چــه راهنمــای مالـک لیفــان 620
دفتر

شرکت خدمات و تجارت بم خودرو (سهامی خاص)

بهــار 90
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پیشگفتار

برای انتخاب خودرو لیفان  LF620از ش���ما کمال تش���کر را داریم .لطف ًا برای رانندگی و نگهداری صحیح

3

عالمت هشدار ایمنی

خودرو این کتابچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

موتور مجهز به سیس���تم انژکتوری الکترونیکی با سیس���تم ضدس���رقت (ایموبالیزر) طراحی شده است.
بدین جهت مش���کالت ناش���ی از نصب تجهیزات الکتریک���ی اضافی همانند سیس���تم دزدگیر ،پمپ باالبر

شیش���ههای برقی اتوماتیک و سیس���تم صوتی که توسط مالک بر روی خودرو نصب شده باشد ،خودرو

را از گارانتی خارج مینماید.

لطف ًا برای جلوگیری از صدمات جس���می و یا آسیب دیدن خودرو ،نکات مهم ذکر شده در دفترچه راهنما
را به دقت مطالعه نمایید.

نکات مهم بصورت ذیل میباشند:

مشخصات

نام  :راهنمای مالک خودروی LIFAN620

Ó  Óتوجه

برای نگهداری آسان از خودرو به این نکته توجه نمایید.

LF620 . OWNER`S MANUAL

تعداد صفحات 140 :صفحه

سفارش دهنده  :شرکت خدمات و تجارت بم خودرو

ترجمه و تنظیم  :شرکت ویژستاران

تهیه و تنظیم  :روابط عمومی گروه صنعتی کرمان خودرو

Ó  Óاخطار

برای پیشگیری از صدمات جسمی و یا آسیبهای وارده به خودرو به این نکته توجه نمایید.

عالمت هشدار ایمنی در این تصویر به معنی
«انجام ندهید» میباشد.

تصاویر این دفترچه ممکن اس���ت کام ًال با خودروی

شما هماهنگ و مش���ابه نباشد؛ بنابراین اگر بعضی

از تجهیزات خودروی شما با توضیحات این دفترچه

مغایرت دارد ،مشخصات خودروی شما مالک است.
م���ا حق هرگونه تجدید نظ���ر و تغییرات در محصول
تولیدی را بدون اطالع قبلی برای خود محفوظ میداریم.
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 ابعاد و اندازهها

فهرست مندرجات
z zابعاد و اندازهها و شناسایی خودرو (خودروی کامل  LF620با تمام تجهیزات)

مدل خودرو
5

z zفصل اول

آشنایی با خودرو

11

z zفصل دوم

					
رانندگی با خودرو LF620

83

z zفصل سوم

				
استارت زدن و رانندگی

91

z zفصل چهارم

				
نحوه رفتار در مواقع اضطراری

99

z zفصل پنجم

نگهداری از خودرو در برابر زنگزدگی و دیگر موارد

113

z zفصل ششم
z zفصل هفتم

نحوه انجام موارد تعمیرات و نگهداری توسط مالک خودرو
مشخصات

119
133

ابعاد خارجی

طول ()mm

عرض ()mm

وزن خودرو ()kg

4550

1705

ارتفاع ()mm

1495

جلو ()mm

1470

فاصله چرخهای جلو و عقب ()mm
فاصله چرخها

LF620

عقب ()mm

2605

1460
1150

وزن خودرو با بار کامل ()kg

1555

زاویه چرخش به داخل ( ) °

≥ ° 19

مشخصات الستیک

195/60 R15 - 205/60/R15

زاویه چرخش به خارج ( ) °

≥ ° 17

سیستم تعلیق عقب ()mm

1005

سیستم تعلیق جلو ()mm
تعداد سرنشینان

940
5

5
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 شناسایی خودرو
مدل خودرو

LF620

حداکثر سرعت ()km/h

≥ 180

نوع خودرو

 4سیلندر خطی 16 ،سوپاپ  ،سیستم انژکتوری چندنقطهای ترتیبی Single OHC

مدل موتور

حجم موتور ()ml

حداکثر قدرت ()kw

Tritec1.6
1596

(85 )6000r/min

حداکثر گشتاور ()N.m

(149 )4500r/min

مصرف سوخت ()100km/ L

7.2

دور آرام ()r/min

حداکثر شیبی که خودرو میتواند حرکت کند ()%
استاندارد خروجی آالیندگی گاز اگزوز

شماره شناسایی خودرو ()VIN

شماره موتور

800 ± 50
≤ 35

GB III/GB IV

شماره شناسایی خودرو درون محفظه موتور در قسمت
باالی س���مت چپ داش���بورد (""1در تصویر باال) تعبیه
شده است و جهت انجام کارهای قانونی مورد نیاز مالک
خودرو میباشد .صفحه فلزی اطالعات کارخانه سازنده
به همراه شماره شناس���ایی خودرو  VINبر روی ستون
وسط سمت چپ نیز نصب گردیده است.

ش���ماره موتور بر روی بدنه س���یلندر حک ش���ده اس���ت
(تصویر باال).
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 برچسبهای هشدار و اخطار

برچس���ب هشدار شماره س���وخت ،داخل درپوش مخزن
سوخت قرار گرفته است( .اوکتان)

 . 1برچسب اخطار روغن هیدرولیک(.سیستم فرمان)
 . 2برچسب اخطار مایع سیستم خنککننده موتور.
 . 3برچس���ب اخطار پر نمودن روغن موتور و مقدار مایع
خنککننده.
 . 4برچسب اخطار مایع شیشهشوی.
 . 5برچسب اخطار سیستم کولر.

برچسبهای مرتبط با کیسه هوا بر روی آفتابگیر سمت
سرنشین.

برچسب هشدار فشار باد الستیک در سمت پایین لوالی
درب جلوی سمت چپ.

9

فصـل اول

آشنایی با خودرو
 جلو داشبورد

12

جل���و داش���بورد کلیده���ای کنت���رل کولر

معمول���ی صفح���ه نش���انگر
صفحه نشانگر

 دربها و سوئیچها

چراغهای

17

سوئیچها دربها کنترل از راه دور کلید

شیش���ه باالبر برقی درب صندوق عقب

درب موتور سیستم ضد سرقت خودرو

درپوش مخزن سوخت

 چراغها ،برفپاککن و گرمکن عقب 46
چراغه���ای جل���و و چراغه���ای راهنم���ا
چراغهای اضطراری

چراغ س���وم ترمز

چراغ مهش���کن جلو چراغ مهشکن عقب

چراغ س���قفی جلو سیس���تم روش���نایی

چ���راغ قف���ل فرم���ان ب���رف پاکک���ن و

شیشهش���وی شیش���ه جلو کلی���د گرمکن
شیش���ه عقب

ایمن���ی

سرنش���ین جلو غربیلک فرمان سیس���تم

فرم���ان هیدرولی���ک آینه بغ���ل الکتریکی
(جانبی) آینه داخلی وس���ط (دید عقب)

آینه پش���ت آفتابگیر

تنظی���م حالت دریچهه���ای خروجی هوای

سیستم نکات سودمند حین کار با سیستم

کولر

 تجهیزات دیگر

78

خنککنن���ده موت���ور دورس���نج کیلومتر
کنترل چراغهای هشدار

(کنس���ول وس���ط) جالیوان���ی سیس���تم

صندلی تنظیم صندلی جلو پشت سری
ایربگ (کیس���ه ه���وای) راننده و

سیس���تم کول���ر معمولی کلیده���ای تنظیم

(جعبه داش���بورد) جعبه نگهداری اشیای

 چراغهای نشانگر و هشدار

ش���مار و مسافتس���نج س���فر چراغها و

کنس���ول وس���ط صندلی عق���ب کمربند

 سیستم کولر

71

52

 صندل��ی ،کمربن��د ایمن��ی ،غربیل��ک
فرمان و آینه داخلی

استفاده از سیستم صوتی خودرو

س���اعت دیجیت���ال زیرس���یگاری و فندک

نش���انگر س���وخت نش���انگر دم���ای مایع

29

 سیستم صوتی خودرو

62

آژیرهای هشدار

و تعمیر آنها در صورت نیاز

 س��وئیچ خودرو ،گیربک��س دندهای و

ترمز دستی

59

سوئیچ مجهز به مکانیزم قفل خودکار غربیلک
فرمان گیربکس دندهای ترمز دستی

جعبه نگهداری اش���یای س���مت راس���ت

س���مت چپ جعبه نگهداری اشیای وسط

هش���دار فاصله مانع دنده عقب سیس���تم

نمایشگر دنده عقب
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 جلو داشبورد

آشنایی با خودرو 13

 . 1دریچه گرمایی شیشه درب جانبی (سمت چپ و راست)
 . 2دریچه خروج هوای جانبی (سمت چپ و راست)
 . 3مجموعه صفحه نشانگر(صفحه کیلومتر)
 . 4دریچههای خروج هوای مرکزی (وسط)
 . 5چراغ سقفی جلو و کلیدهای مربوطه (اختیاری)
 . 5.1جای عینک
 . 6کلید شیشه باالبر برقی ( 4درب)
 . 7جعبه نگهداری اشیای سمت راست (جعبه داشبورد)
 . 8جالیوانی
 . 9جعبه نگهداری اشیای وسط (کنسول وسط)
 . 10زیرسیگاری عقب
 . 11اهرم ترمز دستی
 . 12اهرم دسته دنده
 . 13جعبه نگهداری اشیای کوچک
 . 14اهرم باز کننده درب موتور
 . 15کلید قفل شیشه باالبرها
 . 16کلید تنظیم آینههای جانبی
 . 17سنسور نور
 . 18کلید یا اهرم نور باال و پروژکتور
 . 19کلید یا اهرم برف پاککن و شیشه شور
 . 20آفتابگیر با آینه کشویی
 . 21بلندگو
 . 22بوق

 . 1مجموعه کلیدهای تنظیم برفپاککن و شیشهش���وی

(سمت راست)

 . 2سیستم صوتی خودرو (سیدی)

 . 3کلید چراغهای فالشر (اعالم خطر)
 . 4کلید قفل مرکزی دربها

 . 5کلیدهای تنظیم هوای گرم و سرد

 . 6مجموعه زیرسیگاری و فندک جلو
 . 7چراغ اخطار سیستم آالرم

 . 8کلید تنظیم آینههای جانبی برقی

 . 9کلید تنظیم میزان روشنایی صفحه نشانگرها

 . 10جعبه نگهداری اشیای کوچک محفظه
 . 11کلید کولر

 . 12کلید انتخاب گردش داخلی یا ورودی هوا

 . 13کلید تنظیم میزان هوای ورودی به داخل اتاق
 . 14کلید تنظیم جهت جریان هوا A/C

آشنایی با خودرو 15

 14راهنمای مالک لیفان 620

 چراغهای صفحه نشانگر

 صفحه نشانگر

 . 1سرعتسنج

 . 2دورسنج موتور

 . 3نشانگر میزان سوخت

 . 4کیلومتر شمار

 . 5کیلومتر شمار سفری

 . 6نشانگر میزان دمای مایعخنککننده موتور
 .7نشانگر دربها و دنده عقب

 .8ساعت

 .9دکمه  resetکیلومتر سفر

چراغ هشدار میزان لنت ترمز و روغن ترمز *

چراغ هشدار نقص موتور (بجز *)OBD

چراغ نشانگر باز بودن کمربند ایمنی *

چراغ هشدار دمای باالی مایع خنککننده *

چراغ نشانگر شارژ باتری *

چراغ نشانگر ترمز دستی

چراغ هشدار کمبود روغن موتور *

چراغ هشدار باز بودن درب صندوق عقب

چراع نشانگر چک موتور *

چراغ هشدار سرعت بیش از حد (اختیاری)

چراغ نش���انگر وجود مش���کل در سیس���تم ترمز
(* ABSسیستم ترمز ضد قفل)

چراغ نشانگر چراغهای پارک

چراغ هش���دار باز بودن درها و نش���انگر میزان
فاصله از عقب *

چراغ هشدار( SRSکیسه هوا) *

چراغ نشانگر وضعیت نور باالی چراغهای جلو
چراغ نشانگر چراغ راهنما (روشن شدن جداگانه
چراغه���ا) وضعیت اضطراری (روش���ن ش���دن
همزمان)

چراغ نشانگر مهشکن جلو

چراغ نشانگر مهشکن عقب

چراغ نشانگر کم بودن میزان سوخت

چراغ گرمکن شیشه عقب
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بالفاصله پس از روش���ن ش���دن چراغه���ای دارای

عالمت " * " ،کنترل نموده و مشکل را برطرف نمایید.

 کلید تنظیم میزان روشنایی صفحه نشانگر

حین روش���ن بودن چراغ ،ب���ا چرخاندن کلید میزان

آشنایی با خودرو 17

Ó  Óتوجه

در صورتیک��ه درب صن��دوق عق��ب را ب��ا

چرخان��دن س��وئیچ اصلی در خ�لاف جهت

عقربهه��ای س��اعت قف��ل ک��رده باش��ید،

نمیت��وان با س��وئیچ فرع��ی درب صندوق
عقب را باز نمود.

نور زمین���ه صفحه نش���انگر را تنظی���م نمایید( .در

نمود .س���وئیچ اضافی را میت���وان از نمایندگیهای

قف��ل نمودن  :سوئیچ را در خالف جهت عقربههای

در ص���ورت نیاز به بس���تن درب از بیرون خودرو،

لطف ًا شماره س���وئیچ را یادداشت نموده و در مکانی

پس از نصب قفل مرکزی در حین باز نمودن و قفل

نیاز به بستن دربهای جلوی سمت راست و چپ،

یا بسته میشود.

در صورتیکه سوئیچ داخل قفل فرمان مانده باشد و درب

مجاز شرکت بم خودرو تهیه نمود.

امن و خارج از خودرو نگهداری نمایید.

 دربها
||قفل نمودن و باز کردن

صورت روشن بودن چراغهای جلو)

ساعت بچرخانید.

کردن درب س���مت راننده ،قفل بقیه دربها نیز باز

||دکمه قفل درب بر روی دستگیره سمت داخلی

دو نوع سوئیچ را میتوان برای این خودرو تهیه نمود.

نمود (یک دست).

 .2س���وئیچ فرعی (دارای نوش���ته در یک سمت)-
مخصوص متصدی پارکینگ یا دیگران.

سمت راننده باز باشد ،نمیتوان درب را قفل نمود.

حتی در صورتیکه دکمه قفل روی دستگیره داخلی
باشد ،باز هم میتوان درب سمت راننده را باز نمود.

 سوئیچها

 -تم���ام قفلها را میتوان با س���وئیچ اصلی باز

ابتدا دستگیره را به سمت بیرون بکشید.

درب س���مت راننده ،در موقعیت قفل قرار داش���ته

 دربها و سوئیچها

 .1سوئیچ اصلی (دارای نوشته در هر دو سمت)

دکم���ه را در وضعیت قفل ق���رار دهید .در صورت

 پالک فلزی شماره سوئیچ

شماره س���وئیچ ،بر روی پالک فلزی شماره سوئیچ

درج شده است.

در صورت گم کردن س���وئیچ یا نیاز به سوئیچ یدکی
با ارائه این ش���ماره میتوان سوئیچ اضافی را تهیه

سوئیچ را داخل قفل جا زده و بچرخانید.

ب��از نمودن  :سوئیچ را در جهت عقربههای ساعت
بچرخانید.

دکمه قفل را جابجا نمایید.

باز نمودن  :دکمه را به سمت عقب بکشید.

قفل نمودن  :دکمه را به سمت جلو بکشید.
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||کلید قفل مرکزی دربها در سمت راننده
کلید را فشار دهید.

باز نمودن  :برای باز نمودن درب جلوی سمت چپ
کلید "

آشنایی با خودرو 19

اتوماتیک سه بار باز میشود.

||قفل محافظ کودک (دربهای عقب)

" را یکب���ار و برای باز نمودن همزمان

پی��ش از رانندگ��ی ،ب��ه وی��ژه حی��ن حضور

کنترل از راه دور برای قفل نمودن و باز کردن تمامی

نمایی��د .در ص��ورت وقوع تصادف اس��تفاده

تا چشمک زدن چراغهای راهنما یا فالشر ،کنترل

کودکان در خودرو ،قفل تمامی دربها را کنترل

صحیح از کمربند ایمنی و قفل نمودن تمامی

سه درب دیگر دوبار فشار دهید.

دربه��ا ،از وقوع صدمات جس��می جدی و باز

قفل نمودن  :برای قفل ش���دن همزمان تمام دربها
کلید "

Ó  Óاخطار

شدن تصادفی دربها جلوگیری مینماید.

" را فشار دهید.

||ب��از نم��ودن و قف��ل ک��ردن اتوماتی��ک دربه��ا

 کنترل از راه دور

(اختیاری)

 20km/hتمام���ی دربه���ا به ط���ور اتوماتیک قفل

میش���وند ،حین کاهش سرعت به زیر  20km/hو
نمیشود .پس از خارج نمون سوئیچ خودرو ،قفل

نم���ود .در صورت حضور کودکان در خودرو ،این

دربها بهطور اتوماتیک باز میشود.

ب  .قطع سوخت و باز شدن دربها در تصادفات

در ص���ورت وقوع تص���ادف ،جریان س���وخت از

مخزن س���وخت قطع ش���ده و قف���ل دربها به طور

از را ه دور غیر فعال میباشد.

 . 1دکمه قفل "

 . 2چراغ نشانگر

"

در صورت گم کردن یا صدمه دیدن کنترل از راه دور

جهت پیش���گیری از سرقت خودرو یا تصادف برای

zzاز ق���راردادن کنترل از راه دور در مکانهایی با

مجاز ش���رکت بم خ���ودرو مراجعه نمایی���د .مجدد ًا

دستورالعملهای ذیل تبعیت نمایید :
دمای باال خودداری نمایید.

پس از اخذ کنترل از راه دور جدید ،به نمایندگیهای

شماره شناسایی را ثبت نمایید.

||دکمه قفل "

"

zzاز کوبی���دن یا ضربه زدن ب���ه کنترل از راه دور

برای قفل نمودن دربها دکمه قفل را فشار دهید.

zzاز ق���راردادن کنت���رل از راه دور در معرض آب

مجدد ًا فشار دهید.

حین روشن ش���دن چراغهای راهنما ،آژیر هشدار
به صدا در نمیآید .قفل نمودن و دیگر عملیات قفل

در این وضعیت غیر فعال خواهند ماند.

پس از فعال شدن سیستم ضد سرقت و خاموش شدن

چراغهای راهنما ،مجدد ًا دکمه "

" را فشار دهید.

||قفل نمودن خودرو  ،چراغهای هشدار و انجام
تنظیم��ات

قفل نمودن  :برای قفل نمودن تمامی دربها ،دکمه

موت���ور قفل کننده دربها ،کلید "

یکبار چشمک خواهند زد .س���ه ثانیه بعد سیستم

راهنما و آژیر  ،سیستم ضد سرقت فعال میشود.

شرکت بم خودرو مراجعه کنید.

وارد حالت ضد سرقت میشود.

راه دور منجر شود :

در صورت عدم فعال ش���دن سیستم ضد سرقت،

برای انجام عملیاتی متفاوت ،دکمه را رها کرده و

برای هر خودرو میتوانید چند فرس���تنده کنترل از

موارد زیر ممکن اس���ت به عملکرد ناقص کنترل از

صن���دوق عقب از دکم���ه "

" ب���رای قفل کردن

س���وئیچ را در وضعیت خاموش قرار داده ،بیرون

"

راه دور تهیه نمایید .لطف��� ًا به نمایندگیهای مجاز

قفل را فعال نمایید.

ایستگاههای فرستنده.

برای پیشگیری از صدمه دیدن کنترل از راه دور از

خودداری نمایید.

نمیت���وان درب عقب را ب���ا دس���تگیره داخلی باز

zzخالی شدن باتری.

دربها استفاده نکنید.

حذف شماره شناس���ایی و تعمیر کنترل از راه دور

خودداری نمایید.

دکمه قفل را مطابق شکل در وضعیت "قفل" قرار دهید.

در صورتیک���ه قف���ل محاف���ظ کودک فعال باش���د،

افزای���ش آن به باالت���ر از  20km/hقفل دربها باز

دربها از فاصلهای مشخص طراحی شده است.

zzاز باز نمودن کنترل از راه دور خودداری نمایید.

الف .قفل اتوماتیک ()20km/h

در ص���ورت افزایش س���رعت خودرو ب���ه بیش از

 . 3دکمه باز نمودن "

"

zzقرار گرفتن در نزدیکی ایستگاههای رادیویی یا

خود و ب���از بودن دربهای جل���و و همچنین درب

" را یکب���ار فش���ار دهید ،چراغه���ای راهنما

در صورت قرار داش���تن س���وئیچ خودرو در محل

بکش���ید و تمامی دربها را ببندی���د .برای عملکرد
" را فش���ار

دهید ،در این صورت با یک بار چشمکزدن چراغ

متوق���ف نم���ودن آژیر هش���دار :هنگامی ک���ه آژیر

هشدار سیستم ضد سرقت فعال شده است ،حین
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باز یا قفل بودن دربها ،برای متوقف نمودن آژیر

دربها ،یا فش���ار دکمه کنت���رل از راه دور ،چراغ

ب���رای متوقف نمودن عملکرد ،یک���ی از دکمهها را

" را فشار دهید ،در این وضعیت سیستم ضد

یک از دربها با اس���تفاده از دکمه روی کنترل از راه

پایان یافته ،دربها به طور اتوماتیک قفل میشوند

پس از بس���تن ی���ا باز نم���ودن درب ،ظرف مدت 8

قفل دربها به طور اتوماتیک بازشود).

برای انج���ام عملیات متفاوت دکم���ه را رها کرده،

فشار دکمه قفل روی کنترل از راه دور پس از بستن

دو قطعه باتری لیتیوم  Cr2016یا مشابه را استفاده

ب��از نمودن قف��ل  :دکمه باز کننده قفل روی کنترل از

پس از فش���ار دکمه باز کنن���ده روی کنترل از راه

مجاز شرکت بم خودرو مراجعه نمایید.

در ای���ن وضعی���ت قفل ه���ر چهار درب باز ش���ده،

باز نمود ،در صورت بازنکردن در خودرو ،پس از

دو ب���ار به صدا در میآید .پس از غیر فعال ش���دن

قفل میشوند.

و عملکرد موتور قفل کنن���ده هر چهار درب ،دکمه

"

سرقت خودرو هنوز فعال میباشد.

||دکمه باز کننده قفل "

"

برای باز نمودن دربها ،دکمه را فشار دهید.
مجدد ًا فشار دهید.

راه دور را برای متوقف کردن آژیر هشدار فشار دهید.

چراغهای راهنما دو بار چشمک زده و آژیر هشدار
سیستم ضد سرقت ،قفل دربها را باز نمایید.

س���قفی روشن میش���ود .در صورت باز نشدن هر
دور ،ظرف مدت  30ثانیه چراغ خاموش میشود.

ثانیه نور چراغ به تدریج کاهش مییابد .در صورت
درب ،چراغ سقفی بالفاصله خاموش میشود.

دور ،ظ���رف مدت  30ثانیه میتوان درب خودرو را
گذش���ت  30ثانیه هر چهار درب به طور اتوماتیک
یافت��ن خودرو  :عملکرد یافت���ن خودرو را میتوان

در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در محل خود،

حین فعال بودن سیس���تم ضد س���رقت با فشردن

س���وئیچ را بیرون کشیده و س���پس دربها را قفل

دکم���ه بی���ش از  2ثانیه فعال نم���ود ،در این زمان

حی���ن ق���رار داش���تن چ���راغ س���قفی در وضعیت

هشدار  15بار به صدا در میآید (آژیرها با فواصل

دکمههای باز و قفل نمودن غیر فعال میباشند.

نموده و یا قفل آنها را باز کنید.

« »DOORدر ص���ورت ب���از نمودن ه���ر کدام از

مکرر دکمه قفل روی کنترل از راه دور یا نگهداشتن
چراغه���ای راهنم���ا  15ثانیه چش���مک زده و آژیر

 0/6ثانی���ه و به م���دت  0/2ثانیه طول میکش���ند).

فشار دهید (با فش���ار دکمه قفل ،عملیات جستجو

||مراحل تعویض باتری :

و با فشار دکمه باز ،عملیات جستجو پایان یافته ،

||تعویض باتری کنترل از راه دور

نمایید .لطف ًا ب���رای تعویض باتری به نمایندگیهای

Ó  Óتوجه

از بات��ری کهن��ه مراقب��ت نم��وده و آن را از

دسترس کودکان خارج نمایید.

Ó  Óاخطار

بات��ری کهن��ه را مطابق قوانی��ن محلی دور

بیاندازید.

 .1با اس���تفاده از پیچ گوش���تی چهارس���و پیچ روی
کنت���رل از راه دور را باز نمایید .با اس���تفاده از پیچ

گوشتی سر تخت یا ابزاری مشابه کنترل از راه دور
را باز نمایید.

 .2باتری قدیمی را خارج کنید.

 .3باتری جدید را به نحوی که س���مت مثبت ( )+آن
رو به باال باش���د ،جا زده و س���پس درپوش کنترل از

راه دور را ببندید.
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Ó  Óتوجه
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Ó  Óاخطار

zzاز قرارگی��ری صحی��ح قطبه��ای « »+و

zzاز تعویض یا دس��تکاری ریم��وت کنترل

zzجهت پیشگیری از زنگ زدگی ،باتری را با

کنی��د (از نص��ب ریم��وت کنترل فرس��تنده

zzجه��ت پیش��گیری از عملک��رد نادرس��ت

اس��تفاده از آنتن فرس��تنده توسط خودتان

« »-باتری اطمینان حاصل نمایید.
دست خیس تعویض نکنید.

کنت��رل از راه دور از دس��ت زدن یا تعویض
بخشهای آن خودداری نمایید.

فرستنده نیروی کنترل از راه دور خودداری

پس از تعوی���ض باتری ،عملکرد صحیح کنترل از راه

zzاز ایجاد تداخل و یا پارازیت در ارتباطات

بس��تن  :کلید تنظیم شیش���ه را به سمت باال فشار

راه دور خ��ودداری نمایید .در صورت ایجاد

باال برنده متوقف خواهد ش���د .جهت جلوگیری از

||عملکرد اتوماتیک :

ممنوع میباشد.

متوقف نموده و برای حذف تداخل ،فواصل

را تغییر داده ،س��پس از کنت��رل از راه دور
استفاده نمایید.

zzحی��ن اس��تفاده از کنت��رل از راه دوری که

ب��ا نی��روی ام��واج رادیویی میک��رو فعالیت

دور را کنترل نمایید .در صورت عدم کار کردن کنترل

میکند ،ایجاد تداخل از طرف ایس��تگاههای

مراجعه نمایید.

علمی یا پزش��کی که با ام��واج رادیویی کار

از راه دور به نمایندگیهای مجاز ش���رکت بمخودرو

اتوماتیک باز شود.

در محل خود متوقف میگردد.

از خاموش ش���دن موت���ور به عملکرد خ���ود ادامه

کنترل از راه دور را از هر گونه گرد و خاک،

نمایید.

به س���مت پایین فش���ار دهید تا شیش���ه درب بهطور

درصورت فشار کلید حین باال رفتن شیشه ،شیشه

در صورت قفل نمودن شیش���ه س���مت سرنشین با

با رها کردن کلید ،عملیات متوقف میشود.

تداخ��ل ،بالفاصل��ه اس��تفاده از کنت��رل را

روغن و گریس دور نگهدارید.

باز نمودن  :کلید تنظیم شیش���ه را کمتر از یک ثانیه

متوقف خواهد شد.

زمان عملکرد کلید کنترل پنجره

zzحی��ن نص��ب بات��ری ،از خ��م نم��ودن

zzدرپ��وش کنت��رل از راه دور را کام ًال محکم

کلید قفل شیشهها

فرکانس خودداری کنید) .اتصال خارجی یا

رادیویی قانونی حین اس��تفاده از کنترل از

الکترودها اجتناب نمایید .بخشهای داخلی

 کلید شیشه باالبر برقی

متوقف میشود.

موتور پایین برنده پس از  8ثانیه به طور اتوماتیک

باز نمودن  :کلید را به سمت پایین فشار دهید.

رادیوی��ی یا دس��تگاههای همانند تجهیزات

میکنند ،غیرقابل اجتناب میباشد.

دهید ،پس از بس���ته ش���دن کامل پنج���ره ،موتور
صدمه دیدن موتور ،در صورت خراب شدن حسگر

||عملکرد کلید دربها

کلید را در وضعیت « »ONقرار دهید.

||عملکرد شیشهها (سمت راننده)

با اس���تفاده از کلید درب س���مت رانن���ده میتوان
تمامی شیشهها را کنترل نمود.

||عملکرد عادی :

بس��تن  :کلید تنظیم شیشه را کمتر از یک ثانیه به
س���مت باال فش���ار دهید تا بهطور اتوماتیک شیشه

درب بس���ته ش���ود .با رها ک���ردن کلی���د ،عملیات

تشخیص بسته شدن شیشه ،موتور باال برنده پس

از  8ثانیه به طور اتوماتیک متوقف خواهد شد .در

صورت فش���ار کلید حین باال رفتن شیشه ،شیشه
در محل خود متوقف میگردد.

باز نمودن  :کلید تنظیم شیشه را بیش از یک ثانیه
به س���مت پایین فشار دهید .پس از باز شدن کامل
پنجره ،موتور پایین برنده متوقف خواهد شد.

جه���ت جلوگیری از صدمه دیدن موتور در صورت

خراب ش���دن حسگر تش���خیص باز شدن شیشه،

موت���ور تنظی���م شیش���ه ح���دود ًا ت���ا  60ثانیه پس

میدهد .در صورت بس���تن و قفل نمودن دربها،

عملکرد موتور شیشهها متوقف خواهد شد.

||بستن اتوماتیک (دو مرحلهای):

پس از قفل نم���ودن تمامی دربها با اس���تفاده از

کنترل از راه دور ،دکمه قفل روی کنترل را مجدد ًا
فش���ار دهید ،پنجرههای س���مت چپ جلو ،راست
جلو ،چپ عقب و راس���ت عقب به ترتیب با فواصل

 0/5ثانیهای بسته خواهند شد.

||عملکرد پنجره (سمت سرنشین)

ب���ا کلید درب س���مت راننده یا سرنش���ین میتوان

شیشه پنجره سمت سرنشین را تنظیم نمود.

بستن  :کلید را به سمت باال فشار دهید.

استفاده از کلید درب سمت راننده نمیتوان با شیشه

س���مت سرنش���ین کار کرد ،فقط با استفاده از کلید
درب سمت راننده میتوان آن را حرکت داد.
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Ó  Óتوجه

ت اتوماتیک حین وجود
zzسیس��تم برگش�� 
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 درب صندوق عقب

مان��ع پنجرهه��ای برق��ی عمل نمیکن��د ،به

 درب موتور

Ó  Óتوجه

حی��ن رانندگی درب صندوق عقب را بس��ته

||باز نمودن درب موتور

نگهدارید تا وسایل ،درون صندوق عقب باقی
مانده و دود اگزوز وارد خودرو نگردد.

شدت مراقب ایمنی باشید.

zzب��رای جلوگیری از بازی ک��ردن بچهها با

شیش��ه ،با استفاده از کلید روی درب سمت

||اهرم بازکردن درب صندوق عقب

راننده ،پنجره برقی سمت سرنشین را قفل

نمایید.

zzحین ترک خودرو ،حتماً سوئیچ را با خود

بردارید.

||غیر فعال نمودن اهرم تنظیم درب صندوق عقب

zzعملگ��ر توقف موت��ور پنجرههای برقی،

جه��ت پیش��گیری از داغ ش��دن بیش از حد

ب��وده و توق��ف پنجرهه��ای برق��ی ب��رای
م��دت کوتاه��ی پ��س از کارک��ردن م��داوم
کام ً
�لا ع��ادی میباش��د .در ص��ورت ع��دم

جه���ت باز نمودن درب صن���دوق عقب ،کلید را داخل
برای اطالع از جزئیات بیشتر مبحث « نکات سودمند

درب صندوق عقب غیر فعال شده و درب صندوق

قفل جا زده و در جهت عقربههای ساعت بچرخانید.

عملک��رد پنجرههای برق��ی به مدت طوالنی
تم��اس حاص��ل نمایی��د.

را ببندید.

ب��ا نمایندگیه��ای مجاز ش��رکت بمخودرو

پس از بس���تن درب صندوق عقب سوئیچ اصلی را

درون قفل ج���ا زده و در خالف جه���ت عقربههای

حین بارگیری» در فصل سوم را مطالعه نمایید.

با فش���ار دادن درب صندوق عقب به سمت پایین آن

 .2دستگیره کمکی درب موتور در جلوی خودرو را

س���اعت بچرخانید .در این وضعی���ت اهرم کنترل

اه���رم واقع در س���مت چ���پ صندلی رانن���ده را به
سمت باال بکشید تا قفل درب صندوق عقب به طور

اتوماتیک باز شود.

عقب فقط با سوئیچ اصلی باز میشود.

به سمت باال بکشید.

 .1اهرم کنترل درب موتور را به س��مت باال بکشید
تا درب موتور باز شود.

Ó  Óاخطار

پیش از رانندگی از بستن و قفل نمودن درب

موت��ور اطمینان حاصل نمایی��د .در غیر این

صورت احتمال وقوع تصادف بر اثر باز شدن

ناگهانی درب موتور وجود دارد.

 .3جه��ت باز ماندن درب موتور ،میله نگهدارنده را

همانند تصویر جا بزنید.

پی���ش از بس���تن درب موتور ،عدم وج���ود ابزار یا

دس���تمال درون محفظ���ه موتور را کنت���رل نمایید.
میله نگهدارنده را جدا نموده ،درب موتور را پایین

آورده و با فاصله  30س���انتیمتری آزاد کرده و از
قفل شدن آن اطمینان حاصل نمایید.
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Ó  Óتوجه
زبانه

پیش از بس��تن درب موتور عدم وجود ابزار

ی��ا دس��تمال ،درون محفظه موت��ور را کنترل
نمایید .درب موتور را فقط پس از برداش��تن
میل��ه نگهدارنده ببندی��د ،در غیر این صورت

درب موتور کج خواهد شد.

zzاجزای کنترلی باتری یا سیس���تم ضد س���رقت
خودرو جدا شده و یا مجدد ًا متصل شود.

zzسوئیچ خودرو داخل مغزی قرار گیرد.

تنظیم سیستم ضد سرقت با استفاده از کنترل از

راه دور

در ص���ورت وق���وع موقعیته���ای زی���ر ،جری���ان

پس از فعال ش���دن سیستم ضد سرقت استارت عمل

چراغهای راهنما چشمک میزنند .پس از  20ثانیه

میزند .در صورتی که چیزی غیر عادی توسط سیستم

به ط���ور اتوماتیک فعال خواهد ش���ود .پس از آن

س���وخت قطع شده ،آژیر هشدار به صدا در آمده و

نکرده و چراغ نش���انگر امنیت به آهس���تگی چش���مک

آژیر متوقف ش���ده و پس از گذشت  10ثانیه دیگر

شناسایی شود ،چراغهای راهنما چشمک زده و آژیر به

هش���دار و جریان مجدد سوخت دکمه باز کننده را

از راه دور ،این عملکرد غیر فعال میشود.

