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از اینكه کشنده »دیما« را انتخاب کرده اید از شما تشكر می کنیم. ما در طی بهره برداری از این
خودرو، کلیه سرویس های الزم برای نگهداری مطلوب از آن را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

مالكیت کشنده »دیما« را صمیمانه به شما تبریک می گوییم و از اعتماد و حمایت شما سپاسگزاریم.
توجه: برخی مطالب ذکر شده در این دفترچه ممکن است در خصوص مدل خودروی شما کاربرد نداشته باشد.

لطفا جهت حفظ امنیت و آسایش هنگام رانندگی با خودروی جدید خود، این دفترچه راهنما را با دقت بخوانید. نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش
»مایان دیزل« خدمات تخصصی و مناسبی به شما ارائه خواهند داد. در صورتی که سوال، نظر یا پیشنهادی دارید، می توانید هر زمان، با ما تماس بگیرید.

توجــه: »دیمــا دیــزل« حــق تغییــر در ایــن دفترچــه راهنمــا را دارد و ممکن اســت بدون اطــاع قبلــی، محتوای ایــن دفترچــه راهنما 
تغییر یابد.

به منظور ارتقای کیفیت و تکنولوژِی این محصول، طراحی بیرونی، طراحی داخلی و مشخصات فنی خودرو مدام در حال بهبود و پیشرفت می باشند. لطفا
در نظر داشــته باشــید که تصاویر، داده ها و دستورالعمل های این دفترچه راهنما ممکن اســت در برخی موارد با خودروی شما مطابقت نداشته باشد.
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نكات مهم
این دفترچه راهنما بخشی از خودرو محسوب می شود. لطفًا هنگام فروش خودرو، اطمینان حاصل نمایید که کلیه وسایل و لوازم متعلق به خودرو را به

مالک جدید تحویل می دهید.

اطالعات شخصی مالكین

مالک اول

نام و نام خانوادگی

آدرس
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کدپستی

 تاریخ خرید
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مالک دوم



قبل از خواندن این دفترچه راهنما، باید به موارد زیر توجه نمایید:
امنیت شما و سایر افراد بسیار حائز اهمیت است. رعایت موارد ایمنی در رانندگی، مسئولیت مالک خودرو می باشد.

عائمی که در این دفترچه استفاده شده اند به شرح زیر می باشند:

در مواردی که در این دفترچه راهنما به یکی از جهت های جلو، عقب، چپ و راســت اشــاره می گردد، آنها نســبت به جهت 
حرکت مستقیم خودرو در نظر گرفته می شوند.

توجههشدار

معنای آن این است که در صـــورت عــدم اجرای 
دســتورالعمل، ممکن اســت به شمـــا و سایرین 
آسیـــــب جدی وارد شود. لطفـــا از دستورالعمل 

پیروی نمایید.

معنای آن ایــن است که در صورت عــدم اجرای 
دســتورالعمل، به خودرو یـــا قطعات آن آســیب 
خواهــد رسید. لطفــا از دستورالعمل پیروی نمایید.

پ
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نكات مهم
نكات اصلی در سرویس و نگهداری

لطفا جهت بررسی نیازمندی های مربوط به سرویس و نگهداری،  به  سرفصل  4   این دفترچه راهنما مراجعه نمایید. شما به عنوان مالک این خودرو،  موظف هستید
تمام مطالب مربوط به نحوه سرویس و نگهداری که توسط سازنده ذکر شده است را با دقت بخوانید. توجه داشته باشید، هنگامی که خودرو در شرایط سخت

استفاده می شود، به سرویس و نگهداری بیشتر و بهتری نیازمند است.

توجه به کیفیت سوخت مصرفی
نظر به اینکه استفاده از سوخت با کیفیت پایین به شدت باعث کاهش عمر موتور و قطعاتی نظیر انژکتور و کاتالیست این خودرو می شود، استفاده از
سوخت دیزل با سطح کیفی یورو 4 به باال در خودروی شما الزامی می باشد. لطفا سوخت و روغن خودروی خود را با دقت انتخاب نمایید و از کیفیت

مناسب آنها اطمینان حاصل کنید.

سرویس، تعمیر و نگهداری خودروی خود را به طور منظم و برنامه ریزی شده انجام دهید.
قطعات تعمیر شده مشمول گارانتی نمی باشند.

تعمیر قطعات می تواند بر ایمنی، طول عمر و عملکرد خودروی شــما اثر بگذارد. لطفا به محض مواجهه با هر مشــکلی، نســبت به رفع آن از طریق 
تعمیر قطعات خودرو اقدام ننمایید.

قطعاتی مانند سپر جلو و عقب، شیشه جلو، گلگیر و پنل تهویه خودرو را تعمیر، تنظیم یا دمونتاژ نکنید. عدم پیروی از دستورالعمل ها می تواند بر روی 
عملکرد و سیستم ایمنی خودروی شما اثر بگذارد و منجر به تصادف، آتش سوزی یا خرابی شود »دیما دیزل« در قبال پیامدهای ناشی از عدم رعایت 

موارد مذکور، هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.
 چنانچه مالک خودرو به صورت سرخود نسبت به تغییر برنامه ECU موتور، TCU سیستم گیربکس و سایر برنامه ها و نیز نصب و تغییر در سیستم اگزوز

و... اقدام نماید، ممکن است استاندارد آالیندگی خودرو را تحت تاثیر قرار دهد و در این شرایط، مسئولیت آن بر عهده مالک خواهد بود.

ت



دستورالعمل تعمیر و نگهداری
اگر قطعات یدکی خودرو در دوره گارانتی قرار داشته باشند و حین رانندگی با خودرو مشکلی رخ دهد، تنها یکی از نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش

»شــرکت مایان دیزل« اجازه پذیرش درخواســت های گارانتی شما را دارد. به محض مشاهده ایرادی در خودرو، باید برای انجام تعمیر و سرویس به 
نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش »شرکت مایان دیزل« مراجعه نمایید یا با آنها تماس بگیرید.

هر نوع خرابی یا ایرادی که به یکی از دالیل زیر اتفاق بیافتد، تحت پوشش گارانتی نمی باشد:
- تعمیر، سرویس و نگهداری نامناسب

- استفاده از قطعات یدکی که از نظر »شرکت مایان دیزل« مجاز نمی باشند؛ اقدام به تعمیر، تغییر و دمونتاژ بدون اجازه »شرکت مایان دیزل«.
- کاربر خودرو از دستورالعمل های ارائه شده در دفترچه راهنما به طور دقیق و کامل پیروی نکرده باشد.

- خرابی و ایرادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اثر تصادف اتفاق افتاده باشد.
- عدم استفاده از قطعات اصل که توسط »شرکت مایان دیزل« تهیه شده اند.

- در صورتی که در مورد قطعات مربوط به سیستم اگزوز و ورودی هوا مانند مبدل کاتالیستی، لوله های اگزوز، سنسورهای اکسیژن و غیره، از قطعات 
اصل که توســط »شرکت مایان دیزل« تهیه شده اند، اســتفاده نشود و استفاده از قطعات غیر اصل منجر به عدم تطابق آالیندگی خودرو با استاندارد 

شود، مسئولیت آن با کاربر خودرو می باشد.

لطفا از قطعات اصل تهیه شده توسط »شرکت مایان دیزل« استفاده نمایید.
قطعات اصل »شرکت مایان دیزل«

قطعات اصل تهیه شده توسط »شرکت مایان دیزل« قطعاتی هستند که توسط سازنده این خودرو ساخته شده اند. نوع طراحی و استاندارد این قطعات 
باالترین سطح ایمنی را برای شما ضمانت می نمایند.

ث
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چرا باید از قطعات اصل »شرکت مایان دیزل« استفاده کنیم؟
قطعات اصل»شرکت مایان دیزل« قطعات یدکی هستند که تحت مدیریت تولید و بازرسی کیفیت سختگیرانه تولید شده اند. هر آسیبی و ایرادی که 
به علت اســتفاده از قطعات غیر اصل و تقلبی رخ دهد، تحت پوشــش گارانتی قرار نمی گیرد و »دیما دیزل« در قبال خرابی های ناشی از موارد فوق، 

هیچ مسئولیتی ندارد.
لطفا هنگام خرید، قطعه را بررسی کنید و قطعه اصل »شرکت مایان دیزل« را خریداری نمایید.

ج
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هر ســر فصل شــامل یک فهرســت می باشــد. لطفا جهت مطالعه مطلب مــورد نظر خود، در 
فهرست ها جستجو نمایید.
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نكات مهم
رعایت نکات زیر جهت مدیریت مناســب و اســتفاده بهینه و به صرفه از خودرو حائز اهمیت می باشــند؛ لطفا قبل از اســتفاده از خودرو و سرویس و 

نگهداری از آن، این نکات را مطالعه نمایید.
دستورالعمل مالک خودرو

1- لطفا قبل از استفاده از خودرو »دفترچه راهنمای خودرو« را با دقت بخوانید.
2- لطفا جهت ســرویس و نگهداری خودرو، مطابق با مســافت طی شده و زمان تعیین شــده، به یکی از نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش 

»شرکت مایان دیزل« مراجعه نمایید، در غیر این صورت، فرض خواهد شد که شما از حق سرویس و نگهداری و گارانتی خود صرف نظر کرده اید.
3- لطفا هنگام استفاده از خودرو، مدار الکتریکی آن را به میل خودتان تغییر ندهید و وسایل الکتریکی اضافه روی آن نصب نکنید. اگر در اثر استفاده 
ناصحیح و اعمال بار زیاد، آســیبی به خودرو وارد شــود یا به دلیل اعمال تغییر و اصاحاتی که به میل خودتان انجام داده اید ایرادی در خودرو ایجاد 

شود و خودرو کارایی خود را از دست بدهد، مسئولیت آن بر عهده مالک خودرو است.
4- لطفا هنگام خرید قطعات یدکی، آنها را بررسی کنید و قطعات اصل »شرکت مایان دیزل« را خریداری نمایید.

5- کیفیت فیلتر روغن موتور، فیلتر هوا، فیلتر ســوخت، روغن موتور و مایع خنک کننده، مســتقیما بر روی عمر مفید خودرو اثرگذار می باشد. لطفا از 
قطعات اصل »شرکت مایان دیزل« و روغن موتور و مایع خنک کننده مورد تایید استفاده نمایید.

6- اگر در نحوه استفاده از خودرو و تعمیر، سرویس و نگهداری آن با مشکلی مواجه شدید، لطفا با یکی از نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش
»شرکت مایان دیزل« تماس بگیرید.

7- فشار باد الستیک ها همواره باید مطابق الزامات مربوط به فشار الستیک در دفترچه راهنمای خودرو باشد.
8- لطفا از ســوخت یورو 4 به باال اســتفاده نمایید، در غیر این صورت، سیستم سوخت رسانی موتور آسیب دیده و سیستم کنترل آالیندگی نیز از کار 

می افتد.

موارد عمومی
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هشدار رانندگی در سراشیبی

پالک مشخصات موتور

مدل موتور و اطاعات مربوط به آن بر روی پاک مشخصات موتوردرج شده است. لطفا جهت استفاده و سرویس و نگهداری آسانتر به محل 
نصب پاک توجه نمایید.

لطفا در صورت رانندگی در سراشیبی های طوالنی، سیستم ترمز را بازرسی و تنظیم نمایید و از شرایط مناسب عملکرد ترمز اطمینان حاصل کنید.
دیسک ترمز را به موقع بازرسی نمایید تا ساییده نشده باشد و فواصل آن را نیز تنظیم نمایید.

لطفا هنگام رانندگی در سراشیبی های طوالنی از ابتدای سراشیبی خودرو را در دنده سنگین قرار دهید و از پدال ترمز و ترمز کمکی استفاده نمایید.
توجه داشته باشید در این شرایط، دور موتور از حداکثر دور مجاز تعیین شده تجاوز ننماید.

اگر برای مدت طوالنی از پدال ترمز اســتفاده نمایید یا صرفا از این ترمز اســتفاده نمایید، باعث تولید گرمای بیش از حد، خرابی در سیستم ترمز 
و نهایتا منجر به حوادث ناگوار خواهد شــد. هنگامی که دمای دیســک ترمز باال می باشد، توصیه می شود از خنک کردن ناگهانی آن با آب اکیدا 

خودداری نمایید، در غیر این صورت حتی اگر دیسک ترمز ترک نخورد، عمر مفید آن به شدت کاهش خواهد یافت.
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هشدار

این خودرو هنگام خروج از کارخانه، الزامات مربوط به حفاظت از محیط زیست در مقابل آالینده ها را برآورده مي نماید. لطفا زماني که از خودرو 
استفاده مي کنید با مراجعه به یکي از نمایندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش »شرکت مایان دیزل«، کلیه موارد مربوط به سرویس و نگهداري 
را مطابق با دفترچه راهنماي خودرو و دفترچه گارانتي و سرویس، اجرا نمایید. قطعات مرتبط با سیستم هاي کنترل آالیندگي باید با قطعات اصل 

تهیه شده توسط »شرکت مایان دیزل« تعویض شوند و سابقه آنها نیز ثبت گردد.
از سوخت، گاز کولر و ادبلوي تعیین شده و استاندارد استفاده نمایید.

اگر حین استفاده از خودرو، زنگ اخطاري به صدا در آید، جهت انجام سرویس و نگهداري به موقع به یکي از نمایندگي هاي مجاز خدمات پس 
از فروش »شرکت مایان دیزل« مراجعه نمایید.

برداشتن قطعات مرتبط با سیستم هاي کنترل آالیندگي خودرو )پمپ سوخت، انژکتور سوخت، توربو شارژر، ECU، مخزن ادبلو، سنسور اکسیدهاي 
نیتروژن، سنسور دماي اگزوز، نازل ادبلو، سنسور دماي محیط و ...( به هر دلیلي مجاز نمي باشد.

هنگامي که سیستم کنترل آالیندگي موتور درست کار نمي کند، چراغ نشانگر آن فعال مي شود تا وجود مشکل را به شما هشدار دهد. در این 
مواقع، کارایي خودرو کاهش مي یابد و بر عملکرد عادي خودرو تاثیر خواهد داشت.

عاوه بر انجام سرویس و نگهداري معمول، خودرو باید داراي ادبلوي استاندارد با غلظت آمونیوم 32,5% باشد و با نسبت 8% - 5% مقدار مصرف 
سوخت در مخزن ادبلو اضافه شود.

لطفا توجه داشته باشید که مسئولیت بکارگیري از ادبلوي مناسب به منظور اطمینان از کاهش آالیندگي، برعهده مالک خودرو مي باشد.

اگر به علت استفاده از قطعات تقلبي در سیستم کنترل آالیندگي خودرو و استفاده از سوخت و ادبلوي غیر استاندارد مشکلي در خصوص 
آالینده هاي زیست محیطي رخ دهد، مسئولیت آن بر عهده مالک خـودرو مي باشد.
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سوئیچ خودرو

خودرو دارای 4 کلید می باشد؛ 2 سوئیچ کنترل
از راه دور هوشــمند و دوکلید معمولی. با فشار
دادن دکمه باالیی ســمت چپ بر روی سوئیچ
کنترل از راه دور هوشمند، می توانید سوئیچ را
باز نمایید. در وســط ســوئیچ یک دکمه برای

بازکردن قفــل     و یک دکمه برای بســتن 
قفل          وجود دارد و کار اصلی این سوئیچ روشن
کــردن خودرو، باز کــردن درب خودرو و باک
ســوخت می باشــد. لطفا از کلیدها به درستی
مــی کنیم جهت پیشــنهاد  نمایید.  محافظت 
امنیت بیشــتر، کلیدها را جدا از هم نگه دارید.

کد شناسایی سوئیچ 
برای تهیه ســوئیچ جدید، کد شناســایی درج
شــده بر روی کارتی که به آن آویزان می باشد،
مورد نیاز اســت. لطفا برای ســاخت ســوئیچ

جدید به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 
»شرکت مایان دیزل« مراجعه نمایید و سوئیچ 
را مطابق با کد شناســایی سوئیچ قبلی، بسازید. 
لطفا از کد شناسایی به درستی نگهداری نمایید.

تعویض باطری سوئیچ کنترل از راه دور 
هوشمند

اگر LED روشن نمی شود یا کنترل از راه دور
آن در فاصله مناســب از خــودرو کار نمی کند،
احتمــاال باطری آن ضعیف شــده اســت. اگر
کنتــرل از راه دور آن تنها زمانی که نزدیک به
خــودرو باشــد، کار می کند، باطــری باید فورا

تعویض شود.
باطــری را مطابق مراحل زیــر تعویض نمایید:
1- درپوش ســوئیچ را بردارید، باطری قدیم را
بیــرون بیاورید و باطری جدیــد را نصب کنید.

هنگام تعویض اطمینان حاصل نمایید از همان
نوع باطری قبلی استفاده می کنید.

2- درپوش ســوئیچ را محکــم در جای خود
ببندیــد تا مطمئــن شــوید آب بــه آن وارد 

نمی شود.
3- عملکرد ســوئیچ کنترل از راه دور را بررسی
نماییــد. دکمــه قفل و بــاز کردن را فشــار
دهید؛ اگر نشــانگر ســوئیچ درســت کار کند،

LED چشمک می زند.
توجه

-  هنــگام تعویض باطری، از تماس مســتقیم با بورد 
الکتریکی اجتناب نمایید. الکتریسیته ساکنی که از بدن 
شــما به بورد الکتریکی منتقل می شود، به فرستنده آن 

آسیب می زند.
-  دو طرف ســطح باطری را با دست لمس نکنید، زیرا 
عمر باطری را کوتاه می کند. باطری های مصرف شــده 
برای محیط زیست مضر می باشــند؛ برای دور ریختن 
باطری های مصرف شــده، از مقــررات بازیافت پیروی 
نماییــد و باطری های مصرف شــده را بــه محل های 
مخصوص جمع آوری این باطری ها  ارســال کنید و در 

سطل های آشغال خانگی نیندازید.

عملكرد خودرو
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درب باک سوخت

درب باک ســوخت بــر روی باک قــرار دارد.
ســوئیچ را داخل آن قرار دهید و خاف جهت
عقربه ســاعت بچرخانید تا درب باک باز شود.

عملكرد درب خودرو

عملكرد درب خودرو )قسمت بیرون(
باز کردن درب

هشدار
اگر درب خودرو بسته نمـــی شود،

باز  آمپر،  نشان دهنده ای در صفحه 
بودن درب را هشدار می دهد. لطفا 
قبل از رانندگی از بسته بودن تمام 

درب ها اطمینان حاصل نمایید.

روش 1 : کلید را در سوراخ روی دستگیره وارد
کنید و در خاف جهت عقربه ساعت بچرخانید
)برای ســمت کمک راننــده، در جهت عقربه
بچرخانیــد(، تا قفل درب باز شــود. دکمه را به
داخل فشار دهید، دســتگیره را بکشید و درب

خودرو را باز نمایید.
روش 2 : از ســوئیچ کنترل از راه دور استفاده

نماییــد، دکمه بــاز کردن       را فشــار دهید، 
دستگیره را بکشید و درب را باز نمایید.

قفل کردن درب خودرو
روش 1 : درب خــودرو را با نیروی مناســب

ببندید، کلید را در سوراخ روی دستگیره وارد کنید 
و آن را در جهت عقربه های ســاعت بچرخانید 
)برای ســمت کمک راننــده در خاف جهت 

عقربه های ساعت بچرخانید(.
روش 2 : درب را با نیروی مناســب ببندید، از

سوئیچ کنترل از راه دور استفاده نمایید و دکمه 
قفل      را در مرکز ســوئیچ فشار دهید تا تمام 

درب ها قفل شوند.

عملكرد خودرو



11

DIMA DIESEL HT490

عملكرد درب خودرو )قسمت داخل(
باز کردن درب

روش 1 : درب خــودرو را با نیروی مناســب
ببندید، دکمه سمــت راست داخــل اتــاق

را فشــار دهید، یا ســوئیچ را در داخل جای آن
به ســمت داخــل خــودرو بچرخانیــد و تمام 

درب های خودرو را قفل نمایید.
روش 2 : درب خودرو را با نیروی مناســب
ببندید، از ســوئیچ کنترل از راه دور استفاده

کنترل از راه دور را فشــار دهیــد تا قفل تمام
درب هــا باز شــوند؛ دســتگیره را بکشــید و

درب خودرو را باز نمایید.

قفل کردن درب خودرو

روش 1 : هنگامی که درب بسته و قفل است،
دکمه ســمت چپ داخل اتاق       را فشار دهید 
یا ســوئیچ را در داخل جای آن به سمت داخل 
خودرو بچرخانید تا قفل باز شــود؛ دستگیره را 
بکشــید و درب را باز نمایید. هنگامی که درب 
خودرو قفل نیســت، صرفا دستگیره را بکشید و 

درب خودرو را باز نمایید.
روش 2 : هنگامیکه درب های خودرو بسته
و قفــل هســتند دکمه     بر روی ســوئیچ

عملكرد خودرو

کنید و دکمـه قفـل      را فشار دهید، از طریـق
کنتــرل قفل مرکــزی درب، مــی توانید تمام 

درب ها را قفل نمایید.

سوار شدن به/ پیاده شدن از خودرو

هشدار
-  لطفا قبل از پیاده شــدن یا سوار شدن 
به خودرو هر چیز لغزنده ای )مثل گل، یخ، 
برف و ...( را از روی پدال و دســتگیره پاک 

کنید.
-  پیــش از آغاز رانندگی، مطمئن شــوید 
که رکاب های تاشونده روی سپر جلو بسته 

باشند.
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باال رفتن/پایین آمدن از شاسیسوار شدن به/ پیاده شدن از خودرو

قبل از استفاده از شیشه باالبر برقی، باید سوئیچ 
خودرو را در وضعیت ON قرار دهید.

1 . درب خودرو را باز کنید.
2 . با اســتفاده از دستگیره ها  1  و پله ها  2

سوار خودرو شوید یا از آن پیاده شوید.

1 . مطابق شــکل بادگیر جانبی  1  را به داخل
بچرخانید.

2. با استفاده از دستگیره  2  و پارکاب  3  از
شاسی باال بروید/ پایین بیایید.

کلید شیشه باالبر برقی

هشدار
-  هنگامــی که پنجره در حال بستــــه  
شــدن است، از آن فاصله بگیرید تا آسیب 
نبینید. لطفا هنگام رانندگی دســت خود را 

بیرون از پنجره نگه ندارید.
-  لطفا شیشه را به طور مکرر باال و پایین 

نبرید.

عملكرد خودرو
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باال/پایین آوردن شیشه پنجره سمت
راننده

کلید الكتریكی قفل خودرو

برای پایین آوردن شیشــه، ســر دکمه سمت 
راننده     را به پایین فشار دهید؛ برای باال بردن 
آن سر دکمه را باال بیاورید. هرگاه دکمه را رها 

کنید، حرکت شیشه متوقف می شود.
اگر ســر دکمه را تا انتها فشار دهید و رها کنید،

شیشه به طور خودکار پایین می آید.

درب های سمت راننده و کمک راننده مجهز به
کلید قفل درب مـی باشند. کلید قفل درب      را 
فشار دهید تا درب های هر دو سمت قفل شوند. 
کلیــد باز کردن درب      را فشــار دهید تا قفل 

درب ها باز شود.

باال/پایین آوردن شیشه پنجره سمت
کمک راننده

برای پایین آوردن شیشــه سمت کمک راننده،
کلید      ، در ســمت راننده یا کمک راننده را به
پایین فشار دهید. برای باال بردن آن سر دکمه
را باال بیاورید. هرگاه دکمه را رها کنید، شیشــه

متوقف می شود.
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توجه
-  بــرای کنتــرل درب هــای طرفیــن، 
می توانیــد از هر دو کلید ســمت راننده و 

کمک راننده استفاده نمایید.
-  شیشــه باالبر برقی تــا 30 ثانیه بعد از 

خاموش کردن خودرو فعال است.

