتی و سواری خودرو می شود. 

چرخش تایرها در خودرو:
در خودروهای جلو دیفرانســیل، سایش تایرهای جلو به 
علت نیروهای ترمزی، رانشی و نیروهای فرمان بیشتر از 
تایرهای عقب است.  لذا به منظور سایش یکنواخت تایرها 
توصیه می گردد که مطابق تصویر فوق بعد از هر10000 

کیلومتر جابجا شوند. 

سایز تایر:
ســایز تایر خودروی شــما بر روی دیواره آن به صورت 

عبارتی شبیه عبارت زیر حک شده است:
R14 / 65 / 185 که 185 عرض تایر به میلی متر،  65 
نسبت ارتفاع به عرض تایر،  R معرف ساختار رادیال و 14 

قطر رینگ به اینچ می باشد. 

اخطار
- تایرهای معیوب خطرناکند! از رانندگی با تایرهای 
معیوب، ساییده، صاف و یا تایرهایی که بیش از حد 

باد شده باشند، خودداری کنید. 
- همواره از تایرهای با طرح رادیال هم نوع و هم جنس 
برای چرخ های جلو و عقب خودرو اســتفاده کنید.  
ازتایرهای با طرح ضربدری استفاده نکنید.  رینگ های 
خودروی شما تیوب خور نیستند.  از تایرهای تیوب 

دار استفاده نکنید. 
- هرگز با تایرهای ســاییده شــده،  پاره،  فرسوده و 
تایرهایی که باد آن ها تنظیم نیست،  رانندگی نکنید. 
- تایرهای کم باد بســرعت ساییده می شوند و باعث 
افزایش مصرف سوخت و کاهش فرمان پذیری می شوند. 

اخطار
- رانندگی با تایرهایی که فشار باد آنها بیش از 20 
درصد مقدار توصیه شــده کاهش یافته اســت در 
جاده های ناهموار، دست اندازها و کوهستانی ممکن 
است باعث آسیب دیدگی رینگ و دفرمگی آن شود. 
ضمناً ریسک منگنه شدن شن ریزه ها بین رینگ و 
تایر افزایش یافته و باعث تخلیه آنی باد می گردد که 

ممکن است حادثه ساز باشد.
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فیوزها

تعویض فیوز
یک جعبه فیوز زیر داشــبورد در قســمت جلو راننده و 

دیگری در محفظة موتور قرار دارد. 
جعبه فیوز داشبورد

درپوش جعبه فیوزها را بردارید تا فیوزها نمایان شــوند. 
فیوزهای یدکی و انبرک A  روی قسمت داخلی در جعبه 

فیوز زیر داشبورد قرار دارند. 

برداشتن و نصب فیوز
قبل از تعویض فیوز لزوماً باید علت اشکال را بیابید و آن 
را رفع کنید. شماره فیوزها روی جعبه فیوز مشخص شده 

است. از انبرک A استفاده کنید.  

همواره یک فیوز معیوب را با یک فیوز ســالم مشابه آن 
جایگزین کنید. )بطور مثال یک فیوز 5 آمپر معیوب را با 

یک فیوز 5 آمپر سالم جایگزین نمائید.(
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عملکردشدت جریانشماره فیوز
F21____رزرو
F2210A تغذیة سوئیچ اصلی )وضعیت دو( یونیت کیسة هوا و نود مرکزی
F2320A تغذیة سوئیچ اصلی )وضعیت اول(  فندک 

F2410A
تغذیة سوئیچ اصلی- وضعیت اول)تحریک رله بخاری، رادیو، چراغ ترمز، نود 

جلو، نود مرکزی و جلو آمپر(
F2510Aتغذیة دایم رادیو
F2620A تغذیة نود مرکزی
F2720Aتغذیة نود مرکزی
F2830Aتغذیة نود مرکزی و تغذیة اصلی و تحریک رله محرک در عقب
F2930Aتغذیة شیشه باالبرهای عقب
F3030A)تغذیة نود مرکزی )شیشه باالبر جلو
F3130A شیشه گرمکن عقب
F3230Aتغذیة فن بخاری
F3330Aاستارت موتور

F3410A
تغذیة سوئیچ اصلی)وضعیت دو( ایموبیالیزر،کانکتور عیب یابی، جلوآمپر، 

سنسور فشار گاز کولر، یونیت موتور
F355AABS تغذیة سوئیچ اصلی)وضعیت دو( - سیستم ضدقفل ترمز

F3610A
تغذیة دایم ایموبیالیزر،کانکتور عیب یابی، جلو آمپر، تحریک شیشه گرمکن، 

پمپ شیشه شوی، صفحه نمایش )چندمنظوره(

شدت جریان- نوععملکرد رله شماره رله
R130پمپ شیشه شوی جلوA- 1 Contact
R230بازکن در صندوق عقبA- 1 Contact
R330گرم کن شیشة عقب و آینه هاA- 1Contact
R440فن بخاریA- 1 Contact
R530شیشه باالبرهای عقبA- 1 Contact
R6
R7
R8