صدا در میآید .با فشار دادن دکمه "

فشار دهید.

روی درب موت���ور دارای یک زبانه جهت جلوگیری

||تنظیمات دستی

از آزاد نشدن درب موتور ،حین وزش باد میباشد.

هنگام بس���تن درب موتور ابت���دا زبانه جک را آزاد

 سیستم ضد سرقت خودرو
Ó  Óاخطار

جه��ت پیش��گیری از صدم��ات جس��می ب��ر

اث��ر افت��ادن درب موتور از محک��م بودن میله

نگهدارنده اطمینان حاصل نمایید.

با فشار دکمه "

" روی کنترل از راه دور به مدت

یک ثانیه عملکرد ضد سرقت را انتخاب نمایید .در

کنید و سپس میله را بیرون بیاورید.

این وضعیت ،چراغ هشدار سیستم ضد سرقت به

در ش���رایط زیر و در صورتی که خودرو در معرض

سرقت قرار گیرد ،آژیر هشدار سیستم ضد سرقت به

صدا در خواهد آمد.

zzهر کدام از دربها باز شود.

zzسوئیچ در وضعیت روشن « »ONقرار گیرد.

راه دور میباشد.

س���وئیچ و بس���تن دربه���ا ،درب موت���ور و درب

برای فعال ش���دن خودرو با اس���تفاده از کنترل از

سیس���تم ضد سرقت  30ثانیه پس از خارج نمودن

صن���دوق عقب به وس���یله فش���ار دادن دکمه روی

چراغهای راهنما نیز خاموش میشوند .برای قطع

میله جک درب موتور در قس���مت نش���یمنگاه آن ،

این طراحی سیس���تم ضد س���رقت ب���ا کیفیت باال،

در صورت���ی ک���ه قفل درب ب���از ش���ود و عملکرد

آهستگی چشمک میزند.

در شرایط ذیل سیستم ضد سرقت غیر فعال میباشد:
zzهر کدام از دربها باز باشد.

آژی���ر به مدت یک ثانیه به ص���دا در میآید ،پس از
بس���تن درب سیستم ضد س���رقت را مجدد ًا فعال

نمایید.

" روی کنترل

کنترل از راه دور فعال نشود ،سیستم ضد سرقت
چراغه���ای راهنما چش���مک زده و در صورتی که

س���وئیچ خودرو را مجدد ًا درون مغزی سوئیچ جا

بزنید ،آژیر هشدار به صدا در خواهد آمد .عملکرد

هنگامی که سیس���تم ضد س���رقت فعال میش���ود،

سیس���تم ضد س���رقت پس از چرخاندن سوئیچ به

سیس���تم را غیر فع���ال نمود یا موتور را اس���تارت

فعال میش���ود .عملکرد سیس���تم ضد س���رقت را

نمیت���وان با ب���از نم���ودن قفل درب توس���ط کلید،

زد .برای لغو عملکرد سیس���تم ضد س���رقت دکمه
"

" را فش���ار داده و پس از آن میتوان موتور

را استارت زد.

||تنظیمات اتوماتیک

این عملکرد اختیاری است .برای اطالع از جزئیات
بیش���تر مبحث « تنظیم عملکردهای اختیاری» را

مطالعه نمایید.

وضعی���ت روش���ن « »ONبه ط���ور اتوماتیک غیر

میتوان با فش���ار دکمه "

" (طرح سیستم ضد

سرقت معمولی) نیز غیر فعال نمود.

||لغو عملکرد سیستم ضد سرقت
دکم���ه "

" را فش���ار داده ،قف���ل تمامی دربها

باز ش���ده و عملکرد سیس���تم ضد سرقت غیر فعال
میگردد.
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چراغهاینشانگروضعیتعملکردسیستمضدسرقت:
zzسیستم ضد سرقت غیر فعال :
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 درپوش مخزن سوخت

Ó  Óاخطار

zzجهت پیشگیری از بیرون پاشیدن سوخت

چراغهای راهنما دو بار چشمک میزنند.

حی��ن ب��روز تص��ادف احتمال��ی ،از بس��ته

چراغهای راهنما س���ه ب���ار چش���مک زده و چراغ

اطمینان حاصل نمایید.

ب��ودن محکم دریچه درپوش مخزن س��وخت

zzسیستم ضد سرقت فعال :

zzدر صورت گم ش��دن دریچه ،آن را با دریچه

هش���دار سیس���تم ضد سرقت به س���رعت چشمک

اصلی  LF620که فشار داخل مخزن را تنظیم

میزند .هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت روشن

میکند ،تعویض نمایید.

« »ONقرار گیرد ،چراغ هشدار خاموش میشود.

میگردد ،چراغ عقب س���قفی (در وضعیت دربها
ثانیه روش���ن ش���ده و پس از آن حت���ی در صورت
بسته بودن دربها ،خاموش میشوند (مدت زمان

روش���ن بودن این دو چ���راغ را میتوان تغییر داد،
جهت اطالع از جزئیات بیش���تر مبحث «سیس���تم

ضد سرقت انتخابی» را مطالعه نمایید.

پس از غیر فعال شدن عملکرد سیستم ضد سرقت،
در صورت عدم باز ش���دن هر ی���ک از دربها طی

مدت  30ثانیه تمامی دربها به طور اتوماتیک قفل

شده و سیستم ضد سرقت مجدد ًا فعال میشود.

 صندلی

حین رانندگی ،سرنش���ینان باید پشتی صندلی را در

وضعی���ت صحیح قرار داده و به درس���تی از کمربند
ایمنی استفاده نمایند.

Ó  Óاخطار

zzپیش از نشستن تمامی سرنشینان و بستن

هنگامی که عملکرد سیس���تم ضد سرقت غیر فعال

« )»DOORو چراغ س���وئیچ خ���ودرو به مدت 30

 صندلی ،کمربند ایمنی ،غربیلک فرمان و آینه داخلی

 .1اهرم داخلی تنظیم درپوش باک سوخت را باال

 .2دریچه مخزن س��وخت را ب��از نموده و در خالف

حین سوختگیری موتور را خاموش نمایید.

آن را بیرون کشیده و از بدنه درپوش آویزان کنید.

کشیده آن را باز نمایید.

جهت عقربههای ساعت بچرخانید .چند لحظه بعد

Ó  Óاخطار

zzجهت پیشگیری از آتشسوزی بر اثر ایجاد

جرقه یا ش��عله  ،حین سوختگیری از قوانین

تبعیتنمایید.

zzبالفاصله پس از باز نمودن درپوش مخزن،

پس از ب���از نم���ودن دریچه صدای ه���وای جزئی

دریچه را خارج نکنی��د ،در غیر اینصورت در

جا زده و در جهت عقربههای س���اعت بچرخانید تا

فش��ار به بیرون پاش��یده  ،منجر به صدمات

ش���نیده خواهد شد .پس از سوختگیری ،دریچه را

با صدای کلیک قفل شود.

فصل تابس��تان  ،ممکن اس��ت سوخت تحت

جسمی جدی گردد.

کمربندهای ایمنی خود ،از رانندگی خودداری

نمایید .نشس��تن بر روی پش��تی صندلی تا

ش��ده یا در میان بارها یا درون صندوق عقب
نادرست است .در غیر این صورت ،حین ترمز

اضط��راری یا وقوع تصادف ،احتمال صدمات
جسمی جدی وجود دارد.

zzحین رانندگی ،به سرنشینان اجازه ندهید

که بایستند یا بین صندلیها حرکت کنند ،در

غی��ر این صورت ،در صورت ترمز اضطراری

یا وقوع تص��ادف ،احتمال صدمات جس��می
جدی وجود دارد.

||صندلی جلو

نکات سودمند در مورد تنظیم صندلی

صندل���ی رانن���ده را به نحوی تنظی���م نمایید که به

راحتی به پدالهای زیر پا ،غربیلک فرمان  ،صفحه
نشانگرها و کلیدهای روی جلو داشبورد دسترسی

داشته باشید.

Ó  Óاخطار

zzحی��ن رانندگی از تنظیم صندلی خودداری

نمایید .در غیر این صورت ممکن است راننده
کنترل خود را از دس��ت داده و منجر به وقوع

تصادف گردد.

zzحینتنظیمصندلیمراقبباشید،صندلیبه

سرنشینانیابارهابرخوردنکند.

zzپس از تنظیم صندلی برای اطمینان از قفل

شدن ،صندلی را در محل خود به سمت جلو و

عقب تکان دهید.
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 . 4اهرم تنظیم ضخامت محافظ کمر (آپشن)

Ó  Óاخطار

اهرم تنظیم را به س���مت جلو و عقب حرکت داده و

zzپ��س از تنظیم صندلی ،برای اطمینان از

میزان محافظ کمر را تنظیم نمایید.

قفل ش��دن پش��تی صندلی  ،به س��مت عقب

تکیه دهید.

zzاز قرار دادن اجس��امی که در مکانیسم قفل

گردند ،در زیر صندلی خودداری نمایید.

متحرک صندلی خودداری نمایید .در غیر این

که پش��تی صندلی بس��یار باز ش��ده باشد و

خ��ود در زی��ر صندل��ی یا نزدی��ک بخشهای

را کشیده یا فشار دهید.

هرچه س���ر به پشت س���ری نزدیکتر باشد ،تأثیر

حفاظتی پشت سری بیش���تر خواهد شد .بنابراین

حافظت خ��ود را ارائه خواهد داد .در صورتی

صورت دست یا انگشتان شما صدمه خواهد

بدن به صندلی تکیه دهد ،ممکن است کمربند

دید.

ایمنی از روی رانهای س��ر خورده ،به ش��کم

.2کلید چرخان تنظیم ارتفاع صندلی (از کف اتاق)

کلید چرخ���ان را چرخانده ،صندلی را در موقعیت

وسط اهرم تنظیم صندلی را نگهداشته و به سمت

مورد نظر تنظیم نمایید.

عق���ب یا جلو ب���ه موقعیت مورد نظر فش���ار داده،

اهرم تنظیم پش���تی را به سمت باال بکشید .پشتی

سپس اهرم را رها کنید.

داد .در صورت نیاز به انجام تنظیمات پشت سری

حالت مس��تقیم قرار گرفته و ب��ه آن تکیه داده
باش��ند .در ای��ن صورت کمربن��د ایمنی تمام

باال بکشید ،صندلی را با فشار اندک بدن به سمت

پشت سری را میتوان به سمت جلو و عقب حرکت

که پش��تی صندل��ی راننده و سرنش��ینان در

zzحین تنظیم صندلی از قرار دادن دستهای

 . 3اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی

صندلی را در موقعیت مورد نظر قرار داده و سپس

اهرم را رها کنید.

فش��ار آورده و در نتیجه احتمال صدمه دیدن

افزایش یابد.

باال کشیدن :پشت سری را به سمت باال بکشید.
پشت سری را به سمت پایین فشار دهید.

حفاظت از سرنشینان به نحوی میسر میشود

سمت باال فشار داده ،منجر به حرکت صندلی

سریها را تنظیم نمایید.

پایی��ن آوردن :دکم���ه ضامن قفل را فش���ار داده و

در ص��ورت وقوع تصادف بیش��ترین میزان

است اهرم تنظیم صندلی را به طور اتفاقی به

 . 1اهرم تنظیم صندلی(نشیمنگاه)

جلو

Ó  Óتوجه

ش��دن صندلی اختالل ایجاد ک��رده و یا ممکن

 تنظیم صندلی جلو

 پشت سری

برای ایمنی و راحتی ،پیش از رانندگی پشت

 کنسول وسط صندلی عقب

عقب

از قرار دادن محافظ کمر ،بالشتک و غیره بر روی

پشتی صندلی خودداری نمایید.

Ó  Óاخطار

zzقسمت میانی پشت سری را با باالی گوش

خود تنظیم نمایید.

zzاز قف��ل ش��دن پش��ت س��ری در مح��ل خود

اطمینان حاصل نمایید.

zzاز رانندگ��ی حین عدم وجود پش��ت س��ری

خودداری نمایید.

حین اس���تفاده کنسول وس���ط صندلی عقب را مانند
تصویر بیرون بکشید.

 کمربند ایمنی
||نکات سودمند در مورد کمربند ایمنی

کمربندهای ایمنی خودرو برای افراد بزرگسال طراحی

ش���ده اس���ت و کودکان باید در صندلی عقب نشسته و
کمربند ایمنی خود را ببندند.
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Ó  Óتوجه

لیفان به ش��دت توصیه میکند ک��ه راننده و

سرنشینان در همه حال کمربند ایمنی خود را

ببندند .در غیر این صورت حین وقوع تصادف

احتمال صدمات جسمی و /یا صدمات شدید

جسمی افزایش مییابد.

بر طبق استاتیک تصادف ،نشستن کودک در سمت

راس���ت صندلی عقب از موقعیت امنتری نسبت به
نشستن کودک در صندلی جلو برخوردار میباشد.

در صورت لزوم نشستن کودک در صندلی جلو ،او
باید با کمربند ایمنی و به طور صحیح مهار شود.

در صورتی که کودک کمربند ایمنی نداشته باشد،
حین وقوع تصادف ،کیس���ه هوای سرنشین جلو که

با س���رعت زیادی باز میش���ود و میتواند منجر به
صدمات جسمی جدی و یا حتی مرگ کودک گردد.
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یا حتی مرگ ق���رار خواهد گرفت .همچنین کودکی

ک���ه در بغل فرد دیگری ق���رار دارد ،از ایمنی کافی
برخوردار نمیباشد.

Ó  Óاخطار

zzاز تسمه کمربند ایمنی و قفل آن محافظت نمایید و
zzبه طور مرتب سیس���تم کمربن���د ایمنی را کنترل

ط��ور صحیح ببندند .در غی��ر این صورت،

عالئم ،بخ���ش صدمه دی���ده را تعویض نمایید،

صندلی نشس��ته و کمربند ایمنی خود را به
حی��ن ترم��ز اضطراری ی��ا وق��وع تصادف،

احتم��ال صدم��ات جس��می ج��دی ی��ا م��رگ

سرنشینان افزایش مییابد.

را ب���ا محلول صابون مالیم و آب ولرم بش���ویید.

حین استفاده از کمربند ایمنی ازدستورالعملهای

استفاده از سفیدکنندهها ،رنگکنندهها و سایندهها

zzهر کمربند ایمنی مخصوص یک نفر میباشد از

ب���ه کمربند ایمنی وارد میش���ود (فصل  5مبحث

ذیل تبعیت نمایید :

کمربند ایمنی نباید برای دو نفر ،حتی دو کودک

در صورت ترمز اضطراری یا وقوع تصادف کودک

خودداری نمایی���د .کمربند ایمنی فقط حین قرار

zzاز خ���م نم���ودن بی���ش از ح���د پش���تی صندلی
داشتن پشتی صندلی در وضعیت قائم بیشترین

ممنوع است .در غیر این صورت ،صدمات جدی

«تمیز نمودن داخل خودرو» را مطالعه نمایید).

میش���ود و در صورت کوتاه شدن ،بیشتر بیرون
نمیآید ،کمربند ایمنی فقط پس از جمع شدن کامل

کمربند ایمنی را مطابق نیاز تنظیم نمایید.

تس��مه را از مکانی��زم جمع کننده بیرون کش��یده،
س��پس زبانه را در قف��ل کمربند ج��ا زده و کمربند

ایمنی را ببندید.

پس از قفل شدن کمربند ایمنی یک صدای «کلیک»

شنیده میشود.

zzدر صورت وقوع تصادف جدی ،سیستم کمربند

طول کمربند ایمنی براس���اس شکل بدن سرنشین و

در صورتی که صدمات واضح نباش���ند ،باز هم

در صورت ترمز اضطراری یا وقوع تصادف یا پیچیدن

ایمنی (ش���امل پیچها) باید تعویض گردد .حتی
سیستم باید تعویض شود.

کشیده و سپس رها کنید.

صندلی خاص اس��تفاده نکنی��د ،چرا که در

کش���یده ش���ده ،کمربند ایمنی در مح���ل خود قفل

مجاز میباشد.

موقعیت صندلی به طور اتوماتیک تنظیم میشود.

بالفاصله برای تعمی��ر آن به نمایندگیهای

در صورت���ی ک���ه کمربند ایمن���ی در مکانیزم جمع

هنگامی که بخش روی ش���انه کمربند ایمنی کام ًال

برداشتن یا بهسازی سیستم کمربند ایمنی غیر

zzدر صورت عملکرد نادرست کمربند ایمنی

مج��از ش��رکت بم خ��ودرو مراجع��ه نمایید.

کننده گیر کرده و بیرون نمیآید ،کمربند را محکم

ک���ردن کمربن���د بگردی���د .در صورت مش���اهده

zzکمربند ایمنی را تمیز و خشک نگهدارید .کمربند

ایمنی را قفل میکند .حین رانندگی آهسته و آرام ،کمربند
ایمنیآزادمیشودتابهراحتیحرکتکنید.

اجازه ندهید بین صندلی یا درب خودرو گیر کنند.
نمایید .ب���ه دنبال عالئم پریدگی ،س���ایش ،گیر

حین نشستن کودک در صندلی جلو یا عقب ،ایستادن

محافظت نش���ده در معرض صدمات جسمی جدی

دستورالعملهای تنظیم صندلی را مطالعه نمایید).

حی��ن رانندگی ،سرنش��ینان بای��د بر روی

استفاده نمود.

یا زانو زدن بر روی صندلی مجاز نمی باشد.

اث���ر حفاظت���ی خ���ود را دارا میباش���د (مبح���ث

||کمربند ایمنی دارای سهنقطه اتکا

به س���مت جلوی سریع ،مکانیزم جمع کننده ،کمربند

Ó  Óاخطار

و بیرون کشیده شدن ،آزاد میشود.

Ó  Óاخطار

zzپ��س از قف��ل نم��ودن کمربن��د ،از بس��ته

ش��دن کامل و ایمن و تاب نداش��تن کمربند،

اطمینان حاصل نمایید.

zzبرای اطمینان از قفل شدن صحیح کمربند،

از فروکردن اجسامی مانند سکه و گیره کاغذ

درون قفل کمربند خودداری نمایید.

حی��ن خ��راب ب��ودن کمربن��د ایمن��ی ،از آن
صورت وقوع تصادف ،سرنش��ین یا کودک

روی صندلی ،محافظت نش��ده و در معرض
صدمات جسمی قرار میگیرد.

||کمربند ایمنی مجهز به تنظیم کننده ارتفاع
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کمربند ایمنی را در ارتفاع صحیح تنظیم نمایید.
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کمر خودداری نمایید .بخش روی شانه را باال کشیده

ب��اال بردن  :دکمه تنظیم روی سیستم تنظیم ارتفاع

و کمربند ایمنی را در محل صحیح تنظیم نمایید.

پایی��ن آوردن  :دکم���ه تنظیم روی سیس���تم تنظیم

Ó  Óاخطار

کمربند را فشار داده و آن را به سمت باال بکشید.
ارتفاع را فشار داده و آن را پایین بکشید.

پس از تنظیم ارتفاع از قفل ش���دن سیستم در محل

خود اطمینان حاصل نمایید.

زیر بازوی خود عبور ندهید.

جهت آزاد کردن کمربند ایمنی ،دکمه روی قفل را فشار
دهید .کمربند به طور اتوماتیک جمع خواهد شد.

در صورتی که کمربند آهس���ته و به طور اتوماتیک

بخشهای روی پا و روی ش��انه کمربند را تنظیم

جمع نمیش���ود ،آن را بیرون کشیده و عدم وجود

کمربن���د ایمن���ی را تا آنج���ا که ممکن اس���ت روی

برطرف شدن ،کمربند جمع میشود.

نمایی��د.

رانهای خود قرار دهید ،از قرار دادن کمربند روی

گره یا جمعش���دگی را در آن کنترل نمایید .پس از

در بعضی از تصادفات با س���رعت و زاویه خاص
ممکن است کمربند ایمنی پیشکشنده و کیسه هوا

همزمان عمل نکنند.

به بروز صدمات جس��می جدی خواهد شد.
کمربن��د را تا آنجا که ممکن اس��ت بر روی
رانه��اق��راردهی��د.

ب��دن از زی��ر کمربن��د احتمال ب��روز صدمات
رانها قرار دهید.

(این سیستم در خودروهای تولیدی ایران وجود ندارد)

کمربند به س��مت پایین س��رخورده ،منجر

کمربند ،حین بروز تصادف بر اثر سرخوردن

zzبرای ایمنی ،بخش روی شانه کمربند را از

درحد امکان کمربند را بر
روی رانهای خود ببندید

در مکان��ی باالت��ر ،حی��ن ب��روز تص��ادف

کمربند در قس��مت باالتر بدن و خالص بودن

ممکن اس��ت بخش روی پای کمربن��د را روی

خیلی باال

در صورت شل بودن کمربند و قرار داشتن

zzدر ص��ورت ق��رار گرفت��ن تس��مه روی پای

جس��می جدی بس��یار زیاد اس��ت .تا آنجا که

گرفتن خالصی
کمربند

Ó  Óاخطار

||کمربند پیش کشنده صندلیهای جلو

سرنشین در صندلی جلو نیز عمل خواهد کرد.

Ó  Óاخطار

zzاز محکم بودن قفل کمربند و تاب نداشتن

آن اطمینان حاصل نمایید.

zzب��رای اطمین��ان از قف��ل ش��دن صحی��ح

کمربند ایمنی پیش کشنده راننده و سرنشین جلو

کمربند ،از فرو کردن اجس��امی مانند س��که

برای حفاظت از آنها در برابر تصادفات روبه جلو

و گی��ره کاغ��ذ درون قفل کمربند خ��ودداری

طراحی شده است.

نمایید.

zzدر ص��ورت عملک��رد نادرس��ت کمربن��د

ایمنی ،بالفاصله برای تعمیر آن به عاملیت
مج��از لیف��ان مراجع��ه نمایید .حی��ن خراب
ب��ودن کمربن��د ایمن��ی ،از آن صندلی خاص

استفاده نکنید.

ب��رای آزاد نم��ودن کمربند ایمنی ،دکم��ه ضامن روی

قفل را فشار دهید.

پ��س از قرار دادن س��وئیچ خ��ودرو در وضعیت

بالفاصله پس از تش���خیص تص���ادف یا برخورد

روش��ن « ،»ONچ��راغ هش��دار  SRSروش��ن

را به سمت عقب میکشد و بدین نحو سرنشین جلو

ای��ن حال��ت بیانگ��ر عملک��رد صحی��ح کمربن��د

توسط کیسه هوا ،سیستم جمعکننده ،کمربند ایمنی

و راننده به عقب کشیده میشوند.

کمربند پیش کشنده جلو حتی در صورت عدم وجود

ش��ده و بع��د از ح��دود  5ثانی��ه خاموش ش��ده،

پیشکش��نده میباش��د.

سیستم چراغ هشدار از  ECUکیسه هوا ،مجموعه

آشنایی با خودرو 37

 36راهنمای مالک لیفان 620

کمربند پیشکشنده ،شارژ کننده هوا ،چراغ هشدار،

 ECUکیسه هوا کنترل میشود.

اطالع از جزئیات بیشتر بخش  1-5مبحث «نگهداری

عملکرد را میتوان شنید و مقداری دود همانند گاز

سیمکشی و منبع تغذیه آن را کنترل مینماید (برای
از آژیرهای نشانگر و هشدار» را مطالعه نمایید).

هنگام عملکرد کمربند ایمنی پیشکش���نده ،صدای
خارج میشود.

این گاز بیخطر بوده و نشانگر آتشسوزی نمیباشد.

حین عملکرد سیستم کمربند ایمنی پیشکشنده جلو،
جمعکننده کمربند ایمنی در حالت قفل قرار میگیرد.

پ���س از تص���ادف و عملک���ردن مجموع���ه کمربند
پیشکشنده  ،باید کلیه قطعات کام ًال تعویض گردد.

Ó  Óاخطار

دس��تکاری ،بهس��ازی ،ج��دا ک��ردن و باز

کردن مجموعه کمربند ایمنی پیشکشنده،

سیستم کمربند پیشکشنده جلو شامل مجموعههای

زیر میباش��د ک��ه محل قرارگیری آنه��ا را در تصویر
مشخص شده است.

 . 1چراغ هشدار SRS

 . 2مجموعه کمربند ایمنی پیشکشنده

 ECU . 3کیسه هوا (واحد کنترل الکترونیکی)

مجموعه کمربند ایمنی پیشکش���نده جلو توس���ط

حس��گر کیس��ه ه��وا و ی��ا سیمکش��یهای

اط��راف آن مج��از نمیباش��د .در غی��ر این
ص��ورت ،ممک��ن اس��ت منج��ر ب��ه عملکرد
ناگهان��ی کمربن��د ایمنی پیشکش��نده جلو

ش��ده و ی��ا آن را از کار انداخته ،در نهایت

منج��ر ب��ه تص��ادف گ��ردد.

برای انجام هر گونه تعمیرات یا بهس��ازی

ب��ه نمایندگیهای مج��از ش��رکت بمخودرو

مراجعه نمایید.

Ó  Óاخطار

zzچراغ نش���انگر حین رانندگی روش���ن ش���ده یا

به عملکرد کمربند ایمنی کشنده نشود.

zzعملکرد غیر ع���ادی کمربند ایمنی پیشکش���نده

مجموع���ه کمربند ایمنی کش���نده و یا اطراف آن

چشمک میزند.

انج��ام تغییرات زی��ر پیش از مش��ورت با

نمایندگیه��ای مج��از ش��رکت ب��م خ��ودرو

منجر به باز نش���دن یا جمع نشدن کمربند ایمنی

مج��از نمیباش��د .ای��ن گون��ه تغیی��رات
عملک��رد ع��ادی کمربند ایمنی پیشکش��نده

پیشکشنده خواهد شد.

را در موقعیتهای��ی خ��اص تح��ت تأثی��ر

میگذارد.

zzخ���راش افت���ادن ،صدم���ه دی���دن یا شکس���تن
به دالیل دیگر.

 ایربگ (کیسه هوای) راننده و سرنشین جلو

zzنصب تجهیزات الکتریک��ی همانند رادیو

س��یار فرس��تنده و گیرنده ،پخش کاست یا
سیدی.

zzانج��ام تعمی��رات ب��ر روی ی��ا در نزدیکی

مجموعه جمعکننده کمربند ایمنی جلو.
zzانجام تغییرات در سیستم تعلیق.

چراغ نش���انگر نگه���داری سیس���تم کمربند ایمنی

پیشکش���نده برای بی���ان رخ دادن خطا در عملکرد
به راننده مورد اس���تفاده قرار میگیرد .هر کدام از

zzانج��ام تغیی��رات در س��اختار جل��وی

موقعیتهای زیر بیانگر وجود اش���کال در کیس���ه

zzنصب س��پر یا دیگر تجهیزات اضافی در

صورت ب���روز این موارد در اولی���ن فرصت ممکن

خودرو.

جلوی خودرو.

zzانج��ام تعمی��رات ب��ر روی ی��ا در نزدیکی

گلگیر ،بخش جلویی خودرو.

هوا ی���ا کمربند ایمنی پیشکش���نده میباش���د .در

جهت تعمیر خودرو به نمایندگیهای مجاز شرکت
بمخودرو مراجعه نمایید.

zzپ���س از قرار دادن س���وئیچ خودرو در وضعیت
روشن « »ONچراغ نش���انگر نگهداری روشن
نشده یا روشن میماند.

در ص��ورت بروز موارد زیر جه��ت تعمیر خودرو

ب��ه نمایندگیه��ای مج��از ش��رکت ب��م خ��ودرو

مراجع��ه نمایی��د.

zzبروز تص���ادف در یک���ی از بخشه���ای جلوی
ش هاشور زده تصویر) که منجر
خودرو (در بخ 

سیس���تم کیس���ه هوا یک سیس���تم محافظت تکمیلی

( )SRSبرای کمربند ایمنی میباشد .این سیستم قادر

به فراهم آوردن حفاظت اضافی از سر و سینه راننده و
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سرنشین جلو در تصادفات از جلو خودرو بوده و نقش
مهمی در کاهش صدمات جسمی و مرگ دارد.

ازآنجاکهکیسههواتنهابخشیازنقشمحافظتیدرخودرو
را بر عهده دارد ،جایگزین کمربند ایمنی نمیباشد.

ع�ل�اوه بر این به خاطر داش���ته باش���ید که سیس���تم
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||اجزای تشکیل دهنده سیستم

سیس��تم کیس��ه هوای  SRSش��امل مجموعههای

||چراغ هشدار کیسه هوا

زیر میباشد که محل قرارگیری هر کدام در تصویر

مشخص شده است.

Ó  Óتوجه

در صورت بروز موقعیتهای ذیل ،سیستم

کیس��ه ه��وا دچار مش��کل ش��ده و یا بس��ته

حفاظت���ی خود را اجرا کند ک���ه کمربند ایمنی به طور

است.

صحیح بسته ش���ده باشد .بنابراین برای ایمنی خود

zzپ��س از چرخان��دن س��وئیچ خ��ودرو ب��ه

و دیگر سرنش���ینان توجه کافی به «توجه» و «نکات

وضعیت روشن " "ONچراغ هشدار روشن

سودمند» در این بخش داشته باشید.

Ó  Óتوجه

بنشینید تا سیستم کمربند ایمنی و کیسه هوا
بتوانند حداکثر ایمنی را ارائه دهند.

zzصندلی عقب برای کودکان زیر  12س��ال

موقعیت ایمنتری می باشد.

zzنصب و جدا کردن بخشهای کیس��ه هوا

بدون اجازه لیفان مجاز نمیباشد.

 . 1چراغ هشدار SRS

 . 2مجموعه کیسه هوای سرنشین جلو

(کیسه هوا و دستگاه شارژ هوا)
 . 3مجموعه کیسه هوای راننده

(کیسه هوا و دستگاه شارژ هوا)

 ECU . 4کیس���ه ه���وا (واحد کنت���رل الکتریکی)،

شامل حسگر ایمنی و حسگر کیسه هوا

نمیشود.

در ص��ورت ب��روز م��وارد ف��وق بالفاصله

کاهش س���رعت ایجاد ش���ده در تصادف و مقادیر

نمایندگیه��ای مج��از ش��رکت بمخ��ودرو

باش���ید و س���پس قض���اوت نمایی���د .در صورتی

ب��رای کنت��رل و تعمی��ر کیس��ه ه��وا ب��ه

مراجع��ه نمایی��د.

در غی��ر این ص��ورت حین ب��روز تصادف

سیس��تم به درس��تی عمل نمیکند.

||شرایط باز شدن کیسه هوا

کیسه هوا به نحوی طراحی شده که در شرایط زیر باز

شود .سیستم کیسه هوا در صورت بروز تصادف رو

سیس��تم کیس��ه هوا توس��ط  ECUمانیتور ش��ده

zzپ��س از چرخان��دن س��وئیچ خ��ودرو ب��ه

به جلو با ش���دت خاص فعال میشود؛ کیسه هوا در

میباش��د .چ��راغ هش��دار روی صفحه نش��انگرها

چ��راغ هش��دار خام��وش نش��ده یا چش��مک
میزند ،یا مجدد ًا روشن میشود.

به طور کلی ،سیس���تم کیس���ه هوا برای باز ش���دن در

و دارای ی��ک عملک��رد تش��خیص عی��ب خ��ودکار

zzهمیشه حین رانندگی ،کمربند ایمنی خود

را ببندید.

را کنت���رل مینماید (بخ���ش  1-5مبحث «نگهداری
آژیرهای نشانگر و هشدار» را مطالعه نمایید).

کیس���ه ه���وا تنها هنگام���ی میتواند بیش���ترین نقش

zzدر وضعی��ت صحی��ح ب��ر روی صندل��ی

شارژ هوا ،چراغ هشدار ،سیمکشیها و منبع تغذیه

Ó  Óاخطار

وضعیت سیستم را نمایش میدهد.

zzپس از قرار گرفتن س���وئیچ خ���ودرو در وضعیت

وضعیت روش��ن " ، "ONبا گذشت  5ثانیه

zzپ��س از ق��رار دادن س��وئیچ خ��ودرو در
وضعی��ت خام��وش چ��راغ هش��دار مج��دد ًا

روشن ،چراغ هشدار کیس���ه هوا به مدت  5ثانیه

روشن میشود.

وضعیت بیانگر عملکرد صحیح سیستم میباشد.

چشمک میزند.

روش���ن ش���ده و س���پس خاموش میش���ود .این
سیس���تم چراغ هش���دار  ECUایربگ(کیسه هوا)،

مجموعه کمربند ایمنی پیشکش���نده جلو ،دستگاه

zzحین رانندگی چراغ هشدار روشن شده یا

مقایس���های دقیق بی���ن مقادیر داده ش���ده منحنی

صورت بروز تصادفات خاص فعال میشود.

تصادفات مالیم از جلو و از کنار ،باال پریدن بخش عقب

خودرو یا واژگون شدن خودرو طراحی نشده است.

در این مواقع راننده و سرنش���ین توس���ط کمربند
ایمنی محافظت میشوند.

شرایط اصلی باز شدن کیسه هوا عبارتند از :

الزم به وس���یله  ECUایربگ (کیس���ه هوا) داشته
که مقدار ایجاد ش���ده و س���یگنال کاهش س���رعت
تش���خیصی کمت���ر از مقادیر تعریف ش���ده برای

 ECUایربگ (کیس���ه هوا)باشد ،حتی در صورت

صدمه دیدن شدید خودرو در تصادف ،کیسه هوا

باز نخواهد شد.

با وجود این ،به دالیل متفاوت و ش���رایط فیزیکی

تصادف���ات و ب���رای حف���ظ ایمن���ی خ���ود ،لطف��� ًا

دس���تورالعملهای کتابچه راهنما را به دقت دنبال
نمایید تا از خودرو به طور صحیح اس���تفاده کنید،

در غیر این صورت تأثیر کیسه هوا به میزان مورد

انتظار نخواهد بود.

||فرآیند حفاظتی کیسه هوا

پس از فعال ش���دن سیس���تم کیس���ه هوا ،هوا در
لحظه وارد کیسه شده  ،کیسه باز شده و در جلوی
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راننده و سرنش���ین جلو قرار میگیرد .سرنشینان

درون کیسه باد ش���ده قرار گرفته و در نتیجه جلو
آم���دن آنها کاه���ش مییاب���د و در نهایت صدمات
وارده به سر ،گردن و سینه راننده و سرنشین جلو

کم میشود.
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کیس���ه هوای  SRSممکن اس���ت در صورت وقوع

||مواقعی که کیسه هوا باز نخواهد شد

خودرو به ستون سیمانی ،درخت یا دیگر
اجسام باریک برخورد کند.