گرم کن آینه بغــل تنها زمانی کار می کند 
که ســوئیچ خودرو در وضعیت ON قرار 

داشته باشد.
-  لطفــا بطور مکرر از کلید تنظیم آینه ها
اســتفاده ننماییــد؛ در غیــر این صورت
مکانیزم محافظت از داغ شــدن سیستم
فعال شده و برای لحظاتی مکانیزم تنظیم

آینه کار نخواهد کرد.
-  به منظور رعایت ایمنی، آینه ها را حین 

رانندگی تنظیم نکنید.

تنظیم و گرم کردن آینه بغل )برقی( هشدار

موقعیــت آینه های بغل را بررســی نمایید و در
صورت نیــاز، آنها را تنظیم نماییــد. آینه های

بغل را همیشه تمیز نگه دارید.
1 . دکمه  1  را فشــار دهید تا چراغ نشانگر 
روشن شــود، با این کار آینه بغل سمت چپ 
انتخاب می شود، سپس فلش  3  روی دکمه 
کنتــرل آینه را فشــار دهیــد، بدین ترتیب

عملكرد خودرو

تنظیم و گرم کردن آینه های بغل
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گرم کن آینه بغل 15 دقیقه بعد از 
روشن شــدن آن، به طور خودکار 

خاموش می شود.

می توانید با تغییر جهت آینه، دید جلو، عقب، 
چپ و راست آن را تغییر دهید.

2. دکمه  2  را فشــار دهید تا چراغ نشــانگر 
روشن شــود، با این کار آینه بغل سمت راست 
انتخاب می شــود، سپس فلش  3  روی دکمه 
کنتــرل آینــه را فشــار دهید، بدیــن ترتیب 
می توانید بــا تغییر جهت آینه، دید جلو، عقب، 

چپ و راست آن را تغییر دهید.
دکمه گرم کن آینه بغل  4  را فشار دهید، گرم 
کن آینه فعال می شود. بعد از گرم شدن آینه، 
دکمــه  4   را مجددا فشــار دهید تا گرم کن 

آینه را غیرفعال نمایید.

درب محفظه را به سمت بیرون بکشید و باال 
بیاورید، تا درب باز شود.

محفظه بدون درب

از این نوع محفظه می توانید برای اشــیا سبک 
و کوچک استفاده نمایید. قرار دادن اشیا بزرگ 
در این محفظه ممنوع می باشــد، زیرا ممکن 
است هنگام افزایش ســرعت ناگهانی و ترمز 
اضطراری، این اشیا به بیرون پرتاب شوند و به 

افراد داخل اتاق آسیب برسانند.

توجه

-  هنــگام رانندگی از باز گذاشــتن درب 
محفظه ســقفی، خودداری نمایید؛ در غیر 
اینصورت ممکن اســت هنــگام افزایش 
ســرعت ناگهانی و ترمز اضطراری، اشیاء 
داخل محفظه به بیرون پرتاب شــوند و به 

افراد داخل اتاق آسیب برسانند.
-  قرار دادن اشــیاء سنگین داخل محفظه 

ممنوع می.باشد.

محفظه ها

محفظه سقفی

هشدار
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قالب لباس

برای استفاده از این قاب، با انگشت خود قاب 
را فشــار دهید، تا صدای تقه بشنوید؛ هنگامی 
که قاب را رها می کنید به طور خودکار بیرون 
مــی آید. می توانید کت و لبــاس خود را به آن 

آویزان کنید.
هنگامی کــه از این قاب اســتفاده نمی کنید 
می توانید آن را به داخل فشــار دهید تا صدای 
تقه بشــنوید. در این حالت قــاب دوباره به 

وضعیت قبل بر می گردد.

محفظه وسط

دستگیره محفظه را باال بکشید، سپس محفظه 
را به بیرون بیاورید. محفظه وسط را می توانید 
برای اشــیا با اندازه بزرگ استفاده نمایید. این 
قســمت گزینــه ای برای نصــب یخچال نیز 

محسوب می شود.
دو تورفتگــی در فواصل200 میلی متر و400 
میلی متــری از محفظه وجود دارد که محفظه 
در این قســمت ها قفل می شــود. دستگیره 
محفظه را باال بکشــید، سپس به داخل فشار 

دهید تا بسته شود.

محفظه تحتانی

-  قبل از باز کــردن درب محفظه، تخت 
پایین باید به باال برده شده و کاما فیکس 
شــده باشــد، و قاب های آن در شــیار 
پایه های نصب شده روی پنل دیواره عقبی، 

قرار گرفته باشد.
-  هنگامی که درب محفظه بسته نیست، 
پیام هشــداری در صفحه آمپر نشان داده 
می شــود، که باز ماندن درب را یادآوری 
می کنــد. لطفا قبل از رانندگی، از بســته 
بودن درب محفظه اطمینان حاصل نمایید.

هشدار

عملكرد خودرو
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تخت پایین را به سمت دیواره عقب باال ببرید، 
قاب های تخت را داخل شیاِر پایه های نصب 
شده روی پنل داخلی دیواره عقب قرار دهید و 

محکم ببندید.

باز کردن: دســتگیره   1   را بــاز کنید، درب 
جعبه ابــزار   2   را باال بیاوریــد؛ وقتی درب به 
70 درجــه برســد و صــدای تقه بشــنوید، در 
ایــن وضعیت ثابت می ماند. در این قفســه می 
توانیــد لحاف، کارتــون و دیگــر اقام حجیم 
را قــرار دهید. چراغ داخل قفســه با باز شــدن 

درب   2   به طور خودکار روشن می شود.

بستن: درب محفظه   2   را پایین بیاورید تا 
دستگیره   1   بسته شود؛ با بسته شدن درب، 

چراغ به طور خودکار خاموش می شود.

جعبه ابزارهای بغل

باز کردن: دســتگیره را یک بار فشــار دهید، 
اولین قفــل درب جعبه ابزار بغل باز می شــود. 
دســتگیره را دوباره فشار دهید تا قفل کامل باز 
شــود، سپس درب را بچرخانید تا باز شود. با باز 
شدن درب، چراغ به طور خودکار روشن می شود.

بســتن: درب را با نیروی مناسب ببندید، تا 
کامل بسته شود.

توجه
-  با بسته شدن درب، چراغ جعبه ابزار بغل 

به طور خودکار خاموش می شود.
-  جعبه ابــزار بغل به جعبه ابزار پشــت 
صندلــی راننده وصل اســت و از داخل و 
خارج خودرو به اقام درون این جعبه ابزار 

دسترسی دارید.
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باز کردن: دســتگیره را یک بار فشار دهید جعبه ابزار خارجی اتاق
تا اولین قفل جعبه ابزار باز شــود. دســتگیره 
را مجددا فشــار دهید تا قفل کامل باز شــود، 
سپس دستگیره را به ســمت باال بچرخانید تا 
درب باز شــود. درب جعبه ابزار اتاق توســط 
باز نگهداشته  یک میله نگهدارنده پنوماتیکی، 

می شود.
بستن: درب را به ســمت پایین بچرخانید و 
درب جعبه ابزار را با نیروی مناسب هول دهید 

تا قفل شود.

توجه
می توانید کپسول آتشنشــانی و چند ابزار 
دیگر در این جعبه ابزار قرار دهید. وســایل 

سنگین در آن قرار ندهید.

هشدار

در هر دو ســمت چپ و راســت اتاق، آفتاب 
گیــر وجــود دارد که بــه یک روش بســته 

می شوند.
روش بستن آفتاب گیر بغل: دسته پایین آفتاب 
گیر را بچرخانید تا باز شــود، ســپس با باال و 
پایین آوردن آفتاب گیر، آن را در ارتفاع مناسب 

تنظیم نمایید.

پرده و آفتاب گیر

آفتاب گیر بغل

عملكرد خودرو

ایــن آفتاب گیر جلــوی دید آینــه بغل را 
مــی گیرد. لطفا هنــگام رانندگی، آن را در 

ارتفاع مناسب تنظیم نمایید.
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پرده سرتاسری

راننده مــی تواند هنــگام اســتراحت از پرده 
سرتاســری اســتفاده نماید. پرده را دور تا دور 
ریل بکشــید. پرده بعد از کشیده شدن، توسط 
گیره روی ستون عقب در سمت چپ و راست 

اتاق در جای خود باقی می ماند.

دستگیره پشه بند   1   را کمی بچرخانید تا پشه 
بند باز شود؛ دســتگیره سانروف  2   را پایین 

سانروف

سانروف

هشدار
هنــگام ترک اتاق، ســانروف را ببندید تا 

باران و گرد و غبار وارد اتاق نشود.

بکشید؛ سانروف به طور خودکار به باال می رود.
سانروف در ســه حالت مختلف باز می شود. با 
تنظیم دستگیره می توانید سانروف را مطابق با 

نیازتان در حاالت متفاوت، تنظیم نمایید.
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هشدار
-  هرگز حین رانندگی صندلی را تنظیم نکنید. 
صندلی را تنها زمانی که خودرو متوقف است 

تنظیم  نمایید.
-  بعد از تنظیم صندلی، از شنیدن صدای قفل 

شدن آن اطمینان حاصل کنید.
-  نصــب صندلی کــودک در خودرو ممنوع 

می باشد.
-  لطفا کمربند ایمنی را قبل از رانندگی ببندید.

تنظیم صندلی

تنظیم صندلی راننده

1.تخلیه هوای ســریع: تنظیم کننده را به 
ســمت پایین فشــار دهید تا کیسه باد صندلی 
سریع تخلیه شود و پایین افتادن سریع صندلی 
را متوجه شــوید؛ تنظیم کننده را به سمت باال 

فشار دهید تا باد صندلی پر شود.
2.تنظیم سفتی کیســه باد: برای تنظیم 
سفتی کیسه باد، تنظیم کننده را به باال و پایین 
حرکت دهید تا نرمی و راحتی کیســه را تنظیم 

نمایید.
3.تنظیم زاویه: تنظیم کننده را به باال و پایین 

حرکت دهید تا زاویه صندلی تنظیم شود.
4.تنظیم ارتفاع: تنظیم کننــده را به باال و 
پایین حرکت دهید تا ارتفاع صندلی تنظیم شود.

باد پایین برای تكیه گاه کمر:  5.کیسه 
برای تنظیم کیسه باد پایین برای تکیه گاه کمر، 
تنظیم کننده را به باال و پایین فشــار دهید تا باد 

پر و خالی شود.
6.کیسه باد باال: برای تنظیم کیسه باد باال، 
تنظیم کننده را به باال و پایین فشار دهید تا باد 

پر و خالی شود.

7. کیسه باد جانبی صندلی: تنظیم کننده 
را به ســمت باال یا پایین فشار دهید تا پهنای 

کیسه باد جانبی را تنظیم نمایید.
8.تنظیم زاویه پشــتی صندلی: تنظیم 
کننده را به ســمت باال و پایین حرکت دهید تا 

زاویه پشتی صندلی را تنظیم نمایید.
9. تنظیــم صندلی به جلو و عقب: اهرم 
تنظیم کننده را به ســمت بــاال و پایین حرکت 

دهید تا فاصله صندلی را تنظیم نمایید.
10. تنظیم عمق صندلی: تنظیم کننده را به 
سمت باال یا پایین حرکت دهید تا عمق صندلی 

را تنظیم نمایید.

عملكرد خودرو
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تنظیم صندلی کمک راننده

1.تنظیم زاویه پشتی صندلی: برای تنظیم 
زاویه پشــتی صندلی، دستگیره   1  را به باال و 
پایین حرکت دهید و وضعیت صندلی را مطابق 

نیاز خود و در وضعیت راحت تنظیم نمایید.
2.جمع کردن نشــیمنگاه:  نشــیمنگاه

   2  را به ســمت باال بچرخانید، نشــیمنگاه 

می تواند 90 درجه به باال بچرخد و به پشــتی 
صندلی وصل شــود تا فضای بیشــتری در 
داخل اتاق ایجاد کند؛ برای استفاده از صندلی 
نشیمنگاه 2 را به سمت پایین بچرخانید تا به 

وضعیت عادی برگردد.

دسته صندلی راننده و کمک راننده

صندلی راننده و کمک راننده مجهز به دســته 
می باشــند که معموال موازی با پشتی صندلی 
قرار می گیرد و می توانید در مواقع لزوم آن را 

به سمت پایین بیاورید.

هشدار

تخت

تخت پایین
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-  هنگام رانندگی نباید تخت پایین را باال 
بیاورید، زیرا بخش های الســتیکی آن به 
آسانی تغییر شکل داده و شل می شوند که 

منجر به حادثه خواهد شد.
-  هنگام باال آوردن تخت پایین، پشــتی 
صندلــی کمک راننده را به جلو ببرید تا به 

قطعات صندلی برخورد نکند.
-  لطفا هنگام باال بردن اتاق، قطعاتی که 
روی تخت پایین قرار دارند و ثابت نیستند 

را بردارید.
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باال بردن تخت پایین

پشــتی صندلی راننده و کمک راننده را به جلو 
ببریــد، تخت پایین را به باال، به ســمت پنل 
دیواره عقب بچرخانید، سپس تخت را با نیروی 
مناســب فشــار دهید؛ دو قاب پاستیکی در 
سمت چپ و راســت تخت قرار دارند، این دو 
قاب را داخل شیار پایه های نصب شده روی 
دیواره عقب اتاق قــرار دهید. بعد از باال بردن 
و ثابــت کردن تخت پایینی، می توانید از جعبه 

ابزار زیر تخت استفاده نمایید.

تخت باال

پایین آوردن تخت باال

دکمه دســتگیره های قرار گرفته در زیر تخت 
باال در دو ســمت آن را فشــار دهید تا آن را 
به ســمت باال حرکت دهید. بندهای ســمت 
چپ و راســت می توانند در هر موقعیتی قفل 
شــوند. هنگامیکه از تخت باال اســتفاده نمی 
کنید، می توانید آن را تا زاویه معینی برگردانید 
تا بتوانید در تخت پایین فضای بیشتری برای 
سر خود داشته باشــید. تخت باال را به سمت

پاییــن حرکت دهید تــا در وضعیت افقی قرار 
گیرد و به طور عادی از آن استفاده نمایید.

عملكرد خودرو
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تور محافظ تخت خواب
زمانــی کــه روی تخــت بــاال مــی خوابید، 
می توانید بــرای راحتی و ایمنی، تور محافظ را 
پاییــن بیاورید؛ زمانی که تور آویزان اســت از 

افتادن شما جلوگیری می کند.
خوابیدن روی تخت باال هنگام رانندگی ممنوع 
است، زیرا می تواند منجر به حادثه جدی شود.

-  کمربنــد را قبل از رانندگــی در وضعیت 
صحیح ببندید.

-  کمربند را نپیچانید. اطمینان یابید که طول 
کمربند برای شما مناسب است.

-  لطفــا کمربند را طوری تنظیم کنید که در 
وضعیت صحیح روی شانه ها قرار گیرد.

-  قبل از بســتن کمربند ایمنی، اشیا تیز را از 
جیب هایتان خارج کنید.

-  صندلــی و کمربند ایمنی را خودتان تعمیر 
نکنید.

-  با کشیدن ســریع کمربند ایمنی، قفل آن 
فعال می شود.

-  اشیا تیز را روی کمربند ایمنی قرار ندهید.
-  کمربند ایمنی را تمیز و خشک نگهدارید.

-  اگر قصــد تعویض کمربند ایمنی را دارید، 
تنها باید از کمربند ایمنی مورد تایید اســتفاده 

نمایید.

هشدار

صندلی راننده را در وضعیتی که راحت هستید 
تنظیم نمایید. قســمت فوقانی بدن شــما باید 
به پشــتی صندلی نزدیک باشد. قاب کمربند 
ایمنی  4  را نگــه دارید، کمربند ایمنی  1  را 
بکشــید تا روی بدن قرار گیرد، ســپس زبانه 
قــاب  4   را در قفل قاب کمربند   2   قرار 
دهید و تا انتها  فشــار دهید تا صدای کلیک را 

بشنوید.
باز کــردن کمربند ایمنی: دکمه  3  را فشــار 
دهید، زبانه قــاب بیرون می آید، زبانه را نگه 
داریــد، کمربند ایمنی به طور خودکار توســط 

مکانیزم کشنده آن به داخل کشیده می شود.
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کمربند ایمنی صندلی
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این کمربند ایمنی مجهز به پیش کشــنده می 
باشد. این وسیله طراحی شده است تا در صورت 
ترمز ناگهانی یا تصادف خودرو، کمربند را قفل 
کند، و هنگام رانندگی در شــرایط معمولی، با 

حرکت سرنشین تا میزان معینی کشیده شود.
هنگامی کــه از کمربند ایمنی اســتفاده نمی 
کنید، لطفا اجازه دهید کمربند جمع شــود و در 
قسمت کشــنده آن قرار گیرد. در صورت لزوم 
قاب را جابجــا نمایید تا به طــور کامل وارد 

قسمت کشنده شود.

هشدار

میز تاشو سمت کمک راننده

1. بخش باالیی درب را بچرخانید تا باز شود.

2. بخش پایینی درب را بچرخانید تا باز شود.
3. میز تاشــو را بیرون بیاورید و بچرخانید تا 

باز شود.

4. هنگامیکه میز تاشــو باز است، درب باالیی 
را به پایین برگردانید تا بر روی آن قرار گیرد.

عملكرد خودرو

-  حداکثر ظرفیت بار میز تاشو 15 کیلوگرم 
می باشد.

-  هنگام رانندگی از میز تاشــو اســتفاده 
نکنید.
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5.  هنگامی که میز تاشو مطابق شکل باز است 
و خودرو نیز متوقف اســت، می توانید روی میز 

اشیا سبک قرار دهید.
6. بســتن میــز تاشــو: ابتــدا درب باالیی را 
بچرخانید تا باز شود، سپس میز را بچرخانید و 
به عقب فشار دهید تا بسته شود. بعد از تا شدن 

آن، درب باالیی و پایینی را به ترتیب ببندید.
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1- مجموعه کلیدهای کنترلی
2- کلید نور باال/پایین، چراغ راهنما

3- دکمه چند منظوره )چپ(
4- بوق

5- دکمه چند منظوره )راست(
6- ترمز دستی
7- دسته دنده
8- جا لیوانی

9- محفظ جلو داشبورد
10- خروجی سیستم تهویه )چپ(

11- مجموعه کلیدهای کنترلی
12- کلید کنترل سیستم تهویه

13- سیستم صوتی
14- فندک سیگار

15- خروجی هوای سیستم تهویه
16- خروجی هوای سیستم تهویه

17- میز تاشو
18- جعبه فیوز

19- خروجی هوای سیستم تهویه )راست(

عملكرد خودرو

نگاه اجمالی به داخل اتاق
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20- ورودی سوئیچ
21- ترمز تریلر

22- زیرسیگاری
23- کلیدهای برف پاک کن/آب پاش/ریتاردر

25- مجموعه کلیدهای کنترلی
26- جالیوانی

/ USB 27- سوکت منبع 220 ولت/ درگاه
درگاه منبع 24 ولت

28- پدال استراحت پا
30- پدال ترمز
31- پدال گاز

عملكرد خودرو
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هشدار

-  دور موتور نباید از محدوده قرمز دورسنج 
باالتــر رود. اگــر زمانی که عقربــه بعد از 
محدوده قرمز رنگ قرار گرفته اســت برای 
مدت طوالنی رانندگی کنید، آسیب جدی به 

موتور وارد خواهد شد.
-  اگر عقربه فشــار باد، زیر محدوده قرمز 
رنگ قرار دارد، نشــان می دهد فشــار باد 

خودرو کم و عملکرد ترمز ضعیف است.
-  اگر نشانگر دمای آب، دمای بیش از حد 
را نشان می دهد، لطفا خودرو را متوقف کنید 
و اجازه دهید به صورت درجا کار کند تا دما 

به وضعیت عادی برگردد.

عملكرد خودرو
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 )r/min( این دورســنج، دوِر موتور در دقیقه
را در هــر لحظــه نشــان می دهــد و واحد

100r/min× می باشد.

فشارسنج باد 1سرعت سنج/کیلومتر شماردورسنج موتور

ســرعت سنج ســرعت خودرو را در هر لحظه 
نشــان می دهد و واحد آن کیلومتر در ساعت 
)km/h( اســت. کیلومتر شــمار خــودرو کل 
مســافت طی شــده توســط خودرو را نشان 

می دهد و واحد آن کیلومتر )km( است.

فشارســنج باد، مقدار فشــار منبع بــاد را در 
لحظه نشــان می دهد. اگر فشار باد به پایین 
تر از 5,5 بار )kg/cm2( کاهش یابد، چراغ فشار 
کم باد روشــن می شــود و زنگ اخطار نیز به 
صدا در می آید. اگر بعد از روشــن شدن موتور، 
این عقربه مقدار فشــار باد را نشان نمی دهد، 
لطفــا بافاصله موتور را خامــوش نمایید و با 
نزدیکترین نمایندگــی خدمات پس از فروش

»شرکت مایان دیزل« تماس بگیرید.

عملكرد خودرو
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چراغ های نشانگر و صفحه آمپر
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فشارسنج باد 2

ایــن عقربه مقــدار فشــار در منبع بــاد را در 
لحظه نشــان می دهد. اگر فشــار باد به پایین 
تــر از 5,5 بــار )kg/cm2( کاهــش یابد، چراغ 
فشــار کم باد روشــن می شــود و زنگ اخطار 
نیز به صدا در می آید. اگر بعد از روشــن شــدن 
موتور، عقربه فشــار باد مقدار فشار باد را نشان 
نمی دهد، لطفا بافاصله موتور را خاموش نمایید 
و با نزدیکترین نمایندگی خدمات پس از فروش 

»شرکت مایان دیزل« تماس بگیرید.

نشانگر دمای مایع خنک کننده

این عقربه دمای مایع خنک کننده موتور را در 
لحظه نشان می دهد.

نشانگر سوخت

وقتی ســوئیچ در وضعیت »ON« قرار گیرد، 
عقربه میزان سوخت را در مخزن سوخت نشان 

می دهد.
خانه های »E« و »F« به ترتیب نشانگر تقریبا 
خالی بودن و پر بودن مخزن سوخت می باشند.

عملكرد خودرو
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شماره         نام چراغ نشانگر                  عالمت     رنگشماره         نام چراغ نشانگر                  عالمت     رنگ

چراغ راهنما

چراغ سیگنال تریلر

چراغ نور باال

چراغ حدی

چراغ هشدار شارژ باطری

چراغ هشدار فشار روغن

چراغ خطای سیستم ترمز

چراغ هشدار سوخت

چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده

چراغ هشدار مقدار مایع خنک کننده

ABS چراغ

چراغ هشدار باز بودن کمربند ایمنی

سبز

سبز
 

آبی

سبز

قرمز

قرمز

قرمز

زرد

قرمز

قرمز

زرد

قرمز

چراغ خطا

چراغ نشانگر خطای موتور 

چراغ مه شکن جلو

چراغ مه شکن عقب

چراغ آبگیر سوخت

چراغ نشانگر گرفتگی فیلتر هوا

چراغ پیش گرم کن سوخت

چراغ قفل اتاق

)STOP( چراغ توقف

چراغ ترمز دستی

چراغ باز بودن درب

چراغ نور پایین
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

زرد

زرد

سبز

زرد

قرمز

سبز

زرد

قرمز

قرمز

قرمز

قرمز

سبز
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عملكرد خودرو

چراغ کروز کنترل

چراغ قفل دیفرانسیل

چراغ ABS تریلر

SCR نقص در کاتالیست

چراغ نشانگر رانندگی در حالت مصرف بهینه سوخت

چراغ گرمکن آینه بغل

ASR چراغ سیستم ضد لغزش

 ESC چراغ فعال بودن بودن سیستم کنترل الکترونیکی پایداری

چراغ فعال بودن ریتاردر

چراغ وجود نقص در ریتاردر

ECAS چراغ سیستم کنترل الکترونیکی تعلیق بادی محور عقب

چراغ هشدار سطح ادبلو

شماره                                        نام چراغ نشانگر                                                     عالمت                 رنگ

سبز

زرد

زرد

قرمز/زرد

سبز

زرد

زرد

زرد

زرد

زرد

زرد

زرد

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
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1 - چراغ راهنما )سبز(
             هنگامی که می خواهید مسیر حرکت 
خود را تغییر دهید یا دور بزنید، از چراغ راهنما 
استفاده کنید، در این حالت چراغ راهنمای چپ 
یا راســت در صفحه آمپر چشمک می زند. اگر 
چراغ نشــانگر چشمک نمی زند، با سرعت زیاد 
چشــمک می زند یا کا خاموش است، نقصی 
در این سیســتم وجود دارد. لطفا جهت تعمیر 
در اســرع وقت با نمایندگی مجاز خدمات پس 
از فروش »شرکت مایان دیزل« تماس بگیرید. 
هنگامی کــه دکمه چراغ خطر چشــمک زن 
را فشــار می دهید، چراغ هــای راهنما به طور 

همزمان چشمک می زنند.