چیدمان رله ها داخل اتاق جدول راهنمای فیوزها )اتاق(

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
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F2530A تغذیه  قفل مرکزی
F2620ABCM تغذیه نود مرکزی
F275Aتغذیه رله ها، نمایشگر؛ کولر
F2820ABCM تغذیه نود مرکزی
F295Aتغذیه ایموبیالزر
F3010Aتغذیه حافظه رادیو پخش
F31-رزرو
F32-رزرو
F3340A تغذیه  فن بخاری
F3440Aتغذیه شیشه باالبر جلو؛ آینه
F3540Aتغذیه شیشه باالبر عقب
F36-رزرو
F37-رزرو

شماره 
فیوز

شدت 
عملکردجریان 

F1-رزرو
F2 5A  رله فن بخاری
F35Aکولر، جلوآمپر ،FCM تغذیه نود جلو
F410A تغذیه موتوربرف پاک کن عقب و قفل صندوق عقب
F55A تغذیه نورزمینه
F65AABS  تغذیه سیستم ضدقفل ترمز 
F710Aتغذیه یونیت کیسه هوا
F85AECU ،تغذیه جلوآمپر،ایموبیالزر، دیاگ
F95Aتغذیه پمپ شیشه شور
F105Aنمایشگر،شیشه باالبر جلو،  سنسور دنده عقب ، BCM تغذیه  نود مرکزی

F1110Aتغذیه چراغ دنده عقب
F125Aتغذیه  سوئیچ چراغ ترمز
F1310Aتغذیه سوئیچ سه حالته گاز کولر
F145Aتغذیه برق چراغ سقف، صندوق عقب
F1520Aتغذیه برق فندک
F1610Aتغذیه برق رادیو پخش
F17-رزرو
F18-رزرو
F19-رزرو
F20-رزرو
F21-رزرو
F22-رزرو
F235Aتغذیه برق گرم کن آینه
F2430Aتغذیه برق گرم کن  شیشه عقب

شدت جریان - نوععملکرد رلهشماره رله
R1 35رله فنA- 1 Contact
R2FCM 20رله جلو آمپر ،کولر و نود  جلوA- 1 Contact
R3ECO 35رله ولتاژA- 1 Contact
R4 20رله گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبیA- 1 Contact
R520رله پمپ شیشه شور جلوA- 2 Contact
R6
R7
R8 35رله شیشه باالبر عقبA- 1 Contact
R9 20رله صندوق پران و موتور برف پاک کن عقبA- 2 Contact
R1020رله در بازکن مرکزیA- 2 Contact
R1120رله در قفل کن مرکزیA- 2 Contact

جعبه فیوز داشبورد *

چیدمان رله ها داخل اتاق 

فیوزها

* درصورت نصب در خودروی شما
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فیوزها

عملکردشدت جریانشماره فیوز
140Aتغذیه برق سوئیچ استارت
220Aتغذیه برق سیستم های درونی نود جلو
320Aتغذیه برق رابط سیستم های درونی نود جلو
420Aتغذیه برق رابط سیستم های درونی نود جلو
510Aتغذیه رله چراغ های کوچک
رزرو-6
740AABS ترمز
830AABS ترمز
940A-MAXIفن دور تند و کند
1070A-MAXIBCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
1120Aتغذیه رله بوق
1230Aتغذیه استارتر
رزرو-13
1430Aرله برف پاک کن جلو
1510Aتغذیه اکسیژن سنسور
1640Aتغذیه رله دوبل
1710Aتغذیه پمپ سوخت و یونیت موتور
1810Aتغذیه یونیت موتور

جعبه فیوز محفظة موتور
جعبه فیوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای دست یابی به آن، گیره های در جعبه را آزاد کنید و در را 

بردارید. هنگام بستن درِ جعبه،  از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. 
دارندة خودرو نباید اتصاالت فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت ها باید توسط متخصص 

مجاز بررسی شود.
جعبه فیوز محفظه موتور با سیستم سازه پویش

جدول راهنمای رله ها

شدت جریان - نوععملکردشمارة رله

RLY130رلة کنترل موتورA-1 Contact

RLY230رلة پمپ بنزینA-1 Contact

RLY335رلة چراغ کوچکA-1 Contact

RLY435رلة بوقA-1 Contact

RLY530رلة برف پاک کن جلوA-2 Contact

RLY630رلة برف پاک کن جلوA-2 Contact
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فیوزها

عملکردشدت جریانشماره فیوز
F1-رزرو
F2-رزرو
F3-رزرو

F410A
تغذیه سوییچ اصلی )وضعیت 1( - تحریک رله بخاری - رادیو 

- چراغ ترمز- نود جلو - نود مرکزی و جلوآمپر
F520Aتغذیه سوییچ اصلی )وضعیت 1( - فندک
F610Aتغذیه سوییچ اصلی )وضعیت 2( - یونیت کیسه هوا