تصادفات���ی ک���ه خ���ودرو از جوان���ب ی���ا عقب با

خودرو از جوانب به دیوار برخورد کند.

جوانب خودرو به خودروی دیگر برخورد کند.

خودروی دیگر برخورد کند ،خودرو واژگون شود

یا به آهستگی تصادف کند باز نشود.

||امکان بازش��دن کیس��ه هوا در بعض��ی از موارد

ب���از ش���دن کیس���ه ه���وا در لحظ���های از ثانیه رخ

ذیل وجود دارد

میدهد ،بنابراین کیس���ه هوا قادر به فراهم آوردن
حمایت کافی از راننده و سرنشین جلو در صورت

برخورد خودرو به لبه جویها یا دیوارههای
کنار خیابان.

وقوع تصادف میباشد.

باز ش���دن کیس���ه ه���وا ص���دای ش���دیدی ایجاد

حین پایین آمدن از شیب ،زیر خودرو به
زمین برخورد کند.

میکند ،اما در اغلب موارد باعث صدمات جسمی
سرنش���ینان نمیش���ود (امکان زنگ زدن گوش یا

کاهش ش���نوایی در کوتاه مدت وجود دارد .با این

وجود ،این مش���کالت به زودی برطرف میشوند).

خودرو به زیر خودرو یا اجسام دیگر برود.

عقب خودرو به خودروی دیگر برخورد کند.

خودرو واژگون شود یا روی یکی از کنارههای
خود بیافتد.

هوای ایجاد ش���ده بر اثر باز شدن کیسه هوا بوی
خاصی داش���ته و ممکن اس���ت بر روی اش���تهای
ش���ما تأثیر بگ���ذارد .با این وجود ،این گاز س���می

نمیباشد .حین باد شدن کیسه ،دودی از کیسه به

هوا خارج میش���ود که کام ًال عادی است .این دود
منجر به آتشسوزی نمیگردد.

افتادن خودرو در چاله عمیق.

ممکن اس���ت هنگامی که خودرو ضربه س���ختی از
زیر همانند تصویر دریافت کند ،باز شود.

 42راهنمای مالک لیفان 620

Ó  Óاخطار
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zzکیس��ه ه��وا و ب��از ش��دن آن مخص��وص

zzاز قراردادن یا چس��باندن هر گونه وس��یله

دس��تکاری در سیس��تم تعلی��ق ،ان��دازه

و در نزدیکی کیسه هوای سرنشین خودداری

ای��ن خ��ودرو طراحی ش��ده اس��ت ،هرگونه
الس��تیکها ،س��پر ،شاس��یها و سیس��تم
کیس��ه هوا بر عملکرد آن تأثیر منفی خواهد

گذاش��ت .عالوه بر این قرار دادن هر کدام از

ب��ر روی محدوده غربیلک فرم��ان  ،اطراف آن

نمایید .از دس��تمال کم��ی مرطوب برای تمیز

نم��ودن این دو محدوده اس��تفاده نم��وده و از
ضربه زدن به آنها خودداری نمایید.

Ó  Óاخطار

zzه��ر گون��ه تغیی��ر در مجموع��ه کیس��ه

Ó  Óاخطار

zzحین فروش خودرو تمامی وس��ایل داخل

Ó  Óاخطار

ب��ا وجود این برای پیش��گیری از تصادف

رو ب���ا قدرت کافی باز میش���ود .در صورت باز

رانندگ��ی در جادهه��ای بس��یار ناهم��وار

ندارد ،صدم���ات وارده به خ���ودرو یا تعمیرات

خودرو را به مالک جدید تحویل دهید .لطفاً

از عب��ور روی دس��تاندازهای ش��دید ی��ا

zzانجام هرگونه عملیات تعمیری ،جداسازی

بودن کیس��ه هوا ،این م��ورد را نیز به مالک

خ��وددارینمایی��د.

ه��وا (همانن��د غربیلک فرمان) باید توس��ط

zzدر ص��ورت جداس��ازی و دور ریخت��ن

هوا ،ش��امل برچس��بهای مربوط��ه ممنوع

میباشد.

و نصب ،بر روی اجزای محل قرارگیری کیسه

به خاطر داش��ته باشید که در صورت بسته

جدید اطالع دهید.

||موارد دیگر

اج��زای سیس��تم ایرب��گ در خودرویی دیگر

zzنشس��تن کودکان ب��ر روی صندلی جلو،

نمایندگیهای مجاز شرکت بم خودرو انجام

سیس��تم کیس��ه هوا غیر فعال شده و منجر

کیس��ه هوا بر اث��ر تصادف ،احتم��ال ورود

zzسیس��تم کیس��ه هوا را تا  10سال پس از

را رعای��ت نمایی��د .قراضهس��ازی خ��ودرو

خ��ودرو و برچس��ب داخ��ل محفظ��ه موتور)

ش��رکت بم خودرو و یا ش��رکتهای مش��ابه

اس���قاط کردن خودرو اطالع داده ،خواندن این

نمایندگیهای مجاز شرکت بمخودرو انجام

zzسیس��تم کیس��ه ه��وا میتوان��د تداخ��ل

zzاز تماس مس���تقیم با بخشهای کیس���ه هوای

ب��ا وجود این ،برای پیش��گیری از تصادف،

ممکن اس���ت دچ���ار س���وختگی یا مس���مویت

غیر مج��از میباش��د .در غیر ای��ن صورت،
به صدمات جسمی میگردد.

zzحین رانندگی کمربند ایمنی را بس��ته و

به طور صحیح بر روی صندلی بنشینید.
در غی��ر ای��ن ص��ورت ،احتم��ال صدم��ات

جس��می حین بروز تصادفات��ی که منجربه
بازش��دن کیس��ه ه��وا میگردن��د ،افزایش

مییاب��د.

zzرانن��ده موظ��ف اس��ت حداق��ل 25 cm

بدون محافظ ممنوع میباشد .حین باز شدن
صدمات جس��می جدی و یا حتی مرگ کودک

وجود دارد.

گردد.

س��اخت خودرو (نوشته شده بر روی اوراق

zzهیچ گونه جس��م ،حیوان یا فردی نباید در

تعویض نمایید .انجام تعویض باید توسط

نشس��تن ک��ودکان در آغوش بزرگس��ال روی

گ��ردد (در ص��ورت تعوی��ض ه��ر ک��دام از

فاصل��ه بین راننده و کیس��ه هوا ق��رار گیرد.

صندلی جلو ،بسیار خطرناک است.

zzاز قراردادن و نصب وسایل جانبی همانند

نگهدارنده تلفن همراه ،لیوان ،زیرسیگاری

قطعات کیسه هوا پیش از این تاریخ ،اوراق

مربوطه را تهیه نمایید).

zzکیس��ه هوا فقط یکب��ار قادر به محافظت

فاصله بین قفس��ه س��ینه خ��ود و غربیلک

و ای��ن قبی��ل روی و در مح��دوده کیس��ه هوا

از ش��ما میباش��د .پ��س از ب��از ش��دن ی��ا

ش��دن کیس��ه هوا حداکثر تاثیر را خواهد

احتمال صدمات جسمی حین باز شدن کیسه

سیس��تم  ECUایرب��گ و کیس��ههای ه��وا

فرم��ان ق��رار ده��د ،در ای��ن ص��ورت ب��از
داش��ت.

خ��ودداری نمایی��د .در غی��ر ای��ن ص��ورت
هوا افزایش مییابد.

صدمه دیدن کیس��ه هوا ،باید کلیه قطعات
تعوی��ض گردن��د.

قطع��ات خ��ودرو و سیس��تم کیس��ه ه��وا،

موارد ایمنی و دس��تورالعمل قراضهس��ازی
میبایس��ت توس��ط نمایندگیه��ای مج��از
انجام گردد.

الکترومغناطیسی و پارازیت ایجاد نمایید.

از خودرو در محیط الکترومغناطیسی مجاز

توسط کشور استفاده نمایید.

zzکیسه هوا خودرو لیفان  LF620براساس

موقعیته��ای خطرناک و ش��رایط جادهای
کشور ایران طراحی شده است.

zzکیس���ه هوا تنه���ا در برخی تصادف���ات از روبه
نش���دن کیس���ه هوا اشکالی در سیس���تم وجود

نادرس���ت میتواند عملکرد صحیح کیسه هوا را

دچار اشکال نماید.

zzدر صورت فروش یا اسقاط کردن خودرو ،این
کتابچ���ه راهنما را به دقت مطالع���ه نموده و در

مورد سیس���تم کیس���ه هوا به راننده و یا واحد
دفترچه را به آنها توصیه نمایید.

باز شده خودداری نمایید (در غیر این صورت

ش���وید) .جداس���ازی کیس���ه هوا میبایس���ت
توس���ط نمایندگیهای مجاز شرکت بمخودرو

انجام گردد .پس از باز ش���دن کیسه هوا آن را
تعوی���ضنمایی���د.

در مواقع ذیل با عاملیت مجاز لیفان تماس حاصل

نمایید :

zzباز شدن کیسه هوای SRS
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zzمحل قرارگیری کیس���ه هوا روی غربیلک فرمان
یا کیسه هوای سرنشین جلو (بخش هاشور زده

در تصویر) خراش���یده ،پاره ش���ده یا صدمات
دیگر دیده باشد.

 غربیلک فرمان

آشنایی با خودرو 45

Ó  Óاخطار

Ó  Óاخطار

zzحین رانندگ��ی از تنظی��م غربیلک فرمان

در خودروه��ای مجهز به فرمان هیدرولیک،

فرمانگیری اش��تباه شده و در نتیجه منجر

پم��پ فرم��ان هیدرولی��ک بدلی��ل روانکاری

خ��ودداری نمایی��د .ای��ن عم��ل منج��ر ب��ه

به تصادف میگردد.

zzپس از تنظیم ،غربیلک فرمان را به باال و

پایین حرکت داده و از قفل شدن آن اطمینان
حاصل نمایید.

فرم��ان را تا آخرین ح��د نچرخانید  ،چرا که
نامناسب صدمه خواهد دید.

Ó  Óاخطار

از تنظیم آینه بغل حین رانندگی خودداری

نمایید .این عمل ممکن اس��ت منجر به فرمان

دادن نادرست و در نتیجه تصادف گردد.

||کلید آینه بغل الکتریکی

 آینه بغل الکتریکی (جانبی)

چرخاندن غربیلک فرمان به نیروی بیش���تری نیاز

در ص��ورت ی��خ زدن س��طح آین��ه ،آن را

Ó  Óاخطار

zzحی��ن حرک��ت آین��ه جه��ت جلوگی��ری از

میباش���د .حین رانندگی موتور را متوقف نکنید ،

صدمات جس��می یا آسیب به آینه ،از دست

چرا که باع���ث از کار افت���ادن هیدرولیک فرمان و

سپس اهرم تنظیم غربیلک را قفل نمایید.

Ó  Óتوجه

پ��اککنی��د.

هیدرولی���ک عم���ل نخواهد ک���رد .بنابرای���ن برای

غربیل��ک فرم��ان را به میزان مورد نی��از خم نموده و

« »ONیا « »ACCمیتوان آینه را تنظیم نمود.

آینه را با اسپری یخزدایی یا دیگر روشها

در صورت خاموش ش���دن موتور ،سیستم فرمان

س��تون غربیل��ک را ب��ه س��مت پایی��ن فش��ار دهی��د،

میرود .کلید را در جهت مورد نظر فشار دهید.

حین قرار داش���تن س���وئیچ خ���ودرو در وضعیت

نتراش��یده یا ب��ا آن کار نکنید .یخ س��طح

||سیستم فرمان هیدرولیک

غربیلک فرمان را با دس��ت نگهداش��ته و اهرم تنظیم

 . 2کلی���د تنظی���م ،برای تنظی���م آینه بغ���ل به کار

 آینه داخلی وسط (دید عقب)

بروز حادثه میش���ود .عالوه بر این به طور مرتب

آینه بغل الکتریکی را توسط این کلید تنظیم نمایید.

میزان روغن فرمان هیدرولیک را کنترل نمایید.

آینه بغل را ب��ه نحوی تنظیم نمایید تا بتوانید کنار

خودرو خود را در آن ببینید.

 . 1کلی���د انتخاب ،ب���رای انتخاب آین���ه بغل مورد
نظر جهت تنظیم به کار میرود .برای انتخاب آینه
س���مت چپ کلی���د ( )Lو برای انتخاب آینه س���مت

راست کلید ( )Rرا فشار دهید.

زدن به آن خودداری نمایید.

zzاز رانندگ��ی حین خم بودن آین��ه خودداری

نمایید .آینههای سمت راننده و سرنشین جلو
را باز نموده و بطور صحیح تنظیم کنید.

آین��ه دید عقب را ب��ه نحوی تنظیم نمایید که پش��ت

خودرو را در آینه ببینید.

حین رانندگی در ش���ب برای کاهش درخش���ش نور

چراغهای جل���وی خودروهای پشتس���ر ،آینه را در

جهت  2تصویر تنظیم نمایید.

اه��رم در وضعی��ت  1حی��ن رانندگ��ی در روز  :آینه

عقب در این وضعیت دید خوبی را فراهم میآورد.

اهرم در وضعیت  2حین رانندگی در ش��ب  :جهت
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افزایش میزان تش���خیص آین���ه و همچنین کاهش

داخ��ل آفتابگی��ر راننده و سرنش��ین جل��و یک آینه

این وضعیت قرار دهید.

جهت اس��تفاده از آین��ه ،آفتابگیر را پایین کش��یده،

درخش���ش چراغهای خودرو پشت سر اهرم را در

Ó  Óاخطار

حین رانندگی از تنظیم آینه عقب خودداری

نمایی��د ،در غیر ای��ن صورت ام��کان فرمان
دادن اشتباه و تصادف وجود دارد.

 آینه پشت آفتابگیر

ق��رار دارد.

پوشش روی آینه را کنار بکشید.

||کلید تنظیم جهت تابش چراغهای جلو (انتخابی)

||چراغهای جلو :

با قراردادن دس���ته راهنم���ا در وضعیتهای ذیل
چراغها را روشن نمایید.

Ó  Óاخطار

ب��رای جلوگی��ری از خال��ی ش��دن باتریها،

حین خاموش بودن موتور از روش��ن گذاشتن

چراغها به مدت طوالنی خودداری نمایید.

وضعیت  :)»AUTO«(1چراغهای جلو ،چراغهای

موقعیت ،چراغ پالک راهنمای رانندگی ،چراغهای

عقب و چراغ نشانگر روی صفحه نشانگرها روشن

 چراغها ،برف پاککن و گرمکن عقب

میشوند .براس���اس میزان روشنایی محیط اطراف

 چراغهای جلو و چراغهای راهنما

وضعیت: 2چراغهای موقعیت ،چراغ پالک راهنمایی

چراغها به طور اتوماتیک روشن میشوند.

رانندگ���ی ،نور داش���بورد ،چراغهای عق���ب و چراغ
نشانگر روی صفحه نشانگرها روشن میشوند.

وضعیت  :3چراغهای جلو و تمامی چراغهای فوق

روشن میشوند.

حین وارد شدن به مکانهایی که نیاز به روشنایی
دارند همانند تونلهای تاریک و یا پارکینگ دس���ته

راهنما را در وضعیت  3یا  1قرار دهید.

حسگر میزان نور خورشید در باالی جلو داشبورد

و سمت راننده قرار گرفته است.

از قرار دادن اجس���ام بر روی جلو داش���بورد و یا
چسباندن آنها روی شیشه جلو خودداری نمایید.

در غیر ای���ن صورت عملکرد عادی حس���گر تحت
تأثیر قرار خواهد گرفت.

در صورت عملکرد سریع یا کند و غیر عادی چراغهای
اتوماتیک ،جهت تنظیم آنها ب���ه نمایندگیهای مجاز
شرکت بم خودرو مراجعه نمایید.

کلی���د تنظیم جهت چراغهای جل���و را بچرخانید تا

سطح نور چراغها تنظیم شود.

در صورت چرخاندن س���وئیچ خودرو از وضعیت

روش���ن « »ONبه تجهیزات جانب���ی « »ACCیا

قف���ل « ، »LOCKچراغهای جلو به طور اتوماتیک
خاموش میش���وند .در صورت تمایل به روش���ن

شدن مجدد چراغها مجدد ًا سوئیچ را در وضعیت

روشن «»ONقرار دهید.

ن��ور باال /نور پایین :برای اس���تفاده از نور باال،
دس���ته راهنما را در وضعیت چراغهای جلو قرار
داده و به س���مت جلو (وضعیت  )2فشار دهید و
برای اس���تفاده از نور پایین ،دسته راهنما را
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دروضیع���ت 1ق���راردهی���د.
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||چراغهای راهنما

چراغ نش���انگر ن���ور باال (آبی رن���گ) روی صفحه

پیش از روش���ن نمودن چراغهای راهنما ،دس���ته

نور باال را نشان میدهد.

وضعیت  1قرار دهید.

نشانگرها ،روشن بودن چراغهای جلو در وضعیت

راهنما را به س���مت باال یا پایین حرکت داده و در

سیگنال س���بقت (وضعیت  :)3دسته راهنما را به

سوئیچ باید در وضعیت روشن « »ONقرار داشته

جلو چش���مک خواهند زد ،پس از رها کردن دسته

راهنم���ا بهط���ور اتوماتیک خاموش میش���وند .با

س���مت فرمان بکش���ید ،در این وضعیت چراغهای

راهنما ،چراغهای جلو نور باال درخشیده و سپس
خاموش میشوند.

طوالنی مدت چراغها خودداری نمایید.

 چراغ سوم ترمز

این چراغ حین فش���ار دادن پدال ترمز ،برای هشدار

وجود این در صورتیکه پس از تعویض خط چراغ

به رانندههای پشت سر و جهت پیشگیری از تصادف

راهنما خاموش نش���د ،آن را با دس���ت به وضعیت

در صورت���ی ک���ه کلی���د را در وضعی���ت خاموش

نیز چشمک خواهند زد.

باال یا پایین وضعیت فش���ار (وضعیت  )2حرکت

حین تغییر خط مس���یر دس���ته راهنما را به سمت
داده و ت���ا پای���ان تغیی���ر الین در ای���ن وضعیت

نگه داری���د.

در صورتی که چراغ نش���انگر چراغ راهنما (سبز
رنگ) روی صفحه نش���انگر با س���رعت بیشتر از

معمول چش���مک بزن���د ،المپ چراغه���ای راهنما
جلو یا عقب یا چراغهای جلو س���وخته اس���ت.

برای پیشگیری از خالی شدن باتری ،حین

خاموش بودن موتور از روش��ن نگهداش��تن

باش���د .پس از حرکت در مسیر مستقیم چراغهای

عادی برگردانید.

« »OFFهم ق���رار دهید ،چراغهای جلوی نور باال

 چراغهای اضطراری

Ó  Óتوجه

به همراه چراغ ترمز عقب روشن خواهد شد.
کلی��د م��ورد نظر را فش��ار دهید ت��ا تم��ام چراغهای

برای روش���ن نمودن چراغ مهش���کن جلو ،کلید مدور
دس���ته راهنما را به س���مت باال بچرخانید .همراه با

روش���ن شدن چراغهای موقعیت ،چراغ مهشکن جلو
نیز روشن میشود.

چراغ نشانگر چراغ مهشکن جلو روی صفحه نشانگرها،

حین قرار دادن کلید در وضعیت چراغ مهشکن عقب،
چراغ مهشکن جلو و عقب همزمان روشن میشوند.

 چراغ سقفی جلو

روشن شدن چراغ مهشکن جلو را بیان میکند.

 چراغ مهشکن عقب

 چراغ مهشکن جلو

راهنم��ا چش��مک بزنن��د ،ب��رای خام��وش نم��ودن

چراغهای اضطراری کلید را مجدد ًا فشار دهید.

در صورت���ی که خودرو در مکانی که تص���ادف رخ داده

برای روشن نمودن چراغ سقفی جلو ،کلید را همانند

س���عی کنید خودرو در نقط���های ایمن و دور از جاده

کلی��د چ��راغ س��قفی جل��و دارای موقعیته��ای ذی��ل

تصویر به سمت چپ و راست بچرخانید.

متوقف شده است ،چراغهای اضطراری را روشن نمایید.

اصلی پارک کنید.

حین روش���ن بودن چراغهای اضطراری ،چراغهای

راهنما عمل نخواهند کرد.

برای روشن نمودن چراغ مهشکن عقب ،کلید مدور دسته

راهنما را به سمت چپ بچرخانید.

میباشد :

« :»ONچراغ سقفی جلو روشن میگردد.
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« :»OFFچراغ سقفی جلو خاموش میگردد.

« :»DOORچراغ س���قفی جلو حین باز شدن هر
یک از دربها روش���ن ش���ده و پس از بستن تمام

دربها و گذشتن  13ثانیه خاموش میشود.
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نشانگر سوئیچ خودرو پس از حدود  30ثانیه روشن
میشوند.

 چراغ قفل فرمان

 سیستم روشنایی

zzپ���س از باز نمودن قفل دربه���ا با کنترل از راه
دور ،حت���ی در صورت عدم ب���از نمودن دربها

چراغ نشانگر سوئیچ روشن میشود.

 برف پاککن و شیشهشوی شیشه جلو

موقعیت اهرم محل کلید مدور تنظیمات سرعت
وضعیت 1

INT

تایمردار

وضعیت 3

HI

سرعت زیاد

وضعیت 2
وضعیت 4

LO

MIST

سرعت کم
متناوب

حی���ن قرار داش���تن کلی���د در وضعی���ت «»DOOR

وضعی��ت  : 4در صورت نیاز به ی���ک حرکت رفت و

چراغ سقفی روشن میشود .پس از بسته شدن تمام

سمت فرمان کشیده و رها کنید.

برگش���ت برفپاککن ،اهرم دسته برفپاککن را به

(دربها) در ص���ورت باز کردن هر ی���ک از دربها،

فواصل زمانی بین حرکت رفت و برگشت برفپاککن

دربها و گذشتن  8ثانیه چراغ به مرور ضعیف شده

را میت���وان با چرخاندن کلید س���مت راس���ت تنظیم

و طی  5ثانیه خاموش میشود.

نمود.

ب���ا وجود این در مواقع ذیل چراغ س���قفی ،بالفاصله
خاموش میشود.

حین قرار داش���تن کلید در وضعی���ت ( 1 )INTبرای

zzتمام دربها حین قرار داش���تن سوئیچ خودرو

برای دیده ش��دن آس��ان س��وئیچ خودرو ،پس از باز

zzبا اس���تفاده از کنترل از راه دور ،تمامی دربها

فرمان روشن میشود.

در وضعیت روشن « »ONبسته شوند.
بسته و قفل شوند.

ب��رای اس��تفاده از برفپاککن شیش��ه جلو ،دس��ته

را به سمت فرمان بکشید.

zzپس از خارج نمودن س���وئیچ ،چراغ نشانگر به

حرکت دهید.

دسته برفپاککن را رها کنید.

zzچراغ نش���انگر بالفاصله پس از جا زدن سوئیچ

داشته باشد.

ش��دن درب جلو سمت چپ ،چراغ نشانگر مغزی قفل

در این ش���رایط همزمان با باز نمودن قفل دربها با

مدت  15ثانیه روشن میماند.

دربها هنوز باز نشدهاند ،چراغ سقفی عقب و چراغ

خودرو خاموش میشود.

اس���تفاده از کنترل از راه دور ،با وجود اینکه تمامی

پاشیدن محلول تمیز کننده بر روی شیشه جلو ،اهرم

برف پاککن را مطابق تصویر به موقعیت مورد نیاز

سوئیچ خودرو باید در وضعیت روشن « »ONقرار

پس از پاش���یدن مایع شیشهش���وی بر روی شیشه،
در هوای س���رد زمس���تان ،ابت���دا از اس���پری یخزدا

استفاده نموده و سپس شیشه را تمیز نمایید.

این عمل از یخ زدن مایع تمیز کننده بر روی شیش���ه

جهت جلوگیری از تخلی���ه باتریها ،هنگام خاموش

جلو کم خواهد شد.

برای رفع بخار یا برفکزدایی شیش���ه عقب این کلید

جلوگی���ری مینماید در غیر این صورت دید شیش���ه

Ó  Óتوجه

حین خشک بودن شیشه جلو از برفپاککن

اس��تفاده نکنید ،در غیر این صورت شیش��ه
خراش��یده ش��ده و عمر مفید برفپاککن نیز

کاهش مییابد.

 کلید گرمکن شیشه عقب

بودن موتور از گرمکن شیشه عقب استفاده نکنید.
را فشار دهید.

سوئیچ خودرو باید در وضعیت روشن « »ONقرار

داشته باشد.

س���یمهای گرم کننده درون شیش���ه عقب به سرعت،

س���طح شیش���ه را تمیز خواهند کرد .چراغ نش���انگر

روشن ش���ده ،عملکرد گرمکن را نش���ان میدهد .با
فشار مجدد دکمه ،گرمکن غیر فعال خواهد شد.

پس از  15دقیقه کار کردن ،گرمکن بهطور اتوماتیک
خاموش خواهد شد.
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 چراغهای نشانگر و هشدار
 نشانگر سوخت

(دارای عملکرد هشدار سوخت)
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هشدار زرد رنگ سوخت روشن میشود.

درجه نشانگر میزان سوخت حین ترمز گرفتن ،گاز دادن یا

 -هش��دار ب��رای دمای مایع خنککنن��ده (چراغ

روشن قرمز بیانگر عملکرد نادرست موتور میباشد.

دور زدن بدلیل حرکت سوخت درون باک جابجا میشود.

برای کنترل موتور ،خودرو را متوقف نمایید).

چشمک زدن میکند.

 – Cخنک (دمای پایین مایع)

در هنگام اتمام سوخت ،خط نمایشگر شروع به

 نشانگر دمای مایع خنککننده موتور

(دارای عملکرد هشدار دمای مایع)

 – Hداغ (دمای بیش از حد مایع)

درجه نزدیک به « »Hبیانگر بس���یار باال بودن دمای

موتور میباش���د؛ خودرو را متوقف نموده ،موتور را
خنک کنید.

در شرایط کاری ذیل ،ممکن است موتور بیش از حد

داغ شود ،برای مثال :

zzرانندگ���ی در ی���ک روز گ���رم و رانندگی به مدت
طوالنی بر روی شیب (سر باالیی -سر پایینی).

zzکاهش سرعت یا توقف پس از رانندگی با سرعت باال.
zzروش���ن بودن کولر و موت���ور به مدت طوالنی با

حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن

توقفهای مکرر.

« »ONاین درجه میزان سوخت درون مخزن سوخت

zzباال بودن دور موتور.

را نمایش میدهد.

تقریباً پر  .....درجه نزدیک «»F

تقریباً خالی  .....درجه نزدیک «»E

چ��راغ نش��انگر ب��رای س��وختگیری – چراغ

zzرانندگی در شرایط سنگین ترافیکی و هوای گرم.

حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن
« »ONاین درجه دمای مایع خنککننده موتور را

نشان میدهد.

در صورتی که پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به
وضعیت « ،»STARTدرجه نشانگر دما به « »Cباز
گردد ،دلیلی برای عملکرد نادرست موتور وجود ندارد.

Ó  Óتوجه

دورس���نج می���زان دور در دقیقه موت���ور را در واحد

zzترموستات سیس��تم خنککننده موتور را

« »rpmرا نمایش میده���د .عملکرد این درجه برای

از حد داغ میش��ود .ترموس��تات جهت کنترل

از خاموش کردن ناگهان���ی موتور یا گردش بیش از

خ��ارج نکنید ،در غیر اینصورت موتور بیش
ی مایعخنککنن��ده و نگهداش��تن دم��ای
دم��ا 

موتور ،در محدوده کاری مجاز میباشد.

zzحین داغ شدن بیش از حد موتور  ،به رانندگی

ادامه ندهید .فصل  4مبحث " داغشدن بیش از
حدموتور"رامطالعهنمایید.

 دورسنج

 کیلومترشمار و مسافتسنج سفر

نمایش زمان صحی���ح تعویض دنده جهت جلوگیری

حد آن میباشد.

در صورت���ی که با دور بیش از حد موتور به رانندگی
ادامه دهید ،استهالک موتور باال رفته و دمای موتور

و مصرف سوخت افزایش مییابد.

Ó  Óاخطار

جهت جلوگیری از وارد آمدن صدمات جدی

به موتور ،اجازه ندهید عقربه دورس��نج در

محدوده قرمز قرار گیرد.

صفحه نمایش حاوی اطالعات ذیل میباشد :

 .1کیلومترشمار ( )ODOکل مسافت طی شده را
نمایش میدهد.

 .2مسافتس���نج س���فر ( )TRIPپس از تنظیم بر
روی صفر ،کل مس���افت طی شده تا  1000 Kmرا
نشان داده و مجدد ًا صفر میشود.

 .3با فشار دکمه صفر ،مسافتسنج سفر را صفر
نمایید.
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 چراغها و آژیرهای هشدار
در صورتی که چراغ هشدار روشن شده یا آژیر هشدار به صدا در آید

اقدامات الزم

()a

در صورت درگیر نبودن ترمز دس���تی ،خودرو را بالفاصل���ه متوقف نموده و به نمایندگیهای
مجاز شرکت بمخودرو مراجعه نمایید.

)(b

کمربند ایمنی راننده را ببندید.

(چراغ و آژیر)

در صورتی که چراغ هشدار روشن شده یا آژیر هشدار به صدا در آید
)(g
()h

اقدامات الزم
تمامی دربها را ببندید.

SRS

برای تنظیم و تعمیر خودرو بالفاصله به نمایندگیهای مجاز شرکت بم خودرو مراجعه نمایید.

)(c

خودرو را متوقف نموده و باتری و سیم آن را چک کنید.

)(i

اخطار برخورد از پشت با موانع.

)(d

خودرو را متوقف نموده و سطح روغن موتور را چک نمایید.

)(j

دمای آب باال میباشد .خودرو را متوقف نموده و سیستم خنککننده و آب رادیاتور را چک نمایید.

)(e

برای کنترل و تعمیر خودرو بالفاصله به نمایندگیهای مجاز شرکت بم خودرو مراجعه نمایید.

)(k

به میزان الزم سوختگیری نمایید.

)(f

برای کنترل و تعمیر خودرو بالفاصله به نمایندگیهای مجاز شرکت بم خودرو مراجعه نمایید .در
صورتی که چراغ هشدار نیز روشن میشود.
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||( )aچراغ هشدار نقص سیستم ترمز
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چراغ هش���دار به مدت کوتاه عادی بوده ،بیانگر

پ���س از قرار گرفتن س���وئیچ خ���ودرو در وضعیت

وجود مشکل نمیباشد.

هش���دار ،ترمز دس���تی درگیر بوده یا سطح روغن

شود ،نشاندهنده ایراد در سیستم  OBDاست.

روش���ن « »ONدر صورت روش���ن ش���دن چراغ
ترمز پایین میباشد.

Ó  Óاخطار

رانندگ��ی ع��ادی و ب��ه مدت طوالن��ی ،حین

پایی��ن ب��ودن س��طح روغ��ن ترم��ز بس��یار

خطرناک میباشد.

در صورت بروز ش���رایط ذیل  ،جهت کنترل و تعمیر

خودرو ب���ه نمایندگیهای مجاز ش���رکت بم خودرو

مراجعه نمایید.

zzحین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن
« »ONبا وج���ود درگیر بودن ترمز دس���تی ،چراغ
روشننمیشود.

zzحین قرار داش���تن س���وئیچ خودرو در وضعیت
روش���ن « »ONو خ�ل�اص بودن ترمز دس���تی،

چراغ روش���ن است.حین رانندگی ،روشن شدن

zzاگر چراغ  ABSبه همراه چراغ ترمز دستی روشن

Ó  Óاخطار

در ص��ورت ب��روز ح��االت ذی��ل ،بالفاصله

خودرو را در مکانی ایمن متوقف نموده و با

نمایندگیهای مجاز شرکت بم خودرو تماس
حاصل نمایید.

||( )bچراغ آژیر هشدار باز بودن کمربند ایمنی

در صورتی که حین رانندگی چراغ با نور کم روشن

در صورت وجود عیب در سیس���تم  OBDموتور،

مش���کل ش���ده اس���ت .لطف ًا برای کنت���رل و تعمیر

بالفاصله خ���ودرو را در مکانی امن متوقف نموده و

روش���ن ش���دن چراغ در اولین فرصت ممکن برای

مراجعه نمایید.

چراغ هش���دار بس���تن کمربند ایمن���ی را به راننده

ش���د (سوس���و زده) یا به طور دائمی روشن شود،

پس از چرخاندن سوئیچ خودرو از وضعیت روشن

موتور را خاموش کنید ،سپس با نمایندگیهای مجاز

یادآوری میکند.

« »ONب���ه وضعی���ت « »STARTدر صورت عدم
بستن کمربند راننده ،چراغ هشدار روشن میشود،

تا  30ثانیه یا زمانی که راننده کمربند خود را ببندد،
روشن میماند.

||( )cچراغ هشدار شارژ باتری

شرکت بم خودرو تماس حاصل نمایید.

حین درجا کار کردن موتور ممکن اس���ت المپ با

در صورتی که حین گاز دادن متناوب موتور ،المپ

ثانیه روشن ش���ده و سپس خاموش میشود .پس

میزان روغن باید بین عالمتهای حداکثر و حداقل

چراغ هشدار روشن شده و روشن میماند.

مدت طوالنی روش��ن است .در این شرایط،
احتم��ا ًال سیس��تم ترمز دچار اش��کال ش��ده

مش���کلی در سیستم ش���ارژ وجود دارد .تجهیزات

روی گیج روغن باشد.

اس��ت ک��ه میتوان��د فاصل��ه ترمزگی��ری را

افزایش ده��د .برای ترمز اضط��راری ،پدال
ترمز را با نیروی بیشتری فشار دهید.

zzحین روشن بودن چراغ هشدار "،"ABS

چراغ هشدار ترمز نیز روشن میشود.

در ش��رایط ای��راد سیس��تم  OBDحی��ن

ترمزگی��ری ،سیس��تم  ABSعم��ل نکرده و

ع�لاوه بر این خودرو در ش��رایط ناپایداری

قرار دارد.

را بالفاصله خاموش نموده و برای کنترل و تعمیر
خودرو به نمایندگیهای مجاز ش���رکت بم خودرو
مراجعه نمایید.

||( )dچراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور

این چراغ برای هشدار پایین بودن فشار روغن به

کار میرود.

||( )fچراغ هشدار «»ABS

مداوم روشن میشود.

رانندگی ،دلیلی بر وجود نقص در سیستم نمیباشد.

اضطراری به مدت کوتاهی روشن شود.

zzحی��ن روش��ن ب��ودن موت��ور ،ب��ا وج��ود

الکتریک���ی از قبیل کولر ،فن تهوی���ه ،رادیو و غیره

شرکت بم خودرو مراجعه نمایید.

