مشخصات

نام کتاب :راهنمای استفاده ،گارانتی و ثبت سرویسهای ادواری خودروی سواری لیفان  X60 / SUVدستی و اتوماتیک
سفارش دهنده :شرکت کرمان موتور
ترجمه و تنظیم :شرکت خدمات و تجارت بم خودرو
تهیه و چاپ :روابط عمومی گروه صنعتی کرمان خودرو
تعداد صفحات ۲۲۴ :صفحه
تاریخ چاپ :پاییز  / ۱۳۹۵چاپ پنجم

SUV

راهنمای استفاده ،گارانتی و ثبت سرویسهای ادواری خودروی سواری لیفان ایکس ۶۰

مقدمه

از حسن سلیقه شما در انتخاب خودروی سواری  Lifan X60تشکر نموده و از حمایت و اطمینان شما به محصوالت کرمان موتور قدردانی می کنیم.

این کتابچه راهنما مدل های گوناگونی از خودروی شما را پوشش می دهد ،بنابراین ممکن است برخی اطالعات و تجهیزات توضیحی در این کتابچه در مورد خودروی شما
صادق نباشد .موتور  X60مجهز به سیستم انژکتوری الکترونیکی با سیستم مداربندی الکتریکی (ایموبالیزر) پیچیده خود ،مخصوص این خودرو ساخته شده است .بنابراین

مشکالت ناشی از نصب تجهیزات الکتریکی اضافی شامل سیستم دزدگیر ،پمپ باالبر شیشه های برقی اتوماتیک و سیستم صوتی توسط مالک ،خودرو را از گارانتی خارج می کند.

برای لذت بردن از رانندگی و ایمنی و آسایش بیشتر هنگام رانندگی با خودروی  X60شایسته است این کتابچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید .کارکنان مجرب ما در

نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور ،که در سراسر کشور گسترش یافتهاند مفتخرند هرگونه سرویس و خدمات را به شایستهترین و بهترین وجه برای شما و

خودرویتان فراهم آورند .لطفا در صورت وجود هرگونه سوال ،انتقاد و یا پیشنهاد با ما تماس بگیرید.

ادواری ،از نظر کیفیت قطعات و ساخت عاری از اشکال باشد و در صورت بروز نقص طبق ضوابط گارانتی موارد را رفع نماید.

آن دقت نموده و هنگام فروش خودرو آن را به مالک بعدی تحویل دهید تا در جریان سرویسهای انجام شده و سوابق آن قرار گیرد.
شرکت کرمان موتور

پاییز ۹۵
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لیفــان X60

این دفترچه به عنوان ابزاری برای بهرهبرداری از خدمات گارانتی و ثبت سرویسهای دوره ای و نگهداری خودرو در شرایط مناسب میباشد .لذا در نگهداری و حفظ

مقدمه

شرکت کرمان موتور به خریداران خودروهای خود ضمانت میدهد که این خودرو به هنگام استفاده در شرایط عادی با رعایت اصول و ضوابط گارانتی و سرویسهای

¤ ¤مشخصات خودرو
نوع خودرو:

مدل:

رنگ:

شماره شاسی:
شماره موتور:

مهر و امضاء واحد تحویل خودرو:

تاریخ تحویل خودرو:

¤ ¤مشخصات مالک
¡¡مالک اصلی

¡¡مالک دوم

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

آدرس:

آدرس:

کد ملی:

دفترچهراهنما
لیفــان X60
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شماره تلفن:
کد پستی:

کد ملی:

تاریخ خرید:

شماره تلفن:

تاریخ خرید:

کد پستی:

گواهی مینمایم خودرو حاضر بدون هیچگونه نقصی از نظر کارکرد ،رنگ و سالمت بدنه و باتری به همراه متعلقات کامل تحویل اینجانب گردید.

			
نام و نام خانوادگی مالک یا وکیل قانونی:

			
تاریخ:

امضاء:

¡¡پیش از مطالعه کتابچه راهنما به موارد زیر دقت نمایید:

عالمتهای هشدار بکارگرفته شده در این کتابچه راهنما به شرح زیر است:
عالمت اخطار :بیانگر این است که عدم رعایت این دستورالعمل منجر

به تهدید ایمنی شــما و دیگر سرنشــینان میگردد .همیشــه اخطارها را رعایت

نموده و با دقت رانندگی کنید.

عالمــت ایمنــی :بــه معنای "مجاز نمیباشــد" یــا "هرگز اتفــاق نیفتد"

میباشد .هر مطلبی با این عالمت در ابتدای آن ،دستورالعملهای مهمی برای

رانندگی ایمن در بردارد.

عالمت توجه :بیانگر این است که عدم رعایت این دستورالعمل منجربه

آســیب دیدن خودرو و تجهیزات آن میگردد .همیشــه توجهها را رعایت نموده
و با دقت رانندگی کنید.

¡¡توجه در مورد سوخت ها و روانکارها

شرکت حتی در دوره گارانتی مسئولیت آسیب های وارده به موتور یا گیربکس به دلیل استفاده از سوخت یا روانکارهای بی کیفیت را از خود سلب میکند .همیشه

¡¡توجه در مورد قطعات خودرو

فراهم میآورند .هرگونه نقص به دلیل استفاده از قطعات غیر اصلی ،دستکاری و ایجاد تغییر در قطعات ،خودرو را از پوشش گارانتی سازنده خارج میکند.
"لطفا با دقت قطعات اصلی خودروی  X60را انتخاب و خریداری کنید"
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لیفــان X60

قطعات اصلی خودروهای تولیدی شرکت کرمان موتور ،تحت فرآیند مدیریت تولید بازرسی کیفی ساخته شدهاند و بهترین کارایی و ایمنی را برای خودروی شما

مشخصات

از سوخت ،روغن یا گریسهای با کیفیت و توصیه شده استفاده نمایید.

فهرستمندرجات
 15فصل اول

 107فصل دوم

 ۱۱۵فصل سوم

کارکرد تجهیزات و کنترلگرها

رانندگی با خودرو X60

استارت زدن و رانندگی

 ۱۲۳فصل چهارم

نحوه رفتار در مواقع اضطراری

 ۱۴۱فصل ششم

دستورالعملهای نگهداری از خودرو

 ۱۵۹فصل هشتم

مشخصات خودرو

 ۱۳۵فصل پنجم
 ۱۴۵فصل هفتم
 ۱۶۶فصل نهم

نگهداری از خودرو در برابر زنگزدگی و دیگر موارد
نحوه انجام موارد تعمیر و نگهداری توسط مالک خودرو
راهنمای گارانتی

¤ ¤ابعاد ،اندازهها و شناسایی خودروی ایکس ۶۰

 7ابعاد و اندازهها
 10ابعاد خارجی
 11چراغ ها
 13شناسایی خودرو
 14مدل موتور و شماره ساخت
 14برچسبهای هشدار و اخطار
دفترچهراهنما
لیفــان X60
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پارامتر

ابعاد خارجی

طول

عرض

وزن خودرو

LF 4325
1790

ارتفاع

1690

جلو

1515

فاصله چرخهای جلو و عقب
فاصله عرضی چرخها

مقدار

عقب

2600
1502

1330

زاویه چرخش به داخل

25.1

مشخصات الستیک

mm
mm
mm
mm
kg
kg

سیستم تعلیق عقب

895

حداکثر سرعت

170

830
5

()°
()°
mm
mm
نفر

کیلومتر در
ساعت

7

لیفــان X60

زاویه چرخش به خارج

تعداد سرنشینان

mm

215/65R16
23

سیستم تعلیق جلو

mm

ابعاد ،اندازهها و شناسایی خودرو

وزن خودرو با بار کامل

1705

واحد

پارامتر

شتاب  0تا 100
مدل موتور
نوع موتور
حجم موتور

14.5 S

LFB479Q

 4سیلندر خطی 16 ،سوپاپ ،سیستم خنک شونده با آب،

احتراق مستقل با پاشش سوخت ترتیبی مجهز به سیستم زمان
متغییر سوپاپ ها

()16V DOHC L4
1794

ml

حداکثر قدرت نسبی

98 kw / 5600 rpm

kw

دور آرام

750 ± 50

حداکثر گشتاور

دفترچهراهنما
لیفــان X60
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مقدار

واحد

حجم باک

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

168 N.m / 4200 rpm
55

≥ ≤ 32

GB18352.3 - 2005 IV

N.m
r/min
لیتر
%

پارامتر

کمبر چرخ جلو

تواین چرخ جلو

موقعیت چرخ ها

زاویه کینگ پین

 1° 12 ± 30بدون بار

بدون بار (-7.52 ~ - 3.52 )0° 43 ± 30
بدون بار 11° 2 ± 30

کینگ پین کستر

بدون بار 2° 44 ± 30

تواین چرخ عقب

بدون بار (-1.16 ~ - 2.84 )0° 6 ± 30

کمبر چرخ عقب

زاویــه فرمان چپ برای
چرخهای راست

زاویه فرمان راست برای
چرخهای چپ

زاویه فرمان راست برای

()+35° 31( ~ )+39° 31
()+29° 18( ~ )+33° 18
()-29° 18( ~ )-33° 18
()-35° 31( ~ )-39° 31
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چرخهای راست

- 0 ° 75 ± 30

ابعاد ،اندازهها و شناسایی خودرو

زاویه فرمان چپ برای
چرخهای چپ

زاویه غربیلک فرمان

مقدار

واحد

ابعاد خارجی

1690

˚1
25.

˚23

895
1502
دفترچهراهنما
لیفــان X60
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2600
4325

838

1515
1790

چراغها

¤ ¤چراغهای جلو

ابعاد ،اندازهها و شناسایی خودرو

لیفــان X60
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¤ ¤چراغهای عقب

دفترچهراهنما
لیفــان X60
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شناسایی خودرو LF6430
¤ ¤شماره شناسایی خودرو ()VIN

 .۱شماره شناسایی خودرو بر روی بدنه

 .۲صفحه فلزی محل نصب پالک VIN
(مشخصات خودرو)

ابعاد ،اندازهها و شناسایی خودرو
لیفــان X60
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¤ ¤مدل موتور و شماره ساخت

مدل موتور

.1
.2
.3
.4
.5

برچسب اخطار مایع شیشهشوی
برچســب اخطار مایع روغن هیدرولیک فرمان
(سیستم فرمان)
برچسب اخطار گاز خنککننده کولر
برچسب اخطار مایع خنک کننده روغن
برچسب اخطار مایع خنککننده موتور

تصویــر بر روی ســتون ( Aپایین) در ســمت چپ
قرار گرفته است.

شماره ساخت
همانگونه که در تصویر دیده میشود ،مدل موتور

~ ~برچســب اخطار ســوخت مورد نیاز در ســمت

و شــماره ســاخت موتور بر روی دیواره ســیلندر
حک شده است.

¤ ¤برچسبهای هشدار و اخطار

داخلی درپوش باک بنزین تعبیه شده است.
~ ~برچسب اخطار سیستم قفل ایمنی کودک

دفترچهراهنما
لیفــان X60
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~ ~برچســب اخطار فشــار بــاد الســتیک ،مطابق

~ ~برچسب اخطار الستیک زاپاس

فصل اول
کارکرد تجهیزات و کنترلگرها
 .1-1 16نمای جلو داشبورد و کنترلگرها
 .1-2 20دربها و سوئیچها

 .1-3 34صندلی ،کمربند ایمنی ،غربیلک فرمان و آینهها
 .1-4 66چراغها ،برفپاککنها و گرمک ن عقب

 .1-5 72چراغهای نشانگر و هشدار

 .1-6 80کارکرد کنترلر و صفحه نمایشگر
 .1-7 ۸۸سیستم صوتی خودرو

 .1-8 ۹۵سیستم کولر

 .1-9 ۱۰۲تجهیزات دیگر

 .۱-۱نمای جلو داشبورد و کنترلگرها
 17جلو داشبورد
 18چراغ سقفی
 18صفحه نشانگرها
 19نشانگرهای روی جلو داشبورد

دفترچهراهنما
لیفــان X60
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¤ ¤جلو داشبورد

 .1دریچــه خروجــی هــوای
جانبی
 .2کاور بلندگوی جلو
 .3سیستم صوتی

 .4آفتابگیر چپ و راست

 .5دریچــه خروجــی هــوای
مرکزی
 .6آینه داخلی

 .7صفحه نمایش LCD

 .۹چراغ سقفی جلو

 .۱۰دسته برفپاککن

 .۱۵سوئیچ استارت
 .۱۶پدال کالچ

 .۱۷پدال ترمز

 .18پدال گاز

 .۱۹کلیــد گرمکــن صندلــی
راننده (اختیاری)

 .۲۰کلید قفــل درب صندوق
عقب

 .۲۱دسته دنده (اهرم
تعویض دنده)

 .۲۲کلیــد گرمکــن صندلــی
سرنشین جلو (اختیاری)

.۱۱مجموعهصفحهنشانگرها

 .۲۳فندک

 .۱۲دســته راهنمــا (اهــرم
کنترل چراغها)

 .۲۵کلیدهــای کولر و بخاری

(صفحه کیلومتر)
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فصــل اول

 .۱۳کلید شیشه باالبرها

 .۲۴جعبه داشبورد

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

 .8کلیــد چراغهــای اعــام
هشدار (فالشرها)

 .۱۴کلید قفل دربها

¤ ¤چراغ سقفی جلو و کلیدهای مربوطه

.1
.2
.3
.4
.5

¤ ¤صفحه نشانگر مدل اتوماتیک

کلید چراغ سقفی جلو
کلید چراغ نقشه خوانی (چپ)
جا عینکی
کلید سقف برقی (سان روف ،اختیاری)
کلید چراغ نقشه خوانی (راست)

دفترچهراهنما

¤ ¤چراغ سقفی وسط /عقب

 . 1دورسنج

 . 2سرعتسنج

لیفــان X60
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 . 3نشانگر میزان سوخت

 . 4کیلومتر شمار سفری
~ ~ .1کلید چراغ سقفی وسط /عقب

 . 5کیلومتر شمار

 . 6نشــانگر میــزان دمای
مایعخنککننده موتور

 .7کلید صفر کردن

کیلومترشمار سفری

 .8وضعیت دنده

¤ ¤نشانگرهای روی جلو داشبورد

چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت

چراغ نشانگر نور باال

چراغ نشانگر نور پایین

چراغهای نشانگر راهنما (به طور جداگانه روشن میشوند)

چراغ نشانگر مهشکن جلو

چراغ هشدار شارژ باتری

چراغ هشــدار اعالم خطر (فالشــر) (به طور همزمان روشــن میشوند)

چراغ نشانگر روشنایی

چراغ نشانگر گرمکن شیشه عقب

چراغ نشانگر مهشکن عقب

چراغ هشدار دمای مایع خنککننده موتور

چراغ هشدار سیستم ABS

چراغ نشانگر ترمز دستی

چراغ هشدار پایین بودن سطح روغن ترمز

چراغ نشانگر ( SRSکیسه هوا)

چراغ هشدار سیستم ضدسرقت

چراغ هشدار فاصله تا مانع و باز بودن دربها

چراغ نشانگر باز بودن درب صندوق عقب

چراغ هشدار نقص موتور (بجز )OBD

چراغ نشانگر وجود عیب (چراغ چک موتور)

هنگام روشن بودن چراغهای موقعیت در صورت چرخاندن کلید کاهش نور ،میتوان نور پسزمینه
صفحه کیلومتر ،پانل سیستم صوتی ،کلیدها و غیره را تغییر داد.

چراغ نشانگر دمای روغن گیربکس ()AT
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فصــل اول

¡¡کلید کاهش نور پس زمینه

A/T OIL
TEMP

چراغ نشانگر حالت رانندگی در شرایط برفی

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور

چراغ هشدار سرعت بیش از حد (اختیاری)

 .۱-۲دربها و سوئیچها
 21سوئیچها
 24قفل دربها
 25سیستم قفل مرکزی دربها
 25سیستم قفل ایمنی کودک دربهای عقب
 25درب صندوق عقب
 26شیشه باالبرهای برقی
دفترچهراهنما
لیفــان X60
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 28درب محفظه موتور
 29درپوش باک بنزین
 30سان روف (سقف برقی)

¤ ¤سوئیچها

 .1دکمه ضامن کلید
 .2دکمه قفل

 .3دکمه باز نمودن قفل

 .4دکمه قفل درب صندوق عقب (اختیاری)
 .5چراغ نشانگر

بــرای کارکــرد صحیــح فرســتنده کنتــرل از راه

دور ،فاصلــه فرســتنده بــا خــودرو نبایــد بیشــتر

هــر خــودرو مجهــز بــه دو ســوئیچ میباشــد
کــه بــرای اســتارت زدن موتــور و بــاز کــردن

را در مکانــی ایمــن خــارج از خــودرو قــرار
دهیــد تــا از ســرقت خــودرو جلوگیــری شــود.

¡¡فرستنده کنترل از راه دور

فرستنده ،موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

¡¡فرســتنده کنتــرل از راه دور را در مکانهایــی با

حرارت باال همانند روی جلو داشبورد قرار ندهید.

¡¡از بازکردن فرستنده خودداری نمایید.

¡¡از ضـربــــهزدن یـــا پـرتـابکــــردن فرســـتنده،
خــــودداری نمــــایید.

¡¡از فرو کردن فرستنده داخل آب ،خودداری نمایید.
در صــورت بــاز نشــدن درب هــا بــا اســتفاده از

و روشــن نشــدن یــا ضعیف روشــن شــدن چراغ

نشانگر فرستنده ،موارد زیر را کنترل نمایید:

¡¡احتمال وجود ایستگاهها یا فرستندههای رادیویی

¡¡ممکــن اســت باتــری خالــی شــده باشــد ،برای
تعویض باتــری مبحث تعویض باتــری در همین
بخش را مطالعه نمایید.

در صورت گم کردن فرســتنده ،برای جلوگیری از
سرقت خودرو بالفاصله به نمایندگی مجازشرکت

کرمان موتور مراجعه نمایید.

¡¡بستن و باز کردن

¡¡برای قفــل کردن و باز کردن قفــل تمام دربهای
خودرو ،دکمه روی فرســتنده کنترل از راه دور را
آهسته فشار دهید.

¡¡قفل کردن
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فصــل اول

فرستنده ،عدم کارکرد فرستنده در فاصله صحیح

فرستنده تاثیر گذارند.

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

تمــام دربهــا بــکار مــیرود .ســوئیچ یدکــی

از  15متــر باشــد.

فرســتنده کنتــرل از راه دور قطعــه الکترونیکی
اســت؛ لطفــاً بــرای جلوگیــری از آســیب دیــدن

همانند فرودگاه که ممکن است بر کارکرد صحیح

دکمــه قفل را فشــار دهیــد ،تمام دربهــا به طور

پــس از بــاز کــردن قفل با اســتفاده از فرســتنده

فشــار دادن دکمــه قفل روی فرســتنده ،سیســتم

راهنما یکبار چشــمک زده و آژیر هشدار یکبار به

هــر کــدام از دربها را باز نمــود .در صورت باز

هنگام فعال بودن سیســتم هشــدار ،فشــار دادن

همزمــان قفل میشــود .در این زمــان ،چراغهای

صدا درمیآید( .چشمک زدن بدون آژیر)

قفل شدن تمام دربها را کنترل نمایید.

در صورتــی کــه هر کدام از دربها بســته نشــده

باشد ،دکمه قفل قادر به قفل نمودن درب نیست.

¡¡باز کردن قفل

کنتــرل از راه دور ،ظرف مــدت  30ثانیه میتوان
نشــدن درب در ایــن مدت ،تمــام دربها به طور
اتوماتیــک مجــدد ًا قفــل میشــوند (در صــورت

چشــمک نــزدن چراغهــای راهنما ،آژیــر به صدا

درنمیآید).

فشار مکرر دکمه قفل و باز ،موجب می شود فعالیت

دفترچهراهنما

درنیاید) چراغهای فالشر  10ثانیه روشن شده و

در صورت قفل شــدن دربها ،چراغهای فالشــر

لیفــان X60

آژیر هشدار دو بار به صدا درمیآید.

چراغهــای راهنمــا دو بــار چشــمک زده و آژیــر

هشدار دو بار به صدا درمیآید.

کنترلــی ســیگنال بازخــوردی فعــال کننــده را

قفل نشــدن دربها را به راننده یادآوری می کند؛

زمــان ،چراغهــای راهنمــا دو بار چشــمک زده و

شــدن سیســتم ،همزمان با بازشدن قفل دربها،

یــک بــار چشــمک زده و آژیر هشــدار یــک بار به

اشــتباه باشــد (برای مثــال آژیر هشــدار به صدا
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خودرو در حالت عادی قرار می گیرد .با غیرفعال

هنگام غیرفعال بودن سیســتم هشــدار با فشــار

میپذیــرد .در صورتــی کــه ســیگنال بازخوردی

دربهــا بــه طور همزمــان بــاز میشــود .در این

دکمــه باز کردن قفل سیســتم را غیرفعال کرده و

بــاز و بســته کردن به طــور مداوم انجام نشــود.
لطف ًا چند لحظه صبر کرده و مجدد ًا اقدام نمایید.

پس از فعال شــدن قفــل مرکزی دربهــا ،ماژول

دکمــه بــاز کردن قفــل را فشــار دهید .قفــل تمام

هشدار خودرو را در حالت فعال قرار میدهد.

متوقف میشوند.

¡¡سیستم آژیر اعالم خطر

قفل کردن دربها با اســتفاده از فرســتنده کنترل

از راه دور ،سیستم هشدار را فعال میکند.

دادن دکمه دربها را قفل کرده ،چراغ های راهنما
صدا درمی آید .اگر دربها قفل نشود ،چراغهای
راهنما به مدت  10ثانیه چشمک میزنند.

هنــگام فعال بودن سیســتم هشــدار ،در صورت
باقــی ماندن ســوئیچ در مغزی قفــل فرمان یا باز
مانــدن دربهــا و درب موتور ،ســیگنال خروجی
بنزیــن قطع شــده و آژیــر به طور مــداوم به صدا

درآمــده و چراغهای فالشــر چشــمک مــی زنند.
تــا  20ثانیــه پس از قطع شــدن آژیــر چراغها به
چشــمک زدن ادامــه مــی دهنــد 10 .ثانیــه بعــد

چراغهــا نیــز خامــوش می شــوند .آژیــر را تنها
زمانــی می توان متوقف نمــود که دکمه باز کردن

قفل روی فرستنده فشار داده شود ،در این حالت
ســوئیچ قــادر به فعال ســازی ســیگنال خروجی
بنزین می باشد.

 30ثانیه پس از غیرفعال کردن سیســتم هشــدار

در صــورت عدم جازدن ســوئیچ یــا بازکردن هر
کدام از دربها ،سیستم به طور اتوماتیک مجدد ًا
فعال می شود.

هنگام فعال بودن سیســتم هشدار ،چراغ ""LED

نمی توان موتور را روشن نمود.

هنگام تعویض باتری فرســتنده کنتــرل از راه دور
مراقب باشید تا قطعات فرستنده را گم نکنید.

فقــط از باتری مشــابه باتــری قبلی توصیه شــده
توسط شرکت کرمان موتور استفاده نمایید.

باتریهــای مصرف شــده فرســتنده کنتــرل از راه

دور را در زبالههــای خانگی نیندازیــد .لطفاً برای

بازیافت صحیح ،این باتریها را به نمایندگیهای

مجاز شرکت کرمان موتور تحویل دهید.

~ ~ .2درب فرســتنده را باز کــرده و باتری خالی

را بیرون آورید.

باتری فرستنده را به روش زیر تعویض نمایید:

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

نشــانگر سیســتم به طور آهســته چشــمک زده و

توجه

¡¡تعویض باتری فرستنده کنترل از راه دور
¡¡مدل باتری 3 / CR216 :ولت

اخطار

بــه شــدت مراقب باشــید تا کــودکان قطعــات ریز

~ ~ .3باتــری جدید را در فرســتنده کنتــرل از راه

فرستنده مثل باتری را قورت ندهند.

~ ~ .1سوئیچ و فرستنده را از هم جدا کنید.

دور به نحوی جا بزنید که قطب مثبت آن به ســمت

باال باشد .سپس درپوش فرستنده را محکم ببندید.

فصــل اول

هنگام تعویض باتری فرســتنده کنترل از راه دور،
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توجه

از خم کردن کانکتورها خودداری نمایید.

از قرارگیری صحیح قطبهای مثبت و منفی باتری

¤ ¤قفل دربها
¡¡دربهای جانبی

اطمینان حاصل نمایید.

از تعویض باتری با دست خیس خودداری نمایید.
آب منجر به زنگ زدگی میگردد.

از دست زدن یا جابجا کردن قطعات فرستنده کنترل
از راه دور خــودداری نماییــد .در غیــر این صورت

فرستنده به درستی عمل نخواهد کرد.

لطفاً الکترودها را خم نکرده ،هنگام تعویض باتری

از ورود گــرد و خــاک یــا روغن به درون فرســتنده
جلوگیرینمایید.

دفترچهراهنما
لیفــان X60
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پس از تعویض باتری ،کارکرد صحیح فرســتنده

قفل نمودن و باز کردن قفل با استفاده از سوئیچ

کلید را در سیلندر قفل جا زده و بچرخانید.

قفــل نمــودن درب ســمت چــپ :کلیــد را در جهت
عقربههای ساعت بچرخانید.

کنترل از راه دور را بازرســی نمایید .در صورتی
کــه فرســتنده به درســتی عمــل نمیکنــد ،لطف ًا با

باز کردن قفل درب ســمت چــپ :کلید را در خالف

حاصل نمایید.

قفل نمودن درب ســمت راســت :کلید را در خالف

نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمان موتور تماس

جهت عقربههای ساعت بچرخانید.

جهت عقربههای ساعت بچرخانید.

باز کردن قفل درب سمت راست :کلید را در جهت
عقربههای ساعت بچرخانید.

دکمه قفل دستگیره داخلی درب
دکمه قفل را جابجا کنید.
باز کردن قفل :دکمه قفل را به سمت عقب حرکت دهید.
قفل نمودن :دکمه قفل را به سمت جلو حرکت دهید.
بــرای قفــل نمــودن درب از بیــرون ،میتوانید از
فرستنده کنترل از راه دور استفاده نمایید.

اخطار

هنــگام رانندگــی از کشــیدن دســتگیره داخلــی و
بازکــردن درب خودرو پرهیز نمایید ،چرا که ممکن
اســت سرنشــینان به بیــرون پرتاب شــده ،دچار
آسیب جسمی شــدید گردند .حتی در صورت قرار
داشــتن دکمه در وضعیت قفل ،در مورد درب سمت
راننده دقت کافی را مبذول نمایید .ممکن است درب
بــه طور ناگهانی باز شــود .شــرکت کرمان موتور
اکیــد ًا توصیه میکنــد که کــودکان در صندلیهای
عقب قرار داده شــوند و قفل ایمنــی محافظ کودک
دربهای عقب فعال گردد.

¤ ¤سیستم قفل مرکزی درب

مطابق تصویر ،ضامن را در حالت "قفل" قرار دهید.
هنــگام فعــال بــودن سیســتم قفل ایمنــی کودک،
دربهای عقب را نمیتوان با استفاده از دستگیره

درب داخلــی بــاز کرد .اســتفاده از این سیســتم

موقع حضور کودکان در خودرو توصیه میگردد.

¤ ¤سیستم قفل ایمنی کودک دربهای عقب

پیــش از رانندگی ،به ویژه هنــگام حضور کودکان
در خــودرو ،از بســته بودن تمــام دربهای خودرو

اطمینان حاصل نمایید .در صورت بروز تصادف

~ ~( )aدکمــه باز کــردن قفل درب صنــدوق عقب

روی فرســتنده کنتــرل از راه دور را فشــار دهید،
قفل درب صندوق عقب باز میشود.

کمربندهای ایمنی که به طور صحیح بسته شدهاند

و قفــل بودن دربهــا ،از باز شــدن ناگهانی درب و

پرت شدن سرنشینان به بیرون جلوگیری میکنند.

¤ ¤درب صندوق عقب

 .1بــرای باز کــردن قفل درب صندوق عقب ،ســه
روش را میتوانید بکار گیرید:
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~ ~( )bفشار دادن دکمه قفل داخل خودرو در جلو

داشبورد نیز درب صندوق عقب را باز میکند.

فصــل اول

باز کردن درب صندوق عقب

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

قفل کردن و باز نمودن قفل دربها با اســتفاده از
قفل مرکزی
¡¡کلید را فشار دهید (مطابق تصویر)
¡¡باز کردن قفل :کلید  1را فشار دهید.
¡¡قفل نمودن :کلید  2را فشار دهید.
هنگام قفل بودن دربها فشار دکمه باز نمودن قفل
برای اولین بار ،فقط درب سمت راننده را باز میکند.
با فشار مجدد کلید قفل ،بقیه دربها را نیز باز میکند.

اخطار

دستگیره روی درب صندوق عقب را فشار داده و
درب را باال بکشید ،درب صندوق عقب باز میشود.

¤ ¤شیشه باالبرهای برقی

¡¡استفاده از گیرههای صفحه پشتی

~ ~( )cقــرار دادن ســوئیچ در ســیلندر قفــل روی

درب صندوق عقب و چرخاندن آن در خالف جهت
عقربههای ساعت ،درب صندوق عقب را باز میکند.

صفحــه پشــتی را بــه ســمت عقــب کشــیده و دو
انتهای آن را به قالبهای نگهدارنده در دو سمت
صندوق عقب متصل نمایید.

دفترچهراهنما

توجه

قدرت صفحه نگهدارنده صندوق عقب ،کمتر از یک
کیلوگرم میباشد.

لیفــان X60
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¡¡کار با کلید روی درب

سوئیچبایددروضعیتروشن""ONقرارداشتهباشد.

¡¡کار با شیشه باالبر برقی سمت راننده

بــا اســتفاده از کلیــد شیشــه باالبر برقی ســمت

راننــده میتــوان تمــام شیشــه باالبرهــا را باز و
بسته نمود.

¡¡فعالیت عادی

بســتن :کلیــد vشیشــه باالبر را به مــدت بیش از

 0/3ثانیه باال بکشید .شیشه مربوطه باال میآید؛
 .2درب صندوق عقب را باال بکشید.

با رها کردن کلید ،شیشه باالبر متوقف میشود.

باز کردن :کلید شیشه باالبر را به مدت بیش از 0/3

ثانیه به پایین فشــار دهید .شیشــه مربوطه پایین

میرود؛ با رها کردن کلید ،شیشه متوقف میشود.

¡¡فعالیت اتوماتیک

بستن :کلید شیشه باالبر را به مدت  0/3ثانیه یا

کمتر باال بکشید ،شیشه مربوطه به طور اتوماتیک
باال آمده و کام ًال بســته میشــود .در صورتی که

پس از رســیدن شیشه به باالترین نقطه ،سیگنال
پایان ارســال نشود ،برای حفاظت از موتور ،پس

از  8ثانیــه ،فعالیت متوقف میشــود .در صورتی
که از کلید شیشه باالبر برای باال بردن اتوماتیک
کلید برای پایین آوردن اســتفاده نمایید ،شیشــه
متوقف میشود (فقط در برخی مدلها).

آوردن اســتفاده نمایید ،شیشــه متوقف میشود.

¡¡فعالیت موقع خاموش بودن موتور

تا  60ثانیه پس از خاموش کردن موتور ،شیشــه

باالبرها عمل میکنند؛ در صورتی که ظرف مدت

 60ثانیه درب باز شــده و یا قفل شــود ،بالفاصله
فعالیت شیشه متوقف میشود.

کنتــرل از راه دور ،شیشــههای بــاز را بــه ترتیب

از چــپ جلــو ،چــپ عقب ،ســپس راســت جلو و
راســت عقــب در فواصــل  0/5ثانیــهای میبندد،

بــه طور اتوماتیــک پایین رفتــه و در انتها متوقف

متوقــف میشــود .در صورتی که از کلید شیشــه
باالبر برای پایین آوردن اتوماتیک استفاده شده و

راننده ،شیشه باالبر سرنشینان غیرفعال شده و

فقط کلید شیشه باالبر سمت راننده عمل میکند.

ثانیه به ســانروف منتقل شــده و سان روف نیز

دکمههای روی فرســتنده کنترل از راه دور هنگام
بسته شــدن اتوماتیک شیشه پنجرهها ،بالفاصله

شیشه متوقف میشود.

¡¡فعالیت شیشه سمت سرنشین

برای فعال شدن شیشه باالبر هر کدام از دربها،
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بــرای حفاظــت از موتور پس از  8ثانیــه ،فعالیت

در صورت فشار دادن کلید قفل شیشه باالبر سمت

کنترل از راه دور ،فشار مکرر دکمه قفل فرستنده

بسته ششمیشــود .در صورت فشــار هر کدام از

به پایینترین نقطه ،ســیگنال پایان ارسال نشود،

بستن :کلید را باال بکشید.

پس از قفل نمودن دربها با استفاده از فرستنده

باز کردن :کلید شیشه باالبر را به مدت  0/3ثانیه

میشــود .در صورتی که پس از رســیدن شیشــه

باز کردن :کلید را فشار دهید.

¡¡بستن اتوماتیک شیشه باالبرها

پس از گذشــتن  1ثانیه ،ســیگنال قفــل به مدت 2

یــا کمتــر به پایین فشــار دهیــد .شیشــه مربوطه

باالبر درب سمت راننده استفاده نمایید.

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

استفاده شده و سپس هنگام باال رفتن شیشه ،از

سپس هنگام پایین رفتن شیشه ،از کلید برای باال

از کلید شیشــه باالبر درب مربوطه یا کلید شیشه

توجه

¤ ¤درب محفظه موتور

شیشه باالبر برقی برگشــت اتوماتیک ندارد .لطفاً
هنگام استفاده بسیار مراقب باشید.

هنگام حضور کودکان در خودرو ،برای جلوگیری از
بازی کودکان با شیشــه باالبرها ،کلید قفل شیشه

باالبر سمت راننده را فعال نمایید.

لطفاً هنگام ترک خودرو ،سوئیچ را با خود بردارید.
در صــورت اســتفاده مکرر از شیشــه باالبر برقی،

 .2دســتگیره قفــل جانبــی درب موتــور در بخش
جلویی خودرو را باال بکشید.

موتور شیشــه باالبر برای جلوگیری از داغ شــدن
بیش از حد به طور موقت غیرفعال میشود .برای
اســتفاده مجدد چند دقیقه تأمل نمایید؛ در صورت

غیر فعال بودن شیشــه باالبرها ،با نمایندگیهای

مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید.
دفترچهراهنما
لیفــان X60
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¡¡باز کردن درب موتور

 .1ضامــن قفــل درب موتور را باال بکشــید ،درب
موتور اندکی به باال میپرد.

اخطار

پیــش از رانندگــی ،از بســته و قفــل بــودن محکــم
درب موتــور اطمینان حاصل نماییــد چون هنگام

رانندگی ،ممکن اســت درب موتور ناگهان باز شده
و منجر به تصادف گردد.

 .3میلــه نگهدارنــده را در ســوراخ تعبیــه شــده
(مطابــق تصویــر) داخــل درب موتور جــا زده و
درب موتور را باز نمایید.

میله نگهدارنده را در ســوراخ جا زده و به ســمت
بــاال حرکت دهیــد .در صورتی که میلــه در جای
دیگــری بجز شــکاف و ســوراخ تعبیه شــده قرار
بگیرد ،ممکن است درب موتور را نگه ندارد.
پیــش از بســتن درب موتور ،از نبودن دســتمال،
ابزار و غیره درون محفظه موتور اطمینان حاصل
نمایید ،میله نگهدارنده را در گیرههای مخصوص
جا زده و ســپس درب موتور را پایین آورده و از
قفل شدن آن اطمینان حاصل نمایید.

اخطار

تعبیــه شــده ،از نگهداشــتن مطمئــن درب موتور

 .1دســتگیره ضامــن درپــوش باک بنزیــن تعبیه
شــده زیــر صندلی را باال بکشــید ،درپــوش باک
بنزین باز میشود.

هنگام سوختگیری ،موتور باید خاموش باشد.

اخطار

اطمینان حاصل نمایید.

توجه

پیش از بســتن درب موتور ،میلــه نگهدارنده را در
هنگام ایستاده بودن میله نگهدارنده ،منجر به خم

شدن درب موتور میگردد.

بنزیــن خــودداری نماییــد .بخــارات بنزیــن بــه
راحتی منفجر میشوند.

هنگام باز کردن درپوش باک بنزین ،آن را ســریع
بــاز نکنید .در غیر این صورت بخار بنزین تحت

فشــار به بیرون پاشیده ،منجر به آسیب جسمی
شدید میگردد.

اخطار

بــرای جلوگیری از بیرون پاشــیدن ســوخت موقع

بروز تصادف ،از بســته شــدن کامــل درپوش باک
اطمینان حاصل نمایید.

29

فصــل اول

گیرههای مخصوص جا بزنید .بستن درب موتور

از نزدیــک کردن ســیگار ،شــعله یا جرقــه به باک

 .2درپــوش پیچی باک را آهســته در خالف جهت
عقربههــای ســاعت بچرخانیــد .چنــد لحظه تأمل
کــرده ،تــا صــدای هیــس متوقف شــود ،ســپس
درپوش را باز کنید.
شــنیدن صدای هیــس موقع بــاز نمــودن درب باک
ســوخت عادی اســت .هنگام بســتن ،درپوش را در
جهت عقربههای ســاعت بچرخانید تا صدای کلیک
شنیدهشــود .در صورت شــل نمودن پس از بســتن
درپوشاندکیمیچرخد،اینحالتبیانگرنقصنیست.

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

برای جلوگیری از آســیب جسمی شدید به سر و یا

بــدن پس از قــرار دادن میله نگهدارنده در ســوراخ

¤ ¤درپوش باک بنزین

ثانیه فشار دهید ،سان روف به طور اتوماتیک باز

اخطار

میشود .در صورت فشار دکمه موقع حرکت سان

هنــگام تعویض درپوش باک ســوخت بــرای حفظ

روف ،موتور ســان روف متوقف میشود .به مدت

فشــار درون بــاک فقــط از درپوش اصلی شــرکت

 0/5ثانیه کلید را فشار ندهید ،سپس کلید دلخواه

کرمان موتور استفاده نمایید.

را برای حرکت سان روف فشار دهید.

کنترل دستی :کلید را به مدت  0/5ثانیه فشار دهید تا

سیستم وارد حالت کنترل دستی شود؛ در صورت

توجه

بــرای جلوگیری از آســیب دیــدن درپــوش آن را در
جهت صحیح بچرخانید ،از کشیدن یا اهرم نمودن

درپوش باک سوخت خودداری نمایید.

دفترچهراهنما
لیفــان X60
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¤ ¤سان روف (سقف برقی،اختیاری)

رها کردن کلید ،سان روف متوقف میشود (سان

¡¡باز کردن سان روف به صورت کشویی

روف در حالت کنترل دستی ،فاقد فعالیت حفاظتی
برگشت اتوماتیک میباشــد ،لطف ًا مراقب باشید).

هنــگام باز کــردن ســان روف ،از کلیدهای تعبیه

شده کنار چراغ سقفی استفاده نمایید.

سوئیچ باید در وضعیت تجهیزات جانبی""ACC

یا روشن " "ONقرار داشته باشد.

سایبان ســان روف را میتوان به صورت دستی
باز و بسته نمود.

¡¡کارکرد کشویی:

باز کردن :کلید باز " "OPENرا فشار دهید.

سایبان نیز به همران سان روف باز میشود.

کنتــرل اتوماتیــک :کلیــد را به مدت کمتــر از 0/5

¡¡بستن کشویی سان روف

آرام بســتن " "CLOSEکلیــد بســتن  /باز شــدن

تاشــو را به مدت کمتر از  0/3ثانیه فشــار دهید،

کلید) را کمتر از  0/3ثانیه فشار دهید ،سان روف

پ .دکمه حرکت تاشو سان روف را رها کنید.

بســته یا باز میشود؛ در صورتی که نمیخواهید

بسته میشــود؛ در صورتی که نمیخواهید سان

بیش از  1ثانیه فشــار دهید ،سپس کالیبراسیون

ســان روف به طور کامل (بسته به موقعیت قبلی)
ســان روف به طور کامل بســته یا باز شود ،یکی

از کلیدهای سان روف را فشار دهید ،سان روف
بالفاصله متوقف میشود.

فشــار دادن مداوم کلید بستن کشویی /باز شدن

تاشــو بیــش از  0/3ثانیه ،ســان روف را به طور
کشــویی میبندد؛ رهــا کردن کلید ،حرکت ســان

روف را متوقف میکند.

به طور کامل (بسته به موقعیت قبلی) باز شده یا

روف به طور کامل باز یا بسته شود ،موقع حرکت
ســان روف یکی از کلیدهای کنترل سان روف را

فشار دهید ،سان روف بالفاصله متوقف میشود.
فشار دادن مداوم کلید (بیش از  0/3ثانیه) ،سان

روف را به صورت تاشو باز یا بسته میکند؛ رها
کردن کلید ،فعالیت را بالفاصله متوقف مینماید.

¡¡کالیبراسیون سان روف

حداکثر موقعیت باز میشــود" سان روف به طور
تاشو بسته میشود .پس از فعالیتهای فوق سان

روف متوقف شده و کالیبراسیون کامل میشود.
موقــع تنظیم مجدد ســان روف ،باید کلید حرکت

تاشو سان روف را در حالت فشرده نگه دارید.

¡¡یادآوری

 .Iدر صورتــی کــه  5ثانیــه ذکــر شــده در مرحله

شــدن یا تعویض باتری و غیره) ،باید سان روف
را مجدد ًا تنظیم نمود.
الــف .بــا ســان روف کار کــرده و آن را از طریق

همان اطالعــات قبلی را در خــود ذخیره کرده

کنتــرل دســتی یا اتوماتیک در حالــت حداکثر باز

شدن تاشو قرار دهید.

متوقــف میشــود ،واحــد کنتــرل ســان روف

و میبایست کالیبراسیون از ابتدا ،آغاز شود.

 .IIدر صورت رها کردن کلید موقع کالیبراســیون

ب .کلیــد را فشــار داده و نگــه داریــد؛ پس از 10

ســان روف ،سیســتم بالفاصله متوقف شــده

شدگی به موقعیت بســته حرکت میکند تا موتور

کــه واحد کنترل ســان روف دوبــاره در حالت

ثانیه فشــار کلید ،سان روف از حالت حداکثر باز

متوقف شود.

و فعالیت کالیبراســیون قطع میشــود؛ زمانی

کالیبراســیون قرار گیرد ،فقط زمانی کلیدهای
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کلید باز شــدن /بستن تاشــو (سمت ""TILT UP

تاشــو ســان روف "ســان روف به طور تاشــو به

ت ،تمام شــود ،تنظیم مجدد برقی ســان روف

روشها

¡¡کارکرد تاشو

مجــدد ســان روف را شــروع کنید :بســته شــدن

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

در صــورت قطع شــدن منبع برق خــودرو (خالی

ت .ظــرف  5ثانیه دکمه باز تاشــو ســان روف را

ســان روف عمــل خواهنــد کــرد کــه فعالیــت

دکمه بســتن (بیش از  0/5ثانیــه) ،فعالیت ایمنی

بار ســان روف اندکی حرکت میکند ،سان روف

 .IIIدر صــورت جابجــا نمودن ســوئیچ خودرو از

بســتن اتوماتیــک :پس از فشــار دکمــه قفل روی

 .2پــس از قــرار گرفتــن در حالت کنترل ســانتی

" "ACCبــه موقعیــت اســتارت ""START

سیستم هشدار ،فشــار مجدد دکمه قفل در ظرف

هنــگام روشــن کردن مجــدد موتور ،سیســتم در

کالیبراسیون به طور کامل انجام شود.

موقعیــت روشــن " "ONو تجهیــزات جانبــی

یــا خامــوش " ،"LOCKفعالیــت ســان روف

بالفاصلــه متوقف شــده و کالیبراســیون قطع
میشــود؛ در ایــن شــرایط واحد کنترل ســان

فرســتنده کنتــرل از راه دور بــرای فعــال کــردن

 10ثانیه ،به طور اتوماتیک سان روف را میبندد.
در صــورت عدم وجود مانع ،ســان روف به طور
عادی بســته شــده و یا در صورت وجود مانع5 ،

روف همــان اطالعات قبلــی را در خود ذخیره

بار سیستم برگشت اتوماتیک فعال شده (هر بار

خواهنــد کرد که فعالیت کالیبراســیون به طور

مانع ،بسته شده و سپس  5میلیمتر برمیگردد.

کــرده و فقط زمانی کلیدهای ســان روف عمل

کامل انجام شود.

¡¡کارکرد ایمنی برگشت اتوماتیک

کلیــد بســتن کشــویی یا تاشــو را به مــدت کوتاه

دفترچهراهنما
لیفــان X60
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برگشت اتوماتیک سان روف عمل نمیکند.

کمتر از  0/3ثانیه لمس کنید .ســان روف به طور
اتوماتیک بسته میشود.

شرح فعالیت ایمنی برگشت اتوماتیک :در صورت

وجــود مانعــی موقع بســتن (بجــز در مواقعی که

ســان روف با فشار مداوم کلید ،بسته می شود)،
ســان روف به طور کامل باز شــده و در موقعیت
کمی بســته قرار میگیرد .در صورت فشار مداوم

با  3ثانیه تأخیر) و در بار آخر در موقعیت جســم
شــرایط فعــال شــدن آژیــر :ســوئیچ را در حالت

خاموش قرار داده و بیرون بکشید ،درب صندوق

عقب و هر چهار درب دیگر باید بسته باشند.

محدوده شناســایی کارکرد برگشت اتوماتیک4 :
تــا  200میلیمتر قبل از بســته شــدن کامل ســان

روف ،سیســتم برگشــت اتوماتیــک  5بار به طور
اتوماتیک فعال میگردد و ســپس ســان روف در

حالت حرکت سانتی متری قرار میگیرد.

¡¡حالت کنترل سانتیمتری

 .1کلیــد کنترل را بیــش از  2ثانیه نگه دارید .هر

را در موقعیت دلخواه قرار دهید.

متری ،در صورت خاموش شدن ناگهانی موتور،

حالت کنترل سانتی متری قرار میگیرد.
 .3میتوانیــد مجــدد ًا ســان روف را در حالــت

فعالیت عادی قرار دهید.

¡¡کارکرد بستن اتوماتیک

هنــگام قرار داشــتن ســان روف در هر موقعیتی،
کلیــد را بکشــید ،درب را بســته و دکمه قفل روی
فرســتنده را فشــار دهید .برای فعــال کردن آژیر
دکمــه را مجــدد ًا فشــار دهیــد ،تمــام دربهــا و
پنجرهها و پس از آن سان روف بسته میشود.

اخطار

هنــگام باز بودن ســان روف ،ســر ،دســتها یا هیچ

بخش دیگری از بدن را از ســان روف خارج نکنید،
در غیــر این صورت موقع ترمزگیری اضطراری یا
بسته شــدن ،ممکن است به شــدت آسیب ببینید.

اخطار

از قرار دادن اجســام در مســیر سان روف خودداری
نمایید .چرا که این اجسام بین سان روف گیر کرده
و به آن آسیب میزند.

هنگام قرار داشتن سوئیچ در خودرو ،از تنها گذاشتن
کودکان بدون همراه در خودرو پرهیز نمایید ،چرا

که ممکن اســت کــودکان با ســان روف بازی کنند.

هنگام تجمع یخ بر روی سان روف ،برای جلوگیری
از آسیب دیدن ،سان روف را باز نکنید.

هنــگام رانندگی در بزرگراهها ،در صورت باز بودن
هنگام تجمع آب بر روی ریلهای ســان روف ،ابتدا
مدتی رانندگی نموده ،سپس سان روف را باز کنید
تا از ورود آب به داخل خودرو جلوگیری شود.

توجه

در صورت لزوم ،شیشــه ســان روف را با شیشــه
استفاده نکنید.

مواجــه میشــود .هر دو مــاه یکبار ریلهای ســان

روف و ســایبان را روانکاری نمایید .هرگز از کره
یا گریس ویسکوز استفاده نکنید.

مواد داخل سیستم تخلیه آب سان روف را به موقع
تمیز نمایید تا از مسدود شدن سیستم و در نتیجه

عدم تخلیه آب جلوگیری شود.

برای کاهش سایش و جلوگیری از نشتی آب ،اندکی
پــودر تالک (پــودر بچــه) را بــر روی نوارهای آب

بندی ســان روف بپاشــید .هرگز از کره یا گریس
ویسکوز استفاده نکرده و از ترک خوردگی و زنگ
زدگی نوار آب بندی جلوگیری نمایید.

پس از مدتی اســتفاده ،ساختار قاب شیشهای سان
روف شــل میشود .از ســفت نمودن به موقع سان
روف اطمینــان حاصل نماییــد در غیر این صورت
ســان روف به ســختی باز و بســته شــده و آسیب

میبیند .به طور مرتب فاصله سان روف را تنظیم
نماییــد و قــدرت قفل شــدن پیــچ تظیم شیشــه را

بسنجیدتاازآسیبدیدنسانروفجلوگیریشود.
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پاککــن تمیز نمایید .از پاک کنندههای چســبناک

میگیرند .در صورت تمیز نکردن به موقع ریلها،

قطعات سان روف آسیب دیده یا سایبان با مشکل

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

سان روف ،سایبان را نبندید.

توجه

پــس از مدتــی اســتفاده ،ریلهای ســان روف خاک

 .۱-3صندلی ،کمربند ایمنی ،غربیلک فرمان و آینه ها
 35صندلی
 40کمربند ایمنی
 47سیستم محافظت تکمیلی صندلی راننده و سرنشین جلو (( )SRSایربگ)
 56سیستم حفاظت از کودک
 64غربیلک فرمان
 64آینه ها
دفترچهراهنما
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 65آینه آفتابگیر

¤ ¤صندلی

هنگام رانندگی ،سرنشــینان باید پشــتی صندلی

را در وضعیت صحیح قرار داده و به درســتی از
کمربند ایمنی استفاده نمایند.

اخطار

پیــش از نشســتن تمامــی سرنشــینان و بســتن

کمربندهای ایمنی ،از رانندگــی خودداری نمایید.

نشستن بر روی پشتی صندلی تا شده یا در میان

غیر ایــن صورت ،موقع ترمز اضطــراری یا وقوع
تصادف ،احتمال آسیب جسمی شدید وجود دارد.

هنــگام رانندگــی ،به سرنشــینان اجــازه ندهید که
بایستند یا بین صندلیها حرکت کنند ،در غیر این

صــورت ،موقع ترمز اضطراری یا وقوع تصادف،
احتمال آسیب جسمی شدید وجود دارد.

صندلــی راننده را بــه نحوی تنظیــم نمایید که به
راحتــی بــه پدالهــای زیــر پــا ،غربیلــک فرمان،

توجه

هنگام رانندگی از تنظیم صندلی خودداری نمایید.
چــون ممکن اســت کنترل خــود را از دســت داده و

منجر به وقوع تصادف گردد.