2 - چراغ سیگنال تریلر )سبز(
            هنگامــی کــه چــراغ راهنما را می 
زنید یا مســیر حرکت خــود را تغییر می دهید، 
چراغ سیگنال چپ یا راست تریلر روی صفحه 
آمپر چشمک می زند. اگر چراغ نشانگر چشمک 
نمی زند، با ســرعت زیاد چشــمک می زند یا 

کا خامــوش اســت، نقصی در این سیســتم 
وجود دارد؛ لطفا جهت تعمیر در اســرع وقت با 
نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش »شرکت 

مایان دیزل« تماس بگیرید.

3 - چراغ نور باال )آبی(
           برای بررســی شــرایط جاده یا برای 
هشــدار دادن از ایــن چراغ اســتفاده نمایید. 
اســتفاده دائم از چراغ نور باال در شب ممنوع 
است، زیرا باعث به خطر افتادن امنیت می شود.

4 - چراغ حدی )سبز(
             هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت 
»ON« قرار دارد، دســته راهنمــا را بچرخانید 
تــا در وضعیت چراغ حدی قــرار گیرد، در این 
وضعیت، این نشانگر و چراغ صفحه آمپر روشن 

می شوند.

5 - چراغ هشدار شارژ باطری )قرمز(
           هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت 

»ON« قرار دارد، این چراغ روشــن می شود و 
بعد از روشن شدن موتور خاموش می گردد. اگر 
بعد از روشــن شدن موتور، این چراغ همچنان 
روشن بماند، نشان می دهد مشکلی در سیستم 
شــارژ باطری وجود دارد. لطفــا با نزدیکترین 
نمایندگــی مجاز خدمات پس از فروش تماس 

بگیرید.

6 - چراغ هشدار فشار روغن
             هنگامی که فشار روغن کافی نباشد 
یا نقصی در سیســتم وجود داشته باشد، چراغ 
هشــدار فشار روغن روشن می شود. در شرایط 
 »ON« عادی، هنگامی که سوئیچ در وضعیت
قرار می گیرد، این چراغ روشــن می شــود و با 

روشن شدن موتور خاموش می شود.
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اگر بعد از روشــن شــدن موتــور، این چراغ 
همچنان روشــن می ماند یا حیــن کار کردن 
موتور روشــن می شود، نشــان می دهد مقدار 
روغــن موتور کافی نمی باشــد یــا نقصی در 
سیســتم وجود دارد. در ایــن مواقع، به منظور 
حفــظ ایمنی باید بافاصله خــودرو را متوقف 
کنید، موتــور را خاموش کنیــد و چند دقیقه 
صبر کنید و روغن موتــور را چک نمایید. اگر 
مقدار روغن کافی نیست، به مقدار الزم روغن 
اضافه نمایید، سپس موتور را روشن کنید. اگر 
چراغ هشدار تا 10 ثانیه خاموش نشد، موتور را 
خاموش کنید و با نمایندگی مجاز خدمات پس 
از فروش »شرکت مایان دیزل« تماس بگیرید.

7 - چراغ خطای سیستم ترمز )قرمز(
         اگر نقصی در سیستم ترمز وجود داشته 

باشد، این چراغ روشن می شود.

هشدار

8 - چراغ هشدار سوخت )زرد(
        هنگامــی که مقدار ســوخت خیلی کم 
باشد، این چراغ روشن می شود. مخزن سوخت 
باید بافاصله پر شود. هنگامی که چراغ هشدار 
سوخت روشن است یا سطح سوخت پایین تر 
از وضعیت E قرار دارد، رانندگی با خودرو باعث 
گرم شدن بیش از اندازه موتور و آسیب رسیدن 

به مبدل کاتالیستی می شود.

9 - چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده 
)قرمز(

         هنگامــی که این چراغ روشــن اســت، 
نشان می دهد دمای مایع خنک کننده موتور از 
مقدار عادی باالتر اســت. لطفا خودرو را در یک 
محل امن متوقف نمایید، موتور را خاموش کنید، 
جلــو پنجره را باز کنید و مقدار این مایع و پولی 
پمپ آن را بررسی نمایید. اگر مشکلی در سیستم 
خنک کاری وجود دارد، لطفا با نمایندگی مجاز 
خدمات پس از فروش »شــرکت مایان دیزل« 

تماس بگیرید.

10 - چراغ هشدار سطح مایع خنک 
کننده )قرمز(

         هنگامــی که مقــدار مایع خنک کننده 
موتور کافی نباشد، عملکرد عادی موتور تحت 
تاثیر قرار می گیرد و چراغ هشــدار روشن می 
شود. در این شرایط، لطفا خودرو را متوقف کنید 
و مقدار مایع خنک کننده را بررســی نمایید و 
به آن مایع خنک کننده اضافه کنید. زمانی که 

عملكرد خودرو

روشــن بودن چراغ خطای سیســتم ترمز 
نشــان می دهد در عملکرد سیســتم ترمز 
نقصی وجــود دارد. در این مواقع با خودرو 
رانندگی نکنید، زیرا هنگامی که نقصی در 
سیستم ترمز وجود دارد، رانندگی با خودرو 

بسیار خطرناک است.
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11 - چراغ ABS )زرد(
          هنــگام ایراد در سیســتم ABS ، این 
چراغ روشن می شــود. اگر این چراغ هنگامی 
که ســوئیچ در وضعیت »ON« قرار می گیرد 

روشــن می شــود، یا چراغ همیشه روشن می 
ماند یا هنگام رانندگی روشن می گردد، نشان 
می دهد که سیســتم ABS ایــراد دارد. در این 
مواقع، هنــگام ترمزگیری، چرخ ها زودتر قفل 
می شوند که باعث از دست دادن کنترل خودرو 
می گردد. لطفا در اسرع وقت با نمایندگی مجاز 
خدمات پس از فروش »شرکت مایان دیزل« 

تماس بگیرید.

12 - چراغ هشدار کمربند ایمنی
        هنگامی که این چراغ روشن است، نشان 

می دهد کمربند ایمنی باز است.

13 - چراغ خطا )زرد(
        هنگامی که چراغ خطا روشــن می شود، 
احتماال مشــکلی در موتور وجود دارد. بهترین 
راهکار جهت رفــع عیب، مراجعه به نمایندگی 
مجاز خدمات پس از فروش »شــرکت مایان 
دیزل« می باشــد، تا در اسرع وقت کد خرابی 

موتور را مشخص کنند.

14 - چراغ خطای موتور )زرد(
سیســتم  از  قســمتی  چــراغ  ایــن        
عیــب یابی داخلی خودرو می باشــد و می تواند 
وجــود نقص در موتور خــودرو را رصد نماید. 
هنگامی که ســوئیچ در وضعیت »ON« قرار 
می گیرد، این چراغ روشــن می شــود و بعد از 
روشن شــدن موتور، مجددا خاموش می شود. 
اگر این چراغ هنگام کارکردن موتور روشــن 
 »ON« است یا هنگامی که سوئیچ در وضعیت
قرار دارد خاموش نمی شود، لطفا جهت بررسی 
در اســرع وقت با نمایندگی مجاز خدمات پس 
از فروش »شرکت مایان دیزل« تماس بگیرید.

15 - چراغ نشانگر مه شكن جلو )سبز(
        هنگامی که چراغ مه شــکن جلو روشن 

است، این چراغ روشن می شود.

16 - چراغ نشــانگر مه شــكن عقب 
)سبز(

        هنگامی که چراغ مه شــکن عقب روشن 
است، این چراغ روشن می شود.

17 - چراغ آبگیر سوخت )قرمز(
         هنگامی که سطح آب در آبگیر سوخت 

به مقدار غیرمجاز رســد، این چراغ روشن می 
شود. اگر چراغ روشــن می گردد و با کارکردن 
موتور همچنان روشن بماند، نشان می دهد آب 

موجود در آبگیر سوخت باید تخلیه شود.
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مقدار مایع خنک کننده به سطحی می رسد که 
عملکرد موتور در آن سطح مناسب خواهد بود، 

چراغ هشدار خاموش می شود.
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18- چراغ گرفتگی فیلتر هوا
           در صورت وجود گرفتگی در فیلتر هوا، 

این چراغ روشن می شود.

19 - چراغ پیش گرم کن ســوخت 
)زرد(

          هنگامــی کــه ســوئیچ در وضعیــت  
روشــن  چــراغ  ایــن  دارد،  قــرار   »ON«
می شود و مدت زمان روشن ماندن آن به دمای 

مایع خنک کننده بستگی دارد.

20 - چراغ قفل اتاق )قرمز(
           هنگامــی که اتاق کاما قفل نشــده 

باشد، این چراغ روشن می شود.

 )STOP( 21 - چراغ توقف
          هنگامــی که مشــکل جــدی در موتور 
وجود داشته باشد، این چراغ روشن می شود. لطفا 
بافاصله موتور را خاموش نمایید و جهت بررسی 
در اســرع وقت با نمایندگی مجاز خدمات پس از 

فروش »شرکت مایان دیزل« تماس بگیرید.

22 - چراغ ترمز دستی )قرمز(
          هنگامی که اهرم ترمز دســتی را باال 

بکشید، این چراغ روشن می شود.

23 - چراغ هشــدار بــاز بودن درب 
)قرمز( 

          اگــر یکی از درب ها باز یا نیمه بســته 
باشد، این چراغ روشن می شود.

24 - چراغ نشانگر نور پایین )سبز(
          هنگامی که کلید نور پایین فعال شود، 

این چراغ روشن می شود.

25 - چراغ کروز کنترل )سبز(
          هنگامی که مشــکلی در سیســتم کروز 

کنترل وجود داشــته باشد، این چراغ روشن می 
شود.

26 - چراغ قفل دیفرانسیل )زرد(
         هنگامی که قفل دیفرانســیل شروع به 

کار می کند، این چراغ روشن می شود.

27 - چراغ ترمز ABS تریلر )زرد(
          هنگامــی کــه ABS از کار مــی افتد، 
این چراغ روشن می شود. اگر بعد از چرخاندن 
ســوئیچ، این چراغ روشن نمی شود یا همیشه 

روشن می ماند و یا هنگام رانندگی روشن می 
شود، نشــان می دهد در سیستم ABS نقصی 
وجود دارد. در اولین فرصت با نمایندگی مجاز 
خدمات پس از فروش»شــرکت مایان دیزل« 

تماس بگیرید.

عملكرد خودرو
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)SCR( 28 - نقص در کاتالیست
)زرد/قرمز(

         این چراغ برای نمایش وضعیت سیستم 
بازفرآوری گازهای خروجی اســتفاده می شود. 
اگر در این سیســتم ایراد متداول وجود داشته 
باشد، این چراغ قرمز می شود، ولی اگر در این 
سیستم ایراد جدی وجود داشته باشد، این چراغ 

با رنگ قرمز چشمک می زند.

29 - چراغ نشانگر رانندگی در حالت 
مصرف بهینه سوخت )سبز(

        این چراغ روشــن می شود تا فعال بودن 
سیستم مصرف بهینه سوخت را به راننده اعام 

نماید.

30 - چراغ گرم کن آینه بغل )زرد(
       روشــن بــودن چراغ گرم کــن آینه بغل 
به راننده اعام می کند که این سیســتم فعال 

است.

31 - سیستم ضد لغزش )ASR( )زرد(
         در صورت ایراد در سیســتم ضد لغزش، 

این چراغ روشن می شود.

32 - چراغ نشــانگر عملكرد سیستم 
 )ESC( پایداری  الكترونیكــی  کنترل 

)زرد(
         در صــورت ایراد در این سیســتم، این 

چراغ روشن می شود.

33 - چراغ نشــانگر عملكرد ریتاردر 
)زرد(

          هنگامــی کــه ریتــاردر فعال اســت، 
این چراغ روشن می شود. برای ترمزگیری در 
سراشیبی های طوالنی و برای کاهش سرعت، 
از ریتــاردر اســتفاده نمایید تا از فرســایش و 

گرمای ناشی از ترمزگیری جلوگیری شود. 

34 - چراغ وجود نقص در ریتاردر
         هنگامی که نقصی در ریتاردر وجود دارد، 

این چراغ روشن می شود.

35 - چــراغ چراغ سیســتم کنترل 
الكترونیكی تعلیــق بادی محور عقب 

)ECAS(
           هنگامی که در این سیستم نقصی وجود 

دارد، این چراغ روشن می شود.

36 - چراغ هشدار سطح ادبلو )زرد(
       هنگامــی که مقــدار ادبلو به کمتر از 
10 % ظرفیــت مخزن آن برســد، این چراغ 

می شود. روشن  هشدار 
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کلید بوق بادی و برقی

هنگامی که فشــار مخزن باد بیشــتر از 6 بار 
باشد، با فشــار دادن این کلید امکان انتخاب 

بوق بادی و بوق برقی وجود دارد.

کلید قفل دیفرانسیل

با فشــار دادن این کلید، قفل دیفرانسیل فعال 
می شــود. اگر کلید را دوباره فشار دهید، قفل 

دیفرانسیل غیرفعال می شود.

عملكرد خودرو

کلیدها و دکمه ها
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کلید چراغ خطر

زمانی که باید در محلی دارای مخاطره توقف 
کنیــد، از این چراغ اســتفاده نمایید. در مواقع 
ضروری تا حد ممکن نزدیــک به کناره جاده 
توقف نمایید و دکمه چراغ خطر را فشار دهید، 
در این حالت تمام چراغ های راهنما چشــمک 
خواهنــد زد. حتی اگر ســوئیچ را در جای خود 
قرار نداده باشید، چراغ خطر کار می کند. دکمه 
چراغ خطر را دوباره فشــار دهید تا این چراغ 

خاموش شود.

کلید تنظیم چراغ نور پایین

بــا چرخاندن این کلید به ســمت باال و پایین 
می توانید زاویه تابش چراغ نور پایین را تنظیم 

نمایید.

کلید تنظیم شدت روشنایی صفحه آمپر

با فشــار دادن این دکمه به سمت باال و پایین 
می توانید شدت روشنایی صفحه آمپر را تنظیم 

نمایید.
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کلید چراغ روشنایی محیطی

با فشار دادن این کلید، چراغ روشنایی محیطی 
روشن می شود و با فشار دادن مجدد آن، چراغ 

خاموش می شود.

کلید باالبر برقی اتاق

این کلید را فشار دهید تا باالبر برقی اتاق فعال 
شــود. کلید را مجددا فشار دهید تا باالبر برقی 

اتاق غیرفعال گردد.

چراغ ریش چرخ

این کلید را فشــار دهید تا چــراغ ریش چرخ 
خودرو روشن شود. کلید را مجددا فشار دهید تا 

چراغ ریش چرخ خودرو خاموش شود.

عملكرد خودرو
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کلید چراغ سقف

با فشــار دادن این کلید به سمت باال می توانید 
چراغ سقف را روشن و خاموش نمایید. با فشار 
دادن کلید به ســمت پایین چراغ ســقف با باز 

و بسته شدن درب روشن و خاموش می شود.

چراغ مطالعه

با فشــار دادن این کلید می توانید چراغ مطالعه 
را روشــن نمایید و با فشار دادن مجدد آن می 

توانید این چراغ را خاموش کنید.

کلید کنترل چراغ سقف

با فشــار دادن این کلید به سمت باال می توانید 
چراغ سقف را روشن و خاموش نمایید. با فشار 
دادن کلید به سمت پایین چراغ سقف خاموش 

می شود.
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کلید چراغ خواب

با فشــار دادن این کلید چراغ خواب روشن و با 
فشار دادن مجدد آن، خاموش می شود.

کلید باک سوخت اصلی و کمكی

  1   باک سوخت اصلی

  2   باک سوخت کمکی

خودروی شــما به دو باک سوخت مجهز می 
باشــد و می توانید از طریق کلید باک سوخت 
اصلی و کمکی که بر روی داشبورد قرار گرفته 
است، باک سوخت مورد نظر را انتخاب نمایید. 
با فشــردن هر کدام از دکمه ها می توانید باک 

سوختی که در نظر دارید را انتخاب نمایید.

عقربه نشــانگر روی صفحه آمپــر نیز مقدار 
ســوخت باقی مانده در باک انتخاب شــده را 
نشــان می دهد. بــاک های ســوخت اصلی و 
کمکی مســتقل از هم می باشند و باید به طور 

جداگانه پر شوند.

توجه
1. هنگام رانندگی، ایــن کلید را در مدت 
کوتاه به صورت مکرر فشار ندهید. فاصله 
بین دو فشردن کلید باید بیش از 10 ثانیه 
باشد، در غیر این صورت شیر برقی بین دو 

باک آسیب خواهد دید.
2. توصیه می شــود ابتدا از باک ســوخت 
اصلی استفاده نمایید. اگر خودرو به بخاری 
درجا مجهز اســت، این بخــاری از باک 
سوخت کمکی استفاده می کند. اگر در باک 
سوخت کمکی سوخت نباشد، بخاری درجا 

نمی تواند به صورت عادی کار کند.

عملكرد خودرو
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کلید قطع کن باطری در داخل اتاق

این کلید و کلیــد قطع کن باطری قرار گرفته 
شده در خارج از اتاق عملکرد یکسانی دارند و 
هر دو می توانند باطری خودرو را قطع و وصل 
کننــد. کلید را یک بار فشــار دهید تا باطری 
خودرو قطع شــود و دوباره فشار دهید تا دکمه 
بیرون بیاید و باطری خودرو مجددا وصل شود.

هشدار

1. کلیــد قطع کن باطری در داخل اتاق را 
تنها می توانید در مواقع اضطراری استفاده 
نمایید؛ مانند آتش ســوزی در خودرو. لطفا 
هنــگام تعمیــر و نگهــداری، از قطع کن 
باطری قرار گرفته شــده در خارج از اتاق 

استفاده نمایید.
2. فشار دادن این کلید هنگام رانندگی ممنوع 
اســت، زیرا در این صورت باطری خودرو 
قطع می شود و به سادگی منجر به تصادف 

می شود.
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سیستم تعلیق بادی

کنترل/کنترل از راه دور

هشدار

کنتــرل از راه دور تنهــا زمانی کار می کند 
که خودرو متوقف باشد؛ هنگامی که سرعت 
خودرو بیشتر از Km/h 30 باشد، ارتفاع بالن 
های محور عقب که توســط کنترل از راه 
دور تنظیم شده اســت، به ارتفاع عادی بر 

می گردد.
هنــگام بارگیــری و تخلیه بــار، اطمینان 
 »ON« یابید کــه ســوئیچ در وضعیــت
قرار داشــته باشــد تا مطمئن شــوید برق 
بــادی وصل  تعلیــق  کنتــرل  سیســتم 
مــی باشــد و پرکــردن و تخلیــه هوای 

بالن ها کنترل می  شود.

عملكرد خودرو
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دستگاه کنترل از راه دور در انتهای سمت چپ 
صندلــی راننده قرار دارد و بــا باز کردن درب 

اصلی اتاق دیده می شود.
روشــن کردن کنترل از راه دور: برای 
تغییر ارتفاع محور عقب، دکمه استارت را فشار 
دهید .بررســی نمایید چراغ نشانگر آن روشن 

شده است و برای کنترل فعال است.
نشــانگر  چراغ  که  هنگامی  ارتفاع:  کنترل 
فعــال اســت، دکمه باال       یــا دکمه پایین

       رافشــار دهیــد تــا بــاال و پایین رفتن 
بالن های محور عقب را کنترل نمایید.

ذخیره ارتفاع در حافظــه: بعد از تنظیم 
خــودرو در ارتفاع مورد نظر، دکمه»STOP« و 
»M1« یا »M2« حافظه ارتفاع را فشــار دهید 
و حــدود 5 ثانیه نگه دارید، بدین ترتیب ارتفاع 
تنظیم شــده در آن لحظــه در حافظه ذخیره 

می شود.

 »M1« :ارتفاع ذخیره شده از  استفاده 
یا »M2« را فشــار دهید؛ باد بالن های محور 
عقب خــودرو به صورت خــودکار، افزایش یا 
کاهش می یابد تا خودرو به ارتفاعی که آخرین 
بار در »M1« یا »M2« ذخیره شــده اســت، 
برسد. دکمه »ریســت« را فشار دهید، خودرو 
به صورت خودکار بــا افزایش باد یا تخلیه باد 
بالن های محور عقب ارتفاع خودرو را به حالت 

عادی برمی گرداند.
اگر برای ارتفاع عــادی انتخاب های متفاوتی 
وجود داشته باشد، خودرو به ارتفاع تنظیم شده 
در آن لحظه بر می گردد. با فشــار دادن دکمه 
توقف )STOP( ، خودرو بافاصله تغییر ارتفاع 

را متوقف می نماید.

توجه

هشدار

هنگامی که ســرعت خودرو بیشــتر از حد 
تعیین شــده )km/h 30( باشــد، استفاده از 
کنترل از راه دور برای تنظیم ارتفاع ممنوع 
می باشد ولی در این حالت می توانید ارتفاع 

را به سطح عادی برگردانید.

دکمه

کنتــرل از راه دور تنهــا زمانی که خودرو 
متوقف اســت کار می کنــد؛ هنگامی که 
ســرعت خودرو به km/h 30 برسد، ارتفاع 
بالن ها توســط کنترل از راه دور به ارتفاع 

عادی بر می گردد.

عملكرد خودرو
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کلید انتخاب ارتفاع

با در نظــر گرفتن ارتفاع اســتاندارد می توانید 
ارتفاع های مختلفی را هنگام رانندگی انتخاب 
نمایید. انتخاب ارتفاع مناسب می تواند به بهبود 
کارایی خودروی شما کمک نماید. برای مثال، 
هنگام رانندگی با ســرعت باال، انتخاب ارتفاع 
کم می تواند به میزان قابل توجهی به رانندگی 
روان تر و کاهش مصرف سوخت کمک کند. در 
جاده هایی که دارای چاله و دست انداز هستند، 
با انتخاب ارتفاع باالتــر، می توانید هنگام باال 
پریــدن از تمــاس چرخ با شاســی جلوگیری 

نمایید.

سایر عملكردها
تنظیم خودکار ارتفاع خودرو

سیســتم کنترل الکترونیکی تعلیق بادی محور 
عقب )ECAS( توســط یک شیر برقی ارتفاع 
خــودرو را کنترل کرده و ثابــت نگه می دارد. 
هنگامی کــه خودرو در حال بارگیری یا تخلیه 
بار باشد، ECAS  به طور خودکار ارتفاع خودرو 
را حفظ می کند. به محض اینکه ارتفاع خودرو 

از ســطح عادی کمتر یا بیشتر می شود، کنترل 
کننــده الکتریکی ارتفاع، ارتفــاع را مطابق با 
پارامترهای کنتــرل کننده تنظیم می نماید. اگر 
هنگام شــروع بــه حرکت، خــودرو در ارتفاع 
مناســب برای رانندگی قرار نداشــته باشد، به 
 km/h منظور حفظ ایمنی، زمانی که سرعت از
30 باالتر رود، ECAS ارتفاع خودرو را به طور 

خودکار تنظیم می نماید.