روش���ن « ،»ONچراغ خاموش بوده یا به طور

پ���س از قرار گرفتن س���وئیچ خ���ودرو در وضعیت

نور کم روشن شده (سوسو زده) و یا پس از ترمز

این چراغ برای نمایش خالی شدن باتری به کار میرود.

خالص بودن ترمز دس��تی ،چراغ هشدار به

کنت���رل و تعمیر خ���ودرو ب���ه نمایندگیهای مجاز

zzحین قرار گرفتن س���وئیچ خ���ودرو در وضعیت

zzحین رانندگی چراغ بطور مداوم روش���ن باش���د.

خاموش شود ،غیرعادی است.

در صورت روش���ن شدن این چراغ حین رانندگی،

این چراغ هش���دار روش���ن میش���ود .در صورت

خودرو به نمایندگیهای مجاز ش���رکت بمخودرو

Ó  Óاخطار

در صورت روشن ش��دن چراغ هشدار ،حتی

برای فاصله کوتاهی رانندگی نکنید ،در غیر

این صورت موتور صدمه خواهد دید.

||( )eچراغ هشدار نقص سیستم OBD
(سیستم تشخیص عیب موتور)

روش���ن « ،»ONچراغ هش���دار « »ABSحدود 3
از آن در صورت وجود مشکل در سیستم «»ABS
حین روشن ش���دن چراغ هشدار سیستم «»ABS

(چراغ هش���دار سیس���تم ترمز خاموش اس���ت)،

روشن ش���دن چراغ هش���دار ،به مدت کوتاه حین

Ó  Óاخطار

حین روشن شدن چراغ هشدار سیستم ترمز

و چ��راغ هش��دار " "ABSب��ه ط��ور همزمان،

خ��ودرو را در مکان��ی ایمن متوقف نموده و با

سیستم « »ABSغیر فعال شده ،اما ترمز به طور

نمایندگیهای مجاز شرکت بم خودرو تماس

ترم���ز بر روی جاده خیس ،حی���ن غیر فعال بودن

در این ش��رایط ،حین ترمز کردن ،سیس��تم

ع���ادی عمل میکند .در صورت ترمز اضطراری یا

سیستم « ،»ABSممکن است چرخها قفل شوند.

در ص���ورت بروز ه���ر یک از ش���رایط ذیل ،بخش
مانیتور ش���ده توسط سیستم دچار

حاصلنمایید.

" "ABSغیر فعال بوده و همچنین خودرو به
شدت ناپایدار میباشد.

 58راهنمای مالک لیفان 620

||( )gچراغ هشدار باز بودن دربها
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||( )iچراغ نشانگر حرکت دنده عقب

و برطرف نمودن آن به دستگاه خاصی نیاز است،

چراغ هشدار باز بودن دربها باید خاموش شود.

مراجعه نمایید.

قرار داده ولی استارت نزنید.

تا بستن کامل تمامی دربها ،چراغ روشن میماند.

هنگام قرار دادن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن

ل���ذا ب���ه نمایندگیهای مجاز ش���رکت ب���م خودرو

حین قرار داش���تن س���وئیچ خ���ودرو در وضعیت

عقب ( ،)Rدر صورتی که فاصله بین عقب خودرو

||( )mچ��راغ هش��دار  - SVSچ��راغ هش��دار در

تمام���ی چراغهای هش���دار به جز چراغ هش���دار باز

که بیانگر عملکرد عادی کمربند ایمنی کشنده جلو

شده و به تناسب فاصله  ،آژیر میکشد.

در صورت بروز مش���کلی در موتور به جز سیستم

هش���دار « »ABSمیبایست خاموش شده و پس از 5

قرار میگیرند که بیانگر وجود مشکل نمیباشد.

سیس���تم چراغ هش���دار برای کنترل  ECUکیسه

این چراغ برای هش���دار دمای بس���یار باالی مایع

خطا و برطرف نمودن آن به دس���تگاه خاصی نیاز

در صورت عدم روش���ن ش���دن هر یک از چرا غها

تمامی دستگاههای جانبی قابل فعال شدن هستند.

هوا ،چراع هش���دار ،اتصاالت و منبع تغذیه تعبیه

در صورت سوس���و زدن چراغ یا روش���ن شدن آن

مراجعه نمایید.

ش���رکت بم خ���ودرو جهت کنت���رل و تعمیر خودرو

« »ONممکن است عقربه سرعتسنج حرکت نماید،

رادیاتور و مای ع خنککننده موتور را کنترل نموده

 کنت�رل چراغهای هش�دار و تعمیر آنها
در صورت نیاز

||( )hچراغ هشدار «»SRS

روش���ن « ،»ONچراغ به مدت  5ثانیه روشن شده

و کیسههای هوا میباشد.

هوا ،مجموعه کمربند ایمنی کش���نده ،وسیله شارژ
ش���ده اس���ت .در صورت بروز هر یک از ش���رایط

ذیل ،اش���کال در بخشی از سیس���تم توسط چراغ

هشدار ،شناسایی شده است یا سیستم غیر فعال
می باشد .در این مواقع بالفاصله با نمایندگیهای

مجاز شرکت بم خودرو تماس بگیرید.

zzپس از قرار دادن س���وئیچ خ���ودرو در وضعیت
روش���ن « ،»ONچراغ روشن نش���ده یا به طور

مداوم روشن میماند.

zzحین رانندگی چراغ سوسو زده یا روشن شود.

« »ONو قرار داشتن دسته دنده در موقعیت دنده
مانعی کمتر از 1/5 mباش���د ،چراغ نشانگر روشن

||( )jچراغ هشدار دمای مایع خنککننده موتور
خنککننده موتور به کار میرود.

حین رانندگی ،خودرو را متوقف نموده  ،میزان آب
و مجدد ًا پر نمایید .در همین حال نحوه کار کرد فن
الکتریکی را نیز کنترل نمایید.

||( )kچراغ هشدار سوخت ناکافی

در اولین فرصت ممکن سوختگیری نمایید.

||( )lچراغ هشدار BCM

در صورتی که رادار حس���گر صدمه دیده باش���د،
این چراغ روشن میش���ود .برای خواندن کد خطا

سیستم پاشش سوخت

 ،OBDاین چراغ روشن میشود .برای خواندن کد
است ،لذا به نمایندگیهای مجاز شرکت بمخودرو

 .1ترمز دستی را درگیر نمایید (بکشید).

 .4س���وئیچ خودرو را در وضعیت روشن «»ON

 سوئیچ خودرو ،گیربکس دندهای و ترمز دستی

بودن دربها باید روشن شده ،حدود  3ثانیه بعد چراغ

 س�وئیچ مجهز به مکانیزم قفل خودکار
غربیلک فرمان

ثانیه چراغ هشدار  SRSنیز باید خاموش شود.

ط���ی مراحل باال ،مراجعه ب���ه نمایندگیهای مجاز

که به معنی وجود مشکل نمیباشد.

ضروری میباش���د.

پس از قرار گرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت تجهیزات
پ���س از ق���راردادن س���وئیچ خ���ودرو در وضعی���ت

 .2دربها را یکی یکی باز نمایید.

وضعیت روشن « »ONقرار میگیرد.

 .3دربها را ببندید.

و نشانگر دمای مایع خنککننده موتور بر روی صفر

پس از قرار گرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن

چراغ هش���دار سیس���تم ترمز دس���تی باید روشن

چراغ هشدار باز بودن دربها باید روشن شود.

« »STARTعقربه دورس���نج ،درجه نشانگر سوخت

پس از قرار گرفتن سوئیچ خودرو وضعیت روشن «»ON

« »STARTخودرو آماده استارت خوردن میباشد.

شود.

پ���س از ق���رار گرفتن س���وئیچ خ���ودرو در وضعیت

پ���س از رها کردن ،س���وئیچ ب���ه ط���ور اتوماتیک در
برای اطالع از نحوه استارت زدن فصل  3را مطالعه

نمایید.

جانب���ی « ،»ACCتجهیزات جانبی از قبی���ل رادیو را
میتوان فعال نمود ،اما موتور روشن نمیباشد.

در صورت باز ش���دن درب س���مت راننده حین قرار

گرفتن س���وئیچ خودرو در وضعیت تجهیزات جانبی
« »ACCیا قفل « ،»LOCKآژیر هش���دار برداش���تن

سوئیچ خودرو را به راننده یادآوری میکند.
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« »LOCKبیانگر خاموش بودن موتور و قفل ش���دن

Ó  Óتوجه

غربیل���ک فرمان میباش���د .س���وئیچ را فق���ط در این

در صورت��ی که تعویض دن��ده به دنده یک
مش��کل میباش��د ،پدال کالچ را مجدد ًا فشار

وضعیت میتوان جا زد.

ب���رای قرار دادن س���وئیچ در وضعی���ت « »ACCیا

دهید ت��ا راحتتر بتوانید دن��ده را تعویض

حین استارت زدن موتور ممکن است سوئیچ خودرو

حی��ن تعویض از دنده به دنده عقب ،ابتدا

نمایید.

« »LOCKجا زدن کامل آن ضروری میباشد.

دس��ته دن��ده را در وضعی��ت خ�لاص ق��رار

در وضعی���ت قفل « »LOCKگیر کرده باش���د .برای

داده ،توقف کامل نمایید و سپس دنده عقب

آزاد نمودن آن ،ابتدا از جا زدن کامل سوئیچ اطمینان
حاصل نموده و س���پس حین چرخان���دن غربیلک به

سمت چپ و راست ،سوئیچ را بچرخانید.

Ó  Óاخطار

برای پیشگیری از خالی شدن باتری و صدمه

ندیدن اس��تارت ،حین خاموش بودن موتور،
س��وئیچ را در وضعی��ت روش��ن " "ONنگه

ندارید.

 گیربکس دندهای

ب��ر روی س��ر دس��ته دن��ده گیربک��س دن��دهای ،ط��رح

تعویض دنده طراحی شده است.

حین تعویض دنده ،پدال کالچ را کام ًال به سمت پایین
فش���ار داده ،با اهرم دسته دنده کار کرده ،سپس به

آهستگی پدال کالچ را رها کنید.

Ó  Óاخطار

جهت پیش��گیری از صدمه دی��دن گیربکس

حی��ن رانندگ��ی ،هرگز دن��ده را به وضعیت
دن��ده عقب جابجا نکنی��د؛ پیش از تعویض
دن��ده ب��ه دن��ده عقب ،توق��ف کام��ل خودرو

ضروری میباشد.

هرگ��ز به مدت طوالنی پای خود را روی پدال

کالچ ق��رار ندهی��د ،در غیر این ص��ورت کالچ
ساییده شده و صدمه خواهد دید.

بگیرید.

||انتخاب دنده مناسب

براس���اس س���رعت خ���ودرو و دور موت���ور ،دنده

صحی���ح را انتخ���اب نمایی���د .این عم���ل منجر به

مصرف اقتصادی س���وخت ،حفاظ���ت از موتور و

افزایش طول عمر آن میگردد.

تعویض خیلی س���ریع دنده به دنده باالتر منجر به
خفه کردن و یا تغییر خیلی آهسته به دنده پایینتر
منجر به خاموش کردن موتور میش���ود .رانندگی

ب���ا حداکثر دور موت���ور در تمام دندهه���ا به مدت

طوالنی منجر به س���ایش ش���دید موت���ور و به هدر

رفتن سوخت میگردد.

Ó  Óاخطار

حین تعویض دنده بر روی جادههای لغزنده

به شدت مراقب باشید .تعویض دنده ناگهانی
ممکن اس��ت منجر به سر خوردن یا چرخیدن
خودرو به دور خود شود.

Ó  Óتوجه

رانندگی با س��رعت مجاز قانونی را مدنظر

قرار دهید.

 ترمز دستی

||رانندگی اقتصادی

جدول زیر به صرفهجویی در مصرف س���وخت کمک
را برای رانندگی با سرعت دلخواه انتخاب نماید.

دنده  1به 2
دنده  2به 3
دنده  3به 4
دنده  4به 5

صرفهجویی در مصرف س���وخت تا آنجا که ممکن

است سعی کنید با دنده  5رانندگی نمایید.

جه���ت اطالع از درگی���ر بودن ترمز دس���تی چراغ
هشدار سیستم ترمز روی صفحه نشانگرها تا آزاد

دستی و خاموش شدن چراغ هشدار سیستم

ترمز اطمینان حاصل نمایید.

30
45

دور در دقیقه موتور کمتر از دنده  4می باشد .برای

( )3ترمز دستی را آزاد کنید (.)3

Ó  Óتوجه

15

دنده  ،5دنده رانندگی با سرعت زیاد است که در آن

( )2دکمه قفل ( )2را فشار دهید.

zzپیش از رانندگی از آزاد ش��دن کامل ترمز

محدوده سرعت km/h

70

آزاد نمودن :

( )1دسته دنده ( )1را به آرامی باال بکشید.

شدن ترمز دستی روشن خواهد ماند.

میکند ،بر طبق جدول زیر راننده میتواند دنده صحیح

دنده مناسب

نگهداشته ،سپس ترمز دستی را باال بکشید.

zzدر ص��ورت ع��دم آزاد ش��دن کام��ل ترم��ز

دستی حین رانندگی ،ترمز به شدت داغ شده
حین متوقف نمودن خودرو ،برای پیش��گیری از س��ر

خوردن ،ترمز دستی را بکشید.

درگی��ر ک��ردن  :دس���ته ترمز دس���تی را بکش���ید،

ب���رای ثابت نگهداش���تن بهتر ،ابتدا پ���دال ترمز را

در نتیجه ترمز گرفتن ضعیف شده یا ترمز
دچار نقص خواهد شد.

بهترینمصرفسوخت،دربازه 3000تا 4000دوردردقیقه
موتور میباش���د.
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 سیستم صوتی خودرو
 استفاده از سیستم صوتی خودرو
||قابلیتها

 .1پخش WMA/ MP3/ CD

 .2مجهز به رادیوی داخلی FM/AM
 .3ساختار ضد شوک

 .4حداکثر قدرت خارجی 30W X 4

 .5قابل اتصال به ( CDC/ USBسیدی چنجر)
 .6نمایشگر فاصله تا مانع در دنده عقب
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|| نمایش تصویری پخشکننده سیدی خودرو
 . 1کلید فش���اری روش���ن  /خاموش و کلید کنترل بلندی
صدا (سمت چپ)
 . 2کلید فشاری تنظیم مجدد سیستم و کلید کنترل حالت
صدای در حال پخش (سمت راست)
دکمه خارج نمودن سیدی
.3
 . 4کلید حالت بیصدا
 . 5کلید انتخاب حالت پخش SRC
حرکت به س���مت جل���و و عقب در پخش و
/
.6
تنظیم موج رادیو
 . 7کلید انتخاب باند /فرکانس ()AST
 . 8کلید تنظیمات (اسکن)

 . 9کلید تکرار ()RPT

 . 10کلید 2
 . 11کلید (
 . 12کلید 5
 . 13کلید  6پخش تصادفی ()RDM
 . 14سوکت استفاده از پخشکننده جانبی USB
 . 15صفحه نمایش LCD
 . 16ورودی CD
 / 3 )Dکلید (

4 )D

 ش�رح عملکردها ،کلیدها و دکمههای
دستگاه پخشکننده سیدی
||کلی��د فش��اری روش��ن /خام��وش و کلی��د کنترل

بلندی صدا (سمت چپ)

جهت روش���ن نمودن دس���تگاه کلی���د را یک بار و
جهت خاموش نمودن مجدد ًا کلید را فشار دهید.

جهت افزایش صدا ،کلید را در جهت عقربههای ساعت

و جهت کاه���ش در خالف جهت عقربههای س���اعت
بچرخانید.

||کلید فش��اری تنظیم مجدد سیستم  SELو کلید
کنترل حالت صدا (سمت راست)

برای وارد شدن به حالت تنظیم صدا به ترتیب زیر

کلید  SELرا فشار دهید .برای تنظیم حالت انتخابی

کلید را بچرخانید.

( EQ zzبمی  - BASSزیری  ،TREتنظیمات پیش
فرض ،جاز  ،JAZZوکال  ،VOCALپاپ ،POP

کالسیک  CLASSICو راک .)ROCK

 BAL zzتعادل بین بلندگوهای چپ و راست (10L,
.)10F ,..… ,….., L=R

 FADER zzتع���ادل بین بلندگوه���ای جلو و عقب
(.)10R ,..… ,10F, ….., F=R

 LOUD zzتقویت صدا (روشن ،ONخاموش.)OFF

ت SETUP MODE
برای انتخ���اب هر یک از حال��� 

کلید را بچرخانید .در حالت جستجوی دستی کلید را

بچرخانید تا فرکانس را انتخاب نمایید.برای تنظیم
مجدد سیس���تم کلید  SELرا بیش از  5ثانیه فش���ار

دهید.

||کلید حالت بیصدا

بیصدا (حالت رادیو)

بیص���دا و توق���ف در پخ���ش س���یدی USB ،و
س���یدی چنجر

||کلید انتخاب حالت پخش SRC

برای انتخاب هر کدام از حالتهای پخش سیدی،

 USBو ( CDCسیدی چنجر) در صورت اتصال
کلید را فشار دهید.
/

در حالته���ای پخ���ش رادی���و برای جس���تجو بین
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فرکانس پایی���ن /باال دکمه را به ص���ورت لحظهای
فشار دهید .در حالت پخش سیدی  USBو سیدی

آشنایی با خودرو 65

 TIMEzzزم���ان [ OFFخام���وش( 12H ،دوازده
س���اعته)( 24H ،بیس���ت و چهار ساعته)]حالت

چنجر ،ب���رای انتخاب آهنگ قبلی /بعدی به صورت

زمانی مورد نظر را انتخاب نمایید.

جلو /یا عقب به مدت طوالنی فشار دهید.

آمریکای���ی LATIN ،التین ASIA ،آس���یایی]منطقه

لحظهای فش���ار داده و برای حرکت سریع به سمت

||کلید انتخاب باند /فرکانس ()AST

RADIOzzرادیو[EUROPEاروپاییAMERICAN ،
رادیویی را انتخاب نمایید.

در حالت پخش رادیو ،ب���رای حرکت به ترتیب بین

[ TUN zzاتوماتیک  ، AUTOدس���تی ]MANUAL

را به صورت لحظهای فش���ار دهید .برای جستجوی

 ،]LOC, DX] SRCH zzمحدوده جس���تجو بلند/

بانده���ای  AM2 /AM1 /FM3 /FM2 /FM1کلی���د
اتوماتی���ک بین تمام ایس���تگاههای رادیویی یک باند
به مدت طوالنی فش���ار دهید 6 .ایستگاه با قویترین

فرکانسها ب���ه ترتیب درون ایس���تگاههای انتخابی

ذخیره میشوند.

||کلید تنظیمات (اسکن)

ب���رای وارد ش���دن به تنظیم���ات سیس���تم ،کلید را

به صورت لحظهای فش���ار دهید ،برای وارد ش���دن
ب���ه تنظیمات زیر ب���ه ترتیب ،کلید را فش���ار داده و

جهت انتخاب هر ک���دام از گزینهها درون هر یک از
تنظیمات ،کلید چرخشی سمت راست را بچرخانید.

حالت تون را به طور دلخواه انتخاب نمایید.

فراخوان لیست پخش را فعال میکند.

در حالت پخش  ،USB/CDجهت انتخاب منوی قبلی/

در حال���ت پخ���ش رادی���و ،جه���ت گ���وش دادن به

در حالت پخش  ،CDCبرای انتخاب سیدی قبلی /بعدی

به صورت لحظهای فشار دهید .برای ذخیره شدن

||کلید 5

||کلید  1تکرار ()RPT

ایستگاه رادیویی ذخیره ش���ده در کلید  ،1کلید را
ایستگاه رادیویی حاضر در کلید  ،1کلید را به مدت

طوالنی فشار دهید .در حالت پخش CDC/ USB/
 CDبرای تکرار لیست پخش فشار دهید.

||کلید 2

کوتاه را انتخاب نمایید.
ND
 2دوب���ار ON ،روش���نOFF ،
] BEEP zz

رادیویی ذخیره شده در کلید  ،2کلید را به صورت

 ON] LOG zzروش���ن OFF ،خاموش] ،در صورت

رادیویی حاضر در کلید  ، 2کلید را به مدت طوالنی

خاموش]حالت صدای بیپ را انتخاب کنید.

خاموش بودن خودرو با انتخاب  ONمیتوان بیش

از یک ساعت از سیستم استفاده نمود.

در حالت پخش رادیو ،جهت گوش دادن به ایستگاه
لحظهای فش���ار دهید .برای ذخیره شدن ایستگاه

فشار دهید.

||کلید (

 / 3 )Dکلید (

4 )D

 ،START XXzzب���رای تنظیم���ات اولی���ه میزان

در حالت پخش رادیو ،جهت گوش دادن به ایستگاه

در حالت رادیو ،فش���ار طوالنی م���دت کلید حالت

لحظهای فش���ار دهید .برای ذخیره ش���دن ایستگاه

حالت  USB/ CDفش���ار طوالنی مدت کلید حالت

فشار دهید.

بلن���دی ص���دا.

فراخوان ایستگاههای رادیویی را فعال میکند ،در

رادیویی ذخیره شده در کلید  ،4/3کلید را به صورت
رادیویی حاضر در کلید  ،4/3کلید را به مدت طوالنی

بعدی به صورت لحظهای فشار دهید.

فشار دهید.

در حالت پخش رادیو ،جهت گوش دادن به ایستگاه
رادیویی ذخیره شده ،کلید  5را به صورت لحظهای

فشار دهید .برای ذخیره ش���دن ایستگاه رادیویی

حاضر در کلید  ، 5کلید را به مدت طوالنی فشار دهید.

||کلید  6پخش تصادفی ()RDM

در حالت پخش رادیو ،جهت گوش دادن به ایس���تگاه

رادیویی ذخیره ش���ده در کلید  ،6کلی���د را به صورت

لحظهای فش���ار دهید .برای ذخیره ش���دن ایس���تگاه

رادیوی���ی حاضر در کلی���د  ، 6کلید را به مدت طوالنی
فشاردهید.

در حالت پخش  CDC/ USB/ CDبرای وارد شدن

به لیست پخش تصادفی فشار دهید.

 عملکردهای اولیه و تنظیمات ساختاری
||کلید انتخاب حالت عملکرد SRC

ب���رای انتخاب ه���ر یک از حالته���ای پخش CD،

 USBیا ، CDCکلید را فشار دهید.

||تنظیم ساعت

حین تنظیم ساعت در وضعیت دوازده ساعته ،12H

یا بیست و چهار س���اعته  ،24Hبرای وارد شدن به

تنظیمات زمان ،کلید  SELرا فش���ار دهید .چشمک
زدن س���اعت بیانگر امکان تنظیم ساعت میباشد،
برای تنظیم ساعت کلید سمت راست را بچرخانید،
کلید  SELرا مجدد ًا فشار دهید ،چشمک زدن دقیقه،
بیانگر امکان تنظیم دقیقه میباشد .برای تنظیم دقیقه

کلید سمت راست را بچرخانید.

پس از پای���ان تنظیمات جهت خ���روج ،کلید SET

را فش���ار داده و در صورت ع���دم انجام هیچ گونه
تنظیمات طی  10ثانیه ،زمان نمایش داده میشود.

||حالت بیصدا

در حال���ت پخ���ش رادی���و ،ب���رای بی ص���دا کردن

سیس���تم ،کلید را فش���ار داده ،جهت پخش مجدد

صدا کلید را مجدد ًا فشار دهید.

در حال���ت پخش  ،USB/ CDبرای بیصدا نمودن
سیس���تم یا متوق���ف نمودن پخش ،کلید را فش���ار
دهی���د ،ب���رای ادامه پخش لیس���ت پخش حاضر و

بازگرداندن صدا ،کلید را مجدد ًا فشار دهید.

||تنظیمات صدا

برای وارد ش���دن به ترتیب ب���ه تنظیمات ذیل کلید
 SELرا فش���ار دهید .ب���رای انتخ���اب گزینههای

متفاوت هر یک از تنظیمات ،کلید س���مت راست را

بچرخانید.

 – EQzzدر حالت  EQبرای انتخاب حالت صدای
دیجیت���ال TRE- BASS/ JAZZ/ VOCAL/

 POP/ CLASSIC/ ROCکلید س���مت راست
را بچرخانی���د .از می���ان ای���ن تنظیم���ات حالت
 BASS- TREتنظی���م ش���ده اس���تفاده کننده

میباشد .برای وارد شدن به هریک از تنظیمات
 SELرا فش���ار دهید 11 .س���طح ب���رای تنظیم
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می���زانصدا (..… BASS 00 .… BASS -10

غیرفعال نمودن حالت تقویت بر روی حجم صدا

جهت خارج ش���دن کلید « »SELرا فشار دهید .در

 30ایستگاه رادیویی ذخیره خواهد شد.

پیش تنظیم میباشد .برای وارد شدن به حالت

صدای کم ،از آنجا که گوش انسان سیگنالهای

ص���دا باالتر از  20باش���د ،پس از روش���ن نمودن

کلید

 )BASS 10وجود دارد ک���ه  BASS 00حالت
صدای فرعی ،کلید  SELرا مجدد ًا فشار دهید.

کلید سمت راس���ت را بچرخانید .حین پخش با
ب���ا ص���دا و فرکانس پایین را نمیش���نود ،فعال

مح���دوده تنظیمات کام ًال مش���ابه صدای فرعی

نمودن بلندی صدا میتواند فرکانسهای پایین

س���متراس���ترابچرخانید.

در صورت فعال بودن حالت حجم صدا ،عالمت

میباش���د .برای انتخاب ه���ر یک از حاالت کلید
zzحی���ن انجام تنظیمات تعادل صدا ،کلید س���مت
راس���ت را بچرخانید تا تعادل بی���ن بلندگوهای

راست و چپ را تنظیم نمایید.

را تقویت نموده ،در نتیجه صدا را بهبود بخشد.

« »LOUDبر روی صفحه الس���یدی سیس���تم
صوتی به نمایش در میآید.

||تنظیم بلندی صدا

صورتی ک���ه حین خاموش نمودن خ���ودرو بلندی

سیستم صوتی با صدای  20روشن میشود.

در صورتی که میزان صدا بر روی  20یا کمتر از آن

به طور مثال  15قرار داشته باشد ،سیستم صوتی با
بلندی صدای  15آغاز به کار خواهد نمود.

||عملکرد رادیو

در حال���ت پخ���ش  ،USB/CDبرای فع���ال نمودن

رادیو کلید فرکانس  ASTو  BANDرا فشار دهید.

فرکان���س پایین ،کلید س���مت راس���ت را در خالف

جستجوی اتوماتیک

را به صورت لحظهای فشار دهید ،سیستم

فرکانس باال را جستجو نموده و پیغام «»SEARCH

در صفحه نمایش داده خواهد شد .پس از یافتن یک

شده و آماده شنیده شدن میباشد.

مورد نظ���ر کلید [ ]6-1را به مدت طوالنی فش���ار

ایستگاه رادیویی ،فرکانس آن در صفحه نمایش داده

ب���رای جس���تجوی فرکانس پایین کلی���د

را به

رادیویی ،جهت جس���تجوی ایس���تگاه رادیویی در

 BALL= Rحالت پیش تنظیم میباشد.

دادن به سیس���تم صوت���ی ،از ش���نیدن صداهای

فرکانسه���ای AM2 /AM1 /FM3 /FM2 /FM1

شنیده شدن میباشد( .برای عملکرد ،در تنظیمات

حاصل نمایید.

جستجوی اتوماتیک

راست) تنظیم نمایید).

BAL10R

 ) . . R . . . BALوج���ود دارد ک���ه

zzحی���ن انجام تنظیمات تعادل صدا ،کلید س���مت
راس���ت را بچرخانید تا تعادل بی���ن بلندگوهای

راست و چپ را تنظیم نمایید.

 21س���طح برای تنظیم تعادل (F = R . . 10 F

 ) . . . FAD FAD10Rوج���ود دارد ک���ه F= R
حالت پیش تنظیم میباشد.

zzحین انج���ام تنظیمات حجم صدا ب���رای فعال/

بی���رون ،همانند ب���وق خودروهای دیگ���ر اطمینان

||START XX

کلید  ASTرا به صورت لحظهای فشار دهید.

ب���رای جس���تجوی اتوماتی���ک بی���ن فرکانسهای

تنظیمات اولیه بلندی صدا .برای تنظیم بلندی صدا

مختلف و ذخیره ش���ش فرکانس قویت���ر به ترتیب

 »XXکلی���د « »VOLرا ب���ر روی  20ق���رار داده و

دهید .سیستم دارای  5فرکانس میباشد که میتوان

بر روی  ،20حین قرار داشتن در حالت «START

درکلیدهای  ،6-1کلید  ASTرا به مدت طوالنی فشار

 6ایستگاه را درون کلیدها ذخیره کرده ،بدینترتیب

سیس���تم حالت جستجو را در ( AUTOکلید سمت

جستجوی دستی

ب���رای تنظیم ب���ر روی فرکانس باال ،کلید س���مت

راس���ت را در جهت عقربههای س���اعت چرخانده
یا کلید

را فش���ار دهید ،ب���رای تنظیم بر روی

الکتریک���ی و مکانیک���ی خارجی وارده به دیس���ک

دهید .برای گوش دادن به ایس���تگاه ذخیره ش���ده

پس از جس���تجوی ایس���تگاه رادیوی���ی ،فرکانس

برای تنظیم بلن���دی صدا کلید  VOLرا بچرخانید،

دس���تگاه پخ���ش س���یدی در براب���ر ش���وکهای

دهید ،دس���تگاه بهطور اتوماتیک سیدی را پخش

فراخوانی ایستگاههای رادیویی

آن در صفحه نمایش داده ش���ده ،ایس���تگاه آماده

||پخش CD/MP3

ب���رای ذخیره ایس���تگاه رادیویی حاض���ر در کلید

صورت لحظهای فشار دهید .پیغام «»SEARCH

در صفحه نمایش داده میشود.

جستجو توقف یابد.

سیدی MP3 ،و  12 ،MWAسانتیمتری مقاومت

در ه���ر ی���ک از کلیدها ،آن را به ص���ورت لحظهای

انتخاب باند ،فرکانس

محدوده تغییرات بین  50-0میباشد .حین گوش

حالت جستجو را در  MANUALتنظیم نمایید).

ذخیره ایستگاه رادیویی /تون

 21س���طح برای تنظیم تع���ادل (BALL = 10 L

در حال���ت پخ���ش رادیو ،ب���رای تغیی���ر حالت بین

جه���ت عقربههای س���اعت چرخانده ی���ا کلید

را فش���ار دهید( .برای عملکرد ،در تنظیم سیستم

تا با فشار طوالنی مدت هر یک از کلیدها ،عملیات

بفشارید.

میکند .س���یدی بدون خش را درون دستگاه قرار

نم���وده ،پیغام « »CDب���ر روی صفحه به نمایش

در میآید .در صورت عدم وجود س���یدی ،پیغام
« »NO CDنمایش داده میشود.

برای وارد ش���دن به حالت فراخوانی ایستگاههای

 .1حین وارد نمودن سیدی ،سمت برچسبدار آن

باند خاصی ،کلید  SETرا به مدت طوالنی فش���ار

 .2حین قرار داش���تن سیدی درون دستگاه ،برای

دهید .پیغام « »SEARCHدر صفحه نمایش داده
میش���ود .پس از جستجوی ایستگاههای رادیویی

باند و فرکانس آن بر روی صفحه نمایش داده شده
و به مدت  15ثانیه پخش میش���ود ،سپس عملیات

جستجوی ایس���تگاه رادیویی دیگر ادامه یافته

باید رو به باال باشد.

پخش سیدی ،کلید  SRCرا فشار دهید.

 .3حین پخش سیدی ،شماره آهنگ و مدت زمان
پخش نمایش داده ش���ده ،حی���ن پخش  ،MP3نام

آهنگ و نام فایل نمایش داده میشود.
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 .4پ���س از اتمام لیس���ت پخش ،دس���تگاه به طور
اتوماتیک به ابتدای لیست پخش باز میگردد.

||پخش USB

Ó  Óتوجه

حی���ن اتص���ال تجهی���زات جانبی صوت���ی ،USB

zzهرگز هیچ کدام از بخشهای رادیو را جدا
نکرده یا مجدد ًا نصب نکنید.

دهید ،دس���تگاه به ط���ور اتوماتیک ب���ه حالت قبلی

داده میش���ود ،در صورت ع���دم اتصال «»USB

نمایید که صدمهای به ش��نوایی ش��ما وارد

خارج نکردن سیدی طی  10ثانیه ،سیدی به طور

صورت اتص���ال  ،USBبرای انتخاب حالت پخش

||دکمه خارج نمودن سیدی

ب���رای خ���ارج نمودن س���یدی دکمه

را فش���ار

پخ���ش USB ،ی���ا رادیو باز میگ���ردد .در صورت

اتوماتیک به داخل دس���تگاه باز گشته ،ولی پخش

آغاز نخواهد ش���د .برای پخش سیدی کلید SRC

را فشار دهید.

||محافظت از سیدی

zzاز لمس کردن سطح سیدی خودداری نمایید.

zzجه���ت جلوگی���ری از صدم���ه دیدن س���یدی و
یا نشس���تن گ���رد و خاک پس از خ���ارج نمودن

سیدی را درون محفظه خود قرار دهید.

zzاز قرار دادن س���یدی در مع���رض گرما یا نور
آفتاب خودداری نمایید.

zzحین برداشتن سیدی ،آن را از لبههای بیرونی
و سوراخ مرکزی بردارید.

سیس���تم بهطور اتوماتیک به وضعیت پخش USB

تغیی���ر حالت داده ،پیغام  USBدر صفحه ،نمایش

پیغ���ام « »NO USBنمای���ش داده میش���ود .در
 ،USBکلی���د  SRCرا فش���ار دهید .پ���س از اتمام
فایلهای درون  USBدستگاه به طور اتوماتیک از

ابتدای فایلها ،آغاز خواهد کرد.

||تنظیم مجدد

zzلطفاً میزان بلندی صدا را به نحوی تنظیم

نش��ده و صدای ترافیک از قبیل بوق ،سوت
پلیس و غیره را به راحتی بشنوید.

||نمایشگر دنده عقب

حین روش���ن بودن سیس���تم صوتی ،با ق���رار دادن
دس���ته دنده در دنده عقب ( ،)Rسیس���تم صوتی به

در صورت���ی که حی���ن اس���تفاده خطاهایی همانند

طور اتوماتیک در وضعیت توقف /بیصدا قرار گرفته

کردن ،قراردادن س���یدی و خارج نمودن سیدی

میشود که بیانگر حرکت دنده عقب خودرو میباشد.

برخ���ورد ،خطای حین روش���ن نم���ودن ،خاموش

رخ داد ،ب���رای ورود ب���ه حالت تنظی���م مجدد کلید
 SELرا بیش از  5ثانیه فشار دهید.

و پیغ���ام « »TEL CALLدر صفح���ه نمای���ش داده
در ای���ن حال���ت سیس���تم صوتی قط���ع میگردد و
با نزدیک ش���دن به مانع در عق���ب خودرو صفحه

نمایشگر کیلومتر دنده عقب شروع به صدا میکند.