هنــگام تنظیم صندلــی مراقب باشــید ،صندلی به
سرنشینان یا بارها برخورد نکند.

پس از تنظیم صندلی برای اطمینان از قفل شدن،
صندلــی را در محــل خود به ســمت جلــو و عقب
حرکت دهید.

پس از تنظیم صندلی ،برای اطمینان از قفل شــدن
پشتی صندلی ،به سمت عقب تکیه دهید.

از قرار دادن اجســام زیر صندلی خودداری نمایید،
در غیــر ایــن صورت سیســتم قفل صندلــی دچار

مشکل شــده یا ممکن است اهرم ضامن صندلی به
طور ناگهانی به ســمت باال حرکت کرده و منجر به

از دست دادن کنترل خودرو شود.

بــرای تنظیم صندلــی ،از قرار دادن دســتها در زیر
صندلــی یا در نزدیک بخشهای متحرک خودداری
نمایید .ممکن است دستتان آسیب ببیند.

 .1اهرم تنظیم صندلی (کفی)

بخش میانی اهرم تنظیم صندلی را نگهداشته و
به ســمت باال بکشید ،صندلی را با فشار اندک

بدن به سمت عقب یا جلو به موقعیت مورد نظر

فشار داده ،سپس اهرم را رها کنید.
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¡¡صندلی جلو

پیشگیری های مرتبط با تنظیم صندلی

دسترسی داشته باشید.

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

بارهــا یا درون صندوق عقب نادرســت اســت .در

صفحه نشــانگرها و کلیدهای روی جلو داشبورد

تنظیم صندلی جلو

 .2کلید چرخان تنظیم ارتفاع صندلی (اختیاری)
کلید را چرخانده ،صندلی را در موقعیت مورد

پشت سری

نظر تنظیم نمایید.

از قرار دادن محافظ کمر ،بالشتک و غیره بر روی
پشتی صندلی خودداری نمایید.

توجه

 .3اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی

اهــرم تنظیم پشــتی را به ســمت باال بکشــید.

ش میانی
پشت سری را به نحوی تنظیم نمایید که بخ 

داده و سپس اهرم را رها کنید.
 .4اهرم تنظیم ضخامت محافظ کمر (اختیاری)
اهرم تنظیم را به سمت جلو و عقب حرکت داده
و میزان محافظ کمر را تنظیم نمایید.

پس از تنظیم ،از قفل شــدن پشــت ســری اطمینان

پشــتی صندلی را در موقعیــت مورد نظر قرار

پشــت ســری در نزدیکی باالی گوشها قرار گیرد.

جلو

حاصل نمایید.

از رانندگی بدون وجود پشت سری خودداری نمایید.

¡¡صندلی عقب

اخطار

هندرست صندلی عقب

از خــم کردن بیش از حــد صندلی خودداری نمایید.
زمانی که راننده و سرنشینان پشتی صندلیهای
خود را در حالت قائم نگه داشــته باشــند ،کمربند

تصادفات رو به جلو یا عقب میباشــد .در صورت
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لگن سر خورده و در نتیجه به شکم فشار می آورد
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دفترچهراهنما

ایمنــی قادر بــه فراهــم آوردن حداکثــر حفاظت در

خم کردن صندلی ،بخش روی پای کمربند به روی
یا گردن در تماس با بخش روی شانه کمربند ایمنی
قــرار میگیــرد .در تصادفات رو بــه جلو ،صندلی
که بیش از حد خم شــده اســت ،میزان خطر آسیب

جسمی شدید یا حتی مرگ را افزایش میدهد.

عقب
بــرای ایمنــی و راحتــی ،پیــش از رانندگی پشــت
سریها را تنظیم نمایید.
باال بردن :پشت سری را به سمت باال بکشید.
پاییــن آوردن :دکمــه ضامن قفل را فشــار داده و
پشت سری را به سمت پایین فشار دهید.
هرچه ســر به پشــت ســری نزدیکتر باشد ،تأثیر
حفاظتی پشت سری بیشــتر خواهد شد .بنابراین

همانطــور کــه در تصویر فوق نشــان داده شــده
اســت ،بــرای اســتفاده ،هندرســت را از صندلی
عقب بیرون بکشید.

پیشگیریهای مرتبط با صندلی عقب

اخطار

اخطار

از بــاز کردن بیش از حد پشــتی صندلــی خودداری
نماییــد .زمانــی که راننده و سرنشــین به پشــتی

صندلیهــای قائــم تکیــه میدهند ،کمربنــد ایمنی
حداکثــر حفاظــت را در تصادفــات رو بــه جلــو و

عقب فراهم مــیآورد .در صورت خم کردن پشــتی

صندلــی ،بخــش روی پای کمربند ایمنــی به روی

لگن ســرخورده و به ناحیه شکمی سرنشین فشار

صندلــی تکیــه دهیــد تا پشــتی در زاویــه دلخواه

قرارگیرد ،سپس کلید را رها کنید.

هنــگام قــرار دادن سرنشــین در صندلــی عقــب
وســط ،پشتی تمام صندلیها را در زاویه یکسان
تنظیم نمایید.

خم کردن بیش از حد پشتی صندلی میتواند خطر

آسیب جسمی یا مرگ را افزایش دهد.

پس از تنظیم پشــتی صندلی ،به ســمت عقب تکیه
داده و قفل شدن پشتی صندلی را کنترل نمایید.

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

ضامن قفل پشتی صندلی

ضامن قفل را به ســمت باال کشــیده و به پشــتی

مــیآورد یــا گــردن در تمــاس با بخش روی شــانه

کمربند قــرار میگیــرد .در تصادفــات رو به جلو،
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هنگام رانندگی از تنظیم صندلی خودداری نمایید.
هنــگام تنظیم صندلــی مراقب برخــورد صندلی با
سرنشینان و یا اجسام باشید.
هنگام نشســتن سرنشــین در صندلی عقب وسط،
تشک دو صندلی را در موقعیت یکسان تنظیم نموده
و زاویه پشــتی تمام صندلیهای عقب را مشابه هم
تنظیــم نماییــد .در غیر این صورت ،سرنشــینان
نمیتواننــد کمربندهای ایمنــی را به نحو صحیح
بسته و ممکن است دچار آسیب شدید جسمی شوند.
پــس از تنظیــم صندلــی ،با فشــار اندک اقــدام به
حرکت صندلی به ســمت جلو و عقــب نموده ،قفل
شدن صندلی در محل خود را کنترل کنید.
بــرای بازگردانــدن صندلی به موقعیــت صحیح و
جلوگیری از آســیب جســمی شــدید یــا حتی مرگ
سرنشینان بر اثر تصادف یا ترمزهای اضطراری،
لطفاً پیشگیریهای زیر را مدنظر قرار دهید:
برای اطمینان از قفل شدن ،پشتی صندلی را به جلو
و عقــب حرکت دهید .در غیر ایــن صورت فعالیت
عادی کمربند ایمنی با مشکل مواجه خواهد شد.
از عدم پیچ خوردگی یا گیر کردن کمربند ایمنی زیر
صندلــی خودرو ،اطمینــان حاصل نماییــد .برای
استفاده ،کمربند را در موقعیت صحیح قرار دهید.

تنظیم صندلی عقب

تا کردن صندلی عقب

 .2پشت سریهای عقب را پیاده کنید.

 .1برای جلوگیری از آسیب دیدن کمربند ایمنی ،در

صورت بسته بودن ،کمربند ایمنی وسط را باز کنید.
دفترچهراهنما
لیفــان X60
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 .3تشک صندلیها را به سمت جلو تا کنید.

اخطار

هنــگام قرار داشــتن سرنشــین یا وســایل بر روی
صندلی عقب ،از تا کردن صندلی خودداری نمایید.

توجه

لطفاً پیش از تا کردن پشــتی صندلی ،کمربندها را
جمع کنید.

 .4مجموعه کلید تنظیم زاویه را به جهت باال کشیده
و پشتی صندلی را به سمت جلو بلند کنید .پس از

تا شدن پشتی صندلی ،مجموعه کلید را رها کنید.

باز کردن صندلیهای عقب

اخطار

هنگام حرکــت خودرو ،سرنشــینان اجازه ندارند
بــر روی صندلیهای تا شــده یــا درون صندوق

عقب بنشــینند؛ لطفاً از صندلیها به نحو عادی
استفاده کنید.

هنــگام برگردانــدن پشــتی صندلیهــا بــه حالــت
عمودی ،برای جلوگیری از آســیب جسمی شدید
در صــورت بروز تصادف یــا ترمزهای ناگهانی،

صندلیها سوار کنید.

 .4کمربندهــای ایمنی را کنترل کرده و از فعالیت
صحیح آنها اطمینان حاصل نمایید.

حرکت دهید تا از قفل شدن مطمئن پشتی صندلی
اطمینــان حاصــل نماییــد .در غیر ایــن صورت،

فعالیــت عــادی کمربنــد ایمنــی مختل میشــود.

از پیــچ نداشــتن یا گیــر نکردن کمربنــد ایمنی در
پشــتی صندلــی اطمینــان حاصل نماییــد .برای
اســتفاده صحیح ،کمربند را در موقعیت مناسب

قرار دهید.
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 .2تشک صندلیها را به سمت جلو برگردانید.

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

.1مجموعهکلیدتنظیمزاویه پشتیصندلیرا بهجهت
باال کشیده و پشتی صندلی را به سمت باال ببرید تا در
موقعیت صحیح قرار گیرد ،سپس کلید را رها کنید.

 .3پشت سری صندلیهای عقب را بر روی پشتی

موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

بخش باالیی پشتی صندلی را به سمت عقب و جلو

¡¡گرمکن صندلی (اختیاری)

دفترچهراهنما
لیفــان X60
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کلیــد فوق را فشــار دهید ،گرمکــن صندلی فعال
میشــود .در ایــن حالت چراغ نمایشــگر روشــن
شــده ،فعالیت گرمکن را نمایــش میدهد .کلید را
مجدد ًا فشار دهید تا گرمکن خاموش میشود.
برای شــروع به کار گرمکن ،ســوئیچ خودرو باید
در وضعیت روشن " "ONقرار داشته باشد.
گرمکن صندلی دارای مشخصات زیر است:

¡¡نوع :گرمایش یکنواخت

¡¡دمای گرمایش تشک20°C :

¡¡ولتاژ13/5 V :
¡¡قدرت36 W :

اخطار

هنگام استفاده از گرمکن صندلی توجه کافی داشته
باشید ،استفاده مداوم از گرمکن ممکن است منجر
به گرمازدگی و حتی ســوختگی سرنشــینان گردد
(پوســت دچار تاول و التهاب شود) .موقع حضور
سرنشینان زیر توجه بیشتری مبذول نمایید:
نوزادان ،کودکان ،افراد سالخورده یا معلول
افراد با پوست حساس
افراد بسیار خسته
افــرادی که قرصهای خوابآور (قــرص آرامبخش،
قرص سرماخوردگی و غیره) مصرف کردهاند.
از قرار دادن پتو ،تشکچه یا دیگر اجسام جاذب گرما
بر روی صندلی مجهز به گرمکن خودداری نمایید.

توجه

از قرار دادن اجسام دارای لبههای تیز (سوزن ،میخ
و غیره) بر روی صندلی خودداری نمایید.
از پــاک کــردن صندلی با مــواد آلــی (همانند تینر،
بنزن ،نفت یــا حاللهای قوی) خــودداری نمایید،
در غیر این صورت منجر به مســمومیت و یا دیگر
آسیبها میشوید.
هنگام خاموش بودن موتور ،برای جلوگیری از خالی
شــدن باتری ،گرمکن صندلــی را خاموش نمایید.

¤ ¤کمربند ایمنی

پیشگیریهای مرتبط با کمربند ایمنی
کمربندهــای ایمنــی خــودرو بــرای اســتفاده
بزرگســاالن طراحــی شــدهاند و کــودک بایــد در
صندلــی عقب قرار گرفته و توســط کمربند ایمنی
محافظت شود .براساس آمار تصادفات ،کودکی
که در صندلی عقب قرار گرفته و توسط سیستمهای
مناســب حفاظــت شــده اســت ،بســیار ایمنتــر
از کودکــی اســت کــه در صندلی جلو قــرار دارد.
چنانچه ناچار به ســوار کــردن کودک در صندلی
جلو هســتید ،کمربند ایمنی را به صورت صحیح
مــورد اســتفاده قــرار دهید .در صورت اســتفاده
نادرســت از کمربند ایمنــی ،موقع بروز تصادف،
باز شــدن ســریع ایربگ منجر به آســیب جسمی
شدید و یا حتی مرگ کودک میگردد.
بــدون در نظر گرفتــن محل قرارگیــری کودک در
صندلی جلو یا عقب ،اجازه ندهید کودک بر روی
صندلــی ایســتاده یا زانو بزنــد .در صورت بروز
تصــادف یــا ترمزهــای ناگهانــی ،کودکــی که به
درســتی حفاظت نشــده ،ممکن است دچار آسیب
جسمی شدید گردد.
همچنین ،از در آغوش گرفتن کودک و یا نشاندن
وی بر روی پاهای بزرگســاالن خودداری نمایید،

چون هیچ حفاظتی ارائه نخواهد شد.
بانــوان بــاردار باید بــرای اطالع از نحوه بســتن
کمربنــد ایمنــی خود با پزشــک مشــورت نمایند.
بخــش روی پای کمربند بایــد بر روی رانها و نه
روی کمر بسته شود.
افــراد زخمــی باید بــرای اطــاع از نحوه بســتن
کمربند ایمنی خود با پزشک مشورت نمایند.

توجه

شــرکت کرمــان موتــور توصیــه میکنــد راننده و
سرنشــین در تمــام حــاالت کمربند ایمنــی خود را

بسته نگه دارند.

هر کمربند ایمنی مخصوص یک نفر است .استفاده

از هر کمربند بــرای بیش از یک نفر حتی کودکان،
ممنوع میباشد.

ازخمکردنبیشازحدپشتیصندلیخوددارینمایید.
موقع قرار داشــتن پشــتی صندلــی در حالت قائم،

ایمنی (شــامل پیچهــا) باید تعویض شــود .حتی

در صــورت عدم مشــاهده آســیب ،کل سیســتم را
تعویض نمایید.

کمربندایمنی حداکثر حفاظتراارائهمیدهد(مبحث

دســتورالعمل تنظیم صندلــی را مطالعه نمایید).

تســمه و قفل کمربند ایمنی را ســالم نگــه دارید .از

¡¡کمربند ایمنی دارای سه نقطه اتکاء

گیرکردن تسمه کمربند بین درب یا زیر صندلیها
جلوگیرینمایید.

سیســتم کمربنــد ایمنــی را بــه طور مرتــب کنترل

اخطار

و بخشهای آســیبدیده را تعویض نمایید .از باز

کردن یا دستکاری سیستم خودداری نمایید.

هنگام رانندگی ،سرنشــینان بایــد در صندلیها به
ببندند .در غیر این صورت موقع بروز تصادف یا

نماییــد .از محلولهــای ســفیدکننده ،بنزیــن یــا

طــور صحیح نشســته و کمربند ایمنی را درســت

ترمزهای ناگهانی ،احتمال آســیب جسمی شدید و

محلولهای خورنده اســتفاده نکنیــد .در غیر این
صورت ،تســمه کمربند به شــدت آســیب میبیند

(مبحــث تمیــز کــردن داخل خــودرو در فصــل  5را

مطالعهنمایید).

کمربند ایمنی را براســاس نیاز تنظیم کنید .برای
بســتن کمربنــد ،تســمه را از جمعکننــده بیــرون

کشیده و زبانه را در قفل کمربند جا بزنید.

پــس از جــا زدن صحیــح زبانــه در قفــل ،صدای
"کلیک" شنیده میشود.

پس از بســتن کمربند ایمنی ،طول کمربند به طور
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حتی مرگ افزایش مییابد.

با توجه به دستورالعملهای زیر از کمربند ایمنی

کــردن از آب و صابــون مالیــم یا آب گرم اســتفاده

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

نمایید .به دنبال پارگی ،ساییدگی یا شلی بگردید

تسمه کمربند را تمیز و خشک نگه دارید .برای تمیز

استفاده نمایید:

هنــگام بــروز تصادفــات شــدید ،سیســتم کمربند

اتوماتیــک براســاس جثــه سرنشــین و موقعیــت
صندلی تنظیم میشود.

در صــورت فعالیــت غیرعــادی کمربنــد ایمنــی،

در صــورت بروز تصــادف یا ترمزهــای ناگهانی،

بالفاصلــه بــه نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمان

که ســریع به جلو خم شوید ،کمربند قفل میشود.

ایمنی ،از صندلی اســتفاده نکنید چرا که حفاظت

جمعکننده،کمربندراقفلمیکند.همچنیندرصورتی

بــا حرکت آرام به اطراف کمربند آزاد میشــود .در
صورتی که کمربند از جمعکننده خارج نمیشــود،

ابتــدا کمربند را محکم کشــیده و ســپس رها کنید.
ش روی شـــانه
هنـــگام بـــاز شـــدن کامـــل بخـــ 

موتــور مراجعــه نماییــد .پیش از تعمیــر کمربند

الزم از سرنشین ارائه نمیشود.

¡¡کمربند ایمنی مجهز به تنظیم کننده ارتفاع

تنظیم کننده ارتفاع کمربند را در موقعیت صحیح
قرار دهید.
بــاال بــردن :دکمــه ضامــن را فشــار داده و
تنظیمکننده ارتفاع را به باال انتقال دهید.
پاییــن آوردن :دکمــه ضامــن را فشــار داده و
تنظیمکننده ارتفاع را به پایین انتقال دهید.
پس از تنظیم ،از قفل شــدن سیســتم تنظیمکننده
ارتفاع اطمینان حاصل نمایید.

کمربنـــد ایمنـــی سرنشـــین عقـــب ،اندکـــی

جمـــع شـــدن ،کمربنـــد ایمنـــی را قفـــل کـــرده و
نمیتوانی ــد آن را بیشـــتر بی ــرون بکشـــید .ب ــرای

جم ــع ش ــدن کام ــل تس ــمه ،کمربن ــد را ب ــاز ک ــرده
و ســـپس آن را مجـــدد ًا بیـــرون بکشـــید.
دفترچهراهنما
لیفــان X60
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اخطار

پس از جا زدن زبانه در قفل ،از قفل شــدن صحیح و
پیچ نداشتن تسمه کمربند اطمینان حاصل نمایید.

از وارد کردن اجسامی همانند سکه ،سنجاق و غیره
درون قفــل کمربند خودداری نمایید ،چرا که از قفل
شدن صحیح کمربند جلوگیری میکند.

موقعیت بخش روی شــانه و روی پای کمربند را
تنظیم نمایید.
بخــش روی پای کمربنــد را بــر روی رانها قرار
داده و آن را روی کمــر قرار ندهید .ســپس بخش
روی شانه را به سمت باال کشیده ،کمربند ایمنی
را در موقعیت صحیح تنظیم نمایید.

اخطار

در صورت بروز تصادف ،قرار داشتن کمربند ایمنی
بر روی کمر یا شل بودن آن بر اثر وارد آمدن فشار
به ناحیه شــکمی میتواند منجر به آســیب جسمی
شــدید شــود .بخش روی پــای کمربنــد را تا جای

ممکن بر روی پاها قرار دهید.

ش روی شانه از زیر بازو
به دالیل ایمنی از عبور بخ 

¡¡کمربند ایمنی وسط عقب

طــول تســمه کمربنــد را در میــزان صحیح تنظیم

دو نوع کمربند ایمنی وسط عقب وجود دارد:

نموده و زبانه را در قفل جا بزنید.

 .2کمربند ایمنی با سه نقطه اتکاء

کلیک شنیده میشود.

 .1کمربند ایمنی با دو نقطه اتکاء

¡¡کمربند ایمنی با دو نقطه اتکاء

پــس از جــا زدن زبانــه در قفــل کمربنــد ،صدای

در صورتـــی کـــه طـــول تســـمه درســـت نیســـت،

زبانــه و تســمه را هــم راســتا قــرار داده و ســپس
زبان ــه را بکش ــید.

خودداری نمایید.

برای جمع کردن تســمه کمربند ایمنی ،ســر آزاد
تسمه را بکشید.

لطفــ ًا بخش روی پای کمربند را تا جای ممکن بر

روی رانها قرار داده و بر روی کمر قفل نکنید.

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

صحیـــح ببندیـــد.
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بــرای آزاد نمــودن کمربنــد ایمنــی ،دکمه ضامن
روی قفــل را فشــار دهید؛ کمربنــد ایمنی به طور
اتوماتیــک جمع میشــود .در صورتی که کمربند
ایمنی به سختی جمع میشود ،کل تسمه را بیرون
کشــیده ،عدم وجود پیچ یا گــره را کنترل نمایید.

تســـمه بلنـــد را کوتاهتـــر نمـــوده و در موقعیـــت

برای اســتفاده عادی از دو سیســتم قفل ،کمربند

اخطار

ایمنی را به طور صحیح کشیده و قفل نمایید.

در صــورت بــروز تصــادف ،قــرار داشــتن کمربند
ایمنی باالتر از موقعیت مناسب و شل بودن تسمه،
میتواند منجر به سر خوردن کمربند گردد.

پــس از جــا زدن زبانــه در قفــل ،از قفــل شــدن
صحیــح کمربنــد و پیــچ نداشــتن تســمه اطمینــان
حاصــل نماییــد.

از فرو کردن اجسامی مانند سکه ،گیره و غیره درون
قفل کمربند خودداری نمایید؛ چرا که این اجسام از
قفل شدن کامل کمربند ،جلوگیری میکنند.

در صــورت کارکــرد نادرســت کمربنــد ایمنــی ،به

برای آزاد کردن کمربند ایمنی ،دکمه ضامن روی

قفل را فشار دهید.

¡¡کمربند ایمنی دارای سه نقطه اتکاء (اختیاری)

از قرارگیــری صحیــح قفــل  1مربوط بــه کمربند
ایمنــی وســط در محــل صحیــح بــرای اســتفاده

نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمان موتور مراجعه

اطمینان حاصل نمایید.

نماییــد .لطفاً پیــش از تعمیرکمربنــد ،از صندلی

دفترچهراهنما

دو سیســتم قفــل و زبانه در صندلی عقب وســط

استفاده نکنید.

دارای تفــاوت در شــکل در هــر دو زبانــه قفــل
میباشد تا از جا زدن اشتباهی زبانهها در قفلها

جلوگیری شود.

لیفــان X60
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کمربند ایمنی عقب وسط ،دارای دو نقطه اتکاء یا

سه نقطه اتکاء با دو نقطه قفل نمودن میباشد.

قفل 1
قفل 2

¡¡پیش کشنده کمربند ایمنی صندلیهای جلو

برای آزاد نمودن قفل ،کلید ســوئیچ را در سیلندر

اخطار

قفل  1جا زده و اجازه دهید کمربند جمع شود.

حاصل نمایید .در صورت جا زدن اشتباه زبانهها
در قفلهــا ،موقــع بــروز تصــادف یــا ترمزهــای

ناگهانی ،آســیب جسمی شــدید به سرنشین وارد
خواهد شد.

فقط زبانه قفل بخش روی شانه یا بخش روی پا جا
زده شده باشد ،خطر آسیب جسمی شدید و یا حتی
مرگ وجود دارد.

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

اخطار

از قرارگیری و قفل شدن صحیح هر دو قفل اطمینان

عدم استفاده صحیح از کمربند ایمنی عقب وسط:

در صورتی که هنگام بروز تصادف یا ترمز ناگهانی
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سیســتم پیــش کشــنده کمربنــد ایمنــی صندلــی
راننــده و سرنشــین جلــو در تصــادف رو به جلو
عمل میکند.
در صورتــی که سنســور ضربــه ایربگ ،تصادف
رو به جلو را شناســایی کند ،سیستم جمعکننده
کمربند ایمنی را کشیده و سپس حرکت سرنشین
به شدت محدود میشود.
حتی در صورت عدم وجود سرنشـین در صندلی
سرنشـین جلـو ،بـاز هـم سیسـتم پیشکشـنده
عمـل میکنـد.
در تصادفــات بــا زاویه و ســرعت خــاص ،ممکن
اســت سیســتم پیش کشــنده و ایربگهــا به طور
همزمان عمل نکنند.

سیســتم ایربگ جلو شــامل قطعات زیر میباشد.

بــرای اطــاع از محــل قرارگیری هر کــدام از این

دفترچهراهنما
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از باز کردن ،ضربه زدن ،پیاده کردن و  ...مجموعه

قطعات به تصویر فوق مراجعه نمایید:

پیــش کشــنده کمربنــد ایمنــی جلــو یا سنســور

 .2مجموعه پیش کشنده کمربند ایمنی

نماییــد؛ در غیــر این صــورت ،منجر بــه فعالیت

 .1چراغ هشدار ""SRS
زمانی که ســوئیچ در وضعیت روشن " "ONقرار
دارد ،چراغ هشــدار " "SRSروشــن شــده و پس
از حــدود  5ثانیــه خامــوش میشــود کــه بیانگر
فعالیت صحیح سیســتم پیش کشنده کمربندهای
ایمنی جلو میباشــد .سیستم چراغ هشدار برای
کنتــرل " "ECUایربــگ ،مجموعه کمربنــد ایمنی
پیش کشــنده ،سیستم شــارژ گاز ،چراغ هشدار،
اتصاالت و منبع انرژی سیستم میباشد.

اخطار

 "ECU" .3ایربگ (واحد کنترل الکترونیکی)

مجموعــه پیــش کشــنده کمربنــد ایمنــی توســط
" "ECUایربگ کنترل میشود.

هنگام شــروع به کار سیستم پیش کشنده کمربند
ایمنــی جلــو ،صدایی شــنیده شــده و اندکی دود
خارج میشــود .این دود ســمی نبوده و نشــانگر

آتش سوزی نیست.

هنگام شــروع به کار پیش کشــنده کمربند ایمنی
صندلــی جلو ،جمع کننده کمربند ایمنی در حالت
قفل باقی میماند.

در صــورت رخ دادن چند تصــادف متوالی ،پیش
کشــندهها فقط در تصادف اول فعال میشــوند و

در تصادفات بعدی غیرفعال میمانند.

ایربگهــا و سیمکشــیهای اطــراف آن خــودداری

ناگهانی سیســتم پیش کشنده کمربند ایمنی جلو

یا عدم کارایی به موقع آن در تصادفات میشود.

لطفاً برای انجام هرگونه تعمیرات به نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

انجــام هــر کــدام از اعمال زیــر بدون مشــورت با

نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمــان موتور ممنوع

میباشد .این دستکاریها بر کارکرد عادی سیستم

پیش کشنده کمربند ایمنی جلو تأثیر میگذارند:

نصب تجهیزات الکترونیکی همانند رادیو دوطرفه
متحرک ،بیسیم ،دوربین عکاسی و غیره

انجــام هرگونــه تعمیــرات بــر روی و یــا نزدیــک
مجموعه پیشکشنده کمربند ایمنی جلو

تغییر سیستم تعلیق

تغییر ساختار جلویی

ســوار کــردن سیســتم شــبکهای محافــظ یــا دیگر
تجهیزات جانبی در بخشهای جلویی

تعمیربرروییانزدیکسپرجلووساختارهایجلویی

¡¡کارکــرد غیرعادی یــا فعال شــدن ناگهانی پیش
کشندههای کمربندهای ایمنی جلو منجر به جمع
نشدن یا خارج نشدن کمربند میشود.

¤ ¤سیستم محافظت تکمیلی صندلی راننده و
سرنشین جلو " "SRSایربگ

چراغ هشــدار سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی

جلو برای آگاه ســاختن راننده از وجود مشــکلی

در سیســتم تعبیه شــده اســت .در صــورت بروز
کشندهها به طور غیرعادی عمل میکنند:

در اولیــن فرصــت ممکــن بــرای تعمیــر خــودرو

بــه نمایندگیهــای مجازشــرکت کرمــان موتــور

مراجعــه نماییــد.

¡¡پــس از چرخانــدن ســوئیچ بــه موقعیــت روشــن
باقــی میمانــد.

¡¡چــراغ هشــدار موقــع رانندگــی روشــن شــده یا
چشمک میزند.

بــه نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتور
مراجعه نمایید:

¡¡تصــادف در جلوی خــودرو (بخشهای هاشــور
خــورده تصویــر) کــه منجــر بــه فعــال شــدن

کمربندهای پیش کشنده جلو نگردد.

¡¡خراشــیده شدن ،ضربه دیدن ،شکستن یا آسیب
دیدن قطعات سیســتم پیش کشــنده کمربندهای
ایمنی جلو به هر دلیل دیگر.

بخش را با دقت مطالعه نمایید.

¡¡نحوه استفاده از " "SRSو ایربگها

این بخش کتابچه راهنما را با دقت مطالعه نموده
و ایربگهای خودرو (صندلی راننده و سرنشــین

جلو) را کنترل نمایید.

سیســتم حفاظــت تکمیلــی جلــو شــامل دو ایربــگ

میباشــد:
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" ،"ONچــراغ هشــدار روشــن نشــده یــا روشــن

در مــوارد زیــر بــرای بازرســی و تعمیــر خودرو

اطمینــان از ایمنی راننده ،دســتورالعملهای این

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

هــر کدام از شــرایط زیر ،سیســتم ایربگ یا پیش

لطفــ ًا پیــش از اســتفاده از ایــن سیســتم بــرای

¡¡ایربگ جلوی راننده

¡¡ایربگ جلوی سرنشین جلو

¡¡ایربـگ جلـوی راننـده در مرکـز غربیلـک فرمـان
و ایربـگ سرنشـین جلـو در جلـوی داشـبورد

در بخـش باالیـی جعبـه داشـبورد زیـر عالمـت
" "SRS/AIR BAGنصـب شـده اسـت.

گ بــا ســرعت و نیــروی بــاال باز میشــود.
¡¡ایربــ 
ایربگهــا بــه همراه محافــظ زانــوی داخل جعبه
داشــبورد و کمربندهــای ایمنی عمــل میکنند تا
ایمنی راننده و سرنشین جلو حفظ شود.

¡¡سیستم ایربگ شامل قطعات زیر میباشد:
¡¡مجموعه غربیلک فرمان

¡¡مجموعــه مــاژول ایربــگ جلــوی داخــل غربیلک
فرمان

دفترچهراهنما
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¡¡مجموعه ماژول ایربگ جلوی سرنشین جلو
¡¡ماژول محافظ سرنشین

¡¡دستگاه فعال کننده کیسه هوا (فنر ساعت)
¡¡واحد کنترل ایربگ ""ECU
¡¡سیمکشی ایربگ

¡¡دیگر قطعات همانند صفحه پوششی عقب غربیلک
فرمان ،پیچ اتصال پایه " "ECUو غیره

سیســتم حفاظــت تکمیلــی بــرای ارائــه حفاظــت
بیشــتر از سرنشــینان جلــو در شــرایط خــاص

طراحی شــده اســت .در صورت عدم استفاده از
کمربندهای ایمنی ،ایربگها قادر به حفاظت کافی

از سرنشینان هنگام بروز تصادف نیستند.

در شــرایط زیر اســتفاده از کمربند ایمنی بسیار

حائز اهمیت است:

¡¡بــرای محــدود نمــودن حرکــت سرنشــینان و

¡¡هشدارهای ایمنی مهم

اخطار

سیســتم ایربــگ الکترونیکی بخشــی از سیســتم
حفاظت سرنشــین جلو اســت و هنگام فعالیت با

کمربند ایمنی بیشــترین اثر را دارد .این سیســتم

به تنهایی قادر به حافظت از سرنشینان نمیباشد.

سیستم ایربگ در تمام تصادفات عمل نمیکند .در

گ در حال
جلوگیری از نزدیک شــدن آنها به ایرب 

تصادفات رو به عقب ،واژگون شدن یا تصادفات

¡¡کاهش آسیب احتمالی هنگام باز نشدن ایربگ به

نشــده و در این مواقع تنهــا کمربندهای ایمنی از

باز شدن

رو بــه جلو با نیــروی کم ،سیســتم ایربگ فعال

طور مثال در تصادفات از عقب یا واژگون شــدن

سرنشــینان حفاظت میکنند .سرنشــینان داخل

¡¡کاهش آسیب جســمی احتمالی پیش از باز شدن

میشــوند .سیســتم ایربــگ فقــط موقــع وجــود

خودرو

ایربگ در تصادفات رو به جلو

¡¡کاهش احتمال پرت شدن به بیرون خودرو

¡¡کاهــش آســیب جســمی احتمالــی بــه بخشهای
پایینــی بدن و پاهــا که توســط ایربگها حفاظت
نمیشوند.

¡¡محــدود نمودن حرکــت راننده بــرای کنترل بهتر
خودرو

خــودرو بــا اســتفاده از کمربنــد ایمنــی حفاظت

ضربهای با شــدت کافی فعال شــده و در صورت

نشستن در موقعیت نادرســت ،قابلیت حفاظتی
آن کاهــش مییابد .اســتفاده از کمربند منجر به

حفظ موقعیت نشســتن صحیــح و فعالیت مؤثر

ایربگها میشود.

نشــاندن کــودکان  12ســاله یا کوچکتــر بر روی
گ با
صندلــی جلــو خطرناک اســت چــرا کــه ایرب 

نیروی شــدیدی باز شده ،منجر به آسیب جسمی
شــدید یا حتــی مرگ کودک میگــردد .کودکان تا
سن  ۱۲سال باید در صندلی عقب نشسته ،توسط
سیســتمهای حفاظتی مناســب ،حفاظت شــوند.

ایربگهــای جلــو با ســرعت و شــدت زیــادی باز

سیســتم حفاظــت تکمیلی الکترونیکی در کســری

منجر به آســیب جســمی شــدید میشــود .راننده

جلوگیــری کنــد .بــرای رســیدن به این ســرعت،

میشــود .خیلــی نزدیــک نشســتن بــه ایربگهــا
بایــد غربیلــک را از محیط آن گرفته و سرنشــین

جلــو باید پاهای خود را بر روی کف خودرو قرار

دهد .سرنشین جلو باید صندلی را تا جای ممکن
ت عادی
عقب برده و پشــتی صندلی را در وضعی 

نشستن تنظیم کرده و کمربند ایمنی را ببندد.

اخطار

آسیب میبینند.

از قــرار دادن اجســام بــه ویژه کــودکان در جلوی
ایربگهــا خودداری نمایید .ایــن کار میتواند به
کودک آسیب زده یا اجسام را به سمت سرنشین

پرتاب کند.

نصب صندلی کــودک رو به عقب بر روی صندلی
جلو اکید ًا ممنوع است.

قــرار دادن دســتها یا پاهــا در نزدیکــی محل باز
شــدن ایربــگ بســیار خطرنــاک اســت .از ایــن

مکانها دوری کنید.

سرنشین جلو باید صندلی خود را تا حد ممکن به

عقب برده و در مکانی راحت بنشینند .فضای باز

شدن ایربگ در پیش روی راننده و سرنشین جلو
باید خالی باشد .در صورتی که سرنشینان خیلی

نزدیــک به ایربگها قرار گیرند ،یا اشــیایی را در
مسیر باز شدن کیسههای هوا قرار دهند ،بر اثر باز

شــدن ایربگها راننده و سرنشین آسیب خواهند

دیــد .در صورتــی که کودک به روی زانوان شــما
و در مســیر باز شدن ایربگها قرار داشته باشد،

آســیب جسمی شــدید به کودک وارد خواهد شد.
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صندلی کودک رو به عقب را فقط در صندلیهای
عقــب نصــب کنیــد .در صــورت نصــب صندلــی
کــودک رو بــه عقــب بــر روی صندلی سرنشــین
جلو ،ایربگ با نیروی شــدیدی باز شده ،به شدت
بــه صندلــی ضربــه زده و آن را بــه عقــب حرکت
میدهد که منجر به آســیب جســمی شدید یا حتی
مرگ کــودک میگــردد .هرگز موقع قرار داشــتن
کلید روشــن /خامــوش ایربگ سرنشــین جلو در
وضعیت روشــن ،صندلی کودک رو به عقب را بر
روی صندلی سرنشین جلو نصب نکنید.

نماییــد ،در غیــر این صــورت کودکان به شــدت

ایربگها باید با نیروی زیادی باز شوند .راننده و

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

از نشــاندن کــودکان در صندلــی جلــو خــودداری

از ثانیه باز میشــود تا از آســیب دیدن سرنشین

سیســتم سنســور فعــال کننده ایربگهــا بر روی

شاســی خودرو نصب شــده و الکترونیکی است.
بنابرایــن بــا اســتفاده از سیســتم بــه بخشهای

دســتکاری سیستم تعلیق خودرو بسیار خطرناک
اســت .در صورتــی که سیســتم تعلیق یــا ارتفاع

مختلف متصل میشود (جدا کردن برخی قطعات

خــودرو تغییــر کنــد ،سیســتم محافظت قــادر به

این سیستم حاوی مواد شیمیایی بوده و از طریق

به طور غیرعادی فعال شــود .باز شــدن تصادفی

تنهــا پرســنل مجرب و آموزش دیــده برای نصب

شدید سرنشینان گردد.

نیازمنــد تکنیکهای ویژهای اســت) .ژنراتور گاز

ســیگنالهای الکتریکی فعال میشــود .بنابراین،
سیســتم ایربگ قــادر به پیاده کــردن این قطعات

و انجام تعمیرات هســتند؛ تعمیر قطعات توســط
تعمیرکاران معمولــی منجر به وارد آمدن نقایص

و آســیب به سیســتم و حتی جلوگیری از فعالیت
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عادی سیستم در آینده میگردد.

دســتکاری قطعــات ایــن سیســتم در هــر زمــان
غیرمجاز اســت مگر اینکه در نمایندگیهای مجاز

شرکت کرمان موتور انجام گردد.

تشخیص صحیح ضربه نبوده ،ممکن است ایربگ
ایربگ میتواند منجر به وارد آمدن آســیب جسمی

از چسباندن برچسب ،قرار دادن اجسام و این قبیل
بــر روی غربیلــک فرمــان و جلوی داشــبورد محل

قرار گیری ایربگ سرنشین جلو خودداری نمایید.
در غیر این صورت ،باز شــدن ایربگ مختل شده،
منجر به آسیب جسمی شدید سرنشینان میگردد.

این اجســام ممکن است به ســمت سرنشین پرتاب
شده ،آسیب وارده به سرنشین را افزایش دهند.

از دســتکاری و تعمیــر قطعــات ایربــگ خــودداری
نمایید .این کار باید توســط تکنســینهای مجرب

شرکت کرمان موتور انجام گردد.

تمام قطعات این سیستم در محل مخصوص قرار
گرفته و ارتباطات به نحو تخصصی انجام شــده
اســت .دســتکاری و جابجایی هر کدام از قطعات

یا بخشی از آن می تواند کارایی سیستم را مختل
کــرده و در تصادفــات با عدم باز شــدن ناگهانی
منجر به آسیب جسمی شدید سرنشینان گردد.
تمــام قطعــات این سیســتم فقــط بــرای این مدل
خودرو طراحی شــده و قابل جابجایی و استفاده
در خودروی دیگر نمیباشــند .عــدم توجه به این
مــوارد ،منجر به آســیب جســمی شــدید یا نقص
سیستم ایربگ میگردد.

اخطار

پس از باز شدن ایربگها از دست زدن به نگهدارنده
ایربــگ در غربیلــک فرمــان و جلــوی داشــبورد
خودداری نمایید.

ژنراتــور گاز فعــال کننده ایربگ ،پس از باز شــدن
ایربــگ گرمــای شــدیدی تولیــد میکنــد ،بنابراین
قطعات در تماس با آن داغ بوده و میتوانند منجر به
سوختگی شوند .پس از باز شدن ایربگها ،غربیلک
فرمان و داشــبورد نیز بســیار داغ بوده و منجر به
سوختگی میشوند .پس از باز شدن ایربگ از تماس
با بخشهای ایربگ و پودر نشسته بر روی قطعات
خــودداری نماییــد .در صــورت احســاس خارش،
پوســت خــود را بــا آب و صابون خنثی بشــویید.

¡¡چراغ نشانگر ایربگ روی صفحه کیلومتر

لطف ًا بالفاصله برای بازرســی و تعمیر خودرو به
نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

¡¡پیشگیریهای مرتبط با ایربگها

ایربگهــا در کســری از ثانیــه بــاد شــده و خالی
میشــوند و بنابراین دیدن نحوه کارکرد ایربگها

غیرممکن اســت .ایربگها به دو دلیل برای خالی

شدن بالفاصله پس از باد شدن طراحی شدهاند،
اول ،برای جذب نیروی وارد به ســر سرنشینان،

(دوم) برای جلوگیری از وجود مانع جلوی راننده
سیستم ایربگ بدون نیاز به تعمیر میباشد .چراغ
فعالیــت عــادی سیســتم ایربگ میباشــد .هنگام

استارت زدن خودرو چراغ نشانگر ایربگ به مدت

 6تا  8ثانیه روشن شده و سپس خاموش میشود
کــه نشــانگر فعالیــت عــادی سیســتم میباشــد.
بــروز حــاالت زیــر هنــگام اســتارت زدن خودرو

بیانگر فعالیت غیرعادی سیستم است:

از ضربه را کاهشدهد .پس از باز شدن ایربگها

از تمــاس با قطعات ایربگ خــودداری نمایید ،در
غیــر ایــن صــورت دچــار ســوختگی میشــوید.

فرمــان و بخــش باالیی جلوی داشــبورد منجر به

خراشــیدگی و یا ســرخی پوست سرنشین هنگام

خروج گردند.

این خراشــیدگیها همانند اثر طنــاب یا اثر فرش
یــا کفپوش میباشــد ،ایــن گونه خراشهــا بر اثر

مواد شیمیایی نبوده و به راحتی از بین میروند.

به راحتــی میتوان این خراشها را درمان کرد و

به مــدت طوالنی باقی نمیماننــد .در صورتی که
مشکل برطرف نشد یا پوست تاول زد ،به پزشک
مراجعه نمایید.

پــس از بــاز شــدن ایربگ ،تمــام گاز تولید شــده
باقی میماند.از دســت زدن به مواد شــیمیایی یا

وارد گلــو و بینی شــود .در صورتی که چشــم یا

متخصصین مجرب نمایندگیهای مجاز شــرکت

ایــن پودر ممکن اســت به روی پوســت نشســته،

¡¡هنــگام رانندگــی چراغ نشــانگر روشــن مانده یا

بینی و گلو ،در هوای آزاد قرار گیرید .در صورت
ادامه احســاس ناراحتی ،لطف ًا به پزشک مراجعه

ســرد بشــویید .در صورت احســاس خــارش در

صــرف میشــود ،امــا اندکــی از آن در ایربگها

بریدن ایربگ خودداری نمایید ،ایربگ باید توسط

کرمان موتور تعویض شــود .همچنین پس از باز
شــدن ایربگ ها ،دست و صورتتان را با صابون
خنثی بشویید.

پــس از بــاز شــدن ایربــگ در صورتی کــه هنوز
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¡¡چراغ نشانگر روشن نشده یا  6تا  8ثانیه چشمک
چشمک میزند.

مواد نایلونی ایربگ ممکن است از وسط غربیلک

احســاس و مشــاهده دود در محفظه سرنشینان
پــس از بــاز شــدن ایربگهــا کام ًال عادی اســت.

پوســتتان احســاس خــارش دارد ،آنهــا را با آب

میزند.

روی لباسها تمیز میشود.

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

نشــانگر ایربــگ بــر روی صفحه کیلومتــر بیانگر

که دید وی و در نتیجه توانایی کنترل خودرو پس

نماییــد .این پودر پس از شستشــوی مناســب از

خــودرو قابــل رانــدن اســت ،خــودرو را برانیــد.

از نصــب (موقــع اســتارت زدن سیســتم ایربــگ

در غربیلــک فرمان قرار دهید و بــه رانندگی خود

حالت ایربگ را نشــان میدهد) ،به مدت  10سال

همزمان ایربگ راننده را داخل محفظه مخصوص

ادامه دهید .ایربگ سرنشــین جلو را نیز میتوان

در پوشش باالی راست جلوی داشبورد قرار داد.
با این وجود در صورت تصادف مجدد ،ایربگها

هیچ محافظتی را ارائه نمیدهند.

پــس از بــاز شــدن ایربــگ ،دیگر نمیتــوان از آن

اســتفاده نمــود .انجــام تعمیــرات توســط افــراد
غیرمتخصــص و عدم تعمیــر قطعات خراب تأثیر
منفــی بــر روی سیســتم دارد .لطفــ ًا پــس از بــاز

شدن ایربگ ،برای تعویض یا نصب ایربگ جدید
بــه نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتور

مراجعــه نمایید .تکنســینهای مجــرب ما به نحو
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صحیح با سیستم ایربگ کار میکنند .در صورت
عدم تعویض سیســتم ایربگ (بجز سیمکشــیها

چنانچه سالم باشند) هنگام بروز تصادف بعدی،

به شدت آسیب خواهید دید.

¡¡تعمیر و سرویس سیستم ایربگ

سیســتم ایربگ نیازی به تعمیرات دورهای ندارد.

طراحــی سیســتم ایربــگ به نحوی اســت که پس

کنتــرل را انجــام داده و وضعیت چراغ نشــانگر،

¡¡نحوه کارکرد ایربگها

بــه طــور عادی عمل کنــد .پس از  10ســال ،باید

در نمایندگیهــای مجاز شــرکت کرمــان موتور،
ایربگها را تعویض نمایید.

لطفــ ًا در شــرایط زیر برای تعمیر سیســتم ایربگ
بــه نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتور

مراجعه نمایید:
ً
¡¡چراغ نشانگر ایربگ دائما چشمک میزند.
¡¡چراغ نشانگر ایربگ روشن شده است.

¡¡هنگام استارت زدن ،چراغ نشانگر ایربگ روشن

سنســور ضربــه ایربــگ ،تصادفات رو بــه جلو و

¡¡ایربگها باز شدهاند.

و سپس سیگنال باز شدن را ارسال میکند.

نمیشود.

توجه

جانبی با قدرت بیش از متوسط را شناساییکرده

گاز تولیــد شــده ،ایربــگ را بــاد کــرده و ایربــگ
بالفاصله خالی میشود.

رانندگــی در جادههــای پردســتانداز یــا اســتفاده

ایربگهــا بــرای یکبار اســتفاده طراحی شــدهاند
و پــس از فعال شــدن ،مجــدد ًا کار نکــرده و باید

سیستم ایربگ برای این مدل خودرو طراحی شده و

تعویــض ایربــگ فقط بایــد توســط متخصصین

خــودرو به صــورت برف روب ،ممکن اســت منجر

به باز شدن ناگهانی ایربگ یا نقص سیستم شود.

هرگونه دستکاری قطعات تأثیر منفی بر آن دارد.

تعویض شوند.

مجرب انجام گردد.

¡¡محدوده فعال شدن ایربگ

¡¡شرایط فعال شدن /عدم فعال شدن ایربگ
فعال شدن ایربگهای جلو

در شــرایط زیر که برخورد شدیدتر از حد معمول
است ،ایربگ باز میشود:

~ ~تصادف با جدول حاشیه خیابان ،پله پیادهروها
یا اجسام سفت
~ ~بســته به قدرت ضربه ،ممکن اســت در شرایط
زیر ایربگ باز نشود:

از  22کیلومتر در ساعت

~ ~سقوط یا افتادن خودرو

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

~ ~تصادف از جلو با دیوار سخت با سرعت بیش

در صــورت برخــورد شــدید با درخت ،ســتون و
اجسام مشــابه با وجود خســارات شدید ،ممکن
است ایربگ باز نشود.

~ ~تصادف با خودرویی با زاویه  30°از جلو

~ ~رانندگــی به درون گودال بــزرگ یا تصادف با

سمت دورتر گودال

در صورت برخورد با خودروی جلویی به صورتی
که جلوی خودرو به زیر خودروی جلویی برود یا در
تصادفات از عقب ،ممکن اســت ایربگ باز نشود.
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¡¡سیستم تشخیص عیب

~ ~در صــورت برخورد از جوانب با زاویه بیش از
 30°از جلو ،ممکن است ایربگ باز نشود.

~ ~در صورت واژگون شدن از جوانب ممکن است

ایربگ باز نشود.

¡¡غیرفعال بودن ایربگ جلو

در شرایط زیر ایربگ جلو باز نمیشود:

قطعــات زیــر در سیســتم ایربــگ ،دائمــ ًا توســط
سیستم تشخیص عیب ،بازبینی میشوند:
¡¡ واحد ""ECU
¡¡ ماژول ایربگ
¡¡ سیستم کمربند پیش کشنده جلو
¡¡ دیگر مدارها
¡¡ سیستم قطع ایربگ
مــاژول تشــخیص عیــب در " "ECUاطالعــات
بازبینــی سیســتم را نگهداری میکنــد .زمانی که
ســوئیچ در وضعیت روشــن " "ONقرار میگیرد
این سیســتم شــروع بــه کار کرده و تــا خاموش
کردن موتور به فعالیت خود ادامه میدهد.

دفترچهراهنما

¡¡چـراغ هشـدار سیسـتم ایربـگ /پیشکشـنده
کمربنـد ایمنـی
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~ ~در صــورت تصادف خودرو با خودرویی دیگر

از جوانب ممکن است ایربگ باز نشود.

در صورتــی کــه سیســتم ایربــگ /پیــش کشــنده
کمربند ایمنی در شرایط سالم قرار داشته باشند،
پــس از قــرار دادن ســوئیچ در وضعیــت روشــن

" ،"ONیــا پــس از اســتارت موتــور ،ایــن چــراغ

هشــدار روشــن شــده و پس از  6ثانیــه خاموش
میشود.

در صورتی که پس از استارت زدن ،چراغ روشن
مانــده ،دائمــ ًا چشــمک بزند ،یا روشــن نشــود،
نشــانگر وجود نقص در سیستم ایربگ میباشد.

در این شــرایط برای بازرســی و تعمیر سیســتم
ایربــگ بــه نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمان

¡¡نگهداری

سیستم ایربگ به نگهداری دورهای نیازی ندارد،
لطفــ ًا در صورت بروز موارد زیر ،برای بازرســی

خــودرو بــه نمایندگیهــای مجاز شــرکت کرمان

¡¡ پس از قرار دادن سوئیچ در وضعیت روشن "،"ON
چراغ هشــدار سیســتم ایربگ روشــن نمیشود.

¡¡سیســتم ایمنی کودک در صندلی سرنشین جلو،

پیــاده کــردن قطعــات ایربــگ و سنســورها،

¡¡در صندلــی سرنشــین جلــو ،فــردی نشســته یا

قطعات ســتون پنجرهها در جلــو و عقب و لبههای

¡¡صندلی ایمنی کودک طراحی شــده برای سیستم

حــاوی بخشهای اصلــی ایربگ میباشــند .پیاده

سوار نشده باشد.

جسمی قرار داده شده است.

توقــف ایربــگ در صندلی سرنشــین جلو نصب

شده اما سیستم توقف ایربگ روشن نیست.