F75A
تغذیه سوییچ اصلی )وضعیت 2( - یونیت مرکزی - نودجلو - 

نود مرکزی - جلو آمپر

F810A ABS تغذیه سوییچ اصلی )وضعیت 2( - سیستم ضد سرقت
ECU و

F910Aتغذیه یونیت موتور
F10-رزرو
F11-رزرو

F1210A
شیشه  گرمکن  شور،  شیشه  پمپ  بخاری،  رله های  تحریک 

عقب، شیشه باالبر عقب
F1310Aتغذیه دائم رادیوپخش
F1430Aشیشه باالبر عقب
F1530Aشیشه باالبرجلو
F1620Aتغذیه نود مرکزی
F1720Aتغذیه نود مرکزی
F1830Aتغذیه قفل مرکزی
F1930Aتغذیه شیشه گرمکن
F2040Aتغذیه فن بخاری

شدت جریان- نوععملکرد رله شماره رله

RB001

R130پمپ شیشه شوی جلوA- 1 Contact

R2

R335فن بخاریA- 1Contact

RB002

R130بازکن در صندوق عقبA- 1 Contact

R230گرم کن شیشه عقب و آینه هاA- 1 Contact

R330شیشه باالبرعقبA- 1 Contact

R4

جعبه فیوز و رله داشبورد*

چیدمان رله ها داخل اتاق

* درصورت نصب در خودروی شما
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فیوزها

عملکردشدت جریانشماره فیوز
140Aتغذیه برق سوئیچ استارت- ایموبیالیزر
230Aرله مه شکن- بوق
340ABCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
430ABCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
رزرو-5
رزرو-6
730AABS ترمز
830AABS ترمز
940A-MAXIفن دور تند و کند

10     * 50A-MAXIBCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
11     * 40ABCM تغذیه برق رابط سیستم های درونی
1220Aتغذیه نود جلو
1315Aتغذیه نود جلو
1430Aرله برف پاک کن جلو
رزرو-15
1630Aتغذیه رله دوبل
1710Aتغذیه پمپ سوخت
1810Aتغذیه یونیت موتور

* تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM یا در فیوز F10  و یا در فیوز F11  می باشد.

جعبه فیوز محفظة موتور
جعبه فیوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای دست یابی به آن، گیره های در جعبه را آزاد کنید و در را 

بردارید. هنگام بستن درِ جعبه،  از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. 
دارندة خودرو نباید اتصاالت فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت ها باید توسط متخصص 

مجاز بررسی شود. 

جدول راهنمای رله ها

شدت جریان - نوععملکردشمارة رله

RLY130رلة کنترل موتورA-1 Contact

RLY230رلة پمپ بنزینA-1 Contact

RLY330رلة مه شکنA-1 Contact

RLY430رلة بوقA-1 Contact

RLY530رلة برف پاک کن جلوA-2 Contact

RLY630رلة برف پاک کن جلوA-2 Contact
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جعبه فیوز محفظة موتور*
جعبه فیوز در سمت راست محفظة موتور قرار دارد.  برای دست یابی به آن، گیره های در جعبه را آزاد کنید و در را 

بردارید. هنگام بستن درِ جعبه،  از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید. 
دارندة خودرو نباید اتصاالت فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت ها باید توسط متخصص 

مجاز بررسی شود.
جعبه فیوز محفظه موتور رانا ال ایکس و اتوماتیک اکوماکس بهینه

عملکردشدت جریانشماره فیوز
F120Aگیربکس اتوماتیک
F240Aتغذیه برق سوئیچ استارت
F310Aتغذیه اهرم تعویض دنده اتوماتیک و تعذیه رله گیربکس اتوماتیک
F410A گیربکس اتوماتیک - تغذیه یونیت موتور در مدل هاي گیربکس دستي 
F530Aتغذیه استارتر
F610Aتغذیه یونیت موتور
F720Aتغذیه یونیت موتور
F85Aتغذیه بوبین فن جلو
F9-رزرو
F1010Aتغذیه رله پمپ بنزین
F1130Aتغذیه رله موتور
F1210AMFD - تغذیه ایموبیالیزر-دیاگ-پشت آمپر
F1330AABS تغذیه ترمز
F1410Aتغذیه رله بوق
F1515Aتغذیه رله مه شکن جلو
F1630Aتغذیه رله برف پاک کن جلو
F1715Aتغذیه نود جلو
F1820Aتغذیه نود جلو
F1950Aتغذیه فن دور تند و کند
F2040AABS تغذیه ترمز