خطا
دستگاه دچار اشکال شده و هیچ پیغامی به نمایش در
نمیآید

علت

اشکال در اتصال سیمها
سوختن فیوز

برطرف نمودن

اتصال سیمها را تصحیح نمایید.

فیوز را با فیوز مشابه تعویض کنید.

دستگاه عمل کرده اما صدای خروجی بسیار پایین بوده
یا اص ًال وجود ندارد

کلید بلندی صدا را کنترل نمایید

بلندی صدا را افزایش دهید.

دریافت ضعیف کانالهای رادیو

آنتن به طور صحیح متصل نشده است

آنتن را کنترل نموده و به طور صحیح نصب نمایید.

از بلندگوهای س���مت راس���ت یا چپ صدایی خارج
نمیشود

یکی از بلندگوها بسته شده است

تعادل بین بلندگوهای راست ،چپ ،عقب و جلو را تصحیح
نمایید.

سیگنال رادیویی ضعیف

به حالت جستجوی دستی بروید.

ایستگاه رادیویی مورد نظر یافت نمیشود

اتصال اشتباه کابلها

اتصال کابلها را تصحیح نمایید.
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 سیستم کولر
 کلیدهای تنظیم
خطا

سیدی بیکیفیت

علت

نقص در پخش

فرمت سیدی درون دستگاه ،توسط دستگاه

عدم وجود صدا

اتصال اشتباه

سیدی در حال پخش میباشد ،اما صدایی شنیده

سیدی برعکس جا زده شده است.

نمیشود

قابل پخش نمیباشد.

سیدی بیکیفیت یا خشدار

کیفیت ضعیف صدا ،یا پرش سیدی

سیدی بیکیفیت یا خشدار

عدم امکان خارج نمودن سیدی

سیدی بیکیفیت یا نقص دستگاه

برطرف نمودن

سیدی را تمیز نمایید.

فرمت سیدی را کنترل نمایید.
اتصال را کنترل نمایید.

سیدی را به نحوی جا بزنید که سمت برچسبدار
آن باال باشد.

برای خروج سیدی دکمه

را بچرخانی���د .ب���رای افزایش میزان ه���وا در جهت
را فشار دهید ،در

صورت عدم امکان خارج نمودن ،با عاملیت مجاز
لیفان تماس حاصل نمایید.

||کلید تنظیم میزان هوای خروجی (سرعت فن)

جهت تنظی���م میزان ه���وای کلی���د را خروجی کلید

سیدی را تمیز نمایید.

سیدی را تمیز نمایید.

 . 1کلید روشن نمودن کولر ""A/C
 . 2کلی���د انتخاب گ���ردش مجدد ه���وای داخل یا ورود
ه���وای بی���رون
 . 3کلید گرمکن شیشه عقب
 . 4کلید تنظیم دمای هوای سرد /گرم
 . 5کلید تنظیم میزان هوای خروجی (سرعت فن)
 . 6کلید انتخاب جهت وزش دریچههای هوا

عقربههای ساعت ،برای کاهش میزان هوای خروجی

در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.

||کلید تنظیم دمای هوای سرد /گرم

برای تنظی���م دمای هوا ،کلی���د را بچرخانید.جهت
افزای���ش دما (خط نمایش قرمز رن���گ) کلید را در
جهت عقربههای س���اعت و جهت کاهش دمای هوا
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(خط نمایش آبی رنگ) در خالف جهت عقربههای
ساعت بچرخانید.
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 . 4وزش به سمت پایین  :جریان هوا از دریچههای

هوای پایینی و گرمکن و روی پاهای سرنش���ین و
شیشه جلو میوزد.

برای انتخاب ورود ه���وای بیرون یا گردش مجدد

هوای داخلی ،کلید مربوطه را فشار دهید.

 . 5وزش از دریچههای پشت شیشه جلو  :جریان هوا

از طریق دریچههای گرمکن به شیشه جلو میوزد.

کلی���د تنظیم حال���ت ورود ه���وا در وضعیت ورود

هوای بیرون قرار دهید.

||کلی��د انتخ��اب گ��ردش ه��وای داخل ی��ا ورود
برای انتخاب جهت وزش هوا کلید را بچرخانید

ه��وای بی��رون

جهت ورود هوای تازه بیرون ،کلید را فشار دهید،

جهت گ���ردش مجدد هوای داخل ،کلی���د را مجدد ًا
فشار دهید( .چراغ کلید خاموش است)

||کلید کولر «»A/C

برای انتخاب عملکرد سیس���تم کول���ر ،کلید تنظیم
میزان هوا را wچرخانده ،س���پس کلید « »A/Cرا

فش���ار دهید ،چراغ نش���انگر کلید روشن میشود.

برای لغو عملک���رد  ،A/Cکلی���د « »A/Cرا مجدد ًا
فشار داده و کلید تنظیم میزان هوای ورودی را در

« »0قرار دهید.

 تنظیم حالت دریچههای خروجی هوای سیستم

||نکات سودمند حین کار با سیستم کولر

zzبرای خنک کردن س���ریع خودرویی که در آفتاب
داغ قرار گرفته اس���ت ،چند دقیق���ه با پنجره باز
رانندگی نمایید.

zzدر ه���وای مرطوب ،جهت جلوگیری از تش���کیل

مه بر روی شیش���ه جلو ،از وزش هوای خنک به

سمت شیشه جلو خودداری نمایید.

zzبرایاطمینانازگردشکاملهوایداخلخودروقسمت
پایینصندلیهایجلورابافاصلهکافیقراردهید.

zzاز مسدود نشدن دریچههای ورود هوای تازه به داخل
اتاق،توسطبرگیابرفاطمینانحاصلنمایید.

zzدر هوای س���رد ،جهت تمیز نمودن برف یا بخار

 . 1وزش ب��ه س��مت جل��و  :ه���وای خروج���ی از

درون دریچ���ه ورودی ه���وا ،قرار دادن س���رعت

سرنشین میوزد.

ضروری میباش���د ،بدینترتیب تشکیل بخار بر

دریچههای مرکزی و جانبی داش���بورد به صورت

 . 2وزش به سمت جلو و پایین  :هوای خروجی از
دریچههای مرکزی و جانبی داشبورد و دریچههای
پایینی به صورت و پاهای سرنشین میوزد.

 . 3وزش ب��ه س��مت پایی��ن  :ه���وای خروج���ی از
دریچههای پایینی به پاهای سرنشین میوزد.

فن دمنده در بیش���ترین مقدار به مدت یک دقیقه

روی شیشهها کاهش مییابد.

zzحی���ن رانندگ���ی در جادهه���ای پر گ���رد و خاک
شیشهها را ببندید .در صورتی که پس از بستن
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شیش���ه ،باز هم گرد و خاک وارد خودرو میشود،

دریچههای گرمکن پایینی را انتخاب نمایید.

روی گ���ردش هوای داخل خودرو ق���رار داده و فن

برایحداکثرکارایی،تنظیماترابهنحوذیلانجامدهید:

توصیه میشود که به مدت کوتاه ورودی هوا را به
دمنده را در هر سرعتی به جز « »0تنظیم نمایید.

||گرمایش

برایحداکثرکارایی،تنظیماترابهنحوذیلانجامدهید:
سرعت فن دمنده  -هر وضعیتی به جز « » 0
دما -در محدوده گرم (محدوده قرمز)

کلید ورودی هوا -گردش هوای داخل خودرو
دریچههای خروجی هوا -دریچههای پایین
کولر -خاموش

zzبرای افزایش سریع دما ،گردش هوای داخل را
به مدت طوالنی فعال نمایید .جهت پیشگیری از

تشکیل مه بر روی شیشهها پس از افزایش دما

|| A/Cکولر

سرعت فن دمنده -هر وضعیتی بجز « » 0
دما -در محدوده سرد (محدوده آبی)

کلید ورودی هوا -گردش هوای داخل خودرو

دریچههای خروجی هوا -دریچههای مرکزی و جانبی
کولر – روشن

zzبرای کاهش س���ریع دما ،گردش هوای خارجی
را فعال نمایید.

||تهویه

برایحداکثرکارایی،تنظیماترابهنحوذیلانجام دهید:
سرعت فن دمنده -هر وضعیتی به جز « » 0
دما -در محدوده سرد (محدوده آبی)

به می���زان دلخواه ،ورودی هوا را بر روی هوای

کلید ورودی هوا -گردش هوای داخل خودرو

zzجه���ت کاه���ش رطوب���ت و افزایش دم���ا ،کلید

کولر -خاموش

تازه بیرون تنظیم نمایید.

« »A/Cرا فشار دهید.

zzجهت افزایش دمای داخل خودرو حین استفاده
از گرمکن یا برطرف نمودن بخار شیش���ه جلو،

دریچههای خروجی هوا -دریچههای مرکزی وجانبی

||رفع بخار

داخل شیشه جلو

ب���رای حداکثر کارای���ی ،تنظیمات را ب���ه نحو ذیل

انجام دهید :

سرعت فن دمنده  -هر وضعیتی به جز « » 0

برای افزایش دما -در محدوده گرم (محدوده قرمز)
کلید ورودی هوا -گردش هوای داخل خودرو

zzب���رای افزایش دما حی���ن برفکزدایی شیش���ه
جل���و ،دریچههای گرمکن و رفع بخار پایینی را

||کنترل و تعویض فیلتر هوای اتاق

انتخاب نمایید.

||دریچههای خروجی هوای جانبی

دریچههای خروجی هوا -گرمکن و دریچههای پشت
شیشه جلو  -روشن

zzدر هوای مرطوب ،اجازه ندهید هوای س���رد به
شیش���ه جلو بوزد ،چرا که اخت�ل�اف دمای بین

فیلتر هوا پش��ت جعبه نگهداری اش��یا س��مت راست

بیرون و داخل به افزایش مه کمک میکند.

برچس��ب مش��خصات فیلتر هوا درون س��طح داخلی

||برفکزدایی

جهت نگهداری اشیا مطابق تصویر قرار گرفته است.

سطح خارج شیشه جلو

فیلت���ر هوا از ورود گرد و خاک از طریق دریچه کولر

ب���رای حداکثر کارای���ی ،تنظیمات را ب���ه نحو ذیل

انجام دهید :

سرعت فن دمنده  -هر وضعیتی به جز « » 0
دما -در محدوده گرم (محدوده قرمز)

کلید ورودی هوا -گردش هوای داخل خودرو

دریچههای خروجی هوا -گرمکن و دریچههای پشت
شیشه جلو  -روشن

در صورت���ی که میزان هوا کافی نباش���د ،دریچههای
جانب���ی را کنت���رل نمایید .این دریچهه���ا را میتوان

مطابق تصویر باز و بسته نمود.

جلوگیری مینماید.

(جعبه داشبورد) قرار گرفته است.

فیلتر هوا ممکن است پس از استفاده طوالنی مسدود
گ���ردد .در صورت کاه���ش جریان ه���وای خروجی

دریچههای کولر یا بخار گرفتن سریع شیشهها ،فیلتر

هوا را تعویض نمایید.

جه���ت اطمین���ان از عملکرد کامل کول���ر فیلتر هوا را
براس���اس برنامه تعمی���ر و نگهداری ب���ه طور مرتب
تعویض نمایید.

آشنایی با خودرو 77

 76راهنمای مالک لیفان 620

 .4فیلتر را از کارتریج خارج نمایید.
 .5سطح فیلتر را کنترل نمایید.

در صورتی که فیلتر مس���دود و یا کثیف شده است،
 .1درپوش جعبه نگهداری اش��یای س��مت راس��ت را

ب��از نموده و پیچ محدود کننده فنر را با اس��تفاده از
پیچ گوشتی چهارسو باز نمایید.

 .2دو س��مت جعبه نگهداری اش��یا را به سمت داخل

فشار داده و جعبه را خارج نمایید.

 .3کارتری��ج فیلت��ر را از درون دریچ��ه و مطاب��ق

تصویر بیرون بکشید.

بالفاصله آن را تعویض نمایید.

حین نصب مجدد فیلتر و کارتریج ،س���ر فلش باید به

سمت باال باشد.

||نکات سودمند

فیلتر هوا را به نحو صحیح نصب نمایید.

در صورت اس��تفاده از تهویه هوا بدون فیلتر ،گرد

و خاک بیشتری وارد خودرو میشود.

||نصب مجدد جعبه نگهداری اشیای سمت راست
 .1مطابق تصویر پین قفل را داخل سوراخ محدود

کننده فنر وارد نمایید.

 .2قفل جعبه نگهداری اشیای سمت راست را جازده،
فنر نگهدارنده را کش��یده ،س��پس پیچ محدود کننده

فنر را وارد کرده و با استفاده از پیچ گشتی چهارسو

آن را سفت نمایید.
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 تجهیزات دیگر
 ساعت دیجیتال

||فندک

برای استفاده از فندک ،آن را به آرامی فشار دهید،

 زیرسیگاری و فندک

فندک به طور اتوماتیک پس از گرم ش���دن ،بیرون

میپرد.

در ص���ورت خاموش بودن خودرو  ،س���وئیچ باید در

وضعیت تجهیزات جانبی « »ACCقرار داشته باشد.

فش���ار دادن فندک ب���ه مدت طوالنی اکی���د ًا ممنوع
میباشد.

در ص���ورت تعویض فندک ،از فن���دک اصلی لیفان

.3دیوارههای دو طرف جعبه را فشار داده و سپس
جعبه را ببندید.
Ó  Óتوجه

zzبهت��ر اس��ت تعوی��ض فیلتر ه��وای کولر

توسط نمایندگیهای مجاز شرکت بمخودرو
صورت پذیرد.

zzفیلت��ر ه��وا ه��ر دو س��ال یکب��ار بازدی��د

نمایید.

زیرسیگاری و فندک جلو

س��وئیچ خودرو بای��د در وضعیت تجهی��زات جانبی

Ó  Óتوجه

جهت پیش��گیری از امکان صدمات جسمی

در اث��ر تص��ادف یا ترم��ز ناگهان��ی ،پس از
استفاده ،زیر سیگاری را کام ًال ببندید.

 جعبه نگهدارنده اش�یاء س�مت راست
(جعبه داشبورد)

استفاده نمایید.

||زیرسیگاری

برای اس���تفاده از زیرس���یگاری ،درپوش آن را به
سمت بیرون بکشید.

« »ACCیا روشن « »ONقرار داشته باشد.

برای پیشگیری از آتشسوزی ،ته سیگار را به طور

کلید را بیش از یک ثانیه نگهدارید ،ساعت ،با فواصل

کامل خاموش نمایید.

 0/5ثانیه چشمک میزند ،در این وضعیت میتوانید

زیرس��یگاری جل��و  :جه���ت تخلیه زیرس���یگاری،

ساعت را تنظیم کنید .پس از انجام تنظیمات ساعت

فن���ر قفل کنن���ده را به س���مت پایین فش���ار داده،

 2ثانیه دیگر چشمک میزند ،که بیانگر امکان تنظیم
دقیقه میباشد.

زیرسیگار را کمی فشار داده و آن را بیرون بکشید.

زیرسیگاری را بیرون بکشید.
زیرسیگاری عقب

زیرسیگاری عقب  :جهت تخلیه زیر سیگاری دو سمت

جهت بازنمودن داشبورد  ،دستگیره را بکشید.

 جعبه نگهدارنده اشیاء سمت چپ
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جه���ت باز نم���ودن جعبه ،دس���تگیره را به س���مت
بیرونبکش���ید.
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 جالیوانی

 سیس�تم هش�داردهنده وج�ود مان�ع
هنگام دنده عقب

 سیستم نمایشگر دنده عقب

 جعبهنگهداریاشیایوسط(کنسولوسط)

جالیوانی برای نگهداشتن لیوان و قوطی نوشیدنی

جهت باز نمودن کنسول وسط درپوش را باال کشیده

و همزمان قفل درپوش را به سمت باال بکشید.

Ó  Óتوجه

جه��ت کاه��ش احتم��ال صدمات جس��می در

اثر تصادف ی��ا ترمز ناگهانی ،حین رانندگی

درپوش کنسول وسط را بسته نگهدارید.

مورد استفاده قرار میگیرد.

این سیس���تم فاصل���ه بین خودرو و مانع را توس���ط

در صورت حرکت به س���مت عقب ،سیس���تم حسگر

چراغ نشانگر و آژیر هشدار به راننده اطالع میدهد.

فاصل���ه بین خ���ودرو و مان���ع را به راننده هش���دار

فاصل���ه بین عقب خودرو و مان���ع را به ماژول منتقل

دنده عقب با استفاده از چراغ نشانگر و آژیر هشدار

میدهد.

حی���ن حرکت دنده عقب ،دو حس���گر التراس���ونیک،
ک���رده ،در نتیجه رانن���ده از طریق چراغ و آژیر لحظه

حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن

به لحظه از فاصله بین خودرو و مانع مطلع میگردد.

خواهد کرد.

میباشد.

« »ONو دس���ته دنده در دنده عقب ،سیس���تم عمل

حداکثر فاصله قابل تشخیص توسط حسگر 1500 mm

فاصله – A
()mm

چراغ نشانگر

آژیر هشدار

1500-900

خط سوم روشن
میشود

آژیر منقطع

900-600

خط دوم و سوم
روشن میشود

آژیر منقطع
سریع

 600یا کمتر
از 250

تمام خطوط
روشن میشوند

آژیر ممتد

فصـل دوم
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Ó  Óاخطار

از متصل نمودن ه��ر گونه تجهیزات جانبی

یا وسایل دیگر به قطعات حسگرها خودداری

نمایی��د؛ در غیر این صورت در عملکرد عادی
سیستم اختالل ایجاد شده و حتی ممکن است

منجر به بروز تصادف گردد.

||در شرایط ذیل سیستم ،عمل نخواهد کرد.
zzبرف ،یخ و گل به سطح حسگر بچسبد.

zzتوق���ف طوالنی م���دت در دمای بس���یار باال یا
بسیار پایین.

zzرانندگی در جادههای پر دس���تانداز ،گلآلود یا
رانندگی در چمنزار.

zzنزدی���ک ب���ودن ب���ه ب���وق خودروه���ای دیگر و
موتورس���یکلتها یا هر گونه جس���م دیگری که
میتواند امواج التراسونیک تولید نماید.

zzنص���ب تجهی���زات دارای آنت���ن و یا بیس���یم
برروی س���پر.

zzرانندگی در جاده لغزنده.

zzپوشاندن حسگر به وسیله دست.

zzنزدیک بودن خیلی زیاد به مانع.

zzضربه زدن با شدت زیاد به حسگر.

||در صورت تماس حسگر با اجسام زیر ،سیستم

عمل نخواهد کرد.

zzسیم ،کابل یا هر گونه جسم نازک فلزی دیگر.
zzپارچه ،برف یا اجسام جاذب امواج صوتی.
zzاجسام کوچک.

zzاجسام دارای لبههای تیز.
zzاجسام برآمده و بلند.

درصورت بروز هر یک از حاالت ذیل با نمایندگیهای

مجاز شرکت بم خودرو تماس حاصل نمایید.
zzفرو رفتن سپر در آب.

zzچراغ نش���انگر به طور مداوم روش���ن شده ،اما
آژیر هشدار به صدا در نمیآید.

Ó  Óاخطار

سیس��تم حس��گر حرک��ت به س��مت عقب،

رانندگی با خودرو LF620

فقط برای کمک ب��ه راننده حین دنده عقب
گرفت��ن میباش��د و نباید ب��ه آن تکیه کامل

نم��ود .حی��ن دن��ده عق��ب گرفت��ن پیرامون
خ��ودروراکنت��رلنمایی��د.

 دوره آببندی

 سوخت

 کانورتور کاتالیستی
سه منظوره

 چراغ هشدار اگزوز
 مصرف روغن
 سیستم ترمز

 نکات سودمند حین بارگیری
 سیستم تعلیق و شاسیها

84

84

85

86

86

87

90

90

رانندگی با خودرو 85 LF620
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||بیش از حد بارگیری نکنید :

  دوره آببندی
خودرو  LF620دارای کارایی باالیی میباشد.

با وجود این فقط زمانی این کارایی باال به دست میآید

که دوره آببندی به طور صحیح طی شده و اولین
دوره تعمیر و نگهداری انجام گردد .دوره آببندی
نحوه رانندگی در 3000 kmاول را در بر میگیرد.

در 1000 kmاول ب���ا تم���ام س���رعت خ���ودرو،
رانندگ���ینکنی���د.

حداکث���ر س���رعت رانندگ���ی در دوره آببن���دی در

دندههای مختلف به نحو ذیل میباشد :
دنده

دنده 1

سرعت
30

دنده 2

55

دنده 4

105

دنده 3
دنده 5

از  %80حداکث���ر میزان بار مج���از خودرو ،تجاوز

تعمی���ر و نگه���داری اولیه ،ط���ی دوره آببندی پس

معرض بار میباشند ،صدمه خواهند دید.

(س���رویس اولی���ه)  ،جه���ت نگهداری خ���ودرو در

نکنید ،در غیر این صورت قطعاتی از خودرو که در

||در مسافت طوالنی رانندگی نکنید :

طی دوره آببندی در مسافتهای طوالنی رانندگی

نکنی���د ،در غیر این صورت ،کارکرد طوالنی مدت،

به موتور و قطعات آن صدمه خواهد زد.

||با سرعت باال رانندگی نکنید :

80

120

||دوره اول تعمیر و نگهداری :

||از ترمزگیری ناگهانی خودداری نمایید :

تا آنجا که ممکن اس���ت تع���داد ترمزهای ناگهانی
را کاهش دهید ،در غیر این صورت سیس���تم ترمز
تحت فش���ار قرار گرفته و فشار بیشتری به موتور

و شاسیها وارد میشود .در 30 kmاول رانندگی
ب���ه جز مواقع اضط���راری از ترمزگی���ری ناگهانی

خودداری نمایید.

از بکس���ل نمودن خودروی دیگر در 2000 kmاول
خودداری نمایید.

بکس���ل نمودن خودروهای دیگر ممکن است منجر

به صدمه دیدن خودرو گردد.

از ط���ی 2500 kmال���ی  3000 kmمس���افت اولیه
شرایط خوب کاری انجام میگردد .این تعمیرات را
میتوانید در نمایندگیهای مجاز شرکت بم خودرو

انجام دهید.

Ó  Óتوجه

توصیه میش��ود جه��ت انجام تعمی��رات با

کیفیت خوب و عملکرد بهینه خودرو ،تعمیر

و نگه��داری اولی��ه را در نمایندگیه��ای مجاز

شرکت بم خودرو انجام دهید.

 سوخت
انتخاب صحیح سوخت ،عامل اصلی عملکرد بهینه

موتور میباش���د .گارانتی خ���ودرو لیفان ، LF620

صدمات وارده به موتور به دلیل استفاده از سوخت
نادرست را پوشش نمیدهد.

 نوع سوخت

بنزین بدون سرب با عدد اکتان (93 # )RON

 کانورتور کاتالیستی سه منظوره

داغ ش��دن بیش از حد کانورتور کاتالیستی
و در نتیجه آتشس��وزی گ��ردد .لطفاً جهت

از بنزی��ن دارای س��رب اس��تفاده نکنید.

پیش��گیری از بروز ه��ر گونه خطر به موارد

چ��را ک��ه دس��تگاه تمی��ز کنن��ده را از کار

ذیل توجه نمایید :

انداخت��ه ،منج��ر ب��ه عملک��رد نادرس��ت

zzفقط از سوخت بدون سرب با درجهبندی

سیس��تم کنت��رل دود اگ��زوز خروج��ی و

توصیه شده استفاده نمایید.

همزم��ان افزای��ش هزینهه��ای تعمیرات و

zzاز رانندگی با سوخت بسیار کم خودداری

نگه��داریمیگ��ردد.

در صورتیکه حین رانندگی در جادهای با شرایط

خوب وس���رعت یکنواخت و اس���تفاده از س���وخت
توصیه شده موتور به طور ناگهانی خاموش کرده
ی���ا دائم ًا خاموش میکند ،ب���رای کنترل خودرو با
نمایندگیه���ای مجاز ش���رکت بم خ���ودرو تماس

حاصل نمایید.

||ظرفیت باک سوخت کام ًال خالی
58 L

ورود حجم زیادی از گاز ناقص سوخته ،به

درون مبدل کاتالیزوری ممکن است منجر به

Ó  Óاخطار

||در صورت خاموش کردن ناگهانی موتور

Ó  Óاخطار

نمایی��د ،چرا که عملک��رد موتور با س��وخت
کانورتور کاتالیس���تی ،دستگاه کنترل گاز خروجی

اس���ت که به منظور کاهش آلودگی گاز خروجی ،در

سیستم اگزوز تعبیه شده است.

Ó  Óاخطار

حی��ن روش��ن ب��ودن موت��ور ،گاز داغ از

اگزوز خارج میش��ود ،بنابراین اجسام و

م��واد قابل اش��تعال را از لوله اگزوز دور

نگهداری��د.

بسیار کم ممکن است منجر به سوختن ناقص

درون موتور ،در نتیجه فش��ار بیش از حد به

کانورتور کاتالیستی گردد.

zzب��ه مدت طوالنی موت��ور را در دور باال یا

پایین روشن نگه ندارید.

zzاز رانندگ��ی ب��ا دور موت��ور غی��ر مج��از

خودداری نمایید.

zzاز استارت زدن موتور توسط هل دادن یا

کشیدن خودداری نمایید.
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 چراغ هشدار اگزوز
Ó  Óاخطار

zzدر حرکت ،موتور را خاموش نکنید.

Ó  Óاخطار

zzاز تنفس گاز اگزوز خودداری نمایید.

zzمــوتــ��ور را در ش��ـرایـــط کــاری خـــوب

zzهمیشه سیستم اگزوز را کنترل نموده و از

الکتریک��ی ،سیس��تم اس��تارت یا سیس��تم

اگ��زوز اطمینان حاص��ل نمایی��د .در صورت

نگهداری��د .عملک��رد غی��ر ع��ادی سیس��تم
س��وخت موت��ور میتوان��د منج��ر ب��ه داغ
ش��دن بی��ش از ح��د و غیر ع��ادی کانورتور

کاتالیستی گردد.

zzدر صورت روشن ش��دن موتور با مشکل

ی��ا متوق��ف ش��دن موت��ور حی��ن رانندگی،

عدم وجود نشتی یا شل شدن قطعات سیستم

وجود ه��ر گونه صدای غیر ع��ادی یا برخورد

اگ��زوز به مانع ،بالفاصله سیس��تم اگ��زوز را

کنترل نمایید.

zzجهت جلوگیری از خطرات ناشی از سوختن

نادرس��ت موت��ور ،از روش��ن نمودن موت��ور در

بالفاصله خودرو را بررسی نمایید.
zzلطف��اً جه��ت تضمی��ن عملک��رد ع��ادی

zzاز پ��ارک خودرو به م��دت طوالنی با موتور

براس��اس ج��دول زمانبن��دی انج��ام

خ��ودرو را در مکانی باز پارک نمایید تا هوای

کانورت��ور کاتالیس��تی و سیس��تم اگزوز،

تعمیرات ،به نمایندگیهای مجاز ش��رکت
بمخ��ودرو مراجع��ه نم��وده ،تعمی��رات
دورهای را انج��ام دهی��د.

مکانهایبستهیاگاراژهاخوددارینمایید.

روش��ن خ��ودداری نمایی��د .در ص��ورت لزوم
تازه وارد خودرو شود.

zzحی��ن رانندگ��ی در صن��دوق عق��ب را

ببندید .باز بودن یا قفل نبودن در صندوق

عق��ب میتوان��د منج��ر ب��ه وارد ش��دن دود

اگزوز به درون خودرو شود.

zzروانکاری پیس��تون ،حلقه پیس��تون و سیلندر:

Ó  Óاخطار

وقتی پیس���تون درون س���یلندر به س���مت پایین

حرک���ت میکن���د ،یک الیه ن���ازک روغ���ن درون

 zzجهت اطمینان از عملکرد صحیح سیستم

س���یلندر به ج���ا میگذارد .حین کاهش س���رعت

یا اجسام مش��ابه بر روی شبکه ورودی هوا

محفظه احتراق میکشد .الیه روغن باقی مانده بر

هوارسانی خودرو از عدم وجود برف ،برگ و

اطمینان حاصل نمایید.
 zzلطفاً در صورت استشمام بوی دود اگزوز،
بالفاصله علت را یافته و برطرف نمایید.

 مصرف روغن
||عملکرد روغن

روغن به طور کلی جهت روانسازی و خنکنمودن

قطعات داخلی موتور ،جهت نگهداش���تن موتور در

شرایط عادی به کار میرود.

||مصرف روغن

حین عملکرد ع��ادی ،موتور مقداری روغن مصرف

میکند ،این روغن به دالیل ذیل مصرف میشود.

 اهمیت کنترل سطح روغن

نگهداش���تن س���طح روغن در می���زان صحیح یکی از
ن���کات اصلی برای نگهداش���تن خودرو در ش���رایط

خودرو فشار باالی منفی ،این روغن را به درون

ع���ادی کاری میباش���د که در نتیج���ه عملکرد روغن

روی س���یلندرها ،در دمای باالی محفظه احتراق

روغ���ن موتور از اهمیت زیادی برخوردار میباش���د.

میسوزد.

zzروانکاری س��اق س��وپاپ ه��وا  :روغن به همراه
ه���وای ورودی ب���ه درون محفظ���ه احتراق جذب

شده و همراه س���وخت خواهند سوخت .حرارت
زیاد گازهای خروجی ،روغن استفاده شده برای

روانکاری ساق سوپاپ هوا را نیز میسوزاند.

می��زان مصرف س��وخت ب��ه ویس��کوزیته ،کیفیت

روغن و نحوه استفاده از خودرو بستگی دارد.

موت���ور ن���و ،روغ���ن بیش���تری ب���رای روانکاری

دیوارههای پیس���تون ،حلقه پیس���تون و س���یلندر

مصرف میکند؛ لذا حین رانندگی با سرعت باال و گاز
دادن و کاهش سرعت مداوم ،میزان مصرف سوخت
افزایشمییابد.

را نیز ضعیف نمیکند .بنابراین کنترل مرتب س���طح
هربار حین س���وختگیری س���طح روغن موتور را نیز

کنترل نمایید.

Ó  Óاخطار

در ص��ورت عدم کنترل مرتب س��طح روغن

موتور ،احتمال وارد آمدن صدمات ش��دید به
موتور به دلیل کارکرد با سطح روغن ناکافی

وجود دارد.

لطف��� ًا برای اطالع از جزئیات بیش���تر مبحث «کنترل

سطح روغن موتور» در بخش  6-2را مطالعه نمایید.

 سیستم ترمز
خ���ودرو ش���ما به سیس���تم ترم���ز دو م���داره مجهز

میباش���د .در صورتی که یک���ی از ترمزها ،عملکرد
خود را از دس���ت دهد ،ترمز دیگر هنوز کار میکند.

با وجود این فش���ار دادن پدال ترمز سختتر شده و
فاصله توقف خودرو نیز افزایش مییابد.

Ó  Óتوجه

در صورت��ی که یک��ی از مداره��ای ترمز کار

میکند ،در مسافت طوالنی رانندگی نکرده و

بالفاصله اقدام به تعمیر ترمز نمایید.

||بوستر مکنده

ای���ن سیس���تم با اس���تفاده از فش���ار داخلی منفی

موتور ،به سیس���تم ترمز کمک میکند .در صورتی
که حین رانندگی موتور خاموش شود ،برای متوقف

نمودن موتور ،نیروی بیشتری مورد نیاز است.
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Ó  Óتوجه

zzدر صورت متوقف ش��دن موتور ،به طور

مکرر پدال ترمز را فش��ار ندهید ،چرا که هر

بار فش��ار ترم��ز مقداری از فش��ار مکنده را

مصرف میکند.

zzحتی در صورتی که تمام نیروی مکنده از

بی��ن برود باز هم ترمزها عمل خواهند کرد.

با وجود این برای فشار پدال ترمز به نیروی

بیشتری نیاز بوده و فاصله ترمزگیری نیز

افزایش مییابد.

||در صورت خیس شدن ترمزها

رانندگی با خودرو 89 LF620

||سیس��تم ترمز ضد قفل (مجهز به چراغ هشدار

)ABS

خودرو به زیر ، 5 km/hسیستم غیر فعال میشود.

پس از روش���ن شدن موتور یا استارت زدن خودرو،

بی��ش از اندازه به سیس��تم ترم��ز تکیه

zzرانندگی ب��ر روی جادههای��ی با اختالف

ش���نیده ش���ود ،این صدا کام ًال عادی ب���وده ،بیانگر

ب��ا وج��ود ای��ن ک��ه سیس��تم ضد قف��ل در

ب��ر روی ه��ر چه��ار چ��رخ الس��تیکهای

سیس��تم ترمز ضد قفل ،تأثیر سیس��تم بر

سیس��تم ترم��ز ض��د قف��ل از حس��گرهای

این سیس��تم برای جلوگیری از قفل شدن چرخها و

ممکن است تا لحظاتی صدای کلیک از اجزای موتور

رانندگی بر روی جادههای خیس و لغزنده طراحی

عملکرد سیستم کنترلی ترمز ضد قفل میباشد.

جلوگیری از کشیده شدن خودرو به یک طرف حین

ش��ده اس��ت .این سیس��تم برای اطمینان از حفظ
پای��داری و عملکرد فرمان دادن خودرو در ش��رایط

فوق سودمند میباشد.

حی��ن عملکرد سیس��تم ترمز ضد قفل ممکن اس��ت

وضعیته��ای ذیل رخ دهد .ای��ن وضعیتها منجر

به رخ دادن اشکال در سیستم نمیشوند.

کاس���ه نمدها تشکیل ش���ود که تأثیر منفی بر روی

عادی نیاز دارد ،سپس ،سیستم ترمز ضد قفل فعال

تا لنت ترمزها خشک شده و ترمزها به حال عادی
برگردند.

کم میباشد ،لذا به تمام نکات توجه نموده،

ضعی���ف پدال ترمز را احس���اس ک���رده و همچنین

zzپس از عملکرد سیستم ترمز ضد قفل ،ممکن است

نموده و آهس���ته پدال ترمز را چند بار فشار دهید

س��رعت و موقعیت خودرو را مدنظر داشته

میکن��د .سیس��تم ق��ادر ب��ه اندازهگی��ری

ل���رزش بدنه خ���ودرو غربیلک فرم���ان ،حتی در

عملکرد سیس���تم ترمز ض���د قفل ،میت���وان لرزش

دادن پدال ترمز نیروی بیش���تری نس���بت به شرایط

میش���ود .در صورت ترمز اضطراری ،از فش���ردن

مکرر پ���دال ترمز خودداری نمایی���د .چرا که فاصله
ترمزگیری افزایش خواهد یافت.

ش از 5 km/h
پس از افزایش س���رعت خ���ودرو به بی��� 
سیستم ترمز ضد قفل فعال شده ،حین کاهش سرعت

صدای اجزای موتور کام ًال عادی است.