اخطار

آسیب دیدن سنسورهای ایربگ

رانندگــی با خودرویــی که سنســورهای ایربگ آن

آسیب دیده است بسیار خطرناک میباشد .تصادف

کوچک یا تصادفی که برای فعال شــدن ایربگ کافی
نیســت ،میتوانــد به سنســورها آســیب بزند .در

صورت تصادف چندتایی ،سنســورهای خسارت

دیده ،ایربگ را باز نمیکنند .پس از تصادف برای
بازرســی سیســتم ایربگ به نمایندگیهــای مجاز

شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

صندلیهای جلو ،جلو داشــبورد ،غربیلک فرمان،
سقف خودرو بسیار خطرناک میباشد .این قطعات

کــردن این قطعات ممکن اســت منجر به باز شــدن
ناگهانی ایربگ و در نتیجه آســیب جســمی شــدید

گردد .پیش از پیاده کردن این قطعات ،با نمایندگی
مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

دور ریختن ایربگ

دور ریختن ایربگ و خودروی دارای ایربگ فعال به
روش نادرســت به شدت خطرناک است .برای دور

ریختن این قطعات پیشگیریهای ایمنی را مدنظر

قرار دهید؛ در غیر این صورت دچار آسیب جسمی

شدید میشوید .لطفاً برای اطالع از جزئیات بیشتر

در مــورد نحوه دور ریختن ایربگ با نمایندگیهای

مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید.
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موتور مراجعه نمایید:
ً
¡¡ چراغ هشدار سیستم ایربگ دائما روشن است.
¡¡ چراغ هشدار سیستم ایربگ دائم ًا چشمک میزند.

روشن میشود:

پیاده کردن قطعات

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

موتور مراجعه نمایید.

¡¡ ایربگ باز شده است.

در شرایط زیر ،چراغ هشدار توقف سیستم ایربگ

اخطار

اخطار

تعمیر سیستم ایربگ

تعمیــر و دســتکاری سیســتم ایربــگ بــه شــدت

خطرناک است .در صورت باز شدن ناگهانی آسیب

جسمی شدید به شخص و خسارت جبران ناپذیر به

سیستم ایربگ وارد خواهد شد .تعمیرات فقط باید
توســط تکنســینهای مجرب نمایندگیهای مجاز

شرکت کرمان موتور انجام گردد.

¤ ¤سیستم محافظتی کودک (صندلی ایمنی)

پیشگیریهای مرتبط با سیستم حفاظتی کودکان
شــرکت کرمان موتور اســتفاده از صندلی کودک
مناسب را اکید ًا توصیه میکنند.
در صورتــی کــه جثــه کــودک بــرای اســتفاده از
صندلــی ایمنــی خیلی بزرگ اســت ،کــودک باید
در صندلی عقب نشســته و توســط کمربند ایمنی
حفاظت شود .لطف ًا مبحث "کمربند ایمنی" در این
بخش را مطالعه نمایید.

اخطار

بــرای حفاظت مؤثر از کــودک در هنــگام ترمزهای
ناگهانی یا تصادف از صندلی مناســب سن و جثه
کودک اســتفاده نماییــد .در آغــوش گرفتن کودک
حفاظــت الزم بــرای وی را ارائــه نمیدهــد ،ممکن

دفترچهراهنما
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اســت کودک به شیشــه جلو برخورد کــرده یا بین
سرنشین و اجزای خودرو گیر کند.

شــرکت کرمــان موتور اســتفاده از صندلــی ایمنی
مناســب جثه کودک که به طور صحیح در صندلی

اخطار

از نصــب صندلی محافظ کودک رو به عقب بر روی
صندلــی جلو اجتناب نمایید .در غیر این صورت،

نیروی شدید حاصل از باز شدن ایربگ جلو منجر
بــه وارد آمــدن نیروی شــدید به کــودک ،در نتیجه

آسیب جسمی و یا حتی مرگ کودک میگردد.

در مواقع غیرقابل اجتناب و ضرورت نصب صندلی
کودک رو به عقب بر روی صندلی سرنشــین جلو،

از آنجــا که ایربگ با نیروی بســیار زیاد و ســریع
باز میشود ،صندلی سرنشین جلو را تا حد ممکن

عقب ببرید .در غیر این صورت کودک دچار آسیب

جسمی شدید میگردد.

تمامی دستورالعملهای ارائه شده توسط کارخانه
سازنده را برای نصب صحیح صندلی ایمنی دنبال
نمایید .در غیر این صورت ،هنگام بروز تصادف یا

ترمزهای ناگهانی کودک دچار آسیب جسمی شدید
و حتی مرگ میگردد.

اجازه ندهید کودک با سیستم قفل صندلی بازیکند.

عقب سوار شده باشد را اکید ًا توصیه میکند( .آمار

چــرا که ممکن اســت تســمه کمربند ایمنــی به دور

عقب نشسته و توسط سیستمهای ایمنی مناسب

کشــید ،منجر به آسیب جسمی شدید گردد .در این

تصادفات نشان میدهد کودکانی که در صندلیهای
حفاظت شدهاند ،بسیار ایمنتر از کودکانی هستند

که در صندلیهای جلو قراردارند).

گردن وی پیچیده و چون نمیتوان تسمه را بیرون
مواقع و زمانی که باز شدن قفل امکانپذیر نیست،
از قیچی برای بریدن تسمه استفاده نمایید.

توجه

برای نصب صندلی ایمنی نوزاد از کمربند ایمنی
دارای ســه نقطه اتــکاء یا کمربنــد ایمنی روی پا

استفاده نمایید.

برایحفاظتمناسب،موقعاستفادهازصندلیایمنی،
دستورالعم ل کارخانه ســازنده را در مورد انتخاب

صندلی مناســب ســن و جثه کودک دنبــال نمایید.

صندلــی محافظ کــودک را به طور صحیح براســاس
دســتورالعمل کارخانه ســازنده نصب کنید .نصب

معمولدرصفحاتبعدتوضیحدادهشدهاست.صندلی
ایمنی کودک باید بر روی صندلی عقب نصب شــود.

هنگام عدم استفاده از صندلی ایمنی کودک

حتیدرصورتعدماستفادهازصندلیکودک،آنرابر
روی صندلی محکم نصب کنید .از قرار دادن صندلی

بــاز کــرده و در صندوق عقــب قرار دهیــد .در این
صورت هنــگام ترمز یا تصــادف ناگهانی صندلی

کــودک به اطــراف پرتاب نشــده ،به سرنشــینان

آسیب نمیزند.

~ ~الف .صندلی نوزاد

¡¡انواع صندلیهای ایمنی کودک

براســاس جثه و ســن کودک ،صندلیهای ایمنی
کودک در سه دسته اصلی قرار میگیرند:
(الف .صندلی نوزاد
(ب .صندلی کودک (تبدیلی)
(پ .صندلی نوجوان (تکمیلی)
ی محافظ کودک را براســاس دستورالعمل
صندل 
مشخص شده توسط تصاویر نصب کنید.
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کودک بــه طور نصــب نشــده ،خــودداری نمایید.
در صــورت عدم نیاز به صندلی کــودک ،آن را کام ًال

پیــش از نصب صندلی ایمنی کودک ،نوع کمربند
ایمنی را مشخص کنید.
کمربند ایمنی مجهز به "( "ALR/ELRجمعکننده
قفل اتوماتیک /جمعکننــده قفل اضطراری) موقع
کشــیده شدن سریع قفل میشــود .به عالوه ،این
نــوع کمربند ایمنی دارای مدل قفل با قدرت کامل
میباشــد؛ پــس از بیرون کشــیدن کامــل کمربند
ایمنی ،بخش روی شــانه اندکی جمع میشــود و
ســپس جمعکننده کمربنــد ایمنــی را در موقعیت
حاضر قفل کرده و با کشیدن کمربند ایمنی بیرون
نمیآیــد .هنــگام نصــب صندلــی ایمنــی کودک،
کمربنــد ایمنــی را کامل بیرون کشــیده ،آن را در
حالت قفل قرار دهید .کمربندهای ایمنی مجهز به
" "ALR/ELRدر صندلیهای عقب نصب شدهاند.

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

اخطار

¡¡نصب صندلی محافظ به وســیله کمربند ایمنی
دارای سه نقطه اتکاء

نحوه نصب صندلی نوزاد

~ ~پ .صندلی نوجوان (تکمیلی)

صندلی ایمنی کودک را با استفاده از کمربند ایمنی

دارای سه نقطه اتکاء " "ALR/ELRنصب نمایید.

¡¡الف .نصب صندلی نوزاد

اخطار

در صورتــی کــه نصــب صندلــی ایمنــی کــودک در
مکانیســم قفــل صندلــی اشــکالی ایجــاد میکند،

صندلــی را بــر روی صندلــی عقــب جانبی نصب
دفترچهراهنما

نکنیــد .در غیــر این صورت هنگام بــروز تصادف
یا ترمزهای ناگهانی سرنشــین جلو و کودک دچار

آسیب جسمی شدید میشوند.

از لمس کردن سیســتم قفل پشتی صندلیهای جلو
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موقع نصب صندل ی ایمنی کودک خودداری نمایید.

~ ~از صندلی نوزاد رو به عقب استفاده نمایید.

~ ~تســمه کمربند ایمنــی را مطابق دســتورالعمل

کارخانه ســازنده از داخل یــا روی صندلی نوزاد
عبــور دهیــد؛ زبانــه را در قفــل جــا زده و از پیــچ
نداشــتن کمربند ایمنــی اطمینان حاصــل نمایید.

بخش روی پای کمربند را سفت کنید.

اخطار

پــس از جا زدن زبانه در قفل ،از قفل شــدن صحیح
سیستم و پیچ نداشــتن کمربند ایمنی روی شانه

اطمینان حاصل نمایید.

از فرو کردن سکه ،گیره و این قبیل اجسام به داخل قفل
خودداری نمایید .این اجســام از قفل شدن صحیح
کمربنــد و حفاظــت از کــودک جلوگیــری میکنند.

در صــورت فعالیــت غیرعــادی ،کمربنــد قــادر به

اخطار

¡¡(ب) صندلی کودک (تبدیلی)

پــس از نصــب ،صندلی را بــه اطراف کشــیده و از
نصب ایمن آن اطمینان حاصل نمایید.

صندلــی ایمنی کــودک را براســاس دســتورالعمل
کارخانه سازنده نصب کنید.

پیاده کردن صندلی نوزاد

حفاظــت کــودک در مقابل آســیب جســمی شــدید

نمیباشــد .لطفاً بالفاصله با نمایندگیهای مجاز

~ ~از صندلــی ایمنــی کــودک رو به جلو یــا رو به
عقــب مطابق با ســن و جثه کودک اســتفاده کنید.

تعمیر کمربند ،از نصب صندلی ایمنی کودک در آن

برای انتخاب صندلی مناسب سن و جثه کودک و

موقعیت خودداری نمایید.

برای نصب صندلی به روش درست ،دستورالعمل
کارخانه سازنده را دنبال نمایید.

~ ~دکمه ضامن قفل را فشار دهید ،زبانه را از قفل
کمربنــد ایمنی قابل اســتفاده برای بزرگســاالن و
نوجوانان میباشد.
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خــارج کرده و کمربنــد را به طور کامل جمع کنید.

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

شرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید .پیش از

نحوه نصب صندلی کودک (تبدیلی)
در صورت فعالیت غیرعادی کمربند ایمنی ،سیستم

نمیتوانــد حفاظت کامل را از کودک به عمل آورد و

صندلــی کــودک را محکم کــرده و پیــش از جمع
کردن تســمه کمربند از قرار داشــتن آن در حالت
قفل اطمینان حاصل نمایید.

ممکن اســت کودک دچار آســیب جســمی شــدید یا
حتی مرگ گردد .لطفاً برای تعمیر کمربند ایمنی به

نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمان موتور مراجعه
نماییــد .لطفــاً پیش از تعمیــر کمربنــد ایمنی ،از

نصب صندلی ایمنی کودک خودداری نمایید.

 .1مطابــق دســتورالعمل کارخانــه ســازنده،
کمربنــد ایمنــی را از داخل یا روی صندلی کودک
عبوردهید؛ زبانه را در قفل جا زده و از قفل شدن
و پیــچ نداشــتن تســمه اطمینان حاصــل نمایید،
بخش روی پای تسمه را سفت کنید.
دفترچهراهنما
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 .3هنــگام برگرداندن صندلی به ســمت پشــتی و
تشک ،کمربند ایمنی را جمع کرده ،از محکمشدن
صندلی اطمینان حاصل نمایید.

اخطار

پـس از جـا زدن زبانـه در قفـل ،از قفـل شـدن محکم
و پیـچ نداشـتن هـر دو بخـش تسـمه اطمینـان
حاصـل نماییـد.

از وارد کردن سکه ،گیره و این قبیل اجسام درون قفل
کمربندخوددارینمایید.ایناجساممانعازقفلشدن
صحیح کمربند و حفاظت کامل از کودک میشوند.

 .2بخش روی شانه کمربند ایمنی را کام ًال بیرون
بکشــید و آن را در حالــت قفل قــرار دهید .پس از

اندکی جمع شدن ،تسمه قفل میشود.

اخطار

پــس از نصــب ،صندلی را بــه اطراف کشــیده و از
نصــب ایمــن آن اطمینان حاصــل نمایید .صندلی
ایمنــی کودک را براســاس دســتورالعمل کارخانه
سازنده نصب نمایید.

پیاده کردن صندلی کودک

کمربنــد ایمنــی بــرای اســتفاده بزرگســاالن و

نوجوانان آماده است.

فصــل اول

خارجکــرده و تســمه را بــه طور کامــل جمع کنید.

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

~ ~ضامــن قفــل را فشــار دهیــد .زبانــه را از قفل
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اخطار

¡¡پ .نصب صندلی نوجوان (تکمیلی)
نحوه نصب صندلی نوجوان

~ ~نوجــوان را بــر روی صندلی بنشــانید .مطابق
دســتورالعمل کارخانه سازنده ،کمربند ایمنی سه

از عبــور بخــش روی شــانه کمربند از میان شــانه

ارائهنشدهوممکناستسرنشینآسیبببیند.لطفاً

باید به دور از گردن قرار گرفته ،اما نباید روی بازو

مجــاز شــرکت کرمــان موتــور مراجعــه نمــوده و

دچار آســیب جســمی شــدید و یا حتی مرگ بر اثر

ایمنــی نوجــوان در آن موقعیت خــودداری نمایید.

نوجــوان اطمینــان حاصل نماییــد .کمربند ایمنی

نقطــهای را از روی وی و درون قالبهای صندلی

بیفتد .در غیر این صورت ،ممکن اســت سرنشین

باشید تسمه پیچ نداشته باشد.

ترمزهای ناگهانی یا تصادف شود.

عبــور داده و زبانــه را در قفــل جــا بزنیــد ،مراقب

از عبور کردن تسمه روی شانه به نحو صحیح از

در صــورت بــروز تصادف یــا ترمزهــای ناگهانی،

در حد ممکن اطمینان حاصل نمایید .برای اطالع

آســیب دیدن سرنشــین بر اثر ســر خوردن تسمه

روی شانه و از عبور تسمه روی پا از روی رانها

از جزئیات بیشــتر مبحــث "کمربند ایمنی" در این
بخش را مطالعه نمایید.

در صــورت کارکرد غیرعادی کمربند ،حفاظت کافی

کمربند ایمنی خیلی شــل یا خیلی ســفت منجر به

بالفاصلهبرایتعمیرکمربندایمنیبهنمایندگیهای
پیــش از تعمیر کمربنــد ایمنــی ،از نصب صندلی

پیاده کردن صندلی نوجوان

میگــردد .بخــش روی پا را تا جای ممکــن به روی
رانهای نوجوان قرار دهید.

برای ایمنی بیشــتر ،بخش روی شانه کمربند را از
زیر بازوی نوجوان عبور ندهید.

و عدم پیچ داشتن تسمه ،اطمینان حاصل نمایید.
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کمربند خودداری نمایید .این اجســام از قفل شدن
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دفترچهراهنما

پس از جا زدن زبانه قفل ،از قفل شدن صحیح کمربند
از فرو کردن گیره ،سکه و این قبیل اجسام درون قفل
صحیــح کمربند جلوگیری کرده ،منجر به آســیب

دیــدن نوجــوان در صــورت تصادف یــا ترمزهای
ناگهانی میشوند.

~ ~ضامن قفل را فشار دهید .زبانه را خارج کرده
و تسمه کمربند را کام ًال جمع کنید.

نصب صندلی ایمنی کودک با قالبهای نگهدارنده
ایزوفیکس ""ISOFIX
صندلی محافظ کودک را با اســتفاده از قالبهای

نگهدارنــده براســاس اســتاندارد " "ISOبر روی
صندلیهای عقب نصب نمایید.
قالبهــای نگهدارنــده در فاصلــه بین تشــکچه و
پشتی در صندلی عقب جانبی تعبیه شده است.
با استفاده از این قالبهای نگهدارنده ثابت میتوان
صندلــی کــودک را براســاس اســتاندارد ""ISO
نصــب نمــود .در این مواقــع ،نیازی به اســتفاده
از کمربنــد ایمنــی بــرای نصــب صندلی نیســت.

توجه

در مورد صندلی ایمنی کودک مناسب برای خودروی

 .1فاصله بین تشــک و پشــتی صندلی را با دست

زیــاد کرده و قالبهای ثابــت ایزوفیکس را در
کنار دکمه روی پشتی صندلی بیابید.

اخطار

هنگام اســتفاده از قالبهای نگهدارنده ایزوفیکس،

 .2صندلیهای جلــو را به نحوی تنظیم نمایید که

از عدم قرار داشــتن نامرتب اجسام یا جمع نشدن

داشــته و تداخلی در نصــب صندلی کودک ،یا

صندلی محافظ کودک را در جهات مختلف کشیده و

فاصلــه کافــی بین صندلی جلــو و عقب وجود

استفاده از سیستم حفاظتی کودک و قفل شدن

صندلی ایجاد نگردد.

 .3زبانه قفل کمربند را در قالب جا بزنید.

کمربند ایمنی اطمینان حاصل نمایید.

از قفل شدن آن اطمینان حاصل نمایید .صندلی را
مطابقبادستورالعملکارخانهسازندهنصبکنید.

هنگام استفاده از ضامنهای ایزوفیکس برای نصب
صندلــی کودک ،صندلــی را کام ًال به عقــب برده و

پشتی صندلی را به نحوی قرار دهید که نزدیک به

خود با کارخانه سازنده صندلی مشورت نمایید.

پــس از ســوار کردن صندلــی محافظ کــودک از خم
کردن یا حرکت دادن صندلی خودداری نمایید.

هنــگام نصــب صندلــی محافــظ در صــورت ایجاد

¡¡نصب صندلی محافظ کودک

تداخل با سیســتم قفل صندلــی ،از نصب صندلی

کودک بر روی صندلیهای عقب خودداری نمایید؛

را به قالب نگهدارنده در پشت پشتی صندلیهای

جسمی شدید و یا حتی مرگ میشوند.

اتصال باالیی میباشد ،باید تسمه اتصال باالیی
عقب (مطابق تصویر) سوار کنید.

بــرای اطــاع از جزئیــات بیشــتر ،دســتورالعمل
همراه صندلی را مطالعه نمایید.
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در صورتی که صندلی ایمنی کودک دارای تسمه

در غیــر ایــن صــورت هنــگام بــروز تصــادف یــا

ترمزهای ناگهانی ،کودک یا سرنشین دچار آسیب

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

صندلی کودک قرار گیرد.

¤ ¤غربیلک فرمان

¡¡سیستم فرمان هیدرولیک

در صورت خاموش شــدن ناگهانی موتور ،فرمان
هیدرولیــک از کار افتــاده ،نیروی بیشــتری برای
چرخاندن غربیلک مورد نیاز میباشد .از خاموش
کــردن موتــور و بیــرون کشــیدن ســوئیچ موقــع
حرکت اجتناب نمایید .به طور مرتب میزان روغن
هیدرولیک فرمان را در مخزن مربوطه کنترل نمایید.

برای تغییر زاویه غربیلک فرمان به ســمت باال یا
پاییــن ،غربیلک فرمان را نگه داشــته ،دســتگیره
ضامــن روی ســتون غربیلک فرمان را به ســمت
پاییــن فشــار دهید .غربیلــک فرمــان را در زاویه
دلخواه قرار داده و ســپس دستگیره ضامن را در
حالت قفل قرار دهید.
دفترچهراهنما
لیفــان X60
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اخطار

هنگام رانندگی از تنظیــم غربیلک فرمان خودداری
نماییــد ،در غیر ایــن صورت ،ممکن اســت کنترل
خــودرو را از دســت داده ،منجــر بــه فرمــان دادن
اشتباه و در نتیجه تصادف گردید.
پــس از تنظیــم ،غربیلــک فرمان را به ســمت باال و
پایین حرکت داده ،از قفل شــدن غربیلک اطمینان
حاصل نمایید.

توجه

از چرخانــدن فرمان هیدرولیک بــه منتهی الیه دو
طــرف خــودداری نماییــد؛ در غیر ایــن صورت،

پمپ هیدرولیک فرمان به دلیل روانکاری ضعیف
آسیب میبیند.

آینــه جانبی برقــی را به نحــوی تنظیــم نمایید که

بتوانید کنار خودرو را در آینه ببینید.

اخطار

از تنظیــم آینه موقع رانندگی خودداری نمایید .این
عمل منجر به فرمان دادن اشتباهی به خودرو و در
نتیجه تصادف میشود.

کلید تنظیم آینه جانبی برقی

¤ ¤آینهها

¡¡آینه جانبی برقی (اختیاری)

آینـــه جانبـــی برقـــی را بـــا اســـتفاده از کلیـــد
تنظیـــم کنیـــد.

.1کلید انتخاب آینه .برای انتخاب آینه برای تنظیم
اســتفاده میشــود .سمت راســت " "Rو برای
انتخاب آینه سمت چپ " "Lرا فشار دهید.
.2کلیــد کنترل آینه .برای تنظیــم آینه جانبی مورد
استفاده قرار میگیرد .هر بار کلید را در جهت
مورد نیاز فشار دهید.
زمانــی که ســوئیچ در وضعیت روشــن " "ONیا
تجهیــزات جانبــی " "ACCقــرار دارد ،میتوانید
آینه را تنظیم نمایید.

توجه

¡¡آینه داخلی دید عقب

از تنظیــم آینه موقع رانندگی خــودداری نمایید .در
غیر این صورت ،ممکن است راننده اشتباه فرمان
داده و منجر به تصادف شود.

آینه داخلی دید عقب را در موقعیت صحیح تنظیم
نماییــد به نحوی کــه بتوانید بخــش عقب خودرو

را در آینــه ببینیــد .بــرای کاهــش انعــکاس نــور

ســطح آینه خــودداری نمایید .پــس از ذوب کردن

چراغهای خودروهای پشــت ســر و جلوگیری از

دیگر ،آینه را تنظیم نمایید.

را در جهت  2جابجا نمایید.

یخ با اســتفاده از اسپری مخصوص یا روشهای

اخطار

برای جلوگیری از آســیب جســمی و خسارت دیدن
آینه ،هنگام حرکت به آینه بغل برقی دست نزنید.

جلــو را باز کرده و به نحو صحیح تنظیم نمایید.

خیره شــدن راننده موقــع رانندگی ،اهرم تنظیمی

هنــگام رانندگــی در روز اهــرم را در وضعیــت 1
قــرار دهید .در این حالت دیــد واضحی از بیرون

خودرو خواهید داشت.

هنــگام رانندگــی در شــب اهــرم را در وضعیــت 2
قــرار دهیــد .در ایــن حالــت بــرای کاهــش انعــکاس
نــور ،اندکــی از وضــوح تصویــر داخــل آینــه

کاســته میشــود.

~ ~آفتابگیـر راننـده و سرنشـین جلـو بـه آینـه
آرایشـی مجهـز میباشـد .بـرای اسـتفاده از آینـه،

آفتابگیـر را بـه سـمت پاییـن خـم کنیـد و پوشـش

روی آینـه را بـاز نماییـد.
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هنــگام تا شــدن آینه بــه ســمت عقــب ،از رانندگی

خودداری نمایید .آینههای سمت راننده و سرنشین

¤ ¤آینه آفتابگیر

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

هنــگام یــخ زدن آینه ،از کار با کلیدها یا تراشــیدن

اخطار

 .۱-4چراغها ،برف پاککن و گرمکن عقب
 67چراغهای جلو و چراغهای راهنما
 68چراغهای اضطراری (فالشر)
 69چراغ سوم ترمز
 69چراغ مهشکن جلو
 69چراغ مهشکن عقب
 69چراغ سقفی جلو و عقب
دفترچهراهنما
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 70چراغ نشانگر سیلندر سوئیچ
 71برف پاککن و شیشهشوی جلو
 71کلید گرمکن شیشه عقب

¤ ¤چراغهای جلو و چراغهای راهنما

¡¡وضعیــت ( 3اتوماتیک) .چراغهای جلو روشــن
میشــوند .نشــانگر چراغهــای موقعیــت ،چراغ

پالک راهنمایی و رانندگی ،چراغ صفحه کیلومتر
و چراغهــای عقب روشــن هســتند .ایــن چراغها

براساس میزان روشنایی و تاریکی محیط اطراف

چراغهــای اتوماتیــک ،بــرای تنظیــم آنهــا بــه
نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتــور
مراجعه نمایید.

¡¡کلید تنظیم برای تابش چراغهای جلو (اختیاری)

روشن یا خاموش میشوند (اختیاری).

¡¡وضعیــت  .1چراغهــای موقعیــت ،چراغهــای
" ،"LEDچــراغ پــاک راهنمایــی و رانندگــی،

روشــنایی صفحــه کیلومتــر و چراغهــای عقــب
روشن میشوند.

¡¡وضعیــت  .2چراغهای جلو و تمام چراغهای باال
روشن میشوند.

حســگر میــزان نــور خورشــید در بــاالی جلــو

داشبورد و سمت راننده قرار گرفته است.

در صورت چرخاندن ســوئیچ خودرو از وضعیت

در غیــر این صــورت فعالیت عادی حســگر تحت

خامــوش میشــوند .در صورت تمایل به روشــن
شــدن دوبــاره چراغهــا مجــدد ًا ســوئیچ را در

راهنمــا را در موقعیــت  2قــرار داده و چراغهای

تأثیر قرار خواهد گرفت.

در صــورت فعالیــت ســریع یــا کند و غیــر عادی

قفــل " ،"LOCKچراغهای جلــو به طور اتوماتیک

وضعیت روشن " "ONقرار دهید.

67

فصــل اول

از قرار دادن اجســام بر روی جلو داشــبورد و یا

در هــوای تاریک که باید چراغها روشــن شــوند
جلو را روشن نمایید.

سطح نور چراغها تنظیم شود.

روشــن " "ONبــه تجهیــزات جانبــی " "ACCیــا

چسباندن آنها روی شیشه جلو خودداری نمایید.

هماننــد تونلهــای تاریــک یــا پارکینــگ ،دســته

کلیــد تنظیم برای چراغهای جلــو را بچرخانید تا

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

¡¡چراغهای جلو

توجه

بــرای جلوگیــری از خالــی شــدن باتــری ،موقــع
خامــوش بــودن موتــور ،چراغهــا را بــه مــدت
طوالنــی روشــن نگــه نداریــد.

کیلومتر روشــن شــده ،فعال بودن چراغهای نور
باال را نشان میدهند.
سیگنال ســبقت (موقعیت  )3دســته راهنما را به
سمت باال بکشید ،چراغهای جلو چشمک میزنند.
پــس از رها کردن دســته راهنمــا ،چراغهای جلو
چشمک زده و سپس خاموش میشوند.

¡¡چراغهای راهنما

بــه (موقعیــت  )1بازگردانید .موقــع عالمت دادن
تغییر مسیر ،دسته راهنما را در (موقعیت  )2قرار

داده و در همان موقعیت نگه دارید.

در صورتــی که چراغ نشــانگر چراغهــای راهنما
(ســبز رنگ) بر روی صفحه کیلومتر روشن شده

و ســریعتر از معمــول چشــمک میزنــد ،بیانگــر

ســوختن المپ یکی از چراغهای راهنمای جلو یا

عقب یا المپ چراغ جلو میباشد.

¤ ¤چراغهای اضطراری (فالشر)

دفترچهراهنما
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نــور باال /نــور پاییــن  ......دســته راهنمــا را در

داشتهباشد.

به سمت جلو (موقعیت  )2بکشید.

طــور اتوماتیک به موقعیت اولیــه بازمیگردد .اما

لیفــان X60

برای اســتفاده از نــور پایین دســته راهنما را در

(موقعیت  )1قرار دهید.

وضعیت چراغهای جلو قرار داده و برای نور باال
چراغ نشانگر نور باال (آبی رنگ) بر روی صفحه

دســته راهنمــا را از موقعیــت  ،1به بــاال یا پایین
بکشید تا چراغهای راهنما روشن شوند.

ســوئیچ بایــد در موقعیــت روشــن " "ONقــرار
پس از کامل شــدن دور خودرو ،دســته راهنما به

پس از تغییر مسیر ،دسته راهنما را به طور دستی

کلیــد را فشــار دهیــد ،تمــام چراغهــای راهنمــا
چشمکزده و موقعیت اضطراری را به اطالع دیگر
رانندگان میرسانند .در صورت تمایل به خاموش

شدن چراغهای فالشر ،کلید را مجدد ًا فشار دهید.
هنــگام توقف خــودرو در مکانهایی کــه احتمال
تصادف وجود دارد ،چراغهای فالشــر را روشن
نماییــد و خــودرو را در مکانــی ایمــن بــه دور از
ترافیک عبوری پارک نمایید.
موقــع روشــن بــودن چراغهــای اضطــراری،
چراغهای راهنما عمل نمیکنند.

توجه

چراغ ســوم ترمز به همــراه چراغهای ترمز موقع
فشــار پــدال ترمز روشــن میشــود و ترمزگیری

خودرو را به اطالع دیگر رانندگان میرساند تا از

وقوع تصادف جلوگیری شود.

¤ ¤چراغ مهشکن جلو

¤ ¤چراغ مهشکن عقب

بــرای روشــن کــردن چراغهــای مه شــکن عقب،

دســته راهنما بایــد در موقعیت اتوماتیک AUTO

یا چراغهای جلو قرار داشــته باشــد .در صورت

روشن کردن چراغهای مه شکن عقب ،چراغهای

مه شکن جلو و عقب همزمان روشن میشوند.

بــرای جلوگیــری از خالــی شــدن باتــری ،هنــگام

خاموش بودن موتــور ،چراغها را به مدت طوالنی

¤ ¤چراغ سوم ترمز
بــرای روشــن نمودن چراغهــای مه شــکن ،کلید

مدور دسته راهنما را بچرخانید.

¤ ¤چراغهای سقفی جلو و عقب

هنگام قرار داشــتن کلیــد در وضعیت ""DOOR

را نشان میدهد.

تمــام دربهــا و گذشــتن  8ثانیــه چراغ بــه مرور

صفحه کیلومتر ،روشن بودن چراغهای مه شکن

ضعیف شده و طی  5ثانیه خاموش میشود.
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چــراغ نشــانگر روشــن شــده مه شــکن بــر روی

(دربها) در صورت باز کردن هر یک از دربها،

چراغ ســقفی روشن میشــود .پس از بسته شدن

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

روشن نگه ندارید.

¡¡موقعیت  :1خاموش " – "OFFچراغهای ســقفی
خاموش هستند.
¡¡موقعیت  :2درب " – "DOORچراغهای سقفی با
باز کردن هر کدام از دربها روشن میشوند و 13
ثانیه پس از بسته شدن درب ،خاموش میشوند.
¡¡موقعیــت  :3روشــن " – "ONچراغهــای ســقفی
روشن هستند.

دفترچهراهنما
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با وجود این در مواقع زیر چراغ سقفی ،بالفاصله
خاموش میشود.
¡¡تمام دربها هنگام قرار داشتن سوئیچ خودرو در
وضعیت روشن " "ONبسته شوند.
¡¡بــا اســتفاده از کنتــرل از راه دور ،تمامی دربها
بسته و قفل شوند.
در این شــرایط همزمان با باز نمودن قفل دربها
بــا اســتفاده از کنترل از راه دور ،بــا وجود اینکه
تمامــی دربها هنوز باز نشــدهاند ،چراغ ســقفی
عقب و چراغ نشانگر سوئیچ خودرو پس از حدود
 30ثانیه روشن میشوند.
برای روشــن کردن چراغ سقفی جلو و عقب کلید
نمایشی در تصویر را حرکت دهید.
کارکرد کلید چراغ ســقفی جلو و عقب به نحو زیر
است:

¤ ¤چراغ نشانگر سیلندر سوئیچ

¡¡سیستم روشنایی

زمانــی که کلید در موقعیــت درب " "DOORقرار
دارد ،چراغهــای ســقفی جلو و عقب با باز شــدن
هر کدام از دربها روشــن میشــوند .در صورت
بســته شــدن تمام دربها به تدریج در  8ثانیه کم
نور شده و  5ثانیه بعد خاموش میشود.
چــراغ ســقفی دربها در شــرایط زیــر بالفاصله
خاموش میشود:
¡¡هنگام قرار داشــتن ســوئیچ خودرو در وضعیت
روشن " ،"ONتمام دربها بسته باشند.
¡¡پس از بستن و قفل نمودن تمام دربها با استفاده
از فرستنده کنترل از راه دور
در صورتی که قفل دربها با استفاده از فرستنده
کنترل از راه دور باز شــده و ظرف مدت  30ثانیه
چ کدام از دربها باز نشوند ،چراغ سقفی جلو
هی 
و عقب و نشانگر سیلندر سوئیچ پس از  30ثانیه
خاموش میشوند.

برای دیدن سیلندر ،پس از باز کردن درب جلوی

ســمت چپ (درب راننده) چراغ نشــانگر به مدت
 30ثانیه روشن میشود.

¡¡پس از بیرون کشــیدن ســوئیچ ،چراغ نشانگر به
مدت  15ثانیه روشن میماند.

¡¡بالفاصله پس از قرار دادن سوئیچ در مغزی قفل
فرمان ،چراغ نشانگر خاموش میشود.

¡¡پس از باز کردن قفل دربها با استفاده از فرستنده
کنتــرل از راه دور ،حتــی اگر هیچ کدام از دربها

باز نشوند ،چراغ به مدت  30ثانیه روشن میماند.

¤ ¤برف پاککن و شیشهشوی شیشه جلو

" ،1 "INTکلید مدور را به سمت راست بچرخانید
تا سرعت حرکت برف پاککنها را تنظیم نمایید.
بــرای پاشــیدن مایــع شیشهشــوی ،دســته
برفپاککن را به سمت باال فشار دهید.

پس از پاشیدن مایع شیشهشوی ،بالفاصله دسته

برف پاککن را رها کنید .با این وجود ،برف پاککن
چنــد حرکــت رفت و برگشــت انجــام خواهد داد.

در روزهــای ســرد ،پیــش از پاشــش مایــع
اســتفاده نماییــد ،ایــن عمــل از انجمــاد مایــع
شیشهشوی بر روی شیشه جلو جلوگیری میکند.

در غیر این صورت ،دید راننده مســدود میشود.

توجه

هنگام خشــک بودن شیشه جلو از برف پاککنها

موقعیت اهرم

محل کلید
مدور

تنظیمات
سرعت

اســتفاده نکنید ،در غیر این صورت شیشه جلو

وضعیت 2

LO

سرعت کم

جلو کاهش مییابد.

وضعیت 1
وضعیت 4

HI

MIST

سرعت زیاد
یک حرکت

¡¡موقعیت  :4برای یکبار حرکت رفت و برگشت،
دسته برف پاککن را باال کشیده و سپس رها کنید.
هنــگام قــرار داشــتن دســته راهنمــا در موقعیت

¤ ¤کلید گرمکن شیشه عقب

بــرای برفــک زدایــی یــا بخارزدایــی شیشــه عقــب،
کلیــد را فشــار دهیــد.

• کنتــرل کولــر :بــرای جلوگیــری از خالی شــدن
باتــری ،یا متوقف شــدن موتــور ،کلیــد به طور
اتوماتیک خاموش میشود.
• هنــگام تمیــز کــردن ســطح داخلی شیشــه عقب
مراقب باشید به ســیمهای گرمکن داخلی شیشه
عقب آسیب نزنید.
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وضعیت 3

INT

متناوب

خراشیده شــده ،عمر مفید برف پاککن و شیشه

توجه

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

هنــگام اســتفاده از بــرف پاککــن ،مطابــق
تصویــر دســته بــرف پاککــن را در موقعیــت
مــورد نیــاز قــرار دهیــد.
ســوئیچ بایــد در وضعیــت روشــن " "ONقــرار
داشتهباشد.

شیشهشــوی از گرمکن برای گرم نمودن شیشــه

ســوئیچ بایــد در موقعیــت روشــن " "ONقــرار
داشتهباشــد .ســیمهای داخــل شیشــه عقــب به
ســرعت سطح شیشه عقب را تمیز میکنند .چراغ
نشانگر گرمکن روشن شــده ،فعال بودن گرمکن
را نشان میدهد.
با فشار مجدد کلید ،گرمکن خاموش میشود.
 15دقیقــه پس از روشــن کردن ،گرمکــن به طور
اتوماتیک خاموش میشود.

 .۱-5چراغهای نشانگر و هشدار
 73نشانگر سوخت
 73نشانگر دمای مایع خنککننده موتور
 74دورسنج
 74کیلومتر شمار و مسافتسنج سفر
 75چراغها و آژیرهای هشدار
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¤ ¤نشانگر سوخت

¤ ¤نشانگر دمای مایع خنککننده موتور

حد داغ شود ،برای مثال:

¡¡رانندگــی در یــک روز گــرم و به مــدت طوالنی بر
روی شیب سر باالیی

¡¡کاهــش ســرعت یــا توقــف پــس از رانندگــی بــا
ســرعت بــاال

¡¡روشــن بــودن کولــر و موتور به مــدت طوالنی با
توقفهای مکرر

¡¡باال بودن دور موتور
هنگام قرار داشــتن ســوئیچ خــودرو در وضعیت
مخزن را نمایش میدهد.

تقریب ًا پر  .....درجه نزدیک ""F
تقریب ًا خالی  .....درجه نزدیک ""E

چــراغ نشــانگر بــرای ســوختگیری – چراغ

هشدار زرد رنگ سوخت روشن میشود.

روشــن " ،"ONاین درجه دمــای مایع خنککننده

موتور را نشان میدهد.

هشــدار بــرای دمــای مایــع خنککننــده

(چــراغ روشــن قرمــز بیانگــر فعالیــت نادرســت
موتــور میباشــد .بــرای کنتــرل موتــور ،خــودرو

را متوقــف نماییــد).

باک جابجا میشود.

درجــه نزدیک بــه " "Hبیانگر دمای بســیار باالی

گاز دادن یا دور زدن بدلیل حرکت سوخت درون

" "Cخنک (دمای پایین مایع)

موتور میباشــد؛ در این حالت خودرو را متوقف

نموده و موتور را خنک کنید.

در شــرایط کاری زیر ،ممکن است موتور بیش از

بــاز گــردد ،دلیلی بــرای فعالیت نادرســت موتور

وجود ندارد.

توجه

ترموستاتسیستمخنککنندهموتورراخارجنکنید،

در غیر این صورت موتور بیش از حد داغ میشود.

ترموســتات برای کنترل جریان مایع خنککننده و

نگهداشتن دمای مایع خنککننده در محدوده کاری
به کار میرود.

هنگامداغشدنموتوربهرانندگیادامهندهید.مبحث
"داغ کــردن خودرو" در بخش  4را مطالعه نمایید.
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درجه نشانگر میزان ســوخت موقع ترمز گرفتن،

" "Hداغ (دمای بیش از حد مایع)

به وضعیت " ،"STARTدرجه نشانگر دما به ""C
کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

روشــن " "ONایــن درجــه میزان ســوخت درون

هنگام قرار داشــتن ســوئیچ خــودرو در وضعیت

در صورتــی که پس از چرخاندن ســوئیچ خودرو

¤ ¤دورسنج

اخطار

بــرای جلوگیــری از وارد آمــدن صدمــات جــدی
بــه موتــور ،اجــازه ندهیــد عقربــه دورســنج در

محــدوده قرمــز قــرار گیــرد.

¤ ¤صفـحه نمـایـش وضعیـت دنـده
(در مـدل اتوماتیک)CVT-

.۳درصورترانندگیباخودرویمجهزبهگیربکستيپ
ترونيک،دندههای ۴،۳،۲،۱ویا  ۵نمایشدادهمیشوند.

.۴درخودروهایمجهزبهگیربکساتوماتیکباانتخاب
حالت برفی ،وضعیت دنده  D۳نمایش داده میشود.

¤ ¤کیلومترشمار و مسافتسنج سفر

دورسنج دور تقـریبـــی مـوتـــور را  ۱۰۰۰دور

(در هــر دقیقه) به صورت " "rpmنشــان میدهد.

ایــن عقربه بــرای انتخاب زمان مناســب تعویض
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دنده برای جلوگیری از کاهش یا افزایش بیش از

حد دور موتور مورد استفاده قرار میگیرد.

صفحه نمایش حاوی اطالعات ذیل میباشد:

این صفحه نمایش اطالعاتی را از وضعیت دنده به

در صــورت رانندگی با دور خیلــی باال ،موتور به

شرح زیر نشان میدهد:

چنانچــه پــس از چرخانــدن ســوئیچ خــودرو بــه

" "Dدنده حرکت اتوماتیک

شــدت ســاییده شــده و ســوخت به هدر میرود.
وضعیت " "STARTعقربه دورسنج به " "Oبرگردد،

دلیلی برای کارکرد نادرســت موتــور وجود ندارد.

 "TRIP/ODO" .1مسافت سنج سفری و کیلومتر

طی شده توسط خودرو را نشان میدهد.

 .2با فشار دادن دکمه صفر کردن صفحه نمایش از

 "P" .۱دنده پارک "R" ،دنده عقب "N" ،دنده خالص،

کیلومترشماربهکیلومترسفریوبالعکستغییرمیکند.

 .۲در صورت رانندگی با خودروی مجهز به گیربکس

" "TRIPرا بــر روی صفحــه آورده ،ســپس دکمه

اتوماتیک ،فقط وضعیت دنده  Dنمایش داده میشود.

 .3بــرای صفــر کــردن کیلومتــر ســفری ،ابتــدا

صفر کردن را بیش از یک ثانیه فشار دهید.

¤ ¤چراغها و آژیرهای هشدار

در صورتی که چراغ هشدار روشن شده یا آژیر هشدار به صدا در آید
()a
()b
()c

(چراغ و آژیر)
(چراغ و آژیر)

اقدامات الزم

روغن ترمز را از نظر کافی بودن بررســی نمایید .در صورت نامناســب بودن ســطح روغن
بالفاصله خودرو را متوقف کرده و با نمایندگی مجاز شــرکت کرمان موتور تماس بگیرید.
کمربند ایمنی راننده را ببندید.
کمربند ایمنی سرنشین جلو را ببندید( .اختیاری)

()e

خودرو را متوقف نموده و بررسی نمایید.

()f

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

()h

تمامی دربها را ببندید.
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()g

ی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه
برای کنترل و تعمیر خودرو بالفاصله به نمایندگ 
نمایید .در صورتی که چراغ هشدار نیز روشن میشود .خودرو را بالفاصله متوقف
ی مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.
نموده و با نمایندگ 

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

()d

خودرو را متوقف نموده و بررسی نمایید.

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

برای تنظیم و تعمیر خودرو بالفاصله به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

()j

فاصله پشت خودرو را کنترل نمایید.

()k

هشدار باال بودن دمای مايع خنک کننده (خودرو را متوقف نموده و بررسی نماييد)

()l

هشدار پايين بودن سطح سوخت (به ميزان الزم سوختگيری نماييد)

()m

برای تنظیم و تعمیر خودرو بالفاصله به نمایندگی مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

()n
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اقدامات الزم

A/T OIL
TEMP

¡¡ .aچراغ هشدار نقص سیستم ترمز

پــس از قرار گرفتن ســوئیچ خــودرو در وضعیت

روشــن " "ONو آزاد بودن ترمزدســتی ،روشــن
شــدن چراغ هشــدار،بیانگر کم بودن روغن ترمز

در مخزن یا نقص سیستم " "EBDاست.

چراغ نشانگر دمای روغن گیربکس ()AT

اخطار

رانندگی عادی و به مدت طوالنی ،موقع پایین بودن
سطح روغن ترمز بسیار خطرناک است.

در صورت روشــن شدن این چراغ هشدار هنگام
قرار داشــتن ســوئیچ خودرو در وضعیت روشن
" "ONیــا رانندگــی عــادی بــا خــودرو ،در اولین

فرصــت ممکن بــرای بازرســی و کنتــرل خودرو
بــه نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتور
مراجعه نمایید.

در صورتــی که چــراغ هشــدار به مــدت کوتاهی

روشن شود ،سیستم مشکلی ندارد.

اخطار

در هر کدام از شــرایط زیــر ،بالفاصله خودرو را در

مکانی ایمن متوقف نمــوده و با نمایندگیهای مجاز

شرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید:

چــراغ هشــدار روشــن میشــود و تــا زمانــی که

راننده کمربند خود را ببندد ،روشن میماند.

¡¡ .cچراغ و آژیر نشــانگر کمربند ایمنی سرنشین
جلو (اختیاری)

پس از روشن کردن موتور یا آزاد کردن ترمز دستی،

چراغ نشانگر بستن کمربند ایمنی را به سرنشین

ترمز دچار نقص شــده است که منجر به افزایش

در صورتــی کــه پــس از قــرار گرفتــن ســوئیچ

چراغ روشــن شده است .در این شرایط سیستم
فاصلــه ترمزگیــری میشــود .بــرای ترمزگیری

اضطــراری ،پــدال ترمــز را محکــم فشــار دهید.

هنگام روشــن بودن چراغ هشدار " ،"ABSچراغ
شــرایط در صــورت ترمزگیــری سیســتم ABS

عمــل نخواهــد کــرد و همچنین خودرو به شــدت
ناپایدار میشود.

¡¡ .bچــراغ آژیــر هشــدار بــاز بــودن کمربنــد
ایمنــی راننــده

خودرو در وضعیت روشــن " ،"ONکمربند ایمنی
سرنشــین جلو بسته نباشد ،چراغ نشانگر بستن
کمربنــد ایمنــی را بــه سرنشــین جلــو یــادآوری

میکنــد .تا بســتن کمربند ایمنی ،چراغ نشــانگر

روشــن میمانــد .در صــورت افزایــش ســرعت
خــودرو به  25کیلومتر در ســاعت یا باالتر آژیر
نیــز بــه صــدا درمیآید (پس از ســه بــار به صدا
درآمدن ،متوقف میشود).

¡¡ .dچراغ هشدار شارژ باتری

و غیره را بالفاصله خاموش نموده و برای کنترل
و تعمیــر خــودرو به نمایندگیهای مجاز شــرکت
کرمان موتورمراجعه نمایید.

¡¡ .eچراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور

این چراغ برای هشــدار پایین بودن فشــار روغن
به کار میرود.

در صورتــی که هنــگام رانندگی چــراغ با نور کم

روشــن شــده (چشــمک زده) یــا به طــور دائمی
روشن شــود ،بالفاصله خودرو را در مکانی امن
متوقف نموده و موتور را خاموش کنید ،سپس با
نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمان موتور تماس
حاصل نمایید.

هنــگام درجا کار کردن موتور ممکن اســت المپ
با نور کم روشــن شــده (چشــمک زده) و یا پس

از ترمز اضطراری به مدت کوتاهی روشن شود.

پــس از چرخاندن ســوئیچ خــودرو بــه وضعیت

در صــورت روشــن شــدن ایــن چــراغ هنــگام

میــزان روغــن بایــد بیــن عالمتهــای حداکثــر و

یادآوری میکند.

روشــن " ،"ONدر صورت نبستن کمربند راننده،

میرود.

رانندگی ،مشــکلی در سیســتم شارژ وجود دارد.

المپ خاموش شود ،عادی است.
حداقل روی گیج روغن باشد.
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چراغ هشــدار ،بســتن کمربند ایمنی را به راننده

این چراغ برای هشــدار خالی شدن باتری به کار

در صورتــی که موقــع گاز دادن متنــاوب موتور،

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

هشدار سیستم ترمز نیز روشن میشود .در این

جلو یادآوری میکند.

تجهیزات الکتریکی از قبیل کولر ،فن تهویه ،رادیو

اخطار

در صورت روشــن شــدن چراغ هشــدار ،حتی برای
فاصله کوتاهی رانندگی نکنید ،در غیر این صورت
موتور آسیب خواهد دید.

¡¡ .fچراغ هشدار نقص سیستم ""OBD

در صورت وجود عیب در سیستم تزریق سوخت
الکترونیکــی موتــور ،ایــن چراغ هشــدار روشــن

میشــود .در صــورت روشــن شــدن چــراغ در

اولیــن فرصت ممکن برای کنترل و تعمیر خودرو
بــه نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتور
مراجعه نمایید.
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¡¡ .gچراغ هشدار ""ABS

پــس از قرار گرفتن ســوئیچ خــودرو در وضعیت

روشــن " ،"ONچــراغ هشــدار " "ABSحــدود 3
ثانیــه روشــن شــده و ســپس خاموش میشــود.

پــس از آن در صورت وجود مشــکل در سیســتم

" "ABSچــراغ هشــدار روشــن شــده و همچنان
روشن میماند.

هنگام روشن شدن چراغ هشدار سیستم ""ABS
(چــراغ هشــدار سیســتم ترمز خاموش اســت)،

اخطار

هنگام روشن شدن چراغ هشدار سیستم ترمز و چراغ

سیســتم " "ABSغیر فعال شده ،اما ترمز به طور

هشدار " "ABSبه طور همزمان ،خودرو را در مکانی

ترمــز بر روی جــاده خیس ،موقع غیر فعال بودن

کرمان موتور تماس حاصل نمایید .در این شرایط،

عادی عمل میکند .در صورت ترمز اضطراری یا
سیستم " ،"ABSممکن است چرخها قفل شوند.

در صــورت بــروز هر یــک از شــرایط زیر ،بخش
مانیتــور شــده توســط سیســتم دچــار مشــکل

شــده اســت .لطف ًا برای کنتــرل و تعمیــر خودرو
بــه نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتور
مراجعه نمایید.

¡¡هنــگام قرار گرفتن ســوئیچ خــودرو در وضعیت

روشــن " ،"ONچــراغ خامــوش بوده یــا به طور
مداوم روشن میشود.

¡¡هنگام رانندگی چراغ بطور مداوم روشن باشد.

¡¡روش ــن ش ــدن چ ــراغ هش ــدار ،ب ــه م ــدت کوت ــاه
موقـــع رانندگـــی ،دلیلـــی بـــر وجـــود نقـــص در
سیســـتم نمیباشـــد.