وضعیت آماده باش
بعــد از خاموش کردن موتور، برای اطمینان از 
 ECAS ،حفظ ارتفاع خودرو در مقدار تعیین شده
در وضعیت آماده باش قرار می گیرد. برای ثابت 
نگهداشتن ارتفاع خودرو در این زمان، عملکرد 
ECAS فعال می ماند؛ تا در زمان خاموش بودن 

خــودرو، بتواند هنگام بارگیری یــا تخلیه بار، 
ارتفاع خــودرو را ثابت نگه دارد. در این حالت، 
کنتــرل از راه دور و کلید ECAS به طور عادی 
کار می کننــد، ولی چون قســمت های دیگر 
خاموش هستند، چراغ های نشانگر و ... نمایش 
داده نمی شوند. مدت زمان وضعیت آماده باش 
بین30 دقیقه تا 2 ساعت می باشد بعد از آن، به 
منظور کاهش مصرف برق، سیستم از وضعیت 
آماده باش خارج و خاموش می شود. فشار ممتد 
 )STOP( و بیش از 2 ثانیــه روی دکمه توقف
کنترل از راه دور، باعث می شود وضعیت آماده 

باش غیرفعال شود.
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1- تغییر صفحه منو به سمت چپ
2- تایید منوی انتخاب شده
3- تغییر صفحه منو به باال

4- کلید تغییر طول موج های رادیویی و 
سیستم پخش

5- دکمه قطع صدا

6- تغییر صفحه منو به سمت راست
7- تغییر صفحه منو به پایین

8- بازگشت به منوی قبلی
9- افزایش صدا
10- ترانه قبلی

11- کروز +

12- ترانه بعدی
13- کلید کروز کنترل

14- کروز –
15- غیرفعال سازی کروز

16- کاهش صدا

عملكرد خودرو

کلید چندمنظوره روی غربیلک فرمان
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)CCS( سیستم کروز کنترل
فعال کردن سیستم کروز کنترل

هنگامــی که دنــده 5 یا باالتــر درگیر می 
باشــد، ســرعت خودرو km/h 30 یا بیشــتر 
-2800 rpm اســت و دور موتور در محدوده

600 مــی باشــد؛ دکمه کــروز »-« یا »+« 
فشــار دهید تا کروز کنترل فعال شــود. بعد 

از فعال شــدن سیســتم کــروز کنترل، می 
توانید بــا دکمه »+« یا »-« ســرعت کروز 
را افزایــش یا کاهش دهید. با یک بار فشــار 
دادن »+« ســرعت خودرو km/h 2 افزایش 
می یابد. با یک بار فشار دادن »-« سرعت خودرو 
km/h 2 کاهش می یابد و با فشــار ممتد»-« 
km/h 1,5کاهش  سرعت خودرو در هر ثانیه 

می یابد.

خارج شدن ازحالت کروز کنترل
با فشــار دادن پــدال ترمز یا فعــال کردن 
ریتاردر مــی توانیــد از حالت کــروز کنترل 
خارج شــوید. اگر از پدال گاز استفاده نمایید، 
کــروز کنترل موقتا غیرفعال می شــود. برای 
ســبقت گرفتن می توانید پدال گاز را بیشــتر 
فشــار دهیــد؛ هنگامی کــه کــروز کنترل 
 ECU ،فعال باشــد و پدال گاز فشــرده شود
ســیگنال پدال گاز را بررسی می کند، سپس 
گشتاور کروز و گشــتاور پدال گاز را مقایسه 
مــی کند و مقدار بیشــتر را انتخاب می کند تا 
گشــتاور مورد نیاز را تامیــن نماید. بعد از رها 
کردن پدال گاز، خــودرو از حالت کروز کنترل 

خارج نمی شود، بلکه سرعت خودرو کاهش می 
یابد تا سرعت کروز اصلی را حفظ نماید.

سایر دستورالعمل های کروز کنترل
سیستم کروز کنترل محدودیت های مشخصی 
دارد و اســتفاده از آن در سراشیبی های تند و 
ممتد یا جاده های نامناســب، توصیه نمی شود 
زیرا در این شــرایط به علت افزایش و کاهش 
بیش از حد سرعت، خودرو از حالت کروز خارج 
می شــود، کروز کنترل قفل می شــود و راننده 
نمی تواند دوباره آن را فعال کند. در این حالت 
خودرو باید خاموش شود و مجددا روشن شود تا 
کروز کنترل دوباره فعال شود. شرایط عملکرد 
کروز کنترل حساس می باشد، لذا هنگامی که 
کروز کنترل فعال نمی شود، ابتدا وضعیت کلید 
آن را بررســی نمایید. هنگامی که کلید کروز 

ایراد داشته باشد، کروز کنترل فعال نمی شود.
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)CCS(  سیستم کروز کنترل
فعال کردن سیستم کروز کنترل

1. دکمه ای که بــر روی غربیلک فرمان قرار 
دارد       را فشــار دهید تا سیستم کروز کنترل 
فعال شــود، نشانگر کروز کنترل      )سفید( بر 

روی صفحه آمپر نیز روشن می شود.
2. هنگامی که ســرعت خــودرو km/h 30 یا 
بیشــتر و دور موتور 1900 - 600 دور در دقیقه 
می باشد، دکمه »-/SET« را فشار دهید تا وارد 

حالت کروز کنترل شوید.
 نشانگر        )سبز( بر روی صفحه آمپر روشن 
می شــود، ســرعت خودرو در این لحظه ثبت 
می شــود و خودرو بدون نیاز به فشار دادن پدال 

گاز، در سرعت ثبت شده حرکت خواهد کرد.

افزایش و کاهش سرعت کروز
دکمه »+/RES« یا  »-/SET« را فشار دهید تا 

سرعت کروز افزایش یا کاهش یابد.
1. اگر دکمه »+/RES« را یک بار فشــار دهید، 
ســرعت خودرو km/h 2 افزایش مــی یابد. با 
فشــردن ممتد دکمه »+/RES« سرعت خودرو 

در هر ثانیه km/h 1,5 افزایش می یابد.
2.  اگر دکمه »-/SET« را یک بار فشــار دهید، 
ســرعت خودرو km/h 2 کاهش مــی یابد. با 
فشــردن ممتد دکمه »-/SET« سرعت، خودرو 

در هر ثانیه km/h 1,5کاهش می یابد.
3.  پدال گاز یا ترمز را تا رســیدن به ســرعت 
مدنظرتان )بیشتر از 30km/h(، فشار دهید، و با 
فشردن دکمه »-/SET« سرعت جدید را تنظیم 

نمایید.
4. اگر هنگام تنظیم سرعت الزم شد موقتا سرعت 
خودرو را افزایش دهید، پدال گاز را فشار دهید. بعد 
از افزایش سرعت، با رها کردن پدال گاز، سرعت 

به مقدار تنظیم شده برمی گردد.

غیرفعال کردن کروز کنترل
با انجام یکی از مراحل زیر می توانید کروز کنترل 

را غیرفعال کنید:
1. پدال ترمز را فشار دهید.

نشانگر سبز رنگ       بر روی صفحه آمپر سفید 
می شود ولی سیستم بطور کامل غیر فعال نمی  
 km/h شود. هنگامی که سرعت خودرو بیشتر از
30 می باشــد، دکمه »+/RES« را فشار دهید، 
ســرعت خودرو به طور خودکار به مقدار تنظیم 

شده برمی گردد.
2. دکمه       را فشــار دهید تــا کروز کنترل 
غیرفعال شــود. نشــانگر بر روی صفحه آمپر 
خاموش می شــود. سیستم کروز کنترل نیز در 

این حالت غیر فعال می گردد.

عملكرد خودرو
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چراغ نــور باال/پایین و چراغ رانندگی 
در روز

هنگام تاریکی یا زمانی که دید ضعیف اســت، 
برای حفظ ایمنی از چراغ نور پایین اســتفاده 

نمایید.
چراغ نور باال به شما کمک می کند تا در شب 
یا زمانی که دید ضعیف اســت، بتوانید مسافت 
دورتری را ببینید و شــرایط جاده را در مسافت 
دورتر بررســی نمایید. )لطفــا هنگامی که با 
خودروی دیگری مواجه می شــوید، چراغ را در 

وضعیت نور پایین قرار دهید(چراغ های خودرو
چــراغ رانندگی در روز برای بهتر دیده شــدن 
خودرو در طی روز اســتفاده می شود. هنگامی 
که ســوئیچ در وضعیت ON قرار دارد و ترمز 
دســتی آزاد است، چراغ رانندگی در روز روشن 
می شــود. زمانی که چراغ حدی روشن باشد، 

چراغ رانندگی در روز کم نور می شود.

چراغ مه شكن جلو

هنگامی کــه دید ضعیف باشــد )مانند زمانی 
کــه مه وجود دارد(، این چــراغ با ایجاد نور با 
نفوذپذیری بیشــتر، دید بهتری فراهم می کند 

و ایمنی شما و سایرین را تضمین می نماید.
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چراغ راهنما

چراغ راهنما جهت حرکت شــما را به ســایر 
رانندگان و عابرین اعام می کند.

چراغ حدی و چراغ نشانگر جانبی

در محیط هایی که میدان دید ضعیف اســت، از 
چراغ حدی و چراغ نشــانگر جانبی برای نشان 
دادن پیرامون خودرو و نیــز جهت یادآوری به 
ســایر رانندگان و عابرین برای توجه بیشــتر و 

حفظ ایمنی، استفاده می شود.

   دسته راهنما و دسته برف پاک کن

دسته راهنما و دسته برف پاک کن شامل کنترل 
چراغ راهنما، کنترل چــراغ، کنترل چراغ جلو، 
چراغ مه شکن، کلید برف پاک کن و کلید ریتاردر 

می باشد.

هشدار
-  هنگام رانندگی، زمانی که گیربکس در 
وضعیت خاص قرار دارد، از ریتاردر استفاده 
نکنید تا از گرم شــدن بیش از حد موتور و 

احتمال تصادف جلوگیری نمایید.
-  هنگامی که شیشــه جلو خشــک است 
نبایــد از برف پاک کن اســتفاده کنید، زیرا 

باعث خط افتادن شیشه می شود.
-  اگر برف پاک کن گیــر کرده یا یخ زده 
اســت، دکمه برف پاک کن را روشن نکنید 

تا آسیب نبیند.
-  هنگامی که مخزن شیشــه شوی خالی 
می باشــد و مایع شیشه شــوی وجود ندارد 
شیشه شوی را فعال نکنید، زیرا باعث خراب 

شدن پمپ هیدرولیک می شود.
-  مدت زمان فشــار دادن لحظه ای اهرم 

برف پاک کن نباید از 15 ثانیه بیشتر شود.

عملكرد خودرو
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هنــــگامی کــه کلیــد  1  در وضعیـــت    
         یــا         قــرار داد، با چرخاندن کلید  2   
مطابق با جهت نشــان داده شــده در شکل از 
وضعیــت OFF بــه وضعیت      ، مــی توانید 
چــراغ مه شــکن جلو را روشــن نماییــد و با 
چرخانــدن به وضعیت       ، چراغ مه شــکن 
عقــب را روشــن نمایید. هنگامــی که چراغ 
مه شکن عقب روشن شود، چراغ مه شکن جلو 
نیز روشن می شود. برای خاموش کردن چراغ، 

دکمه را به وضعیت OFF برگردانید.

چراغ راهنما

دسته را به باال فشــار دهید تا چراغ راهنمای 
چشمک زن سمت راســت روشن شود؛ دسته 
را به پایین فشار دهید تا چراغ راهنمای سمت 
چپ روشن شــود. اگر میزان چرخش غربیلک 
فرمان کم اســت، دســته را به صورت دستی 
به وضعیــت میانی برگردانید تــا چراغ راهنما 

خاموش شود.
اگر میزان چرخش غربیلک فرمان زیاد باشــد، 
دســته به طور خودکار به وضعیــت میانی بر

می گردد و چراغ راهنما به طور خودکار خاموش 
می شود.

کلید چراغ نور پایین و چراغ مه شكن

هنگامی که مطابق با جهت نمایش داده شده 
در شــکل، کلید چرخشــی  1  را از وضعیت

OFF )خامــوش( تا وضعیت          بچرخانید، 

می توانید به ترتیب چــراغ حدی، چراغ حدی 
جلو و عقب، چراغ پاک، چراغ نشانگر جانبی و 
چراغ صفحه آمپر را روشن نمایید. با چرخاندن 
کلیــد به وضعیت         مــی توانید چراغ جلو 

را روشــن نمایید. برای خامــوش کردن چراغ 
 OFF های ذکر شده کلید را مجددا به وضعیت

برگردانید.
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چراغ نور باال

هنگامی که چراغ نور پایین روشــن است، اگر 
دسته را به جلو حرکت دهید، چراغ از وضعیت 
نور پایین به نور باال تغییر می کند. هنگامی که 
چراغ نور باال روشن است، نشانگر چراغ نور باال 

بر روی صفحه آمپر روشن می شود.

چراغ اعالم سبقت گرفتن

اگر دســته را به سمت راننده بکشید، چراغ نور 
باال روشن می شود، دسته را رها کنید، چراغ نور 

باال خاموش می شود.
برای اعام ســبقت گرفتن باید دسته را مکرر 
به ســمت راننده بکشــید و رها کنید تا بتوانید 
با فلش زدن عامت دهید و در طول شــب با 
تغییر بین نور چراغ باال و پایین به طور متناوب 

عامت دهید.

ترمز..موتور

ترمــز موتور به عنــوان یکی از سیســتم های 
ترمز کمکی در خودروی شــما نقش موثری در 

بهبود عملکرد کلی ترمز خودرو در سراشــیبی 
هــای طوالنی دارد و خط ترمز را به میزان قابل 
توجهی کاهش می دهد. خودروی شــما عاوه 
بــر ترمز موتور به ترمز گیربکــس )ریتاردر( نیز 
بــه عنوان دومین سیســتم ترمز کمکی مجهز 
می باشد. ترمز موتور به طور خودکار و همزمان با 
فعال شدن ریتاردر بر اساس نیازی که به میزان 

نیروی ترمزی وجود دارد فعال می شود.

عملكرد خودرو



55

DIMA DIESEL HT490

ریتاردر
:)B حالت سرعت ثابت )حالت

هنگام رانندگی در سراشــیبی از ریتاردر استفاده 
نمایید. دســته ریتاردر را در حالت B قرار دهید 
و پدال گاز را رهــا کنید. در این لحظه، ریتاردر 
می تواند سرعت خودرو را در همان سرعتی که 
لحظه رها کردن پدال داشته است، حفظ نماید. 
هنگامی که سرعت خودرو از سرعت تنظیم شده 

کمتر شــود، ریتادر به طور خودکار غیر فعال می 
شــود و هنگامی که ســرعت خودرو از سرعت 
تنظیم شــده بیشتر شود، ریتاردر به طورخودکار 

فعال می شود. 

1. قبل از روشن کردن خودرو از غیرفعال 
بودن ترمز موتور و ریتاردر اطمینان حاصل 

نمایید.
2. دور موتور تاثیر قابــل توجهی بر روی 
عملکرد ترمز موتور دارد: هر چه دور موتور 
باالتر باشد، ترمز موتور اثر بیشتری خواهد 
داشــت. به منظور حصول بیشترین نیروی 
ترمزی از سوی ترمز موتور، دور موتور باید 
در حدود حداکثر مقدار آن یعنی 1900 دور 

در دقیقه قرار داده شود.
3. هنــگام رانندگی در جــاده های یخ زده 
و برفی یا در جاده هایی که ســطح بسیار 
صافی دارند، باید با دقت بیشــتری از ترمز 
موتور اســتفاده نمایید تا قدرت بیش از حد 
ترمز منجر به قفل شدن الستیک ها و ُسر 

خوردن خودرو نشود.

توجه

نكات:
1. هنگامی که ترمز موتور فعال می شود، موتور 
پاشش ســوخت را متوقف می کند و دور موتور 

بر روی مصرف سوخت اثری نخواهد داشت.
2. به منظور بهبود اثربخشی ترمز موتور، راننده 
می تواند با انتخاب دنده سنگین تر دور موتور را 

افزایش دهد.
3.  ترمز موتور یک ترمز کمکی اســت و برای 
متوقف کردن و پارک کردن خودرو مناســب 

نمی باشد.
4.  ترمز موتور به موتور آســیبی نمی رساند و 

کاما ایمن و قابل اعتماد است.
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این دو سیســتم ترمز کمکی در خودروی شما 
مستقل از هم عمل نمی کنند.
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جهت افزایش سرعت ثابت تنظیم شده، مجددا 
پدال گاز را فشار دهید تا حالت سرعت ریتاردر 
به طور خودکار و موقتا غیرفعال شــود )ریتاردر 
عمل نمی کند.( هنگامی که سرعت خودرو به 
مقدار مورد نظرتان رسید، پدال گاز را رها کنید، 
بدین ترتیب سرعت خودرو در لحظه رها کردن 

پدال به عنوان سرعت ثابت جدید انتخاب می 
شود.

دسته ریتاردر را از حالت 1 تا 4 حرکت دهید. با 
تغییر دسته ریتاردر به ترتیب ذکر شده، کارآیی 
ترمز ریتاردر افزایش مــی یابد. کارآیی ترمز را 
مطابق شــرایط خودرو تنظیم نمایید. عملکرد 

ترمز به ترتیب زیر می باشد: 
)حالت 1 – 20 %(، )حالت 2 – 40 %(

)حالت 3 – 60 %(، )حالت 4 – 100 %(
برای غیر فعال کردن ریتاردر دسته را در حالت 

0 قرار دهید.

توجه
1.  سرعت خودرو: سرعت خودرو بر روی 
اثربخشی ریتادر موثر می باشد. هنگامی که 
ســرعت خودرو بین 40 تا 80 کیلومتر بر 
ســاعت اســت، ریتادر اثر بیشتری خواهد 
داشت. لطفا هنگامی که سرعت خودرو کم 

است از ترمز پدالی استفاده نمایید.
2. دمای مایع خنــک کننده: هنگامی که 
دمای مایع خنک کننده بیشتر از 95 درجه 
ســانتیگراد باشــد، اثر ترمزگیری ریتاردر 
کاهش می یابد. لطفا جهت بهبود ظرفیت 
خنک کاری، از مایع خنک کننده مورد تایید 

استفاده نمایید.
3.  دور موتور: هنگامی که در سراشیبی از 
ریتاردر استفاده می کنید، دور موتور نباید از 
1500 دور در دقیقه کمتر باشــد تا جریان 
مایع خنک کننده افزایش یابد، در غیر این 
صــورت بر روی کارآیی ترمــز اثر خواهد 
داشــت )در گیربکس اتوماتیــک دنده به 

صورت خودکار به دنده سنگین تر تعویض 
می شود(.

4.  آب و هــوای نامناســب: لطفا هنگام 
رانندگــی در جــاده های یــخ زده، برفی 
یا مرطــوب، از ریتادر با احتیاط اســتفاده 
نمایید، زیرا ممکن اســت منجر به ُســر 

خوردن خودرو شود.
5.  ترمــز ناگهانی: در صورت نیاز به ترمز 
ناگهانی، لطفا از پدال ترمز استفاده نمایید.

عملكرد خودرو
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کلید برف پاک کن

کلیــد برف پــاک کن ســه وضعیــت دارد، 
کلید   2   را مطابق جهت نشــان داده شــده 
در شکل بچرخانید تا در وضعیت های زیر قرار 

گیرد:
INT:  حرکت متناوب

LO: سرعت کم

HI: سرعت زیاد

هنگامی که کلیــد   2   در وضعیت INT قرار 
دارد، با چرخاندن کلید   3   در جهـــت نشان 
داده شده، می توانید سرعت برف پاک کن را از 

کم تا زیاد تغییر دهید.

کلید شیشه شــوی  1  را یک بار فشار دهید، 
سیستم شیشه شــوی مایع شوینده را یکبار به 
شیشه می پاشد، و برف پاک کن شیشه را پاک 

می نماید.
کلید شیشــه شوی  1  را فشــار دهید و نگه 
دارید، تا زمانیکه دکمه را نگه دارید سیســتم 
شیشه شوی به پاشــیدن مایع شوینده و برف 

پاک کن به پاک کردن ادامه می دهد.
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فندک

برای گرم شدن فندک، سوئیچ باید در وضعیت 
»ACC« یا »ON« قرار داشته باشد.

فندک را به داخل فشــار دهیــد، هنگامی که 
فندک گرم شــود به طور خودکار به بیرون می 
پرد، بعد از آن می توانید فندک را بیرون بیاورید 

و سیگار را روشن نمایید.

هشدارسایر عملكردها

فندک مجهــز به یک زیرســیگاری متحرک 
می باشد. زیرسیگاری را در محل مخصوص آن 
بر روی داشبورد قرار دهید. لطفا هنگام استفاده 
از خــودرو موارد ایمنی را رعایت نمایید. اگر ته 
سیگاری که روشن است را در زیرسیگاری قرار 
می دهید، بافاصله درب آن را ببندید تا از ورود 
اکســیژن به آن جلوگیری کنید و سیگار زودتر 

خاموش شود.

-  هنگام استفاده از فندک مراقب باشید. 
می تواند  ناصحیــح  اســتفاده  و  بی دقتی 

منجر به آتش سوزی شود.
-  فندک را زمانی که در حال گرم شــدن 
است بیشــتر به داخل فشــار ندهید، زیرا 
موجب گرم شدن بیش از حد آن می شود.

-  اگــر بعــد از 18 ثانیه، فنــدک به طور 
خودکار بیــرون نیامد، باید آن را دســتی 
بیرون بیاورید؛ تا از گرم شدن بیش از حد و 

آسیب های احتمالی جلوگیری نمایید.

عملكرد خودرو
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هشدار

درگاه خروجی های برق

هنگامی کــه از مبدل منبع تغذیــه 220 ولت 
استفاده می کنید، خودرو باید در وضعیت روشن 
قرار داشته باشد درغیر اینصورت خروجی وجود 
نخواهد داشــت. اطمینان حاصــل نمایید که 
تجهیزات برقی هنگامی که روشــن هستند به 
طــور عادی کار می کننــد و حداکثر توان الزم 

برای آنها کمتــر از توان منبع تغذیه خودرو می 
باشد.

قبل از وصل کردن وســایل برقــی، اطمینان 
حاصل نمایید آنهــا در وضعیت »OFF« قرار 

دارند، سپس برق را وصل نمایید. 

-  اگر چراغ نشــانگر روی درگاه خروجی 
است، نشان دهنده ی این است که وضعیت 
» نارنجی« عادی نمی باشد، در این شرایط 
بررسی نمایید که خودرو در وضعیت روشن 
اســت و ولتاژ خروجی باطــری خودرو در 

محدوده مجاز قرار دارد.
-  اگر چراغ نشــانگر روی درگاه خروجی 
قرمز می باشد، در اینصورت درگاه خروجی 
دستگاه و یا سیم کشی داخلی آن در حالت 

غیرعادی قرار دارد.
-  اگر ولتاژ خروجی عادی نباشــد، نشان 
دهنده وجود آب در ســوکت خروجی برق 
می باشــد؛ در این وضعیت جهت جلوگیری 
از حادثه، بافاصله اســتفاده از دستگاه را 

متوقف نمایید.
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همزمان از اتصال صحیح بین وســیله برقی و 
سوکت اطمینان حاصل نمایید.
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خودروی شــما به قطع کن باطری مجهز است 
که بر روی باطری قرار دارد. برای جلوگیری از 

تغذیه از برق خودرو می توانید توسط این قطع 
کن باطری خــودرو را وصل یا قطع کنید. اگر 
خودرو را برای مدت طوالنی اســتفاده نکنید، 
باطری تخلیه شده و خودرو روشن نخواهد شد.

قبل از روشــن کردن خــودرو، اهرم قطع کن 
باطری را در وضعیت ON قرار دهید تا خودرو 
روشن شــود. هنگام پارک کردن خودرو برای 
مدت طوالنــی، اهرم قطع کــن باطری را در 

وضعیت OFF قرار دهید تا برق قطع شود.

قطع کن باطری

قطع و وصل کــردن قطع کن باطری، به 
صورت مکرر ممنوع اســت. هنگامی که 
برای برقرار شــدن جریان برق، قطع کن 
باطری را وصل می کنید، از شاسی صدای 

ضعیفی بلند می  شود که عادی است.