پدال ترمز مقداری به سمت جلو حرکت کند.

مشخص شده را نصب نمایید.

پایداری خودرو و فرماندهی چرخها بسیار

ب��ه کنترل خ��ودرو به دلیل س��ر خ��وردن یا

و احس���اس لرزش ضعیف پدال ترمز به همراه

سطح در تقاطعها.

س��رعت برای اندازهگیری سرعت خودرو و

روشهای موثر حین اس���تفاده از ترمز  : ABSحین

بر اثر بارندگی ش���دید یا تمیز کردن خودرو ممکن

سیستم ترمز خیس ش���ود ،با سرعت کم رانندگی

کنترل خودرو موثر میباش��د ،حین عملکرد

zzش���نیدن صدای عملکرد سیستم ترمز ضد قفل

صدای آن ش���نیده میش���ود .در این شرایط ،فشار

ترمزگی���ری میگ���ذارد .بنابرای���ن در صورتی که

نکنی��د :

باش��ید .حین رانندگ��ی در روزهای بارانی،

صورتی که خودرو پارک ش���ده باش���د ،شنیدن

اس���ت الی���های آب ب���ر روی ترمزهای دیس���کی یا

Ó  Óتوجه

سیس��تم ترم��ز ضد قف��ل ممکن اس��ت قادر
چرخش الستیکها نباشد.

سیستم ترمز ضد قفل جهت کاهش فاصله

ترمزگیری طراحی نش��ده است .در مقایسه

با خودروهای فاقد این سیستم ،در شرایط
ذیل ممکن است فاصله ترمزگیری بیشتری

مورد نیاز باشد :

zzرانندگ��ی در جادهه��ای پ��ر دس��تانداز و

جادههای پوشیده از سنگ ریزه یا برف.
zzرانندگی با زنجیر چرخ.

س��رعت چرخش هر یک از چرخها استفاده

سرعت چرخش الستیکهای متفرقه نبوده،

در نتیج��ه مس��افت ترمزگی��ری افزای��ش

مییابد.

 چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل «»ABS

پس از قرار گرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن

« »ONچراغ هش���دار روشن میش���ود و در صورت
عملکرد عادی سیس���تم ترمز ضد قف���ل ،پس از چند
لحظه خاموش میشود.

در صورت بروز هر گونه مش���کل چراغ هشدار روشن

خواهد شد.

پس از روش���ن ش���دن چراغ هش���دار «( »ABSچراغ

هشدار سیستم ترمز خاموش میشود) ،سیستم ترمز

فصـل سوم
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ض���د قفل به درس���تی عمل نخواهد کرد ،اما سیس���تم

ترمزها همچنان فعال میباشد.

Ó  Óاخطار

 نکات سودمند حین بارگیری

پس از روشن شدن چراغ هشدار «( »ABSچراغ هشدار

در صورت روشن شدن چراغ هشدار سیستم
ترم��ز به همراه چراغ هش��دار " ،"ABSلطفاً

حین بارگیری اجسام یا وسایل لطفاً از دستورالعمل

نخواهد کرد ،بنابراین ممکن است در صورت ترمز ناگهانی

نمایندگیهای مجاز شرکت بم خودرو تماس

zzدر حد ام���کان وس���ایل را درون صندوق عقب

سیستم ترمز خاموش است) سیستم ترمز ضد قفل عمل
یا ترمز بر روی جاده لغزنده ،چرخها قفلشوند.

بروز هر یک از موارد زیر بیانگر تشخیص ایرادی در

اجزای کنترلی توسط سیستم چراغ هشدار میباشد.
بالفاصله با نمایندگیهای مجاز شرکت بمخودرو

تماس حاصل نمایید.

zzپس از قرار گرفتن س���وئیچ خودرو در وضعیت
روشن « ، »ONچراغ روش���ن نشده یا به طور

مداوم روشن میشود.

zzچراغ هشدارحین رانندگی روشن شود.

zzروش���ن ش���دن کوتاه مدت چراغ هشدار بیانگر
وجود هیچ مشکلی نمیباشد.

خ��ودرو را در مکان��ی ایمن پارک نم��وده و با
حاصلنمایید.

در ص��ورت عملک��رد غیر عادی سیس��تم

ترم��ز ض��د قف��ل ،خ��ودرو نی��ز ب��ه ش��دت

ناپایدار میش��ود.

 ترمز دیسکی

خودرو به یک ترمز دستی دیسکی مجهز است .این

سیستم ترمز باید به طور مرتب کنترل و تنظیم شود.

در صورت شنیدن صدای اصطکاک یا جیغ مانند،
بالفاصله برای کنترل و یا تعویض لنتهای ترمز به

اولین نمایندگیهای مجاز شرکت بم خودرو مراجعه
نمایید.

استارت زدن و رانندگی

ذیل پیروی نمایید :

قرار داده و آنها را در محل خود محکم نمایید.

zzدر ح���د امکان تع���ادل خ���ودرو را حفظ نموده،
بارها را در جلوی صندوق عقب قرار دهید.

zzجهت صرفهجویی در مصرف س���وخت از قرار
دادن باره���ای اضافی و س���نگین درون خودرو
خودداری نمایید.

 سیستم تعلیق و شاسیها
Ó  Óاخطار

از جداس��ازی و اتص��ال مج��دد سیس��تم

تعلیق یا شاسیها خوددارینماید ،چرا که
تغییرات ایجاد شده منجر به تغییر عملکرد

خ��ودرو و در نتیج��ه از دس��ت دادن کنت��رل

خودرو میگردد.

 پیش از استارت موتور
 استارت زدن موتور

 کنترل ایمنی پیش از رانندگی

 رانندگی در شرایط سخت

 رانندگی در زمستان

92

92

92

93

95

 نحوه صرفهجویی در مصرف سوخت و
96
افزایش عمر مفید خودرو

استارت زدن و رانندگی 93
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.2تمامچراغهاوتجهیزاتجانبیبرقیراخاموشکنید.

 پیش از استارت موتور

 .3دسته دنده را در وضعیت خالص قرار دهید.

 .1پیش از وارد ش���دن به خودرو پیرامون خودرو

 .4سیستم ضد سرقت را غیر فعال نمایید.

 .2موقعیت و ارتفاع صندلیها ،زاویه پشتی صندلی،

لطف��� ًا پی���ش از اس���تارت زدن از انج���ام تمامی

 .3آینه داخلی وس���ط (دید عقب) و آینههای جانبی

حاص���ل نمایی���د.

 .4کمربند ایمنی خود را ببندید.

س���وئیچ را در وضعیت استارت « »STARTقرار

را کنترل نمایید.

ارتفاع پشت سری و زاویه غربیلک را تنظیم نمایید.

را تنظیم نمایید.

در صورتی که برای فعال نمودن سیستم ضدسرقت
خودرو دکمه "

" روی کنترل از راه دور را فش���ار

داده باشید ،پیش از استارت زدن خودرو ،جهت غیر

فعال نمودن سیستم ضد سرقت دکمه "

" روی

کنت���رل از راه دور را بفش���ارید؛ در غیر این صورت

موتور استارت نمیخورد.

 استارت زدن موتور
(الف) پیش از استارت

 .1ترمز دستی را کنترل نمایید.

(ب) استارت زدن موتور

مراحل «الف پیش از اس���تارت موتور» اطمینان

استارت عادی

داده و استارت بزنید .پس از روشن شدن موتور،

سوئیچ را رها کنید.

در صورت عدم روشن شدن خودرو

مبحث «در صورت روشن نشدن خودرو» فصل 4
را مطالعه نمایید.

 کنترل ایمنی پیش از رانندگی

Ó  Óتوجه

در صورت��ی ک��ه کنت��رل خ��ودرو را در

پارکینگه��ای بس��ته انج��ام میدهی��د ،از

وج��ود تهوی��ه کام��ل پارکین��گ اطمین��ان
حاص��ل نمایی��د .دود اگ��زوز خروج��ی از

موتور بس��یار مضر میباش��د.

 کنترل پیش از استارت موتور
||خارج خودرو

الس��تیک  :ب���ا اس���تفاده از گی���ج باد ،فش���ار باد

الس���تیکها را اندازهگیری نم���وده ،عدم وجود هر
گون���ه پارهگی ،صدمه یا س���ایش بی���ش از حد را
کنترل نمایید.

مه��ره چرخ  :از سفت بودن و وجود تمامی مهرهها
اطمینان حاصل نمایید.

نش��تی  :پس از متوقف نمودن خودرو برای مدتی

پیش از رانندگی با خودرو ،کنترل ایمنی را انجام

کوتاه عدم وجود نش���تی روغن یا هر گونه مایع از

نموده و از رانندگی خود لذت ببرید.

چکیدن آب از سیستم کولر کام ًال عادی است.

دهید .چند دقیقه وقت برای کنترل خودرو صرف

زیرخودرو را کنترل نمایید.

روشنایی  :از عملکرد عادی چراغهای جلو ،چراغ
ترمز ،چراغهای کوچک ،چراغهای راهنما و دیگر
چراغه���ا اطمین���ان حاص���ل نمایی���د .تنظیم بودن
چراغهای جلو را کنترل نمایید.

||داخل خودرو

||داخل محفظه موتور

فی��وز ی��دک  :از وج���ود فیوزه���ای ی���دک کافی با

آمپرهای مشخص شده درون جعبه فیوز اطمینان
حاصل نمایید.

سطح مایع خنککننده  :سطح مایع خنککننده را

الس��تیک زاپ��اس ،ج��ک و آچ��ار چرخ  :فش���ار باد

کنترل نمایید (برای اطالع از جزئیات بیشتر بخش

آچ���ار چرخ و جک در محل خ���ود اطمینان حاصل

باتریها و کابلها  :عدم وجود خوردگی و بس���ته

الس���تیک زاپاس را کنترل نموده و از قرار داشتن
نمایید.

کمربن��د ایمن��ی  :قف���ل ش���دن صحی���ح و محک���م
کمربنده���ای ایمن���ی را کنترل نم���وده ،عدم وجود

سایش ،خراش���یدگی یا پارگی در تسمه کمربند را
بازدید نمایید.

چراغهای نشانگر و تجهیزات  :از عملکرد صحیح

و عادی چراغ و تجهیزات بخصوص نش���انگرها و
برفکزدا اطمینان حاصل کنید.

 6-2را مطالعه کنید).

ب���ودن درب باتری یا هر گونه ترک در اتصاالت را
کنت���رل نموده ،اتصال صحیح کابلها را بررس���ی
نمایید.

کابلها  :عدم وجود صدمه و باز نبودن کابلها را
کنترل نمایید.

لولههای س��وخت  :عدم وجود نشتی یا باز نبودن
اتصاالت لولهها را بررسی کنید.

س��طح سوخت  :خودرو را در مکانی مسطح پارک

ترم���ز  :وجود فاصله کافی بین پ���دال ترمز و کف

نموده و میزان سوخت را بررسی کنید.

را بازدید نمایید.

مطالعه کنید).

خ���ودرو را کنترل نموده و عم���ل ترمزگیری عادی

(برای اط�ل�اع از جزئیات بیش���تر بخ���ش  6-2را

 پس از استارت زدن موتور

سیس��تم اگزوز  :عدم وجود نش���تی گاز را کنترل

نموده ،در صورت وجود هر گونه نشتی ،بالفاصله
آن را تعمی���ر نمایی���د (مبحث «هش���دار سیس���تم

اگزوز» در فصل  2را مطالعه نمایید).

||حین رانندگی

تجهی��زات  :از عملکرد عادی تمامی نش���انگرها و

درجهها اطمینان حاصل نمایید.

ترم��ز  :در مکانی ایم���ن از عملکرد صحیح خودرو

و از عدم کشش فرمان اطمینان حاصل نمایید.

ب���ه نحوه ترمزگی���ری دقت نموده و برای ش���نیدن

صداهای غیر عادی دقت نمایید.

 رانندگی در شرایط سخت
 .1متوقف نمودن خودرو

حین روش���ن بودن موتور به ویژه حین کار کردن
موت���ور در دور باال و با قدرت زیاد نباید خودرو را
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به طور ناگهان���ی متوقف نمایید .خودرو را پس از

 3الی  5دقیقه رانندگی با سرعت کم متوقف کنید.
 .2گرم نمودن موتور در زمستان

در زمس���تان دمای هوا نس���بت ًا پایین بوده ،غلظت
روغ���ن افزایش یافت���ه و اثر روانکاری آن بس���یار

پایینت���ر از تابس���تان میباش���د ،بنابرای���ن نباید
بالفاصل���ه پس از اس���تارت زدن موتور با دور باال

و س���رعت زیاد رانندگی نمود .اجازه دهید با چند
دقیق���ه کار کردن موتور گرم ش���ود تا دمای روغن
موت���ور و مایع خن���ک کننده افزایش یابد ،س���پس

حرکت کنید.
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صحیح را حفظ نمایید.

از رانندگی بر روی اجسام بلند و نوک تیز یا دیگر موانع

روی سطح جاده خودداری نمایید؛ در غیر این صورت

الستیکها به طور غیر عادی صدمه خواهند دید.

zzحین رانندگی بر روی جادههای پر دستانداز،
س���رعت را کاه���ش دهید؛ در غی���ر این صورت

الستیک یا چرخها به طور جدی صدمه میبیند.

zzدر صورتی که خودرو بر روی شیب پارک شده
اس���ت ،چرخهای جلو را به س���مت ج���دول کنار

خیاب���ان چرخانده و جهت پیش���گیری از حرکت

خودرو ،ترمز دس���تی را فعال نمایید .در صورت

فق���ط پس از روان���کاری کامل موت���ور ،میتوان با

نیاز از مانع پشت چرخها استفاده نمایید.

موتوری که روانکاری نش���ده  ،اج���زای موتور به

ممکن است ترمزها خیس شوند .در مکانی ایمن

خ���ودرو رانندگ���ی ک���رد .در ص���ورت رانندگی با
شدت س���اییده شده ،حتی ممکن اس���ت به موتور

خودرو آسیب برسد.

zzدر صورت شستشوی خودرو یا عبور از میان آب
عملکرد عادی ترمزها را کنترل نمایید .در صورت

عملک���رد غیر عادی ترمزها به دلیل رطوبت ،حین

zzحین وزش بادهای مخالف به آهستگی برانید .در

رانندگی ب���ا دقت و به نرمی پدال ترمز را فش���ار

zzحین رانندگی در کنار جدولهای بغل خیابان به

خودرو را متوقف نم���وده با نمایندگیهای مجاز

نتیجه راحتتر میتوان خودرو را کنترل نمود.

آهس���تگی رانندگی نموه و در حد امکان فاصله

دهید .در ص���ورت عدم عملکرد ع���ادی ترمزها،
شرکت بم خودرو تماس حاصل نمایید.

Ó  Óتوجه

zzپیش از رانندگی ،از آزاد شدن کامل ترمز
دس��تی و خاموش بودن چراغ نشانگر ترمز
دستی اطمینان حاصل نمایید.
zzپیش از رانندگی ،برای گرم شدن موتور،
چن��د دقیق��ه موتور را روش��ن نگهداش��ته و
سپس حرکت کنید.
zzدر صورت رانندگی برای مس��افت طوالنی
بر روی سراشیبی ،سرعت خودرو را کاهش
داده و با دنده سنگین حرکت کنید.
به خاطر داشته باشید ،فشار دادن مکرر پدال
ترمز منجر به داغ شدن بیش از حد ترمزها و
عملکرد غیر عادی آنها میشود.
zzحین گاز دادن ،دنده عوض کردن به دنده
باالت��ر ی��ا پایینت��ر و ترم��ز کردن ب��ر روی
شیب ،دقت نمایید.
ترمز یا گاز دادن بیدقت ممکن است منجر به
سر خوردن یا چرخیدن خودرو گردد.
zzحین خیس بودن ترمزها ،از رانندگی عادی
پرهیز نمایید ،در صورت خیس بودن ترمزها
فاصله ترمزگیری افزایش یافته و ممکن است
حین ترمزگیری خودرو به یک طرف کش��یده
ش��ود .در ای��ن ص��ورت ب��ا ترمز دس��تی نیز
نمیتوان خودرو را متوقف نمود.

 رانندگی در زمستان

استارت زدن در زمس���تان ،باتری باید دارای شارژ

کافی باشد .نحوه کنترل چشمی باتریها در بخش

از وج��ود ضد ی��خ درون مایع خنک کنن��ده اطمینان

 7-3ش���رح داده ش���ده اس���ت .همچنین میتوانید

فق���ط از مایع خنک کنن���ده توصیه ش���ده بمخودرو

بمخودرو مراجعه نمایید.

حاصل نمایید.

استفاده نمایید.

ازمایعخنککنندهمناسببرایدمایهوااستفادهنمایید.

برای بازرسی باتری به نمایندگیهای مجاز شرکت

||از مناس�ب بودن غلظت روغن برای رانندگی در
زمستان اطمینان حاصل نمایید.

مایع خنک کننده نامناس���ب به سیس���تم خنک کننده

برای اط�ل�اع از جزئیات و توصیهها در مورد غلظت

مایع خنککنن���ده موتور باید در تمامی فواصل س���ال

روغن مخصوص تابستان در فصل زمستان منجر

رادیاتور) باش���د ،در غیر اینص���ورت به قطعات موتور

ع���دم اطمینان در مورد نوع روغن ،به نمایندگیهای

صدمه خواهد زد.

دارای میزان مس���اوی از ضدیخ و محلول رادیاتور (آب

آسیب میرسد.

Ó  Óتوجه

هرگز از آب خالص اس��تفاده نکنید.

||باتری و کابلها را کنترل نمایید

هوای س���رد میزان ش���ارژ باتری را کاهش میدهد،

بنابرای���ن ب���رای کم���ک به

روغنها بخش  6-2را مطالعه نمایید .اس���تفاده از
به مش���کل حین اس���تارت زدن میگردد .در صورت
مجاز شرکت بمخودرو مراجعه نمایید.

||از یخ زدن قفل دربها پیشگیری نمایید.

جهت پیش���گیری از یخ زدن قفل دربها محلول ضد
یخ یا گلیسیرین را درون سوراخ قفل ،اسپری نمایید.

||از محلوله��ای پ��اک کنن��ده دارای ض��د ی��خ

اس��تفادهنمایید

ای���ن محص���ول در نمایندگیه���ای مجاز ش���رکت
بمخودرو موجود میباشد.

Ó  Óاخطار

از ضد ی��خ یا دیگر محلولهای مش��ابه به

عنوان تمیز کننده اس��تفاده نکنید ؛ در غیر

این صورت به رنگ بدنه خودرو صدمه وارد
میشود.

||درزمستانممکناستترمزدستییخبزند،بنابراین
در هوای سرد از ترمز دستی استفاده نکنید

حی���ن پارک ،دس���ته دن���ده را در دنده م���ورد نظر
گذاش���ته ،پش���ت چرخها بلوک مانع قرار دهید .از

ترمز دس���تی اس���تفاده نکنید؛ در غیر این صورت
ترمز دستی به دلیل قرار گرفتن در معرض برف و

باران یخ زده ،آزاد کردن آن مشکل میشود.

||برف و یخ جمع شده زیر گلگیرها را پاک کنید

ب���رف و یخ جم���ع ش���ده زی���ر گلگیره���ا منجر به
فرمانگیری سخت خواهد شد.
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حین رانندگی در هوای س���رد زمس���تان ،عدم وجود

به موتور را افزایش داده و منجر به مصرف بیشتر

براساس شرایط جاده به صورت یکنواخت تنظیم

zzشاس��یها را از ه��ر گون��ه گل و م��واد زائد تمیز

حین رانندگی در هوای س���رد زمس���تان ،تجهیزاتی

zzازگرمکردنموتوربرایمدتطوالنیخوددارینمایید

کاهش سایش ترمزها ،در جادهای با بار ترافیکی،

به خودرو را کاهش میدهد ،از خوردگی و زنگ

کیس���ه ش���ن یا نمک ،چراغ قوه ،یک بی���ل کوچک و

نمایید .به خاطر داش���ته باش���ید ک���ه گرم نمودن

zzدر ح��د ام��کان از رانندگ��ی در مناطق��ی ب��ا ب��ار

zzخ��ودرو را در بهتری��ن ش��رایط کاری نگهدارید:

zzبه طور آهسته و پایدار گاز بدهید :از استارت زدن

zzب��رای مدت طوالنی پ��ای خود را روی پدال ترمز

سوپاپ نامناسب ،ش���معهای کثیف ،ترمزهای

zzاز درج��ا کار ک��ردن موت��ور ب��رای م��دت طوالن��ی

زود هنگام و داغ ش���دن بی���ش از حد قطعات و

موت���ور کاهش یافته و میزان مصرف س���وخت

صرفهجویی در مصرف سوخت عمل سادهای است

مدت طوالنی ،در مکانی خلوت بهتر است موتور

zzدر بزرگراهه��ا ب��ا س��رعت مناس��ب رانندگ��ی

نکات س���ودمند برای کاهش هزینهه���ای تعمیرات و

zzاز رانندگ��ی با موت��ور خاموش ،ی��ا رانندگی با

یابد ،میزان مصرف سوخت نیز بیشتر میشود.

شرایط جاده ،دنده مناسب را انتخاب نمایید.

لبههای جاده خ���ودداری نمایید و در جادههای

برف و یخ زیر گلگیرها را کنترل نمایید.

همانن���د زنجیر چ���رخ ،یخ ت���راش ب���رای پنجرهها،
کابلهای اتصالی به همراه داشته باشید تا در مواقع

اضطراری بتوانید از آنها استفاده کنید.

 نحوهصرفهجوییدرمصرفسوخت
و  افزایش عمر مفید خودرو

که عمر مفید خ���ودرو را نیز افزایش میدهد .در ذیل
صرفهجویی در مصرف سوخت ارائه شده است :

zzفش��ار ب��اد الس��تیک را در می��زان صحیح تنظیم
نمایی��د :فش���ار ب���اد ناکافی منجر به س���ایش
الس���تیکها و هدر رفتن سوخت میگردد .بخش

 6-2را مطالعه نمایید.

zzاز ق��رار دادن باره��ای غی��ر ض��روری در خ��ودرو
خوداری نمایید :بارهای بیش از حد ،فشار وارده

بنزین میگردد.

 :پس از عملکرد منظم موت���ور ،اقدام به رانندگی
موتور در زمستان به زمان بیشتری نیاز دارد.

ناگهانی خودداری نمایید .با دنده مناسب برانید.

جلوگی��ری نمایید  :در صورت پ���ارک خودرو به

را خاموش نموده و هنگام نیاز ،روشن کنید.

دور موت��ور ب��اال خ��ودداری نمایی��د :براس���اس

zzاز افزای��ش یا کاه��ش مداوم س��رعت خودداری
نمایی��د :رانندگ���ی ب���ا توقفهای مک���رر میزان

مصرف سوخت را افزایش میدهد.

zzازتوقفیاترمزغیراضطراریخوددارینمایید:جهت

به حداقل رس���اندن زمان توقف ،سرعت خودرو را

نمایید؛ برای پیش���گیری از ترمزهای اضطراری و

فاصله الزم را حفظ نمایید.

ترافیکی خودداری نمایید.

ی��ا کالچ قرار ندهید :این عمل منجر به س���ایش

افزایش مصرف سوخت میگردد.

نمایی��د :این عمل عالوه بر این که فش���ار وارده
زدن قطعات نیز جلوگیری میکند.

به دلیل کثیف بودن فیلت���ر تمیز کننده هوا ،لقی
ناگهانی ،روغن و روانکاری نامناس���ب ،عملکرد

افزایش مییابد .جه���ت افزایش عمر مفید تمام
قطع���ات خودرو و کاه���ش هزینههای نگهداری،

نمایید :هرگاه میزان س���رعت خ���ودرو افزایش

تعمی���رات دورهای را انجام دهی���د .در صورت

باالنس چرخها را کنت���رل نمایید ،از برخورد با

تعمی���رات در دورههای زمان���ی کوتاهتری باید

پردس���تانداز ب���ه آهس���تگی برانی���د .باالن���س
نامتناس���ب چرخهای جلو منجر به سایش زود

هن���گام الس���تیکها و افزایش فش���ار وارده بر
موتور ش���ده و در نتیجه میزان مصرف سوخت

را افزایش میدهد.

رانندگ���ی م���داوم در ش���رایط ب���د آب و هوایی
انجام شود.

Ó  Óاخطار

حی��ن رانندگ��ی در سراش��یبیها ،موتور

را خام��وش نکنی��د ،حین خام��وش نمودن
موتور ،بوس��تر ترمز و فرم��ان هیدرولیک

ب��ه ط��ور ناق��ص عم��ل نم��وده و همچنین
سیس��تم کنترل گازهای خروجی نیز عمل

نخواه��د ک��رد.

فصـل چهارم
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 روشن نشدن خودرو
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Ó  Óاخطار

(ب) استارت زدن «موتور خفه کرده»

(پ) روشن نمودن موتور با استفاده از باتری کمکی

از روشن نمودن موتور به روش هل دادن

در صورت عدم روش���ن شدن موتور ،ممکن است بر

جهت پیشگیری از صدمات جسمی جدی و همچنین

ابت���دا از اس���تارت زدن موت���ور ب���ه روش صحیح و

این ص��ورت ممکن اس��ت قطع��ات خودرو

این صورت به مدت  5ثانیه پدال گاز را تا انتها فشار

دلیل انفجار باتری ،زنگزدگی الکترودها و اجزای

فصل  3اطمین���ان حاصل نموده ،میزان س���وخت را

همچنی��ن ممک��ن اس��ت مب��دل کاتالیزوری

(الف) بازرسی ابتدایی

براس���اس مبحث «نح���وه اس���تارت زدن موتور» در

کنترل نمایید.

موتور نمیچرخد یا خیلی آهسته میچرخد.

 .1محکم و تمیز بودن اتصاالت باتری را کنترل نمایید.

 .2چراغ س���قفی عقب را روش���ن نموده و شرایط
باتری را کنترل کنید.

یا بکس��ل نمودن خودداری نمایید .در غیر

صدم��ه دیده ی��ا منجر به تص��ادف گردید.

سه منظوره بیش از حد داغ شده منجر به

آتشس��وزی ش��ود.

موتور را استارت بزنید.

تماس حاصل نمایید.

است بر اثر استارت زدن مکرر «موتور خفه کرده
باش���د» .بخش (ب) « :اس���تارت زدن موتور خفه

در صورت روشن ش���دن چراغ سقفی عقب و روشن

کرده» را مطالعه نمایید.

موتور با نمایندگیهای مجاز شرکت بم خودرو تماس

تعمیر ی���ا تنظیم موت���ور ،ب���ا نمایندگیهای مجاز

حاصل نمایید.

در صورتی که پس از  5ثانیه اس���تارت زدن ،موتور

 .1س���وئیچ موتور را در وضعیت تجهیزات جانبی

با اس���تفاده از باتری کمکی موتور را روشن نمایید.

نش���دن موتور ،میبایس���ت جهت تعمی���ر و یا تنظیم

حالی که پدال گاز را رها کردهاید ،استارت بزنید.

در صورت عدم روشن شدن موتور ،جهت تعمیر و یا

نشدن موتور

 .2در صورتی که موتور روش���ن نمیشود ،ممکن

کمکی» در بخش (پ) را مطالعه نمایید.

« »STARTقرار داده و س���پس رها کنید .مجدد ًا در

در صورت چرخیدن موتور با سرعت عادی و روشن

 .3در صورت تخلیه باتری ،چراغ روشن نشده یا با

مبحث «روش���ن نمودن موتور با استفاده از باتری

داده و در همان حال سوئیچ را در وضعیت استارت

روشن نشد ،سوئیچ را رها کرده پس از گذشت چند

« »ACCی���ا قف���ل « »LOCKقرار داده و س���پس

نور ضعیف روشن شده و خودرو استارت نمیخورد.

اثر اس���تارت زدن مکرر ،موتور خفه کرده باشد .در

 .3در صورت عدم روش���ن ش���دن موت���ور ،جهت
شرکت بم خودرو تماس حاصل نمایید.

دقیقه استارت بزنید.

تنظیم موتور ،با نمایندگیهای مجاز شرکت بمخودرو

Ó  Óتوجه

هرگ��ز بی��ش از  3ت��ا  5ثانی��ه موت��ور را

استارت نزنید ،در غیر این صورت موتور و

مدارهای آن بیش از حد داغ میشوند.

صدمه دیدن خودرو یا اتصاالت الکتریکی آن به
الکتریکی ،از دستورالعمل ذیل به دقت تبعیت نمایید.
در صورت عدم تسلط به انجام این کار از تعمیرکار
باتجربه کمک بگیرید.

Ó  Óاخطار

zzبات��ری ح��اوی مای��ع خورن��ده و س��می

میباش��د .بنابرای��ن حی��ن روش��ن ک��ردن
موتور با اس��تفاده از باتری کمکی از عینک

محافظ اس��تفاده نموده ،از پاش��یدن اسید
س��ولفوریک ب��ه پوس��ت ،لباسه��ا و بدنه

خودرو جلوگیری نمایید.

zzدر ص��ورت پاش��یدن الکترولی��ت باتری

بر روی پوس��ت یا داخل چشمها ،بالفاصله

Ó  Óاخطار

zzگاز خروج��ی از باتریها در ص��ورت قرار

گرفتن در معرض شعله یا جرقه قابل انفجار

دقیقه روشن نگهدارید.

حین روشن کردن موتور با استفاده از باتری کمکی،

میباشد .حین روشن کردن موتور با استفاده

پای خود را به آرامی روی پدال گاز گذاش���ته و دور

اس��تفاده نموده ،از سیگار کشیدن یا روشن

 .3کابلها را به ترتیب  d ، c ، b , aمتصل نمایید .

از بات��ری کمک��ی از کابله��ای اس��تاندارد

کردن کبریت خودداری نمایید.

Ó  Óتوجه

بات��ری قاب��ل ش��ارژ بای��د از ن��وع 12 V

باش��د ،پی��ش از اطمین��ان از ن��وع باتری،

موتور را در حدود  2000 rpmقرار دهید.

 . aسر کابل مثبت ( )+قرمز رنگ را به قطب مثبت
( )+باتری خالی متصل نمایید.

 . bسر دیگر کابل مثبت ( )+قرمز رنگ را به قطب
مثبت ( )+باتری کمکی متصل نمایید.

اق��دام نکنی��د.

باتری خالی

مراحل روشن کردن موتور با استفاده از باتری کمکی

 .1در صورتی که باتری کمکی داخل خودرو دیگری
ق���رار دارد ،ابتدا از عدم تم���اس بدنه خودروها با

لباسهای آغش��ته به اسید را در آورده و آن

یکدیگر اطمین���ان حاصل نمایید .تمامی چراغها و

پزشک مراجعه نمایید.

 .2در صورتیکه خودروی دارای باتری کمکی (باتری

بخ��ش را با آب فراوان شس��ته ،س��پس به

پر) ،خاموش اس���ت  ،موتور را اس���تارت زده و چند

تجهیزات جانبی غیر ضروری را خاموش نمایید.

باتری کمکی
اتصال قطب
مثبت ()+
اتصال قطب مثبت ( )+کابل کمکی
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 خاموش کردن موتور حین رانندگی
در صورت خاموش کردن موتور حین رانندگی .....
کابل کمکی

Ó  Óتوجه

جهت پیش��گیری از صدمات جسمی حین

اتص��ال کابلها ،به باتری نزدیک نش��ده
و کابلهای کمک��ی را به هیچ نقطهای جز
نقاط اتصال صحیح یا نقطه ارت متصل

باتری کمکی

اتصال قطب منفی ()-

 . cسر کابل منفی ( ) -سیاه رنگ را به باتری کمکی

نقاط اتصال در تصویر باال مشخص میباشد

 . dانتهای دیگر کابل منفی ( ) -سیاه رنگ را به بدنه

خودداری نمایید.

متصل نمایید.

خودرو دارای باتری خالی متصل نمایید.

از اتص���ال کابل کمکی به بخشه���ای متحرک موتور

در صورتی که چراغ نشانگر دمای مایع خنککننده

کامل و خروج بخار از رادیاتور ،درب رادیاتور

یا صدا از موتور شنیده شود ،یا قدرت موتور کاهش

فشار باالست.

 .1به آهس���تگی سرعت خودرو را کاهش داده و به

در محدوده غیر نرمال قرار گیرد ،صدای ضربه زدن

امن قرار دهید.

یابد ،ممکن است موتور داغ کرده باشد.

دقت خودرو را از جاده خ���ارج نموده و در مکانی
 .2چراغهای اعالم خطر (فالشر) را روشن نمایید.

 .3سوئیچ خودرو را در وضعیت تجهیزات جانبی

لطفاً مراحل ذیل را انجام دهید:

 .1خودرو را از جاده خارج نموده در مکانی ایمن

« »ACCی���ا قف���ل « »LOCKق���رار داده ،مجدد ًا

پ���ارک نموده و چراغهای اعالم خطر (فالش���ر) را

 .4به روش عادی موتور را روش���ن نمایید .به آرامی

در صورت���ی که موتور روش���ن نمیش���ود ،مبحث

داده ،ترمز دس���تی را درگی���ر نمایید و در صورت

 .5کابله���ا را به دقت ب���ه ترتیب معکوس ابتدا کابل

Ó  Óتوجه

نکنی��د.

باتری خالی

 داغ شدن بیش از حد موتور

پدال گاز را فشار دهید و دور موتور را تا 2000 rpm
افزایش دهید.

منفی و سپس کابل مثبت جدا نمایید.

در صورتی که باتری به دلیل نامعلومی خالی شده

است (به طور مثال چراغها هنوز روشن میشوند)
ب���ا نمایندگیهای مجاز ش���رکت بم خ���ودرو تماس

حاص���ل نمایی���د.

موتور را استارت بزنید.

«روشن نشدن موتور» را مطالعه نمایید.

روش���ن نمایید .دسته دنده را در دنده خالص قرار

روشن بودن کولر ،آن را خاموش نمایید.

 .2در ص���ورت خ���روج بخ���ار مایع خن���ک کننده
از رادیات���ور ،موتور را خام���وش نمایید .پس از

در صورت��ی ک��ه موت��ور خاموش ش��ود،

قطع ش���دن بخ���ار ،در موتور را ب���از نمایید .در

ک��رد .بنابراین فرم��ان دادن و ترمزگیری

نمیشود ،موتور را روش���ن نگهداشته و سوئیچ

ترمز و فرم��ان هیدرولیک عم��ل نخواهند

س��ختتر خواهد بود.

Ó  Óاخطار

جهت پیشگیری از صدمات جسمی تا توقف

صورت���ی که بخ���ار یا مای���ع از رادیات���ور خارج
رابچرخانی���د.

را باز نکنید .خروج بخار یا مایع بیانگر وجود

 .3عدم وجود نش���تی از رادیاتور ،ش���لنگها و زیر
خ���ودرو را کنترل نمایید .با وجود این چکیدن قطره

آب از کولر کام ًال عادی است.