اتوماتیک  رانا  موتور  محفظه  رله های  راهنمای  جدول 
و دستی

شدت جریان - نوععملکرد رلهشماره رله

RB001

RL130رله برف پاک کن جلوA-2Cantact

RL230رله برف پاک کن جلوA-2Cantact

RL330رله مه شکن جلوA-1Cantact

RL430رله بوقA-1Cantact

RB002

RL530رله پمپ بنزینA-1Cantact

RL630رله کنترل موتورA-1Cantact

RL730رله گیربکس اتوماتیکA-1Cantact

RL830رله گیربکس اتوماتیکA-1Cantact

 تعویض فیوزها

* درصورت نصب در خودروی شما
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5 مجموعه چراغ های جلو: *
A: چراغ های جلو )چپ و راست( 

B: چراغ های مه شکن جلو )چپ و راست( 
C: چراغ های راهنما روی گلگیر )چپ و راست( 

چراغ جلو *
) H1 : 1- چراغ نور باال ) نوع المپ

)H7  : 2- چراغ نور پایین ) نوع المپ
)PY21W  : 3- چراغ راهنما ) نوع المپ

) LED : 4- چراغ موقعیت ) نوع المپ

چراغ راهنمای جلو )3( *
درپوش المپ را در جهت پادساعتگرد باز کنید.- 1
المپ را با فشردن و چرخاندن در جهت پادساعتگرد - 2

از پایه جدا کنید و با یک دستمال تمیز آن را عوض کنید.
درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و در - 3

جهت ساعتگرد محکم کنید.

تعویض المپ *
چراغ نورباال )1( و چراغ نورپایین )2(

1- درپوش المپ را در جهت پاد ساعتگرد  باز کنید.
2- رابط برق المپ را جدا کنید.

3- با فشردن لبه گیره فنری به جلو آن را آزاد کنید.
4- المپ را با توجه به جهت شیارهای پایه با یک دستمال 

تمیز تعویض نمایید.
5- گیره فنری را به درستی در جای خود نصب کنید.

6- رابط برق المپ را وصل کنید.
7- درپوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و در 

جهت ساعتگرد محکم کنید.

تعویض المپ ها

هشدار
هنگام تعویض المپ ها، باید مشــخصات فنی نوع 

المپ رعایت شود.
* درصورت نصب در خودروی شما
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مجموعه چراغ های جلو:5
A: چراغ های جلو )چپ و راست( 

B: چراغ های مه شکن جلو )چپ و راست( 
C: چراغ های راهنما روی گلگیر )چپ و راست( 

تعویض المپ
برای سهولت تعویض المپ سمت راست ابتدا لولة مخزن 
شیشه شوی را درآورید. سپس پوشش محافظ  )A( پشت 

چراغ را بچرخانید تا درپوش )A( جدا شود. 
W5W )1- چراغ های کوچک )پارکینگ

- نگهدارندة المپ )D( را یک چهارم دور در جهت خالف 

عقربه های ساعت بچرخانید و المپ را درآورید. 
- المپ را تعویض کنید. 

- سپس نگهدارندة المپ را در محل خود به شکل صحیح 
نصب نمائید. 

H7 55w 2- چراغ های نور پایین
 H1 55w      3- چراغ های نور باال

- فیش یا فیش های اتصال )B( را جدا کنید. 
- دو طرف گیره یا گیره های اتصال )C( را فشار دهید تا 

آزاد شود. المپ سوخته را تعویض کنید. 
- در موقع نصب مجدد دقت کنید شــیارهای راهنمای 
المپ در وضعیت صحیح باشند و گیره اتصال به درستی 

نصب شده باشد. 
- فیش اتصال را مجدداً وصل کنید. 

- پوشش محافظ المپ  )A(  و سپس لولة مخزن شیشه شوی 
را در جای خود نصب کنید. 

تعویض المپ ها

هشدار
هنگام تعویــض المپ ها، از لمس المپ با دســت 
خــودداری نمایید و آن را با یک دســتمال تمیز و 

خشک بردارید.
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5 چراغ راهنمای بغل گلگیرWY5W  چشمک زن
مجموعة چراغ را به طرف جلوی خودرو فشار دهید و به 
سمت بیرون بکشید تا از جای خود خارج شود. بدنة چراغ 
را به دقت نگهدارید و پایة المپ را بچرخانید. المپ را از 
پایه خارج و آن را تعویض کنید. پایه را سرجای خود قرار 
دهید و بچرخانید تا جا بیفتد. مجموعة چراغ را سرجای 

خود جا بزنید. 

H1 55W چراغ های مه شکن جلو
درپوش را بچرخانید و بردارید. اتصال المپ را قطع کنید. 
برای درآوردن المپ روی دو سرگیره اتصال، فشار آورید.  
المپ معیوب را تعویض نمائید. سپس ضمن نصب مجدد 

نگهدارندة المپ، درپوش را در محل خود نصب نمائید. 