ایمن متوقف نموده و با نمایندگیهای مجاز شــرکت

موقع ترمز کردن ،سیستم " "ABSغیر فعال بوده و
همچنین خودرو به شدت ناپایدار میباشد.

¡¡ .hچراغ هشدار باز بودن دربها

تــا بســتن کامــل تمامــی دربهــا ،چــراغ روشــن

میمانــد.

¡¡ .iچراغ هشدار ""SRS

هنگام قرار داشــتن ســوئیچ خــودرو در وضعیت
روشــن " ،"ONچراغ به مدت  5ثانیه روشن شده
کــه بیانگــر کارکرد عــادی کمربند ایمنی کشــنده

جلو و کیسههای هوا میباشد.

سیســتم چراغ هشدار برای کنترل " "ECUکیسه

هوا ،مجموعه کمربند ایمنی کشنده ،وسیله شارژ
هوا ،چراغ هشــدار ،اتصاالت و منبع تغذیه ارائه

شده است.

در صورت بروز هر یک از شرایط ذیل ،اشکال در
بخشــی از سیستم کنترلی توســط چراغ هشدار،

شناســایی شــده اســت یــا سیســتم غیــر فعــال
میشــود .در ایــن مواقــع بالفاصله بــا نمایندگی

مجاز شرکت کرمان موتور تماس بگیرید.

¡¡پــس از قــرار دادن ســوئیچ خــودرو در وضعیت
روشــن " ،"ONچــراغ روشــن نشــده یا بــه طور
مداوم روشن میماند.

¡¡هنگام رانندگی چراغ چشمک زده یا روشن میشود.

" "ONو قــرار داشــتن دســته دنــده در موقعیــت
دنــده عقــب ( ،)Rدر صورتی که فاصله بین عقب

خــودرو و مانــع کمتــر از 1/5متــر باشــد ،چراغ

نشانگر روشن شده و آژیر میکشد.

¡¡ .kچراغ هشدار دمای مایع خنککننده موتور
خنککننده موتور به کار میرود.

در صورت چشــمک زدن چراغ یا روشن شدن آن
هنــگام رانندگی ،خودرو را در محل امنی متوقف

الکتریکی را نیز کنترل نمایید.

اخطار

در صورت روشــن شــدن چراغ نشــانگر دمای روغن
گیربکــس ( ،)ATخــودرو را بالفاصلــه در مکان امنی

¡¡ .lچراغ هشدار سوخت ناکافی

در اولین فرصت ممکن سوختگیری نمایید.

¡¡ .mچراغ هشدار ""SVS

هنــگام وجــود مشــکلی در قطعــات خــودرو بجز

پارک کرده و با نمایندگی مجاز شــرکت کرمان موتور
یا فروشگاههای فروش روغن گیربکس تماس بگیرید.
در ایــن حالت ،گیربکس خودرو در وضعیت بســیار

ناامنی قرار گرفته است.

 ،OBDاین چراغ روشن میشود .برای تشخیص
عیــب بایــد از دســتگاههای کدخــوان خاصــی

استفاده نمایید.

¡¡ .nچراغ نشانگر دمای
      روغن گیربکس اتوماتیک "

"

در صورت قرار داشــتن سوئیچ خودرو در وضعیت
روشــن " ،"ONو افزایــش دمــای روغن گیربکس تا

℃ ،120ایــن چــراغ نشــانگر بهطــور مــداوم
روشــن باقی میماند.

79
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این چراغ برای هشــدار دمای بســیار باالی مایع

میــزان آب رادیاتــور موتــور را کنتــرل نمــوده و
مجدد ًا پر نمایید .در همین حال ،نحوه کارکرد فن

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

¡¡ .jچراغ نشانگر حرکت با دنده عقب

هنــگام قــرار دادن ســوئیچ در وضعیــت روشــن

نموده و بالفاصله موتور را خاموش نمایید.

 .۱-6کارکرد کنترلر و صفحه نشانگر
 81سوئيچ خودرو ،گيربکس معمولی ،ترمز دستی و سوئيچ مجهز به مکانيزم قفل خودکار غربيلک فرمان
 82گیربکس معمولی
 84گیربکس اتوماتیک
 ۸۶ترمز دستی

دفترچهراهنما
لیفــان X60
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¤ ¤ســوئیچ مجهــز بــه مکانیــزم قفــل خــودکار
غربیلــک فرمــان

اسـتارت " ،"STARTعقربـه دورسـنج ،نشـانگر

غربیلک فرمان قفل میشود .فقط در این وضعیت

اندکـی جابجـا میشـوند ،کـه ایـن حالـت بیانگـر

بــرای تغییر وضعیت ســوئیچ از تجهیزات جانبی
" "ACCبه خاموش " ،"LOCKسوئیچ را کام ًال به

سـوخت و نمایشـگر دمـای مایـع خنککننـده

نقـص نمیباشـد.

روشــن " :"ONپــس از قرارگیــری ســوئیچ در

داخل فشار دهید.

اســتارت خوردن اســت و تمام تجهیــزات جانبی

خــودرو در وضعیــت قفــل " "LOCKگیــر کــرده

وضعیــت روشــن " ،"ONموتــور آمــاده بــرای
الکتریکی قابل کاربرد میباشند.

سرعتسنج جابجا شود ،این حالت بیانگر وجود

سوئیچ را بچرخانید.

" "ONبازمیگردد.

ســوئیچ خــودرو در وضعیــت تجهیــزات جانبــی
" ،"ACCتجهیزات جانبی الکتریکی همانند رادیو
قابل کاربرد میباشند ،اما موتور خاموش است.

در صورتی که هنگام قرار داشتن سوئیچ خودرو
در وضعیــت تجهیزات جانبی " "ACCیا خاموش

لطف ًا برای آشــنایی با نحوه استارت زدن فصل 3

راننده باز شــود ،آژیر به صدا درآمده ،برداشــتن

پـس از قـرار گرفتن سـوئیچ خـودرو در وضعیت

خامــوش " :"LOCKانــژری موتور قطع شــده و

را مطالعه نمایید.

سوئیچ را به راننده یادآوری میکند.

توجه

برای جلوگیری از خالی شدن باتری هنگام خاموش
بــودن موتــور ،ســوئیچ را بــه مــدت طوالنــی در

وضعیت روشن " "ONقرار ندهید.
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" ،"LOCKبدون برداشــتن ســوئیچ درب ســمت

موقع چرخاندن غربیلک به ســمت چپ و راســت،
کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

مشکل نیست.

میخورد ،با رها کردن ،سوئیچ به وضعیت روشن

باشــد .بــرای آزاد نمــودن آن ،ابتــدا از جــا زدن

زمانــی که ســوئیچ خــودرو در وضعیت روشــن

تجهیــزات جانبــی " :"ACCپــس از قرارگیــری

اســتارت " :"STARTســوئیچ را بــه وضعیــت

هنگام اســتارت زدن موتور ممکن اســت ســوئیچ
کامــل ســوئیچ اطمینــان حاصل نموده و ســپس

" "ONقــرار میگیــرد ،ممکــن اســت عقربــه

اســتارت " "STARTبچرخانیــد .موتور اســتارت

میتوان سوئیچ را جا زده یا بیرون کشید.

¤ ¤گیربکسمعمولی

اخطار

لیفــان  X۶۰دارای دو نــوع گیربکــس معمولــی

هنــگام رانندگــی از تعویــض دنــده بــه دنــده عقب

تعویض دنده گیربکس (جعبه دنده) مطابق با شکل

صدمــه میبینــد .پیــش از تعویض دنده بــه دنده

میباشــد( .بــه ترتیــب در تصاویــر  Aو  ،)Bطــرح

زیر بر روی ســر توپی شــکل آن حک شــده اســت.

خــودداری نمایید ،در غیــر این صورت جعبه دنده
عقب ،توقف کامل خودرو ضروری است.

توجه

در صورتــی کــه تعویــض دنــده بــه دنــده یــک بــا
مشــکل انجــام میشــود ،پــدال کالچ را دوبــاره
فشــار دهیــد تــا تعویــض دنــده راحتتــر شــود.

هنــگام تعویــض دنــده از دنــده  5بــه دنــده عقــب،
ابتــدا دســته دنــده را در وضعیــت خــاص قــرار

دفترچهراهنما
لیفــان X60
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B

A

دنده گیربکس معمولی در ســر دنده مطابق شــکل

فوق نشان داده شده است.

هنگام تعویض دنده پدال کالچ را کامال فشار داده،
اهرم دســته دنده را جابهجا نمایید ،سپس پدال را
آهسته رها نمایید.

داده و پــس از توقــف کامــل خــودرو دنــده را در
دنــده عقــب قــرار دهیــد.

¡¡انتخاب دنده مناسب

براســاس ســرعت خــودرو و دور موتــور ،دنــده

صحیــح را انتخــاب نماییــد .ایــن عمــل منجر به
مصرف اقتصادی ســوخت ،حفاظــت از موتور و

افزایش طول عمر آن میگردد.

تعویــض خیلی ســریع دنده به دنــده باالتر منجر
بــه خفه کــردن و یا تغییــر خیلی آهســته به دنده

پایینتر منجر به خاموش کردن موتور میشــود.

رانندگــی با حداکثــر دور موتور در تمــام دندهها
به مدت طوالنی منجر به ســایش شــدید موتور و

هدررفتن سوخت میگردد.

اخطار

هنــگام رانندگــی در جادههای لغزنده بــا دقت دنده
تعویض کنید .تعویض ناگهانی دنده منجر به سر
خوردن و چرخیدن خودرو میشود.

¡¡رانندگی اقتصادی

جــدول زیر بــه صرفهجویی در مصرف ســوخت

دنده  5ویژه رانندگی با سرعت زیاد است که در آن

میتوانددنده صحیح را برای رانندگی با ســرعت

صرفهجویی در مصرف سوخت تا آنجا که ممکن

کمــک میکنــد ،بــر طبــق جــدول زیــر راننــده

دلخواه انتخاب نماید.
دنده مناسب

سرعت/کیلومتر

دنده  2تا 3

30

دنده  1تا 2

دنده  4تا 5

45
70

است سعی کنید با دنده کمتر از  5رانندگی نمایید.

توجه

لطفاً با سرعت مجاز رانندگی نمایید.

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

دنده  3تا 4

15

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

فصــل اول
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¤ ¤گیربکساتوماتیک
¡¡نحوه کارکرد

فعالیــت خــودرو مجهز بــه  ATیا  CVTبه شــرح
زیر میباشد:

باز نمودن قفل

دکمههای  ۱و  ۲را فشــار دهید تا قفل باز شــود.

حتــی اگــر در حالت روشــن نیز نباشــد ،برای باز
نمودن قفل دنده " "R/N/Dدکمه  ۱را فشار دهید.

در صورت تعویض دنده از دندههای دیگر به دنده
 ،Pفشار دادن دکمه قفل دنده ضرورتی ندارد.

هنگام حرکــت خودرو ،بــرای جلوگیــری از صدمه
دیدن گیربکس دســته دنده را بــه هیچ عنوان بین

دنده " "Dو دنده عقب " "Rتغییر ندهید .پیش
از تعویض دنده بین دندههای  Dو  Rخودرو

را کامــا متوقف نمایید .در صورت حرکت

د ر صورت قرار داشتن اهرم دسته دنده در موقعیت

نرمال خودرو ،برای جلوگیری از کم شــدن

و بدون اعمال نیروی زیاد دنده را تعویض نمایید.

قرار ندهید.

پارک " "Pو نیاز به باز نمودن قفل اهرم دسته دنده

عمــر قطعات ،پای خــود را روی پدال ترمز

 .۱بــاز نمــودن قفــل گیربکــس با وســیله برقی

¡¡پشت آمپر

ســوئیچ خودرو را در موقعیت روشن ""ON
قــرار دهید (باز بــودن یا نبودن ســوئیچ) ،پدال

ترمز را فشار دهید تا قفل باز شود.

دفترچهراهنما
لیفــان X60
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اخطار

 .۲بــاز نمــودن قفــل دســتی (موقــع ضــروری)
در صورتــی که نمیتوانیــد قفل را به دلیل وجود
عیب در سیســتم و یا دالیل دیگری باز نمایید از

باز نمودن قفل به روش دستی استفاده نمایید:

خودروی مجهز به CVT

درپــوش الســتیکی " "2را بــاز نمایید ،بــرای باز
نمودن قفل دنده " "Pبوســیله یونیت کمکی آن را

فشار دهید .در حالت روشن بودن ،بهطور همزمان

CVT

دکمه قفل اهرم دسته دنده

دکمــه آزادکــن قفــل دنــده از موقعیــت پارک

(در مواقع ضروری)
دنده پارک
دنده عقب

دنده خالص

دنده حرکت به سمت جلو اتوماتیک

حالت تعویض دنده دستی به دنده باالتر

حالت تعویض دنده دستی به دنده پایینتر

همــراه بــا حالت چراغ نشــانگر شــرایط برفی،

موقعیت دنده انتخابی نیز نشان داده میشود.

در صــورت قــرار داشــتن ســوئیچ خــودرو در

خودکار تغییر میکند.

موقعیت روشن " ،"ONآن را روشن نمایید .نشانگر

 .۴قبل از تعویض اهرم دســته ( N ،R ،Pو )D

میشــود ،روی صفحــه موقعیت دنــده  Pیا  N ،Rو

مجهــز به گیربکس اتوماتیک ،برای تغییر به

موقعیــت دنــده روی صفحه جلوی داشــبورد ظاهر

 Dنشــان داده میشــود :در خودروهــای مجهــز به
گیربکــس اتوماتیک ،زمانیکه خودرو به ســمت جلو

حرکــت میکند موقعیــت دنده حرکت بــه جلو ()D
ظاهر میشــود .زمانیکــه خودروی دنــده اتوماتیک
در وضعیــت دنده دســتی حرکــت میکند ،موقعیت
دندههای  ۳ ،۲ ،۱و  ۴ظاهر میشود.

پــدال ترمز را فشــار دهیــد .در خودروهای
حالت دســتی ،اهرم دســته دنده را به سمت

چپ حرکت دهید .نیازی به فشار دادن پدال
ترمز نمیباشد .در حالت دستی ،اهرم دسته

دنده را به آرامی به ســمت جلو حرکت داده
تــا به دنــده باالتر بروید و بــرای تعویض به

موتور را روشــن نمایید (هنگام روشن کردن

دنده باالتر یا پایینتر نیازی به فشــار دادن

دنده در موقعیت دنده پارک " "Pمطمئن شوید،

موتور ،میتوانید پدال ترمز را فشــار دهید یا

پای خود را از روی پدال ترمز بردارید).

 .۲پدال ترمز را فشار داده و ترمز دستی را آزاد

دهیــد .در حالت دســتی ،بــرای تعویض به
پدال ترمز نمیباشد.

.۵درموقعیتدندهعقب""Rیاقبلازتعویضبهدنده

عقب الزم اســت خودرو را کامال متوقف نمایید.

 "D" .۳دنــده حرکــت بــه جلــو میباشــد .در

به طور خودکار به دنده پایینتر تعویض شود

دسته دنده را در موقعیت دنده قرار دهید.

موقعیــت ایــن دنده ســرعت خــودرو بهطور

موقع رانندگی نرمال ،ممکن است جعبه دنده

و بالفاصله دور موتور افزایش پیدا کند.

 .۸بــا قرار دادن اهرم دســته دنــده در موقعیت
دنــده پــارک " "Pخــودرو را پــارک کــرده و
ترمزدستی را بکشید.

¡¡حالت زمستان

در صورت رانندگی روی جادههای برفی ،یخ زده
یــا لغزنــده ،دکمه حالت زمســتان را فشــار دهید.

در صــورت قرار دادن اهرم دســته دنده در حالت
تعویــض دنــده اتوماتیک در انتهــای چپ صفحه،

نشــانگر حالــت زمســتان ظاهــر میشــود .حــال

میتوانید شروع به حرکت نمایید.
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کنید ،برای انجام عملکرد تعویض دنده ،اهرم

 .۶در صورت شــتابگیری سریع در سرباالیی یا

را در موقعیت دنده خالص " "Nقرار ندهید.

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

 .۱قبل از استارت زدن از قرار داشتن اهرم دسته

دنده پایینتر اهرم را به ســمت عقب حرکت

 .۷در گیربکسهای  ATو  ،CVTاهرم دسته دنده

توجه

زمانیکــه خودرو روی کفی غلطکدار در خط تســت

و بازرســی قرار میگیرد ،اهرم دسته دنده باید در

حالت خالص " "Nقرار گیرد.

¡¡یدک کشیدن

اگــر بــه هــر دلیلــی یا وجــود عیــب نیاز بــه یدک

بــا حداکثــر دور موتــور در تمام دندههــا به مدت

طوالنی منجر به ســایش شــدید موتــور و به هدر

¤ ¤ترمز دستی

رفتن سوخت میگردد.

توجه

تاجاییکهامکاندارددرخودروهایمجهزبهگیربکس
 ATیا  ،CVTاز حالت اتوماتیک اســتفاده نمایید.

کشــیدن خودرو باشــد ،اهرم دســته دنــده را در
موقعیــت دنــده خــاص " "Nقرار دهید .ســرعت
خودرو یدککش نباید از  ۵۰Km/hبیشتر باشد.

¡¡انتخاب دنده مناسب
دفترچهراهنما
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در حالــت دســتی ،توصیــه میشــود بــا توجه به
ســرعت خــودرو و دور موتــور و بــرای مصــرف

اقتصادی ســوخت ،حفاظــت و افزایش طول عمر
موتور ،دنده مناسب را انتخاب نمایید.

تعویــض خیلی ســریع دنده به دنــده باالتر منجر
به خفه کردن و یا تغییر آهســته بــه دنده پایینتر

منجر به خاموش کردن موتور میشــود .رانندگی

هنگام متوقف نمودن خودرو ،برای پیشــگیری از

سر خوردن ،ترمز دستی را بکشید.

درگیــر کــردن :دســته ترمــز دســتی را بکشــید،
بــرای ثابت نگهداشــتن بهتر ،ابتدا پــدال ترمز را

نگهداشته ،سپس ترمز دستی را باال بکشید.

¡¡آزاد نمودن

¡¡دسته دنده ( )1را به آرامی باال بکشید.
¡¡دکمه قفل ( )2را فشار دهید.

¡¡ترمز دستی را آزاد کنید (.)3

بــرای اطــاع از درگیر بــودن ترمز دســتی چراغ

هشــدار سیســتم ترمز روی صفحه نشــانگرها تا

آزاد شدن ترمز دستی روشن خواهد ماند.

پیــش از رانندگی از آزاد شــدن کامل ترمز دســتی و
خاموش شدن چراغ هشدار سیستم ترمز اطمینان

حاصل نمایید.

در صــورت آزاد نشــدن کامــل ترمــز دســتی هنگام
رانندگــی ،ترمــز بــه شــدت داغ کــرده و قابلیــت

ترمزگیــری کاهــش یافتــه و ترمز دســتی آســیب
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میبیند و مصرف سوخت افزایش مییابد.

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

توجه

 .۱-7سیستم صوتی خودرو
 89استفاده از سیستم صوتی مجهز به پخش کننده CD

دفترچهراهنما
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¤ ¤استفاده از سیستم صوتی مجهز به پخشکننده CD
¡¡کارکردها و ساختار

 .1پخش CD /WMA/ MP3

 .2مجهز به رادیوی داخلی FM/AM

 .3ساختار ضد شوک

 .4حداکثر قدرت خارجی 25W X 4

 .5قابل اتصال به AUX/ USB

 .6نمایشگر فاصله تا مانع در دنده عقب

 .1کلید مدور سمت چپ ()PWR.VOL
.2

دکمه خارج نمودن CD

 .5کلید حالت بیصدا MUTE

 .6دکمه  / 1پخش (مکث)

 .9دکمه  / 4پخش تصادفی RDM

 .15کلید اسکن SCAN

 .11دکمه  / 6باال UP

 .17کلید اکوالیزر EQ

 .10دکمه  / 5پایین DN

 .12کلید انتخاب حالت پخش MODE

 .13کلید انتخاب باند BAND

 .16کلید تنظیم بلندی LOUD
 .18کلید به حافظه سپاری اتوماتیک AST

 .19ورودی تجهیزات صوتی جانبی AUX/USB
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 .3دکمه

 .4دکمه

TUNE SEL

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

¡¡نمایش تصویری پخشکننده  CDخودرو

 .7دکمه  / 2جستجو

 .8دکمه  / 3تکرار RPT

 .14کلیــد مــدور تنظیم فرکانس (ســمت راســت)

¡¡شــرح کارکردهــا ،کلیدها و دکمههای دســتگاه
پخشکننده CD

 .1کلید مدور سمت چپ ()PWR.VOL

برای روشــن و خاموش نمودن سیســتم ،کلید را
به ســمت پایین فشــار دهید؛ بــرای تنظیم بلندی
صــدا؛ کلید را به راســت /چپ بچرخانید .فشــار

دادن کلید به مدت  5ثانیه ،سیســتم صوتی را به
تنظیمات کارخانه بازمی گرداند.

 .2دکمه خارج نمودن CD

بــرای خــروج CD؛ دکمه را فشــار دهیــد .پس از

خــارج کــردن  ،CDبــرای وارد کــردن  CDدیگر

دکمه را فشار دهید.

 .3دکمه

در حالت رادیو ،فشــار کوتاه این دکمه ،ایســتگاه
افزایــش مییابد) .در حالت  CDیا  ،MP3فشــار
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بلند دکمه ،آهنگ با ســرعت به ســمت جلو حرکت

لیفــان X60
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رادیویــی بعــدی را جســتجو میکنــد (فرکانــس
کوتــاه دکمــه آهنگ بعدی را پخش کرده و فشــار
میکند (برای توقف فعالیت ،دکمه را رها کنید).

 .4دکمه

در حالت رادیو ،فشــار کوتاه این دکمه ،ایســتگاه

رادیویــی قبلــی را جســتجو میکنــد (فرکانــس

ایســتگاه ذخیره شده را پخش میکند) .در حالت

کوتــاه دکمــه آهنگ قبلــی را پخش کرده و فشــار

جستجو ،دکمه را فشار دهید.

کاهــش مییابــد) .در حالت  CDیا  ،MP3فشــار
بلند دکمه ،آهنگ با ســرعت به سمت عقب حرکت

میکند (برای توقف کارکرد ،دکمه را رها کنید).

 .5دکمه حالت بی صدا MUTE

 CD/USBبــرای پخــش  10ثانیه اول هر آهنگ و

 . 8دکمه  / 3تکرار

RP

در حالت  ،FM/AMبرای به حافظهســپاری کانال
در حال پخش ،دکمه را فشــار دهید (فشــار دکمه

در حالــت رادیو /پخش تجهیــزات صوتی جانبی،

بــه مدت بیش از  2ثانیه ،ایســتگاه در حال پخش

 ،CD/USDفشار دکمه ،پخش را متوقف میکند.

ایســتگاه ذخیره شده را پخش میکند) .در حالت

فشــار دکمه تمام صداها را قطع کرده و در حالت

 .6دکمه  / 1پخش (مکث)

را به حافظه ســپرده و فشــار دکمه به مدت کوتاه
 ،CD/USBبــرای تکرار آهنگ ،دکمــه را به مدت

در حالت  ،FM/AMبرای به حافظهســپاری کانال

کوتاه فشار دهید.

بــه مدت بیش از  2ثانیه ،ایســتگاه در حال پخش

در حالت  ،FM/AMبرای به حافظهســپاری کانال

ایســتگاه ذخیره شده را پخش میکند) .در حالت

بــه مدت بیش از  2ثانیه ،ایســتگاه در حال پخش

در حال پخش ،دکمه را فشــار دهید( .فشار دکمه
را به حافظه ســپرده و فشــار دکمه به مدت کوتاه
 CD/USBبرای پخش /توقف دکمه را فشار دهید.

 . 7دکمه  / 2جستجو

در حالت  ،FM/AMبرای به حافظهســپاری کانال
در حال پخش ،دکمه را فشــار دهید (فشــار دکمه

بــه مدت بیش از  2ثانیه ،ایســتگاه در حال پخش

را به حافظه ســپرده و فشــار دکمه به مدت کوتاه

 . 9دکمه  / 4پخش تصادفی ROM

در حال پخش ،دکمه را فشــار دهید (فشــار دکمه

را به حافظه ســپرده و فشار دکمه به مدت کوتاه،
ایســتگاه ذخیره شده را پخش میکند) .در حالت
 ،CD/USBبرای پخــش تصادفی آهنگها ،دکمه

را به مدت کوتاه فشار دهید.

 . 10دکمه  / 5پایین DN

ی کانال
در حالت  ،FM/AMبرای به حافظهســپار 

در حال پخش ،دکمه را فشــار دهید (فشــار دکمه

بــه مدت بیش از  2ثانیه ،ایســتگاه در حال پخش

را به حافظه ســپرده و فشار دکمه به مدت کوتاه،
ایســتگاه ذخیره شده را پخش میکند) .در حالت
 ،MP3بــرای انتخاب فولدر قبلی دکمه را به مدت

کوتاه قشار دهید.

 .11دکمه  / 6باال UP

رادیو ،دکمه را فشار دهید.

 .14کلید مدور تنظیم فرکانس (سمت راست)
TUNE SEL

 ،MP3بــرای انتخــاب آهنگ کلید را به راســت یا

تا ( 6براساس قدرت سیگنال) ذخیره میشوند.

را به سمت راست/چپ بچرخانید .در حالت CD/

چــپ بچرخانید .در حالــت انجام تنظیمات SEL/

بــه مدت بیش از  2ثانیه ،ایســتگاه در حال پخش

.)FADER، RADIO

 ،MP3برای انتخاب فولدر بعدی دکمه را به مدت

کوتاه فشار دهید.

 .12کلید حالت پخش MODE

بــرای تغییر وضعیت بیــن RADIO، CD/USB،

 AUXو غیره کلید را فشار دهید.

 )FM3/FM2/FM1/AM2کلید را فشار دهید .در

حالت  ،CD/USB/AUXبــرای تغییر وضعیت به

 .15کلید اسکن SCAN

در حالت رادیو ،برای جستجو از طریق پخش هر
ایستگاه به مدت  10ثانیه ،کلید را فشار دهید.

 .16کلید تنظیم بلندی LOUD

برای فعال ســازی وضعیت بلنــدی صدا ،کلید را
فشار دهید و برای لغو آن ،کلید را مجدد ًا فشار دهید.

 .17کلید اکوالیزر EQ

برای تنظیم اکوالیزرهای صدا (JAZZ/VOCAL/

 )POP/CLASSIC/ROCK/USERکلیــد را بــه

طور مکرر فشار دهید.

 .18کلید به حافظهسپاری اتوماتیک AST

 .19ورودی تجهیزات صوتی جانبی USB/AUX

¡¡کارکردهای اصلی و تنظیمات
 رادیو

 .1برای تغییر وضعیت بین باندهای /FM2/FM1

 ،AM2/AM1کلید را به طور مرتب فشار دهید.
باند انتخابی در ســمت چــپ در کنار فرکانس

نمایش داده میشود.

 .2در حالــت  ،CD/USB/AUXبــرای تغییــر
وضعیت به حالت رادیو ،کلید را فشار دهید.

 .3چنانچــه در حالــت CDبــه هــر دلیــل CD ،از
پخشکننده خارج شــود؛ حالت پخش به طور
اتوماتیــک به  FMتغییر وضعیــت میدهد (در

صورتی که حالت پخش قبلی  FMبوده باشد،
پخش ایستگاه آغاز میشود).

 .4دکمههــای اعــداد ( 1تا  )6را به مــدت  2ثانیه
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 .13کلید انتخاب باند BAND

برای تغییر وضعیــت بین باندهای رادیو (/AM1

را بچرخانید (BASS، TREBLE، BALANCE،

ســیگنالهای یافت شــده به ترتیب در کلیدهای 1

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

ایســتگاه ذخیره شده را پخش میکند) .در حالت

میشــود .هنــگام فعالیــت ،بخش باالیــی صفحه

در حالت رادیو ،برای تنظیم دستی فرکانس ،کلید

ی کانال
در حالت  ،FM/AMبرای به حافظهســپار 
را به حافظه ســپرده و فشار دکمه به مدت کوتاه،

رادیویــی بــه طــور اتوماتیــک جســتجو و ذخیره
نمایش " "ASرا نشان داده و شش تا از قویترین

 SETبــرای تغییر مقادیر عــددی پارامترها ،کلید

در حال پخش ،دکمه را فشــار دهید (فشــار دکمه

در حالت  FMکلید را فشــار دهید ،ایســتگاههای

فشــار دهید تا ایســتگاه حاضر ذخیره شود.

موقعیت ذخیرهســازی در سمت چپ صفحه،
نمایش داده میشود.

 .5جســتجو :بــرای جســتجوی ایســتگاههای
رادیویــی به ســمت جلو ،دکمــه

را به مدت

کوتاه فشار دهید (فرکانس افزایش مییابد).
بــرای جســتجوی ایســتگاههای رادیویــی به

ســمت عقب ،دکــم

را به مدت کوتاه فشــار

دهیــد (فرکانس کاهش مییابد) .پس از اتمام

ایستگاههای رادیو ،جستجو متوقف میشود

و در صورتــی کــه ایســتگاههای جســتجو
شــده در کلیدهای اعداد ذخیره شــده باشند،

موقعیت ذخیرهســازی در ســمت چپ صفحه
نمایش پدیدار میشود.

دفترچهراهنما
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 .6تنظیم دستی فرکانس :کلید مدور سمت راست
را در جهــت عقربههــای ســاعت بچرخانیــد،
فرکانــس افزایــش مییابد؛ کلید مدور ســمت

راســت را در خالف جهت عقربههای ســاعت
بچرخانید ،فرکانس کاهش مییابد.

.7جستجویاتوماتیک:برایجستجویایستگاهها،

کلید  SCANرا فشــار دهید؛ پیغام " "SCNدر

بخــش باالیی صفحــه ،نمایش داده میشــود.

 .8ذخیــره اتوماتیــک :در یکی از حــاالت ذخیره
 ،FMدکمــه  ASTرا فشــار دهید ،جســتجوی
اتوماتیــک آغاز شــده و ایســتگاه هــای یافت
شده ،ذخیره میشــود .پیغام " "ASدر بخش
باالیی صفحه ،نمایش داده میشود.

CD/MP3/USB/AUX
 .1در هــر حالت پخــش (،)FM/AM/USB/AUX
بــه  CD، USBیــا  AUXرا در سیســتم جــا
بزنید ،حالت پخش به طور اتوماتیک به ترتیب
به  CD، USBیا  AUXتغییر میکند.
 .2انتخاب آهنگ :کلید سمت راست را بچرخانید
تا آهنگ را انتخاب نمایید .برای انتخاب آهنگ
بعــدی کلیــد را در جهت عقربههای ســاعت و
بــرای انتخاب آهنــگ قبلی کلیــد را در خالف
جهــت عقربههــای ســاعت بچرخانیــد .پانــل
سیستم صوتی را به مدت کوتاه فشار داده و
سپس دکمه را برای پخش آهنگ بعدی و یا
دکمه را برای پخش آهنگ قبلی فشار دهید.
 .3حرکت سریع به جلو /عقب :برای حرکت سریع
به جلو ،دکمه را به مدت طوالنی فشار دهید/
برای حرکت سریع به عقب ،دکمه را به مدت
طوالنی فشار دهید .مدت زمان پخش آهنگ بر
این اساس تغییر میکند.

 .4اســکن :برای اسکن دکمه  INTرا فشار دهید.
پیغام " "SCNدر سمت باالیی صفحه ،نمایش
داده میشود.
 .5پخــش تصادفی :دکمه  4RDMرا فشــار دهید
تا پخش آهنگها به طور تصادفی آغاز شود.
 .6تکــرار پخــش :دکمه  3RPTرا فشــار دهید تا
آهنگ تکرار شود.
 .7خــروج  :CDبــرای خــارج کــردن  ،CDدکمــه
خروج را فشار دهید .پیغام " "EJECTبر روی
بخش اصلی صفحه به نمایش درمیآید تا CD
به طور کامل خارج شود.
 .8فولدر قبلی/بعدی :هنگام قرار داشتن سیستم
صوتی در حالــت  ،CD-MP3برای حرکت به
فولــدر قبلــی دکمــه  DNرا فشــار داده و برای
حرکت به فولدر بعدی دکمه  UPرا فشار دهید.
تنظیمات صوتی و تنظیمات رادیو
 .1برای باز شدن صفحه تنظیمات مربوطه ،کلید
مدور سمت راست را فشار دهید .پارامترهای
قابــل تنظیــم بــه ترتیــب BASS/TREBLE/
 BALANCE/FADER/RADIOمیباشــند.
بــرای تنظیم مقادیر عددی مربوطه ،کلید را به
راست و چپ بچرخانید:
¡¡ :BASSتنظیــم میزان بمی صــدا ،قابل تنظیم از
 -7تا +7

¡¡ :TREBLEتنظیم میزان زیری صدا ،قابل تنظیم
از  -7تا +7
¡¡ :BALANCEتنظیم تعادل بین بلندگوهای چپ
و راست ،قابل تنظیم از  0تا  L9و سپس  0تا R9
¡¡ :FADERتنظیــم تعادل بیــن بلندگوهای جلو و
عقب ،قابل تنظیم از  0تا  F9و  0تا R9
¡¡ :RADIOناحیــه پخــش رادیو را میتــوان اروپا
 ،EUROPEآمریکا  ،AMERICAآمریکای التین
 ،LATAMآســیا  ASIAیا اروپای شــرقی OIRT
باشد .کلید را در موقعیت صحیح قرار دهید.

توجه

در هر حالتی از فعالیت سیستم صوتی ،در صورتی
که سیستم به درستی عمل نمیکند یا یکی از دکمهها

( )Rموقــع پخش  ،CDسیســتم پخــش کننده به

طــور اتوماتیک در وضعیت بیصــدا قرار گرفته،

پیغام " "TELبر روی صفحه نمایش پدیدار شده،

قرار داشتن دسته دنده در دنده عقب را به راننده
یادآوری میکند.

نگهداری از CDها

¡¡از لمس  CDبا انگشت خودداری نمایید.

پخش مناســب CDهــای غیر اصلی ،کامــ ًا عادی

اســت .این موارد جز ء پوشــش گارانتی نیســتند

(CDهای غیر اصلی شــامل CDهای چاپ نشده،

CDهای با برنامهریزی شخصی و غیره میباشد).

در صورت استفاده از قطعات غیر اصلی در سیستم

¡¡برای جلوگیری از آسیب دیدن و خاک گرفتن ،پس از
¡¡از قــرار دادن  CDدر معــرض حــرارت و نــور

جزء پوشش گارانتی نمیباشند.

خارج نمودن CD ،را در پوشش محافظ قرار دهید.
مستقیم خورشید خودداری نمایید.

¡¡هنـــگام برداشـــتن CD ،را از لبههـــا و بخـــش
مرکـــزی بگیریـــد.

توجه

از باز کردن یا دســتکاری سیستم صوتی خودداری

بازگردد .پس از این باید دوباره مقادیر را در سیستم

ترافیک بیرون (همانند بوق ،سوت پلیس و غیره)

میزان بلندی صدا را در حدی تنظیم کنید که صدای
شنیده شود.

نکرده یا معیوب شود .آســیب وارده به این دلیل،
برای جلوگیری از خالی شدن باتری موقع خاموش
بودنموتور،بهمدتطوالنیازرادیواستفادهنکنید.

در صورت اســتفاده از تلفن همراه یا رادیو بیسیم
داخــل یا نزدیــک خودرو ممکن اســت از سیســتم

صوتی پارازیت شــنیده شــود .ایــن حالت بیانگر

نقص نمیباشد.
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را اشتباه فشار دادهاید ،کلید مدور سمت چپ را بیش

تعریف نمایید.

غیــر اصلی با کیفیت پایین نمیباشــد .عدم امکان

صوتی ممکن است سیستم صوتی به درستی عمل

نمایید.

از  5ثانیه فشــار دهید تا سیستم به تنظیمات اولیه

سیستم پخش  CDقادر به تضمین پخش CDهای

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

 .2کلید را به ســمت راســت بچرخاینــد تا مقادیر
عــددی افزایــش یافته و ســپس به ســمت چپ
بچرخانید تا مقادیر کاهش یابند.
 .3مقادیــر  BASSو  TREBLEبه طور اتوماتیک
در حالت  USERذخیره میشوند.

نمایشگر فاصله تا مانع در دنده عقب

در صــورت قــرار دادن دســته دنــده در وضعیت

توجه

¡¡نقایص معمول و روش برطرف نمودن

خطا

دستگاه دچار اشکال شده و هیچ پیغامی به نمایش در نمیآید
دستگاه عمل کرده اما صدای خروجی بسیار پایین بوده یا
اص ًال وجود ندارد.
دریافت ضعیف کانالهای رادیو

از بلندگوهای سمت راست یا چپ صدایی خارج نمیشود.
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علت

برطرف نمودن

اتصال سیمها اشتباه است.

اتصال سیمها را تصحیح نمایید.

کلید بلندی صدا را کنترل نمایید.

بلندی صدا را افزایش دهید.

آنتن به طور صحیح متصل نشده است.

آنتن را کنترل نموده و به طور صحیح نصب نمایید.

فیوز سوخته است.

یکی از بلندگوها بسته شده است.
اتصال کابلها اشتباه است.

فیوز را با فیوز مشابه تعویض کنید.

تعادل بین بلندگوهای راست ،چپ ،عقب و جلو را
تصحیح نمایید.
اتصال کابلها را تصحیح نمایید.

ایستگاه رادیویی مورد نظر در جستجوی اتوماتیک یافت نمیشود.

سیگنال رادیویی ضعیف است.

به حالت جستجوی دستی بروید.

 CDپخش نمیشود.

فرمت  CDدرون دستگاه ،توسط دستگاه
قابل پخش نمیباشد.

فرمت  CDرا کنترل نمایید.

صدا وجود ندارد.

 CDکثیف است.

اتصال اشتباه است.

 CDرا تمیز نمایید.

اتصال را کنترل نمایید.

 CDبرعکس جا زده شده است.

 CDرا به نحوی جا بزنید که سمت برچسبدار آن باال باشد.

کیفیت ضعیف صدا ،یا پرش CD

 CDبیکیفیت یا خشدار است.

 CDرا تمیز نمایید.

عدم امکان خارج نمودن CD

 CDبیکیفیت است یا دستگاه نقص دارد.

 CDدر حال پخش میباشد ،اما صدایی شنیده نمیشود.

 CDبیکیفیت یا خشدار است.

 CDرا تمیز نمایید.

برای خروج  ،CDدکمه را فشار دهید ،در صورت عدم
امکان خارج نمودن ،با نمایندگی مجاز شرکت کرمان
موتور تماس حاصل نمایید.

 .۱-8سیستم کولر
 ۹۶سیستم کولر معمولی
 ۹۶کلیدهای تنظیم
 ۹۸تنظیم حالت دریچههای خروجی هوای سیستم
 ۹۸نکات سودمند هنگام کار با سیستم کولر
کارکرد تجهیزات و كنترلگرها
فصــل اول
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¤ ¤سیستم کولر معمولی
¡¡کلیدهای تنظیم
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 . 1کلید روشن نمودن کولر ""A/C

¡¡کلید تنظیم میزان هوای خروجی (سرعت فن)

 . 2کلید انتخاب گردش مجدد هوای داخل یا ورود

بــرای تنظیــم میــزان هــوای خروجــی کلیــد را

 . 3کلید گرمکن شیشه عقب

در جهــت عقربههای ســاعت ،برای کاهش میزان

هوای بیرون

 . 4کلید تنظیم دمای هوای سرد /گرم

 . 5کلید تنظیم میزان هوای خروجی (سرعت فن)

 . 6کلید انتخاب برای وزش دریچههای خروجی هوا

بچرخانیــد .بــرای افزایــش میــزان هــوا ،کلید را

هوای خروجی کلید را در خالف جهت عقربههای
ساعت بچرخانید.

¡¡کلید تنظیم دمای هوای سرد /گرم

بــرای تنظیم دمای هوا،کلیــد را بچرخانید .برای

افزایش دما ،کلید را در جهت عقربههای ساعت و

برای کاهش دمای هوا در خالف جهت عقربههای
ساعت بچرخانید.

¡¡کلید انتخاب جهت وزش دریچههای هوا

گرمکــن بــه پاهــای سرنشــین و شیشــه جلو
مــیوزد .بــرای انتخاب ورود هــوای بیرون یا

گــردش مجدد هوای داخلی ،کلیــد مربوطه را

فشار دهید.

 . 5بخارزدایی و برفک زدایی :جریان هوا از طریق
دریچههای گرمکن به شیشه جلو میوزد.

کلیــد تنظیم حالــت ورود هــوا را در وضعیت

ورود هوای بیرون قرار دهید.
برای انتخاب جهت وزش هوا کلید را بچرخانید.

 .1وزش بــه ســمت جلــو :هــوای خروجــی از

¡¡کلیــد انتخاب گردش مجدد هــوای داخل یا ورود
هوای بیرون

صورت سرنشین میوزد.

 .2وزش بــه ســمت جلو و پایین :هــوای خروجی
از دریچههــای مرکــزی و جانبــی داشــبورد

و دریچههــای پایینــی بــه صــورت و پاهــای

سرنشین میوزد.

دریچههای پایینی به پاهای سرنشین میوزد.

 . 4بخارزدایــی ،گرمکن و وزش به ســمت پایین:
جریــان هــوا از دریچههــای هــوای پایینــی و

¡¡کلید کولر ""A/C

برای فعال کردن سیستم کولر ،کلید تنظیم میزان

هوای ورودی را در هر حالتی بجز " "0قرار دهید
و کلید " "A/Cرا فشــار دهید ،چراغ نشانگر روی
کلید روشن میشود .برای غیرفعال کردن سیستم
کولــر ،کلیــد " "A/Cرا دوباره فشــار دهید و کلید

تنظیم میزان هــوای ورودی را در " "0قرار دهید.

کلیــد را فشــار دهیــد ،چــراغ نشــانگر روی کلید

روشن شــده و گردش مجدد هوای داخل خودرو
را نشان میدهد .کلید را مجدد ًا فشار دهید .چراغ
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 .3وزش بــه ســمت پاییــن :هــوای خروجــی از

تازه بیرون به داخل خودرو را نشان میدهد.

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

دریچههــای مرکــزی و جانبــی داشــبورد بــه

نشــانگر روی کلیــد خاموش شــده و ورود هوای

¤ ¤تنظیم حالت دریچههای خروجی هوای سیستم

¤ ¤نکات سودمند هنگام کار با سیستم کولر

¡¡بــرای ســرمایش ســریع داخــل خودرویــی کــه بــه
مــدت طوالنــی زیــر آفتاب گرم پارک شــده اســت،

چنــد دقیقــه بــا پنجرههــای بــاز رانندگــی کنیــد.

¡¡در هــوای مرطــوب ،هــوای ســرد را بــه شیشــه
جلــو هدایــت نکنیــد؛ چــرا کــه اختــاف دمــای
بیــن داخــل و خــارج خــودرو منجــر بــه تشــکیل
مــه میشــود.

¡¡بخــش پایینــی صندلیهــای جلــو را در فاصلـهای

تنظیــم نماییــد تــا هــوا بــه راحتــی در خــودرو

گــردش کنــد.

¡¡از بــاز بــودن دریچههــای شیشــه جلــو و عــدم
وجــود بــرگ یــا بــرف اطمینــان حاصــل نماییــد.

¡¡در هــوای ســرد ،بــرای تمیــز شــدن بــرف یــا
دفترچهراهنما
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رطوبــت داخــل ورودیهــای هــوا ،ابتــدا یــک
دقیقــه فــن را در حداکثــر ســرعت تنظیــم نماییــد
تــا از مــه گرفتــن شیشــهها جلوگیــری شــود.

¡¡هنــگام رانندگــی در جادههــای گــرد و خاکــی و
بــه دنبــال خودرویــی دیگــر یــا موقــع رانندگــی در

هــوای بــادی و گــرد و خاکــی ،توصیــه میشــود
کلیــد انتخــاب ورودی هــوا را در حالــت گــردش
مجــدد هــوای داخــل خــودرو قــرار دهیــد.

¡¡گرمایش

بــرای حداکثــر کارایــی ،تنظیمات را بــه نحو زیر

انجام دهید:

سرعت فن دمنده  -هر وضعیتی به جز " " 0
دما -در محدوده گرم (محدوده قرمز)

کلید ورودی هوا -ورود هوای تازه بیرون

دریچههای خروجی هوا -دریچههای پایین
کولر -خاموش

¡¡برای افزایش ســریع دما ،گــردش هوای داخل را
تشکیل مه بر روی شیشهها پس از افزایش دما به

میــزان دلخواه ،ورودی هوا را بر روی هوای تازه
بیرون تنظیم نمایید.

¡¡هنــگام برفــک زدایــی ،بخارزدایــی شیشــه جلو،
وضعیــت برفکزدایــی ،بخارزدایــی دریچهها را

انتخــاب نماییــد تــا دمای هــوای داخــل خودرو
افزایش یابد.

بــرای حداکثــر کارایــی ،تنظیمات را بــه نحو زیر

انجام دهید:

دما -در محدوده سرد (محدوده آبی)

دریچههای خروجی هوا -دریچههای مرکزی و جانبی

کولر – روشن

¡¡بــرای کاهش ســریع دما ،گردش هــوای داخل را
چند دقیقه فعال نمایید.

¡¡تهویه

بــرای حداکثــر کارایــی ،تنظمــات را بــه نحو زیر

انجام دهید:

سرعت فن دمنده -هر وضعیتی به جز " " 0
دما -در محدوده سرد (محدوده آبی)

کلید ورودی هوا -ورود هوای تازه بیرون

دریچههای خروجی هوا -دریچههای مرکزی وجانبی

کولر -خاموش

¡¡بخارزدایی

داخل شیشه جلو
بــرای حداکثــر کارایــی ،تنظیمات را بــه نحو زیر
انجام دهید:

برای افزایش دما -در محدوده گرم (محدوده قرمز)

کلید ورودی هوا -ورود هوای تازه بیرون

دریچههــای خروجی هوا -گرمکن و دریچههای
بخارزدایی

کولر – روشن

¡¡در هــوای مرطوب ،اجــازه ندهید هوای ســرد به
شیشــه جلــو بــوزد ،چرا کــه اختالف دمــای بین
بیرون و داخل به افزایش مه کمک میکند.

¡¡برفکزدایی

سطح خارج شیشه جلو
بــرای حداکثــر کارایــی تنظیمــات را بــه نحو زیر
انجام دهید:
سرعت فن دمنده  -هر وضعیتی به جز " " 0
دما -در محدوده گرم (محدوده قرمز)

کلید ورودی هوا -ورود هوای تازه بیرون

دریچههــای خروجی هوا -گرمکن و دریچههای
بخارزدایی

کولر -خاموش
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¡¡سرمایش

کلید ورودی هوا -ورود هوای تازه بیرون

برای کاهش دما  -در محدوده سرد (محدوده آبی)

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

بــه مدت طوالنی فعال نمایید .برای پیشــگیری از

سرعت فن دمنده -هر وضعیتی بجز " " 0

سرعت فن دمنده  -هر وضعیتی به جز " " 0

¡¡بــرای برفکزدایــی شیشــه جلــو ،دمــای داخــل

اتــاق بایــد افزایش یابد .دریچههــا را میتوان در

¡¡کنترل و تعویض فیلتر هوا

برفکزدایی ،بخارزدایی و رو به کف قرار داد.

فیلتر هوا پشــت جعبه داشــبورد قرار گرفته است.
پــس از اســتفاده طوالنــی ،فیلتــر هــوا مســدود
میشــود .هــرگاه احســاس کردیــد ،میــزان هــوای

ورودی از دریچههــای کولــر ضعیــف شــده و

¡¡دریچههای خروجی هوای جانبی

شیشــه جلــو بــه راحتــی بخــار میکنــد ،فیلتــر هــوا

را تعویــض کنیــد.

فیلتر هوا را براســاس جدول زمانبندی نگهداری

و تعمیــرات انجام دهید تا از فعالیت مؤثر ""A/C
دریچههــای جانبــی را میتــوان مطابــق تصویــر

بــاز و بســته نمــود .در صورتی که میــزان هوای
خروجــی در حــد مناســبی نیســت ،دریچههــای

جانبی را کنترل نمایید.
دفترچهراهنما

دریچههای جانبی تا  360°قابل چرخش هستند.

شماره و مشخصات فیلتر هوا در سمت داخلی درب

اطمینان حاصل نمایید.

جعبه داشبورد (مطابق تصویر) قرار گرفته است.
فیلتر هوا از ورود گرد و خاک به داخل خودرو از
طریق دریچههای کولر ،جلوگیری میکند.

به میزان دلخواه دریچهها را بچرخانید.
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 .1متوقفکننده تعبیه شده در سمت راست دیواره
پهلویی جعبه داشبورد را خارج کنید.

 .2ضامن قفل در ســمت چپ جعبه داشبورد را به
ســمت پایین فشــار دهید و جعبه داشــبورد را
پایین بکشید.

 .4فیلتر را از کارتریج خارج نمایید.

.1انتهای پایینی جعبه داشــبورد در سمت چپ را

در صورتــی کــه فیلتــر مســدود و یا کثیف شــده

 .2متوقــف کننــده در ســمت چپ را فشــار داده و

 .5سطح فیلتر را کنترل نمایید.

است ،بالفاصله آن را تعویض نمایید.

فشار داده و جعبه داشبورد را سوار کنید.

جعبه داشبورد را به داخل جا زده و ببندید.

هنــگام نصب مجــدد فیلتر و کارتریج ،ســر فلش
باید به سمت باال باشد.

توجه

فیلتر را به روش صحیح سوار کنید .در صورتی که
موقع پیاده بودن فیلتر هوا رانندگی کنید ،قابلیت

خـــارج نماییـــد.

¡¡نصب جعبه داشبورد

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

 .3جعبـــه فیلتـــر را از داخـــل محفظـــه مربوطـــه

و حالت دفع گردوخاک از کولر ضعیف میشود.

فصــل اول
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 .۱-۹تجهیزات دیگر
 ۱۰۳صفحه نمایش چندمنظوره
۱۰۳

فندک و زیرسیگاری

 ۱۰۴جعبه نگهداری اشیای کوچک
 ۱۰۴جعبه داشبورد
 ۱۰۴جعبه کنسول وسط
 ۱۰۵جالیوانی
دفترچهراهنما
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 ۱۰۵سیستم هشدار فاصله مانع دنده عقب

¤ ¤صفحه نمایش چندمنظوره

باتری زمــان از " ،"1:00 AMآغاز میشــود).

 .5نمایش دمای هوای بیرون :دمای هوای بیرون در
محدوده  35° Cتا  50° Cنمایش داده میشود.