توجه

عملكرد خودرو
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باال بردن )کله کردن( اتاق

هشدار
-  قبــل از باال بردن اتاق مراقب باشــید 

کسی در جلوی اتاق قرار نداشته باشد.
-  هنگام باال بردن اتاق، مادامی که اتاق 
به طور کامل باال نرفته اســت کسی اجازه 
قرار گرفتن در زیر اتــاق را ندارد. قبل از 
آنکه جهت تعمیر به زیر اتاق وارد شــوید، 
اطمینان حاصل نماییــد که اتاق تا زاویه 

تعیین شده چرخیده است.
-  بعد از آنکه اتاق را مجددا پایین آوردید، 
کلید باالبر الکتریکی تعبیه شــده در اتاق 
را خامــوش نمایید. قبل از رانندگی از قفل 
بــودن اتاق اطمینان حاصــل کنید. بعد از 
روشــن کردن خودرو و قبل از آنکه شروع 
به رانندگی کنیــد، از خاموش بودن چراغ 

هشدار قفل اتاق اطمینان حاصل نمایید.

مقدمات الزم قبل از باال بردن اتاق
1. قبل از باال بردن اتاق اطمینان حاصل نمایید 

که خودرو در سطح افقی قرار گرفته است.
2.  اگر الزم اســت از حرکت خودرو جلوگیری 
شود؛ از ترمز دستی یا دنده پنج به عنوان مانع 

جلوی چرخ ها استفاده نمایید.
3. موتور را خاموش کنید و دنده را در وضعیت 

خاص قرار دهید.
4. هنگام باال بردن اتاق اطمینان یابید که جلو 

پنجره را باز کرده اید.
5.  اشیای داخل اتاق که در وضعیت ثابت قرار 

ندارند را از اتاق خــارج نمایید و درب محفظه 
های داخل و جعبه ابزار بیرون اتاق را ببندید.

6. درب خــودرو را ببندید و تا زمانی که اتاق را 
پایین نیاورده اید درب را باز نکنید.

7. پیش از اســتفاده از باالبــر الکتریکی، برق 
را وصل کنید، ســوئیچ را در وضعیت ON قرار 
دهید، ســپس کلید باالبر الکتریکی تعبیه شده 

در داخل اتاق را روشن نمایید.

باال بردن اتاق

 A 1.  اهــرم باالبر اتــاق   1   را در وضعیت
قرار دهید.

2. بــرای چرخانــدن مهره مکانیزم دســتی 
باالبر اتــاق   2   از آچار چرخ )در جعبه ابزار( 
اســتفاده نمایید، یــا کلید کنتــرل الکتریکی

   3    را فشــار دهیــد. هنگامــی که اتاق در 
وضعیت مورد نظر قرار گرفت، چرخاندن مهره 
را متوقف نمایید یا کلید الکتریکی را رها کنید. 
)قبل از ورود به زیر اتاق برای تعمیر، اطمینان 
یابید اتاق به میزان الزم چرخیده اســت و در 

موقعیت تعیین شده قرار گرفته است.(
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پایین آوردن اتاق
1. قبل از پایین آوردن اتاق ابتدا اطمینان یابید 
کســی در زیر اتاق قرار نگرفته است و ابزار و 

وسایلی نیز در آن محل باقی نمانده است.
2.  اهــرم باالبر اتاق  1  را در وضعیت B قرار 

دهید.
3. از آچــار چرخ برای چرخاندن مهره مکانیزم 
دســتی باالبر اتاق اســتفاده نماییــد یا کلید 
الکتریکی   3  را فشار دهید، چرخاندن مهره را 
متوقف کنیــد یا کلید برقی را رها کنید تا اتاق 

به وضعیت اولیه برگردد و قفل شود.

توجههشدار
اگر اتاق قفل نشده باشد، خودرو با خطرات 

زیر مواجه خواهد بود:
1. اتاق به جلو بچرخد و باال برود.

2. خودرو از کنترل خارج شود.
3. افراد داخل اتاق به جلو پرت شوند.

4. افراد و اشــیا حین باال رفتن اتاق آسیب 
بینند.

-  در صورت مشــاهده نشــتی یا آسیب 
در سیســتم هیدرولیک باالبــر اتاق، لطفا 
مورد را در نمایندگــی مجاز خدمات پس 
بررسی  مایان دیزل«  از فروش»شــرکت 

نمایید و مشکل را رفع کنید.
-  قبل از استفاده از باالبر الکتریکی اتاق، 
کلید باالبر الکتریکی تعبیه شــده در داخل 

اتاق را فشار دهید.

عملكرد خودرو
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هشدار

سرویس و نگهداری سیســتم تهویه باید 
توسط افراد متخصص انجام شود.

هیچگاه وقتی سیســتم تهویــه در حالت 
تعویض هــوای داخل اتاق با هوای بیرون 

قرار دارد، روی جلو پنجره آب نپاشید.

 A/C خروجی هوای سیستم تهویه

دریچه خروجی هوای سیســتم تهویه را در جهت میانی قرار دهید؛ مقدار خروج هوا را با دسته آن 
تنظیم کنید، چرخاندن آن به چپ باعث کاهش حجم هوای خروجی و چرخاندن آن به راست باعث 

افزایش حجم هوای خروجی می شود.
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1. کلید چرخشی تنظیم شدت هوای فن
       هنگامی که سوئیچ در وضعیت ON  قرار 

دارد، از این کلید استفاده نمایید:
کلیــد چرخشــی را در جهت عقربه ســاعت 
بگردانیــد تا شــدت هوای فــن افزایش یابد، 
حداکثــر درجه آن 8 می باشــد؛ کلید را خاف 
جهت عقربه ســاعت بگردانید تا شدت هوای 

فن کاهش یابد، حداقل درجه آن 1 می باشد.

2. صفحه نمایش سیستم تهویه
وضعیــت   صفحــه  ایــن         
نشــان  لحظــه  در  را  تهویــه  سیســتم  
می دهد؛ نشانگرها از چپ به راست عبارتند از: 
 ، A/C دمای داخل و نــوار نمایش، حالت کلید
حالت بخــاری، حالت گردش هــوای داخل و 

بیرون، حالت شدت هوای فن و حجم هوا.

3. کلید چرخشی تنظیم دما
 »ON« هنگامی که ســوئیچ در وضعیت      
قرار دارد این کلیــد را بچرخانید و در وضعیت 

A/C قــرار دهید. با چرخانــدن کلید در جهت 
عقربه های ســاعت می توانید دما را حداکثر تا 
32 درجه سانتیگراد افزایش دهید و با چرخاندن 
در خاف جهت عقربه های ســاعت می توانید 
دمــا را حداقل تا 17 درجه ســانتیگراد کاهش 

دهید.

OFF 4. دکمه
       برای خاموش کردن سیستم تهویه دکمه 
»OFF« را فشار دهید تا خاموش شود. صفحه 
نمایش و فن خاموش می شوند و چراغ نشانگر 

تهویه )A/C( نیز خاموش می شود.

5. وضعیت گرم کردن شیشه
      هوا از خروجی گرم کن شیشــه جلو خارج 
می شود و هوای کمی از خروجی هوای گرم کن 
شیشه های بغل خارج می شود. پیشنهاد می شود 
کلیــد را در وضعیت گردش هــوای بیرون قرار 

دهید تا روی شیشه جلو بخار ایجاد نشود.

6. دکمه گردش هوای بیرون
          با فشار دادن این دکمه چراغ نشانگر آن 
روشــن می شود و هوا از بیرون وارد می شود و 
هوای داخل خودرو عوض می شود. در تابستان 
هنگام اســتفاده از کولر ابتدا دکمه ورود هوا از 
بیرون را روشــن کنید تا بوی خاصی که داخل 

خودرو هست را خارج کنید.

عملكرد خودرو
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)MODE(   7. دکمه وضعیت کولر
 »ON« هنگامی که سوئیچ در وضعیت          
 »OFF« می باشــد و سیستم تهویه در وضعیت
قرار گرفته است: دکمهMODE را فشار دهید تا 
تهویه فعال شــود؛ در این حالت سیستم تهویه 
در وضعیــت قبلی کار می کنــد. هنگامی که 
سوئیچ در وضعیت »ON«  قرار گرفته است و 
سیستم تهویه در وضعیت »ON« است: دکمه 
MODE را فشــار دهید تا تهویه فعال شود و 

وضعیــت دمیدن باد را در حــاالت زیر تنظیم 
نمایید:

دمیدن به سر
       در ایــن وضعیت بــاد از خروجی جلوی 

داشبورد دمیده می شود.

دمیدن به سر و پا 
از خروجــی  بــاد  ایــن وضعیــت        در 
جلــوی داشــبورد و نیز خروجی کــف دمیده 

می شود.

دمیدن به پا
        در این وضعیت باد از خروجی کف دمیده 

می شود.

دمیدن به پا و شیشه ها
        در این وضعیت قسمتی از باد از خروجی 
کف خودرو و قســمت دیگر برای گرم کردن 

شیشه ها به شیشــه های جلو و بغل دمیده می 
شود.

8. دکمه گردش هوای داخل خودرو
         این دکمه را فشار دهید تا چراغ نشانگر 
آن روشن شــود و سیســتم در حالت گردش 
هوای داخل خودرو قرار گیرد. در این حالت از 
ورود هوا از بیرون جلوگیری می شود که باعث 
حفظ دمای داخل خودرو می شود و در صورت 

روشن بودن کولر دما سریع کاهش می یابد.

A/C  9. کلید سیستم تهویه
      هنگامــی که موتور روشــن اســت، این 
دکمه را فشــار دهید تا تهویه و چراغ نشانگر 
آن روشن شود. با فشار دادن مجدد این دکمه 

چراغ نشانگر و تهویه خاموش می شوند.

ON 10 – دکمه
      هنگامــی کــه ســوئیچ بــاز اســت و 
سیســتم تهویــه خاموش اســت، با فشــار 
دادن دکمــه ON سیســتم تهویــه روشــن 
می شود و در آخرین وضعیت تنظیم شده قبل 
قــرار می گیرد. اگر دکمه ON را دوباره فشــار 

دهید، حالت تهویه بدون تغییر باقی می ماند. 
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صفحه نمایش سیستم تهویه هوا
این صفحه وضعیــت تهویه هوا را در لحظه به 

ترتیب زیر نمایش می دهد:
  1  : نمایش دما

 A/C 2  : از چپ به راست: وضعیت کلید تهویه  
، وضعیت کلید گرم کن شیشه، وضعیت گردش 
هوای داخل یا بیرون، وضعیت دمش هوا، حجم 

هوا.
  3  :حالت تهویه

H: وضعیت بخاری: اگر کلید چرخشی دما را در 
 H خاف گردش عقربه ساعت بچرخانید، ناحیه
 C کوتاه و کوتاه تر می شود تا ناپدید شود، ناحیه
بلند و بلندتر می شود تا به بلندترین مقدار برسد.

هنگامی که ناحیه C به بلندترین وضعیت خود 

برســد، کولر در سردترین وضعیت خود قرار دارد. 
برعکس، هنگامی که دکمه چرخشــی دما را در 
جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانید، ناحیه 
C کوتاه تر می شود تا به کوتاه ترین وضعیت خود 
برســد، ناحیه H بلندتر می شــود تا به بلندترین 
وضعیت خود برســد. هنگامه کــه ناحیه H به 
بلندترین وضعیت خود برسد، بخاری در گرم ترین 

وضعیت خود قرار گرفته است.
C: نوار نمایش شدت هوای فن: هنگام استفاده 
از کمترین مقدار شــدت هــوای فن، یک خانه 
نمایش داده می شود و هنگام استفاده از بیشترین 

مقدار آن، کل خانه ها نمایش داده می شوند.
-  کولر را تنها زمانی که خودرو روشــن اســت 
روشــن کنید. هنگامی که کولر روشــن است 

توجه
مصــرف بنزیــن افزایش می یابــد؛ برای 
اســتفاده بهینه از کولر، درب ها، پنجره ها و 

سانروف را ببندید.
-  سیســتم تهویه می تواند دما و رطوبت 
داخل اتــاق را تنظیم و ذرات مضر را خارج 
کند. اگر فیلتر سیستم تهویه پر شده باشد، 
بر روی هوای ورودی اتــاق اثر می گذارد. 
دوره تعویض آن به شرایط محیط بستگی 
دارد و این زمان می تواند کوتاه تر از زمانی 
که در دفترچه سرویس و نگهداری تعیین 

شده است باشد.

عملكرد خودرو
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توجه
-  هنگامی که در محیط بیرون گرد و غبار 
وجود دارد یا بوی بــدی می آید، از حالت 

گردش هوای داخل استفاده نمایید.
-  اســتفاده از حالت گردش هوای داخل 
ممکن است باعث ایجاد بخار روی شیشه 
جلو شــود؛ در صورت ایجاد بخار، از گرم 

کن شیشه استفاده نمایید.
-  در آب و هــوای گرم، ابتدا پنجره ها را 
باز کنید تا هوای گرم خودرو خارج شــود، 
سپس پنجره ها را ببندید و از حالت گردش 
هوای داخل اســتفاده نمایید تا به کاهش 
ســریع دمای اتــاق کمک کنــد و زمان 
کوتاه تری برای خنــک کردن خودرو نیاز 

داشته باشید.
-  اگــر از حالــت گردش هــوای داخل 
برای مدت طوالنی اســتفاده کنید، ممکن 
اســت هوای داخل خودرو خشک و مقدار 
اکســیژن کاهش یابد. برای جلوگیری از 

این وضعیت که باعث ایجاد حس خستگی 
در راننده خصوصا در سرعت باال می شود، 
حالت ورود هوا از بیرون را انتخاب نمایید.

-  لطفا هنگام رانندگی برای مدت طوالنی 
کولر را خاموش کنید تا موتور داغ نشــود.

در فصل زمســتان یا هنگامی که مرتبا از 
کولر استفاده نمی کنید، حداقل ماهی یک 
بار کولر را روشن کنید و اجازه دهید حدود 
10 دقیقه کار کند تا روانکاری انجام شود 
و سیستم در بهترین وضعیت کارکرد خود 

بماند.
 هنــگام توقف خودرو می توانید برای گرم 
کردن اتاق از بخاری درجا استفاده نمایید.
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بخاری درجا

بخاری درجا در ســمت چِپ تخــت پایین در 
پشــت صندلی راننده قرار دارد، که برای حفظ 
دمای داخل خودرو هنگام توقف و اســتراحت 
در زمستان، اســتفاده می شود. هنگامی که از 
بخــاری درجا بــرای مدت طوالنی اســتفاده 
می کنید، جهت حفظ ایمنی، پنجره کنار تخت 
پایین را باز کنید تا فضا کاما بســته نباشــد. 
برای آشــنایی با نحوه استفاده از بخاری درجا 

به راهنمای آن مراجعه نمایید.

سرویس و نگهداری
1. لطفا هر سال هنگام استفاده از بخاری درجا 
بــرای اولین بار، وضعیــت آن را چک کنید و 
بررســی نمایید در مسیر خروجی و ورودی هوا 
تمیزکاری های  باشــد.  نداشته  گرفتگی وجود 
الزم را انجام دهید و شــرایط کارکرد بخاری 

درجا را امتحان کنید.
2. پیشــنهاد می شود در فصل هایی که بخاری 
درجا اســتفاده نمی شود، در ماه یکبار آن را 15 

دقیقه روشن کنید تا در شرایط مناسب بماند.
3. لطفــا از گازوئیل متناســب با دمای محیط 
استفاده نمایید، در غیر این صورت، سوخت در 
قسمت خروجی مومی شکل می شود و بخاری 

درجا به طور عادی کار نخواهد کرد.

عملكرد خودرو
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توجه
عملگرهای 6 - 1 تنها هنگام استفاده از 

USB کاربرد دارند.
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عملگر                          توضیح

دکمه 1 را فشار دهید؛
USB پخش یا متوقف می شود.

در حالت پخش رادیو:  1  تنظیم در جهت گردش عقربه ساعت تا باالترین مرحله، 
تنظیم در خاف گردش عقربه ساعت تا پایین ترین مرحله،  2  تنظیم ساعت

در حالت پخش USB: با فشردن لحظه ای دکمه، وارد منوی تغییر افکت صدا شوید 
سپس با چرخاندن آن افکت صدا را انتخاب کنید.

تنظیم بلندی صدا

فشار لحظه ای؛ 
-USB منبع صدا را انتخاب کنید رادیو

فشار لحظه ای؛
موج مورد نظر را انتخاب کنید

فشار لحظه ای؛
جستجو در رادیو

فشار ممتد؛
ذخیره خودکار رادیو

جستجوی رادیو:  1  فشار لحظه ای: جستجوی خودکار به باال یا پایین؛
 2  جستجوی دستی به باال یا پایین

پخش USB:  1  فشار لحظه ای: ترانه قبلی یا بعدی؛
 2  فشار ممتد: پخش سریع به عقب یا جلو

USB رابط

دکمه 2 را فشار دهید؛
ترانه با انتخاب تصادفی از USB پخش می شود.

دکمه 3 را فشار دهید؛
آهنگ از USB تکرار می شود.

دکمه 4 را فشار دهید؛
تا داخل USB جستجو کنید.

دکمه 5 را فشار دهید؛
10 آهنگ قبل، از USB پخش می شود.

دکمه 6 را فشار دهید؛
10 آهنگ قبل، از USB پخش می شود.

وضعیت صدا، دکمه افکت صدا

عملگر                                  توضیح

1

2
RND

3
PTR

4
SCN

5
-10

6
+10

TUNE

VOL

MOOD

BANDBAND           MW           FM

AST

SEL

عملكرد خودرو
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USB پخش
هنگامی که فلش USB را وارد می کنید صفحه 
نمایش USB نمایش داده می شود و فایل داخل 

فلش به طور خودکار شروع به پخش شدن می 
کند.

1. آهنگ قبلی/بعدی
دکمــه       یا       را لحظه ای فشــار دهید تا 
ترانه ای را که می خواهید پخش شود. با فشار 
ممتــد دکمه     یا     می توانید ترانه ای که در 
حال پخش شدن اســت را به سرعت عقب یا 
جلو ببرید و بعد از رها کردن دکمه، ادامه ترانه 

به صورت خودکار پخش می شود.

2. توقف/پخش
برای متوقف کردن پخش ترانه از USB، دکمه 
1 را فشار دهید و برای پخش مجدد آن، دکمه 

را دوباره فشار دهید.

3. پخش تصادفی
هنگامی که USB در حال پخش شــدن است، 
با فشــار لحظه ای دکمه 2 مــی توانید پخش 

تصادفی را فعال/ غیرفعال نمایید.

4. تكرار آهنگ
هنگامی که USB در حال پخش شدن است، با 
فشار لحظه ای دکمه 2 می توانید وضعیت تکرار 

آهنگ را فعال/غیرفعال نمایید.

USB 5. جستجو در
جســتجوی در USB با فواصــل10 ثانیه ای: 
هنگامی که USB در حال پخش شــدن است 
با فشــار کوتاه دکمه 4 می توانید جستجوی در 

USB را فعال/ غیرفعال نمایید.

6. با فشار لحظه ای دکمه 5 می توانید در لیست 
ترانه های در حال پخش شدن جستجو نمایید 
و 10 آهنــگ به عقب بروید و با فشــار کوتاه 

دکمه 6 می توانید 10 آهنگ به جلو بروید.

پخش رادیو
1. موج رادیویی

با فشــار لحظــه ای دکمــه BAND/AST موج 
رادیویی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

2. جستجوی خودکار
بــا فشــار دکمه       یا       کانــال ها به طور 

خودکار جستجو می شوند؛ با فشار دکمه
مــی توانید از یک کانــال به کانــال دیگر با 

فرکانس پایین تر بروید و با فشار دکمه 
مــی توانید از یک کانــال به کانــال دیگر با 

فرکانس باالتر بروید.

3. جستجوی دستی )اگر فرکانس کانال 
ها تایید شده اند(

دکمه جستجو را ممتد فشار دهید تا فرکانس به 
ســرعت افزایش/کاهش یابد. بعد از رها کردن 
دکمه، دکمه را 2 ثانیه فشــار دهید، فرکانس با 

FM1       FM2       FM3       MW1       MW2
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فواصــل 0,1 مــگا هرتز در مــوج FM کاهش 
می یابد؛ فرکانس با فواصل 9 کیلو هرتز در موج 
MW کاهش می یابد. اگر دکمه بیشتر از 2 ثانیه 

فشار داده نشود، دستگاه از این وضعیت خارج می 
شود.

ذخیره کانال به صورت خودکار
1. با فشــار لحظه ای دکمه AST وارد مرورگر 

رادیو شوید.
2. با فشار ممتد دکمه AST ، 6 کانال که دارای 
قوی ترین سیگنال ها هستند به طور خودکار، در 

دکمــه های پیش تنظیــم )6 - 1( ذخیره می 
شوند.

3. در FM2 ، FM1 و FM3 با فشار ممتد دکمه 
وارد وضعیت جســتجوی خودکار می شــوید، 
ســپس در هر طول موج 6 کانــال با قویترین 

ســیگنال ها به طور خودکار جستجو و در دکمه 
های پیش تنظیم )6 - 1( ذخیره می شوند.

4. در MW1 و MW2 بــا فشــار ممتد دکمه  
خــودکار  جســتجوی  وضعیــت  وارد   AST

می شــوید، ســپس در هر طول موج 6 کانال 
بــا قویترین ســیگنال هــا به طور خــودکار 
جســتجو و در دکمــه هــای پیــش تنظیم

 )6 - 1( ذخیره می شوند.

دستورالعمل تنظیم بلندی صدا
بلنــدی صدا: بــا چرخاندن پیچ چرخشــی در 
جهت عقربه ساعت صدا افزایش می یابد، و با 
چرخاندن پیچ چرخشی در جهت خاف عقربه 

ساعت صدا کاهش می یابد.

تنظیم حاالت صدا
دکمــه SEL را لحظــه ای فشــار دهیــد تــا 

گزینه های زیر را انتخاب نمایید:
BAS: بم

TRE: زیر

BAL: باالنس بلندگو چپ و راست

FAD: جلو و عقب

بــا چرخانــدن پیــچ چرخشــی، مــی توانید 
پارامترهایــی را که انتخاب کــرده اید تنظیم 

کنید؛ صفحه نمایش بعد از 5 ثانیه به وضعیت 
عملکرد قبلی برمی گردد.

بــا فشــار لحظــه ای دکمــه TUNE ، وارد 
حالت CUSTOM می شــوید و بــا تنظیم پیچ 

می توانید افکت صدا را تنظیم نمایید:
ROCK:  راک

POP:  پاپ

CLA:  کاسیک

JAZ:  جاز

BLU:  بلوز

HALL:  هال

BAS:  بم

SOF:  مایم

COU:  کانتری

OPE: اپرا

بعــد از 5 ثانیــه توقــف، صفحــه از وضعیت 
نمایــش عملکرد خارج می شــود. بــا انتخاب 
مختلف صدا،  حالــت هــای  در   BASS-TRE

می توانید زیر و بمی صدا را تنظیم نمایید.

عملكرد خودرو
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توجه
صدا را تا حدی بلند کنید که بتوانید عائم 
و هشــدارهای صوتی مربــوط به رفت و 
آمد خودروها )مثل ســوت، آژیر و غیره( را 

بشنوید.
ولتاِژ کارکرد این دستگاه 24V/12V است، 
منفی باطری به ارت متصل شــده است. 
این نیازمندی ها باید هنگام نصب رعایت 
شوند، درغیر  این صورت منجر به خرابی و 

آسیب دستگاه می شوند.
هیچ یک از سیم های سیستم رادیو پخش 
را مستقیما به ارت یا دستگاه باس یا آمپلی 
فایر قدرت دســتگاه یا کنترلر جلو و عقب 
آن متصل ننمایید. هنگام نصب، اطمینان 
حاصل نمایید که کلیه سیم ها در وضعیتی 
قرار گرفته اند که توســط لبــه های تیز و 

قطعات کشویی ساییده نمی شوند.