تعویض المپ ها

PY21W 4- چراغ های راهنما
- نگهدارندة المپ را یک چهارم دور بچرخانید. المپ را 

بیرون بیاورید. 
- المپ را تعویض کنید. 

- سپس نگهدارندة المپ را در محل خود به شکل صحیح 
اخطارنصب نمائید. 

المپ ها تحت خالء هســتند و ممکن است هنگام 
تعویض شکسته شوند و ایجاد جراحت نمایند. 
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تعویض المپ ها

مجموعه چراغ های عقب
D: چراغ های عقب )چپ و راست( 
E: چراغ مه شکن عقب )فقط چپ( 

F: چراغ سوم ترمز

چراغ های عقب
1- چراغ های راهنما P21W   )چپ و راست( 

2- چراغ های دنده عقب P16W   )چپ و راست( 
)پارکینگ(  کوچک  چراغ هــای  ترمز/  چراغ   -3

P21/5W )چپ و راست( 

تعویض المپ
- موکت صندوق را بردارید. 
- هر سه مهره را باز کنید. 

- کانکتور )A( را از مجموعة چراغ جدا کنید. 
- کل مجموعه چراغ را درآورید. 

- نگهدارندة المپ ها )B(  را با توجه به عالئم بچرخانید.  
المــپ ســوخته را تعویض کنید. پــس از تعویض، ابتدا 
   )C(را به مجموعه چراغ متصل و گردگیر )A( کانکتــور
را با توجه به شیار روی آن به دقت نصب نمائید. در انتها 
مجموعة چراغ را با سه مهره مربوطه در جای خود نصب 

نمائید. 

هشدار
برای تعویض المپ ها، دقایقی پس از خاموش کردن 

المپ اقدام نمایید زیرا دمای داغ و سوزانی دارد.
المپ را با پارچة خشــک برداریــد، چراغ های جلو 
با شیشــة پلی کربنات و پوشش حفاظتی پوشیده 
شده اند. از پاک کردن آن ها با پارچة زبر و خشک 
و یا ماده پاک کننده و حالل ها جداً خودداری 
فرمائید.  برای شستن آن از یک اسفنج و آب صابون 
اســتفاده کنید. فقط از المپ های با مارک های زیر 

استفاده کنید. 
 TUNGSRAM-

 PHILIPS-
 OSRAM-
 NORMA-

- برای تعویض المپ سمت کمک راننده ابتدا لوله 
مخزن شیشه شوی را درآورید.
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تعویض المپ ها

مجموعه چراغ های عقب*
D: چراغ های عقب )چپ و راست( 
E: چراغ مه شکن عقب )فقط چپ( 

F: چراغ سوم ترمز

چراغ های عقب*
)LED : 1- چراغ موقعیت ) نوع المپ
) W21W : 2- چراغ ترمز ) نوع المپ

3- شب نما
) WY21W : 4- چراغ راهنما ) نوع المپ
)W16W : 5- چراغ دنده عقب ) نوع المپ

جهت تعویض المپ های عقب الزم است:
1- موکت داخل صندوق را از پشت چراغ عقب کنار بزنید.

2- رابط اصلی برق را جدا کنید.
3- ســه مهره نصب چراغ به بدنه را کامل باز کنید تا مجموعه 

چراغ عقب از خودرو جدا شود.
4- به منظور تعویض المپ هرکدام از چراغ های دنده عقب )1(، 

چراغ راهنما )2( و چراغ ترمز )3(  مراحل زیر را طی کنید: 
-  درپوش المپ رادرجهت پادساعتگرد بازکنید.

-  المپ  را به ســمت بیرون کشیده و با یک دستمال تمیز آن 
را عوض کنید.

- درپــوش المپ را با توجه به جهت خارها جا بزنید و درجهت 
ساعتگردمحکم کنید.

پس از تعویض المپ : 
5- مجموعــه چراغ عقب را در موقعیت نصب روی خودرو قرار 
دهیــد تا هر 3 پیــچ و خار راهنمای جانبــی در ابتدای دهانه 

سوراخ ها باشند.
6- چراغ را جابزنید.

7- هر 3 مهره را ببندید.
8- رابط اصلی برق را وصل کنید.

9- موکت داخل صندوق را در جای خود قرار دهید.
* درصورت نصب در خودروی شما
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چراغ سوم خطر )وسط( 

این چراغ از تعدادی دیود نورانی )LED(  تشکیل شده است. 
در صورت بروز اشــکال به یکــی از نمایندگی های مجاز 

ایران خودرو مراجعه نمائید. 

تعویض المپ ها

چراغ مه شکن عقب P21W  )چپ( 
جهت تعویض المپ، ابتدا دســت خود را از زیر سپر به 
پشت چراغ رسانده و سپس نگهدارندة المپ را بچرخانید 
و بردارید. سپس المپ را تعویض نمائید. نگهدارندة المپ 
را به شکل صحیح در محل خود نصب نمائید. فقط چراغ 
سمت چپ دارای کاربرد است. چراغ سمت راست جنبة 

تزئینی دارد. 