 .6چــراغ نشــانگر کمربند ایمنی سرنشــین جلو
(اختیاری)

¤ ¤فندک و زیرسیگاری
¡¡فندک
افزایش زمان ،یک بار دکمه را فشار دهید؛ دکمه
را بیــش از  0/5ثانیه فشــار داده و نگه دارید،

"ساعت" با سرعت بیشــتری افزایش مییابد.

 .2دکمه تنظیم دقیقه  :Mبرای یک "دقیقه" افزایش
زمــان ،یک بار دکمه را فشــار دهیــد؛ دکمه را
بیــش از  0/5ثانیــه فشــار داده و نگــه داریــد.

"دقیقه" با ســرعت بیشــتری افزایــش مییابد.

 .4نمایش زمان :زمان به صورت  12ساعته نمایش
داده میشــود "AM" .نشــانگر صبح و ""PM
نشــانگر بعد از ظهر میباشد (پس از تعویض

بیرون میپرد .در صورت خاموش بودن موتور برای

پــس از ســیگار کشــیدن ،تــه ســیگار را کامــ ًا
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استفاده از فندک ،سوئیچ باید در وضعیت تجهیزات
جانبی " "A/Cقرار داشــته باشد .فشار دادن فندک
بــه داخل به مــدت طوالنی ،اکید ًا ممنوع میباشــد.

¡¡زیرسیگاری

برای استفاده ،زیرسیگاری را بیرون بکشید.

خاموش نمایید تا از آتشسوزی جلوگیری شود.

پیش از بســتن زیرســیگاری از خاموش بودن ته
سیگار اطمینان حاصل نمایید.

فصــل اول

 .3چراغ نشانگر کمربند ایمنی راننده

دهیــد؛ پس از گرم شــدن فندک به طــور اتوماتیک

کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

 .1دکمــه تنظیــم ســاعت  :Hبــرای یک "ســاعت"

بــرای اســتفاده از فندک آن را آرام به داخل فشــار

جلــو :بــرای اســتفاده ،زیرســیگاری را از جلــو

داشبورد بیرون کشیده و درب آن را باز نمایید.

برای استفاده ،درب جعبه را به سمت بیرون بکشید.

¡¡جعبه کوچک

عقب :دو سمت درپوش زیرسیگاری را نگه داشته

و آن را به سمت بیرون بکشید.

اخطار

پس از استفاده ،زیرسیگاری را به طور کامل ببندید
تا احتمال آسیب جسمی بر اثر برخورد اشیاء موقع

بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی کاهش یابد.

هوای سالم هدیه خداوند است.

با مصرف سیگار هوا را آلوده نکنیم.

¤ ¤جعبه داشبورد

¤ ¤جعبه کنسول وسط

دفترچهراهنما

¤ ¤جعبه نگهداری اشیای کوچک
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دســتگیره جعبــه داشــبورد را بــه ســمت بیــرون

بکشید تا درب جعبه داشبورد باز شود.

دســتگیره ضامن درب را به ســمت باال کشیده و

درب جعبه را به سمت باال بکشید.

اخطار

برای کاهش احتمال تصادف یا آســیب جســمی به

¤ ¤سیستم هشدار فاصله مانع دنده عقب

دلیل ترمزهای ناگهانی ،توصیه میشــود همیشه

پس از استفاده درب کنسول وسط را ببندید.

¤ ¤جا لیوانی

هنگام دنده عقب گرفتن ،سیســتم هشــدار فاصله
مانع دنده عقب میتواند به وسیله صفحه نمایش

خودرو با هر مانعی که در پشت خودرو قرار دارد
را به اطالع راننده برساند.

هنگام قرار داشــتن ســوئیچ در وضعیت روشــن
" "ONو دســته دنــده در موقعیــت دنــده عقــب،
سیستم فعال میشود.

مورد استفاده قرار میگیرد.

مانعی پشــت خــود را از طریق صفحــه نمایش و

آژیرهای هشدار به اطالع راننده برساند.

هنگام دنده عقب گرفتن دو کاوشــگر التراســونیک
(کاوشــگر فعــال) فاصله بین عقب خــودرو و مانع

را اندازهگیری کرده ،ماژول ،اطالعات را محاســبه

کرده و آنها را به صوت تبدیل میکند .سپس ماژول

صفحه نمایش و صوت ،آژیر مرحله به مرحله و نور
نزدیک شونده را به چشم و گوش راننده میرسانند.
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جالیوانی برای نگهداشــتن لیوان و قوطی نوشابه

این سیســتم میتواند میزان فاصله خودرو با هر
کارکرد تجهیزات و كنترلگرها

روی جلــو داشــبورد و آژیرهــای هشــدار فاصله

¡¡محدوده کارکرد حسگرها

¡¡محدوده فعالیت حسگرA :

اخطار

(مقدار حداکثر  1500میلیمتر)A :
فاصله – A
(میلی متر)

1500-900
900-600

چراغ نشانگر

خط سوم
روشن میشود

خط دوم و سوم
روشن میشود

 600یا کمتر از تمام خطوط
روشن میشوند
250

آژیر هشدار
آژیر منقطع

آژیر منقطع
سریع
آژیر ممتد

از اتصــال هرگونه تجهیزات جانبی به سنســورها

خودداری نمایید ،در غیر این صورت ممکن اســت
سیســتم بــه طور اشــتباه عمــل کــرده و منجر به

تصادف شود.

در شرایط زیر سیستم به درستی عمل نمیکند:

¡¡در صــورت وجود برف ،یخ ،گل یا دیگر مواد بر
روی سنسور

¡¡پارک خــودرو در دمای خیلی باال یا خیلی پایین
به مدت طوالنی

دفترچهراهنما
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¡¡به سنسور ضربه محکمی وارد شده است.

هنگام قرار داشتن سنسور در نزدیکی اجسام زیر،
سیستم به درستی عمل نمیکند:

¡¡لولههای فلزی ،طناب یا هر جسم نازک دیگر
¡¡پنبه ،دانههای برف یا دیگر مواد جاذب
¡¡اجسام کوچک

¡¡اجسام دارای لبههای تیز
¡¡اجسام بلند یا برآمده

در شــرایط زیــر بــرای کنتــرل سیســتم بــه
نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتــور

مراجعه نمایید:

¡¡سپر تحت فشار قرار گرفته است؛

¡¡رانندگــی در جادههــای پردســتانداز،گل آلــود،

¡¡چراغ نشانگر روشن بوده ولی آژیر بیصدا است.

¡¡نزدیــک بودن خــودرو به بــوق خــودروی دیگر،

توجه

علفــزار

موتور ،موتورسیکلت یا دیگر اجسامی که امواج
التراسونیک تولید میکنند

¡¡نصب آنتن رادیو اضافی یا سپر بر روی خودرو
¡¡تغییر نقطه ثقل خودرو به هر روش

¡¡سنسور با دست پوشانده شده است.

¡¡سنسور خیلی نزدیک به دیگر اجسام است.

سیســتم هشــدار فقط سیستمی کمکی اســت .لطفاً از

تکیه شــدید به سیســتم هشــدار فاصله مانــع تا عقب
خــودداری نمــوده و موقع دنــده عقب گرفتن به شــدت

مراقب باشید.

فصل دوم
رانندگی با خودرو لیفان ایکس ۶۰
 ۱۰۸نکاتی در مورد خودروهای SUV
 ۱۰۹دوره آببندی
 ۱۰۹سوخت

 ۱۱۰کانورتور کاتالیستی سه منظوره
 ۱۱۱هشدار گازهای اگزوز
 ۱۱۱مصرف روغن موتور
 ۱۱۲سیستم ترمز

 ۱۱۴نکات سودمند هنگام بارگیری
 ۱۱۴سیستم تعلیق و شاسیها

¤ ¤نکاتی در مورد خودروهای SUV

خودروهای سدان و خودروهای با سیستم تعلیق
پایین دارای سرعت مشــابه نمیباشد .بنابراین،

در دور زدنهــای ســریع ممکــن اســت خــودرو

واژگون شود.

اخطار

بــرای کاهش امکان آســیب جســمی و خســارتهای

دفترچهراهنما
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ســدان نموده ،آمار واژگون شــدن این خودروها
باالتر اســت .فاصله زیاد تــا زمین منظرهای بهتر

را ممکــن ســاخته در نتیجــه مشــکالت ســریعتر
شناسایی میشوند.

قابلیــت دور زدن در ایــن خــودرو بــه خوبــی

از آنجا که خودروهای " "SUVبزرگتر بوده و نقطه

که کمربند ایمنی خود را نبســته باشــد در واژگون

چالههــا ،پیچیدن ناگهانــی یا برخورد به اجســام

همچــون نقطــه ثقل بــاال ،فاصله زیــاد از زمین و

واژگون شــدن خــودرو را آســانتر از خودروهای

هنگام وزش بادهای شدید جانبی سرعت را کم کنید.

هنــگام حرکت خــودرو ،راننده و سرنشــینان باید

شدنها بیشتر در معرض خطر میباشد.

دارا اســت .با این وجود ،طراحی خاص خودرو،

نمایید.

برای کنترل راحتتر خودرو ،ســرعت را کم کنید.

خــودروی  LF6430شــما در دســته خودروهای

رانندگــی در شــرایط مختلــف خارج از جــاده را

از قرار دادن اجســام سنگین بر روی باربند خودداری

وارده به خودرو ،همیشــه توصیههای زیر را مدنظر

کمربند ایمنی خود را بســته نگه دارند.سرنشینی

ســطح تکیه گاه کوچک میباشد .خودرو توانایی

یا از دست دادن کنترل خودرو شود .در صورت امکان

ثقل آنها باالتر از زمین است ،این خودروها نسبت

قرار دهید:

 SUVقــرار میگیــرد و دارای خصوصیاتــی

در غیر این صورت ممکن است منجر به واژگون شدن

به وزش بادهای جانبی بســیار حســاس هستند.

از رانندگــی با ســرعت بیش از حد ،پریــدن از روی
موقــع رانندگی در جاده یا جادههای پردســتانداز

از فرمان دادن یا دور زدن ناگهانی خودداری نمایید.

خــودداری نماییــد .در غیــر ایــن صــورت موجب

یا از دســت دادن کنترل خودرو و در نتیجه آســیب

نتیجه آســیب جسمی شــدید میشــود .به عالوه،

رانندگی نامناسب میتواند منجر به واژگون شدن

جسمی شدید و حتی مرگ گردد.

قرار دادن بار بر روی باربندهای ســقفی ،نقطه ثقل
خودرو را باالتر مــی برد؛ در صورت قرار دادن بار

بر روی باربندهای ســقفی ،از رانندگی با ســرعت
زیاد ،گاز دادن شدید ،دور زدن ناگهانی ،ترمزهای

اضطراری و فرمان دادن ناگهانی خودداری نمایید.

واژگون شــدن یا از دســت دادن کنترل خــودرو در
ایــن کار منجــر به آســیب دیدن سیســتم تعلیق و
شاسیها میگردد.

از رانندگــی عرضی بر روی شــیبهای بســیار تند
خــودداری نماییــد ،چرا کــه ممکن اســت منجر به

واژگون شــدن خودرو گردد .بهتر است از شیب به
طور مستقیم باال رفته یا پایین بیاید.

¤ ¤دوره آببندی

¡¡بیش از حد بارگیری نکنید

خودرو " "LF SUVدارای کارایی باالیی میباشد.

در  0تــا  800کیلومتــر اول رانندگی فقط از %70

میآید که دوره آببندی به طور صحیح طی شــده

رانندگــی از %80حداکثــر توان خودرو اســتفاده

با وجود این فقط زمانی این کارایی باال به دســت

و اولین دوره تعمیر و نگهداری انجام گردد .دوره
آببنــدی نحوه رانندگــی در 2500کیلومتر اول را

در بر میگیرد.

حداکثــر تــوان و در  800تــا  2000کیلومتــر اول

مخصوص بکســل اســتفاده نمایید .بکسل کردن

نماییــد .در غیــر این صــورت قطعاتی کــه از آنها

دیدن خودرو میشود.

بیــش از حــد اســتفاده شــده ،بــه شــدت آســیب
میبینند.

¡¡رانندگی به مدت طوالنی

¡¡با سرعت باال رانندگی نکنید

در 2500کیلومتــر اول بــا تمام ســرعت خودرو،

در طول دوره آببندی مسافتهای طوالنی را طی

آببندی در دندههای مختلف به نحو زیر میباشد:

کار کرده و قطعات آن آسیب میبیند.

رانندگی نکنید .حداکثر ســرعت رانندگی در دوره

¡¡ترمز اضطراری

سرعت /کیلومتر

دنده 2

30

بیش از حد به شاســیها و موتور وارد میشــود.

دنده 4

70

دنده 3

45
100

حداکثــر دور موتور مجاز در  0تــا  800کیلومتر
اول  3000 r/minو در  800تــا  2000کیلومتــر،
 4500 r/minمیباشد.

در  3000کیلومتــر اول رانندگــی فقــط در مــوارد
ضروری ناگهان ترمز بگیرید.

¡¡اولین تعمیر و نگهداری

اولیــن تعمیر و نگهداری در دوره آببندی خودرو

پــس از  2500تــا  3000کیلومتــر اول رانندگــی
برای اطمینــان از کارکرد مناســب خودرو انجام
میگیــرد .ایــن تعمیــرات در نمایندگیهای مجاز

شرکت کرمان موتور قابل انجام است.

¤ ¤سوخت

انتخــاب صحیــح ســوخت ،عامل اصلــی فعالیت

بهینه موتور میباشد.

گارانتی خودرو لیفان " ،"LF SUVآســیب وارده
به موتور به دلیل اســتفاده از سوخت نادرست را

پوشش نمیدهد.
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دنده 5

15

غیر این صورت سیستم ترمز آسیب میبیند و بار

خــودروی دیگر در دوره آببندی منجر به آســیب

رانندگی با خودرو

دنده

نکنید؛ در غیر این صورت موتور به مدت طوالنی

ترمزهــای اضطراری را تا حد ممکن کم کنید؛ در

دنده 1

¡¡بکسل کردن

در صــورت بــروز مشــکل ،فقــط از خودروهــای

¡¡نوع سوخت

بنزیــن بدون ســرب با عدد اکتــان ( 93 )RONبا

¤ ¤کانورتور کاتالیستی سه منظوره

استاندارد GB17930 -1999

اخطار

استفاده از بنزین سربدار ممنوع است .استفاده از

بنزین ســربدار منجر به آسیب دیدن فیلتر سوخت
و سیســتم کنترل گازهای آالینده خودرو و همچنین

افزایش هزینه تعمیرات میگردد.

در صورت خاموش کردن ناگهانی موتور

گازهای آالینده میباشــد کــه برای کاهش عوامل

در صورتیکــه هنــگام رانندگــی در جــادهای بــا

آلودگی زای موجود در دود اگزوز فعال میشود

ســوخت توصیــه شــده موتور بــه طــور ناگهانی

اخطار

شــرایط خوب وســرعت یکنواخت و اســتفاده از

دفترچهراهنما
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کانورتورکاتالیســتی ســه منظوره سیستم کنترل

خامــوش کــرده یا دائمــ ًا خاموش میکنــد ،برای

کنتــرل خــودرو بــا نمایندگیهــای مجاز شــرکت
کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

ظرفیت باک سوخت کام ًال خالی55 L :

هنگام روشــن بــودن موتور ،گاز اگزوز بــا دمای باال
خارج میشــود .بنابراین هرگونه مواد قابل اشتعال
را از لوله اگزوز دور نگه دارید.

اخطار

گازهــای نســوخته زیــادی وارد مبدل کاتالیســتی ســه
منظوره شده که میتوانند منجر به داغ شدن بیش از حد
و حتی آتشسوزی مبدل گردند .لطفاً برای جلوگیری از
هرگونه خطر ،پیشگیریهای زیر را مدنظر قرار دهید:
فقط از بنزین بدون سرب دارای مشخصات ذکر شده در
باال استفاده نمایید.
زمانی که ســطح روغن خیلی پایین است با خودرو
رانندگی نکنید چرا که فشار بیش از حدی به مبدل
کاتالیستی وارد میشود.
بهمدتطوالنیبادورموتورباالیاپایینرانندگینکنید.
از باال بردن بیش از حد دور موتور خودداری نمایید.
با هل دادن یا کشیدن خودرو را استارت نزنید.
هنگام رانندگی ،موتور را خاموش نکنید.
موتور را در شرایط کاری خوبی نگه دارید .فعالیت
غیرعادی در سیستم الکتریکی ،سیستم سوئیچ یا
سیستم سوخت موتور منجر به باال رفتن بیش از
حد دمای مبدل کاتالیستی سه منظوره میشود.
در صورت استارت خوردن سخت یا خاموش کردن
مداوم موتور ،موتور را کنترل نمایید.
براســاس جداول تعمیر و نگهداری شــرکت کرمان
موتــور به طور مرتب خــودرو را کنترل نمایید تا
از فعالیت عادی مبدل کاتالیســتی ســه منظوره و
کل سیستم کنترل گازهای آالینده اطمینان حاصل
نمایید (فصل  6را مطالعه کنید).

اخطار

از پــارک خــودرو بــر روی علفــزار یــا در مکانهای

خشــک خودداری نمایید ،در غیر این صورت دمای
باالی لوله اگزوز منجر به احتراق خودرو و یا حتی

آتش سوزی میگردد.

از رانندگــی بــر روی زمینهــای علفــزار خشــک یا

دیگر جادههای ساخته شــده از مواد قابل اشتعال
خودداری نموده و مراقب باشید مواد قابل اشتعال

به زیر خودرو نچسبند ،چرا که میتوانند منجر به
آتش سوزی خودرو گردند.

¤ ¤هشدار گازهای اگزوز

گازهــای اگزوز حاوی مونوکســیدکربن گاز ســمی
بیرنگ و بیبو میباشد .بنابراین تنفس دود اگزوز

ممکن اســت منجر به بیهوشی یا حتی مرگ گردد.
وجود نشــتی یا لقی در سیســتم اگــزوز اطمینان

حاصل نمایید .در صورت بروز تصادف یا شنیدن

صدای غیرعادی موقع رانندگی ،بالفاصله خودرو

را متوقف نموده و سیستم اگزوز را کنترل نمایید.

پارکینگ یا مکانهای بسته خودداری نمایید.

 از روشــن نگهداشــتن موتور به مدت طوالنی موقع

پارک خودرو ،اجتناب نمایید؛ در صورت لزوم ،در

مکانــی باز خودرو را پارک کنید تا هوای تازه وارد
خودرو شود.

 هنــگام رانندگــی درب صندوق عقب را بســته نگه

داریــد .باز یا نیمه بــاز بــودن درب صندوق عقب
منجر به ورود دود اگزوز به داخل خودرو میگردد.

در صــورت استشــمام بــوی دود داخــل خــودرو،
بالفاصلــه پنجرهها را بــاز کنید .مقــدار زیاد دود

اگزوز منجر به سرگیجه راننده و در نتیجه تصادف

و آســیب جسمی شدید؛ حتی مرگ میگردد .در این
مــوارد لطفاً برای کنترل خــودرو به نمایندگیهای

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

¤ ¤مصرف روغن موتور
¡¡کارکرد روغن موتور

¡¡کاراصلیروغنموتورروانکاریوخنکنمودنداخل
موتور و نگهداشتن آن در دمای عادی کاری است.

روغن بیشتری مصرف میکنند.
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 همیشــه سیســتم اگزوز را کنترل نمــوده و از عدم

اگــزوز به خــودرو ،از روشــن گذاشــتن موتور در

رانندگی با خودرو

اخطار

 بــرای جلوگیــری از خطر خفگــی در اثــر ورود دود

¡¡میزان مصرف روغن موتور

هنــگام فعالیت عــادی مقــداری از روغــن موتور
مصرف میشود .در شرایط عادی ،روغن موتور
به دالیل زیر مصرف میشود:
¡¡روانکاری پیســتون ،رینگ پیســتون و سیلندر:
هنگام حرکت پیســتون در سیلندر یک الیه روغن
باقــی می مانــد .هنــگام کاهش ســرعت خودرو،
فشــار منفی بــاال ،این روغن را بــه داخل محفظه
احتــراق جــذب میکند .ایــن روغــن و الیه روغن
باقی مانده بر دیواره ســیلندر به همراه بنزین در
محفظه احتراق با دمای باال میسوزد.
¡¡روانکاری ساق ســوپاپهای هوا :روغن و هوای
ورودی با هم به درون محفظه احتراق جذب شده
و به همراه ســوخت میســوزند .دمای باالی گاز
حاصــل ،روغن مورد اســتفاده بــرای روانکاری
ساق سوپاپهای دود را نیز میسوزاند.
میــزان مصرف روغن بــه ویســکوزیته ،کیفیت و
نحوه استفاده از خودرو بستگی دارد.
هنگام رانندگی با ســرعت بــاال ،گاز دادن و ترمز
گرفتن مصرف روغن موتور را افزایش میدهد.
در موتور نو ،روانکاری پیســتون ،رینگ پیستون
و دیوارههــای ســیلندر جدیــد و آببندی نشــده،

اخطار

¡¡اهمیت کنترل سطح روغن موتور

یکــی از نکات مهم بــرای فعالیت عــادی خودرو،
کنتــرل ســطح روغن موتور به طور مداوم اســت.
بنابراین ،کنترل مرتب ســطح روغن موتور بسیار
حائــز اهمیت اســت .هــر بار موقع ســوختگیری،

سطح روغن موتور را نیز کنترل نمایید.

اخطار

در صــورت عدم کنترل مرتب ســطح روغن موتور،
به دلیل پایین بودن سطح روغن آسیب شدیدی به
موتور وارد میشود.

طوالنــی با خودرو رانندگی نکرده ،بلکه بالفاصله
برای تعمیر خودرو به نمایندگیهای مجاز شرکت

کرمان موتور مراجعه نمایید.

¡¡بوستر

بوســتر از طریــق فشــار منفــی ورودی موتور به
ترمزگیــری کمــک میکنــد .در صــورت خاموش

شــدن موتور موقع رانندگی ،برای توقف خودرو،
پدال ترمز را با نیروی بیشتری فشار دهید.

اخطار

در صورت خاموش کردن موتور ،پدال ترمز را مکرر

سیســتم ترمــز شــما از نــوع دومداره اســت .در

فشار ندهید ،چرا که هر بار فشار پدال ترمز اندکی
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ترمــز دیگــر بــاز هم عمــل میکند .در ایــن حالت

حتی در صورتی که کل فشار خالء مصرف شود باز
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¤ ¤سیستم ترمز

در صــورت فعالیت یکــی از مدارهای ترمز ،به مدت

صــورت از دســت دادن قــدرت یکــی از ترمزهــا،
فشــار دادن پدال ترمز سختتر از معمول بوده و
فاصله ترمزگیری افزایش مییابد.

از فشار خالء را مصرف میکند.

هم ترمزها عمل میکننــد .با این وجود ،به نیروی

بیشتری برای فشار پدال ترمز نیاز بوده و فاصله
ترمزگیری بسیار افزایش مییابد.

¡¡در صورت فرورفتن خودرو در آب

در صــورت شســتن خودرو یــا بارندگی شــدید،
الیهای از آب بر روی دیسک یا کاسه چرخ تشکیل

شده و بر نیروی ترمزگیری تأثیر منفی میگذارد.
بنابرایــن در صورت فرورفتــن ترمزها در آب ،به

خودروهای پیش رو و پشــت ســر توجه بیشتری
بنمایید ،با سرعت کمتر رانندگی کرده و هر بار آرام

پدال ترمز را فشــار دهید تا لنتهای ترمز خشک

شــده و کارکــرد ترمزها به حالت عــادی برگردد.

¡¡سیستم ترمز ضدقفل (دارای چراغ هشدار )ABS

ایــن سیســتم بــرای جلوگیــری از قفــل شــدن
چرخهــا موقع ترمزگیــری در جادههــای خیس و
لغزنــده طراحی شــده اســت .این سیســتم برای

اطمینــان از ثبــات خــودرو و کارکــرد فرماندهی

خودرو در شــرایط باال بســیار مؤثر است .هنگام
فعالیــت سیســتم ترمــز ضدقفــل ،ضربــان پدال

ترمــز را احســاس کرده و همچنیــن صدای آن را
میشــنوید .در این شــرایط باید پــدال ترمز را با

نیروی بیشتری فشار دهید و سپس سیستم ترمز

ضدقفل وارد عمل میشود.

هنــگام رانندگی با ســرعت بیشــتر از 20 Km/h

سیســتم ترمــز ضدقفل شــروع بــه کار کــرده و

پــس از کاهش ســرعت خودرو به زیر 20 Km/h
متوقف میشود.

اخطار

از اعتمــاد زیــاد بــه سیســتم ترمز ضدقفل خــودداری

استاندارد ســوار کنید .سیستم ترمز ضدقفل از

خــودرو کمــک میکند ،راننــده باید فاصله مناســب با

از طریق محاســبه ســرعت گردش هر چهار چرخ

زمانــی کــه موتــور اســتارت میخــورد یــا پــس

نمایید .با وجود اینکه سیستم ترمز ضدقفل به کنترل

طــور مــداوم صــدای کلیــک یــا صــدای موتــور از

خودروهای دیگر و ســرعت مناســب خــودرو را حفظ

از حرکــت خــودرو ،ممکــن اســت چنــد ثانیــه بــه
محفظــه موتــور شــنیده شــود .ایــن صــدا بیانگــر

کارکــرد تشــخیص عیــب اتوماتیــک سیســتم ترمــز
ضدقفــل میباشــد.

پس از فعال شــدن سیســتم ترمز ضدقفل ،ممکن

است حاالت زیر رخ دهد ،که بیانگر نقص نیست:
شــنیدن صدای فعالیت سیســتم ترمــز ضدقفل و

احســاس ضربان پدال ترمز همــراه با لرزش بدنه
محفظه موتور شنیده میشود.

¡¡پــس از پایان فعالیــت ترمز ضدقفل ،پــدال ترمز
اندکی به جلو حرکت میکند.

نمایــد؛ حتــی بــا وجود سیســتم ترمــز ضدقفــل ،این
سیســتم در پایداری خــودرو و کارکرد غربیلک فرمان

تأثیر اندکی دارد.

هنــگام رانندگــی در روزهای بارانی حتــی اگر قابلیت

حسگر ســرعت برای اندازهگیری سرعت خودرو
استفاده میکند .الستیکهای غیراستاندارد قادر

به اندازهگیری صحیح ســرعت چرخ نبوده و در

نتیجه مسافت ترمزگیری افزایش مییابد.

¡¡چراغ هشدار ""ABS

ضدلغزش الستیکها بیشــتر از توانایی مجاز باشد،
سیســتم ترمز ضدقفل قادر به کنترل خودرو نیســت.
سیســتم ترمز ضدقفل فاصله ترمزگیــری را کوتاهتر
نمیکند .در مقایســه با خودروهای فاقد سیستم ترمز

رانندگی با خودرو

خــودرو و غربیلــک فرمــان ،حتــی در صورتی که

خودرو پارک شــده باشــد باز هم صدای موتور از

بر روی چهار چرخ ،الســتیکهایی با مشــخصات

ضدقفــل ،در شــرایط زیــر ترمزگیــری در خودروهای

مجهز به " "ABSافزایش مییابد:

 رانندگــی در جادههای پر دســتانداز و جادههای
رانندگی با زنجیر چرخ

 رانندگی بر روی جادههای دارای اختالف ســطح
در تقاطعها

در صــورت قــرار داشــتن ســوئیچ خــودرو در

وضعیت روشــن " "ONاین چراغ هشــدار روشن
میشــود .در صــورت فعالیــت عــادی سیســتم

فصــل دوم

پوشیده از سنگ یا برف
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ضدقفــل ،چراغ چند ثانیه بعد خاموش میشــود.
ســپس ،در صورت بروز هرگونه اشــکال ،مجدد ًا

روشــن شــدن کوتاه مدت چراغ هشــدار سیستم

هنـگام روشـن شـدن چـراغ هشـدار"،"ABS

اخطار

روشن میشود.

سیسـتم ترمـز ضدقفـل عمـل نمیکنـد ،امـا
سیسـتم ترمـز بـه درسـتی عمـل میکنـد .موقـع

روشـن شـدن چـراغ هشـدار "( "ABSو خامـوش
بودن چراغ هشـدار سیسـتم ترمز) سیسـتم ترمز

ضدقفـل عمـل نخواهـد کـرد.

بنابرایــن در صــورت ترمــز اضطــراری یــا ترمــز

بــر روی جادههــای لغزنــده ،ممکــن اســت

چرخهــا قفــل شــود.

در صــورت بروز هر کدام از حــاالت زیر ،نقصی

در اجزای مانیتور شــده توســط سیســتم هشدار
دفترچهراهنما
لیفــان X60
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وجــود دارد .بالفاصلــه بــرای کنتــرل خــودرو
بــه نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتور
مراجعه نمایید.

¡¡هنگام قرار داشــتن ســوئیچ خودرو در وضعیت

ضدقفل بیانگر مشکل نمیباشد.

در صورت روشــن شدن چراغ هشدار سیستم ترمز
و چراغ هشــار ترمز ضدقفل ،خــودرو را در مکانی
امــن پارک کــرده و با نمایندگیهای مجاز شــرکت

کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

در این صورت ،ترمز ضدقفل عمل نکرده و همچنین
موقع ترمزگیری خودرو به شدت ناپایدار میشود.

¡¡آژیر ترمز

ترمز دیسکی دارای آژیری داخلی است که هنگام

ســاییده شدن بیش از حد لنتهای ترمز و نیاز به
تعویض لنتها ،صدای جی غ مانندی ایجاد میکنند.

در صــورت شــنیدن صــدای جیــغ یــا صــدای

اصطکاک موقع رانندگــی ،بالفاصله برای کنترل

روشــن " ،"ONچراغ هشدار روشــن نشده یا به

خــودرو و تعویــض لنــت ترمزهــا بــه نزدیکترین

¡¡هنــگام رانندگــی چــراغ هشــدار سیســتم ترمــز

نماییــد .در صورت به صدا درآمدن آژیر ،به مدت

طور مداوم روشن میماند.

ضدقفل روشن میشود.

نمایندگــی مجــاز شــرکت کرمان موتــور مراجعه

طوالنی رانندگی نکنید.

¤ ¤نکات سودمند هنگام بارگیری

لطف ًا دستورالعملهای زیر را مدنظر قرار دهید:

¡¡تا حد ممکن اجســام و بارهــای کمی در صندوق
عقــب قــرار داده و از محکــم بودن تمام اجســام

اطمینان حاصل نمایید.

¡¡تعــادل خــودرو را حفظ کرده و بارهــا را تا جای
ممکن در انتهای صندوق عقب قرار دهید.

¡¡بــرای صرفهجویی در ســوخت از حمل اجســام
سنگین غیرضروری خودداری نمایید.

¤ ¤سیستم تعلیق و شاسیها

اخطار

از دستکاری سیستم تعلیق یا شاسیها خودداری
نمایید ،چرا که فعالیت این سیستمها تغییر کرده
و کنترل خودرو را از دست خواهید داد.

فصل سوم
استارت زدن و رانندگی با خودرو
 ۱۱۶پیش از استارت موتور
 ۱۱۶استارت زدن موتور

 ۱۱۶کنترل ایمنی پیش از رانندگی
 ۱۱۷رانندگی در شرایط سخت
 ۱۱۸رانندگی در زمستان

 ۱۲۰نحوه صرفهجویی در مصرف سوخت و افزایش عمر مفید خودرو

¤ ¤پیش از استارت موتور

 .1پیش از ورود به داخل خودرو ،اطراف خودرو
را کنترل نمایید.

 .2صندلی ،زاویه پشــتی صندلی ،ارتفاع پشــت
سری و زاویه غربیلک فرمان را تنظیم نمایید.

 .3آینههای بغل و عقب را تنظیم نمایید.
 .4کمربند ایمنی خود را ببندید.

 .5تمام دربهای خودرو را ببندید.

پیــش از اســتارت زدن موتــور در صورت مجهز
بودن خودرو به سیســتم اعالم خطر با فشــار

دکمه "

" روی فرســتنده کنترل از راه دور،

سیستم را غیرفعال نمایید؛ در غیر این صورت

موتور استارت نمیخورد.
دفترچهراهنما
لیفــان X60

116

¡¡ب .استارت زدن موتور

لطف ًا پیش از استارت زدن از انجام تمامی مراحل
اطمینان حاصل نمایید.
استارت عادی
ســوئیچ را در وضعیت اســتارت " "STARTقرار
داده و موتــور را اســتارت بزنید .پس از روشــن
شدن موتور ،سوئیچ را رها کنید.
در صورت خاموش کردن موتور
روشدیگریرابرایاستارتزدنموتوربهکارگیرید.
در صورت عدم امکان روشن کردن موتور
مبحث "در صورت روشن نشدن خودرو" فصل 4
را مطالعه نمایید.

¤ ¤کنترل ایمنی پیش از رانندگی

پیــش از رانندگی ،کنتــرل ایمنــی را انجام دهید.

¤ ¤استارت زدن موتور

چند دقیقه وقت برای کنترل خودرو صرف نموده

¡¡الف .پیش از استارت

اخطار

 .1ترمز دستی را کنترل نمایید.

 .2تمــام چراغهــا و تجهیــزات جانبــی برقــی را
خاموش کنید.

 .3دسته دنده را در وضعیت خالص قرار دهید.
 .4سیستم اعالم خطر را غیر فعال نمایید.

و از رانندگی خود لذت ببرید.

در صورتــی کــه کنترل را در پارکینگ سرپوشــیده
انجام میدهید ،از تهویه مناسب پارکینگ اطمینان
حاصل نمایید.

¡¡کنترل پیش از استارت موتور

خارج خودرو
¡¡الســتیک :فشــار باد الســتیکها را با گیج فشار
اندازهگیــری نمــوده ،بــه دنبــال بریدگی ،آســیب
یا ســایش بیــش از حد بگردیــد( .صفحه  192را
مطالعه کنید).
¡¡مهره چرخ :از سفت بودن و وجود تمامی مهرهها
اطمینان حاصل نمایید.
¡¡نشــتی :پس از متوقف نمودن خودرو برای مدتی
کوتــاه ،عدم وجود نشــتی روغن یا هر گونه مایع
از زیرخودرو را کنترل نمایید.
ً
¡¡چکیدن آب از سیستم کولر کامال عادی است.
¡¡روشنایی :از فعالیت عادی چراغهای جلو ،چراغ
ترمز تــا چراغهــای موقعیت کوچــک ،چراغهای
راهنما و دیگر چراغها اطمینان حاصل نمایید.
داخل خودرو
¡¡الســتیک زاپــاس ،جک و آچــار چرخ :فشــار باد
الستیک زاپاس را کنترل نموده و از قرار داشتن آچار
چرخ و جک در محل خود اطمینان حاصل نمایید.
¡¡کمربنــد ایمنــی :قفــل شــدن صحیــح و محکــم
کمربندهــای ایمنــی را کنترل نمــوده ،عدم وجود
سایش ،خراشیدگی یا پارگی در تسمه کمربند را
بازدید نمایید.

¡¡چراغهای نشانگر و تجهیزات :از فعالیت صحیح

و عادی چراغ و تجهیزات بخصوص نشانگرها و
برفکزدا اطمینان حاصل کنید.

¡¡ترمز :وجــود فاصله کافی بین پــدال ترمز و کف

خودرو را کنترل نمــوده و عمل ترمزگیری عادی
را بازدید نمایید.

داخل محفظه موتور

¡¡فیــوز یــدک :از وجــود فیوزهــای یــدک کافــی با
آمپرهای مشخص شده درون جعبه فیوز اطمینان

¡¡ســطح مایع خنککننده :ســطح مایع خنککننده
را کنتــرل نمایید (برای اطالع از جزئیات بیشــتر

بخش  7-2را مطالعه کنید).

¡¡باتریهــا و کابلهــا :عــدم وجــود خوردگــی و

شلنبودن سر باتری یا هر گونه ترک در اتصاالت
را کنتــرل نمــوده ،اتصــال صحیــح کابلهــا را
بررسی نمایید.

کنترل نمایید.

¡¡لولههای سوخت :عدم وجود نشتی یا شلنبودن
اتصاالت لولهها را بررسی کنید.

(بــرای اطــاع از جزئیات بیشــتر بخــش  7-2را
مطالعه کنید).

پس از استارت زدن موتور

¡¡سیســتم اگزوز :عدم وجود نشــتی گاز را کنترل
نمــوده ،در صــورت وجــود هــر گونــه نشــتی،

بالفاصلــه آن را تعمیــر نماییــد (مبحث "هشــدار

سیستم اگزوز" در فصل  2را مطالعه نمایید).

هنگام رانندگی

¡¡تجهیــزات :از فعالیت عادی تمامی نشــانگرها و
درجهها اطمینان حاصل نمایید.

¡¡ترمــز :در مکانــی ایمــن از فعالیــت صحیــح
خــودرو و بــه یــک طــرف کشــیده نشــدن آن

اطمینــان حاصــل نماییــد.

بــه نحوه ترمزگیــری دقت نموده و برای شــنیدن

صداهای غیر عادی دقت نمایید.

موقــع روشــن بــودن موتــور ،دود بــا دمای بــاال خارج
میشود .بنابراین افراد و مواد قابل اشتعال باید از لوله
اگزوز دور نگه داشته شوند.

از روشن نگهداشتن در جای خودرو یا پارک خودرو
بر روی مواد قابل اشــتعال همانند علف ،برگهای
خشک ،کاغذ و پارچه خودداری نمایید.

¤ ¤رانندگی در شرایط سخت

 .1متوقف نمودن خودرو
هنــگام روشــن بــودن موتور بــه ویــژه موقع کار
کردن در دور باال و با قدرت زیاد نباید خودرو را
بــه طور ناگهانی متوقف نمایید .خودرو را پس از
 3الی  5دقیقه رانندگی با سرعت کم متوقف کنید.

 .2رانندگی در باران یا حرکت در آب
هنگام رانندگــی در جادههای خیس ،موقع بارش
باران و یا رانندگی درون آب در روزهای عادی از
بسته بودن فیلتر تمیز کننده هوا اطمینان حاصل
نمایید؛ در غیر این صورت ممکن اســت آب وارد
ســیلندر موتور شــده و به اجزای خودرو از قبیل
میله اتصال موتور آسیب وارد نماید.
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فصــل سوم

¡¡کابلها :عدم وجود آسیب و شلنبودن کابلها را

نموده و سطح سوخت را بررسی کنید.

استارت زدن و رانندگی با خودرو

حاصل نمایید.

¡¡سطح سوخت :خودرو را در مکانی مسطح پارک

اخطار

 .3گرم کردن موتور در زمستان
در زمســتان دمای هوا نســبت ًا پایین بوده ،غلظت
روغــن افزایــش یافتــه و اثر روانکاری آن بســیار
پایینتــر از تابســتان میباشــد ،بنابرایــن نبایــد
بالفاصله پس از اســتارت زدن موتور با دور باال

و ســرعت زیاد رانندگی نمود .اجازه دهید با چند
دقیقــه کار کردن درجا موتور گرم شــود تا دمای

روغن موتور و مایع خنک کننده افزایش یابد.

ســرعت را کاهــش دهیــد؛ در غیــر ایــن صورت

الستیک یا چرخها آسیب میبینند.

در صــورت رانندگــی در مســافت طوالنــی در

¡¡در صورتی که خودرو بر روی شــیب پارک شــده

ســرپایینی ،ســرعت را کم کــرده ،دنــده را کاهش

خیابان چرخانده و برای پیشگیری از سرخوردن،

پــدال ترمز منجر به داغ شــدن و در نتیجه فعالیت

اســت ،چرخهــای جلــو را به ســمت جــدول کنار
ترمــز دســتی را فعال نمایید .در صــورت نیاز از

مانع پشت چرخها استفاده نمایید.

¡¡در هنــگام شستشــوی خــودرو یا عبــور از میان

دهیــد .بــه خاطر داشــته باشــید که فشــار مداوم

غیرعادی ترمزها میشود.

هنگام افزایش ســرعت ،افزایش یــا کاهش دنده یا
ترمزگیری در ســطح جادههای لغزنده ،به شــدت

فقــط پس از روانــکاری کامل موتــور ،میتوان با

آب ممکن اســت ترمزها خیس شــوند .در مکانی

موتــوری که روانکاری نشــده ،اجــزای موتور به

صورت وجود اشکال در ترمزها به دلیل رطوبت،

هنگام خیس بــودن لنت ترمزها بــه رانندگی عادی

¡¡هنگام وزش بادهای مخالف آهسته رانندگی کنید.

فشاردهید .چنانچه کارکرد ترمزها ،عادی نیست

ترمزگیــری به شــدت افزایش یافته و ممکن اســت

¡¡هنگام رانندگی در کنار جدولهای بغل خیابان به

شرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

خــودرو رانندگــی کــرد .در صــورت رانندگــی با

شدت ساییده شده ،حتی ممکن است گیر کنند.

در نتیجه راحتتر میتوان خودرو را کنترل نمود.
صحیح را حفظ نمایید.
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آهســتگی رانندگی نموده و در حد امکان فاصله

¡¡از رانندگی بر روی اجسام بلند و نوک تیز یا دیگر
این صورت الســتیکها به طور غیر عادی آسیب

خواهند دید.

¡¡هنگام رانندگی بر روی جادههای پر دســتانداز،

ایمــن فعالیت عادی ترمزهــا را کنترل نمایید .در
موقــع رانندگــی با دقــت و به نرمی پــدال ترمز را

خــودرو را متوقف نموده بــا نمایندگیهای مجاز

توجه

پیــش از رانندگی ،از آزاد بودن کامل ترمز دســتی و
خاموش شــدن چراغ نشانگر ترمز دستی اطمینان

حاصل نمایید.

چنــد دقیقه در دور درجا موتور را روشــن نگه دارید
تا گرم شود.

مراقــب باشــید .گاز دادن یــا ترمــز گرفتن شــدید
میتواند منجر به لغزش خودرو شود.

ادامه ندهید .در صورت خیس بودن لنتها ،فاصله

موقع ترمزگیری خودرو به یک طرف کشیده شود.
در این شرایط ترمز دستی نیز نمیتواند خودرو را
بالفاصله متوقف کند.

¤ ¤رانندگی در زمستان

از وجود ضد یخ درون مایع خنک کننده اطمینان
حاصل نمایید.
ک کننده توصیه شــده شــرکت
فقــط از مایــع خن 
کرمان موتور استفاده نمایید.

غلظــت روغنهــا بخــش  7-2را مطالعــه نمایید.

درزمستانممکناستترمزدستییخبزند،بنابراین

از مایــع خنــک کننده مناســب بــرای دمــای هوا
استفاده نمایید.

اســتفاده از روغن مخصوص تابســتان در فصل

در هــوای ســرد از ترمز دســتی اســتفاده نکنید.

آسیب خواهد زد.

میگــردد .در صورت عدم اطمینان از نوع روغن،

گذاشــته ،پشــت چرخها بلوک مانع قرار دهید .از

مایع خنک کننده نامناسب به سیستم خنک کننده

توجه

هرگز از آب خالص استفاده نکنید.

زمســتان منجر به بروز مشکل وقت استارت زدن
بــه نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتور
مراجعه نمایید.

از یخ زدن قفل دربها پیشگیری نمایید.

بنابراین برای کمک به استارت زدن در زمستان،
باتری باید دارای شــارژ کافی باشد .نحوه کنترل
چشــمی باتریها در بخش  7-3شــرح داده شده

اســت .همچنیــن میتوانید برای بازرســی باتری
بــه نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتور

از مناســب بودن غلظت روغن بــرای رانندگی در
زمستان اطمینان حاصل نمایید.

بــرای اطــاع از جزئیــات و توصیههــا در مــورد

آزاد کردن آن مشکل میشود.

برای پیشــگیری از یــخ زدن قفــل دربها محلول
اسپری نمایید.

فرمانگیری سخت خواهد شد.

از محلولهــای شیشــه شــوی دارای ضــد یــخ
استفاده نمایید.

ایــن محصــول در نمایندگیهــای مجــاز شــرکت

کرمان موتور موجود میباشد.

اخطار

از ضــد یخ یــا دیگر محلولهای مشــابه بــه عنوان
شیشه شوی اســتفاده نکنید؛ در غیر این صورت

به رنگ بدنه خودرو آسیب وارد میشود.

بــرف و یــخ جمــع شــده زیــر گلگیرهــا منجــر به

هنــگام رانندگــی در هوای ســرد زمســتان ،عدم

وجود برف و یخ زیر گلگیرها را کنترل نمایید.

هنگام رانندگی در هوای سرد زمستان ،تجهیزاتی

چــون زنجیــر چرخ ،یــخ تــراش بــرای پنجرهها،

کیســه شــن یا نمک ،چــراغ قوه ،یــک بیل کوچک
و کابلهای اتصالی را همراه داشــته باشید تا در

مواقع اضطراری بتوانید از آنها استفاده کنید.
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مراجعه نمایید.

دلیل قرار گرفتن در معرض برف و باران یخ زده،

استارت زدن و رانندگی با خودرو

باتری و کابلها را کنترل نمایید

ترمز دســتی استفاده نکنید؛ چون ترمز دستی به

برف و یخ جمع شده زیر گلگیرها را پاک کنید.

ضــد یــخ یــا گلیســیرین را درون ســوراخ قفــل،

هوای سرد میزان شارژ باتری را کاهش میدهد،

هنــگام پارک ،دســته دنده را در دنــده مورد نظر

¤ ¤نحوه صرفهجویی در مصرف سوخت و
افزایش عمر مفید خودرو

صرفهجویــی در مصرف ســوخت عمل ســادهای

جلوگیــری نماییــد :در صورت پــارک خودرو به

است که عمر مفید خودرو را نیز افزایش میدهد.

مدت طوالنی ،در مکانی خلوت بهتر اســت موتور

تعمیرات و صرفهجویی در مصرف سوخت ارائه

¡¡از رانندگــی با موتور خاموش ،یا رانندگی با دور

در زیــر نکات ســودمند بــرای کاهــش هزینههای
شده است:

¡¡فشــار بــاد الســتیک را در میزان صحیــح تنظیم
نماییــد :فشــار بــاد ناکافــی منجــر به ســایش

الســتیکها و هدر رفتن سوخت میگردد .بخش

 7-2را مطالعه نمایید.

را خاموش نموده و هنگام نیاز ،روشن کنید.

موتور باال خودداری نمایید :براســاس شــرایط

جاده ،دنده مناسب را انتخاب نمایید.

¡¡از افزایــش یــا کاهــش مداوم ســرعت خــودداری
نماییــد :رانندگــی بــا توقفهــای مکــرر میزان

مصرف سوخت را افزایش میدهد.

¡¡از قــرار دادن بارهــای غیــر ضــروری در خودرو

¡¡از توقــف یــا ترمــز غیــر اضطــراری خــودداری

وارده بــه موتــور را افزایــش داده و منجــر بــه

ســرعت خــودرو را براســاس شــرایط جــاده به

خــوداری نماییــد :بارهــای بیش از حد ،فشــار

دفترچهراهنما
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ناگهانی خودداری نمایید .با دنده مناسب برانید.

¡¡از درجــا کار کــردن موتــور بــرای مــدت طوالنی

مصرف بیشتر روغن میگردد.

¡¡از گــرم کــردن موتور برای مدت طوالنــی خودداری

هــر میزان ســرعت خــودرو افزایش یابــد ،میزان
مصرف سوخت نیز بیشتر میشود.

¡¡باالنــس چرخهــای جلــو را کنتــرل نماییــد :از
برخــورد بــا لبههــای جــاده خــودداری نمایید و

در جادههــای پردســتانداز به آهســتگی برانید.
باالنس نامتناسب چرخهای جلو منجر به سایش
زود هنگام الســتیکها و افزایش فشار وارده بر

موتور شــده و در نتیجه میزان مصرف ســوخت

نماییــد :بــرای به حداقل رســاندن زمــان توقف،

صورت یکنواخت تنظیم نمایید؛ برای پیشگیری از

نماییــد :ایــن عمل عالوه بر این که فشــار وارده

¡¡شاســیها را از هــر گونــه گل و مــواد زائــد تمیز

ترمزهای اضطراری و کاهش سایش ترمزها ،در

بــه خودرو را کاهش میدهد ،از خوردگی و زنگ

¡¡در حد امکان از رانندگی در مناطقی با بار ترافیکی

¡¡خــودرو را در بهتریــن شــرایط کاری نگهداریــد:

¡¡بــرای مدت طوالنی پای خود را روی پدال ترمز یا

سوپاپ نامناســب ،شــمعهای کثیف ،ترمزهای

نمایید :پس از فعالیت منظم موتور ،اقدام به رانندگی

در زمستان به زمان بیشتری نیاز دارد.

خودداری نمایید.

¡¡به طور آهسته و پایدار گاز بدهید :از حرکت

مصرف سوخت میگردد.

¡¡در بزرگراهها با سرعت مناسب رانندگی نمایید:

را افزایش میدهد.

جادهای با بار ترافیکی ،فاصله الزم را حفظ نمایید.

نمایید .به خاطر داشته باشید که گرم نمودن موتور

کالچ قــرار ندهید :این عمل منجر به ســایش زود

هنگام و داغ شــدن بیش از حد قطعات و افزایش

زدن قطعات نیز جلوگیری میکند.

بــه دلیــل کثیف بودن فیلتر تمیــز کننده هوا ،لقی

تمیز نشــده ،روغن و روانکار نامناسب ،کارکرد

موتــور کاهــش یافتــه و میزان مصرف ســوخت

افزایش مییابد.

بــرای افزایــش عمر مفیــد تمام قطعات خــودرو و

کاهــش هزینههای نگهــداری ،تعمیــرات دورهای

را انجــام دهیــد .در صــورت رانندگی مــداوم در
شــرایط بــد آب و هوایــی تعمیــرات در دورههای
زمانــی کوتاهتــری بایــد انجام شــود (فصل  6را
مطالعه نمایید).

هنــگام رانندگی در سراشــیبی ،موتــور را خاموش
نکنید ،هنگام خاموش نمودن موتور بوستر ترمز
و فرمــان هیدرولیک به طور ناقــص عمل نموده و

همچنین سیستم کنترل گازهای خروجی نیز عمل

نخواهد کرد.

استارت زدن و رانندگی با خودرو

اخطار
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فصل چهارم
نحوه رفتار در مواقع اضطراری
 ۱۲۴روشن نشدن خودرو

 ۱۲۶خاموش کردن موتور هنگام رانندگی
 ۱۲۶داغ شدن بیش از حد موتور
 ۱۲۷پنچر کردن الستیک
 ۱۳۱گیر کردن خودرو

 ۱۳۲بکسل نمودن خودرو

¤ ¤روشن نشدن خودرو
¡¡الف .بازرسی ابتدایی

از روشــن نمودن موتور به روش هل دادن یا بکسل

ابتــدا از اســتارت زدن موتور بــه روش صحیح و

نمــودن خــودداری نماییــد .در غیــر ایــن صورت

فصــل  3اطمینان حاصل نموده ،میزان ســوخت

بــه تصــادف گــردد .همچنیــن ممکــن اســت مبدل

براســاس مبحث "نحوه اســتارت زدن موتور" در

را کنترل نمایید.