هشدار
برای جلوگیری از اتصال کوتاه، لطفا قبل از 
نصب و اتصال دستگاه، الکترود منفی منبع 

تغذیه را قطع نمایید.

عملكرد خودرو
رد 

موا
می

مو
ع

رد 
لك

عم
رو

ود
خ

با 
ی 

دگ
رانن

رو
ود

خ
 و 

س
روی

س
رو

ود
 خ

ی
دار

گه
ن

تذکر:
1. ایــن دســتگاه مــی توانــد موســیقی با 

فرمت ها MP3 و WMA را پخش کند.
2. منظور از فشــار لحظه ای 0,5 ثانیه و فشار 

ممتد 2 ثانیه است.
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غربیلک فرمان

هشدار
تنظیــم وضعیت غربیلک فرمان باید هنگام 
توقف خودرو انجام شــود. تنظیم غربیلک 

فرمان هنگام رانندگی ممنوع است.

غربیلک فرمان و بوق

تا بوق خودرو  را فشار دهید  بوق روی فرمان 
توقف  هنگام  فرمان  چرخاندن  از  کند.  صدا 
غربیلک  که  نمایید. هنگامی  خودرو خودداری 
فرمان قفل است، خودرو را حرکت ندهید، زیرا 

به غربیلک فرمان آسیب می رساند.

تنظیم غربیلک فرمان
غربیلک فرمان را می توانید به سمت باال/پایین 
و جلو/عقب تنظیم کنید. قبل از تنظیم غربیلک 
فرمان باید صندلی راننده را در وضعیت مناسب 
قرار دهید. بعد از تنظیم غربیلک فرمان، اهرم 

قفل آن را کامل و محکم ببندید.

کلید تنظیم

قسمت باالیی کلید تنظیم را فشار دهید تا قفل 
فرمان باز شود. غربیلک فرمان را در جهت باال/ 
پایین و جلو/ عقــب تنظیم کنید تا در وضعیت 
مناســب برای راننده قرار گیرد. بعد از قرار دادن 
غربیلک فرمان در وضعیت مورد نظر، با فشــار 
دادن قسمت پایینی کلید تنظیم، غربیلک فرمان 

را قفل نمایید. 
)10 ثانیه بعد از روشن شدن سوئیچ در وضعیت 

ON ، غربیلک به طور خودکار قفل می شود(

عملكرد خودرو
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پدال گاز

پدال گاز این خودرو یک پدال گاز الکترونیکی 
اســت. به منظور جلوگیری از مصرف بیش از 
حد ســوخت، عملکرد پــدال گاز باید پایدار و 
دقیق باشــد. به دور موتور توجه داشته باشید 
تا مصرف بیش از حد ســوخت باعث باال رفتِن 

بیش از حِد دور موتور نشود.

پدال ترمز

پدال ترمز را آرام فشــار دهید، ترمز پنوماتیک 
قدرت ترمز زیادی را ایجاد می کند. هرگاه پدال 
ترمز را به پایین فشار دهید، چراغ ترمز روشن 
می شود. اگر پدال ترمز را رها کنید، چراغ ترمز 
خاموش می شود. برای جلوگیری از ترمزگیری 
شدید، پدال ترمز باید به آرامی فشار داده شود.
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پدال گاز، پدال ترمز و ترمز دستی
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هشدار
-  هنگامی که خودرو در حرکت اســت، از 

ترمز دستی استفاده نکنید.
-  در صورت خراب شــدن ترمز می توانید 
از ترمز دســتی به عنــوان ترمز اضطراری 

وقتی که خودرو را پــارک کردید اهرم را باال استفاده نمایید.
بکشــید تا قفل شــود. چراغ نشانگر مربوط به 
آن در صفحه آمپر روشــن می شود، برای قفل 
کــردن آن اهــرم را باال بکشــید و برای آزاد 
کردن آن اهرم را پاییــن ببرید؛ در این حالت 
چــراغ نشــانگر آن در صفحه آمپــر خاموش 

می شود.

یک اهرم برای ترمز دستی تریلر نیز در کشنده 
شما وجود دارد که بر روی داشبورد قرار گرفته 

است.

عملكرد خودرو

اهرم ترمز دستی و اهرم ترمز تریلر
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استفاده از ریش چرخ

ریش چــرخ خودروی شــما دارای یک درجه 
آزادی می باشــد. یعنی بعد از اینکه ریش چرخ 
به تریلر وصل می شود، بر اساس شرایط جاده 
امکان نوســان به جلو و عقب را خواهد داشت. 
ریــش چرخ با یک درجه آزادی می تواند تا 15 
درجه نســبت به راستای طولی به باال و پایین 
چرخش یابد. این ریش چرخ برای حرکت تریلر 

با سرعت باال، بار کم و مرکز جرم باال در جاده 
هایی که وضعیت مطلوبی دارند، مناسب است. 

ایــن ریش چرخ برای تریلر بــا کانتینر بزرگ، ریش چرخ
کفی بلند، و با بار حجیم نیز اســتفاده می شود، 
ولی شاسی گشتاور بیشتری را تحمل می کند.

توجه

اتصال تریلر به ریش چرخ کشنده
1. با بیرون آوردن دســته ریش به مقدار 300 
میلی متر، صفحه ریش را در حالت آماده برای 
اتصال قرار دهید. صفحه زیر تریلر در قســمت 
اتصال بــه صفحه ریش، باید با ســطح روی 
ریش بین 0 تا 50 میلی متر فاصله داشته باشد.

2. کشنده را به سمت تریلر برانید، مکانیزم قفل 
ریش به صورت اتوماتیک این اتصال را برقرار 

کرده و قفل می شود.
3. بعد از اتصال، بررسی نمایید که صفحه زیر 
تریلر و سطح روی ریش بدون هیچ فاصله ای 

کاما روی هم قرار گرفته باشند.
4. کنترل وضعیت ایمنی سیســتم: دســته قفل 
ایمنی ریش باید به ســمت داخــل و به پایین 
برگشته باشد. جهت استفاده از ریش کشنده برای 
اولین بار، باید صفحه ریش را گریس کاری نمایید 
و پــس از آن، هر دو هفته یا هر 4000 کیلومتر، 

گریس کاری نمایید.
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-  قبل از اســتفاده، روی صفحه ریش را 
به دقت بررســی نمایید تا به اندازه کافی 
گریس کاری شــده باشــد. گریــس را به 
صورت یکنواخــت بر روی آن اســتفاده 

نمایید.
-  بررســی نمایید بــر روی پین و صفحه 
زیر ریش چرخ، مواد زائد قرار نداشته باشد 
و از تمیز بودن صفحه ریش چرخ اطمینان 
حاصل نمایید تا از فرســودگی هایی که به 
طور اتفاقی بعد از اتصال به وجود می آیند، 

جلوگیری نمایید.
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اطمینان حاصــل نمایید کــه قفل ریش 
در محل خود قفل شــده )در محل اصلی 
خود جــا افتاده اســت( و در وضعیت امن 
قرار گرفته اســت. اگر قفل در محل اصلی 
خود جا نیافتاده باشد، ریش درست متصل 
نشــده و اتصال تریلر به ریش باید دوباره 
بررسی شــود. در صورت امکان بهتر است 
قبــل از حرکت، خودرو را در وضعیت دنده 
عقب قرار داده و حداقل 20 سانتی متر به 
عقب برانید تا از قفل شدن اتوماتیک ریش 
اطمینان یابید و از بیرون آمدن کینگ پین 

از سوراخ پین جلوگیری نمایید.

نحوه جدا کردن تریلر:توجه
1.  قفل ایمنی را به سمت باال بچرخانید، دسته 
قفل ریــش را با بلند کردن به ســمت باال با 

قدرت، 300 میلی متر بیرون بکشید.
2. کشنده را به جلو حرکت دهید، تریلر جدا می 
شود و مکانیزم قفل ریش در حالت پیش تنظیم 

و آماده اتصال قرار خواهد گرفت.

عملكرد خودرو
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اتصال الكتریكی بین کشنده و تریلر

1. کفگردهای باد کشنده را به کفگردهای باد 
تریلــر وصل نمایید. در این حالت مدار باد لوله 
های کشنده به مدار باد لوله های تریلر متصل 
می شوند. لوله های کنترل باد کشنده و کنترل 
باد تریلر نیز به یکدیگر متصل می شــوند. )به 
رنــگ کفگردهــا توجه نماییــد:  کفگردهای 
همرنگ را به هم وصل کنید، کفگردها را ســر 

و ته وصل نکنید.( 
2.  هنگامی که لوله های باد کشــنده و تریلر 
به یکدیگر وصل شدند، شیر قطع کن باد روی 

تریلر و شیر قطع کن باد روی کشنده را باز کنید 
تا مسیر عبور باد باز شود و سیستم بتواند عمل 
کند؛ در غیــر این صورت باد ترمز تریلر تامین 

نمی شود و سیستم ترمز آن کار نخواهد کرد.
3.  موتور را روشــن کنید، عقربه های فشار باد 
در صفحه آمپر را بررســی نمایید، و فشار باد را 
در منبع باد کشــنده و تریلر افزایش دهید تا به 

مقدار تعیین شده برسد.
4. مســیر باد را بررسی نمایید و از عدم نشتی 
در مســیر باد و عملکرد صحیح ترمز، اطمینان 

حاصل نمایید.
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این خودرو به سیســتم ABS مجهز می باشد. 
ABS سیســتم ترمز الکترونیکی اســت که از 

ُســرخوردن خودرو و از کنترل خارج شدن آن 
جلوگیری می کند. این سیســتم به شما کمک 
می کند تا هنــگام ترمز ناگهانی فرمان پذیری 
خــودرو را حفظ کنید و در جــاده های لغزنده

بیشــترین قدرت ترمزگیری را فراهم می کند. 
سیستم ABS ســرعت چرخ ها را دائما بررسی 
مــی کند؛ اگر چــرخ ها بخواهند قفل شــوند،

سیستم ABS مرتبا فشار باد ترمز را تنظیم می 

کند و شــما احساس می کنید پدال ترمز صدای 
ضعیفی ایجاد می کند. این وضعیت عادی است 

و نشان می دهد ABS فعال است.

توجه

ABS استفاده از سیستم
هنگامــی که خــودرو را روشــن مــی کنید، 
سیســتم ABS بــه طــور خــودکار فعــال 
 ، ABS مــی شــود. در خودروهای مجهز بــه
هنــگام متوقف کــردن خــودرو از نیش ترمز 
استفاده نکنید. پدال ترمز را محکم فشار دهید 
تا سیســتم ضد قفل ABS عمل کند. احساس 
نوســان اندک پدال ترمز و شنیدن صدا امری 

عادی است.

عملكرد خودرو

)ABS(  سیستم ترمز ضد قفل

سیســتم ABS تغییــری در زمــان الزم 
بــرای ترمز گرفتــن ایجاد نمــی کند، لذا 
حتی با وجود سیســتم ABS، فاصله ترمز 
گرفتــن باید کافی باشــد. هنگام گردش 
بــه چپ یا راســت، ســرعت خــودرو را 
کــم کنید؛ اگــر هنگام گردش، ســرعت 
 ABS خودرو خیلی زیاد باشــد، سیســتم

نمی تواند از تصادف جلوگیری کند.
هنگامی کــه در جاده های دارای ســطح 
نرم و هموار از سیســتم ترمز ABS استفاده 
می شود، خط ترمز بیشتر از خط ترمز عادی 

می شود.



81

DIMA DIESEL HT490

)ASR( سیستم ضد لغزش

ASR  سیســتم ضد لغزش اســت و وظیفه آن 

جلوگیری از لغزش چــرخ های محرک هنگام 
شــروع حرکت و افزایش ســرعت خودرو می 
باشــد و نیز جهت جلوگیری از هرزگردی چرخ 
محــرک، هنگامی که خــودرو در جاده ای با 
کیفیت سطح متفاوت در دو سمت خودرو یا در 
یک پیچ قرار گرفته است، استفاده می شود. این 

سیستم میزان لغزش را 10% تا 20% کاهش می 
دهد تا نیروی کشش را بهبود بخشد و پایداری 
 ASR .خــودرو را هنگام رانندگی حفــظ نماید
می تواند با به حداکثر رســاندن گشتاور موتور، 

پایداری خودرو را هنگام شروع حرکت، افزایش 
سرعت و تغییر جهت حفظ نماید.

بررســی فعال بودن سیستم و چراغ 
نشانگر

هنگامی که ASR به طور عادی فعال اســت، 
چراغ نشانگِر روی داشــبورد چشمک می زند. 
هنگامی که خودرو را با سوئیچ روشن می کنید، 
چراغ نشانگر روشــن می شود و بعد از 2 ثانیه 
خاموش می شــود؛ یعنی ASR فعال است. اگر 
چراغ ASR خاموش نمی شود، نشان می دهد در 
سیستم ASR نقصی وجود دارد. در این شرایط 

لطفا به موقع به مشکل رسیدگی نمایید.

)ASR(  مزایای سیستم ضد لغزش
1.  نیروی حرکت و فرمــان پذیری خودرو را 

حفظ می کند.
2.  هنگام شــروع حرکت، افزایش ســرعت و 

گردش، پایداری خودرو را تضمین می کند.
3.  از طریق چراغ هشدار، لغزنده بودن جاده را 

به راننده هشدار می دهد.
4. فرسودگی الستیک ها را کاهش می دهد.

5. احتمال تصادف را کاهش می دهد.
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-  با غیرفعــال کردن ASR از طریق کلید 
ASR، این سیستم پایداری خودرو را هنگام 

شــروع حرکت و افزایش ســرعت حفظ 
نخواهد کــرد و باعث افزایش خطر لغزش 

و تصادف می شود.
-  ASR تنها در شرایط زیر می تواند غیرفعال 

شود: خودرو به سیستم کنترل الکترونیکی 
پایداری )ESC( مجهز است و به طور مجزا 
به کلیدی برای غیرفعال کردن ASR مجهز 
نمی باشــد. ASR بخشی از ESC است. اگر 
شما ESC را غیرفعال کنید، ASR دیگر در 
دسترس نخواهد بود. اگر هنگام استفاده از 
زنجیر چرخ یا رانندگــی در جاده های نرم 
مثل جاده های شــنی، با مشــکلی مواجه 

شدید، باید ASR را غیرفعال کنید.

توجه
-  دکمه ASR را فشار دهید تا سیستم ضد 
لغزش ASR غیرفعال شــود؛ با فشار دادن 
این دکمه، چراغ ASR روشــن می شود که 

نشان می دهد ASR غیرفعال است.

عملكرد خودرو
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 )ESC( پایداری  الکترونیکی  کنترل  سیســتم 
قدرت مانوردهــی را پایش می کند؛ به عنوان 
مثال، انتقال قدرت بین الســتیک ها و جاده 
را بررسی می کند. هنگامی که حرکت خودرو 
با میزان چرخــش غربیلک فرمان  هماهنگ 
نباشــد، ESC  با به کارگیری نیروی ترمز در 

یک یا چند چرخ، پایداری خودرو را حفظ می 
کند و با تنظیم توان خروجی موتور، خودرو را 
در جهت مطلوب و هماهنگ با قوانین فیزیک 
نگــه می دارد. ESC هنــگام ترمزگیری یا در 

شــرایط خاص رانندگی، مانند گردش ناگهانی 
یا ســریع نیز می تواند پایداری خودرو را حفظ 
نماید. هنگامی که عملکرد این سیســتم فعال 
می شــود، چراغ نشانگر روی داشبورد چشمک 

می زند.

هشدارتوجه

1.  رانندگی با زنجیر چرخ
2. رانندگی در برف عمیق یا جاده های نرم

3. هنگامی که خودرو گیر کرده اســت و 
الزم است به جلو و عقب حرکت کند )مثل 

گیر کردن در جاده های گلی(.

توجه داشته باشید که ESC نمی تواند خطر 
تصادف را کاهش دهد و اگر حواس راننده 
پرت شود یا به شیوه صحیح رانندگی نکند، 
ESC نمی تواند کاری فرای قوانین فیزیک 

انجــام دهد. ESC تنها یــک ابزار کمکی 
اســت و با وجود فعال بودن این سیستم، 
راننده همچنان موظف است فاصله ایمنی 
را رعایت نماید. لطفا شیوه رانندگی خود را 
مطابق شــرایط آب و هوایی و جاده تنظیم 
نمایید، و همواره فاصله ایمنی را نسبت به 
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)ESC( سیستم کنترل الكترونیكی پایداری

سیســتم کنترل الکترونیکی پایداری می 
توانــد خطر لغزش به اطــراف را کاهش 
دهد. این سیستم زمانی عمل می کند که 

موتور روشن باشد.
هنگام رانندگی، ESC  باید همیشــه فعال 

باشد.
 OFF ESC برای شرایط خاص زیر دکمه

را فشار دهید تا ESC غیرفعال شود:
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خــودروی جلویی حفظ نماییــد و با دقت 
رانندگی کنید.

اگــر هنگام روشــن بودن موتــور، چراغ 
نشانگر خطای ESC در صفحه آمپر روشن 
 ESC می ماند، نشان می دهد که در سیستم
خطایی وجود دارد؛ لطفا جهت بازرسی، در 
اسرع وقت به نمایندگی مجاز خدمات پس 
از فروش »شــرکت مایان دیزل« مراجعه 

نمایید.

عملكرد خودرو
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بازرسي خودرو قبل از رانندگي

بــرای اطمینان از رانندگی ایمن و مطمئن باید 
موارد زیر را قبل از رانندگی بازرسی نمایید.

بازرسي های ظاهری
موارد زیر را بازرسی نمایید: فشار باد الستیک 
ها عادی می باشــند، الستیک ها آسیبی ندیده 
اند، نشــتی بــاد نیز وجود نــدارد، مهره های 
الستیک ها شــل نشــده اند، پیچی نشکسته 
اســت، فنر تخت آسیبی ندیده است، کرپی ها 

شل نشده اند و  ...
تمام چراغ ها را چک کنید و مطمئن شــوید در 

وضعیت عادی می باشند. 
ســطح روغن موتور، مایع خنک کننده موتور، 
ســوخت، باد ترمز و روغن فرمان را چک کنید 
و مطمئن شــوید در وضعیت عادی می باشند. 
مخزن باد را بررســی نمایید و از عدم ورود آب 
به مخزن اطمینان یابید؛ در صورتی که آب به 
مخزن وارد شده است، سیلندر خشک کِن هوا 

را به موقع تعویض نمایید.
آینه های بغل را بررســی نمایید تــا در زاویه 

مناسب قرار گرفته باشند.
سطح آب جمع شده در فیلتر آبگیر سوخت را هر 

روز چک کنید و آب را به موقع تخلیه نمایید.
باز کردن جلو پنجره

1- مطابق جهت نشــان داده شــده در شکل، 
دکمه های   2   را به ترتیب به ســمت چپ و 

راست فشار دهید.
2- جلو پنجره  1  را بکشید.

بستن
جلو پنجره   1   را مستقیم به پایین فشار دهید 

تا قفل شود.

رانندگی با خودرو
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سطح مایع شیشه شوی را چک کنید.

درپــوش مخزن مایع شیشــه شــوی   1   را 
بپیچانیــد تا باز شــود، اگر مقــدار مایع کافی 
نیســت، لطفا به موقع به مخزن، مایع شیشه 

شوی اضافه نمایید.

سطح روغن موتور را چک کنید.

گیج روغن موتور را بیرون بیاورید و تمیز کنید، 
سپس گیج را دوباره وارد کنید و بیرون بیاورید، 
سطح روغن را بررسی نمایید تا بین MAX و 

MIN قرار گرفته باشد.
اگر روغن موتور پاییــن تر از MIN قرار دارد، 
روغــن کافی به آن اضافه نماییــد تا باالتر از 

MIN قرار گیرد، ولی از MAX باالتر نرود.

تا  بپیچانید  را  انبساط  درپوش مخزن 
باز شود.

ارتفاع مایع خنک کننده را از روی صفحه درجه 
بندی شده در درپوش   2   بخوانید، اگر سطح 
مایع خیلی پایین اســت، لطفــا به موقع به آن 

مایع خنک کننده اضافه نمایید.
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هشدار
-  باز کردن درپوش منبع انبساط بافاصله 
بعد از متوقف کردن موتور ممنوع اســت، 
زیرا دمای باالی بخــار مایع داخلی باعث 

سوختگی می شود.

داخل اتاق
تنظیم فرمان

موتور را روشــن کنید و اجازه دهید به صورت 
درجا کار کند.

چرخ هــای جلو را در خط مســتقیم قرار دهید 
و غربیلــک فرمان را به طــور متناوب به چپ 
و راســت بچرخانید تا اینکه چرخ ها بیشــتر از 
9 درجــه نچرخند. اگر لقی فرمــان خیلی زیاد 
اســت، لطفا سیســتم فرمان و میل فرمان را 
بررسی کنید. لطفا در صورت نیاز با نزدیکترین 
نمایندگــی مجــاز خدمــات پــس از فروش 

»شرکت مایان دیزل« تماس بگیرید. 

عملكرد اهرم ترمز دستي را بررسي
نمایید

ترمز دستی را باال بکشید تا در »موقعیت درگیر 
شــدن کامل ترمز دســتی تریلر« قرار گیرد. 
جهت تســت نیروی ترمز از»موقعیت تست« 

اســتفاده نمایید؛ در این موقعیت بررســی می 
شــود که آیا بوستِر ترمز دســتِی کشنده، توان 
نگه داشتن کشنده و تریلر را در سراشیبی دارد 
یاخیر؛ ترمز دســتی را بکشــید و در»موقعیت 
تســت« قرار دهید و ترمز تریلــر را رها کنید، 
دراین وضعیت تریلر تنها با نیروی بوستر ترمز 

کشنده نگه داشته می شود. اگر تست نشان می 
دهد نیروی ترمز نمــی تواند تریلر را نگه دارد، 

رانندگی با خودرو
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باید چــرخ ها را قفل نمایید تا از ســر خوردن 
درسراشیبی جلوگیری شود.

بوق، برف پاک کن جلو و چراغ راهنما
را بررسي نمایید

قبــل از چک کردن برف پاک کن و شیشــه 
شــوی، شیشــه جلو را تمیز کنید. سپس مایع 
شیشه شوی را بپاشــید و مایع پاشیده شده را 
چک کنید و اطمینــان یابید برف پاک کن در 

تمام وضعیت ها درست کار می کند.

صفحه آمپر و وضعیت کارکرد چراغ های 
نشانگر را بررسي نمایید.

صفحه آمپر را بررســی نمایید و اطمینان یابید 
تمام کلیدها و نشانگرها درست کار می کنند.

با توجه به عقربه سوخت و عقربه ادبلو 
سطح سوخت و ادبلو را بررسي نمایید.

مخزن سوخت و ادبلو را به موقع پر کنید.
سیستم قفل درب را بررسي نمایید.

در صورت مشــاهده هر نقصــی، لطفا جهت 
تعمیــر بافاصله با نمایندگــی خدمات پس از 
فروش »شــرکت مایان دیزل« تماس بگیرید. 

بعد از روشن شدن موتور
1- چراغ هشــدار فشــار روغن موتور و چراغ 
هشدار شارژ باطری را بررسی نمایید تا هنگام 
کار کــردن موتــور خاموش باشــند. در غیر 

اینصورت، مشکل را رفع کنید.
2- لقی و عملکرد پدال ترمز را بررسی نمایید.

3- فشار مخزن باد را بررسی نمایید؛ اگر نوک 

عقربه از ناحیه قرمز باالتر برود بوق هشدار به 
صدا در می آید، در اینصورت علت را بیابید.

4- صــدای موتــور یا اگزوز را چــک کنید و 
اطمینان حاصــل نمایید مورد غیر عادی وجود 

ندارد.
5- در خودروهــای مجهز به ABS )سیســتم 
ضدقفل ترمز( خودرو را روشــن کنید، ســپس 

بررسی نمایید آیا چراغ خطا در ABS روشن
می شــود یا خیر؛ اگر این چراغ همیشه روشن 
است، نشان می دهد سیستم ABS درست کار 
نمی کند و باید توسط نمایندگی خدمات پس از 

فروش »شرکت مایان دیزل« تعمیر شود. 
6- وضعیت دود خروجی از موتور:

بدون رنگ: سوخت کامل می سوزد.
سیاه: سوخت کامل نمی سوزد.