چراغ های پالک خودرو W5W  )چپ و راست( 
قاب پالســتیکی المپ را جدا کنید. المــپ معیوب را 
تعویض کنید.  سپس قاب پالستیکی را به شکل صحیح 

نصب نمائید. 

اخطار
- عملکرد کلیة چراغ های بیرونی را قبل از شروع 

به رانندگی بررسی کنید. 
- هنگام تعویض هر المپ، کلید چراغ را خاموش 

کنید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود. 
- عــدم نصب صحیح گردگیر باعــث نفوذ آب به 

صندوق عقب خواهد شد. 
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بکسل کردن خودرو

بکسل کردن خودرو
به روش بلندکردن )فقط دو چرخ روی زمین قرار می گیرد.( 
در این حالت بهتر اســت که خــودرو را )به کمک یک 

وسیله برای بلندکردن(  با چرخ ها بلند کنید. 

بکســل کردن بدون بلندکردن خودرو )چهارچرخ 
روی زمین قرار دارد. ( 

در این حالت شما باید همیشه از یک میلة بکسل استفاده کنید. 

قالب بکسل جلو:
این قالب از نوع پیچی بوده و برای نصب کافیســت ابتدا 
درپوش روی ســپر را برداشته و سپس قالب بکسل را تا 
حداکثر در مهره روی بدنه بپیچانید. ســپس با یک میلة 

بکسل، خودرو را بکسل نمائید. 
قالب بکسل بند جلو در داخل کیف مثلث خطر قرار دارد)1(

قالب بکسل عقب:
این قالب از نوع ثابت می باشد.

قالب بکسل عقب قالب بکسل جلو

هشدار
برای بکسل کردن هرگز از گریل های جلو رادیاتور 

استفاده نکنید. 

اخطار
- خودرو بکسل کننده همواره باید سنگین تر از خودروی 

بکسل شونده باشد. 
- خودروی بکسل شونده نباید دارای سرنشین باشد. 

- از خارج کردن ســوئیچ اســتارت، یا بستن آن در زمان 
بکســل کردن خودرو بر روی چهار چرخ خودداری کنید 
چرا که باعث قفل شدن فرمان می شود. توصیه می شود 

سوئیچ را در موقعیت2  قرار دهید. 
-  از یک میلة محکم و ثابت جهت بکسل کردن استفاده 
نمایید. در صورت اســتفاده از طناب و یا کابل )هنگامی 
که قانون اجازه آن را می دهد( ، باید خودروی بکسل شده 
قابل ترمزگیری باشد )امکان روشن شدن موتور آن باشد(. 
- نباید خودرویی را که امکان حرکت و رانندگی ندارد،  بکسل 

نمود. بلکه بایستی با خودروی ویژه حمل آن را جابجا نمود. 

مثلث خطر
هنگام توقف خودرو به علت خرابی یا تعویض چرخ ها، مثلث 
خطر باید در کنار جاده به فاصلة 50 تا 100 متری عقب خودرو 
قرار گیرد. چنانچه مانعی مانند برجستگی تپه باعث عدم دید 

کافی رانندگان عقبی باشد، فاصلة ذکر شده را  افزایش دهید.
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عوامل شناسایی خودرو

عوامل شناسایی خودرو رانا
A- حک ســریال بدنه )زیر صندلي جلو - سمت 

سرنشین( 
B- حک سریال بدنه )زیر تشک صندلی عقب - 

سمت راننده(
C- شماره سریال )روی داشبورد(

D- برچسب فشار باد الستیک
برچســب D روی لبة مرکزی درِ قسمت راننده نشانگر 

اطالعات ذیل می باشد:
- اندازة چرخ و الستیک خودرو

- نوع الستیک تأیید شده توسط کارخانه سازنده
- فشار باد الستیک ها

E-جای پالک خودرو
F- برچسب نوع سوخت مصرفی )نصب در قسمت 

داخلی دِر باک( 
G-پالک شناسایی

  
F- برچسب نوع سوخت مصرفی D- برچسب فشار باد الستیک G- پالک شناسایی

هشدار
الستیک ها فقط زمانی که سرد هستند باید مورد 
کنترل قرار گیرند. این کار باید حداقل ماهی یکبار 

انجام شود.
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اطالعات فنی موتور