در صورت نچرخیدن یا آهسته چرخیدن موتور

 .1محکــم و تمیــز بــودن اتصــاالت باتــری را
کنتــرل نماییــد.

 .2چراغ ســقفی عقب را روشــن نموده و شــرایط
باتری را کنترل کنید.

 .3در صورت تخلیه باتری ،چراغ روشن نشده یا
با نور ضعیف روشــن شده و خودرو استارت

دفترچهراهنما
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اخطار

نمیخــورد .با اســتفاده از باتری کمکی موتور

را روشن نمایید .مبحث "روشن نمودن موتور

با اســتفاده از باتری کمکــی" در بخش (پ) را
مطالعه نمایید.

در صــورت روشــن شــدن چــراغ ســقفی عقب و

روشــن نشــدن موتور ،میبایســت برای تعمیر و
یا تنظیــم موتور بــا نمایندگیهای مجاز شــرکت
کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

ممکن اســت قطعات خودرو آســیب دیــده یا منجر
کاتالیزوری سه منظوره بیش از حد داغ شده منجر
به آتشسوزی شود.

در صــورت چرخیــدن موتــور با ســرعت عادی و
روشن نشدن موتور
 .1ســوئیچ موتور را در وضعیت تجهیزات جانبی
" "ACCیــا قفــل " "LOCKقرار داده و ســپس
موتور را استارت بزنید.
 .2در صورتی که موتور روشــن نمیشود ،ممکن
اســت بر اثر اســتارت زدن مکــرر "موتور خفه
کرده باشد" .بخش (ب)" :استارت زدن موتور
خفه کرده" را مطالعه نمایید.
 .3در صــورت عــدم روشــن شــدن موتــور ،برای
تعمیــر یا تنظیم موتور ،با نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

¡¡ب .استارت زدن موتور خفه کرده

در صــورت روشــن نشــدن موتور ،ممکن اســت

بدلیل استارت زدن مکرر ،موتور خفه کرده باشد.
در ایــن شــرایط بــه مــدت  5ثانیه پــدال گاز را تا

انتهــا فشــار داده و در همان حال ســوئیچ را در
وضعیت اســتارت " "STARTقرار داده و سپس
رهــا کنیــد .مجدد ًا در حالــی که پــدال گاز را رها
کردهاید ،استارت بزنید.
چنانچــه پــس از  5ثانیــه اســتارت زدن ،موتــور
روشــن نشد ،سوئیچ را رها کرده ،پس از گذشت
چند دقیقه استارت بزنید.
در صورت روشــن نشــدن موتور ،بــرای تعمیر و
یــا تنظیم موتــور ،با نمایندگیهای مجاز شــرکت
کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

توجه

هرگز بیش از  3تا  5ثانیه موتور را استارت نزنید،

در غیــر این صورت موتــور و مدارهای آن بیش از
حد داغ میشوند.

¡¡پ .روشن نمودن موتور با استفاده از باتری کمکی
برای پیشگیری از آسیب جسمی شدید و همچنین
خســارت دیدن خودرو یا اتصــاالت الکتریکی آن

به دلیــل انفجار باتــری ،زنگزدگــی الکترودها و

اجــزای الکتریکــی ،از دســتورالعمل زیــر به دقت
تبعیت نمایید.

در صــورت عــدم تســلط ،انجــام ایــن کار را از
نمایندگیهای مجهز شرکت کرمان موتور بخواهید.

اخطار

باتــری حــاوی مایــع خورنــده و ســمی میباشــد.

توجه

باتری قابل شــارژ باید از نوع  12ولت باشد ،پیش

مراحلروشنکردنموتوربااستفادهازباتریکمکی

پوســت یا داخــل چشــمها ،بالفاصلــه لباسهای

آغشــته بــه اســید را در آورده و آن بخــش را با آب
فراوان شسته ،سپس به پزشک مراجعه نمایید.

گاز خروجــی از باتریها در صــورت قرار گرفتن در

خودروهــا با یکدیگر اطمینــان حاصل نمایید.

را خاموش نمایید.

 .2در صورتــی کــه موتــور خــودرو دارای باتری

اتصال قطب مثبت ()+

کابل کمکی

کابل کمکی

کمکی روشــن نیست ،موتور را استارت زده و
چند دقیقه روشن بگذارید.

هنگام روشن کردن موتور با استفاده از باتری

کمکی ،پای خود را به آرامی روی پدال گاز گذاشته
و دور موتور را در حدود 2000 rpmقرار دهید.

روشــن کردن موتور با اســتفاده از باتری کمکی از

 .3کابلها را به ترتیب  b، cو  aمتصل نمایید .

کشیدن یا روشن کردن کبریت خودداری نمایید.

باتری خالی متصل نمایید.

کابلهای اســتاندارد اســتفاده نموده ،از ســیگار

اتصال قطب
مثبت ()+

 .aسر کابل مثبت ( )+قرمز رنگ را به قطب مثبت ()+

باتری خالی
باتری کمکی

اتصال قطب منفی ()-

 .cســر کابــل منفی ( ) -ســیاه رنــگ را به باتری
کمکی متصل نمایید.
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معرض شعله یا جرقه قابل انفجار میباشد .موقع

باتری کمکی

نحوه رفتار در مواقع اضطراری

پاشــیدن اسید سولفوریک به پوســت ،لباسها و

تمامی چراغها و تجهیزات جانبی غیر ضروری

در صــورت پاشــیدن الکترولیــت باتــری بــر روی

باتری خالی

 .1در صورتــی کــه باتــری کمکــی داخــل خودرو

بنابراین موقع روشــن کردن موتور با اســتفاده از

بدنه خودرو جلوگیری نمایید.

مثبت ( )+باتری کمکی متصل نمایید.

از اطمینان از نوع باتری ،اقدام نکنید.

دیگــری قــرار دارد ،ابتــدا از عدم تمــاس بدنه

باتــری کمکی از عینک محافظ اســتفاده نموده ،از

 .bســر دیگر کابل مثبت ( )+قرمز رنگ را به قطب

 .dانتهای دیگر کابل منفی ( ) -ســیاه رنگ را به
بدنه خودرو دارای باتری خالی متصل نمایید.

نقاط اتصال در تصویر زیر مشخص میباشد.

آرامی پدال گاز را فشــار دهید و دور موتور را
تا  2000 rpmافزایش دهید.

 .5کابلهــا را بــه دقت بــه ترتیب معکــوس ابتدا
کابل منفی و سپس کابل مثبت جدا نمایید.

در صورتــی کــه باتری بــه دلیــل نامعلومی خالی

شــده است (به طور مثال چراغها هنوز روشن
میشــوند) بــا نمایندگیهــای مجــاز شــرکت

کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

¤ ¤خاموش کردن موتور هنگام رانندگی
از اتصــال کابــل کمکــی بــه بخشهــای متحــرک
موتور خودداری نمایید.
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توجه

بــرای پیشــگیری از آســیب جســمی موقــع اتصال
کابلها ،به باتری نزدیک نشده و کابلهای کمکی را
بــه هیچ نقطهای جز نقاط اتصال صحیح یا نقطه

ارت متصل نکنید.

 .4بــه روش عــادی موتــور را روشــن نمایید .به

در صورت خاموش شدن موتور هنگام رانندگی

 .1به آهستگی سرعت خودرو را کاهش داده و به
دقــت خودرو را از جاده خارج نموده و در مکانی

امن قرار دهید.

 .2چراغهــای اعــام خطــر (فالشــر) را روشــن
نمایید.

 .3سوئیچ خودرو را در وضعیت تجهیزات جانبی
" "ACCیا قفل " "LOCKقرار داده ،مجدد ًا موتور
را استارت بزنید.

در صورتــی که موتور روشــن نمیشــود ،مبحث
"روشن نشدن موتور" را مطالعه نمایید.

توجه

در صورتی که موتور خاموش شــود ،ترمز و فرمان
هیدرولیک عمل نخواهند کرد .بنابراین فرمان دادن
و ترمزگیری سختتر خواهد بود.

¤ ¤داغ شدن بیش از حد موتور

در صورتــی کــه چــراغ نشــانگر دمــای مایــع
خنککننــده در محــدوده داغ قرار گیــرد ،صدای
ضربه زدن یا بنگ از موتور شنیده شود ،یا قدرت
موتــور کاهش یابد ،ممکن اســت موتور داغ کرده
باشد .لطف ًا مراحل زیر را انجام دهید:
 .1خودرو را از جاده خارج نموده ،در مکانی ایمن
پارک نموده و چراغهای اعالم خطر (فالشــر)
را روشن نمایید .دسته دنده را در دنده خالص
قرار داده ،ترمز دســتی را درگیــر نمایید و در
صورت روشن بودن کولر ،آن را خاموش نمایید.
 .2در صــورت خــروج بخــار مایع خنــک کننده از
رادیاتــور ،موتــور را خاموش نماییــد .پس از
قطع شــدن بخــار ،درب موتور را بــاز نمایید.
در صورتــی که بخار یا مایع از رادیاتور خارج
نمیشود ،موتور را روشن نگه دارید.

اخطار

برای پیشــگیری از آســیب جســمی تا توقف کامل و

خــروج بخار از رادیاتــور ،درب موتور را باز نکنید.

خروج بخار یا مایع بیانگر وجود فشار باالست.

 .3عدم وجود نشــتی از رادیاتور ،شیلنگها و زیر
خودرو را کنتــرل نمایید .با وجود این چکیدن
قطرات آب از کولر کام ًال عادی است.

اخطار

را از قطعــات متحــرک موتور هماننــد پرههای فن و

تسمه دور نگهدارید.

 .3ترمز دستی را درگیر نموده و دسته دنده را در

خنــک کننده بیانگر وجود نشــتی در سیســتم

 .4تمامی سرنشــینان را از خودرو خارج نموده و

ســطح صحیح پــر کنیــد .کاهش شــدید مایع
میشــود .در ایــن صورت برای کنتــرل فوری
خودرو با نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمان
موتورتماس حاصل نمایید.

اخطار

از بــاز نمودن درب رادیاتور موقع داغ بودن موتور و

رادیاتــور خودداری نمایید .بخــار و مایع داغ بر اثر
فشــار شــدید خارج شده ،ممکن اســت منجر به وارد

آمدن آسیب شدید جسمی گردد.

¤ ¤در صورت پنچر شدن الستیک

 .1به آهســتگی ســرعت را کاهــش داده و با دقت

خــودرو را از جــاده خارج نمــوده و در مکانی
امــن دور از ترافیــک عبــوری قــرار دهیــد .از

پارک کردن در سمت چپ جاده و در مسیر پر
سرعت خودداری نمایید.

دنده خالص قرار دهید.

در مکانی ایمن قرار دهید.

 .5دستورالعمل زیر را به دقت مطالعه نمایید.

برای پیشگیری از آسیب جسمی موقع استفاده از
جک باال برنده به نکات زیر توجه فرمایید:

از دستوالعمل جک زدن پیروی نمایید.

از قرار دادن هر یک از اعضای بدن زیر خودرویی
که توسط جک باال رفته خودداری نمایید.

هنگام قرار داشــتن خودرو روی جک از اســتارت
زدن یا کار کردن با موتور خودداری نمایید.

خودرو را در مکانی مســطح و سفت پارک نموده،
ترمز دســتی را محکــم درگیر کرده و دســته دنده

را در وضعیــت خــاص قــرار دهیــد .در صــورت
ضرورت پشــت الســتیک در جهت مورب الستیک

پنچر مانع قرار دهید.
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 .4در صورت نشــتی مایع خنک کننده ،بالفاصله
موتور را خاموش نموده و با نمایندگیهای مجاز
شــرکت کرمان موتور تمــاس حاصل نمایید.
 .5در صــورت عدم مشــاهده نشــتی ،مخزن مایع
خنــک کننــده را کنترل نماییــد .در صورتی که
مخزن خالی اســت ،موقع روشن بودن موتور،
مخزن را پر کنید.

میــزان مایــع خنــک کننــده را کنتــرل نمایید.
در صــورت ضــرورت ،مخــزن را مجــدد ًٌا تــا

خطر (فالشر) را روشن کنید.

نحوه رفتار در مواقع اضطراری

هنگام روشن بودن موتور دستها و لباسهای خود

 .6پــس از کاهــش دمــا تــا حــد عــادی ،مجــدد ًا

 .2موتــور را خامــوش نمــوده و چراغهــای اعالم

اخطار

از قرار گرفتن جک در نقطه صحیح اطمینان حاصل

نماییــد .قرار دادن جک در مکان نادرســت منجر به
خسارت دیدن خودرو یا افتادن خودرو از روی جک
و آسیب جسمی میگردد.

هرگز به زیر خودروی قرار گرفته بر روی جک نروید.

فقط هنگام تعویض الستیک ،خودرو را توسط جک
بلند نمایید.

در صورت قرار داشــتن سرنشینان داخل خودرو از
بلند کردن خودرو بوسیله جک خودداری نمایید.

اخطار

از رانندگــی بــه مــدت طوالنــی یــا بــا ســرعت بــاال
بــا الســتیک زاپــاس خــودداری نماییــد ،حداکثــر
ســرعت رانندگــی بــا الســتیک زاپــاس 90 Km/h

و در مســافت  50کیلومتــر میباشــد .توصیــه

 .2جک

 .3الستیک زاپاس

در صورتــی کــه شــخص ًا پنچرگیــری مینمایید،
میبایست با نحوه استفاده ،محل قرارگیری جک

و دیگر ابزار آشنایی داشته باشید.

میشــود برای تعویض الســتیک به نمایندگیهای
مجــاز شــرکت کرمــان موتــور مراجعــه نماییــد.

¡¡ابزار مورد نیاز پنچرگیری و الستیک زاپاس

از قرار دادن اجسام زیر یا روی جک هنگام باال بردن
خودرو پرهیز نمایید.

خودرو را فقط تا ارتفاعی باال ببرید که بتوان چرخ
را خارج نمود.
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محل اتصال جک را بچرخانید.

توجه

¡¡برداشــتن :اتصال را مطابق فلش  1بچرخانید تا
جک شل شود.

با الستیک پنچر حتی برای مسافت کوتاهی رانندگی
نکنیــد .در غیر این صورت دچار آســیب غیر قابل

تعمیر خواهد شد.

تمامی ابزار مورد نیاز و الستیک زاپاس را خارج
نمایید.

 .1جعبه ابزار

¡¡جا سازی :اتصال را مطابق فلش  2بچرخانید ،تا

جک محکم قرار گیرد و در صورت بروز تصادف
یــا ترمــز اضطــراری ،جــک از محــل خــود تکان
نخورد.

برای جلوگیری از لغزیدن خودرو هنگام استفاده
از جــک ،در جهت مورب الســتیک پنچــر ،جلوی
چرخ مانع قرار دهید.
برای قــرار دادن مانع توصیه می شــود ،مانع را
جلوی چرخ جلویی یا پشت چرخ عقبی قرار دهید.

¡¡تنظیم جک

¡¡باز نمودن مهرههای الستیک
پیــچ نگهدارنــده الســتیک زاپــاس را بــاز نموده،

الستیک زاپاس را خارج کنید.

الســتیک زاپاس را به نحــوی درون صندوق عقب

جک را مطابق تصویر در نقاط جک گذاری قرار دهید.

قــرار دهید که ســمت بیرونی آن باال قــرار گیرد و

در جهــت عکس خارج نمودن آن را جا بزنید تا در

اطمینان حاصل نمایید.

صورت تصادف یا ترمز ناگهانی جابجا نشود.

¡¡مانع گذاشتن جلو چرخها

کرده ،اما خارج نکنید.
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تمامــی مهرههای الســتیک پنچر را پیــش از بلند
نمودن خودرو شل کنید.
بــرای باز نمودن مهرهها ،آچار چرخ را در خالف
جهت عقربههای ســاعت بچرخانید .برای داشتن
حداکثر گشــتاور ،آچــار چرخ را نگهداشــته و آن
را به ســمت باال بکشید؛ مراقب باشید آچار چرخ
از روی مهــره نلغزد.مهرهها را یک و نیم دور باز

¡¡بلند کردن خودرو

نحوه رفتار در مواقع اضطراری

از قرار داشتن جک بر روی زمین مسطح و سفت

خودرو را تا ارتفاعی که بتوان الستیک زاپاس را
نصب نمود ،بلند کنید.
پیــش از بلند کــردن خودرو ،آچار جــک را درون
جــک قــرار داده (اتصــال شــل) ســپس در جهت
عقربههای ســاعت بچرخانید .پس از تماس جک
بــا خودرو و کمی باال رفتن خودرو ،قرار داشــتن
جک در محل صحیح را کنترل نمایید

¡¡تعویض چرخ

پیــش از نصب چرخها تمامــی زنگزدگیها را با
بــرس ســیمی تمیز نماییــد .تماس نادرســت بین
ســطوح فلزی موقع نصب ،ممکن اســت منجر به
شل شدن مهرههای چرخ و در نتیجه خارج شدن
چرخ هنگام رانندگی شود.

¡¡نصب مجدد مهرههای چرخ

تمام مهرههای چرخ را نصب نمایید.
پس از نصب مهرهها( ،شــکل هرمی مهره باید به
ســمت داخل باشــد) مهرهها را کام ًال سفت کنید.
چرخ را به ســمت داخل فشــار داده و در صورت
امکان مهرهها را سفتتر کنید.

اخطار

از روغنکاری یا روانکاری پیچها یا مهرهها خودداری

نماییــد ،چرا که ممکن اســت مهرهها خیلی ســفت
شده و یا حتی پیچها آسیب ببینند .همچنین مهره

ممکن است شل شــده و الستیک خارج شده منجر

به تصادف شدید گردد .در صورت وجود روغن یا

روانکار بر روی پیچها یا مهرهها آن را تمیز نمایید.

¡¡پایین آوردن خودرو
دفترچهراهنما
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مهرههایچرخرابرداشتهوچرخزاپاسراجابزنید.
الستیک زاپاس را در محل نصب بچرخانید.
پیچهــا را در ســوراخهای چرخ جا بزنید .ســپس
چرخ را بلند کنید که پیچهای باالیی درون مهرهها
جا بخورد .الســتیک را چرخانده و به سمت عقب
فشار دهید تا بقیه پیچها نیز درون مهرهها بیافتد.

خــودرو را کام ًال پاییــن آورده و مهرههای چرخ را
سفت نمایید.
بــرای پاییــن آوردن خــودرو ،جــک را در خــاف
جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
بــرای ســفت کــردن مهرههــا ،از آچــار چــرخ
استفادهنمایید .از هیچ گونه ابزار یا اهرمی به جز
دست خود استفاده نکنید .از قرار داشتن ،آچار به
طور محکم بر روی مهرهها اطمینان حاصل نمایید.
مهرهها را بر اساس ترتیب مشخص شده در تصویر
سفت نموده ،هر بار آنها را محکم کنید ،این عمل
را آنقــدر تکرار کنید تا همه مهرهها محکم شــود.
هنگام پاییــن آوردن خودروها ،برای پیشــگیری از
آســیب جســمی از دور بودن تمامی افراد از خودرو
اطمینان حاصل نمایید.

پس از تعویض الســتیک از آچار چرخ با گشــتاور
 120N•mبــرای ســفت کــردن مهرههــا اســتفاده
نماییــد .در غیــر این صــورت مهرهها شــل ،چرخ

خارج شده و منجر به تصادفات شدید میگردد.

خودداری نمایید .حداکثر ســرعت برای رانندگی با
الستیک زاپاس  90 Km/hو در مسافت  50کیلومتر

میباشد.

پیش از رانندگی از قرار داشــتن محکم تمامی ابزار
و الســتیک زاپــاس در محل خــود اطمینان حاصل

نماییــد تا امکان آســیب جســمی در صــورت بروز

تصادف یا ترمز ناگهانی کاهش یابد.

اخطار

هنــگام راندن خودروی گیر کــرده در صورت وجود
افراد یا اجسام در نزدیکی خودرو از حرکت به جلو

و عقب برای خارج نمودن آن ،اجتناب نمایید ،چرا
که ممکن اســت خــودرو به طور ناگهانی به ســمت
جلو یــا عقب حرکت کــرده ،منجر به آســیب دیدن

افراد یا خسارت دیدن اجسام گردد.
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از رانندگــی بــا ســرعت باال یــا در مســافت طوالنی

اخطار

در صورتــی کــه خــودرو در بــرف ،گل یا ماســه
گیرکرده ،آن را به سمت جلو و عقب حرکت دهید
تا آزاد شود.

نحوه رفتار در مواقع اضطراری

اخطار

پس از تعویض الســتیک ،فشار باد الستیکها را
کنترل نمایید.
الســتیکها را مطابق با مقادیر مشخص شده در
فصــل  8باد کنیــد .در صورت کمتر بودن فشــار
باد از مقادیر مشــخص شده به آهستگی به اولین
پنچرگیــری مراجعــه و فشــار بــاد الســتیکها را
تنظیم نمایید .درپوش ســوپاپ الستیک را نصب
نمایید ،در غیر این صورت گرد و خاک و رطوبت
وارد ســوپاپ شده ،منجر به نشــت باد میگردد.
در صورت گمشدن درپوش سوپاپ ،بالفاصله آن
را با درپوش جدید جایگزین نمایید.
ابزار ،جک و الســتیک پنچر را به طور صحیح در
محل خود قرار دهید.
پس از تعویض الستیک ،از آچار چرخ برای سفت
کردن مهرهها به میزان مشخص شده در فصل 8
استفاده نمایید .الستیک پنچر باید توسط پرسنل
ماهر تعمیر شود.

¤ ¤گیر کردن خودرو

¤ ¤بکسل نمودن خودرو
بکسل نمودن از جلو

بکسل نمودن از عقب

استفاده از تجهیزات صحیح هنگام بکسل نمودن
سالمت خودرو را تضمین میکند.
بکســل نمــودن بــه روش نادرســت بــه خــودرو
خســارت میزند .بیشتر شرکتهای بکسل کننده
بــا روش صحیح بکســل نمــودن آشــنایی دارند.
بــا وجــود این ممکن اســت موقع بکســل نمودن،
اشــتباهی رخ دهــد .بــرای پیشــگیری از بــروز
هــر گونه خســارت موقع بکســل نمــودن لطفا به
دستورالعمل زیر توجه نمایید:
بــرای بکســل نمــودن از سیســتم زنجیــر ایمنــی
اســتفاده نموده و تمامی قوانیــن محلی را مدنظر
قرار دهید .چرخها و اکسل در تماس با زمین باید
در شــرایط خوبی قرار داشته باشند ،در صورت
وارد آوردن هر گونه خســارت به آنها از کامیونت
تخت استفاده نمایید.

در صــورت ضــرورت بکســل نمــودن خــودرو،
نمایندگی های مجاز شــرکت کرمان موتور آماده
هرگونــه همکاری هســتند .در صورتــی که هنگام
بروز مشــکل ،شــرکت بکســل کننده در دسترس
نمیباشــد ،میتوانید کابل یا زنجیر بکســل را به
قالبهای بکســل اضطراری متصل نمایید .موقع
بکسل نمودن به شدت مراقب باشید.

عقب

¡¡اتصال قالب بکسل اضطراری
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a

جلو

 .aصفحه پوشاننده چراغ راهنمای سمت راست
را باز کنید.

توجه

فقط از قالب مخصوص بکســل استفاده نمایید ،در
غیر این صورت خودرو آسیب میبیند.

در صــورت قرار داشــتن چهار چرخ بــر روی زمین
از بکســل کردن خودرو ،از ســمت عقــب خودداری

b

 .bقالب بکســل را در ســوراخ مخصوص بکســل

اضطراری ،بپیچید.

نمایید ،در غیر این صورت خودرو آسیب میبیند.

درون خودرو باشد.

ایــن روش بکســل را فقط بر روی زمین ســفت با

خودرو گردد.

توجه

فقط از کابل یا زنجیر مخصوص بکســل اســتفاده
نموده و دسته دنده را در دنده خالص قرار دهید.

کاری قرار داشته باشند.

اخطار

هنگام بکســل نمودن خــودرو ،دقت فراوان داشــته
خــودداری نماییــد ،چرا که فشــار زیــادی بر روی
قالبهای بکسل و زنجیر بکسل وارد میشود.

(موتور خاموش) یا روشن "( "ONموتور روشن)
قرار داشته باشد.

توجه

در صورت خاموش بودن موتور ،تجهیزات کمکی
فرمــان و ترمز عمل نخواهد کرد .بنابراین فرمان

دادن و ترمزگیری سختتر خواهد بود.
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باشــید .از اســتارت ناگهانی یا رانندگــی ناپایدار

سوئیچ باید در وضعیت تجهیزات جانبی ""ACC
نحوه رفتار در مواقع اضطراری

عالوه بر این چرخها ،اکسلها ،سیستم گیربکس،

غربیلــک فرمــان و ترمزها باید در شــرایط خوب

 .cقالب را با استفاده از آچار چرخ محکم کنید.

منجــر به مجروح شــدن افــراد یا خســارت دیدن

برای فرمان دادن و به کارگیری ترمز ،راننده باید

ســرعت کــم و بــرای مســافت کوتاه بــکار ببرید.

c

ممکن اســت قالب ،زنجیر و کابل بکســل شکسته

فصل پنجم
نگهداری از خودرو در برابر زنگزدگی و دیگر موارد
 ۱۳۶نگهداری از خودرو در برابر زنگ زدگی
 ۱۳۷تمیز کردن و واکس زدن خودرو
 ۱۳۸تمیز کردن داخل خودرو

¤ ¤نگهداری از خودرو در برابر زنگ زدگی

نگهداری صحیح از خــودرو ،آن را در برابر زنگ
زدگی حفظ مینماید .عوامل اصلی زنگ زدگی در
خودرو عبارتند از:

¡¡زیر خودرو با نمک و گرد و خاک و رطوبت و مواد
قلیایی پوشیده شده است.

¡¡رنگ محافظ بدنه بر اثر تصادف جزئی یا برخورد
سنگ ،خراشیده شده است.

¡¡در صــورت زندگی در محیطهای خاص یا کار با
خودرو در آب و هوای خاص ،نگهداری بیشتر از

دمــا ،اجزای خودرو دچار زنگ زدگی میشــوند،

چــرا که قطعات خودرو به دلیل عدم وجود تهویه
مناسب نمیتوانند زود خشک شوند.

¡¡پس از پایان فصل زمستان ،شاسیها را به طور
کامــل تمیــز نمایید .مبحث "تمیز کــردن و واکس

زدن خودرو" را مطالعه نمایید.

برای پیشــگیری از زنگ زدگی خودرو ،LF SUV

¡¡کنتــرل رنگ و پولیــش خودرو :برای پیشــگیری

¡¡همیشــه خــودرو را تمیــز نگهدارید :تمیــز کردن

شکســتگی یا ترک بر روی رنــگ خودرو و پریدن

از قوانین زیر تبعیت نمایید:

مرتب ،خودرو را در شرایط مناسب نگه میدارد.
لطف ًا برای پیشــگیری از زنگ زدگی قوانین زیر را
مدنظر قرار دهید.

از زنــگ زدگــی در صــورت مشــاهده هــر گونــه
رنــگ بالفاصله بــه نمایندگیهای مجاز شــرکت

کرمان موتور مراجعه نمایید.

¡¡بخشهای داخلی خودرو را کنترل نمایید :رطوبت

¡¡در صــورت رانندگــی در جادههــای دارای ذرات

و گرد و خاک روی کفپوش خودرو منجر به زنگ

¡¡نمــک ،مــواد قلیایــی یا گــرد و خاک همــراه مواد

نواحی ساحلی قطعات متحرک خودرو را حداقل

را کنتــرل نمــوده ،از خشــک بودن آنهــا اطمینان

تسریع میکنند .حتی در نواحی ساحلی یا نواحی

¡¡بخار یا آب فشــار باال برای تمیز کردن شاسیها

کنندهها ،کودهای شــیمیایی ،نمک و دیگر موادی

رطوبت و آشــغال در این مکانها بســیار مشــکل

کافــی را مبــذول نماییــد .در صورت پاشــیدن یا

خودرو الزامی میباشد.

شــیمیایی روی جادههــا ،عمــل زنــگ زدگــی را

دفترچهراهنما
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¡¡در صورت عدم وجود تهویه مناســب و باال بودن

توسط گرد و خاک مسدود شده باشد.

نمــک یا مواد قلیایی در زمســتان یــا رانندگی در

ماهی یکبار تمیز نمایید.

دارای آلودگی صنعتی ،هوا دارای نمک میباشد.

و پوشش چرخها بســیار مناسب است .مشاهده

هوای نزدیک به صفر ،عمل زنگ زدگی را تسریع

بــوده ،بنابرایــن موقــع تمیز کــردن ،دقــت کافی

¡¡رطوبــت بــاال ،بخصــوص در مناطقــی بــا دمای
میکند.

¡¡در صــورت مرطــوب یــا خیــس بودن بخشــی از

خــودرو به مدت طوالنی حتی در صورت خشــک
بودن بقیه قطعات زنگزدگی شدت مییابد.

مبــذول نمایید .در صورت تمیز کردن ســطحی و

زدن و خوردگی می شــود .همیشه زیر کفپوشها
حاصل نمایید .موقع حمل مواد شــیمیایی ،تمیز
که باید در ظرفهای مناســب حمل شــوند ،دقت

نشــتی این مــواد ،بالفاصله آن را تمیز و خشــک
نمایید.

باقی ماندن آشغال و رطوبت ،آسیب شدید به این

¡¡اســتفاده از گلگیــر :گلگیرهــا موقــع رانندگی در

قــاب پایینی درب ،لبه دربهــا و بدنه خودرو نباید

حفاظــت نماینــد .گلگیــر بــزرگ و نزدیــک بــه

بخشها وارد میشــود .ســوراخهای تخلیه روی

مناطــق نمکــی و قلیایــی میتواننــد از خــودرو

زمیــن تأثیــر بیشــتری دارد .گلگیر چــرخ خودرو

¡¡رانندگی در نواحی ساحلی.

در نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمــان موتور

¡¡چســـبیدن قیـــر ،رزیـــن ،فضلـــه پرنـــدگان و

 LF620را میتــوان نصــب نمــود .نصــب گلگیر
امکانپذیر است.

¡¡تمیــز کردن :خودرو را در پارکینگ با تهویه کامل
یا در مکانی مسقف پارک نمایید .از پارک خودرو

تمیــز کردن خــودرو درگاراژ مرطوب (بر رطوبت

ناشــی از راندن خــودرو در جادههــای آب گرفته
یــا پوشــیده ازبــرف) ،خوردگی خــودرو افزایش
مییابد .حتــی در گاراژهای خشــک ،عدم وجود

تهویــه مناســب ،میتوانــد منجــر بــه خوردگی و

زنگزدن خودرو مرطوب گردد.

¤ ¤تمیز کردن و واکس زدن خودروی LF SUV
¡¡تمیز کردن خودرو

زغال ،گرد و خاک ،ذرات آهن یا مواد شیمیایی.

¡¡کثیف شدن خودرو با آشغال و گل.

¡¡نحوه تمیز کردن خودرو

دســـتتان آســـیب نزنیـــد.

¡¡قالپاقهــای پالســتیکی :قالپاقهــای پالســتیکی

به آســانی توســط مــواد آلی آســیب میبینند .در

 .۱خودرو را پس از ســرد شــدن در مکانی ســایه

صورتــی که هــر گونه مــواد آلی بــر روی قالپاق

 .۲بــا شــیلنگ آب ،آشــغالها و گل چســبیده بــه

آسیب دیدن قالپاق را کنترل نمایید.

پاک و تمیز نمایید.

خــودرو را شســته و هــر گونــه مــواد خارجی
چســبیده به زیر خودرو و الستیکها یا نمک و

مواد قلیایی جاده را تمیز نمایید.

 .۳برای تمیز کــردن خودرو از محلول تمیز کننده
خنثی اســتفاده نمایید .تمیز کردن با استفاده

از محلــول باید برطبق دســتورالعمل شــرکت
ســازنده باشد .پارچه آغشــته به محلول تمیز

دالیــل زیــر میتواننــد منجر بــه رنــگ پریدگی و

کننده را بر روی ســطح کشیده و سپس با آب

خودرو شوند.

کردن خودداری نمایید.

در نتیجــه خوردگــی و زنگ زدگــی بدنه و قطعات

بـــا لمـــس شاســـیها ،زیـــر و کـــف خـــودرو بـــه

بشویید .از به کارگیری نیروی زیاد برای تمیز

ریخت ،آن را با استفاده از آب تمیز نموده و عدم

اخطار

از نصــب قالپاقهــای آســیب دیــده پالســتیکی،
خــودداری نماییــد؛ در غیــر ایــن صــورت موقــع

رانندگی قالپاق از چرخ جدا شــده و منجر به بروز
تصادف میشود.

¡¡چرخهــای آلومینیومــی :فقط از تمیــز کنندههای
خنثی یا محلول صابون استفاده نمایید.

¡¡ســپر پالستیکی :هنگام تمیز کردن سپرها مراقب
باشید.هرگزازتمیزکنندههایسایندهاستفادهنکنید.
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خودرو را به روش عادی تمیز نمایید.

حشـــرات مـــرده

¡¡رانندگــی در نواحــی با مقــدار زیــاد دوده ،ذرات

مراقـــب باشـــید موقـــع تمیـــز کـــردن خـــودرو،

نگهداری از خودرو در برابر زنگزدگی و دیگر موارد

در مکانهــای مرطــوب خــودداری نمایید .هنگام

¡¡رانندگی در جاده پوشیده از ضدیخ.

توجه

¡¡قیــر :قیــر را بــا اســتفاده از تربانتیــن یــا تمیــز
کنندههــای دارای "برچســب غیر زیــان بار برای
رنگ" تمیز نمایید.

اخطار

از مــواد آلی (نفت ،نفت ســفید ،محلولهــای قوی)
اســتفاده نکنیــد؛ در غیــر ایــن صــورت احتمــال

مسمومیت یا آسیب دیدن خودرو وجود دارد.
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 .3تمیــز کننــده را از روی ســطح خــودرو به طور
کامــل بشــویید؛ در غیــر این صــورت ،پس از
خشک شدن ،سطح خودرو را لکهدار مینماید.
در صورت شستشوی خودرو در تابستان ،هر
بخش را به طور کامل با آب بشویید.
 .4بــرای جلوگیــری از لکــه آب ،از یــک حوله نرم
برای خشــک کردن خودرو استفاده نمایید .از
سابیدن یا فشار دادن سطح خودرو خودداری
نمایید؛ در غیر این صورت ســطح رنگ آسیب
خواهد دید.

¡¡واکس زدن خودرو

¡¡برای حفظ رنگ براق ســطح خودرو ،واکس زدن
بدنه خودرو توصیه میشود:

 .۱واکــس زدن بایــد هــر مــاه یک بار و یــا هر بار
که قطرات آب بر روی سطح خودرو نمیایستد
انجام شود.
 .۲پیــش از واکــس زدن ،حتــی در صورتــی که از
تمیز کننده و واکس خودرو اســتفاده میکنید،
بدنه خودرو را شسته و خشک نمایید.

توجه

در صورتــی کــه واکــس زدن در اتاق رنگ بــا دمای باال
انجام میشــود ،ســپرهای پالســتیکی را بــاز نمایید؛

درغیر این صورت ،ســپرها به دلیل حرارت باال آسیب

میبیند.

 .۳از محلولهــای پولیــش با کیفیت بــاال و واکس
خودرو اســتفاده کنیــد .در صورتی که پولیش
خودرو به شــدت از بین رفتــه ،پیش از واکس
زدن از محلــول تمیــز کننــده واکس اســتفاده
نمایید .دســتورالعملها و پیشگیریهای روی
قوطــی واکس را به دقــت دنبال نمایید .روکش
کرمــی و ســطح رنگ هــر دو نیاز بــه پولیش و
واکس زدن دارند.
 .۴در صورتی که قطرات آب بر روی سطح خودرو
تشــکیل نمیشــود ،آب در مقادیر بزرگ تجمع
مییابد ،واکس زدن را تشدید نمایید.

¤ ¤تمیز کردن داخل خودرو

توجه

از تمیــز کردن کف پــوش و موکت داخل خــودرو با آب یا
جریان آب درون خودرو یا خارج از خودرو پرهیز نمایید.
ممکن اســت آب وارد کفپــوش و موکت ،تجهیزات صوتی
یا تجهیــزات الکتریکی خودرو شــده و منجر بــه کارکرد

نادرست حتی خوردگی و زنگ زدن آن گردد.

¡¡کفپوش

کفپــوش را بــا کفهای تمیز کننده بــا کیفیت باال
مخصوص فرش تمیز نمایید.
از یــک گردگیر بــرای گردگیری اســتفاده نمایید.
محلولهــای تمیــز کننده زیــادی وجــود دارد که
برخی از آنها اسپری بوده ،برخی دیگر به صورت
پودر یا محلول هستند که در صورت ترکیب با آب
تولیــد کف میکنند .کفپوش را با اســتفاده از یک
اســفنج یــا برس آغشــته به کف تمیز نمــوده 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

صفحه تنظیم کولر ،سیســتم صوتی ،داشبورد،

کمربنــد ایمنــی را با اســتفاده از پــاک کنندههای

کلیدها و کنترلها

از یــک اســفنج یــا پارچه نرم بــرای تمیــز کردن

نرم استفاده کنید.

پارگی به روی کمربند بگردید.

و به آرامی گرد و خاک را تمیز کنید.

خنثی یا آب گرم تمیز نمایید.

استفاده کنید و به دنبال آثار ساییدگی ،بریدگی و

کمربند ایمنی را به محلولهای رنگ یا سفیدکننده
آغشته نکنید ،چرا که کمربند ضعیف میشود.

پیش از خشک شدن از کمربند استفاده نکنید.

برای تمیز کردن این موارد از دستمال مرطوب و

آغشــته به محلولهای تمیز کننده خنثی اســتفاده

دستمال نرمی را با آب یا آب ولرم مرطوب نموده

گرد و خاک را با استفاده از پارچه پشمی آغشته

توجه

از مــواد آلی (حاللها ،نفت ســفید ،الــکل ،بنزین و
غیــره) یــا محلوهــای اســیدی و قلیایی اســتفاده

نکنید .چرا که منجر به رنگ پریدگی ،لکه شــدن یا

بلند شدن رنگ سطح میگردند.

¡¡دربها و پنجرهها

بــرای تمیــز کــردن دربهــا و پنجرههــا از تمیــز

کنندههای خانگی استفاده نمایید.

توجه

یا اتصاالت درون شیشه عقب خودداری نمایید.

بــه محلول  %5تمیز کننده خنثــی بزدایید .پس از
اســتفاده از تمیز کننده ،سطح را مجدد ًا با پارچه
تمیز مرطوب پاک نمایید.

در صورتی که قســمتی از چرم خیس شده است،
محل را با پارچه تمیز نموده ،خودرو را در مکانی

دارای تهویه پارک نمایید تا خشک شود.

توجه

در صــورت تمیــز نشــدن کثیفــی بــا محلــول خنثــی،

یا پولیــش ،از عدم وجــود مواد ذکر شــده در باال،

میتوانیــد از تمیزکنندههــای فاقــد مــواد آلــی

در صورت استفاده از محلولهای تمیز کننده جدید

بـرای تمیـز کـردن چـرم ،از مـواد آلـی هماننـد نفـت،

پیشــگیری نمایید ،چرا که ممکن است حاوی مواد

اسـتفاده نکنیـد چـرا کـه منجـر بـه رنـگ پریدگـی

اطمینان حاصل نمایید.

از پاشــیدن محلول بر روی ســطح داخلی خودرو،

ذکر شده در باال باشند.

بالفاصله پس از پاشیدن مایعات آنها را تمیز نمایید.

اســتفاده نماییــد.

الـکل ،بنزیـن یـا محل ولهـای اسـیدی یـا قلیایـی

چـرم میشـود.

برسهــای نایلونی یا پارچههــای مصنوعی ممکن
است سطح چرم را خراش بیاندازند.
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از ساییدن ،خراشیدن یا آسیب زدن به سیمهای گرمکن

در صــورت اســتفاده از محلولهــای تمیــز کننــده

نمایید.

نگهداری از خودرو در برابر زنگزدگی و دیگر موارد

توجه

¡¡روکشهای چرمی داخل خودرو

بــرای تمیــز کــردن روکشهــا ،از پارچه پشــمی

توجه

تودوزیهای چرمی کثیف و لک میشــوند .از ایجاد
لکــه روغــن به دقــت جلوگیــری نموده و همیشــه

تودوزیها را تمیز نگهدارید.

قرار دادن طوالنی مدت خودرو در معرض نور آفتاب
منجر به سخت شدن سطح یا چروک خوردن چرم
میشــود .بنابراین به ویژه در تابستان خودرو را

در مکان سایه پارک نمایید.

از آنجا که در فصل تابســتان دمای داخل خودرو به
آسانی باال میرود ،از قرار دادن هر گونه پالستیک

ونیلــی یا ظــروف حــاوی واکس بر روی ســطوح
چرمــی اجتنــاب نماییــد ،چرا کــه این اجســام در
حرارت باال ممکن است به چرم بچسبد.

دفترچهراهنما
لیفــان X60

140

تمیز کردن سطوح چرمی به روش نادرست منجر به
رنگ پریدگی یا لکهدار شدن چرم میشود.

در صورت وجود هرگونه ابهام موقع تمیز کردن،
لطف ًا با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور
تماس حاصل نمایید.

فصل ششم
دستورالعملهای نگهداری از خودرو
 ۱۴۲نگهداری از خودرو

 ۱۴۲فرا رسیدن زمان ضرورت تعمیر خودرو
 ۱۴۲نکاتی در مورد تعمیر و نگهداری

 ۱۴۳استفاده از خودرو در شرایط سخت

¤ ¤نگهداری از خودرو

بلند از آن شنیده میشود.

انجام تعمیرات ادواری مهم و ضروری میباشد.
شــرکت کرمان موتــور قوی ًا توصیــه مینماید که

¡¡قدرت موتور کاهش یافته است.

نگهداری و برای کمک به موارد زیر انجام دهید:

¡¡نشــتی آب و روغن از زیر خودرو (چکه کردن آب
کولر کام ًال عادی است).

تعمیــرات ادواری را براســاس برنامــه تعمیــر و

¡¡صرفهجویی در مصرف سوخت
¡¡افزایش عمر مفید خودرو
¡¡لذت بردن از رانندگی
¡¡رانندگی ایمن

¡¡آسایش در مسافرت

¡¡مطابقت با محدودیتهای گارانتی
¡¡مطابقت با قوانین محلی

برای انجــام تعمیرات و نگهداری به کجا مراجعه

کنید ؟
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¡¡موتورخامــوش کــرده یا ناپایدار بــوده یا صدای

تعمیــرات و نگهــداری ایــدهآل در نمایندگیهــای

مجاز شرکت کرمان موتور ارائه میشود.

¤ ¤فرا رسیدن زمان ضرورت تعمیر خودرو

بــه نحوه کارکــرد و صدای خودرو دقــت نمایید.
برخــی مــوارد بیانگــر فرا رســیدن زمــان تعمیر

خودرو در زیر آمده است:

¡¡از موتور صدای غیر عادی به گوش میرسد.

¡¡تغییــر صــدای اگــزوز (این صدا ممکن اســت به

دلیل نشــتی دود اگزوز باشد .پنجره را باز نموده
و بالفاصله سیستم اگزوز را کنترل نمایید).

¡¡نشــتی بــاد الســتیکها؛ موقــع دور زدن صدای
بدی از چرخها شــنیده میشــود .سایش نامنظم

الستیکها

¡¡کشیده شــدن خودرو به یک طرف موقع رانندگی
در مسیر مستقیم بر روی زمین مسطح

¡¡صــدای غیر عــادی مرتبط با تجهیزات سیســتم
تعلیق

¡¡ترمز بیاثر؛ فشــار دادن پدال ترمز یا کالچ حالت
اسفنجی داشته باشد؛ پدال تقریب ًا با کف خودرو
برخورد کرده باشــد ،موقع ترمزگیری خودرو به
یک طرف کشیده شود.

¡¡باال رفتن مداوم دمای مایع خنک کننده.

¡¡در صورتــی که هر کدام از حــاالت فوق رخ داده،

بالفاصلــه با نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمان

موتور تماس حاصل نمایید.

اخطار

بدون کنترل خودرو به رانندگی ادامه ندهید؛ در غیر
این صورت ممکن اســت خودرو خسارت دیده و یا
سرنشینان آسیب ببینند.

¤ ¤نکاتی در مورد تعمیر و نگهداری

جــدول زمانبنــدی انجــام تعمیــرات و نگهداری

خــودرو  LF SUVرانندگی با مشــکالت کمتر ،به

صورت اقتصادی و ایمن را تضمین مینماید.

در صــورت بروز هــر گونه مشــکلی همانند کهنه
شــدن ،ترک برداشتن یا آســیب دیدن ،بالفاصله
شــیلنگهای پالســتیکی (هماننــد شــیلنگ کولر،

سیســتم گرمایــش ،سیســتم ترمــز و سیســتم

سوخت) را تعویض نمایید.

توجه

با گذشت زمان شــیلنگهای پالستیکی کهنه شده،

ترک برمیدارند که منجر به پاره شــدن ،فرسایش
و متورم شدن شیلنگ میشود.

¤ ¤استفاده از خودرو در شرایط سخت

در خودروهایــی کــه به طــور معمول در شــرایط

سخت مورد استفاده قرار می گیرند باید تعمیرات

دوره ای در دفعات بیشــتری انجام گیرد .شرایط

سخت شامل موارد زیر می باشد:

 .1رانندگی در مناطق پر گرد و خاک یا قرار گرفتن

در صورتــی کــه غالبــ ًا در یــک یــا چند مــورد از

مــداوم در معرض هــوای دارای ذرات نمک یا

و نگهــداری بایــد در فواصــل زمانــی کوتاهتــری

 .2رانندگــی در جادههــای ناهمــوار ،آب گرفته یا

شرایط زیر رانندگی میکنید ،برخی موارد تعمیر

¡¡الف .شرایط جاده

 .1رانندگی دائمی در جادههای ناهموار ،گلآلود
یا جاده آغشته به برف آب شده

 .2رانندگی در جادههای پر گرد و خاک

¡¡ب  .شرایط رانندگی

 .1رانندگی مکرر در فواصل کمتر از  8کیلومتر

کم رانده میشــود ،همانند ماشین پلیس ،تاکسی

و ماشین توزیع کاال

دلیل وجود ترافیک مدت زمان رانندگی به بیش

از  ٪50زمان واقعی افزایش مییابد.

 .10رانندگی با بار بیش از حد

رانندگی در مناطق ساحلی.
کوهستانی.

 .3رانندگی در هوای سرد.

 .4در هوای ســرد ،موتور به مدت طوالنی به طور
درجــا کار کــرده یــا اغلــب در فواصــل کوتاه
برانید.

 .5ترمزگیری مداوم و ترمزهای ناگهانی.

 .6استفاده از خودرو به صورت یدککش.

 .7اســتفاده از خــودرو بــه صــورت تاکســی یــا
خودروی اجارهای.

 .8رانندگــی در دمای بیــش از  ،32°Cرانندگی در

جاهــای پــر ترافیک ،رانندگــی در زمانی که به

دلیل وجود ترافیک مدت زمان رانندگی به بیش
از  ٪50زمان واقعی افزایش مییابد.
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در دمای زیر صفر درجه

 .2خــودرو اغلب در حالت درجا و یا با ســرعت

ســرعت  120km/hیا بیشــتر ،در زمانی که به

دستورالعملهای نگهداری از خودرو

انجام شود.

 .9رانندگــی در دمای بیــش از  ،30°Cرانندگی با

فصل هفتم
نحوه انجام موارد تعمیرات و نگهداری توسط مالک خودرو
 ۱۴۶محفظه موتور

 ۱۴۹موتور و شاسی
 ۱۵۶تجهیزات برقی

 .7-۱محفظه موتور
 ۱۴۷نمایش محفظه موتور
 ۱۴۷نکات سودمند موقع انجام موارد تعمیرات و نگهداری توسط مالک
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¤ ¤نکات سودمند هنگام انجام موارد تعمیرات و
نگهداری توسط مالک

¤ ¤نمایش محفظه موتور

انجــام مــوارد تعمیــر و نگهــداری ،بــه صــورت
مشروح در این بخش ،کام ًال ضروری میباشد.

مواردی که انجام آنها برای مالک آســان است به

دورهای بایــد توســط تکنســینهای متخصص با
اســتفاده از ابزار خــاص در نمایندگیهای مجاز

شرکت کرمان موتور انجام گردد.

تعمیر و نگهداری مناســب از بروز آسیب جسمی
پیشــگیری مینمایــد .برای پیشــگیری از هرگونه

خسارت به موارد زیر توجه خاص نمایید:

¡¡هنگام روشــن بودن موتور ،دســتها ،لباسها و
ابــزار را از قطعــات متحــرک فن و تســمه موتور
دور نگهدارید (بهتر اســت وسایلی مانند ساعت،

کراوات و حلقه را باز نمایید).

 .3مخزن مایع خنک کننده موتور

 .6درپوش رادیاتور

 .9کاور باتری

 .5مخزن روغن ترمز

موتــور ،موتــور ،رادیاتــور ،لولــه اگــزوز ،مخزن

روغــن هیدرولیــک فرمان ،شــمع ،روغــن و مایع
خنک کننده بسیار باالست ،مراقب باشید آنها را

لمس نکنید.
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 .1جعبه فیوز

 .2گیج روغن

 .4درپوش مخزن روغن موتور

 .7مخزن مایع شیشهشوی

 .8مخزن روغن هیدرولیک فرمان

¡¡پــس از خامــوش کــردن موتــور ،دمــای اجــزای

نحوه انجام موارد تعمیرات و نگهداری توسط مالک خودرو

شرح زیر می باشد:

چنانچــه در فصل  6اشــاره شــد ،اولین تعمیرات

¡¡در صورتی که موتور بیش از حد داغ شده باشد،
برای پیشــگیری از سوختگی درپوش رادیاتور را
باز نکنید.

هنگام باال بردن خودرو با اســتفاده از جک ،از رفتن

¡¡هرگــز مــوادی مانند کاغذ و پارچــه را در محفظه

به زیر آن خودرو خودداری نمایید .برای رفتن زیر

¡¡پیــش از کار در اطــراف شــبکه فــن خنککننــده

پایه استفاده نمایید.

موتور قرار ندهید.

یــا رادیاتــور از خامــوش بــودن ســوئیچ خودرو

اطمینان حاصل نمایید .پس از قرار دادن سوئیچ
در وضعیــت روشــن .درصورتی کــه دمای مایع

خنک کننده موتور باال برود یا کولر روشن شود،
فــن خنککننده الکتریکی موتــور به طور خودکار

روشن می شود.

¡¡بــرای پیشــگیری از آتشســوزی از نزدیک کردن
شــعله مســتقیم بــه مخــزن ســوخت یــا باتــری
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اخطار

خودداری نمایید.