Ó  Óاخطار

حی��ن روش��ن ب��ودن موت��ور دس��تها و

لباسه��ای خ��ود را از قطع��ات متح��رک

موتور همانند پرههای فن و تس��مه موتور

دور نگهداری��د.

 .4در صورت نش���تی مایع خنک کننده ،بالفاصله

موت���ور را خاموش نموده و با نمایندگیهای مجاز
شرکت بمخودرو تماس حاصل نمایید.
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 .5در صورت عدم مش���اهده نش���تی ،مخزن مایع
خنک کننده را کنترل نمایید .در صورتی که مخزن
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 پنچر کردن الستیک

Ó  Óاخطار

 .1ب���ه آهس���تگی س���رعت را کاه���ش داده و با دقت

zzجه��ت پیش��گیری از صدم��ات جس��می

 .6پس از کاهش دما ت���ا حد نرمال ،مجدد ًا میزان

از ترافیک عبوری قرار دهید .از پارک کردن در سمت

خودرویی که توسط جک باال رفته خودداری

ض���رورت ،مخ���زن را مجدد ًٌا تا س���طح صحیح پر

 .2موت���ور را خاموش نموده و چراغهای اعالم خطر

خالی اس���ت ،حین روش���ن بودن موتور ،مخزن را

پر کنید.

مایع خن���ک کنن���ده را کنترل نمایی���د .در صورت

خودرو را از جاده خارج نموده و در مکانی امن دور

چپ جاده و در الین پر سرعت خودداری نمایید.

کنید .کاهش ش���دید مایع خنک کننده بیانگر وجود

(فالشر) را روشن کنید.

کنترل فوری خودرو با نمایندگیهای مجاز شرکت

دنده خالص قرار دهید.

نشتی در سیستم میباش���د .در این صورت برای

بمخودرو تماس حاصل نمایید.

Ó  Óاخطار

از ب��از نمودن درب رادیات��ور حین داغ بودن

موت��ور و رادیات��ور خ��ودداری نمایید .بخار

و مایع داغ بر اثر فش��ار ش��دید خارج ش��ده،
ممکن است منجر به وارد آمدن صدمات شدید

جسمی گردد.

از ق��رار دادن ه��ر ی��ک از اعضای ب��دن زیر
نمایید.

zzخ��ودرو را در مکانی مس��طح و ایمن پارک

 .4تمامی سرنشینان را از خودرو خارج نموده و در

جهت پیش��گیری از صدمات جس��می حین

استفاده از جک برای بلند کردن خودرو ،به

دقت از توصیههای ذیل پیروی نمایید.

zzاز دس��تورالعمل اس��تفاده از جک پیروی

نمایید.

خودداری نمایید.

zzخ��ودرو را فقط ت��ا ارتفاعی باال ببرید که

زدن یا کار کردن موتور خودداری نمایید.

در صورت ضرورت پش��ت الستیک در جهت

Ó  Óاخطار

zzدر ص��ورت قرار داش��تن سرنش��ینان در

خ��ودرو از باال ب��ردن خودرو بوس��یله جک
zzاز قرار دادن اجسام بر روی یا زیر جک حین

نموده ،ترمز دس��تی را محک��م درگیر کرده و

مکانی ایمن قرار دهید.

Ó  Óاخطار

zzحین قرار داشتن خودرو روی جک از استارت

 .3ترمز دس���تی را درگیر نموده و دس���ته دنده را در

 .5دستورالعمل ذیل را به دقت مطالعه نمایید.

 ابزار مورد نیاز پنچرگیری و الستیک زاپاس

دس��ته دنده را در وضعیت دن��ده قرار دهید.

مورب الستیک پنچر مانع قرار دهید.

zzاز ق��رار گرفت��ن ج��ک در م��کان صحی��ح

اطمینان حاصل نمایید .ق��رار دادن جک در
مکان نادرست منجر به صدمه دیدن خودرو

ی��ا افت��ادن خ��ودرو از روی ج��ک و صدمات
جسمی میگردد.

zzهرگز به زیر خودروی قرار گرفته بر روی

جک نروید.

zzفقط حی��ن تعویض الس��تیک ،خودرو را

توسط جک باال ببرید.

باال بردن خودرو خودداری نمایید.
بتوان چرخ را خارج نمود.

Ó  Óتوجه

با الستیک پنچر حتی برای مسافت کوتاهی

رانندگی نکنید .چرا که الستیک دچار صدمات

غیر قابل تعمیر خواهد شد.

تمام��ی اب��زار م��ورد نی��از و الس��تیک زاپ��اس را
خ��ارج نمایی��د.

( )1جعبه ابزار

( )2جک

( )3الستیک زاپاس

در صورتی که شخص ًا الستیک را تعویض مینمایید،
باید با نحوه اس���تفاده  ،محل قرارگیری جک و دیگر

ابزار آشنایی داشته باشید.

اهرم باال برنده جک را بچرخانید.

برداش��تن  :اه���رم ب���اال برنده را مطابق ش���کل 1

بچرخانید تا جک باز شود.

ج��ا س��ازی  :اهرم ب���اال برنده را مطابق ش���کل 2

بچرخانی���د ،تا جک در محل خ���ود قرارگیرد و در

صورت بروز تصادف یا ترمز اضطراری ،در محل
خود حرکت نکند.
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 مانع گذاشتن جلو چرخها

 باز نمودن مهرههای چرخ

 تنظیم جک

 بلند کردن خودرو

 تعویض چرخ

پیچ نگهدارنده الستیک زاپاس را باز نموده ،الستیک

ب��رای جلوگیری از حرک��ت خودرو حین اس��تفاده از

تمام���ی مهرههای چ���رخ پنچر را پی���ش از باال بردن

ج��ک را مطابق تصویر در مکانهای مش��خص ش��ده؛

خودرو را ت���ا ارتفاعی که بتوان الس���تیک زاپاس را

مهرهه��ای چ��رخ را برداش��ته و الس��تیک را تعویض

الستیک زاپاس را به نحوی درون صندوق عقب قرار

قرار دهید.

ب���رای باز نم���ودن مهرهها ،آچار چ���رخ را در خالف

از قرار داش��تن جک بر روی زمین مسطح و غیرقابل

پی���ش از باال بردن خودرو ،دس���ته ج���ک را در محل

پیچها را در محل خود قرار دهید .س���پس الس���تیک

تصادف یا ترمز ناگهانی جابجا نشود.

جلویی یا پشت چرخ عقبی قرار دهید.

عقربههای س���اعت بچرخانید .پ���س از تماس جک با

قرار بگیرند.

زاپاس را خارج کنید.

دهید که سمت بیرونی آن باال قرار گیرد تا در صورت

جک ،در جهت مورب الستیک پنچر ،جلوی چرخ مانع

جهت قراردادن مانع زیر الستیک ،مانع را جلوی چرخ

خودرو باز کنید.

جه���ت عقربههای س���اعت بچرخانید .برای داش���تن
حداکثر گش���تاور ،آچار چرخ را نگهداشته و آن را به

س���مت باال بکشید ،مراقب باشید .آچار چرخ از روی
مهره نلغزد.مهرهها را باز کرده ،اما خارج نکنید.

قرار دهید.

نشست اطمینان حاصل نمایید.

Ó  Óاخطار

از رفتن به زیر خودرویی که به وسیله جک

بلند شده است ،خودداری نمایید.

تعویض نمود ،باال ببرید.

خود روی اهرم باال برنده قرار داده ،سپس در جهت
خودرو و کمی باال رفتن خودرو  ،قرار داش���تن جک

در محل صحیح را کنترل نمایید

نمایید .الستیک زاپاس را در محل نصب بچرخانید.

را کم���ی حرکت دهید تا مهرهه���ا کام ًال در محل خود
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 پایین آوردن خودرو

 نصب مجدد مهرههای چرخ
Ó  Óاخطار

از روغن��کاری ی��ا روان��کاری پیچه��ا ی��ا

مهرهه��ا خ��ودداری نمایی��د ،چرا ک��ه ممکن

از صدمات جس��می از دور بودن تمامی افراد از

است باز ش��ده و الستیک خارج شده منجر

خودرواطمینانحاصلنمایید.

ب��ه تصادف ج��دی گردد .در ص��ورت وجود

zzپس از تعویض الس��تیک از آچ��ار چرخ با

روغن ی��ا روانکار بر روی پیچها یا مهرهها

گش��تاور ( 103N•m )10/5Kgf •mب��رای

آن را تمیز نمایید.

حین نصب ،ممکن اس���ت منجر به باز شدن مهرههای

سمت داخل باش���د) مهرهها را کام ًال ببندید .چرخ را

س���یمی تمیز نمایید .تماس نادرست بین سطوح فلزی

چرخ و در نتیجه خارج شدن چرخ حین رانندگی شود.

خ��ودرو را کام ً
�لا پایی��ن آورده و مهر ههای چرخ

پس از بس���تن مهرهها( ،شکل مخروطی مهره باید به

را ببندی��د.

به سمت داخل فشار داده و در صورت امکان مهرهها

عقربههای ساعت بچرخانید.

را محکمتر کنید.

این عم���ل را آنقدر تک���رار کنید تا هم���ه مهر هها

zzحین پایین آوردن خودروها ،جهت پیشگیری

پیچه��ا صدمه ببینند .همچنین مهر ه ممکن

پیش از نصب چرخها تمام���ی زنگزدگیها را با برس

کام ًال بس���ته ش���وند.

نش���ت باد میگردد .در صورت گم شدن درپوش والو،

Ó  Óاخطار

اس��ت مهرهها خیلی س��فت ش��ده و یا حتی

پس از بستن مجدد مهرههای چرخ

تصوی���ر ببندید ،هر ب���ار آنه���ا را محکمتر کنید،

درپ���وش والو الس���تیک را نصب نمایی���د ،در غیر این

جهت پایین آوردن خ���ودرو ،جک را در خالف جهت

برای بستن مهرهها ،از آچار چرخ استفاده نمایید .از
هیچ گونه ابزار یا اهرمی به جز دس���ت خود استفاده
نکنید .از قرار داش���تن ،آچار به طور صحیح بر روی

مهرهها اطمینان حاصل نمایید.

مهر هها را بر اس���اس ترتیب مش���خص ش���ده در

س��فت کردن مهرهها استفاده نمایید .در غیر

این صورت مهرهها ش��ل ش��ده ،چ��رخ خارج
شده ،منجر به تصادفات جدی میگردد.

صورت گرد و خاک و رطوبت وارد والو شده ،منجر به
بالفاصله آن را با درپوش جدید جایگزین نمایید.

اب��زار ،ج��ک و الس��تیک پنچر را به ط��ور صحیح در
محل خود قرار دهید.

پس از تعویض الس���تیک ،از آچار چرخ برای بستن و

س���فت کردن مهرهها به میزان مشخص شده در فصل

 7استفاده نمایید.

الستیک پنچر باید توسط پرسنل ماهر تعمیر شود.

Ó  Óاخطار

پی��ش از رانندگ��ی از ق��رار داش��تن محک��م

پ��س از تعویض الس��تیک ،فش��ار باد الس��تیکها را

تمامی ابزار و الس��تیک زاپاس در محل خود

الس���تیکها را مطابق با مقادیر مش���خص ش���ده در

جس��می در ص��ورت بروز تص��ادف یا ترمز

کنترل نمایید.

فص���ل  7باد کنی���د .در ص���ورت کمتر بودن فش���ار

باد از مقادیر مش���خص شده ،به آهس���تگی به اولین
پنچرگیری مراجعه کرده و فش���ار باد الس���تیکها را
تنظیم نمایید.

اطمین��ان حاصل نمایید تا ام��کان صدمات
اضطراری کاهش یابد.
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 حرکت نکردن خودرو
در صورت��ی ک��ه خ��ودرو در ب��رف ،گل یا ماس��ه فرو

رفتهاس��ت ،آن را به س��مت جلو و عق��ب حرکت دهید

تا آزاد شود.
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 بکسل نمودن خودرو
بکسل نمودن از جلو

صحیح بکس���ل نمودن آش���نایی دارند .با وجود این

استفاده از کامیونت تخت مخصوص بکسل

جهت بکس���ل نم���ودن از سیس���تم زنجی���ر ایمنی

اس���تفاده نموده و تمامی قوانی���ن محلی را مدنظر
قرار دهید .چرخها و اکس���ل در تماس با زمین باید

در ش���رایط خوبی قرار داش���ته باشند ،در صورت
وارد آوردن ه���ر گونه صدمه به آنه���ا از کامیونت

تخت استفاده نمایید.

نمایی��د ،در غیر این صورت خودرو صدمه
zzدر ص��ورت ق��رار داش��تن چهار چ��رخ بر

که فش��ار زیادی بر روی قالبهای بکس��ل و

عقب خودداری نمایی��د ،در غیر این صورت

ممک��ن اس��ت ق�لاب ،زنجیر و کابل بکس��ل

خودرو صدمه میبیند.

ب���رای فرمان دادن و به کارگی���ری ترمز ،راننده باید

درون خودرو باش���د .ای���ن روش بکس���ل را فقط بر

در صورت ضرورت بکس��ل نمودن خ��ودرو ،عاملیت

مجاز لیفان برای انجام این عمل آماده میباشد.

در صورتی که حین بروز مشکل ،شرکت بکسل کننده
در دس��ترس نمیباش��د ،میتوانی��د کابل ی��ا زنجیر

بکس��ل را ب��ه قالبه��ای بکس��ل اضط��راری متص��ل

نمایید .حین بکسل نمودن به شدت مراقب باشید.

حین بکس��ل نمودن خ��ودرو ،دق��ت فراوان

داش��ته باش��ید .از اس��تارت ناگهان��ی ی��ا

روی زمین از بکس��ل کردن خودرو ،از سمت

||پیشگیریهای الزم حین بکسل نمودن

از حرک��ت خودرو ب��ه جلو و عقب ب��رای خارج

آسیب دیدن اجسام گردد.

میزند .بیش���تر ش���رکتهای بکس���ل کننده با روش

zzفقط از قالب مخصوص بکس��ل استفاده

م��یبین��د.

نمودن خودرو ،به دستورالعمل ذیل توجه نمایید.

صورت وجود افراد یا اجسام در نزدیکی خودرو

عقب حرکت کرده ،منجر به صدمه دیدن افراد یا

بکس���ل نمودن به روش نادرس���ت به خودرو صدمه

برای پیش���گیری از بروز هر گونه صدمه حین بکسل

Ó  Óاخطار

اس��ت خودرو به طور ناگهانی به سمت جلو یا

خودرو ،عدم صدمه دیدن خودرو را تضمین میکند.

ممکن اس���ت حین بکسل نمودن ،اشتباهی رخ دهد و

حی��ن حرکت دادن خ��ودروی متوقف ش��ده در

نمودن خودرو ،خودداری نمایید ،چرا که ممکن

اس���تفاده از تجهی���زات صحیح حین بکس���ل نمودن

 بکسل اضطراری

Ó  Óتوجه

Ó  Óاخطار

روی زمین سفت با سرعت کم و برای مسافت کوتاه
بکار ببرید .عالوه بر این چرخها ،اکس���لها ،سیستم
گیربک���س ،غربیلک فرمان و ترمزها باید در ش���رایط

خوب کاری قرار داشته باشند.

Ó  Óتوجه

در صورت خاموش بودن موتور ،تجهیزات

کمک��ی فرم��ان و ترم��ز عم��ل نخواه��د کرد.

بنابراین فرمان دادن و ترمزگیری س��ختتر
خواهد بود.

رانندگ��ی ناپای��دار خ��ودداری نمایی��د ،چرا
زنجیر بکسل وارد میشود.

شکس��ته منج��ر ب��ه مجروح ش��دن اف��راد یا

صدمه دیدن خودرو گردد.

Ó  Óتوجه

فق��ط از کاب��ل ی��ا زنجیر مخصوص بکس��ل

استفاده نموده و دسته دنده را در دنده خالص
قرار دهید .سوئیچ باید در وضعیت تجهیزات
جانب��ی "( "ACCموت��ور خاموش) یا روش��ن

"( "ONموتور روشن) قرار داشته باشد.

فصـل پنجم
نگهداری از خودرو در برابر زنگزدگی و دیگر موارد

 نگهداری از خودرو در برابر
زنگ زدگی

114

 واکس زدن خودرو

116

 تمیز نمودن خودرو

 تمیز نمودن داخل خودرو

115

117

نگهداری از خودرو در برابر زنگزدگی
و دیگر موارد 115
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 نگهداری از خودرو در برابر زنگ زدگی
نگهداری صحیح از خودرو ،آن را در برابر زنگ زدگی
حف��ظ مینماید .عوامل اصلی زن��گ زدگی در خودرو

عبارتند از :

zzنمک ،گرد و خاک ،رطوبت و مواد قلیایی که زیر
بدنه را پوشانده است.

zzرن���گ محاف���ظ بدنه ب���ر اثر تص���ادف جزئی یا
برخورد سنگ ،خراشیده شده است.

خودرو به مدت طوالنی حتی در صورت خش���ک

zzبخار یا فش���ار باال برای تمیز نمودن شاس���یها

و خوردگی می شود .همیشه زیر کفپوشها را کنترل

حت���ی در گاراژه���ای خش���ک ،عدم وج���ود تهویه

zzدر ص���ورت عدم وجود تهویه مناس���ب ،اجزای

رطوبت و آش���غال در این مکانها بس���یار مشکل

حین حمل مواد ش���یمیایی ،تمیز کنندهها ،کودهای

خودرو مرطوب گردد.

قطعات خودرو به دلیل عدم وجود تهویه مناسب

نمایید .در صورت تمیز نمودن سطحی و عدم پاک

بودن بقیه قطعات زنگزدگی شدت مییابد.

خ���ودرو دچار زن���گ زدگی میش���وند ،چرا که
نمیتوانند زود خشک شوند.

برطرف نم���ودن صدمات وارده به رن���گ و الیههای

توسط گرد و خاک مسدود شده باشد.

بخص���وص قطعات زیر بدنه خ���ودرو در حد ممکن و

خودرو الزامی میباشد.

قوانین ذیل تبعیت نمایید :

تسریع میکند.

zzپس از پایان فصل زمس���تان ،شاس���یها را به

نماید .گلگیر بزرگ و نزدیک به زمین تأثیر بیشتری

مناط���ق نمکی و قلیایی میتوانند از خودرو حفاظت

همیش��ه خ��ودرو را تمی��ز نگهداری��د  :تمی���ز کردن

کنترل رنگ و پولیش خودرو  :جهت پیش���گیری از

لطف ًا جهت پیش���گیری از زنگ زدگی قوانین ذیل را

ی���ا ترک بر روی زن���گ خودرو ،ب���ه عاملیت مجاز

کامل یا در مکانی مس���قف پ���ارک نمایید .از پارک

آلودگی صنعتی ،هوا دارای نمک میباشد.

zzدر ص���ورت مرط���وب یا خیس بودن بخش���ی از

قاب پایینی درب ،لبه دربه���ا و بدنه خودرو نباید

اس��تفاده از گلپخشکن  :گلگیرها حین رانندگی در

بمخودرو امکانپذیر است.

مدنظر قرار دهید.

ه���وای نزدی���ک به صف���ر ،عمل زن���گ زدگی را

تمیز و خشک نمایید.

جه��ت پیش��گیری از زن��گ زدگی خ��ودرو  ،LF620از

شیمیایی روی جادهها ،عمل زنگ زدگی را تسریع

zzرطوبت ب���اال ،بخصوص در مناطق���ی با دمای

مناسب حمل شوند ،دقت کافی را مبذول نمایید .در

طور کامل تمیز نمایی���د .مبحث «تمیز نمودن و

مرتب ،خودرو را در ش���رایط مناسب نگه میدارد.

میکنند .حتی در نواحی ساحلی یا نواحی دارای

نمودن آش���غال و رطوبت ،صدم���ات جدی به این

صورت پاش���یدن یا نشتی این مواد ،بالفاصله آن را

م���وارد باال بیانگ���ر اهمیت تمیز نگهداش���تن خودرو

در صورت زندگی در محیطهای خاص یا کار با

zzنم���ک  ،م���واد قلیایی یا گرد و خ���اک همراه مواد

بوده ،بنابراین حین تمیز نمودن ،دقت کافی مبذول

شیمیایی ،نمک و دیگر موادی که باید در ظرفهای

بخشها وارد میش���ود .س���وراخهای تخلیه روی

محافظ در اولین فرصت میباشد.

خودرو در آب و هوای خاص ،نگهداری بیشتر از

و پوش���ش چرخها بسیار مناسب است .مشاهده

نموده ،از خشک بودن آنها اطمینان حاصل نمایید.

واکس زدن خودرو» را مطالعه نمایید.

زنگ زدگی در صورت مش���اهده هر گونه شکستی
لیف���ان مراجعه نمایی���د .در صورت شکس���تگی و

zzدر صورت رانندگ���ی در جادههای دارای ذرات

ترک رنگ و پریدن رنگ بالفاصله به نمایندگیهای

نواحی ساحلی قطعات متحرک خودرو را حداقل

بخشهای داخلی خودرو را کنترل نمایید  :رطوبت

نمک یا مواد قلیایی در زمس���تان یا رانندگی در

ماهی یکبار تمیز نمایید.

مجاز شرکت بمخودرو مراجعه نمایید.

و گرد و خاک روی کفپوش خودرو منجر به زنگ زدن

دارد .گلگیر چرخ خودرو  LF620را میتوان نصب

نمود .نصب گلگیر در نمایندگیهای مجاز ش���رکت
حی���ن تمیز نمودن ،خودرو را در پارکینگ با تهویه

خ���ودرو در مکانهای مرطوب خ���ودداری نمایید.
حی���ن تمیز نم���ودن خ���ودرو درگاراژ مرطوب (بر

رطوب���ت ناش���ی از ران���دن خ���ودرو در جادههای
آب گرفته یا پوش���یده ازب���رف)  ،خوردگی خودرو
افزایش مییابد.

مناس���ب ،میتواند منجر ب���ه خوردگی و زنگ زدن

 تمیز نمودن خودرو
خودرو را به روش عادی تمیز نمایید.

Ó  Óتوجه

مراقب باش��ید حین تمی��ز نمودن خودرو،

ب��ا لمس شاس��یها ،زیر و ک��ف خودرو به

دس��تانتان صدمه نزنید.

 .1با شلنگ آب ،آشغالها و گل چسبیده به خودرو

را تمی���ز نموده و هر گونه مواد خارجی چس���بیده

دالیل ذیل میتوانند منجر به رنگ پریدگی و در نتیجه

به زیر خودرو و الس���تیکها یا نمک و مواد قلیایی

لطف ًا بالفاصله خودرو را تمیز و تعمیر نمایید :

 .2جهت تمیز نمودن خودرو از محلول تمیز کننده

خوردگی و زنگ زدگی بدنه و قطعات خودرو شوند.
zzرانندگی در نواحی ساحلی.

zzرانندگی در جاده پوشیده از ضدیخ.

zzچسبیدن قیر ،رزین ،فضله پرندگان و حشرات مرده.
zzرانندگی در نواحی با مق���دار زیاد دوده ،ذرات
زغال ،گرد و خاک ،ذرات آهن یا مواد شیمیایی.

zzکثیف شدن خودرو با آشغال و گل.

||نحوه تمیز نمودن خودرو LF620

خودرو را پس از س���رد شدن در مکانی سایه تمیز
نمایید.

جاده را تمیز نمایید.

خنثی اس���تفاده نمایی���د .محلول تمی���ز کننده باید

برطبق دستورالعمل شرکت سازنده باشد.

پارچه آغشته به محلول تمیز کننده را بر روی سطح

کش���یده و سپس با آب تمیز بشویید .از به کارگیری
نیروی زیاد جهت تمیز نمودن خودداری نمایید.

چرخه��ای آلومینیوم��ی  :فقط از تمی���ز کنندههای

خنثی و با محلول صابون استفاده نمایید.

س��پر پالس��تیکی  :حی���ن تمی���ز نمودن س���پرها

مراقب باش���ید .هرگز از تمیزکنندههای س���اینده

نگهداری از خودرو در برابر زنگزدگی
و دیگر موارد 117
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اس���تفاده نکنید.

قیر  :قیر را با اس���تفاده از تربانتین یا تمیز کنندههای
دارای «برچسب غیر زیان بار برای رنگ» تمیز نمایید.

Ó  Óاخطار

از مواد آلی (نفت ،نفت سفید ،محلولهای قوی)

اس��تفاده نکنید ؛ در غی��ر این ص��ورت احتمال

مسمومیتیاصدمهدیدنخودرووجوددارد.

 واکس زدن خودرو
جهت حفظ رنگ براق سطح خودرو ،واکس زدن بدنه
بار و یا هر بار که قطرات آب بر روی سطح خودرو

ی بیند.
حرارت باال صدمه م 

خودرو توصیه میشود .واکس زدن باید هر ماه یک
نمیایستد انجام شود.

 .1پی���ش از واک���س زدن ،حت���ی در صورتی که از
تمیز کننده و واکس خودرو استفاده میکنید ،بدنه

 .3تمی���ز کننده را از روی س���طح خ���ودرو به طور
ش���دن ،س���طح خودرو را لک���هدار مینمای���د .در

خ���ودرو اس���تفاده کنی���د .در صورتی ک���ه پولیش

صورت شستشوی خودرو در تابستان ،هر بخش

را به طور کامل با آب بشویید.

 .2از محلوله���ای پولیش با کیفی���ت باال و واکس
خودرو به ش���دت از بین رفته ،پیش از واکس زدن
از محل���ول تمی���ز کنن���ده واکس اس���تفاده نمایید.

 .4جه���ت جلوگی���ری از لکه آب ،از ی���ک حوله نرم

دستورالعملها و پیشگیریهای روی قوطی واکس

سابیدن یا فش���ار دادن س���طح خودرو خودداری

هر دو نیاز به پولیش و واکس زدن دارند.

برای خش���ک کردن خ���ودرو اس���تفاده نمایید .از
نمایی���د ؛ در غی���ر این صورت س���طح رنگ صدمه

خواهد دید.

در صورتی که واکس زدن در اتاق رنگ با دمای

باال انجام میش��ود ،سپرهای پالستیکی را باز

خودرو را شسته و خشک نمایید.

کامل بشویید ؛ در غیر این صورت ،پس از خشک

Ó  Óاخطار

نمایی��د ؛ درغیر ای��ن صورت ،س��پرها به دلیل

 تمیز نمودن داخل خودرو
Ó  Óتوجه

از تمی��ز نم��ودن کف داخل خ��ودرو با آب

ی��ا جری��ان آب درون خ��ودرو یا خ��ارج از
خ��ودرو خودداری نمایید .ممکن اس��ت آب

وارد کفپوش و موکت ،تجهیزات صوتی یا
تجهی��زات الکتریکی خودرو ش��ده و منجر
به عملکرد نادرس��ت حتی خوردگی و زنگ

زدنخ��ودروگ��ردد.

||کفپوش

کفپ���وش را ب���ا کفهای تمیز کننده ب���ا کیفیت باال
مخصوص فرش تمیز نمایید.

اس���تفاده از یک اسفنج یا برس آغشته به کف تمیز

نموده و به صورت دایرهای پاک کنید.

از آب خالص استفاده نکنید .تا حد امکان کفپوش
را خشک نگهدارید .دستورالعملهای روی قوطی را
خوانده و به دقت دنبال نمایید.

||کمربند ایمنی

کمربن���د ایمنی را با اس���تفاده از پ���اک کنندههای

خنثی یا آب گرم تمیز نمایید.

از ی���ک اس���فنج یا پارچه ن���رم جهت تمی���ز کردن

استفاده کنید و به دنبال آثار ساییدگی ،بریدگی و
پارگی به روی کمربند بگردید.

Ó  Óتوجه

zzکمربن��د ایمنی را به محلولهای رنگ یا

از ی���ک گردگیر ب���رای گردگیری اس���تفاده نمایید.

س��فیدکننده آغشته نکنید ،چرا که کمربند

 .3در صورتی که قطرات آب بر روی سطح خودرو

برخ���ی از آنه���ا اس���پری ب���وده ،برخ���ی دیگر به

zzپیش از خش��ک ش��دن از کمربند استفاده

مییابد ،واکس زدن را تجدید نمایید.

ترکی���ب با آب تولید ک���ف میکنند .کفپ���وش را با

را به دقت دنبال نمایید .روکش کرمی و سطح رنگ

تش���کیل نمیش���ود و آب در مقادیر ب���زرگ تجمع

محلوله���ای تمی���ز کنن���ده زیادی وج���ود دارد که
صورت پ���ودر یا محلول هس���تند ک���ه در صورت

ضعیفمیش��ود.
نکنید .

||دربها وشیشهها

جه��ت تمی��ز نم��ودن دربه��ا وشیش��هها از تمی��ز

کنندههای خانگی استفاده نمایید.

Ó  Óتوجه

از س��اییدن ،خراش��یدن یا صدمه زدن به

سیمهای گرمکن یا اتصاالت درون شیشه
عق��ب خ��ودداری نمایی��د.

||صفحه تنظیم کولر ،سیستم صوتی ،داشبورد

 ،کلیدها و کنترلها

جهت تمیز نمودن این موارد از دستمال مرطوب و
نرم استفاده کنید.

دستمال نرمی را با آب یا آب ولرم مرطوب نموده و

به آرامی گرد و خاک را تمیز کنید.
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Ó  Óتوجه

zzاز مواد آلی (حاللها ،نفت س��فید ،الکل،

بنزی��ن و غی��ره) ی��ا محلولهای اس��یدی و

قلیای��ی اس��تفاده نکنید .چرا ک��ه منجر به
رنگ پریدگی ،لکه ش��دن یا بلند شدن رنگ
س��طحمیگردند.

zzدر صورت اس��تفاده از محلولهای تمیز

کنن��ده یا پولیش ،از عدم وجود موارد ذکر
ش��ده در باال ،اطمینان حاصل نمایید.

zzدر صورت اس��تفاده از محلولهای تمیز

کنن��ده جدی��د از پاش��یدن محل��ول بر روی
س��طح داخلی خودرو ،پیش��گیری نمایید،

چرا که ممکن اس��ت حاوی موارد ذکر شده
در باال باش��ند.

بالفاصل��ه پس از پاش��یدن مایعات آنها را

تمیز نمایید.

||روکشهای چرمی داخل خودرو

جهت تمیز کردن روکشها ،از پارچه پشمی آغشته
به محلولهای تمیز کننده خنثی استفاده نمایید.

گ���رد و خاک را با اس���تفاده از پارچه پش���می تمیز
آغشته به محلول  %5تمیز کننده خنثی بزدایید .پس

فصـل ششم

نحوه انجام موارد تعمیرات و نگهداری توسط مالک خودرو
از استفاده از تمیز کننده ،سطح را مجدد ًا با پارچه
مرطوب پاک نمایید تا تمیز کننده برطرف شود.

در صورتی که قس���متی از چرم خیس ش���ده است،

مح���ل را با پارچه تمیز نم���وده ،خودرو را در مکانی

دارای تهویه و سایهدار پارک نمایید تا خشک شود.

Ó  Óتوجه

zzدر ص��ورت ع��دم تمی��ز ش��دن کثیف��ی با

محلول خنث��ی ،میتوانید از تمیزکنندههای
فاقد مواد آلی استفاده نمایید.

zzجه��ت تمیز نم��ودن چرم ،از م��واد آلی

همانند نفت ،ال��کل ،بنزین یا محلولهای

اسیدی یا قلیایی اس��تفاده نکنید چرا که
منجر به رنگ پریدگی چرم میش��ود.

zzبرسهای نایلونی یا پارچههای مصنوعی

ممکن است سطح چرم را خراش بیاندازند.

zzتودوزیهای چرمی کثیف و لک میشوند.

از ایج��اد لکه روغن به دقت جلوگیری نموده
و همیشه تودوزیها را تمیز نگهدارید.

Ó  Óتوجه

zzقرار دادن طوالنی مدت در معرض نور آفتاب

منجر به سخت شدن س��طح یا چروک خوردن
چرم میش��ود .بنابراین به ویژه در تابس��تان
خودرو را در مکان سایه پارک نمایید.

zzاز آنجا که در فصل تابس��تان دمای داخل

خودرو به آس��انی باال م��یرود ،از قرار دادن

هر گونه پالس��تیک ونیلی ی��ا ظروف حاوی

واک��س ب��ر روی س��طوح چرم��ی اجتن��اب

نمایی��د ،چرا که این اجس��ام در حرارت باال
ممکن است به چرم بچسبد.

zzتمی��ز نم��ودن س��طوح چرم��ی ب��ه روش

نادرس��ت منجر ب��ه رنگ پریدگی ی��ا لکهدار

شدن چرم میشود.

در صورت وجود هرگونه ابهام حین تمیز نمودن،
لطف ًا با نمایندگیهای مجاز شرکت بمخودرو تماس
حاصل نمایید.

 محفظه موتور

120

نمای���ش تصوی���ری محفظه موت���ور نکات

س���ودمند حی���ن انجام م���وارد تعمی���رات و

نگهداری توسط مالک قرار دادن جک

 موتور و شاسی

123

کنت���رل س���طح روغن موتور کنترل س���طح
مایع خن���ک کننده موتور کنت���رل رادیاتور

و کندانس���ور تنظیم فش���ار باد الستیکها
کنت���رل و تعوی���ض الس���تیکها تعویض

الس���تیک
یکدیگر
چرخ

تعوی���ض نمودن الس���تیکها با

مشخصات الستیک نصب زنجیر

تعویض چرخها نکات س���ودمند در

رابطه با چرخهای آلومینیومی

 تجهیزات برقی
کنترل باتری

130

کنترل و تعویض فیوزها

نحوه انجام موارد تعمیرات و نگهداری
توسط مالک خودرو 121
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 ن�کات س�ودمند حی�ن انج�ام م�وارد
تعمیرات و نگهداری توسط مالک

 نمایش تصویری محفظه موتور
 . 1جعبه فیوز
 . 2گیج روغن
 . 3مخزن روغن هیدرولیک
 . 4درپوش مخزن روغن
 . 5باتری
 . 6مخزن ذخیره آب رادیاتور
 . 7مخزن مایع شیشهشوی
 . 8مخزن روغن ترمز
 . 9فیلتر هوا

جه���ت انجام موارد تعمیر و نگه���داری ،انجام موارد به
صورت مشروح در این بخش ،کام ًال ضروری میباشد.

این بخش مواردی را که انجام آنها برای مالک آسان
میباشد شرح داده است.

اولین تعمیرات دورهای باید توس���ط تکنس���ینهای

Ó  Óاخطار

zzحی��ن روش��ن ب��ودن موت��ور ،دس��تها،

لباسه��ا و اب��زار را از قطع��ات متحرک فن
و تس��مه موت��ور دور نگهدارید (بهتر اس��ت
وسایلی مانند ساعت ،کراوات و حلقه را باز

نمایید).

zzپ��س از خاموش کردن موتور ،دمای اجزای

موت��ور ،رادیاتور ،لوله اگ��زوز ،مخزن روغن

متخصص با استفاده از ابزار خاص در نمایندگیهای

هیدرولیک فرمان  ،شمع ،روغن و مایع خنک

حی���ن انجام موارد تعمیر و نگهداری به دقت از بروز

لمسنکنید.