سفید: موتور به اندازه کافی از پیش گرم نشده 
است.
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روشن و خاموش کردن موتور از زیر
اتاق

این خودرو مجهز به دکمه اســتارت/توقف در 
زیر اتاق می باشد. این دکمه زیر شاسی، سمت 
چپ موتور قرار گرفته است. بعد از تعمیر موتور 
می توانید بدون پایین آوردن اتاق از طریق این 
دکمه موتور را روشــن کنید تــا نتیجه تعمیر 
را مشــاهده نمایید. با فشــار دادن دکمه قرمز 
در ســمت چپ، می توانید موتور را مســتقیما 
روشــن کنید و با فشــار دادن دکمه سیاه در 
سمت راست، می توانید موتور را بعد از بازرسی 

خاموش نمایید.

هشدار

-  تا زمانی که پیام هشدار »STOP« روی 
آمپرخاموش نشــود، خودرو روشن  صفحه 

نخواهد شد.

آماده سازی قبل از روشن کردن موتور
اهرم ترمز دستی را بررســی نمایید تا محکم 
کشیده شــده باشد )در کشــنده اهرم کنترل 
ترمزتریلر نیز باید چک شود.( دسته دنده را در 

وضعیت خاص قرار دهید.

موتور را روشن کنید

مطمئن شــوید دنده در وضعیت خاص قرار 
گرفته است، کلید قطع کن باطری را در حالت 
اتصال قرار دهید، ترمز دســتی را آزاد نمایید و 

پدال ترمز را به آرامی فشار دهید.

رانندگی با خودرو



93

DIMA DIESEL HT490

سوئیچ خودرو را وارد کنید و آن را در وضعیت   
»ON« قــرار دهید، چراغ نشــانگر باطری و 
فشار روغن روشن می شوند. کلید را به وضعیت 
»START« بچرخانید تا موتور روشــن شود. 
بعد از پیوسته و یکنواخت شدن کارکرد موتور، 
چراغ نشانگر خاموش می شــود. لطفا هنگام 
شروع حرکت، پدال گاز را ناگهانی فشار ندهید.

هنگام روشــن کردن موتــور در دمای پایین  
)دمای مایع خنــک کننده موتور کمتر 00C از 
اســت( باید از پیش گرمکن با کنترل خودکار 
الکتریکی اســتفاده شــود، مراحل عملکرد به 

شرح زیر است:
1- کلیــد را بچرخانید و اســتارت بزنید، چراغ 
نشــانگر پیش گرمکن روشــن می شود، دراین 

حالت هوای ورودی به موتور گرم می شود.
2- بعد از روشــن شــدن موتور، ســوئیچ به 
طــور خــودکار بــه وضعیــت »ON« بــر 
می گردد. اگرموتور روشــن نمی شود، 2 دقیقه 
صبر کنید، ســپس مجددا مطابق مراحل فوق 

استارت بزنید.
خاموش کردن موتور

یــــا  »ACC« وضعیــت  در  را  کلیــــد 
»LOCK« قرار دهید.
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عملكرد وضعیت
سوئیـچ

وضعیت قفل: وقتی ســوئیچ در این 
موقعیت قــرار دارد، جریان برق کلیه 
تجهیــزات برقــی خودرو بــه غیراز 
برخی موارد نظیــر حافظه بعضی از 

سیستم های کنترلی، قطع می باشد.

وضعیت توقف: هنگامــی که خودرو 
متوقف می شــود برق بعضی وسایل 
الکتریکی مثل رادیو و... وصل می باشد.

وضعیــت اســتارت: در این وضعیت 
موتور روشــن مــی شــود و بعد از 
روشن شدن موتور به طور خودکار به 

وضعیت »ON« برمی گردد.

حرکت  هنــگام  حرکــت:  وضعیت 
خودرو، برق وسایل الکتریکی وصل 

هستند؛ مثل صفحه آمپر، پیش گرم 
کن، برف پاک کن و ...

LOCK

ACC

  
ON

     
START
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گیربكس اتوماتیک
دسته دنده گیربکس اتوماتیک در کشنده دیما 

دارای دو مدل می باشد.
مدل: 1

المان های عملكرد
اهرم کنترل با کلید چرخشي

M/A : دستی/ اتوماتیک
RM : مانور به عقب

R : دنده عقب
N : دنده خاص
D :حرکت به جلو

DM : مانور به جلو 

صفحه نمایش عملكرد

صفحه نمایش                  عملكرد

وضعیت اتوماتیک
وضعیت دستی
مانور به عقب
دنده عقب
خاص

حرکت به جلو
مانور به جلو
دنده بعدی
دنده فعلی

تعویض به دنده باالتر

A
M

RM
R
 

N
D

DM
10
8

رانندگی با خودرو

: تعویض دنده به دو دنده باالتر
: تعویض دنده به یک دنده باالتر

: جستجوی بهترین دنده 
: تعویض دنده به یک دنده پایینتر
: تعویض دنده به دو دنده پایینتر

S
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در حالت تعویض دنــده اتوماتیک، برای تغییر 
وضعیت تعویض دنده به حالت دســتی، دسته 
دنده را به سمت موقعیت A/M حرکت دهید.

در حالت تعویض دنده دســتی، اگر دسته دنده 
را یک بــار به جلو یا به عقــب حرکت دهید، 
دنده گیربکس به یک دنــده باالتر یا پایین تر 
تعویــض می گردد و اگر با دوبار حرکت متوالی 
دسته دنده را به جلو یا عقب حرکت دهید، دنده 
گیربکــس به دو دنده باالتر یا پایین تر تعویض 
می شــود. با حرکت دادن دسته دنده به سمت 
موقعیت A/M، سیستم تعویض دنده مجددا از 

حالت دستی به حالت اتوماتیک تغییر می یابد.
موقعیــت »S« بر روی دســته دنده به معنی 
»حالت جســتجو« می باشــد و تنها زمانی که 
حالــت  در  دنــده  تعویــض  سیســتم 
دســتی قــرار دارد، قابــل اســتفاده اســت:

 هنگامــی کــه سیســتم تعویــض دنــده 
اگــر دارد،  قــرار  دســتی  حالــت  در 

»حالت جســتجو« را  انتخــاب نمایید و ترمز 
موتور غیرفعال باشــد، گیربکس دنده سبک را 

انتخاب می کند )دور موتور پایین(
هنگامی که سیســتم تعویــض دنده در حالت 
دســتی قــرار دارد، اگر »حالت جســتجو« را 
انتخــاب نماییــد و ترمز موتور فعال باشــد، 
گیربکــس دنده ســنگین را انتخاب می کند. 

)دورموتور باال(
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وضعیت های عملكرد
سیستم گیربکس موارد زیر را تعیین می کند:

1 -انتخــاب دنــده، تعویض دنــده و کاچ و 
مراحل تعویض همواره اتوماتیک است.

2 -تعویض دنده دســتی از طریق دسته دنده 
امکان پذیر است.

3 -تعویض دنده اشتباه انجام نمی شود.

وضعیت دستي

سیستم گیربکس موارد زیر را تعیین می کند:
1 . انتخاب اتوماتیک فرایند تعویض دنده

2 . انتخاب دستی دنده از طریق دسته دنده،
کاچ و فرایند تعویض اتوماتیک

3 . جستجوی دنده بهینه.
4 . تعویض دنده اشتباه انجام نمی شود.

وضعیت اتوماتیک
عملكرد

1 . ترمز دســتی فعال است. کلید چرخشی در 
وضعیت »N« قرار دارد. 

2 . ســوئیچ را در وضعیت »ON« قرار دهید. 
بعد، از بررسی سیســتم »N« در صفحه آمپر 
نمایش نشــان داده می شــود. موتور را روشن 

کنید.
3 . برای انتخاب »D« از کلید چرخشی استفاده 
کنید. سیســتم به طور پیش فرض در وضعیت 

اتوماتیــک قرار دارد. دندۀ شــروع حرکت می 
تواند اتوماتیک درگیر شود )بسته به درخواست، 

دنده انتخابی می تواند بازنگری شود(.
4 . گاز دهید و همزمان ترمز را رها کنید.

رانندگی با خودرو
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صفحه نمایش و کلید چرخشي

نمونه صفحه نمایــش: عملکرد رانندگی 
دروضعیت اتوماتیک، دنده 2

N2A
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وضعیت دستي
رانندگي در حالت دستي

نمونه صفحــه نمایش: عملکــرد رانندگی در 
وضعیت دستی، دنده 5

جهت اجتناب از تغییــر دنده های غیر ضروری 
در جاده های با فراز و نشــیب و جاده هایی که 

ویژگی های جغرافیایی در آنها بسیار متغییر می 
باشد، بهتر است از وضعیت دستی استفاده شود. 
در این حالت تعویض دنــده به انتخاب راننده 

DMمی باشد.

وضعیت مانور
تعویض دنــده در وضعیت مانــور امکانپذیر 

باشد. نمی 
گشــتاور کاهش می یابد. کاچ به روش خیلی 

حساسی کنترل می شود.

وضعیت مانور به جلو

وضعیت مانور به عقب

در حالت دنده عقب، شــماره دنده نشان داده 
نمی شود.

رانندگی با خودرو

5M
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نكات رانندگي
رانندگي در وضعیت اتوماتیک

از حالت دســتی تنها در شرایط خاص استفاده 
نمایید. بــه عنوان مثال بــه منظور جلوگیری 
ازتعویض مکرر دنده توســط مکانیزم تعویض 

دنده اتوماتیک در جاده های پر فراز و نشیب.

پدال گاز را به طور ثابت و پایا فشــار 
دهید.

هنگام فشــار دادن پدال گاز، سعی کنید فشار 
ثابت اعمال کنید و این وضعیت را حفظ نمایید، 
خصوصا هنگام تعویــض دنده. گیربکس دنده 
مناســب را انتخاب می کند و نیازی نیست که 

راننده به روند تعویض دنده توجه کند.

استفاده از ترمز دستي
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خودرو را نباید زمانی که در دنده اســت، پارک 
کنید. برای متوقف کردن، پارک کردن یا ترک 
کردن ســریع اتاق، باید همیشــه ترمز دستی 
 »N«کشیده شود و کلید چرخشی در وضعیت

قرار گیرد.

در شرایط توقف طوالني مدت، دنده را 
در وضعیت خالص قرار دهید.

در توقف های طوالنی )بیش از 1 تا 2 دقیقه(، 
لطفا دنده را در وضعیت خاص قرار دهید و با 
این کار، از وارد آمدن فشــار طوالنی مدت به 

سیستم کاچ اجتناب نمایید.

برای تغییر جهت حرکت، ابتدا خودرورا 
متوقف نمایید.

تنها زمانــی که خودرو متوقف اســت، جهت 
حرکــت خــودرو یا حالــت عملکــرد دنده را 

تغییردهید.

رانندگی با خودرو
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مدل 2
1. دکمه قفل

2. + : تعویض به دنده باالتر
3. - : تعویض به دنده پایین تر

M .4: مانور به جلو
M .5: وضعیت تعویض دنده دستی

A .6: وضعیت تعویض دنده اتوماتیک
N .7: دنده خاص

R .8: دنده عقب
RM .9: مانور به عقب
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دستورالعمل تعویض دنده :

به منظور جلوگیری از عملکرد ناصحیح سیستم، هنگام تعویض دنده از وضعیت M به N, DM به N ,A به R یا R به RM الزم است همزمان 
»دکمه قفل« را فشار دهید و نگه دارید.

رانندگی با خودرو

DM RMM NA R
را  قفل  دکمــه 

فشار دهید

نیــاز نیســت 
را  قفل  دکمــه 

فشار دهید

نیــاز نیســت 
را  قفل  دکمــه 

فشار دهید

نیــاز نیســت 
را  قفل  دکمــه 

فشار دهید

نیــاز نیســت 
را  قفل  دکمــه 

فشار دهید

نیــاز نیســت 
را  قفل  دکمــه 

فشار دهید

نیــاز نیســت 
را  قفل  دکمــه 

فشار دهید

را  قفل  دکمــه 
فشار دهید

را  قفل  دکمــه 
فشار دهید

را  قفل  دکمــه 
فشار دهید
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هشدار

در حالت اتوماتیک، تعویض دنده به صورت 
دســتی به طور موقت باعث خروج از حالت 
اتوماتیک نمی شــود. بعد از تعویض دنده،

گیربکس همچنان تعویض دنده را به

توجه

توجه

وضعیت دستي:
1. دسته دنده را در وضعیت»M« قرار دهید تا 

گیربکس در وضعیت دستی قرار گیرد.
2.دکمــه»+« یــا »-« را یــک بــار فشــار 
دهید،گیربکــس به یک دنده باالتر یا پایین تر 
تغییردنده خواهد داد. اگر الزم اســت بیشتر از 
یک دنده تعویض نمایید، می توانید دکمه»+« 

یا »-« را دوبار پشت هم فشار دهید.

-  هنگام رانندگی در جاده هایی که شرایط 
متغییری دارند، ماننــد جاده هایی که دارای 
سرباالیی و سراشیبی های متعدد می باشند

و جاده هایی با ســطوح ناصاف و نامناسب، 
باید از وضعیت دستی استفاده نمایید.

-  وضعیت تعویض دنده دســتی همچنین 
می تواند به منظورکنترل پیش دســتانه دنده 
ها بکار برده شود. به عنوان مثال، وقتی به

ســمت یک ســرباالیی که چندان از شما 
دور نیســت نزدیک می شــوید می توانید با 
تغییر وضعیت از حالت اتوماتیک به دســتی 
برای مدتــی کوتاه از تعویــض دنده های 
مکرر غیرضروری که در صورت قرار داشتن 
دروضعیــت اتوماتیک انجام مــی پذیرفت

جلوگیــری نماییــد و بدینوســیله راندمان 
عملکردی خودرویتان را بهبود بخشید.

رانندگی با خودرو
رد 

موا
می

مو
ع

رد 
لك

عم
رو

ود
خ

با 
ی 

دگ
رانن

رو
ود

خ
 و 

س
روی

س
رو

ود
 خ

ی
دار

گه
ن

هنگام روشــن کردن موتور، گیربکس باید 
دروضعیت خاص قرار داشته باشد.

وضعیت اتوماتیک:
1 . دکمه قفل را نگه دارید و دســته دنده را از 
N به A حرکت دهید، گیربکس وارد وضعیت 

اتوماتیک می شود.
2. در وضعیت اتوماتیــک، دکمه »+« یا »-« 
را فشــار دهید تا دنده را به صورت دســتی به 
یــک دنده باالتر یا پایین تر تعویض نمایید. این 
تعویض دنده هنگامی که خودرو روشــن یا در 

حال حرکت باشد امکان پذیر است.

صورت اتوماتیک انجام می دهد.
تعویض دنده دســتی مناسب توسط سیستم 
پذیرفته و انجام می شود، ولی تعویض دنده 

نامناسب توسط سیستم پذیرفته نمی شود.
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دنده عقب:
برای حرکت با دنده عقب، ابتدا دسته دنده را در 
وضعیت خاص قرار دهید، هنگامی که خودرو 
متوقف اســت دکمه قفل را نگه دارید و دسته 

دنده را در وضعیت دنده عقب قرار دهید.
مانور دادن به عقب و جلو :

هنگامی که خودرو در حالت مانور قرار دارد، می 
توانید حرکت آرام خودرو را از طریق فشاردادن 
مایــم بر روی پدال گاز به طور دقیق، کنترل 

نمایید.

توجه
•هنگامی که خــودرو را برای مدت خیلی 
کوتاه متوقــف می کنید )ماننــد توقف در 
پشــت چراغ راهنمایی(، می توانید دســته 
دنــده را در وضعیــت »A« یا »M« نگه 
دارید. هنگام توقف برای مدت طوالنی در 
حالیکه موتور روشن است، توصیه می شود 
دسته دنده را در وضعیت »N« قرار دهید 
تا از فرسودگی زودهنگام مجموعه کاچ، 

پیشگیری نمایید.
-  اســتفاده از حالــت مانور بــرای مدت 
طوالنــی ممنوع می باشــد، زیــرا باعث 
فرسودگی زودهنگام مجموعه کاچ خواهد 
شد. هنگام توقف برای مدت طوالنی، باید 
گیربکس را در وضعیت خاص قرار دهید 
تا بتوانیــد بعد از آن، خــودرو را به راحتی 

روشن کنید.

رانندگی با خودرو
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شروع به حرکت خودرو و 
متوقف کردن آن 

شروع به حرکت خودرو
1. بعد از روشن شدن موتور، بررسی نمایید هیچ 
چراغ نشانگری به طور غیرعادی در صفحه آمپر 
و نشانگرها روشن نباشد. بعد ازباال رفتن دمای 
خروجی آب به بیش از 40 درجه ســانتیگراد و 
رسیدن فشــار باد سیستم ترمز به بیش از 550 
کیلوپاســکال، ترمزدســتی را آزاد کنید )در این 
لحظه چراغ نشــانگر ترمز دستی باید خاموش 
شــود(، ســپس خودرو را در دنده قرار دهید و 

شروع به حرکت نمایید.
2. به صورت آرام و پایدار ســرعت را افزایش 
دهید و از فشــار دادن ناگهانی و زیاد پدال گاز 

خودداری کنید
3. هنگامی که خودرو شروع به حرکت می کند، 
باید توجه کنید صــدای غیرعادی در موتور و 
شاسی وجود نداشته باشد و به وضعیت عملکرد 
صفحه آمپر نیز توجه داشــته باشــید. هنگام 

توقــف در میان راه، بررســی نمایید در خودرو 
نشتی آب، روغن یا باد وجود نداشته باشد.

متوقف کردن خودرو
1. لطفــا جهت توقف خودرو، مکانی را انتخاب 
کنید که تا حد ممکن صاف باشد، و پدال ترمز 
را به آرامی فشــار دهید. بعد از متوقف شــدن 
خودرو ترمز دســتی را بکشــید و پدال ترمز را 

رها کنید.
2. هنــگام متوقــف کــردن موقــت خودرو 
درسراشــیبی، بعد از توقف خــودرو، عاوه بر 
ترمزدســتی باید دســته دنده را نیز در حالت 
دنده عقــب قرار دهید و به منظــور جلوگیری 
ازسرخوردن خودرو، از دنده پنج مناسب استفاده 

نمایید و الستیک را مهار کنید.
3. هنگام توقف خودرو در تابســتان، به منظور 
کاهش تبخیر سوخت، سعی نمایید باک سوخت 

تا حد ممکن در معرض آفتاب قرار نگیرد.
پارک کردن خودرو

1. از خاموش بودن چراغ های راهنما و ســایر 
چراغ ها اطمینان یابید.

2. ترمز دستی را باال بکشید. اگر ناچارید خودرو 
را در سراشــیبی نگه دارید، برای جلوگیری از 
ســرخوردن خودرو، جلوی الستیک دنده پنج 

قرار دهید.
3. اگر مجبوریــد خودرو را در جــاده متوقف 
نماییــد، لطفا خودرو را نزدیــک به کنار جاده 
نگه دارید و هرگز بین خطوط و در مسیر عبور 
خودروها پارک نکنید. اگر بنا به شرایط خاصی، 
خودرو میان جــاده متوقف شــد، باید عائم 
هشــدار را در دو طرف خودرو در فاصله 100 

متری قرار دهید.
4. قبــل از پارک کردن خــودرو، تا حد ممکن 
خــودروی خــود را بررســی نماییــد و موارد 
مربوط بــه ســرویس و نگهــداری را انجام

دهید.
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هشدار

1- هنگام رانندگی در سراشــیبی، باید مراقب 
دور موتور باشید تا بیش از حد باال نرود.

2- اگر هنگام رانندگی، صدای غیرعادی می 
شنوید یا بوی غیر عادی به مشامتان می رسد، 
بافاصله خودرو را متوقــف نمایید و علت را 

بیابید.
3- اگر هنگام رانندگی، نشانگرهای صفحه آمپر 
و دیگر نشانگرها عادی نیستند، بافاصله خودرو 

را متوقف نمایید و علت را بیابید.
4- از افزایش ســرعت ناگهانی و ترمزگیری 

ناگهانی اجتناب نمایید.
5- در حیــن حرکت از قرادادن پای خود روی 
پدال کاچ خــودداری نماییــد. در این حالت 
امکان آزادسازی جزئی صفحه کاچ وجود دارد 
که می تواند به استهاک غیرمتوازن آن منجر 

گردد.
6- قبــل و بعد از دنده عقــب رفتن با خودرو، 
باید خودرو را قبل از تغییر دنده به دنده عقب و 

برعکس، کاما متوقف نمایید.
7- پیش از رســیدن به ســرباالیی، پیش از 
کاهــش دور موتور، به موقع دنده را ســنگین 
نماییــد تا از وارد آمدن فشــار زیــاد به موتور

جلوگیری شود.
8- هنگام حرکت در سراشــیبی های طوالنی 
از دنده ســنگین اســتفاده نماییــد و از ترمز 
پایی و ترمز کمکی به طور همزمان اســتفاده 
کنید. اســتفاده مداوم از ترمز پایی به تنهایی، 
باعــث ایجاد گرمای بیش از حد و خرابی ترمز 

می شــود. هنگام ترمز گرفتن در آب و هوای 
بارانی، خودرو به راحتی ســر می خورد، در این 
شــرایط اســتفاده همزمان از ترمز کمکی اثر 
ترمزگیری را افزایش می دهد. هنگامی که دنده 
در وضعیت خاص قــرار دارد، از ترمز کمکی 
اســتفاده نکنید تا از گرم شدن موتور و تصادف 

جلوگیری نمایید.
9 - هنگام عبــور از رودخانه های کم عمق یا 
چاله های آبی، مراقب ورود آب به موتور باشید. 
در صورت ورود آب به موتور، آســیب جدی به 
موتور وارد خواهد شــد. بعد از عبور از رودخانه، 
بررسی نمایید آب وارد روغن موتور، گیربکس 
و محور عقب نشــده باشد. در صورت مشاهده 
آب، لطفا آن را تخلیه نمایید، سپس روغن مورد 

تایید را مجددا اضافه نمایید.
10 - هنــگام رانندگی در بارندگی شــدید یا 
رودخانه های کم عمق، بیشتر دقت نمایید، زیرا 

به دلیل رطوبت، نیروی ترمز موقتا کاهش می 
یابد.

بعــد از عبور از رودخانه، پــدال ترمز را چندین 

رانندگی با خودرو

اقدامات احتیاطي هنگام رانندگي

- حرکت با خــودرو در دنده خاص ممنوع 
است.

- اگر الزم اســت خودرو را بکسل کنید، 
بایــد گاردان را از محــل اتصــال آن به 

گیربکس جــدا نمایید، بگونه ای که چرخ 
هــای محور عقب برروی زمین کشــیده 

شوند.
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بار فشــار دهید تا دیســک ترمز خشک شود.
11 - بــه علــت اســتفاده موتور از سیســتم 
تمــام   ،  )ECU( الکترونیکــی  کنتــرل 
ورودی ها و خروجی ها از ســیگنال الکتریکی 
اســتفاده می کنند. درصورت نیــاز به رانندگی 
در آب، لطفا از آســیب هایی کــه با ورود آب 
به سیســتم کنترل الکترونیکی وارد می شود، 

جلوگیری نمایید.
مطابق بــا اصول، ارتفــاع ECU از آب نباید 
کمتر از 200 میلیمتر باشــد، و سرعت رانندگی 

در آب باید حدود 10 کیلومتر در ساعت باشد.
12 - در این خــودرو که مجهز به ABS می 
باشــد، از گرفتن و رها کردن ترمز به صورت 
متناوب اجتناب نمایید تا نیروی ترمز به میزان 
کافی اعمال شود و ABS نقش موثری ایجاد 
کند. اگر هنــگام ترمزگیری ABS عمل کند، 
صدا و لرزش خاصی ایجاد می شود که طبیعی 

است.