بنزینی
*)TU5( موتور

)cm3(  ظرفیت حجم موتور
  )mm( قطر × میزان جابجایی پیستون

  )KW( EEC حداکثر قدرت طبق استاندارد
    )tr/min( حداکثر قدرت در دور موتور

  )Nm( EEC حداکثر گشتاور طبق استاندارد
  )tr/min( حداکثر گشتاور در دور  موتور

سوخت
وزن co2 منتشر شده 

کاتالیست

16V – 1/6 لیتر
1587

78/5×82
 )105 اسب بخار( 77

5800
142
4000

بدون سرب
160
دارد

گیربکس ها
دستی
5 دنده

ظرفیت روغن  )به لیتر( 
موتور )با کارتریج قابل تعویض( 

گیربکس - دیفرانسیل
3/2  )2(   – 3/4  )1(   

2

)1(  تخلیه توسط نیروی جاذبه       )2(  تخلیه توسط مکش
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وزن خودرو

وزن  )کیلوگرم( 

1/۶ لیتر - 16Vموتور

دستی 5 دندهگیربکس

  )kg( وزن خالص بر محور جلو
  )kg( وزن خالص بر محور عقب

  )kg( وزن خالص خودرو
  )kg( حداکثر بار مجاز بر محور جلو

  )kg( حداکثر بار مجاز بر محور عقب
  )kg( حداکثر وزن خودرو به همراه سرنشین و بار

تعداد سرنشین

687
447
1134
855
780
1567

5
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مصرف سوخت

بهینه سازی مصرف سوخت
جهت کاهش مصرف ســوخت و دســتیابی به کمترین 
میزان مصرف سوخت خودرو به موارد زیر توجه فرمایید:

1- همواره با بازدیدهــای دوره ای و نگهداری خودرو بر 
اســاس اطالعات دفترچه های راهنما از سالمت خودرو 

اطمینان حاصل کنید.
2- از تایر مناسب خودرو )طبق بخش مربوطه در کتابچة 
راهنما( استفاده نموده و همواره باد تایر را تنظیم کنید.

3- با آرامش رانندگی کنید و از شتاب گیری و ترمزگیری 
بی مورد هنگام رانندگی پرهیز کنید.

4- با توجه به تأثیر باالي وزن خودرو بر مصرف سوخت، 
بــار و تجهیزات اضافي و  غیر ضروری را از خودرو خارج 

کنید.
5- در توقف هــای طوالنی مدت، وســیلة نقلیة خود را 

خاموش کنید.
6- ســفرهای درون شــهری خود را طوری برنامه ریزی 

کنید که در ساعت/ مسیرهای ترافیک سنگین نباشید.
7- هنگام رانندگی در سراشیبی از دنده سنگین مناسب، 
)به طوری که نیاز به فشردن پدال ترمز نباشد( استفاده 

کنید.

جدول مصرف سوخت

مصرف بنزین
 موتور                  

میانگین مصرف سوخت شهری 
)لیتر/ 100 کیلومتر(

میانگین مصرف سوخت 
برون شهری  )لیتر/ 100 کیلومتر(

میانگین مصرف سوخت ترکیبی 
)لیتر/ 100 کیلومتر(

TU59/345/556/95 پایه بنزینی

توجه: اعداد جدول فوق، بر اساس شرایط مندرج در استاندارد  بدست آمده است. از آنجا که مطابق این استاندارد مواردی همچون مشخصات تعریف شده 
محصول از سوی کارخانه )وزن، تایر، روغن موتور، شمع، فیلترها و ...( سیکل رانندگی، تعداد سرنشین، شرایط جاده، نوع سوخت و غیره تأثیر به سزایی در مصرف سوخت خودرو 

دارد، لذا هرگونه تغییر در پارامترهای فوق می تواند منجر به افزایش در مصرف سوخت شود.
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ابعاد خودرو

ابعاد خودرو رانا )میلی متر(
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۷فهرست الفبایی
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فهرست الفبایی

آ
آزاد نمودن قفل در موتور  27
61 آفتاب گیر 
54 آینه ها  

الف
ابعاد خودرو رانا  111
14 اجزای خودرو 
18 استارت زدن 
20 استارت زدن موتور بنزینی 
129 اطالعات فنی موتور 
43 ایمنی کودکان  

ب 
103-104 باتری 
109 بازکردن چرخ خودرو 
32 بازکردن در از داخل خودرو 
112 برداشتن و نصب فیوز 
98 بررسی سطح روغن 
98 بررسی سطوح مایعات 
109 بستن چرخ خودرو 
125 بکسل کردن خودرو 
 63 بوق 

پ
35 پارک کردن خودرو 
96 پایه در موتور 
96 پر کردن باک بنزین 
پولیش زدن    85

ت 
62 تجهیزات داخلی خودرو  
94،103 ترمز دستی 
93 ترمزها  
108 تعویض چرخ ها 
تعویض روغن  98
112 تعویض فیوز 
119 تعویض المپ 
63 تنظیم ارتفاع چراغ های جلو 
63 تنظیم ارتفاع  غربیلک فرمان 
90 تنظیم ارتفاع  نور چراغ های جلو 
29 توصیه هایی در مورد تنظیمات داخلی خودرو 