¡¡هنگام جدا کردن باتری به شــدت مراقب باشــید،
چرا که باتری حاوی الکترولیت خورنده است.

خودرو ،از پایه خرکهای نگهدارنده یا انواع دیگر

هنگام کار بر روی یا زیر خودرو ،برای پیشــگیری
از ریختن مواد یا افتادن اجسام یا پاشیدن مایعات
درون چشمانتان ،عینک محافظ بزنید.

توجه

فقـــط از شـــمع طراحـــی شـــده بـــرای خـــودرو
اســـتفاده نماییـــد.

در صــورت پــر شــدن بیــش از حــد روغــن فرمان
هیدرولیک ،برای پیشگیری از آسیب دیدن فرمان

هیدرولیک تمیز کردن روغن ضروری است.

در صورت پر شدن بیش از حد روغن ترمز ،برای
جلوگیری از آسیب دیدن اجزای موتور یا پوشش
رنگ ،تمیز کردن روغن ترمز با آب ضروری است.

رانندگی هنگام برداشتن فیلتر هوا ،مطلقاً ممنوع
است .در غیر این صورت موتور آسیب میبیند.

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه باتری و ســیمپیچ

مراقب باشید ،برفپاککنها ،شیشه جلو را خش

هستند .مراقب باشید با ایجاد مدار کوتاه منجر

هنــگام بســتن در موتور نبــودن ابــزار ،پارچه و

ســوئیچ دارای ولتــاژ و جریــان بســیار باالیــی

به آتشسوزی نشوید.

در صورت پر شــدن بیش از حــد مایع خنککننده
موتــور برای پیشــگیری از آســیب دیــدن اجزای
موتــور یــا پوشــش رنــگ ،تمیــز کــردن مایــع

خنککننده با آب ضروری است.

از پاشــیدن هــر گونــه مایع درون ســوراخ شــمع
جلوگیری نمایید.

قــرار دادن الکترود باالیی و مرکزی شــمع در کنار
هم ممنوع میباشد.

نیندازند.

غیره درون محفظه موتور را کنترل نمایید.

 .7-۲موتور و شاسی
 ۱۵۰کنترل سطح روغن موتور

 ۱۵۱کنترل رادیاتور و کندانسور
 ۱۵۱کنترل فشار باد الستیکها
 ۱۵۲کنترل و تعویض الستیکها
 ۱۵۳تعویض الستیک
 ۱۵۴جابجا نمودن الستیکها
 ۱۵۴نصب زنجیر چرخ

 ۱۵۵نکات سودمند در رابطه با چرخهای آلومینیومی
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 ۱۵۵تعویض رینگها

نحوه انجام موارد تعمیرات و نگهداری توسط مالک خودرو

 ۱۵۰کنترل سطح مایع خنک کننده موتور

¤ ¤کنترل سطح روغن موتور

توجه

از چکیــدن قطــرات روغــن بــر روی اجــزای موتور

حداقل

حداکثر

جلوگیرینمایید.

¤ ¤کنترل سطح مایع خنک کننده موتور

هنگام خنک بودن موتور ،میزان مایع خنک کننده
درون مخزن را کنترل نمایید.

اگــر میزان مایــع بین حداکثــر " "FULLو حداقل

" "LOWمیباشــد ،مایــع خنــک کننده بــه میزان

خالی کنید

مناسب

پر کنید

هنگام کار کردن موتور در دمای کاری ،موتور را
خاموش نموده ،سطح روغن را با استفاده از گیج

روغن اندازه بگیرید.

 .1بــرای اندازهگیــری صحیــح ،پارک خــودرو در
دفترچهراهنما
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مکانی مســطح ،خاموش نمودن موتور و چند

دقیقــه منتظر مانــدن برای بازگشــت روغن به

داخل موتور ضروری میباشد.

 .2گیج روغن را بیرون کشیده و تمیز نمایید.
 .3گیــج را مجــدد ًا جــا زده ،ســعی کنیــد آن را به

انتهای مخزن بچســبانید ،در غیر این صورت
میزان صحیحی را نشان نمیدهد.

 .4گیج را بیرون کشیده ،سطح روغن را کنترل نمایید.

در صورتی که سطح روغن پایینتر یا در سطح حداقل
میباشد ،با همان نوع روغن مخزن را پر نمایید.
درپــوش مخزن روغن را برداشــته ،هــر بار کمی
روغــن بــه مخــزن اضافه نمــوده ،گیــج روغن را
کنترل نمایید .در صورت قرار گرفتن سطح روغن
در میــزان صحیح درپوش مخــزن را قرار داده و
سفت نمایید.

توجه

از پرکــردن بیــش از حــد مخزن برای پیشــگیری از
آسیب دیدن موتور جلوگیری نمایید.
پس از پر شــدن مخزن ،با اســتفاده از گیج ،سطح
روغن را کنترل نمایید.
کافی نبودن روغن منجر به فشــار کم روغن موتور
شــده ،در نتیجه روانکاری ضعیف ،سایش شدید
و خنک کاری موتور و در نهایت باعث خســارت به
موتور و کاهش عمر مفید آن میگردد.

کافــی موجود اســت ،در صورتی کــه میزان مایع
خنــک کننــده پایینتــر از حداقل " "LOWباشــد،

پر کردن مخزن مایع خنککننده ضروری اســت.
(بــرای اطــاع از نــوع مایــع خنککننــده موتور،

مبحــث "انتخــاب مایــع خنــک کننده موتــور" در
ستون بعدی را مطالعه نمایید).

ســطح مایــع خنــک کننــده درون مخزن بــا توجه
بــه تغییرات دمــا عوض میشــود ،با وجــود این

در صورتــی که ســطح مایع خنک کننــده کمتر از

عالمت " "LOWباشد ،پر کردن مخزن و رساندن
سطح مایع به " "FULLالزامی است.

پــس از پــر کــردن مایــع خنککننــده در صــورت

کاهــش ســطح مایــع پــس از مــدت کوتــاه،
احتمــا ًال سیســتم نشــتی دارد .کنتــرل رادیاتــور،
شــیلنگها ،بســت رادیاتــور ،شــیر تخلیــه و پمــپ

آن الزامــی اســت.

در صــورت یافتــن نشــتی ،بــرای کنتــرل فشــار
درپــوش ،بــه نمایندگیهای مجاز شــرکت کرمان
موتور مراجعه نمایید.

¡¡انتخاب مایع خنک کننده موتور

فقط از مایع خنک کننده توصیه شده شرکت کرمان

مایع خنک کننده مناســب دمای کاری پر نمایید.

توجه

از پر کردن مخزن با آب خالص خودداری نمایید.

بــرای اطمینــان از فعالیت صحیح موتــور و برای

پیشــگیری از داغ کردن آن ،وجود میزان کافی مایع
خنــک کننــده درون مخــزن ضروری میباشــد .در

صــورت کار کــردن موتور داغ کــرده ،عمر مفید آن
کاهش یافته و حتی ممکن است خراب شود.

¤ ¤کنترل رادیاتور و کندانسور

برای پیشــگیری از ســوختگی ،موقع داغ بودن
موتور ،درپوش رادیاتور را باز نکنید.

برای پیشــگیری از ســوختگی ،موقع داغ بودن
موتور ،رادیاتور و کندانسور را لمس نکنید.

بــرای جلوگیری از خســارت دیــدن رادیاتور و
کندانسور ،کنترل آنها را خودتان انجام ندهید.

¤ ¤کنترل فشار باد الستیکها

در صورتــی که رادیاتور یا کندانســور به شــدت

فشــار باد صحیــح الســتیکها را مدنظر داشــته

اطمینان حاصل نمــود ،مراجعه به نمایندگیهای

مبحث اندازه الستیک ،فصل  8را مطالعه نمایید.

کثیــف باشــند یــا نتوان از شــرایط مناســب آنها

مجاز شــرکت کرمان موتور برای کنترل خودرو،

ضروری است.

باشید .،برای اطالع از فشار باد صحیح الستیک

کنترل فشــار باد الســتیک هر دو هفتــه یک بار یا

حداقل هر ماه یک بار الزامی است.

کنترل فشار باد الستیک زاپاس را فراموش نکنید.

مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

مفید خودرو و کاهش ایمنی موقع رانندگی میشود.
در صورتی که مکرر ًا میبایست الستیکها را باد

خنک کننده" موتور آسیب میزند.

بــرای اطالع از جزئیات بیشــتر بــا نمایندگیهای

سوخت ،کاهش آسایش هنگام رانندگی ،کاهش عمر

کنیــد ،برای کنترل خودرو به نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.
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استفاده از مایع خنک کننده نادرست به "سیستم

فشــار باد الســتیک نادرســت منجر به هــدر رفتن

نحوه انجام موارد تعمیرات و نگهداری توسط مالک خودرو

موتور اســتفاده نموده و مخزن را با نوع صحیح

اخطار

توجه

اخطار

فشـار بـاد صحیح السـتیکها را حفظ نماییـد؛ در غیر
ایـن صـورت بـروز مـوارد زیـر و حتـی آسـیب جسـمی
امکانپذیـر اسـت.

فشـار باد السـتیک پایین منجر به موارد زیر میشـود:
سایش بیش از حد
سایش غیر عادی

سختی کنترل خودرو

نشتی باد به دلیل داغ شدن بیش از حد الستیک
کاهش درزگیری لبههای الستیک

تغییر شکل و دفورمه شدن چرخ و جداشدن الستیک
فشــار باد الســتیک بیش از حد منجر به مــوارد زیر
میشود:

دفترچهراهنما
لیفــان X60

152

سختی کنترل خودرو

ساییدگی بیش از حد آجهای مرکزی

آســـیب دیـــدن بیشـــتر الســـتیک در بخشهـــای
ســـخت جـــاده

هنــگام کنترل فشــار باد الســتیک ،دنبــال کردن

دستورالعملهای زیر ضروری است:

¡¡فشــار بــاد الســتیک را موقع ســرد بــودن کنترل

¤ ¤کنترل و تعویض الستیکها
نشانگر سایش روی آج الستیک

نمایید .اندازهگیری فشار باد الستیک فقط زمانی

که خودرو حداقل  3ساعت پارک شده یا کمتر از
 1/5کیلومتر رانده شده ،صحیح میباشد.

¡¡از فشارسنج باد (گیج باد) استفاده نمایید .کنترل
فشــار باد به وســیله تجربه ممکن است منجر به

اشــتباه گردد .حتی کم یا زیاد بودن جزئی فشار
باد الســتیک نیز ،میتواند منجر به کاهش امنیت

رانندگی و فعالیت نامنظم شود.

¡¡پس از رانندگی فشــار باد الســتیک باالســت که
کام ًال عادی اســت .از کاهش فشــار باد الستیک

خودداری نمایید.

¡¡از قرار داشــتن درپوش سوپاپ ،اطمینان حاصل
نماییــد .بــدون درپــوش گــرد و خاک یــا رطوبت

ممکن اســت وارد سوپاپ شــده ،منجر به نشتی

باد گردد .در صورت گم کردن درپوش ســوپاپ،
نصب درپوش جدید الزامی است.

¡¡کنترل الستیک

نشــانگر ســایش بــرای کنترل ســایش الســتیک

اســتفاده میشــود.در صــورت پدیــدار شــدن
نشانگر ،تعویض الستیک الزامی میباشد.

الســتیکهای خــودرو  LF6430بــه نشــانگر

ســایش برای بیان زمان تعویض الســتیک مجهز
میباشــند .در صورتیکه آج الستیک تا ضخامت

 1/6میلیمتــر یــا کمتــر ســاییده شــود ،نشــانگر
ســایش دیده میشود .در صورتی که دو یا تعداد
بیشتری ازعالئم بین شــیارها مشخص شدهاند،
تعویــض الســتیک ضــروری مــی باشــد .هرچــه

میزان ضخامت آج الســتیک کمتر شــود ،احتمال

سرخوردن و ترکیدن الستیک افزایش مییابد.

در صورتــی که خســارتی همانند پارگی ،بریدگی
و تــرک بــا عمقــی کــه ســیمهای درون الســتیک
مشاهده میشوند ،رخ داد .بخش داخلی الستیک

مشخص بودن مکان بریدگی یا دیگر آسیبها برای
برطرف نمودن مشکل ،تعویض الستیک ضروری

اســت .در صورت عدم اطمینان با نمایندگیهای

مجاز شرکت کرمان موتور تماس حاصل نمایید.

در صورت نشــتی باد هنــگام رانندگی ،به حرکت
ادامــه ندهید ،چرا که راندن بیشــتر منجر به وارد

آمدن خسارت غیر قابل جبران به خودرو میشود.

در صــورت کار کــردن الســتیک بیش از  6ســال
حتــی در صــورت ســالم بــودن ظاهر الســتیک،

کنترل الســتیک توســط پرســنل مجرب ضروری
می باشد.

ندرت اســتفاده شده است ،گذشت زمان الستیک

را فرســوده میکند .این موارد در مورد الســتیک

زاپاس نیز صادق است.

مشــخصات و مدل مشــابه قبلی و ظرفیت مشابه

الستیک قبلی استفاده نمایید.

اســتفاده از الســتیک با مدل دیگــر منجر به وارد

آمدن فشار به خودرو ،درجهبندی کیلومترشمار،
سرعتســنج ،فاصله از زمیــن و فاصله بین بدنه

خودرو و الستیک یا زنجیر چرخ میشود.

اخطار

برای پیشــگیری از آسیب جسمی شدید یا حتی مرگ

دستورالعمل زیر را دنبال نمایید:

از ترکیب نمودن الســتیکهای رادیال ،مورب و یک
جهته به روی یک خودرو ،خودداری نمایید ،در غیر

این صورت منجر به وارد آمدن خسارت به خودرو
و از دست دادن کنترل خودرو میگردد.

از الســتیک دارای اندازهای که شرکت کرمان موتور
توصیه نکرده استفاده نکنید ،در غیر این صورت
منجر به وارد آمدن خســارت به خودرو و از دســت

دادن کنترل آن میگردید.

استفاده از الستیک کهنه فاقد مشخصات واضح
بسیار خطرناک است.

توصیه میشــود هر چهار الســتیک یا حداقل دو

الســتیک جلــو یــا دو الســتیک عقــب را همزمان
تعویض نمایید.

بــرای اطــاع از نحــوه تعویــض الســتیک مبحث

"پنچر کردن" در فصل  4را مطالعه نمایید.

هنــگام تعویض الســتیکها ،چرخهــا را در حالت
باالنس نگهدارید.

چرخهای بدون باالنس روی فعالیت خودرو تأثیر
منفــی گذاشــته و عمر مفید الســتیکها را کاهش

میدهنــد .در صــورت اســتفاده از خــودرو نیــز
باالنــس چرخها بر هم میخورد .بنابراین به طور

مرتب چرخها را کنترل نموده و باالنس کنید.

هنــگام تعویــض الســتیک ،ســوپاپ نیــز بایــد با

سوپاپ نو تعویض شود.
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بــا وجــود اینکه الســتیک اســتفاده نشــده ،یا به

در صــورت تعویــض الســتیک ،از الســتیک بــا

نکنید.

نحوه انجام موارد تعمیرات و نگهداری توسط مالک خودرو

آسیب دیده است و تعویض آن ضروری است.

در صــورت نشــتی مکــرر بــاد الســتیک یــا عدم

¤ ¤تعویض الستیک

در خــودرو  LF SUVاز الســتیک کهنه اســتفاده

¤ ¤جابجا نمودن الستیکها

مکرر و همتراز نبودن چرخها ،الستیکها به طور
غیر عادی ساییده میشوند.

¤ ¤نصب زنجیر چرخ
¡¡انتخاب زنجیر چرخ

از زنجیر چرخ با اندازه صحیح استفاده نمایید.

کیلومتــر الســتیکها را جابجــا نماییــد تــا نحوه

نبایــد از 50 km/hیــا محدوده ســرعت مشــخص

شــده توسط کارخانه سازنده خودرو (هر کدام که
پایینتر است) بیشتر شود.

هنــگام اســتفاده از زنجیر چــرخ ،مراقــب چالهها،

قوانین استفاده از زنجیر چرخ براساس مکانها و
نصب زنجیر چرخ ،قوانین محلی را کنترل نمایید.

هنگام اســتفاده از زنجیر چــرخ ،از پیچهای تند یا

¡¡نحوه نصب نمودن زنجیر چرخ

خودرو است ،باشید.

ترمز قفل کننده چرخها خــودداری نمایید ،چرا که

بر روی فعالیت خودرو تأثیر منفی میگذارد.

زنجیــر چرخها را بــه روی چرخهای جلو و تا حد

هنگام اســتفاده از زنجیر چــرخ ،راننده باید پیش

بــا وجــود ایــن ،زمــان صحیــح بــرای جابجایی

بــر روی چرخهــای عقب از زنجیر چرخ اســتفاده

دهــد تا کنترل خــودرو را حفظ نمــوده از تصادف

بر ای تعویض الستیکها ،مبحث "پنچر شدن" در

هنگام نصب زنجیر چرخ ،دســتورالعمل ســازنده

هنگام جابجا کردن الســتیکها ســایش نامنظم و

هنــگام اســتفاده از زنجیــر چــرخ ،ممکــن اســت

باد نادرست ،باالنس نبودن چرخها یا ترمزگیری

زنجیر چرخ ،قالپاقها را جدا کنید.

سایش در چهار الستیک مشابه بوده و عمر مفید
آنها افزایش یابد.
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هنــگام اســتفاده از زنجیــر چرخ ،ســرعت خودرو

پیچهای تند جاده و دیگر موارد که موثر در پریدن

جادههای مختلف متفاوت است .بنابراین پیش از

توصیــه میشــود پــس از طــی مســافت 10000

اخطار

الســتیکها ،با توجه به عادات رانندگی و شرایط
جاده مشخص میشود.

فصل  4را مطالعه نمایید.

خســارت دیدن آنها را کنترل نمایید .بر اثر فشار

ممکن سفت نصب نمایید.

نکنیــد .پس از حــدود  0/5الی  1کیلومتر رانندگی
مجدد ًا سفتی زنجیرها را کنترل نمایید.
را به دقت دنبال نمایید.

قالپاقها خراشیده شوند ،بنابراین پیش از نصب

از چرخیــدن در پیچها ،ســرعت خــودرو را کاهش

پیشگیرینماید.

¤ ¤تعویض رینگها
¡¡زمان تعویض چرخها

اســتفاده نکنید ،چرخهای کهنه ممکن است بدون

سفت بودن مهرههای چرخ را کنترل نمایید.

و بــه طــور ناگهانی خراب شــوند .عــاوه بر این

چرخهای آلومینیومی آسیب نزنید.

هیــچ هشــداری برای مســافت طوالنــی کار کرده

ضروری اســت .در صــورت عــدم تعویض چرخ

از تیوپ داخلی در چرخهای بدون تیوپ (تیوپلس)

کج شدن ،یا ســایش شدید چرخها ،تعویض آنها
آســیب دیــده ،ممکن اســت الســتیک از چرخ جدا
شده منجر به تصادف گردد.

¡¡انتخاب چرخ

میباشند ،بنابراین از آنها استفاده نکنید.

استفاده نکنید.

اخطار

از آنجا کــه چرخهایی با اندازههــای متفاوت ممکن

در صورت تعویض چرخ ،از چرخ با مشــخصات

اســت موجب خطراتی از قبیل از دست دادن کنترل

نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور قادر به

کارخانه ســازنده توصیه شده اســتفاده کنید ،در

و مدل مشابه قبلی استفاده نمایید.

تعویض صحیح چرخ میباشند.

چرخهای از نوع یــا اندازه متفاوت منجر به تأثیر

منفــی بر روی کنترل خودرو ،عمر مفید چرخها و
بلبرینگها ،سیستم خنککننده ترمز ،درجهبندی

سرعت سنج،کیلومترشــمار ،کارکرد ترمز ،برای
چراغهــای جلو ،ارتفاع ســپر ،ارتفــاع خودرو از

خودرو و شاسی میشوند.

بــرای تعویــض چرخهــا ،از چرخهــای قدیمــی

غیر اینصورت ممکن است منجر به تصادف گردد.

¤ ¤نکات سودمند در رابطه با چرخهای آلومینیومی

¡¡در خودروهــای مجهز به چرخهــای آلومینیومی،
پــس از طی مســافت  1600کیلومتر ســفت بودن

مهرههای چرخ را کنترل نمایید.

¡¡در صــورت تعویــض ،تعمیــر یــا جابجایــی
الســتیکها ،پس از طی مســافت  1600کیلومتر،

چرخهای آلومینیومی استفاده نمایید.

¡¡هنگام استفاده از زنجیر چرخ ،چرخها را باالنس
نمــوده ،فقــط از تنظیم کننــده باالنس و یــا ابزار

مشــابه آن بــه همــراه چکشهــای الســتیکی یــا

پالستیکی استفاده نمایید.

¡¡کنترل هرگونه آســیب چرخهــای آلومینیومی نیز
الزامــی میباشــد .در صــورت خســارت دیــدن،

تعویض چرخ با چرخ نو الزامی میباشد.
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زمین و فاصله بین الستیک یا زنجیر چرخ و بدنه

خــودرو شــوند ،فقــط از چرخهایــی کــه توســط

¡¡فقــط از مهرههای چرخ و آچــار چرخ مخصوص
نحوه انجام موارد تعمیرات و نگهداری توسط مالک خودرو

در صورت مشــاهده هر گونه آسیب شدید همانند

چرخهای کج شده همیشه دارای آسیب ساختاری

¡¡هنــگام اســتفاده از زنجیر چرخ مراقب باشــید به

 .7-3تجهیزات برقی
 ۱۵۷کنترل باتری
 ۱۵۷کنترل و تعویض فیوزها

دفترچهراهنما
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¤ ¤کنترل باتری

اخطار

شــارژ بیش از حد باتری منجر به خروج اکسیژن و
هیدروژن و شعلهور شدن آنها میشود.
جرقه جلوگیری نمایید.

از روشــن کردن ســیگار یــا آتش در اطــراف باتری
خودداری نمایید.

از نزدیک شدن کودکان به باتری جلوگیری نمایید.

¡¡کنترل قسمتهای بیرونی باتری

جعبــه باتــری و بــا توجه بــه رنگ چراغ نشــانگر
باتری میتوان کنترل نمود.

¡¡سبز :خوب

¡¡سفید :شارژ کنید

¡¡مشکی :باتری را تعویض نمایید.

¤ ¤کنترل و تعویض فیوزها

توجه

پیــش از انجــام مــوارد تعمیــر و نگهــداری از
خامــوش بــودن موتــور و تجهیــزات جانبــی

اطمینان حاصل نمایید.

بــرای کنتــرل باتــری ،کابــل ارت منفــی دارای
عالمــت " "-را ابتــدا متصل نمــوده و در انتها
جدا نمایید.

جلوگیرینمایید.

هنگام تمیز کردن باتری ،از ورود مایع شوینده
به باتری جلوگیری نمایید.

~ ~تیپ A
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از ایجــاد مــدار کوتــاه بــا اســتفاده از ابــزار

سوخته

سالم

نحوه انجام موارد تعمیرات و نگهداری توسط مالک خودرو

هنگام اســتفاده از ابزار در اطراف باتری ،از ایجاد

عدم وجود خوردگی یا اتصاالت شل ،ترک یا شل
شدن درپوش باتری را کنترل نمایید.
الــف .در صورت خوردگــی اتصاالت باتری ،تمیز
کــردن آن بــا محلول آب گرم و جوش شــیرین
ضروری میباشد .برای پیشگیری از خوردگی
اتصاالت بیرونی را با گریس چرب نمایید.
ب  .در صورتی که اتصال شــل شــده است ،مهره
را سفت نمایید.
پ  .بســت نگهدارنــده را ســفت نماییــد تــا باتری
محکم بماند .سفت نمودن بیش از حد به جعبه
باتری آسیب میزند.

¡¡کنترل بخش داخلی باتری

بخــش داخلی باتــری را براســاس راهنمای روی

فیوز سوخته را بیابید .نام مدار مورد حفاظت هر
کــدام از فیوزها بــر روی درپوش جعبه فیوز حک

شده است.

برای آشــنایی با کارکرد کنتــرل هر مدار فصل 8
را مطالعه نمایید.

فیوز تیپ  Aرا با فیوزکش بیرون بکشید.

سوخته

سالم

در فصل  8قرار دارد.

در صورت امکان از ســوختن یا سالم بودن فیوز

~ ~تیپ B

اطمینان حاصل نموده ،فیوز ســوخته را تعویض

در صورتــی که چراغهای جلو یــا دیگر تجهیزات

از فیــوز با آمپر مشــخص شــده روی درب جعبه

میباشــد .در صورت سوختن فیوز آن را با فیوز

در صورتــی کــه فیوز با آمپر مشــخص شــده در

برقــی عمــل نمیکننــد کنتــرل فیوزهــا ضــروری

دفترچهراهنما
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فیوزکش در موقعیت  37تصویر "محفظه موتور"

نو تعویض نمایید.

نمایید.

فیوز استفاده نمایید.

دسترس نیســت ،از فیوزی با آمپر کمتر استفاده

برای اطــاع از محل قرارگیری جعبه فیوز "فصل

نماییــد .بــا وجــود این فیوز بــا آمپــر پایینتر نیز

سوئیچ خودرو را در وضعیت خاموش قرار داده

یک دست فیوز یدکی برای مواقع اضطراری تهیه

برای کنترل ،فیوز مشــکوک را به صورت عمودی

در صورتــی که فیوز نو بالفاصله ســوخت ،مدار

 8بخش فیوزها و رله ها" را مطالعه نمایید.
و تمام اجزای برقی را خاموش نمایید.

بیرون بکشید.

خواهد سوخت که بیانگر وجود مشکل نمیباشد.
نمایید.

برقی دچار مشــکل شده اســت ،به نمایندگیهای

مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه نمایید.

اخطار

اســتفاده از فیوزی بــا آمپر باالتر یا قــرار دادن هر
جســم دیگری به جای فیوز ممنوع میباشد در غیر

این صورت امکان آسیب شدید یا حتی آتشسوزی
وجود دارد.

فصل هشتم
مشخصات خودرو
 ۱۶۰روغنها و روانکارها
 ۱۶۱فیوزها و رلهها

¤ ¤روغنها و روانکارها

¡¡مشخصات الستیک
ابعاد الستیک

¡¡نوع و ظرفیت روغنها و روانکارها
ردیف

عنوان

۲

روغن ترمز

0.85~0.9 L

DOT 4

مایع خنککننده

6.4 L

۳

روغن موتور

3.5 L

۴

روغن گیربکس ()MT

2.5 ± 0.3 L

۵

روغن گیربکس ()AT

6.9 ± 0.2 L

 ATF1یا TOTAL ATF

۷

روغن هیدرولیک فرمان

0.8 L

ATF220

گاز کولر ()A/C

۵۲۰ g

۱

دفترچهراهنما
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ظرفیت

مشخصات

۶
۸

۹

۱۰

روغن گیربکس ()CVT
سوخت

مایع شیشهشوی

4.0 L
۵۵ L

6.4 L

مالحظات

Lucent 100

)℃SAE : 80W/90 (≥ -30
)℃SAE : 85W/90 (≥ -20

:API
GL-4
یا باالتر

 CVTF-EX1یا EZL799A
) 93# (RONو بیشتر بنزین بدون سرب
R134a

NFC-60

¡¡زمان استاندارد جهت تعویض روغن گیربکس  CVTخودروی  X60هر دو سال یکبار و یا  ۶۰/۰۰۰کیلومتر
کارکرد میباشد

فشار باد الستیک

(جلو و عقب) (Kpa (Kg/cm 2
(250 )2.5( / 250 )2.5

 10W40-API:SMیا باالتر

)℃SAE : 75W/90 (≥ -40

215/65R16 102H

گشتاور پیچهای رینگ چرخ
(120 )12( N.m (Kgf.m

 .11خالی

¤ ¤فیوزها و رلهها

 .12منبع تغذیه به سمت BCM

 .13منبع تغذیه سان روف
 .14گرمکن آینه جانبی

6

4

5

2

3

 .15گرمکن عقب
 .16قفل مرکزی

1

7
22

20

21

19

30

18

17

29

16

15

28

14

13

27

12

11

26

9

10
25

 .17خالی

8
24

23

31
45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

33

34

32

50
49

48

47

46

 .18چراغ دنده عقب

 .19صفحه نمایش چندمنظوره

صفحه کیلومتر  /سان روف

 .20گرمکن صندلی اصلی

 .21منبع تغذیه به کولر
 .22فن دمنده

¡¡جعبه فیوز سمت چپ جلو داشبورد
(قسمت پایینی)

 .7سیستم تشخیص خطا

 .27فیوز یدکی ()15A

 .28فیوز یدکی ()20A

 .2رله چراغ مه شکن عقب

 .8صفحه نمایش چندمنظوره CD/DVD

 .29فیوز یدکی ()25A

 .4خالی

 ECU .10سیستم اعالم خطر

AM1 .31

 .3رله گرمکن

 .9صفحه کیلومتر

 .30فیوز یدکی ()30A
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 .1خالی

 .5خالی

 .6رله فن دمنده

 .25فیوز یدکی ()5A

 .26فیوز یدکی ()10A

مشخصات خودرو

 .23رله

 .24فیوزکش

 .32ایربگ

 .33برف پاک کن جلو

¡¡جعبه فیوز سیستم های الکترونیکی داخل خودرو

 ECU .34سیستم اعالم خطر
 .35خالی

 .36فندک

متصل به جعبه کنترل
متصل به جعبه کنترل
 1Cمرکزی ۵
 1Bمرکزی ۶

 .37آینه جانبی

CD/DVD .38

 .39چراغ سقفی

 .40برف پاک کن عقب
 .41چراغ راهنما
 .42چراغ ترمز

 .43منبع تغذیه BackUP

 .44خالی

 .45شیشه باالبر
 .46خالی
 .48خالی
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 .47خالی
 .49خالی

متصل به جعبه کنترل
 1Aمرکزی ۷

10 11 12 13
14 15 16

7 8 9

1

2

3

1

2

3

4

5

6

4 5 6

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

متصل به جعبه کنترل
 1Gمرکزی ۴
4

8

3

7

2

6

1

5

متصل به
جعبهکنترل
متصل به جعبه کنترل
 1Eمرکزی ۲
 1Fمرکزی ۳
1
4 3 2 1

8 7 6 5

12 11 10 9

20 19 18 17
16 15 14 13

1

3

2

4

متصل به جعبه کنترل 1D
مرکزی ۱

2

متصل به جعبه مرکزی )1D( 1
 .1سوئیچ 3
 .2سوئیچ 5

متصل به جعبه کنترل مرکزی )1E( 2
 .1خالی
 .2منبع تغذیه BackUP
 .3خالی
 .4منبع تغذیه به شیشه باالبر BCM

متصل به جعبه کنترل مرکزی )1C( 5
 .1جعبه کنترل سان روف
 .2جعبه کنترل سان روف
 .3گرمکن آینه جانبی
CD/DVD .4
 .5صفحه کیلومتر
 ECU .6سیستم اعالم خطر
 .7خالی
 .8خالی
 .9خالی
 .10خالی
 .11منبع تغذیه به کنترل BCM

متصل به جعبه کنترل مرکزی )1B( 7
 .1خالی
 .2صفحه نمایش چندمنظوره
 .3کلید گرمکن صندلی اصلی
GND .4
 .5سیستم کولر
 .6فن دمنده
 .7خالی
 .8کلید دنده عقب
 .9خالی
 .10کلید ترکیبی
 .11مه شکن عقب
1G2 .12
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جعبه کنترل مرکزی )1F( 3
 .11خالی
 .12خالی
 .13خالی
CD/DVD .14
 .15منبع تغذیه به چراغ سقف

جعبه کنترل مرکزی )1G( 4
 .1موتور برف پاک کن جلو
 .2ایربگ
IG1 .3
ACC .4
 .5خالی
 ECU .6سیستم اعالن خطر
 .7خالی
 .8خالی

متصل به جعبه کنترل مرکزی )1B( 6
 .1گرمکن
 .2ایرکاندیشن داشبورد
 .3خالی
 .4جعبه الکترونیکی موتور
 .5منبع تغذیه به جعبه کنترل مرکزی
 .6خالی

مشخصات خودرو

متصل به جعبه کنترل مرکزی )1F( 3
 .1فندک
 .2فندک
 .3خالی
 .4خالی
 .5خالی
 .6خالی
 .7کلید ترمز
 .8خالی
 .9کلید آینه بغل برقی
 .10خالی

 .16منبع تغذیه به برف پاک کن عقب
 .17خالی
 .18خالی
 .19خالی
 .20منبع انرژی به  BCMچراغ راهنما

 .12خالی
 .13خالی
 .14خالی
 .15خالی
 .16خالی

 .22خالی

 .41خالی

 .24رله اصلی

 .43خالی

 .26خالی

 .45خالی

 .23خالی
9

10

11

7

8

5

6

3

4

1

2

 .25خالی
15
24

25

23

22

21

35

34

33

19

20

17

18

14

 .27خالی

13

16

12

52

51

55

54

53

57

56

32

31

30

 .30بوق

29
28

26

27

37
58
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50

49

48

47

46

45

44

43

 .1رله فن جانبی

 .8رله چراغ نور باال

 .3رله پمپ روغن

 .10خالی

 .2رله کمپرسور
 .4رله بوق

 .5رله چراغ

 .6رله چراغ مه شکن جلو
 .7رله چراغ سبقت

 .28خالی

 .29چراغ

42

41

40

39

36

38

 .15فن کمکی

 .9رله چراغ نور پایین

 .16فن

 .11خالی

 .18پمپ روغن

 .17کمپرسور

 .31چراغ مه شــکن جلو

 .46خالی
 .47خالی
 .48خالی
 .49خالی
 .50خالی

 .32چراغ سبقت  /چراغ
 .33چراغ نور پایین

 .53فیوز یدکی ()15A

نور باال

 .34رله اصلی
 .35خالی

 .52فیوز یدکی ()10A
 .54فیوز یدکی ()20A
 .55فیوز یدکی ()20A

 .36رله تنظیم سرعت

 .56فیوز یدکی ()25A

 ECU .38سوخت پاش

 .58فیوز یدکی ()30A

 .37فیوزکش

 .12رله فن اصلی

 .19مه شکن عقب

 .14فن اصلی

 .21خالی

 .40منبع تغذیه به IG2

 .13خالی

 .44خالی

 .51فیوز یدکی ()5A

الکترونیکی

 .20خالی

 .42خالی

 .39منبع تغذیه به IG1

 .57فیوز یدکی ()25A

فصل نهم
راهنمـای گـارانتـی
 ۱۶۷خدمات گارانتی

 ۱۷۱توصیههای مهم

 ۱۷۳سرویسهای ادواری

خدمات گارانتی

مدت زمان گارانتی:

 24 .1ماه بعد از تحویل خودرو یا  50000کیلومتر کارکرد در مدل دنده دستی
 36 .2ماه بعد از تحویل خودرو یا  60000کیلومتر کارکرد در مدل اتوماتیک
شرایط گارانتی قطعات:

الف .قطعات تزئینی

		
ب .قطعات مصرفی

ج .سایر قطعات

¡ ¡قطعات تزئینی
قطعاتی مانند آفتابگیر ،صندلی ،آينهها و رودریها و  ...شــامل قطعات تزئینی میباشــند که به هنگام تحویل خودرو توســط اداره تحویل ،کارکرد
مناسب و همچنین بینقص بودن ظاهری آنها به استحضار مشتریان رسانیده میشوند .لذا پس از تحویل خودرو و تایید سالمت این قطعات توسط

خریدار و تکمیل فرم مربوطه قطعات فوق مشمول گارانتی نخواهند بود.
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به قطعاتی اطالق می گردد که عمر آنها نســبت به ســایر قطعات خودرو محدود تر بوده و به صورت عادی پس از مدتی محدود یا مقدار کارکرد خاصی
مستهلک شده و بایستی تعویض شوند و استهالک این قطعات رابطه مستقیمی با نحوه استفاده از خودرو توسط کاربرآن دارد.
لذا لیست برخی از این قطعات که شامل شرایط گارانتی نمی شوند به شرح ذیل اعالم می گردد :
 .۳فیوزها					
				
 .2خارهای تزئیناتی
				
 .1بستها
 .۶مایع خنککننده (ضد یخ)
			
 .۵انواع روغنها
				
 .۴فیلترها

خدمات گارانتی

¡ ¡قطعات مصرفی

لیست قطعات مصرفی که دارای شرایط خاص گارانتی میباشند:
ردیف

قطعه موردنظر

4

صفحه کالچ

3
5

6

۷

۸

۹

دفترچه گارانتی
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۱۰
۱۱

دیسک ترمز
باتری

الستیک

مدت زمان گارانتی

 2سال یا  40000کیلومتر
 2سال یا  30000کیلومتر

 1سال یا  20000کیلومتر

 1سال یا  10000کیلومتر

دیسک و بلبرینگ کالچ

 2سال یا  40000کیلومتر

لنت ترمز

 ۳ماه یا  ۳۰۰۰کیلومتر

شمع

 ۳ماه یا  ۳۰۰۰کیلومتر

تسمهها

 1سال یا  10000کیلومتر

سیستم صوتی

توضیحات

 2سال یا  40000کیلومتر

چنانچه هریک از قطعات مصرفی به علت نقص فنی قطعاتی که مشمول گارانتی هستند دچار ایراد گردند ،تعمیر و یا تعویض این قطعات نیز در

قالب شرایط گارانتی انجام خواهد شد.

¤ ¤سایر قطعات

ی مجاز و دفتر مرکزی ناشی از کیفیت قطعه باشد ،قطعه و اجرت تعویض ،مشمول
چنانچه علت معیوب شدن قطعه طبق نظر کارشناس نمایندگ 

گارانتی خواهد بود.

¤ ¤توصیه مهم

خدمات گارانتی

خواهشمند است جهت اطالع و بهره برداری مقتضی از موارد ذیل به وب سایت شرکت بم خودرو به آدرس www.bamkhodro.com
مراجعه نمایید .
 .1خط مشی گارانتی و آخرین تغییرات آن
 .2قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن
 .3لیست هزینه اجرت خدمات و قطعات یدکی هر یک از محصوالت
 .4شماره تلفن و محل استقرار واحد های امداد خودروی شرکت کرمان موتور
 .5لیست نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش محصوالت کرمان موتور

فصــل نهم
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¡ ¡مواردی که مشمول گارانتی نمیشود:

¡ ¡موارد زیر خودرو را  از گارانتی خارج میکند:

 .1قطعاتی که به غیر از نقص ساخت و جنس دچار ایراد شده باشند (استفاده نادرست ،تصادف و )...

 .1دستکاری کیلومتر خودرو

 .2استفاده از قطعات متفرقه که از نمایندگیهای مجاز تأمین نشده و مورد تایید شرکت نباشد.

 .3اســتفاده از آپشــنهایی که مغایر با وضعیت اســتاندارد و طراحی خودرو بوده و ایجاد تغییر

در آنها موجب لغو گارانتی مجموعه مرتبط با این قطعات میشــود .همانند اســتفاده از رینگها

و الســتیکها ،سیســتمهای پخــش ،دزدگیر و  ...کــه باعث خارج شــدن از گارانتی جلوبندی و
سیستمهای برقی مرتبط و  ...خواهد شد.

 .4صدمات ناشی از شرایط جوی همانند طوفان ،تگرگ ،صاعقه ،سیل و . ...

 .5هزینه پارکینگ و عدم استفاده از خودرو و بکسل کردن خودرو (بکسل کردن خودر و در شرایط
خاص به تشخیص شرکت گارانتی میگردد).

 .6از کار افتادن باتری (دشارژ شدن) به علت عدم استفاده از خودرو.

 .7نفوذ آب به داخل قطعات الکترونیکی به علت شستشوی موتور و داخل خودرو.
 .8شارژ گاز (در صورتی که علت تعویض قطعات سیستم کولر نباشد)

س اولیه
 .2عدم انجام سروی 

 .3تعمیــر خــودرو در مکانهایــی غیــر از
نمایندگیهای مجاز و مورد تایید شرکت

 .۴مواردیکــه بــه تشــخیص شــرکت نقص فنی
ناشــی از عدم انجام به موقع ســرویسهای

دورهای بوده است.

توجه

الزم به ذکر اســت که گارانتــی رنگ خودرو مطابق
دســتورالعمل شرکت بازرسی و استاندارد  3سال

میباشد.

مطابــق دســتورالعمل شــرکت بازرســی کلیــه
خدمــات ارائــه شــده از طــرف نماینــدگان بــه

مــدت  2ماه یــا  3000کیلومتر کارکــرد حتی بعد

از دوران گارانتــی (مطابق شــرایط اعالم شــده)
میبایستی تضمین گردد.

توصیههای مهم
الــف .انجــام ســرویسهای ادواری و کنتــرل کارکــرد موتــور خــودرو عــاوه بــر اطمینــان از رانندگــی
و ایمنــی ســفر ،در کاهــش آالیندههــای زیســت محیطــی تأثیــر بســزایی خواهــد داشــت.

توجه

زمــان انجام ســرویسهای ادواری در شــرایط آب

ب .قبــل از هــر رانندگــی طوالنــی و بــه ویــژه در فصــول گــرم ســطح روغــن و دیگــر مایعــات را

و هوایــی ســخت و مناطــق پرگرد و غبــار و آلوده

پ .هیچگاه کلید  A/Cخودرو را در دورموتور باال روشن ننمایید.

میشــود که پیوسته ســطح روغن ،آب و وضعیت

بازدیدنماییــد.

بایستی کوتاهتر باشد ،در چنین شرایطی توصیه

تسمهها را بازدید نمایید.

ت .بــرای حفــظ کارکــرد طوالنــی پمــپ بنزیــن و سیســتم انژکتــوری خــودرو بهتــر اســت کــه بــاک

به خاطر داشــته باشــید کــه تعمیــرات صحیح و

ج .در صــورت متوقــف بــودن خــودرو بــه مــدت بیــش از  5مــاه روغــن و فیلتــر روغــن را تعویــض

مجاز شرکت کرمان موتور و به دست تکنسینهای

بنزیــن را قبــل از رســیدن حجــم بنزیــن بــاک بــه مقــدار  ٪25آن ،پــر نماییــد.

ه .همیشــه بــه چــراغ و عالئــم هشــدار دهنــده روی صفحــه آمپــر توجــه نماییــد و در صورت مشــاهده
عالمتــی خــاص ســریعا بــا نمایندگــی مجــاز تمــاس حاصــل نمایید.

ط .از اقــدام بــه تعمیــر و دســتکاری خــودرو توســط اشــخاص غیرمســئول و در تعمیرگاههــای
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غیرمجــاز جــدا خــودداری نماییــد.

آموزشدیده میسراست.

خدمات گارانتی

نماییــد تــا از بــروز خســارتهای فنــی بــه موتــور جلوگیــری گــردد.

تعویــض قطعــات اصلــی فقــط در نمایندگیهای

توجه

هزینــه اجــرت ســرویسهای ادواری فقط شــامل

مواردی اســت که در ستون مقابل به شرح کار قید
شــده اســت و در صورت نیاز به خدماتی که در آن
ســتون ذکر نشــده باشــد ،اجرت مطابق قوانین و

مقررات شرکت محاسبه و از مشتری (یا گارانتی)
اخذ میگردد.

هزینه قطعات تعویض شده و یا مواد مصرفشده

بــرای خــودرو در ســرویسهای ادواری بــه طــور

جداگانــه مطابــق قوانیــن و قیمتهــای شــرکت

محاسبه و از مشتری (یا گارانتی) اخذ میگردد.

دفترچه گارانتی
لیفــان X60
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سرویس اولیه

¤ ¤انجـام خدمـات (رایـگان) سـرویس اولیـه بیـن کیلومتر  3000-2500کیلومتر کارکرد  ،قبل از سـپری شـدن یکسـال از تاریخ تحویل خـودرو (هزینه قطعات
مصرفـی بـه عهـده مشـتری) الزامـی بـوده و عـدم انجـام آن در محدوده زمانی و مسـافتی مذکـور ،منجر به ابطـال گارانتی کامل خـودرو می گردد.