مجاز شرکت بمخودرو انجام گردد.

صدمات جسمی پیشگیری نمایید .جهت پیشگیری از
صدمات جسمی به موارد ذیل توجه خاص نمایید.

کننده بسیار باالس��ت ،مراقب باشید آنها را
zzدر صورتی که موتور بیش از حد داغ شده

باشد ،جهت پیشگیری از سوختگی درپوش
رادیاتور را باز نکنید.

zzهرگ��ز م��وادی مانند کاغ��ذ و پارچه را در

محفظه موتور قرار ندهید.

zzپیش از کار در اطراف شبکه فن خنککننده

یا رادیاتور از خاموش بودن سوئیچ خودرو

اطمینان حاص��ل نمایید .پس از قرار دادن
س��وئیچ در وضعیت

روش��ن .درصورتی که دم��ای مایع خنک
کنن��ده موت��ور باال ب��رود ی��ا ایرکاندیش��ن
روش��ن ش��ود ،ف��ن خنککنن��ده الکتریک��ی
موتور به طور خودکار روشن می شود.
zzجهت پیش��گیری از آتشسوزی از نزدیک
کردن ش��عله مس��تقیم به مخزن س��وخت یا
باتری خودداری نمایید.
zzحین ج��دا ک��ردن باتری به ش��دت مراقب
باش��ید ،چ��را که بات��ری ح��اوی الکترولیت
خورنده است.

Ó  Óاخطار

zzحی��ن باال ب��ردن خودرو با اس��تفاده از
ج��ک ،از رفتن ب��ه زیر خ��ودرو خودداری
نمایی��د .برای رفتن زیر خ��ودرو ،از پایه
خرکه��ای نگهدارنده یا ان��واع دیگر پایه
نگهدارنده اس��تفاده نمایید.
zzحی��ن کار ب��ر روی ی��ا زی��ر خ��ودرو،
ب��رای پیش��گیری از ریخت��ن م��واد ی��ا
افتادن اجس��ام یا پاش��یدن مایعات درون
چش��مانتان،عین��کمحاف��ظبزنی��د.

نحوه انجام موارد تعمیرات و نگهداری
توسط مالک خودرو 123
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Ó  Óتوجه

Ó  Óتوجه

zzب��ه خاط��ر داش��ته باش��ید ک��ه بات��ری و

zzدر ص��ورت پ��ر ش��دن بیش از ح��د روغن

بس��یار باالی��ی هس��تند .مراقب باش��ید با

موتور یا پوش��ش رنگ ،تمیز نمودن روغن

س��یمپیچ س��وئیچ دارای ولت��اژ و جری��ان
ایج��اد م��دار کوت��اه منجر به بروز س��انحه
نشوید.

ترمز ،جهت جلوگیری از صدمه دیدن اجزای

دی��دن اجزای موتور یا پوش��ش رنگ ،تمیز

zzمراقب باشید ،برفپاککنها شیشه جلو

است.

zzاز پاش��یدن هر گونه مایع درون س��وراخ

شمع جلوگیری نمایید.

zzقرار دادن الکترود باالیی و مرکزی ش��مع

در کنار هم ممنوع میباشد.

zzفقط از ش��مع طراحی ش��ده برای خودرو

استفاده نمایید.

zzدر ص��ورت پ��ر ش��دن بیش از ح��د روغن

فرم��ان هیدرولی��ک ،جه��ت پیش��گیری از

صدمه دیدن اجزای موتور تمیز نمون روغن
ضروری است.

ب��رای ج��ک زدن خ��ودرو ،جهت ب��ه حداقل

رساندن صدمات ممکن ،موارد ذیل را رعایت
نمایید :

zzحی��ن قرار داش��تن خودرو ب��ر روی جک،

صدمه میبیند.

اگ��زوز ح��اوی مونوکس��یدکربن ( COگاز

بیرن��گ و بیب��و ک��ه میتوان��د منج��ر ب��ه

zzحین بس��تن در موتور ع��دم وجود ابزار،

نمایید.

zzاز ق��رار گرفت��ن ج��ک در نقط��ه صحی��ح

اطمینان حاصل نمایید.

zzدر صورت وجود سرنشین در خودرو ،از

باالبردن خودرو خودداری نمایید.

zzهن��گام ب��اال ب��ردن خ��ودرو ،از ق��رار دادن

 کنترل سطح روغن موتور
حداقل

حداکثر

اجسام زیر یا روی جک خودداری نمایید.

موت��ور را اس��تارت نزنی��د .از آنج��ا که دود

را خش نیاندازند.

پارچه و غیره درون محفظه موتور را کنترل

مطابق شکل قرار دهید.

Ó  Óاخطار

zzرانندگی حین برداشتن فیلتر هوا ،مطلقاً

zzدر ص��ورت پر ش��دن بی��ش از ح��د مایع

نم��ودن مای��ع خنککنن��ده ب��ا آب ضروری

جلو

ترمز با آب ضروری است.

ممن��وع اس��ت .در غی��ر این ص��ورت موتور

خنککننده موتور جهت پیشگیری از صدمه

 قراردادن جک

ب���رای ج���ک زدن خودرو ،ج���ک را به ط���ور صحیح

Ó  Óاخطار

 موتور و شاسی

بیهوشی و حتی مرگ شود) است ،از تنفس

عقب

گاز خروجی از موتور خودداری نمایید.

zzدر صورت��ی که خ��ودرو روی ج��ک قرار

گرفت��ه ،به زیر خودرو نروی��د ،برای رفتن

ب��ه زیر خودرو ،آن را روی س��ه پایه خرک
یا هر گونه پای محکم دیگر قرار دهید.

zzهنگام اس��تفاده از ج��ک ،خودرو را در

مکانی مس��طح پارک نموده ،ترمز دستی

را درگی��ر ک��رده ،در ص��ورت لزوم پش��ت
چرخ در جهت م��ورب محل قرارگیری جک

بل��وکمان��عق��راردهی��د.

Ó  Óتوجه

جه��ت پیش��گیری از صدمه دی��دن خودرو،

پس از اس��تفاده ،جک را جمع کرده در محل
خود قرار دهید.

خالی کنید

مناسب

پر کنید

حی��ن کار ک��ردن موت��ور در دم��ای کاری ،موت��ور را

خاموش نموده ،س��طح روغن را با اس��تفاده از گیج

روغن اندازه بگیرید.

.1جه���ت اندازهگیری صحیح ،پارک خ���ودرو در مکانی
مسطح ،خاموش نمودن موتور و چند دقیقه منتظر ماندن

برای بازگشت روغن به داخل کارتل الزم میباشد.
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.2گیج روغن را بیرون کشیده و تمیز نمایید.

Ó  Óتوجه

کننده موتور» در ستون بعدی را مطالعه نمایید).

||انتخاب مایع خنک کننده موتور

.3گی���ج را مج���دد ًا ج���ا زده ،س���عی کنی���د آن را به

zzاز پرکردن بیش از حد مخزن جهت پیشگیری

س���طح مایع خنک کنن���ده درون مخزن ب���ا توجه به

فق���ط از مایع خنک کنن���ده لیفان اس���تفاده نموده و

صحیحی را نشان نمیدهد.

zzپ��س از پر ش��دن مخ��زن ،با اس��تفاده از

صورتی که س���طح مایع خنککنن���ده کمتر از عالمت

دمای کاری پر نمایید.

zzکاف��ی نب��ودن روغن منج��ر به فش��ار کم

مایع به « »FULLالزامی است.

انتهای مخزن بچس���بانید ،در غیر این صورت میزان

.4گیج را بیرون کشیده ،سطح روغن را کنترل نمایید.

Ó  Óتوجه

از چکی��دن قط��رات روغ��ن ب��ر روی اجزای

موتور جلوگیری نمایید.

از صدمه دیدن موتور جلوگیری نما یید.
گیج ،سطح روغن را کنترل نمایید.

روغ��ن موت��ور ش��ده ،در نتیج��ه روانکاری
ضعیف ،س��ایش شدید و خنک شدن موتور
و در نهای��ت باعث مش��کالت ج��دی موتور و

کاهش عمر مفید آن میگردد.

در صورتی که س���طح روغن پایینتر یا در س���طح

حداق���ل میباش���د ،با همان نوع روغ���ن مخزن را
پ���ر نمایی���د.

درپوش مخزن روغن را برداشته ،هر بار کمی روغن

به مخزن اضافه نموده ،گیج روغن را کنترل نمایید.

در صورت قرار گرفتن سطح روغن در میزان صحیح

درپوش مخزن را قرار داده و آن را کام ًال ببندید.

فاصله بی���ن حداکثر و حداقل در گی���ج روغن حدود

یکدوم لیتر است.

تغیی���رات دم���ا عوض میش���ود ،ب���ا وج���ود این در

« »LOWباش���د ،پر کردن مخزن و رس���اندن سطح
پس از پر کردن مای���ع خنککننده در صورت کاهش

سطح مایع پس از مدت کوتاه ،احتماالً سیستم نشتی
دارد .کنترل رادیاتور ،شلنگها ،بست رادیاتور ،شیر

تخلیه و پمپ آن الزامی است.

مخ���زن را با نوع صحیح مایع خنک کننده مناس���ب

Ó  Óتوجه

از پر کردن مخزن با آب خالص خودداری

نمایی��د.

اس���تفاده از مایع خنک کننده نادرس���ت به «سیستم

در ص���ورت عدم یافتن نش���تی ،جهت کنترل فش���ار

خنک کننده» موتور صدمه میزند.

حی���ن خنک بودن موت���ور ،میزان مای���ع خنک کننده

مراجعه نمایید.

شرکت بمخودرو تماس حاصل نمایید.

اگر می���زان مایع بی���ن حداکث���ر « »FULLو حداقل

Ó  Óاخطار

 کنترل سطح مایع خنک کننده موتور

درون مخزن را کنترل نمایید.

« »LOWمیباش���د ،مایعخنککننده به میزان کافی
موجود است ،در صورتی که میزان مایع خنککننده
پایینتر از حداقل « »LOWباش���د ،پر کردن مخزن

مایع خنککننده ضروری است( .برای اطالع از نوع

مایع خنککنن���ده موتور ،مبحث «انتخاب مایع خنک

درپوش ،ب���ه نمایندگیهای مجاز ش���رکت بمخودرو

جهت پیشگیری از سوختگی ،حین داغ بودن

موتور ،درپوش رادیاتور را باز نکنید.

برای اطالع از جزئیات بیشتر با نمایندگیهای مجاز

Ó  Óاخطار

برایاطمینانازعملکردصحیحموتوروجهت

پیشگیری از داغ کردن موتور ،وجود میزان کافی
مایعخنککنندهدرونمخزنضروریمیباشد.
در صورت کار کردن موتور داغ کرده ،عمر مفید

موتور کاهش یافته و حتی ممکن اس��ت موتور

آسیبببیند.

 کنترل رادیاتور و کندانسور

 کنترل فشار باد الستیکها

در صورتی که رادیاتور یا کندانسور به شدت کثیف

فشار باد صحیح الستیکها را مدنظر داشته باشید.،

نم���ود ،مراجعه به عاملیت مج���از لیفان جهت کنترل

الستیک ،فصل  7را مطالعه نمایید.

باش���ند یا نمیتوان از ش���رایط آنها اطمینان حاصل

خودرو ،ضروری میباشد.

Ó  Óتوجه

ب��رای پیش��گیری از س��وختگی ،حین داغ

ب��ودن موت��ور ،رادیات��ور و کندانس��ور را

لمس نکنید.

Ó  Óتوجه

ب��رای جلوگی��ری از صدم��ه دی��دن رادیات��ور

و کندانس��ور ،کنت��رل آنه��ا را خودت��ان انج��ام
ندهی��د.

برای اطالع از فش���ار باد صحیح الس���تیک و اندازه

کنترل فشار باد الستیک هر دو هفته یک بار یا حداقل
هر ماه یک بار الزامی میباشد.

کنترل فشار باد الستیک زاپاس را فراموش نکنید.

فشار باد الستیک نادرست منجر به هدر رفتن بنزین،
کاهش آس���ایش حی���ن رانندگی ،کاه���ش عمر مفید

خودرو و کاهش ایمنی حین رانندگی میشود.

در صورتی که مکرر ًا میبایس���ت الس���تیکها را باد

کنی���د ،برای کنت���رل خودرو به عاملی���ت مجاز لیفان

مراجعه نمایید.
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Ó  Óاخطار

فشار باد صحیح الستیکها را حفظ نمایید؛

در غی��ر این ص��ورت بروز م��وارد ذیل و حتی
صدمات جسمی امکانپذیر میباشد.

فشار باد الستیک پایین منجر به موارد ذیل

میشود:

zzس��ایش بیش از حد
zzس��ایش غیر عادی

zzس��ختی کنترل خودرو

zzنش��تی باد ب��ه دلیل داغ ش��دن بیش از

حد الس��تیک

zzکاهش درزگیری لبههای الس��تیک

zzتغییر ش��کل و دفورمه شدن چرخ و /یا

جدا ش��دن الس��تیک

فش��ار باد الس��تیک بی��ش از ح��د منجر به

موارد ذیل میشود :

zzس��ختی کنترل خودرو

zzساییدگی بیش از حد آجهای مرکزی

zzصدم��ه دی��دن بیش��تر الس��تیک در

بخشهای س��خت جاده

حی���ن کنت���رل فش���ار ب���اد الس���تیک ،دنب���ال کردن

دستورالعملهای ذیل ضروری میباشد :

zzفش��ار باد الس��تیک را حین س��رد ب��ودن کنترل
نمایید .اندازهگیری فشار باد الستیک فقط زمانی

 کنترل و تعویض الستیکها
نشانگر سایش روی آج الستیک

که خودرو حداقل  3ساعت پارک شده یا کمتر از

کنترل فش���ار باد به وس���یله تجربه ممکن است

جزئی فش���ار باد الستیک نیز ،میتواند منجر به

رانندگی باالست که کام ًال عادی میباشد.

zzاز قرار داش��تن درپ��وش وال��و اطمینان حاصل
نمایید .ب���دون درپوش گرد و خ���اک یا رطوبت

ممکن اس���ت وارد والو شده ،منجر به نشتی باد
گردند .در صورت گم کردن درپوش والو ،نصب
درپوش جدید الزامی میباشد.

نش��انگر س��ایش ب��رای کنت��رل س��ایش الس��تیک

استفاده میشود.در صورت پدیدار شدن نشانگر،

تعویض الستیک الزامی میباشد.

الس���تیکهای خودرو  LF620به نش���انگر سایش

جهت بیان زمان تعویض الستیک مجهز میباشند.

در صورتیکه آج الس���تیک تا ضخامت 1/6 mmیا
کمتر ساییده شود ،نشانگر سایش دیده میشود.

در صورت���ی که دو یا تعداد بیش���تری ازعالئم بین

زاپاس نیز صادق است.

 تعویض الستیک

میش��وند ،رخ داد .بخ��ش داخلی الس��تیک صدمه
در صورت نشتی مکرر باد الستیک یا عدم مشخص

بیشتر از الستیک قبلی استفاده نمایید.

نمودن مشکل ،تعویض الستیک ضروری است .در

آمدن فش���ار به خودرو ،درجهبندی کیلومترش���مار،

بودن مکان بریدگی ی���ا دیگر صدمات برای برطرف

||کنترل الستیک

ندرت اس��تفاده شده است ،گذش��ت زمان الستیک

در ص��ورت تعوی��ض الس��تیک ،از الس��تیک ب��ا

دیده است و تعویض آن ضروری است.

منجر به اش���تباه گردد .حتی کم ی���ا زیاد بودن

خ��ودداری نمایی��د .فش���ار باد الس���تیک پس از

الستیک افزایش مییابد.

ترک با عمقی که س��یمهای درون الستیک مشاهده

zzاز فشارس��نج باد (گیج باد) اس��تفاده نمایید.

zzپ��س از رانندگی ،از کاهش فش��ار باد الس��تیک

الستیک کمتر شود ،احتمال سرخوردن و ترکیدن

را فرس��وده میکن��د .ای��ن موارد در مورد الس��تیک

ضروری م���ی باش���د .هرچه می���زان ضخامت آج

در صورتی ک��ه صدماتی همانند پارگی ،بریدگی و

 1/5 kmرانده شده ،صحیح میباشد.

کاهش آسایش رانندگی و عملکرد نامنظم شود.

ش���یارها مش���خص ش���دهاند ،تعویض الس���تیک

ب��ا وج��ود اینکه الس��تیک اس��تفاده نش��ده ،یا به

صورت عدم اطمینان با نمایندگیهای مجاز شرکت

بمخودرو تماس حاصل نمایید.

در صورت نش���تی باد حی���ن رانندگی ،به رانندگی

ادام���ه ندهید ،چرا که راندن بیش���تر منجر به وارد

آمدن صدمات غیر قابل جبران به خودرو میشود.

در ص���ورت کار کردن الس���تیک بیش از  6س���ال
حتی در صورت سالم بودن ظاهر الستیک ،کنترل

الستیک توسط پرسنل مجرب ضروری می باشد.

مش��خصات و مدل مش��ابه قبلی و ظرفیت مش��ابه یا

اس���تفاده از الس���تیک با م���دل دیگر منج���ر به وارد
سرعتس���نج ،فاصل���ه از زمین و فاصل���ه بین بدنه

خودرو و الستیک یا زنجیر چرخ میشود.

Ó  Óاخطار

zzجهت پیش��گیری از صدمات جسمی جدی

ی��ا حتی م��رگ دس��تورالعمل ذی��ل را دنبال

نمایید:

zzاز ترکی��ب نم��ودن الس��تیکهای رادیال،

م��ورب و ی��ک جهت��ه ب��ه روی یک خ��ودرو،

خ��ودداری نمایید ،در غیر این صورت منجر

ب��ه وارد آم��دن صدمه به خودرو و از دس��ت
دادن کنترل خودرو میگردید.

zzاز الستیک دارای اندازهای که لیفان توصیه

نک��رده اس��تفاده نکنید ،در غی��ر این صورت
منجر به وارد آمدن صدمه به خودرو و از دست

دادن کنترل خودرو میگردید.

در خودرو  LF620از الستیک کهنه استفاده نکنید.

اس��تفاده از الس��تیک کهن��ه فاقد مش��خصات واضح
بسیار خطرناک است.

توصی��ه میش��ود ه��ر چه��ار الس��تیک ی��ا حداقل دو
الستیک جلو یا دو الستیک عقب را همزمان تعویض

نمایید.
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برای اطالع از نحوه تعویض الستیک مبحث «پنچر

شدن» در فصل  4را مطالعه نمایید.

 تعویض الستیکها با یکدیگر

آنها را کنترل نمایید .بر اثر فشار باد نادرست ،باالنس
نب���ودن چرخها ی���ا ترمزگیری مکرر و همت���راز نبودن

حی��ن تعوی��ض الس��تیکها ،چرخه��ا را در حال��ت

چرخها ،الستیکها به طور غیر عادی ساییده میشوند.

باالنس نگهدارید.

چرخهای ب��دون باالنس روی عملک��رد خودرو تأثیر

 مشخصات الستیک

منف��ی گذاش��ته و عم��ر مفی��د الس��تیکها را کاهش

میدهند .در صورت اس��تفاده از خودرو نیز باالنس

||ابعاد الستیک

چرخه��ا بر ه��م میخ��ورد .بنابراین به ط��ور مرتب

 205/60R15 91Hیا 195/60R15 88H

چرخها را کنترل نموده و باالنس کنید.

||فشار باد الستیک ) kg/cm) kpa

حی��ن تعویض الس��تیک ،وال��و نیز باید ب��ا والو نو
تعویض شود.

حین تعویض الستیکها سایش نامنظم و صدمه دیدن

توصی��ه میش��ود پ��س از ط��ی مس��افت 10000 km

الس��تیکها را ب��ا یکدیگر تعوی��ض نمایید ت��ا نحوه
سایش در چهار الستیک مشابه بوده و عمر مفید آنها

افزایش یابد.

با وجود این ،زمان صحیح برای تعویض الس���تیکها،

با توجه به عادات رانندگی و ش���رایط جاده مش���خص
میشود.

برای تعویض الس���تیکها ،مبحث «پنچر ش���دن» در
فصل  4را مطالعه نمایید.

جلو)2/4( 250 :

||گشتاور پیچها

عقب)2/3( 240 :

(120 )12( N.m (Kgf.m

 نصب زنجیر چرخ

از زنجیر چرخ با اندازه صحیح استفاده نمایید.

قوانین اس���تفاده از زنجیر چرخ براس���اس مکانها و
جادهه���ای مختلف متفاوت اس���ت .بنابراین پیش از

نصب زنجیر چرخ ،قوانین محلی را کنترل نمایید.

||نحوه نصب نمودن زنجیر چرخ

Ó  Óاخطار

زنجی��ر چرخه��ا را به روی چرخه��ای جلو و تا حد

zzحی��ن اس��تفاده از زنجی��ر چرخ ،س��رعت

ب��ر روی چرخه��ای عق��ب از زنجیر چرخ اس��تفاده

مش��خص ش��ده توس��ط کارخانه س��ازنده

ممکن محکم نصب نمایید.

نکنی��د .پس از حدود 0/5 kmالی 1/0 kmرانندگی

مجدد ًا سفتی زنجیرها را کنترل نمایید.

حین نصب زنجیر چرخ  ،دس���تورالعمل سازنده را
به دقت دنبال نمایید.

خودرو نباید از 50 km/hیا محدوده سرعت
خ��ودرو هر کدام که پایینتر اس��ت بیش��تر

شود.

zzحی��ن اس��تفاده از زنجی��ر چ��رخ ،مراق��ب

چالهه��ا ،پیچه��ای تند ج��اده و دیگ��ر موارد
ک��ه موث��ر در به��م خ��وردن تع��ادل هس��تند،

باشید.

 تعویض چرخها
||زمان تعویض چرخها

در صورت مش���اهده هر گونه صدمه جدی همانند
کج شدن ،یا سایش ش���دید چرخها ،تعویض آنها
ض���روری اس���ت .در صورت ع���دم تعویض چرخ

صدم���ه دیده ،ممکن اس���ت الس���تیک از چرخ جدا
شده منجر به تصادف گردد.

||انتخاب چرخ

zzحین استفاده از زنجیر چرخ ،از پیچهای

در صورت تعویض چرخ ،از چرخ با مشخصات و

نمایید ،چرا که بر روی عملکرد خودرو تأثیر

نمایندگیهای مجاز شرکت بمخودرو قادر به تعویض

تن��د ی��ا ترمز قفل کنن��ده چرخها خ��ودداری
منفی میگذارد.

zzحین اس��تفاده از زنجیر چرخ ،راننده باید

پیش از وارد ش��دن در پیچها ،سرعت خودرو

را کاهش دهد تا کنترل خودرو را حفظ نموده
از تصادف پیشگیری نماید.

مدل مشابه قبلی استفاده نمایید.

صحیح چرخ میباشد.

چرخهایی از نوع یا ان���دازه متفاوت منجر به تأثیر
منفی بر روی کنترل خ���ودرو ،عمر مفید چرخها و
بلبرینگها ،سیس���تم خنککننده ترمز ،درجهبندی

سرعت سنج،کیلومترش���مار ،عملکرد ترمز ،جهت
چراغه���ای جلو ،ارتفاع س���پر ،ارتف���اع خودرو از

نحوه انجام موارد تعمیرات و نگهداری
توسط مالک خودرو 131

 130راهنمای مالک لیفان 620

زمین و فاصله بین الس���تیک یا زنجیر چرخ و بدنه
خودرو و شاسی میشوند.

برای تعویض چرخها ،از چرخهای قدیمی استفاده
نکنی���د ،چرخه���ای کهنه ممکن اس���ت ب���دون هیچ

هشداری برای مسافت طوالنی کار کرده و به طور
ناگهانی خراب ش���وند .عالوه بر این چرخهای کج

شده همیشه دارای صدمات ساختاری میباشند،

بنابراین از آنها استفاده نکنید.

از تی���وپ داخلی در چرخهای بدون تیوپ (تیوپلس

استفاده نکنید.

Ó  Óاخطار

از آنج��ا ک��ه چرخهای��ی ب��ا اندازهه��ای

متفاوت ممکن اس��ت منجر ب��ه خطراتی از

قبیل از دس��ت دادن کنترل خودرو ش��وند،
فق��ط از چرخهای��ی ک��ه توس��ط کارخان��ه

س��ازنده توصیه شده اس��تفاده کنید ،چرا
که در غیر اینصورت ممکن اس��ت منجر به

تص��ادف گ��ردد.

 نکات س�ودمند در رابط�ه با چرخهای
آلومینیومی

zzدر خودروهای مجهز به چرخهای آلومینیومی،
پ���س از ط���ی مس���افت 1600 kmس���فت بودن

مهرههای چرخ را کنترل نمایید.

zzدر ص���ورت تعوی���ض ،تعمی���ر ی���ا جابهجایی
الستیکها ،پس از طی مسافت ،1600 kmسفت

بودن مهرههای چرخ را کنترل نمایید.

 تجهیزات برقی
 کنترل باتری

نم���وده ،فقط از تنظیم کنن���ده باالنس و یا ابزار
مش���ابه آن به هم���راه چکشهای الس���تیکی یا

پالستیکی استفاده نمایید.

zzچرخهای آلومینیومی نیز الزامی میباش���د .در
صورت صدم���ه دیدن ،تعویض چرخ با چرخ نو
الزامی میباشد.

در انتها جدا نمایید.

zzاز ایجاد مدار کوتاه با اس��تفاده از ابزار

جلوگیری نمایید.

zzحین اس��تفاده از ابزار در اطراف باتری،

zzفق���ط از مهرههای چرخ و آچار چرخ مخصوص
zzحین استفاده از زنجیر چرخ ،چرخها را باالنس

دارای عالمت « »-را ابتدا متصل نموده و

آنها میش��ود.

باتری خودداری نمایید.

چرخهای آلومینیومی استفاده نمایید.

zzب��رای کنت��رل بات��ری ،کاب��ل ارت منف��ی

اکس��یژن و هی��دروژن و ش��علهور ش��دن

zzاز روش��ن کردن سیگار یا آتش در اطراف
zzاز نزدی��ک ش��دن ک��ودکان ب��ه بات��ری

جلوگیری نمایید.

تیپ A

اطمینان حاصل نمایید.

Ó  Óاخطار

zzحین اس���تفاده از زنجیر چرخ مراقب باشید به

zzپی��ش از انجام موارد تعمی��ر و نگهداری

از خام��وش بودن موتور و تجهیزات جانبی

ش��ارژ بیش از حد بات��ری منجر به خروج

از ایجاد جرقه جلوگیری نمایید.

چرخهای آلومینیومی صدمه نزنید.

||کنترل قسمتهای بیرونی باتری

Ó  Óتوجه

 کنترل و تعویض فیوزها

zzحی��ن تمیز نمودن بات��ری ،از ورود مایع

عدم وجود خوردگی یا اتصاالت شل ،ترک یا باز شدن

درپوش باتری را کنترل نمایید.

الف .در صورت خوردگ���ی اتصاالت باتری ،تمیز
نم���ودن آن ب���ا محل���ول آب گرم و جوش ش���یرین

ضروری میباش���د .جهت پیش���گیری از خوردگی
اتصاالت بیرونی را با گریس چرب نمایید.

ب  .اگر اتصال باز شده است ،مهره را سفت نمایید.

پ  .بست نگهدارنده را سفت نمایید تا باتری محکم
بماند .س���فت نمودن بی���ش از حد ب���ه جعبه باتری

صدمه میزند.

سوخته

شوینده به باتری جلوگیری نمایید.

||کنترل بخش داخلی باتری

خوب

تیپ B

بخش داخلی باتری را براساس راهنمای روی
جعبه باتری و با توجه به رنگ چراغ نشانگر باتری

میتوان کنترل نمود.
سبز  :خوب

سفید  :شارژ کنید

قرمز  :الکترولیت ناکافی

باتری را تعویض نمایید.

سوخته

خوب

فصـل هفتم
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در صورتی که چراغه��ای جلو یا دیگر تجهیزات برقی

از فیوز با آمپر مشخص ش���ده روی درب جعبه فیوز

صورت سوختن فیوز آن را با فیوز نو تعویض نمایید.

در صورتی که فیوز با آمپر مشخص شده در دسترس

عم��ل نمیکنند کنت��رل فیوزها ضروری میباش��د .در

برای اطالع از محل قرارگیری جعبه فیوز بخش 6-1
را مطالعه نمایید.

استفاده نمایید.

نیس���ت ،از فیوزی ب���ا آمپر کمتر اس���تفاده نمایید .با
وجود این فیوز با آمپر پایینتر نیز خواهد سوخت که

س��وئیچ خودرو را در وضعی��ت خاموش قرار داده و

بیانگر وجود مشکل نمیباشد.

جه��ت کنت��رل ،فیوز مش��کوک را به ص��ورت عمودی

تعویض نمایید.

فیوز سوخته را بیابید .نام مدار مورد حفاظت هر کدام

در صورتی که فیوز نو بالفاصله س���وخت ،مدار برقی

برای آش���نایی با عملکرد کنترل هر م���دار فصل  7را

شرکت بمخودرو مراجعه نمایید.

تمام اجزای برقی را خاموش نمایید.
بیرون بکشید.

از فیوزها بر روی درپوش جعبه فیوز حک شده است.

مطالعه نمایید.

فیوز تیپ  Aرا با فیوزکش بیرون بکشید.

فیوزکش در موقعیت  19تصویر «محفظه موتور» در

فصل  7قرار دارد.

در صورت امکان از سوختن یا سالم بودن فیوز اطمینان

حاصل نموده ،فیوز سوخته را تعویض نمایید.

در صورت س���وختن فیوز ،فیوز ن���و را در محل خود

قرار دهید.

مشخصات

در اولین فرصت ممکن فیوز سوخته را با فیوز صحیح
یک دست فیوز یدکی برای مواقع اضطراری تهیه نمایید.
دچار مش���کل ش���ده اس���ت ،به نمایندگیهای مجاز

Ó  Óاخطار

اس��تفاده از فی��وزی با آمپر باالت��ر یا قرار

دادن هر جس��م دیگری ب��ه جای فیوز ممنوع

میباش��د در غیر این صورت امکان صدمات
جدی یا حتی آتشسوزی وجود دارد.

 روغنها و مایعات
 فیوزها و رلهها

134
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 فیوزها و رلهها

 روغنها و مایعات

 . 10منبع عملکرد سیستم صوتی

 نوع و ظرفیت مایعات و روغنها

ردیف

مورد

1

روغن ترمز

2

مایع خنککننده

 . 11بوق برقی

میزان
LF7162C
و باالتر

1.2 L

LF7162B
و باالتر

نوع و مشخصات

 . 13چراغ هشدار حرکت به سمت عقب

روغن ترمز DOT4

 . 15چراغهای درب /درب صندوق عقب

 . 14سوئیچ ( BCMاستارت)
 . 16چراغهای کوچک

مجموعه مایع خنککننده درون رادیاتور و موتور خودرو
گلیکول ،نقطه انجماد براساس دما ( %50آب  %50 +محلول)

8.5 L

3

روغن موتور

3.5 L

4L

4

روغن گیربکس

روغن چهارفصل
SAE10W40
API - SL
(در مناطق متفاوت روغن موتور مناسب را انتخاب نمایید)

2.66 L

2.1 L

80W90

روغن هیدرولیک فرمان

حدود 1.2 L

6

سوخت

حدود 58L

بنزین بدون سرب
) 93 # (RONیا باالتر

7

گاز کولر

حدود 630g

R134a

5

 . 12منبع تغذیه برای روشن نمودن سیستم صوتی

 DEXRON IIIیا GL4 ESSO ATF.D

 . 17خالی

 . 18آینه بغل

 . 19کلید کنترل کولر
 . 20چراغ ترمز

جعبه فیوز درون جعبه نگهداری اشیای سمت چپ

 . 4برفپاککن

 . 21منبع کنترل کیسه هوا

||فیوز

 . 6خالی

 . 23منبع تغذیه موتور شیشه باالبرها

(جلو داشبورد) (قسمت پایینی ،جعبه فیوز)
 . 1منبع تغذیه قفل مرکزی BCM

 . 2چراغهای فرمان  -BCMچراغهای هشدار
 . 3پمپ سوخت

 . 5فندک

 . 7کنترل منبع برق ترمز ABS

 . 8منبع تغذیه جریان ورودی BCM

 . 9چراغ مهشکن عقب

 . 22چراغ سقفی
 . 24خالی
 . 25خالی

 . 26منبع تغذیه صفحه نشانگرها (داشبورد)
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 . 27پشتیبانی
 . 28پشتیبانی

 . 29منبع تغذیه سقف متحرک (در صورت موجود
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 رلههای صفحه نشانگرها (سمت باالی
جعبه فیوز)

 جعبه فیوز محفظه موتور

 . 3فیوز پشتیبانی

 . 29تزریق الکتریکی ECU

 . 5فیوز پشتیبانی

 . 31فن -سرعت کم

 . 4فیوز پشتیبانی
 . 6فیوز پشتیبانی

ب���ودن)

 . 30فن -سرعت زیاد

 . 32رگوالتور سرعت کم /زیاد /کمپرسور فن

 . 30پشتیبانی

 . 13فن دمنده

 . 32پشتیبانی

 . 15منبع تغذیه برای فن دمنده

 . 34سوئیچ AM2

 . 17پشتیبانی

رله

 . 36برفکزدایی عقب

 . 19فیوزکش

 . 2فن دمنده

 .31پشتیبانی

 . 33پشتیبانی

 . 37فیوزکش
 . 38خالی

 . 39صفحه نشانگر
 . 40خالی

 . 41منبع تغذیه مغناطیس���ی ب���رای انرژی ژنراتور/
سیمپیچ کنترل ژنراتور  /ECUحسگر  /Camحسگر

سرعت خودرو

 . 14منبع تغذیه تجهیزات جانبی

 . 34سبقت /نور باال

 . 16خالی

 . 36رله اصلی

 . 18پشتیبانی

 . 35سوئیچ AM1

||رله

 . 1رله بوق الکتریکی
 . 2رله پمپ سوخت

 . 3رله چراغ مهشکن عقب

 . 4رله برفکزدایی عقب

 . 5خالی
 . 6خالی

 . 7رله منبع تغذیه تجهیزات جانبی

 . 33نور پایین

 . 20خالی
 . 21خالی
 . 22خالی
 . 23خالی
 . 24خالی

 . 25کنترل ABS

 . 26کنترلر ABS
 . 27رله اصلی
 . 28کمپرسور

 . 35چراغ مهشکن جلو

 . 1چراغ مهشکن جلو

 . 7سرعت باال فن

 . 8سرعت پایین فن

 . 9رگالتور سرعت

 . 10چراغ سبقت
 . 11نور باال

 . 12نور پایین

 . 37کمپرسور

 . 38رله اصلی

یادداشت

یادداشت

یادداشت