ج
62 جاسیگاری 
113 جداول راهنمای فیوزها )اتاق( 
61 جعبه داشبورد 
114،116 جعبه فیوز داشبورد 
115،117،118 جعبه فیوز محفظة موتور 

چ
75،78 چراغ اخطار اتمام بنزین 
75 چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی* 
چراغ اخطار دمای مایع سیستم خنک کننده )آمپر آب(76-78
74  )STOP( چراغ اخطار خطر مرکزي
75 چراغ اخطار سرویس* 
74  )ABS( چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل
75 چراغ اخطار سیستم عیب یاب موتور 
75 چراغ اخطار شارژ باتری 
75 چراغ  اخطار غیرفعال بودن کیسة هوای سرنشین 
75 چراغ اخطار کیسه های هوا 
82 چراغ خطر چشمک زن یا فالشر 
74 چراغ خطرفشار و درجه حرارت روغن موتور  
121 چراغ راهنمای بغل گلگیر 
121 چراغ راهنمای جلو  
چراغ سوم خطر  124
چراغ سیستم ایموبالیزر                                     75
122 چراغ مه شکن جلو  
124 چراغ مه شکن عقب 
74 چراغ هاي اخطار  
124 چراغ های پالک خودرو 

ح
101 حفاظت از بدنه 

* درصورت نصب در خودروی شما



135

7

فهرست الفبایی

خ
13 -30 خودروی شما در یک نگاه 

د
96 درِ موتور 
32 درها 
36 دزدگیر  
91 دستة برف پاک کن 
86 دستة راهنما 
82 دکمة تنظیم شدت نور تجهیزات داشبورد 

ر
71-94 رانندگی 

ز
110 زنجیر چرخ 

س
111 سایز تایر 
98 سطح روغن ترمز 
99 سطح مایع سیستم خنک کننده 
99 سطح مایع شیشه شوی 
99 سطح مایع هیدرولیک فرمان 
37 سیستم امنیتی ضدسرقت خودرو 
93  EBDو  ABS سیستم ترمز ضدقفل

93 سیستم کمکی به هنگام ترمز اضطراری 
80 سیستم هشدار موانع عقب 
60 سیستم تهویه  

ش
55 شیشه باالبرها 
102 شستشو و مراقبت از خودرو 

ص
79 صفحه نمایش 
72-73 صفحه نمایش جلو داشبورد 
76-78 صفر کردن نشانگر سرویس خودرو 
39 صندلی ها 
40 صندلی های جلو 

ط
108 طریقة دسترسی به چرخ زاپاس و جک 

ع
128 عوامل شناسایی رانا 
35 عوض کردن باتری کنترل از راه دور 

غ
55 غیرفعال سازی موقت شیشه باالبرهای عقب 

ف
111 فشار باد تایرها 
61 فندک 
107 -125 فوریت های فنی 
5 فهرست تصویری 
103 فیلتر روغن 
103 فیلتر هوا و فیلتر تهویه اتاق خودرو 
94 فیوزها 

ق
31 - 70 قبل از رانندگی 
103 قطع عمل سوخت رسانی به موتور 
33 قفل ایمنی کودک 
20 قفل فرمان 
33 قفل مرکزی اتوماتیک درها 
35 قفل و بازکردن با قفل مرکزی 
18 قفل و بازکردن با قفل مرکزی روی داشبورد 
33 قفل و بازکردن در از داخل 
34 قفل و بازکردن قفل در صندوق 
قالب بکسل جلو  125
125 قالب بکسل عقب 

ک
37 کارت بارکددار 
35 کلیدها 
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فهرست الفبایی

66 کلیدهاي تجهیزات صوتي روي فرمان* 
41 کمربند ایمنی 
18 کنترل از راه دور 
65،83  *)Cruise Control( کنترل سرعت هوشمند
کنترل ها  82 - 72
50 کیسه های هوا 
82 کیلومتر شمار 

گ
56 گرمایش و تهویه 
103 گیربکس دستی 

ل
63 المپ سقفی 
103 لنت های ترمز 

م 
125 مثلث خطر 
97 محفظة موتور 
4 مرور سریع مطالب 
97 موتور بنزینی1/6 لیتری 
131 مصرف سوخت  

ن
75 نشانگر باز بودن در*  

111 نشانگر ساییدگی تایر 
47 نصب تسمه قالب باالي صندلي کودک 
100 نصب بلندگوها 
45 نصب صندلي کودک توسط ایزوفیکس 
100 نصب رادیو 
110 نصب الستیک های یخ شکن 
95-106 نگهداری خودرو 

و
130 وزن خودرو 

ه
81 هشدار صوتی 

* درصورت نصب در خودروی شما



راهنمای دارنده محصول
دارنده محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، 
عملکردی و نگهداری است.

لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

شرکت ایران خودرو  )سهامی عام(
تهران، بزرگراه شهید لشگری
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