بــرای اطــاع از انجــام ســرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری اســت شــرح اقدامات مربوط در جــدول مخصوص زیر

بــنســرویــساولــیـــه

 2500 - 3000کیلومتر

خودرو لیفان اس یو وی ایکس 60
مهر و تایید واحد تحویل

درجگردد ،تا ضمن اطمینان از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
۱۱

شرح

تسمهها از نظر وجود پلیسه ،سائیدگی و کشش

بازدید

سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انبساط

بازدید و سرریز

باتری خودرو

بازدید

فیلتر هوا ( )

دور آرام موتور

بازدید و یا تعویض

بازدید و کنترل

تایمینگ جرقه (آوانس جرقه)

بازدید و کنترل

باک بنزین و لولهها و اتصاالت آن از نظر وجود نشتی

بازدید و تنظیم

چرخ های جلو و عقب

بازدید

خالصی (فیلر) سوپاپها
پدال ترمز و ترمز دستی
دیسک و لنت ترمز

اقدامات

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

بازدید

بازدید

بازدید

مهرو امضاء نمایندگی محتـــرم



ادامه سرویس اولیه

ردیف
11
12
13

14
15
16
17
18

بلبرینگ چرخها و درپوش آنها

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

سیستم کولر و بخاری

بازدید

تایرها و باد چرخها

جلوبندی و اکسل عقب

فیلتر هوای A/C

روغن گیربکس (مدل دندهای)

19
21

فیلتر روغن ( )

دفترچه گارانتی

22
23
24

بازدید و سرریز
بازدید

روغن گیربکس (مدل اتوماتیک –)CVT

20

لیفــان X60
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روغن ترمز

شرح

روغن موتور ( )

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید و آچارکشی
بازدید

تعویض

بازدید و درصورت نیاز سرریز گردد

تعویض

تعویض

رگالژ شیشه باالبرها

بازدید و تنظیم

سیستمهای الکتریکی

تست با دستگاه اسکنر

سانروف

اقدامات

بازدید و کنترل عملکرد

¡¡دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس ،فیلتر روغن و فیلتر هوا ،در شــرایط کارکرد ســخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای
ذکر شده در جدول فوق باشد.
سرویس اولیه انجام شد.
باشد.
می
مشتری
عهده
به
اولیه
سرویس
در
¡¡ هزینه روغن و مواد مصرفی
مهر و امضاء نمایندگی:

¤ ¤سرویس  10000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن

اطمینان از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1

شرح

تسمهها از نظر وجود پلیسه ،سائیدگی و کشش

بازدید

لولههای آب از نظر آسیبدیدگی و محکم بودن اتصاالت آن

بازدید

فیلتر هوا ( )

بازدید و یا تعویض

2

شمعها

4

سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انبساط

3
5
7
8
10
11

بازدید و سرریز

سطح روغن گیربکس

بازدید و سرریز

دور آرام موتور

بازدید و کنترل کارکرد

سیستم اگزوز از نظر نشتی و آسیبدیدگی

بازدید

باتری خودرو
لولههای هوا

مجموعه دریچه گاز

بازدید

بازدید و کنترل وضعیت

بازدید و تمیز کردن
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9

بازدید و کنترل کارکرد

خدمات گارانتی

6

اقدامات



ادامه سرویس  10000کیلومتر

ردیف
12
13
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹

دفترچه گارانتی
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۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
25

انژکتورها

شرح

بازدید و شستشو

سیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی

بازدید

کاتالیزور

بازدید

سنسور اکسیژن
صافی بنزین

سیستم کنیستر

بازدید

تعویض
بازدید

دیسکها و لنتهای ترمز چرخ های جلو و عقب

بازدید

روغن ترمز و کالچ

بازدید و یا سرریز

پدال ترمز و ترمز دستی

بازدید و تنظیم

لولهها و شلنگهای سیستم ترمز

بازدید

غربیلک فرمان

بازدید

روغن هیدرولیک فرمان
گردگیر پلوسها

سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید و یا سرریز
بازدید

بازدید و کنترل کارکرد

اقدامات

ردیف
26
27
۲۸
29
30
31
32
33
35

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید و تنظیم
بازدید و تنظیم

بلبرینگ چرخها و درپوش آنها

بازدید

فیلتر هوای A/C

تعویض

سیستم کولر و بخاری

شارژ گاز کولر
سیستم ایربگ

بازدید
بازدید

بازدید و کنترل کارکرد

روغن موتور ( )

تعویض

سیستمهای الکتریکی

تست با دستگاه اسکنر

فیلتر روغن ( )

تعویض

¡¡دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس ،فیلتر روغن و فیلتر هوا ،در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

خدمات گارانتی

34

تایرها و باد چرخها

شرح

اقدامات
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¤ ¤سرویس  15000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن
اطمینان از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2
3
۴
۵
۶
۷

دفترچه گارانتی
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۸
۹

۱۰
۱۱

فیلتر هوا ( )

شرح

باتری خودرو

بازدید و یا تعویض در صورت نیاز
بازدید

روغن ترمز و کالچ

بازدید و سرریز

سطح مایع خنک کننده موتور

بازدید و یا سرریز

فیلتر روغن ( )

تعویض

روغن گیربکس

روغن موتور ( )

تایرها و باد چرخها

بازدید و یا سرریز
تعویض

بازدید و تنظیم

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

سیستمهایالکتریکی

تست با دستگاه اسکنر

سیستم کولر و بخاری

اقدامات

بازدید و کنترل کارکرد

¡¡دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس ،فیلتر روغن و فیلتر هوا ،در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

¤ ¤سرویس  20000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن

اطمینان از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2
3
4
5
6

تسمهها از نظر وجود پلیسه ،سائیدگی و کشش

بازدید

سیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی

بازدید و کنترل کارکرد

لولههای آب از نظر آسیبدیدگی و محکم بودن اتصاالت آن

بازدید

فیلتر هوا ( )

بازدید و یا تعویض

وایر شمعها از نظر آسیبدیدگی

شمعها

سطح مایع خنک کننده موتور

بازدید
بازدید

بازدید و یا سرریز

۱۰

تعویض فیلتر روغن ( )

تعویض

۱۲

دور آرام موتور

8
۹

۱۱

تعویض روغن موتور ( )
باتری خودرو

تعویض
بازدید

بازدید و کنترل کارکرد

179

فصــل نهم

روغن گیربکس (مدل دندهای)

تعویض

خدمات گارانتی

7

شرح

اقدامات



ادامه سرویس  20000کیلومتر

ردیف
13
۱۴
۱۵
۱۶
17
18
۱۹
۲۰
۲۱

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

180

۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷

لولههای هوا

شرح

خالصی (فیلر) سوپاپها

بازدید و کنترل وضعیت
بازدید

سیستم اگزوز از نظر نشتی و آسیبدیدگی

بازدید

سنسور اکسیژن

بازدید

مجموعه دریچه گاز
صافی بنزین

بازدید و تمیز کردن
تعویض

باک بنزین و لولهها و اتصاالت آن را از نظر وجود نشتی

بازدید و یا تعویض

پدال ترمز و ترمز دستی

بازدید و تنظیم

مخزن کنیستر

بازدید

دیسکها و لنتهای ترمز چرخ های جلو و عقب

بازدید

لولهها و شلنگهای سیستم ترمز

بازدید

غربیلک فرمان

بازدید

روغن ترمز و کالچ

روغن هیدرولیک فرمان
گردگیر پلوسها

بازدید
بازدید

بازدید

اقدامات



ادامه سرویس  20000کیلومتر

ردیف
۲۸
29
30
31
۳۲
33
34
35
۳۶
۳۸
۳۹

تایرها و باد چرخها

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

بازدید و تنظیم

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

بلبرینگ چرخها و درپوش آنها

بازدید و یا تعویض

فیلتر هوای A/C

تعویض

سیستم کولر و بخاری

شارژ گاز کولر

بازدید
بازدید

سیستمهای الکتریکی

تست با دستگاه اسکنر

کاتالیزور

بازدید

سیستم ایربگ

انژکتورها

تایمینگ جرقه (آوانس جرقه)

بازدید و کنترل کارکرد
بازدید و شستشوی

بازدید و کنترل کارکرد

181

فصــل نهم

¡¡دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس ،فیلتر روغن و فیلتر هوا ،در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

خدمات گارانتی

37

سیستم تعلیق جلو و عقب

شرح

اقدامات

¤ ¤سرویس  25000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن

اطمینان از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
دفترچه گارانتی
لیفــان X60

182

8
9

۱۰
۱۱

فیلتر هوا ( )

شرح

باتری خودرو

روغن ترمز و کالچ

تایرها و باد چرخها

بازدید و یا تعویض
بازدید

بازدید و سرریز

بازدید

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

روغن موتور ( )

تعویض

روغن گیربکس ( )
فیلتر روغن ( )

سیستمهایالکتریکی

سیستم کولر و بخاری

سطح مایع خنک کننده موتور

اقدامات

بازدید و سرریز

تعویض

تست با دستگاه اسکنر
بازدید و کنترل کارکرد
بازدید و یا سرریز

¡¡دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس ،فیلتر روغن و فیلتر هوا ،در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

¤ ¤سرویس  30000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن

اطمینان از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2
3
4
5
6
8
9

11

سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انبساط

بازدید و یا سرریز

سطح روغن گیربکس

بازدید و سرریز

دور آرام موتور

بازدید و کنترل کارکرد

سیستم اگزوز از نظر نشتی و آسیبدیدگی

بازدید

انژکتورها

بازدید

شمعها

فیلتر هوا ( )

باتری خودرو
لولههای هوا

مجموعه دریچه گاز

بازدید

بازدید و یا تعویض

بازدید و یا تعویض

بازدید

بازدید و تمیز کردن

183

فصــل نهم

10

تسمهها از نظر وجود پلیسه ،سائیدگی و کشش

بازدید

خدمات گارانتی

7

شرح

اقدامات



ادامه سرویس  30000کیلومتر

ردیف
12
13
14
15
16
17
18
19

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

184

20
21
22
23
24
25

سنسور اکسیژن

شرح

کاتالیزور

صافی بنزین

سیستم کنیستر

پدال ترمز و ترمز دستی

بازدید
بازدید

تعویض
بازدید

بازدید و تنظیم

دیسکها و لنتهای ترمز چرخ های جلو و عقب

بازدید و یا تنظیم

لولهها و شلنگهای سیستم ترمز

بازدید

غربیلک فرمان

بازدید

روغن ترمز و کالچ

روغن هیدرولیک فرمان
گردگیر پلوسها

بازدید و سرریز
بازدید
بازدید

بلبرینگ چرخها و در پوش آنها

بازدید

تایرها و باد چرخها

بازدید و یا تنظیم

سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

اقدامات



ادامه سرویس  30000کیلومتر

ردیف
26
۲۷
28
29
30
31
32
33

زوایای چرخهای جلو و عقب

سیستم کولر و بخاری

فیلتر هوا A/C

بازدید

بازدید
بازدید

شارژ گاز کولر

بازدید

روغن موتور ( )

تعویض

سیستمهای الکتریکی

تست با دستگاه اسکنر

سیستم ایربگ

فیلتر روغن ( )

سیســتم کنتــرل روغن و بخــار روغــن از نظر کارکــرد طبیعی

بازدید و کنترل کارکرد
تعویض
بازدید

¡¡دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس ،فیلتر روغن و فیلتر هوا ،در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

خدمات گارانتی

34

شرح

اقدامات

فصــل نهم

185

¤ ¤سرویس  35000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن
اطمینان از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2
3
4

5

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

186

فیلتر هوا ( )

باتری خودرو

روغن ترمز و کالچ

تایرها و باد چرخها

بازدید و تنظیم

روغن موتور ( )

۸

۱۱

بازدید و سرریز

تعویض

فیلتر روغن ( )

۱۰

بازدید

زوایای چرخهای جلو و عقب

6

۹

بازدید و یا تعویض

بازدید

روغن گیربکس ( )

۷

شرح

سیستمهای الکتریکی

سیستم کولر و بخاری

سطح مایع خنک کننده موتور

اقدامات

بازدید و سرریز

تعویض

تست با دستگاه اسکنر
بازدید و کنترل کارکرد
بازدید و یا سرریز

¡¡دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس ،فیلتر روغن و فیلتر هوا ،در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

¤ ¤سرویس  40000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن

اطمینان از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2
3
4
5
7
8
10
11

سیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی

بازدید

لولههای آب از نظر آسیبدیدگی و محکم بودن اتصاالت آن

بازدید

فیلتر هوا ( )

بازدید

وایر شمعها از نظر آسیبدیدگی

شمعها

مایع خنک کننده موتور

بازدید
بازدید

تعویض

روغن گیربکس (مدل دندهای)

تعویض

دور آرام موتور

بازدید

باتری خودرو

تایمینگ جرقه (آوانس جرقه)

بازدید

بازدید و کنترل کارکرد

187

فصــل نهم

9

تسمهها از نظر وجود پلیسه ،سائیدگی و کشش

بازدید

خدمات گارانتی

6

شرح

اقدامات



ادامه سرویس  40000کیلومتر

ردیف
12
13
14
15
16
17
18
19
20

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

188

21
22
23
24
25
26

لولههای هوا

شرح

خالصی (فیلر) سوپاپها

بازدید و کنترل وضعیت
بازدید

سیستم اگزوز از نظر نشتی و آسیبدیدگی

بازدید

انژکتورها

بازدید و شستشوی

مجموعه دریچه گاز

بازدید و تمیز کردن

سنسور اکسیژن

بازدید

صافی بنزین

تعویض

کاتالیزور

بازدید

باک بنزین و لولهها و اتصاالت آن از نظر وجود نشتی

بازدید

پدال ترمز و ترمز دستی

بازدید و تنظیم

سیستم کنیستر

بازدید

دیسکها و لنتهای ترمز چرخ های جلو و عقب

بازدید

لولهها و شلنگهای سیستم ترمز

بازدید

روغن ترمز و کالچ

روغن هیدرولیک فرمان

بازدید و یا سرریز
تعویض

اقدامات



ادامه سرویس  40000کیلومتر

ردیف
27
28
29
30
31
32
۳۳
34
35
37
38

بازدید

بلبرینگ چرخها و درپوش آنها

بازدید

تایرها و باد چرخها

بازدید

سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

فیلتر هوای A/C

بازدید

سیستم کولر و بخاری

شارژ گاز کولر
سیستم ایربگ

بازدید

بازدید

بازدید و کنترل کارکرد

روغن موتور ( )

تعویض

سیستمهای الکتریکی

تست با دستگاه اسکنر

فیلتر روغن ( )

تعویض

¡¡دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس ،فیلتر روغن و فیلتر هوا ،در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

189

فصــل نهم

39

گردگیر پلوسها

بازدید

خدمات گارانتی

36

غربیلک فرمان

شرح

اقدامات

¤ ¤سرویس  45000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن

اطمینان از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
دفترچه گارانتی
لیفــان X60

190

8

9

۱۰
۱۱

فیلتر هوا ( )

شرح

باتری خودرو

روغن ترمز و کالچ

تایرها و باد چرخها

بازدید و یا تعویض
بازدید

بازدید و سرریز

بازدید و تنظیم

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

فیلتر روغن ( )

تعویض

روغن موتور ( )

تعویض

سیستمهای الکتریکی

تست با دستگاه اسکنر

سیستم کولر و بخاری

بازدید و کنترل کارکرد

روغن گیربکس

سطح مایع خنک کننده موتور

اقدامات

بازدید و یا سرریز

بازدید و یا سرریز

¡¡دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس ،فیلتر روغن و فیلتر هوا ،در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

¤ ¤سرویس  50000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن

اطمینان از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2
3
4
5
6
8
9

11

سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انبساط

بازدید و یا سرریز

باتری خودرو

بازدید

شمعها

فیلتر هوا ( )

بازدید

بازدید و یا تعویض

دور آرام موتور

بازدید و کنترل کارکرد

سیستم اگزوز از نظر نشتی و آسیبدیدگی

بازدید

انژکتورها

بازدید

لولههای هوا

مجموعه دریچه گاز
سنسور اکسیژن

بازدید

بازدید و تمیز کردن
بازدید

191

فصــل نهم

10

تسمهها از نظر وجود پلیسه ،سائیدگی و کشش

بازدید

خدمات گارانتی

7

شرح

اقدامات



ادامه سرویس  50000کیلومتر

ردیف
12
13
14
15
16
17
18
19

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

192

20
21
22
23
24
25

کاتالیزور

شرح

صافی بنزین

سیستم کنیستر

پدال ترمز و ترمز دستی

بازدید

بازدید
بازدید

بازدید و تنظیم

دیسک ها و لنت های ترمز چرخ های جلو و عقب

بازدید

لولهها و شلنگهای سیستم ترمز

بازدید

غربیلک فرمان

بازدید

روغن ترمز و کالچ

روغن هیدرولیک فرمان
گردگیر پلوسها

بازدید و سرریز
بازدید و سرریز

بازدید

بلبرینگ چرخها و در پوش آنها

بازدید

تایرها و باد چرخها

بازدید و تنظیم

سیستم تعلیق جلو و عقب

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

بازدید

اقدامات



ادامه سرویس  50000کیلومتر

ردیف
26
27
28
29
30
31
32
33

فیلتر هوای A/C

شارژ گاز کولر
سیستم ایربگ

بازدید
بازدید

بازدید
بازدید

روغن گیربکس ( )

بازدید و یا سرریز

فیلتر روغن ( )

تعویض

روغن موتور ( )

سیستمهای الکتریکی

سیســتم کنتــرل روغن و بخــار روغــن از نظر کارکــرد طبیعی

تعویض

تست با دستگاه اسکنر
بازدید

¡¡دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس ،فیلتر روغن و فیلتر هوا ،در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

خدمات گارانتی

34

سیستم کولر و بخاری

شرح

اقدامات

فصــل نهم

193

¤ ¤سرویس  55000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن
اطمینان از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

194

8
9

۱۰
۱۱

فیلتر هوا ( )

شرح

بازدید

باتری خودرو

بازدید

تایرها و باد چرخها

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

روغن ترمز

بازدید و یا سرریز

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

فیلتر روغن ( )

تعویض

روغن موتور ( )

تعویض

سیستمهای الکتریکی

تست

سیستم کولر و بخاری

بازدید و کنترل کارکرد

روغن گیربکس

سطح مایع خنک کننده موتور

اقدامات

بازدید و یا سرریز

بازدید و یا سرریز

¡¡دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس ،فیلتر روغن و فیلتر هوا ،در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

¤ ¤سرویس  60000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن

اطمینان از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.
ردیف
1
2
3
4
5
6

تسمهها از نظر وجود پلیسه ،سائیدگی و کشش

بازدید

سیستم کنترل روغن و بخار روغن از نظر کارکرد طبیعی

بازدید

لولههای آب از نظر آسیبدیدگی و محکم بودن اتصاالت آن

بازدید

فیلتر هوا ( )

بازدید و یا تعویض

وایر شمعها از نظر آسیبدیدگی

شمعها

مایع خنک کننده موتور

بازدید

تعویض
بازدید و یا سرریز

10

دور آرام موتور

بازدید و کنترل کارکرد

12

لولههای هوا

8
9

11

باتری خودرو

تایمینگ جرقه (آوانس جرقه)

بازدید

بازدید و کنترل کارکرد

بازدید و کنترل وضعیت

195

فصــل نهم

روغن گیربکس (در هر دو مدل دنده ای و اتوماتیک –)CVT

تعویض

خدمات گارانتی

7

شرح

اقدامات



ادامه سرویس  60000کیلومتر

ردیف
13
14
15
16
17
18
19
20
21

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

196

22
23
24
25
26
27

شرح

سیستم اگزوز از نظر نشتی و آسیبدیدگی

بازدید

انژکتورها

بازدید و شستشوی

مجموعه دریچه گاز

بازدید و تمیز کردن

سنسور اکسیژن

بازدید

صافی بنزین

تعویض

کاتالیزور

تعویض

باک بنزین و لولهها و اتصاالت آن از نظر وجود نشتی

بازدید

پدال ترمز و ترمز دستی

بازدید و یا تنظیم

سیستم کنیستر

بازدید

دیسکها و لنتهای ترمز چرخ های جلو و عقب

بازدید

لولهها و شیلنگ های سیستم ترمز

بازدید

غربیلک فرمان

بازدید

روغن ترمز و کالچ

روغن هیدرولیک فرمان
گردگیر پلوسها

بازدید و یا سرریز
تعویض
بازدید

اقدامات



ادامه سرویس  60000کیلومتر

ردیف
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39

سیستم تعلیق جلو و عقب
تایرها و باد چرخها

بازدید

بازدید

بازدید و تنظیم

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

فیلتر هوای A/C

تعویض

سیستم کولر و بخاری

شارژ گاز کولر
سیستم ایربگ

بازدید
بازدید

بازدید و کنترل کارکرد

روغن موتور ( )

تعویض

سیستمهای الکتریکی

تست با دستگاه اسکنر

فیلتر روغن ( )

خالصی (فیلر) سوپاپها

تعویض
بازدید

197

فصــل نهم

¡¡ دوره تعویض روغن موتور و روغن گیربکس ،فیلتر روغن و فیلتر هوا ،در شرایط کارکرد سخت خودرو باید کمتر از کیلومترهای ذکر شده در جدول فوق باشد.

خدمات گارانتی

37

بلبرینگ چرخها و درپوش آنها

شرح

اقدامات

¡ خدمات ارائه شده توسط نمایندگیهای مجاز تحت شرایط گارانتی (با مهر و امضاء معتبر است).
ردیف

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

198

شرح خدمات

کد گارانتی

کیلومتر

تاریخ پذیرش

مهر و امضاء

¡ خدمات ارائه شده توسط نمایندگیهای مجاز تحت شرایط گارانتی (با مهر و امضاء معتبر است).
ردیف

شرح خدمات

کد گارانتی

کیلومتر

تاریخ پذیرش

مهر و امضاء

خدمات گارانتی
فصــل نهم

199

¡ خدمات ارائه شده توسط نمایندگیهای مجاز تحت شرایط گارانتی (با مهر و امضاء معتبر است).
ردیف

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

200

شرح خدمات

کد گارانتی

کیلومتر

تاریخ پذیرش

مهر و امضاء

¤ ¤لیست نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور

5512723
36379025

واحد فروش :فلکه باغ گلستان ،ابتدای خیابان
امام خمینی ،شرکت بانیان خودرو خودکار
واحد خدمات پس از فروش :میدان بسیج
روبروی کارخانه اطلس پود ،کوچه کرمان موتور

37276871

مراغه ،جنب میدان مادر ،شرکت رصد خورو
مراغه

فروش و
خدمات پس 1004
از فروش

41

43234133

43234090

سراب ،ابتدای جاده اردبیل ،روبروی اداره
منابع طبیعی

1006

41

36662224

36662225

اتوبان پاسداران ،باالتر از الله پارک ،خیابان
ولیعصر دوم جنوبی ،نبش دهخدای دهم

1007

41

36371731

36371267

کیلومتر  1جاده تبریز تهران ،نرسیده به سه
راهی اهر ،نبش کوی مخترع

ردیف

شهر

1

تبریز

فروش و
شرکت تیزران خودرو
خدمات پس 1001
(علیپور)
از فروش

2

تبریز

فروش و
شرکت بانیان خودرو
خدمات پس 1002
خودکار(خودکار)
از فروش

41

3

مراغه

فروش و
شرکت رصد خودرو
خدمات پس 1003
مراغه (فرخندهحال)
از فروش

41

4

سراب

داوودی

5

تبریز

بهمنی

فروش

6

تبریز

بهمنی

خدمات پس
از فروش

صاحب امتیاز

36379020-24

37276868-74

37276868

خدمات گارانتی

41

32861143

32861140

32861136

سه راهی فرودگاه ،کیلومتر  2جاده مرند،
شرکت تیزران خودرو

نوع
نمایندگی

کد

201

فصــل نهم

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

ردیف
202

شهر

صاحب امتیاز

7

تبریز

بزازوری

8

ارومیه

جوانمنش

9

سلماس

منسوبی

10

خوی

شکاری

11

ارومیه

غالم زاده

12

ارومیه

باقرزاده

13

اردبیل

فصاحتی

نوع
نمایندگی

کد

فروش و
خدمات پس 1008
از فروش

فروش و
خدمات پس 1101
از فروش

فروش و
خدمات پس 1104
از فروش

فروش و
خدمات پس 1106
از فروش
فروش و
خدمات پس 1107
از فروش

فروش و
خدمات پس 1108
از فروش

فروش و
خدمات پس 1201
از فروش

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

41

34473111

34475515

34475516

خیابان دیزل آباد دوم ،نرسیده به پل کسائی
جنب کارخانه کبریت سازی

44

32722287
32720085

32720146

32720141

جاده سلماس ،بلوار بسیج ،کیلومتر 3
روبروی دانشگاه آزاد

44

35224673

35224673

سلماس ،جاده تبریز ،جنب نیروگاه برق

44

36458335

36458337

خوی ،بلوار مطهری ،میدان شهید نصرالهی

44

32377788

32360593

32369856

خیابان شیخ شلتوت
جنب بانک سپه ،پالک 602

44

32386290-1

32386292

32386293

جاده دریا (چی چست) ،جنب زندان مرکزی

45

33611305

33612532

33610129

خیابان بعثت ،نرسیده به میدان ایثار

33206362

33206330

خیابان امام خمینی ،نبش چهار راه امام رضا

53287415

53287254

شهرضا اول جاده شیراز ،شهرک امیرکبیر
جنب بانک صادرات

33867335

خیابان امام خمینی ،شهرک صنعتی امیرکبیر
بلوار عطاءالملک

31

52647480

52647481-2

52633037

فوالد شهر ،سایت صنعتی ،فرعی سوم

31

46251971

46251972

46251974

خیابان امام خمینی ،روبروی مسجدالرضا
ساختمان افشاری

14

اردبیل

علیزاده

فروش و
خدمات پس 1202
از فروش

15

اصفهان

حاج نیلی

فروش و
خدمات پس 1301
از فروش

31

16

اصفهان

بشتام

فروش و
خدمات پس 1302
از فروش

31

33206361

17

شهرضا

گالبی

31

53287253
53287414

18

فروش و
شرکت حافظ قطعات
خدمات پس 1304
اصفهان
(یاوری)
از فروش

 19فوالدشهر
20

نایین

فیروزبخش
شرکت سریع کار
آسیا (افشاری)

فروش و
خدمات پس 1303
از فروش

فروش و
خدمات پس 1305
از فروش

فروش و
خدمات پس 1306
از فروش

31

33868900

خدمات گارانتی

36272276
36261183

36541841
36261181

36252828

فروش :خیابان ارتش ،جنب پل هوایی حسین
آباد ،پالک 331
خدمات پس از فروش :اول جاده شیراز  ،مقابل
شهرک آزمایش

شهر

صاحب امتیاز

کد

203

فصــل نهم

45

33823579

33822582

33823578

خیابان جام جم ،جنب بانک تجارت ،پالک 257

ردیف

نوع
نمایندگی

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

31

52401314

52411597

52401314

مبارکه ،انتهای خیابان حافظ غربی
نبش میدان شهدا

31

55572751

55572752

55572752

میدان مدخل ،میدان گاز ،ابتدای بلوار نوشآباد

45274546

خیابان سعدی شمالی ،خیابان صبا

31

34586070

34581776

34587490

اتوبان چمران ،بعد از خیابان آل محمد ،جنب
بانک تجارت

26

34333439
34333436

34322635
34333436

34333439

باغستان غربی ،بلوار پرستار ،پالک 45

32738060

32738073

بلوار دانش آموز بین میدان مادر و هفت تیر
نرسیده به چهارراه دولت آباد ،ساختمان سپهر

65157979

65104721

مارلیک ،بلوار ابوعلی سینا (سه بانده)
بین نرگس و نسترن

ردیف
204

نوع
نمایندگی

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

شهر

صاحب امتیاز

21

مبارکه

اعتمادی

22

کاشان

فخارزاده

23

شاهین
شهر

کریمی مقدم

24

اصفهان

شرکت آسیا بانژ
(خلیلزاده)

25

کرج

صفری

فروش و
خدمات پس 1402
از فروش

26

کرج

باقری

فروش

1403

26

27

مارلیک

شاه محمدی

فروش

1404

21

کد

فروش و
خدمات پس 1307
از فروش

فروش و
خدمات پس 1308
از فروش

فروش و
خدمات پس 1309
از فروش
فروش و
خدمات پس 1310
از فروش

31

45243415

ردیف

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

30

کرج

سلیمی

فروش و
خدمات پس 1409
از فروش

26

36636670

جاده مالرد ،خیابان گلستان ( 29پیک) ،پالک
21

31

کرج

آزموده فرد

فروش

1410

26

34211080

34467352

خیابان شهید بهشتی ،نبش دهقان ویالی دوم

32

کرج

خانم برشان

فروش

1411

26

33525481

33525445

مهرشهر ،بلوار امامزاده طاهر
نرسیده به پمپ بنزین

33

کرج

ابراهیمی

فروش و
خدمات پس 1412
از فروش

26

32301993-32307840

32307863

بلوار خلج آباد ،نبش کوچه اقبال ثانی

34

ایالم

رئیسی

84

33384026
3384026

33384026

بلوار آزادی ،نبش کربالی یکم

فروش و
خدمات پس 1501
از فروش

36600680
36600681

36636668
36636669

خدمات گارانتی

29

کرج

آزموده فرد

خدمات پس
از فروش

1408

26

34208986

34208986

گوهردشت ،بلوار انقالب ،نبش خیابان
درخشیده

205

فصــل نهم

28

کرج

باقری

فروش

1407

26

34204929

34205708

گوهردشت ،میدان طالقانی ،اول رستاخیز
روبروی پمپ بنزین پالک 159

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

77

33335260

33452876

33452876

واحد فروش :بعد از پمپ بنزین مرکز شهر
خیابان تنگستان ،روبروی ایران پیما
واحد خدمات پس از فروش :میدان آزادی،
ابتدای جاده نیروگاه ،جنب دلوار کشتی

35428608

35428608

دیر ،کیلومتر یک جاده ساحلی دیر به بوشهر

44986561-3

44986560

کیلومتر  16جاده مخصوص کرج ،بلوار کرمان
خودرو ،بلوارنخل

22512449

22537376

خیابان رسالت 16 ،متری اول شمالی ،روبروی
مسجد حجت ،پالک 51

44568374

میدان آزادی ،کیلومتر  6جاده مخصوص کرج
نرسیده به تهرانسر (بلوار گلها) ،سمت چپ

33742670

ری ،خیابان ابن بابویه میدان صفائیه شهید
عبدالملکی پالک 8

ردیف
206

نوع
نمایندگی

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

شهر

صاحب امتیاز

35

بوشهر

کاردانی

فروش و
خدمات پس 1601
از فروش

36

دیر

بحرانی

فروش و
خدمات پس 1602
از فروش

77

37

تهران

تعمیرگاه مرکزی
شماره )LIFAN( 1

1701

21

38

تهران

شرکت هویک
پارس(هویک)

فروش و
خدمات پس 1703
از فروش

21

22523573

39

تهران

شرکت اوج صنعت
غرب (مشایخ)

فروش و
خدمات پس 1707
از فروش

21

44523604
44503077

44523604

40

ری

سلیمانی پور

فروش و
خدمات پس 1708
از فروش

21

33766161

33766161

خدمات پس
از فروش

کد

21

77333410
77966561

77120112-3

77334399

خیابان دماوند ،بعد از سه راه تهرانپارس
نرسیده به خیابان اتحاد ،پالک 1056

44982002

44982003-4

44984884

کیلومتر  16جاده مخصوص کرج ،بلوار کرمان
خودرو ،بلوارنخل

77541772

خیابان دماوند ،بین امام علی و سبالن روبروی
بی آر تی فرودگاه

41

تهران

فروش و
تعمیرگاه مرکزی
شماره ( 4شرکت خدمات پس 1709
بادران گستر ایرسا) از فروش

42

تهران

فروش و
خدمات پس 1711
از فروش

21

43

تهران

فروش و
خانم هژبری هوتکی خدمات پس 1713
از فروش

21

44

تهران

45

تهران

46

تهران

تعمیرگاه مرکزی
شماره )JAC( 2

77595970

تعمیرگاه مرکزی
فروش و
شماره ( 3شرکت
خدمات پس 1715
پشتیبان خدمات رهپو
از فروش
صنعت پیشرو)

21

خدمات در
محل

1716

21

66644126

شرکت عمران خودرو خدمات پس
از فروش
حامی (تیرانداز)

1719

21

66002030

خانم غالمی

66819818

66804040

66804040

بعد از میدان شیر پاستوریزه ،جنب بازار
استیل ایران

66644126

چهارراه یافت آباد ،میدان معلم ،طبقه همکف
پالک 90

66004969

خیابان آزادی ،روبروی دانشگاه شریف،
خیابان حیدرتاش ،پالک 40

خدمات گارانتی

شهر

صاحب امتیاز

کد

207

فصــل نهم

ردیف

نوع
نمایندگی

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

ردیف
208

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

47

تهران

بداخشان

خدمات در
محل

1720

21

66270150

48

پاکدشت

عسگریفر

فروش و
خدمات پس 1721
از فروش

21

36465711

36463245

49

تهران

شرکت نوید هنر
آبادگان (عباسی)

1722

21

66631129

66631134

20متری یافت آباد شرقی ،پالک  ،27طبقه اول

50

شهریار

حدادی

فروش و
خدمات پس 1723
از فروش

21

65409200

65409204

شهریار ،میدان جهاد ،بلوار شورا ،نبش میدان
جعفریه

51

تهران

شکاری

1724

21

65151522

65173643

جاده مالرد ،بعد از سه راه اندیشه
نرسیده به خیابان شهید صدوقی

52

تهران

محمدی

فروش و
خدمات پس 1725
از فروش

21

44593969
44593665

44593994
44518310

44593071

کیلومتر  10جاده مخصوص ،روبروی رنگ
هاویلوکس

53

تهران

صادقی توحیدی

21

46899600

46858598

46899501

جاده قدیم فتح (کرج -تهران) ،کیلومتر 20
جنب شهر قدس

فروش

فروش

فروش و
خدمات پس 1726
از فروش

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

66270124

خیابان خلیج فارس ،روبروی بانک اقتصاد
نوین ساختمان قائم ،پالک 333
جاده خاوران ،پاکدشت ،خاتون آباد
جنب شرکت فرافلز

54

تهران

موتمنی

فروش

1730

21

77626985-7

55

تهران

پایدار فرد

فروش

1731

21

22840088

22840088

56

تهران

شرکت آدونیس
خودرو (یعقوبیان)

فروش

1732

21

88618650-3

88623099

ونک خیابان مالصدرا ،شیراز شمالی ،دانشور
شرقی پالک  ،26طبقه هفتم واحد E7

57

تهران

خسروانی

فروش

1733

21

66015502

66069059

خیابان آزادی ،خیابان جیحون ،نرسیده به
چهار راه طوس سمت چپ پالک 725

58

تهران

میرزایی

فروش

1734

21

88433684

88405948

خیابان مطهری ،بعد از خیابان سهرودی
نیکران خودرو ،پالک 69

59

تهران

خرمی

فروش

1736

21

88966966

88966965

خیابان دکتر فاطمی ،بین خیابان کاج و پروین
اعتصامی پ 135

60

تهران

خانم غالمی

فروش

1739

21

66644528

66634953

چهار راه یافت آباد ،بلوار معلم ،میدان معلم
پالک 1

77626988

خیابان شریعتی ،پایین تر از بهار شیراز ،نبش
میثاق  ،4پالک 276
خیابان پاسداران ،بین نگارستان ششم و هفتم
پالک  ،167طبقه اول

خدمات گارانتی

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

209

فصــل نهم

ردیف

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

ردیف

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

61

تهران

شرکت دنیز پارس
آریا (بیکزاده)

فروش

1742

21

44697631 -44671085

مقدسی

فروش

1746

21

14-56122212

56122214

63

تهران

شرکت فضل
خودروی پارسیان
(زیبایی)

فروش

1747

21

26750092

26750383

اقدسیه ،ابتدای بلوار ارتش ،روبروی باغ بهشت

64

تهران

خدامددی

فروش

1748

21

44427936

44617431

بزرگراه ستاری ،خیابان میرزابابایی پالک 190

65

تهران

مرادی

فروش

1751

21

22322448

26142433

اتوبان رسالت ،بعد از خیابان کرمان ،نرسیده
به میدان رسالت ،پالک 824

66

تهران

رفیعینیا

فروش

1752

21

66434312

66427910

خیابان آزادی ،نرسیده به بزرگراه نواب،
خیابان رودکی ،تقاطع خیابان کلهر

67

تهران

شرکت پشتیبان
خدمات رهپو صنعت
پیشرو (زارعی)

فروش

1753

21

44453612

44453614

سردارجنگل ،چهارراه مخبری ،پالک 68

 62اسالمشهر

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

210

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

44671085

اکباتان ،بلوار شهید نفیسی پالک  15ساختمان
آرین طبقه سوم واحد 13
اسالمشهر ،نبش خیابان آیتاله کاشانی

68

تهران

شرکت اوج صنعت
غرب (مشایخ)

فروش

1754

21

55401213

69

تهران

شرکت کیان خودرو
نقش رستم (زارع)

فروش

1756

21

44829589-44829489

44829863

70

تهران

شرکت بادران گستر
ایرسا (علوی نسب)

فروش

1759

21

33787498-33787671

33252369

خیابان پیروزی ،نبش خیابان فارابی ،پالک
808

71

تهران

شرکت بادران گستر
ایرسا (علوی نسب)

فروش

1760

21

77228204-77228195

77227841

خیابان فرجام ،بین خیابان آیت و خیابان
حیدرخانی

72

تهران

نیکوکار

فروش

1761

21

22987892-3

22987880

پاسداران ،خیابان ساقدوش ،جنب تاالر
ساقدوش

73

تهران

رفیعینیا

فروش

1762

21

33546321-33546326

33549425

خیابان  17شهریور ،پایین تر از اتوبان محالتی
(آهنگ) ،باالتر از بلوار قیام ،روبروی مسجد
سلمان

74

تهران

حسینی

فروش

1763

21

55282194

55282196

چهاردانگه ،میدان مصلی ،بازار بزرگ امام
رضا پالک  ،81بلوک A

55407654

میدان قزوین ،خیابان قزوین ،خیابان غفاری
پالک 58
جنت آباد شمالی ،باالتر از اتوبان نیایش ،نبش
 20متری گلستان غربی ،پالک 304

خدمات گارانتی

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

211

فصــل نهم

ردیف

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

ردیف
212

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

75

تهران

شرکت عمران خودرو
حامی (تیرانداز)

فروش

1764

21

66964810

76

تهران

شرکت عمران خودرو
حامی (تیرانداز)

فروش

1765

21

88318510

88318509

77

تهران

خانم زاهدیوفا

فروش

1768

21

66502584

66502584

خیابان ستارخان ،روبروی خیابان نیایش

78

تهران

نیکوکار

فروش

1770

21

88572868-88372318-19

88099298

سعادت آباد ،بلوار دریا ،بین تقاطع فرحزادی
و پاکنژاد

79

تهران

نیکوکار

فروش

1771

21

22622785

22622788

خیابان شریعتی ،خیابان شهید کالهدوز
نرسیده به بلوار کاوه ،نبش کوچه موسوی

80

بروجن

بنایی

فروش و
خدمات پس 1801
از فروش

38

34221779

34236969

بروجن ،جاده مبارکه روبروی پمپ بنزین ایتام

81

شهرکرد

رضایی

32279154

خیابان فردوسی جنوبی ،پالک 23

فروش و
خدمات پس 1802
از فروش

38

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

32279151

32279153

فاکس

آدرس

66468683

خیابان کارگر ،باالتر از میدان پاستور ،پالک
1061
خیابان مطهری ،خیابان جم ،پالک 64

ردیف
82

بیرجند

غازی زاده

83

مشهد

تعمیرگاه مرکزی
مشهد (عاکف)

84

مشهد

هادیزاده

85

سبزوار

علی آبادی

86

قوچان

بابایی

فروش و
خدمات پس 1902
از فروش

56

38528016
36663151

واحدفروش:میدانعدلخمینی،نبشخرمشهر17
واحدخدماتپسازفروش:جادهقوچان،آزادی117

36088780

بلوار وکیل آباد بین  19و  21نرسیده به پل
هاشمیه

44449353

44293328

خیابان آیت اله دستغیب ،جنب دستغیب 28

47217113

بعد از میدان ورزش ،ضلع شمالی بلوار امام
رضا ،روبروی دانشگاه سماء

57228907

خیابان سعدی ،نبش سعدی 21

38480434

سه راه ادبیات ،خیابان اسدالله ،نبش اسدالله
زاده هشتم

32446509
4446509

فروش و
خدمات پس 2001
از فروش

51

2006

51

فروش و
خدمات پس 2007
از فروش

51

44293331

51

4721711-2

47232914

87

گناباد

نوری

فروش و
خدمات پس 2009
از فروش

51

57226951-2

57260901-3

88

مشهد

عاکف

2010

51

فروش

فروش و
خدمات پس 2008
از فروش

فروش

38591910
38526009

36675007

36071070

38480433

213

فصــل نهم

32446896

فلکه توحید ،بلوار سید جمال الدین اسدآبادی
جنب سالن پذیرایی سی گل

خدمات گارانتی

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

ردیف

شهر

صاحب امتیاز

89

نیشابور

زرندی

فروش و
خدمات پس 2011
از فروش

90

تربت
حیدریه

نوری

2012

51

فروش و
خدمات پس 2013
از فروش

51

52537061

51

38555562

 91تربت جام

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

214

نوع
نمایندگی

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

آتشین پنجه

فروش

کد

فروش و
شرکت بازرگانی
یاران خودرو خراسان خدمات پس 2015
از فروش
(بیک خراسانی)

92

مشهد

93

مشهد

هادی زاده

فروش و
خدمات پس 2016
از فروش

51

43342020-43335775
43342121

43334432

خیابان سی متری طالقانی ،حد فاصل چهارراه
کشتارگاه و چهارراه شریعتی

52284440

52284450

تربت حیدره ،جاده سنتو ،نبش امام رضا 24

52537345

52527063

میدان بسیج ،نبش معدآباد دوم

38537840-1

38555563

مشهد ،خیابان امام رضا ،بین میدان بسیج و
امام رضا  ،27پالک 1

37529511

مشهد ،بلوار صدمتری ،حد فاصل میدان امام
حسین و میدان سپاد

32316790

خیابان امام خمینی ،باالتر از نیروگاه برق

32221948

میدان فردوسی ،خیابان رضا امامی جنوبی
(امیریه) ،جنب بانک ملت

51

94

بجنورد

عضدی

فروش و
خدمات پس 2101
از فروش

58

95

بجنورد

عضدی

2102

58

فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

37529510
32316793

32316791

32241667

ردیف

شهر

صاحب امتیاز

96

اهواز

شرکت زیبا خودرو
فرزاد (زیبایی)

97

بهبهان

دارخال

98

زنجان

قربانیان

99

زنجان

خاکی پرست

 101شاهرود

رضایی

فروش و
خدمات پس 2205
از فروش

فروش و
خدمات پس 2302
از فروش

فروش و
خدمات پس 2303
از فروش
فروش و
خدمات پس 2401
از فروش

فروش و
خدمات پس 2403
از فروش

فروش و
خدمات پس 2404
از فروش

52826800

جاده اهواز ،میدان استیل ،نرسیده به پمپ
بنزین

24

33337071-3

33362449

کمربندی جنوبی خیام ،جنب ایران خودرو

24

33321329

33321326

خیابان خیام ،نرسیده به میدان فلسطین
روبروی مدرسه قائم

32240396

میدان امام رضا ،بعد از بریدگی اول ،دست
چپ ،کیلومتر یک جاده مشهد

23

32393002

33393003

خیابان تهران ،میدان هفت تیر ،ابتدای جاده
کارخانه قند

23

33304444

33303344

میدان قومس ،بلوار  15خرداد ،نبش بلوار
خودکفایی

61
61

23

35567723-4
52836050

32244126-7

52837170

32244126-7

215

فصــل نهم

102

سمنان

خسروانی

فروش و
خدمات پس 2202
از فروش

35567720

بزرگراه آیتالله بهبهانی ،جنب مجتمع
نمایشگاهی

خدمات گارانتی

 100شاهرود

کالته

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

54

33231981

33231981

3227300

میدان  15خرداد (فلکه شرکت نفت)

71

36712154

36712154

36713191

حد فاصل دو کوهک و گویم

شیروانی

فروش و
خدمات پس 2605
از فروش

71

43339368

43341640

43336426

مرودشت ،کیلومتر یک جاده تخت جمشید

106

شیراز

حسینی

2606

71

32345554

خیابان هنگ ،قبل از چهار راه بنفشه

107

شیراز

رستمی

فروش و
خدمات پس 2607
از فروش

71

38424827

بلوار باهنر شمالی ،بعد از ساختمان دریس

108

شیراز

71

38207970-5

38207970-5

بلوار امیرکبیر حدفاصل چهارراه سرباز و
شرکت نفت

109

آباده

71

44364401-4

44364405

بلوار آزادی ،کیلومتر یک جاده اصفهان

ردیف

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

شهر

صاحب امتیاز

103

زاهدان

غازی زاده

104

شیراز

شرکت کیان خودرو
نقش رستم (زارع )

 105مرودشت

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

216

نوع
نمایندگی

کد

فروش و
خدمات پس 2501
از فروش

فروش و
خدمات پس 2603
از فروش

فروش

فروش و
تعمیرگاه مرکزی
شیراز (شرکت ساالر خدمات پس 2608
از فروش
موتور پارسیان)
نیکو

فروش و
خدمات پس 2609
از فروش

32345551-2
38424828
38424941

38424828
38425041

ردیف
110

جهرم

حاجی پور

111

داراب

نیکخواهی

112

نورآباد

پارسیان

113

شیراز

گرک یراق

 114کازرون

حق شناس

116

قزوین

فروش و
خدمات پس 2611
از فروش

فروش و
خدمات پس 2613
از فروش

فروش و
خدمات پس 2614
از فروش

فروش و
خدمات پس 2615
از فروش

فروش و
خدمات پس 2616
از فروش

فروش و
شرکت سفیر خودرو
خدمات پس 2701
امین (طیبا)
از فروش

53549680

بلوار امام خمینی ،بلوار کرمان موتور

42544114

بلوار خلیج فارس ،نرسیده به پلیس راه
جنب چشمه آب گرم

37210494

بلوار نصر ،بعد از شرکت ایرانسل
نبش کوچه 14

71

42331000

42330199

42330198

میدان دانشگاه ،بلوار دانشگاه

71

52343334

52343335

52343330

الر ،شهر خور ،ابتدای بلوار فرمانداری

28

33559053

33559762

33557717

بلوار اسدآبادی ،پالک 86

71
71
71

53549678
42544131

42544114

37218293

217

فصــل نهم

115

الر

اکرمی

فروش و
خدمات پس 2610
از فروش

71

54441659

54342390

54441659

خیابان استاد مطهری ،جنب کلینیک تخصصی
هنری ،نبش کوچه 27

خدمات گارانتی

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

دفترچه گارانتی

ردیف
لیفــان X60

218

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

117

قم

شرکت خدماتی
نگین خودرو قم
(حسنخانی)

فروش و
خدمات پس 2801
از فروش

118

قم

صمصامی

119

سنندج

بهرامی

120

کرمان

شرکت خدمات
بازرگانی هزار
(برازوان)

121

بم

امانیان

 122رفسنجان
123

بم

میرزایی
صوفی آبادی

کد

فروش و
خدمات پس 2802
از فروش

فروش و
خدمات پس 2901
از فروش

فروش و
خدمات پس 3001
از فروش

فروش و
خدمات پس 3002
از فروش

فروش و
خدمات پس 3003
از فروش

فروش و
خدمات پس 3005
از فروش

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

25

36666441-2

36666441

36655442

خیابان امام خمینی ،بعد از فلکه شهید
زینالدین بعد از بیمارستان خرمی ،نرسیده به
پل دستغیب

25

38877700

38870001-2

38877700

بلوار دانش ،کوچه مدرسه سازی

87

33360111

33360124

33236665

ابتدای جاده همدان ،روبروی پلیس راه ،جاده
نایسر ،جنب نمایندگی ایران خودرو

34

33257802

33257801

ابتدای اتوبان هفت باغ علوی

34

44313331

44317896

کمربندی مطهری ،روبروی بانک قوامین،
خیابان ابوالفضل

34283531

بلوار امام رضا ،جنب اداره صنایع

44220754

بم ،بلوار جمهوری اسالمی نبش کوچه 4

34
34

34287710

34287710-11

44220753

ردیف

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

124

کرمان

شجاعی

فروش

3007

34

فروش و
خدمات پس 3008
از فروش

34

 125سیرجان

صفاری

 126جیرفت

کریمی افشار

127

بم

ادیب

 129کرمانشاه

الهیاری

فروش و
خدمات پس 3012
از فروش

فروش و
خدمات پس 3101
از فروش

فروش و
خدمات پس 3201
از فروش

42261197

ابتدای بلوار تهران روبروی گمرک جنب پمپ
بنزین 110

43310197

جیرفت چهار راه صاحب آباد خیابان سلمان
فارسی

44319778

بم ،بلوار امام خمینی ،اول خیابان جانبازان

34280794

بلوار امام رضا ،نبش کوچه شماره 3

83

38213842-3

38258741-2

38226130

خیابان اربابی ،باالتر از بانک مسکن ،تقاطع
حکیم نظامی

74

33321011

33321208

33321011

خیابان عدل ،نرسیده به میدان انقالب

34
34
34

32728744
42280100

42239007

43310197
44319778

44318687

34280793

219

فصــل نهم

130

یاسوج

زارع

فروش و
خدمات پس 3010
از فروش

32728744

کیلومتر 2جاده کرمان شرف آباد

خدمات گارانتی

 128رفسنجان

یوسفی

فروش و
خدمات پس 3009
از فروش

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

ردیف

شهر

131

گرگان

گنبد
132
کاووس

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

220

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

فروش و
شرکت بازرگانی
هیرکان خودرو جاللی خدمات پس 3302
از فروش
(جاللی)
ولی محمدی

فروش و
خدمات پس 3303
از فروش

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

17

32130194

32129741

32158898

انتهای بلوار جرجان ،جنب کارواش جاللی

17

33222427

33222865

33227756
33223875

خیابان حافظ جنوبی ،چهارراه امامزاده شرقی

17

34527404

324527404

آق قال خیابان نماز بعد از بیمارستان آل جلیل

35421808

35448998
32470161

بلوار امام رضا ،جنب دانشگاه علوم پزشکی
بلوار امام رضا ،مقابل سایت استانداری
گلستان

133

آق قال

سقر

فروش

3305

134

کالله

خوجه

فروش

3306

17

135

گرگان

شرکت بازرگانی
هیرکان خودرو جاللی
(جاللی)

فروش

3307

17

32470014

136

گرگان

طاهری

فروش و
خدمات پس 3308
از فروش

17

32470475

32470469

137

رشت

شرکت احیاء موتور
(باقری)

13

33850710-3

33850711

فلکه امام حسین ،بلوار مدرس ،روبروی
دادگستری کل ،جنب دفتر روزنامه اعتماد

138

رشت

33221231

خیابان سعدی ،روبروی بازار روز
اول خط ماشین

فروش و
خدمات پس 3402
از فروش

فروش و
شرکت دیار بهمن
خدمات پس 3403
شمال (میرخداوندی)
از فروش

13

33255355

33255356

خیابان امام ،خمینی جنوبی ،ابتدای بلوار
جانبازان ،روبروی سندیکای اتحاد ،پالک 112

ردیف

شهر

 139الهیجان
140

رشت

141

رشت

صاحب امتیاز
طواف زاده

نوع
نمایندگی

کد

فروش و
خدمات پس 3404
از فروش

فروش و
شرکت بنیان خودرو
خدمات پس 3406
زرین (قربانی)
از فروش
فروش و
خانم هژبری هوتکی خدمات پس 3409
از فروش

 143خرم آباد

ناصری

 144خرم آباد

باژدان

146

تنکابن

کاویانی

فروش و
خدمات پس 3502
از فروش

فروش و
خدمات پس 3602
از فروش

فروش و
خدمات پس 3603
از فروش

34491751-4

کیلومتر  3جاده رشت انزلی نمایندگی بنیان
خودرو زرین

33592888

ابتدای اتوبان رشت به فومن ،آتشگاه ،سه راه
خاور ،پالک 23

42223899

الهیجان ،خیابان نیما ،نبش نیمای 2

33408020

بلوار بهارستان ،ماسور ،بوتان

33438572

بلوار بهارستان ،میدان بهارستان

11

32272924

32274490

32271948

خیابان طالقانی ،کیلومتر 2جاده بابل به آمل
روبروی فروشگاه شهاب

11

54272424
54275000

54270101-4

54270105

جاده چالوس ،جنب منابع طبیعی

13
13
13
66
66

42239508
42238125

34491751-4
33592702

33592232

42221969
33432900
33401040

33409356

33438570

221

فصــل نهم

145

بابل

آقاجانی

فروش و
خدمات پس 3501
از فروش

13

42239523

42239508

الهیجان ،جاده رشت ،باالتر از میدان ابریشم

خدمات گارانتی

 142الهیجان

طواف زاده

فروش

3410

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

دفترچه گارانتی

فروش و
خدمات پس 3608
از فروش

11

33736852

33736849-50

33736853

جاده نکاء ،کیلومتر  ،10جنب هتل بادله

3609

11

32252505-32252500

32253660

ابتدای جاده قائمشهر ،جنب پمپ بمزین
شهمیری

11

44735027

44735028

محمودآباد ،خیابان امام خمینی ،روبروی پمپ
بنزین بابانیا

32250750

32250750

جاده قائم شهر ،نبش کوچه هریکنده

32250530

بابل ،جاده قائمشهر ،کیلومتر  ،4نبش بریدگی
دوم

52044646

نوشهر ،ملکار ،روبروی سازمان جهانگردی
ایرانگردی

52226786

خیابان  17شهریور ،جنب بانک سپه

ردیف
لیفــان X60

11

44288501

43081111

43082222

جاده محمودآباد ،ابتدای جاده سرخرود

نوع
نمایندگی

شهر

صاحب امتیاز

147

آمل

موسوی

148

ساری

عرب خزائلی

149

بابل

صادقی

فروش

موسوی

فروش

3610

151

بابل

ابراهیمی

فروش

3611

11

152

بابل

ابوالحسنی

فروش و
خدمات پس 3612
از فروش

11

32263988

153

نوشهر

موسوی

11

52043112-3

 150محمودآباد

222

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

 154چالوس

فقیه عبداللهی

کد

فروش و
خدمات پس 3607
از فروش

فروش و
خدمات پس 3613
از فروش
فروش و
خدمات پس 3614
از فروش

11

52227335

52219665

ردیف

شهر

صاحب امتیاز

155

ساری

غالمیان

نوع
نمایندگی

11

33349741-2

157

بابلسر

موسوی

3617

11

35331025-7

35331028

خیابان امام خمینی ،نبش امام خمینی 27

158

اراک

محمدی

فروش و
خدمات پس 3702
از فروش

86

32773612

32777379

32768750

میدان بسیج

159

ساوه

نیکوکار

فروش و
خدمات پس 3703
از فروش

86

42460444

42460279

42460215

ساوه ،بلوار آزادی ،نبش آزادی 1/24

160

اراک

محمدی

3704

86

33281012

خیابان قائم مقام ،بعد از چهارراه ادبجو ،پالک
3334

فروش و
خدمات پس 3801
از فروش

76

 161بندرعباس

حاج ملک

فروش

فروش

33256900
33514700
33514800

33563977

33514600

واحد فروش :بلوار پاسداران ،مابین میدان
یادبود و چهارراه  22بهمن ،خیابان مالک
اشتر ،نبش کوچه شهید سرپرست
واحد خدمات :سه راه جانباز ،بلوار فرزانگان
کوچه ساحل یکم

خدمات گارانتی

پهلوان

فروش و
خدمات پس 3616
از فروش

11

42283144

42282893

کیلومتر  2جاده سوادکوه ،باالتر از تاالر پشت

فروش و
خدمات پس 3615
از فروش

223

فصــل نهم

33349732

ساری ،بلوار پاسداران ،روبروی دامپزشکی
نبش کوچه ارم

 156قائمشهر

کد

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

صفاری

فروش و
خدمات پس 3802
از فروش

76

33621709

33710247

33621708

163

میناب

پورباقری

فروش و
خدمات پس 3803
از فروش

واحد فروش :بندرعباس ،بلوار امام خمینی،
جنب پمپ بنزین بالل
واحد خدمات :کیلومتر یک جاده تهران ،بعد از
تن ماهی ساحل

76

42284811

میناب ،بلوار رسالت ،پالک 1481

164

همدان

باب الحوائجی

81

34265802

34265803

34265804

میدان کربال ،ابتدای جاده کرمانشاه

165

مالیر

غیاثوندان

81

32220230

32247368

32230794

بلوار خلیج فارس ،بعد از کوچه کارخانه قند

166

بهار

پوروش

34645331

34645381

34645332

بهار ،جاده کرمانشاه ،روبروی آرد سینا
نرسیده به پلیس راه

167

یزد

شرکت احرار
(فرشی)

38254470

38254024-25

38253075

بلوار دانشجو ،سه راه تعاون ،جنب پارک
شادی

168

میبد

شرکت احرار
(فرشی)

32346977

میبد ،بلوار مدرس نرسیده به میدان نماز

ردیف

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

شهر

 162بندرعباس

دفترچه گارانتی
لیفــان X60

224

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

فروش و
خدمات پس 3902
از فروش

فروش و
خدمات پس 3903
از فروش

فروش و
خدمات پس 3904
از فروش

فروش و
خدمات پس 4001
از فروش

35

4004

35

فروش

42281720-21

32346988