-  اگر در موتور خطایی وجود داشته باشد، 
چراغ نشانگر خطا اطاعات مربوط به این 
خطا را نمایش می دهد و اگر سیستم کنترل 

تشــخیص دهد نقص موتور شدیدتر نمی 
شود، توان و گشــتاور موتور را محدود می 
کند. در مواقعی که دمای مایع خنک کننده 
موتور از حد مجاز باالتر رود، در لوله سوخت 
فشار باال ترک ایجاد شود، سیستم افزایش 
فشــار ســوخت فشــار کمی ایجاد نماید، 
مقاومت هــوای ورودی افزایش یابد و... به 
منظور حفظ ایمنی و آســانتر نمودن تعمیر 
 ECU ،و نگهــدارِی خودرو بــرای راننده
دور و توان موتور را محدود می ســازد. در 
این شرایط، راننده باید به آرامی و صبورانه 
رانندگــی کند و خــودرو را جهت تعمیر به 
یکــی از نمایندگی های خدمــات پس از 

فروش »شرکت مایان دیزل« برساند. 

مصرف بهینه سوختتوجه

شــرایط عملكرد خودرو را بهینه کنید
انجــام تعمیــرات و ســرویس و نگهــداری 
نمایندگی هــای خدمات  منظــم خــودرو در 
پــس از فــروش »شــرکت مایــان دیزل« 
کــه در آن ها خــودرو در وضعیت و شــرایط 
مناسب نگهداری می شــود )مثل فیلتر هوای 
تمیز، سیســتم پاشش ســوخت مناسب و...( 
می تواند بهترین شــاخص مصرف ســوخت را 

برای خودروی شما به ارمغان آورد.

از موارد غیرضروری که باعث افزایش 
مقاومت در برابــر رانندگي مي گردند، 

اجتناب نمایید.
تنظیم ارتفاع بادگیر ســقف در سطح مناسب، 
عمــر مفید بادگیر را افزایش داده، مقاومت هوا 
در برابــر حرکت خودرو را کاهش داده و باعث 
کاهش مصرف سوخت می شود . فشار الستیک 

را تنظیم نمایید تا در مقدار صحیح قرار گیرد.

رانندگی با خودرو
رد 

موا
می

مو
ع

رد 
لك

عم
رو

ود
خ

با 
ی 

دگ
رانن

رو
ود

خ
 و 

س
روی

س
رو

ود
 خ

ی
دار

گه
ن



108

اگر فشــار الســتیک 1 بــار کمتــر از مقدار 
عادی باشــد، مصرف ســوخت تا 2% افزایش 
مــی یابد و طــول عمر الســتیک نیز کاهش 

می یابد.

هشدار موتور
وقتی موتور تحت بار کم و به صورت درجا کار 
کند، دما به تدریج کاهش مــی یابد، لذا برای 
گرم کــردن موتــور آن را در حالت درجا گرم 
نکنید؛ بلکه باید موتور را تحت بار متوسط گرم 
کنیــد تا موتور، گیربکــس و محور محرک به 

دمای طبیعی برسند.
وضعیت توقــف: اگر خودرو بــرای مدت 
طوالنی متوقف شــده است، موتور را خاموش 

نمایید.

روش رانندگي با مصرف بهینه سوخت
1- در رانندگی در شرایط معمول، دور موتور را تا 

حد ممکن در محدوده سبز نگه دارید.
2- رانندگی با دنده سبک در مواقع غیرضروری 

و تعویض دنده به دنده باالتر در حالیکه خودرو 
به آهستگی در حرکت است، می تواند منجر به 

مصرف بیش از اندازه سوخت شود.
3 -هنگام رانندگی دمای مایع خنک کننده باید 
در محدوده عادی نگه داشــته شود. اگر دمای 
مایع ناگهان افزایش یافت، لطفا جهت بررسی 
خــودرو را فورا متوقف نمایید تا موتور آســیب 

نبیند.
4 -هنــگام ترمزگیری، تا حــد ممکن از ترمز 
کمکی نیز استفاده نمایید تا میزان فرسودگی و 
مصرف سوخت کاهش یابند. اثر استفاده از ترمز 

کمکی در سراشیبی ها بیشتر است.
5- در موتــور بــا کنترل الکترونیکــی، اگر در 
سراشــیبی ها با دنده خاص حرکــت نمایید، 
مصرف ســوخت بیشــتر از زمانی می باشد که

خودرو در دنده قــرار دارد، لذا از حرکت با دنده 
خاص اجتناب نمایید.

مناطق با دمای باال
هنگامی که دمای محیط باال اســت، موتور به 

راحتی داغ می شود. لطفا به منظور جلوگیری از 
گرمــای بیش از حد موتور، موارد زیر را رعایت 

نمایید:
در سیســتم خنک کننده موتور، از آب چاه، آب 
رودخانه و آبی که دارای سختی است، استفاده 
ننماید، زیرا باعث خوردگی قطعات مخزن شده 

و در قطعات رسوب تشکیل خواهد شد.
حشره، گرد و غبار یا هر آنچه که موجب انسداد 

در فن رادیاتور شــود، می تواند ظرفیت خنک 
کنندگی سیستم خنک کاری را کاهش دهد.

رادیاتور را همواره چک نمایید تا گرفتگی در آن 
وجود نداشــته باشد؛ در صورت وجود گرفتگی، 
رادیاتور را توسط آب با فشار پایین تمیز کنید.

زمســتان  فصل  در  خودرو  نگهداری 
اندازه موتور  از  از سرد شــدن بیش 

جلوگیری نمایید.
ســرد شــدن بیش از انــدازه موتور نــه تنها 
باعث تسریع اســتهاک قطعات اصلی موتور 
می شــود، بلکه باعث افزایش مصرف سوخت 

نیز خواهد شد.

رانندگی با خودرو
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استفاده از مایع خنک کننده
دمای یخ زدن مایع خنک کننده موتور به نسبت 
مقدار مایع خنک کننده به مقدار آب، بســتگی 
دارد. ضدیخ با پایه اتیلــن گلیکول باید دارای 
کیفیــت بــاال و مطابق حداقــل دمای محل 
اســتفاده از خودرو انتخاب شود. دمای یخ زدن 
خنک کننده باید 10 درجه کمتر از حداقل دمای 

محلی باشد.
قبل از اســتفاده از مایع خنک کننــده بر پایه 
گلیکول، داخل سیســتم خنک کاری از جمله 

رادیاتور را کاما بشویید.
اگر شــلنگ الستیکی آســیب دیده است، باید 
شلنگ را تعویض نمایید، زیرا حتی وجود ترک 
در شلنگ باعث نشت مایع خنک کننده خواهد 

شد.

هشدار

روغن موتور
هنگامــی که دمــای محیــط بیــرون افت 
می یابد.  افزایش  روغن  ویســکوزیته  می کند، 
ویســکوزیته روغن باید بــرای دمای محیط 
مناسب باشــد. هنگام رانندگی در محیط های 
خیلی سرد، گازوئیل با نقطه انجماد نسبتا باال، 
یخ می زنــد. هنگام افت شــدید دما، گازوئیل 
داخل باک و مسیر تغذیه سوخت به حالت ژل 
در می آید و روشن شدن موتور با مشکل مواجه 
خواهد شد؛ لذا مواقعی که از منطقه گرمسیری 
به سردسیری حرکت می کنید، بهترین راه کار 
این است که در سوخت گیری مجدد، گازوئیل 

با نقطه انجماد پایین انتخاب نمایید.
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-  اتیلن گلیکول موجود در مایع خنک کننده 
سمی اســت، مراقب باشــید این مایع وارد 

دهانتان نشود.
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رانندگي در فصل زمستان

رانندگی در مناطق خیلی ســرد در زمستان، می 
تواند باعث افزایش اســتهاک خودرو و ســایر 
مشکات شــود. برای کاهش خرابی خودرو در 

زمستان، لطفا به توصیه های زیر توجه نمایید.
در زمســتان روغن موتور را تعویض 

نمایید.
پیشــنهاد می کنیم در دمای خاصی در سرمای 
زمستان، روغن موتور زمســتانه با ویسکوزیته 
پایین اســتفاده نمایید. اگر در مورد روغنی که 
اســتفاده می کنید مطمئن نیستید، لطفا با یکی 
از نمایندگی های مجــاز خدمات پس از فروش 

»شرکت مایان دیزل« تماس بگیرید.
مایع خنک کننده با کیفیت باال استفاده 

نمایید.
استفاده از مایع خنک کننده تایید شده و تعویض 
آن مطابق با نیازمندی های سرویس و نگهداری، 
الزامی می باشــد. هنگام زمســتان مایع خنک 
کننده را بررسی نمایید و از مناسب بودن دمای 

انجماد آن برای دمای پیش بینی شده، اطمینان 
حاصل نمایید.

باطری و سیم کشي ها را چک نمایید.
در فصل زمستان، بار بیشتری بر باطری وارد می 
شود. توجه داشته باشید که بررسی سطح شارژ 
باطری، باید توسط کارکنان سرویس و نگهداری 
در یکی از نمایندگی های خدمات پس از فروش 

»شرکت مایان دیزل« انجام شود.
تیغه های برف پاک کن را چک نمایید

قبل از استفاده از برف پاک کن، بررسی نمایید 
تیغه های برف پاک کن روی شیشــه یخ نزده 
باشند. اگر تیغه ها یخ زده اند، لطفا صبر نمایید 
تا یخ تیغه ها به طور کامل آب شــود و تیغه ها 

آزادانه حرکت کنند.
خروجي هوا را چک نمایید

بعد از بارش برف ســنگین، باید خروجی تهویه 
هــوا را تمیــز نمایید، تا به عملکــرد بخاری و 

سیستم تهویه آسیب نزند.
جلوگیری از یخ زدن قفل خودرو

برای جلوگیری از یخ زدن قفل، می توانید مایع 

ضد یخ یا گلیسیرین به داخل سوراخ کلید بزنید. 
اگر سوراخ با یخ پوشیده شده است، مایع ضد یخ 
را روی آن اسپری نمایید و الیه یخ را پاک کنید.

تجهیزات اضطراری
توصیه می شود متناسب با تغییرات آب و هوایی، 
تجهیزات ضروری به همراه داشته باشید؛ مانند 
زنجیر چرخ، تســمه و زنجیر بکسل، چراغ قوه، 
الستیک یدک اضطراری، شن، بیل، ژاکت، تیغه 
شیشه پاک کن، دستکش، کف پوش، لباس کار 

و زیرانداز.

رانندگی با خودرو
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-  توصیــه می شــود از زنجیــر چرخ یا 
الستیک یخ شکن استفاده نمایید.

-  از رانندگــی با ســرعت بــاال، افزایش 
ســرعت ناگهانی، ترمز ناگهانی و گردش 

ناگهانی اجتناب نمایید.
-  هنــگام رانندگی، با خــودروی جلویی 

فاصله مناسب را حفظ نمایید.

شرایط اضطراری در رانندگيتوجه

توقف اضطراری
اگر بــه دلیل خاصی الزم اســت خودرو را در 
جاده پارک نمایید، لطفــا خودرو را نزدیک به 
کنارجاده نگه دارید و در مسیر حرکت خودروها 

و بین دو خط پارک نکنید.
هنگام استفاده از ترمز دستی در روز یا شب، از 

چراغ خطر چشمک زن استفاده نمایید.
چراغ خطر

مطابق شــکل نشان داده شــده، عامت یک 
مثلث بر روی کلید چراغ خطر وجود دارد.

حتــی زمانی که خودرو خاموش باشــد، چراغ 
خطــر کار می کنــد. چراغ خطر را مــی توانید 

درشرایط زیر استفاده نمایید:
1. در یک موقعیت اضطراری قرار دارید.

2. خودرو گیر کرده است.
3. خودرو به دلیل نقص فنی، در شــرایط نا امن 

قرار دارد.
4. رانندگــی در باران، برف یا محیطی که دید 

ضعیف است.
5. هنگام پــارک خودرو در منطقه ای ناامن بنا 
بر علت خاصی. هنگامی که چراغ خطر روشن 
می شــود، چراغ های راهنما چشمک می زنند، 
هم زمــان چراغ های نشــانگر در صفحه آمپر 

نیزچشمک می زنند.
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-  هنگام خاموش بودن موتور، از این کلید 
برای مدت طوالنی استفاده نکنید، زیرا این 

چراغ از شــارژ باطری خودرو استفاده می 
کند.

-  هنگام روشــن بودن چراغ خطر، اولویت 
با چراغ راهنما می باشد. هنگامی که چراغ 
راهنما خاموش شــود، چــراغ خطر مجددا 

چشمک می زند.

توجه

مثلث خطر

اگر هنگام رانندگی مشکلی پیش آمد، به آرامی 
توقف نمایید، مثلث خطر را از جعبه ابزار بردارید 
و در فاصله حدود150متر از پشــت خودرو قرار 

دهید و چراغ خطر را نیز روشن نمایید.

توقف موتور
توقف موتور در تقاطع

اگر موتور در تقاطع متوقف شد، لطفا دنده را در 
وضعیت N قرار دهید و خودرو را هول دهید و 

به یک مکان امن برسانید.

توجه

موتور حین رانندگي متوقف مي شود
1- سرعت را کم کنید و مستقیم برانید، سپس 
خودرو را با دقت از جاده خارج نمایید و در یک 

مکان امن پارک نمایید.
2- چراغ خطر را روشن کنید.

3- موتــور را دوبــاره روشــن کنیــد. اگــر 
نمی توانیــد موتور را روشــن کنیــد، لطفا با 
نمایندگــی مجــاز خدمــات پــس از فروش

»شرکت مایان دیزل« تماس بگیرید.
بــا فرمــان در مواقع  مانــور دادن 

اضطراری
در بعضــی مواقع، مانــور دادن بــا فرمان از 
ترمزگیــری موثرتر می باشــد. بــرای مثال، 
وقتــی خودروی شــما در حین بــاال رفتن از 
یک رمپ اســت و یک کامیون جلوی شــما 
قرار دارد، یــا یک بچه یا خــودروی دیگری 
ناگهــان جلوی شــما ظاهر می شــود، شــما 
می توانید با ترمز از برخورد جلوگیری نمایید و 
خودرو را به موقع متوقف کنید. ولی در بعضی 

مواقــع به دلیل عدم وجــود فاصله کافی نمی 

رانندگی با خودرو

-  قبل از پیاده شــدن از خودرو در شرایط 
اضطراری، راننده باید برای محافظت ازخود، 

جلیقه شبرنگ به تن داشته باشد.
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توانید خودرو را به موقع متوقف نمایید؛ در این 
مواقع باید از کنار مانع عبور نمایید.

در مواقع اضطراری، با اولین فشــار روی پدال 
ترمز خودروی شما بهترین عملکرد خودش را 
نشان می دهد. هنگامی که ممکن است به مانع 
برخورد کنید، بهتر اســت تا حد ممکن سرعت 
را کاهش دهید، ســپس مطابق با فضای خالی 
که دارید خودرو را به ســمت چپ یا راســت 
هدایــت کنید و از کنار مانع عبــور نمایید. در 
این شــرایط، به تمرکز و سرعت تصمیم گیری 
باالیی نیاز دارید. اگر طبق روش پیشنهاد شده 
برای نگهداشــتن غربیلک فرمان، دو دســت 
خود را دروضعیت های ســاعت 9 و ساعت 3 
قرار دهید، می توانیــد فرمان را در امنیت و به 
ســرعت 180 درجه بچرخانید. در این شرایط، 
الزم اســت خیلی سریع عمل کنید و بعد از رد 
کردن مانع، هر چه سریعتر چرخ ها را برگردانید. 
از آنجائیکه موقعیت اضطراری ممکن است هر 
لحظه اتفاق بیافتد، لطفا همواره با دقت برانید 

و کمربند ایمنی خود را ببندید.

موتور روشن نمي شود.
موتور کار نمــي کند یا بــه آرامي کار

 مي کند.
1- اتصــال باطری را چک نماییــد و از تمیز 
بودن و ایمن بودن آن اطمینان حاصل نمایید.

2 - چراغ داخل را روشــن کنیــد، اگر هنگام 
استارت زدن، چراغ کم نور یا خاموش می شود، 

نشان می دهد توان باطری کم است.
3- اتصال اســتارتر را بررسی کنید و از ایمن 

بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
4- خــودرو بــا هــول دادن یــا کشــیدن 
بــه قســمت لطفــا  نمــی  شــود.  روشــن 

»باطری به باطری« مراجعه نمایید.
موتــور کار مــي کنــد ولي روشــن 

نمي شود.
1 - مقدار سوخت را چک نمایید.

2 - لوله های سوخت را در موتور چک نمایید.
3 - اگر موتور هنوز روشــن نمی شود، لطفا با 
نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش »شرکت 

مایان دیزل« تماس بگیرید.

گرمای بیش از حد موتور
اگر دماسنج نشان می دهد که موتور بیش از حد 
گرم شده است، می توانید یک قطره روی موتور 
بیاندازید و صدای تق را بشنوید که معموال به 
دلیل گرمای بیش از حد موتور می باشد. در این 

مواقع لطفا دستورات زیر را اجرا نمایید:
1 -جهت رعایت ایمنی، هر چه سریعتر خودرو 
را در یک مکان امن کنار جاده متوقف نمایید.

2 -دنده را در وضعیــت N قرار دهید و ترمز 
دستی را بکشــید. اگر کولر روشن است، آن را 

خاموش نمایید.
3 - اگر مایع خنک کننده موتور بیرون می ریزد 
و بخار بلند می شــود، موتور را خاموش نمایید. 
اتاق را تنها زمانی باال ببرید که مایع خنک کننده 
یا بخار بیرون نمی زند. اگر مایع خنک کننده یا 
بخار نشــت نمی کند، اجازه دهید موتورکار کند 
و عملکرد فن خنک کننده ی موتور را بررســی 
نماییــد؛ اگر فن کار نمی کند، لطفا موتور را فورا 

خاموش کنید.
4- ســفتِی تســمه واتر پمپ را بررسی نمایید. 
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اگرمشــکلی در تســمه وجود ندارد، بررســی 
نماییــد آیــا آب از رادیاتو یا شــلنگ نشــت 
می کند )اگر هنگام پارک کردن کولر روشن بوده 

باشد، آب خنک نشت می کند(.
5 - اگــر تســمه واتــر پمــپ آســیب دیده 
اســت یــا مایــع خنک کننــده موتور نشــت 
مــی کند، لطفا موتــور را فورا خامــوش نمایید 
و از نزدیکتریــن نمایندگــی مجــاز خدمــات 
دیــزل«   مایــان  فروش»شــرکت  از  پــس 

کمک بگیرید.
6- اگر علت گرمای بیش از حد را پیدا نمی کنید، 
لطفا صبر کنید تا دمــای موتور به مقدار عادی 
برگردد. اگر مقــدار مایع خنک کننده موتور کم 
اســت، لطفا مخزن را دوباره پرکنید تا مایع بین 

خطوط MIN و MAX قرار گیرد.
7-موتور را روشن کنید و بررسی نمایید آیا موتور 

دوباره داغ می کند یا نه. اگر موتور دوباره داغ می 
کند، لطفا از نزدیکترین نمایندگی مجاز خدمات 
پس از فروش »شــرکت مایان دیزل« کمک 

بگیرید.

باطری به باطریتوجه
هنگامی که باطری خودرو خالی شــده اســت، 
می توانید از یــک باطری کمکی کمک بگیرید 
باطــری کمکی 24 ولت، که ولتاژ مجاز باطری 

می باشــد. از کابل باطری ضخیم با گیره عایق 
دار )حداقل 30 میلی متر مربع( استفاده نمایید.

باطری به باطری کردن خودرو
اگر باطری تا حدی ضعیف شده است که خودرو 
روشن نمی شود، می توانید با استفاده از خودروی 
دیگــر و از طریــق باطری به باطــری کردن، 

خودروی خود را روشن نمایید.

رانندگی با خودرو

-  اگر مقدار مایع خنک کننده موتور خیلی 
کم است، نشــان میدهد در سیستم خنک 
کاری نشتی وجود دارد. لطفا جهت بررسی 
با نزدیکترین نمایندگی مجاز خدمات پس 
از فروش»شــرکت مایان دیزل«  تماس 

بگیرید.
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هشدار
-  روشــن کردن خودرو بــا هول دادن یا 
کشــیدن ممنوع است، زیرا می تواند باعث 
آســیب رســاندن به مبدل کاتالیســت و 

اشخاص شود.
-  خطر انفجار باطری وجود دارد و ممکن 
است با اسید باطری بسوزید. اتصال کوتاه 
نیــز می تواند باعث آســیب رســاندن به 

اشخاص یا خودرو شود.
-  باطری را نزدیک به جرقه یا آتش قرار 

ندهید.
-  هنگام باطــری به باطری کردن، روی 

باطری خم نشوید.
-  مراقب باشــید سر کابل ها با هم تماس 

پیدا نکنند.
-  هنــگام کار با باطری از عینک محافظ 

استفاده نمایید.
-  مراقب باشــید اســید با چشم، پوست، 

پارچه یا رنگ خودرو تماس پیدا نکند.

-  لطفــا قبل از باطــری به باطری کردن 
خودرو، سسیستم صوتی خودرو را خاموش 
نمایید، در غیر این صورت آســیب خواهد 

دید.
-  کابــل باطری را در وضعیت مناســبی 
قرار دهید. کابل را به قسمت های دوار در 
موتور نپیچانید، زیرا باعث آسیب رساندن 

به خودرو و اشخاص می شود.

هشدار

رنگ کابل باطری به باطری
کابل آند معموال قرمز است.

کابل کاتد معموال سیاه، قهوه ای یا آبی است.
مراحل اتصال کابل:

از طریــق اتصال باطری بــه باطری خودروی 
خراب به خودروی دیگر، می توانید خودرویی که 

خراب شده است را روشن نمایید.
1- باید از خودرو با ولتاژ مجاز 24 ولت استفاده 

نمایید.
2- کابــل های باطری به باطری باید به ترتیب 

زیر وصل شوند.
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- از یکی بودن ولتاژ باطری اصلی با ولتاژ 
باطری که استفاده می کنید اطمینان یابید.
- هنگامی که خودرو روشن است، اتصال 

باطری را قطع نمایید.

آماده ســازی قبل از باطری به باطری 
کردن

1 -دنده را در وضعیت خاص قرار دهید.
2 -ترمز دستی را باال بکشید.

3 -تمام وسایل الکتریکی را خاموش نمایید.
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1- قطب مثبت باطری که ولتاژ ضعیف دارد.
2- قطب مثبت باطری کمکی.

3- قطب منفی باطری که ولتاژ ضعیف دارد.
4- ســیم ارت شاســی که متعلق به باطری 
با ولتاژ ضعیف می باشــد باید تا حد ممکن از 
باطری که ولتاژ آن ضعیف است دور شود، زیرا 

ممکن است هنگام اتصال جرقه ایجاد شود.
5- بعــد از اتصال کابل هــای باطری، موتور 
خودروی دارای باطری کمکی را روشن نمایید.

6- دور موتور خودروی دارای باطری کمکی را 
باال ببرید، سپس موتور خودرو با باطری ضعیف 

را روشن نمایید.
7- بعد از روشــن کردن موتور، کابل ها را به 

ترتیب برعکس وصل کردن آنها، باز کنید.

تعویض الستیک

آماده سازی
1- خودرو را در زمین مســطح پارک کنید، و 

اهرم ترمز دستی را باال بکشید.
2- دســته دنــده را در وضعیــت دنده عقب 

قراردهید.
3- چراغ چشمک زن را روشن کنید.

4- چرخی کــه به صورت قطری، مقابل چرخ 
پنچر شــده قرار گرفته اســت را بــا دنده پنج 

مهارکنید.
5- مهره های چرخ را شــل کنید، ولی چرخ را 
بیرون نیاورید. چرخ های ســمت راست مهره 
راســتگرد و چرخ های سمت چپ مهره چپگرد 

دارند.
6 - جــک را زیر تیغه محــل باال بردن جک، 

قراردهید.

موقعیت جک

یک عامت تکیــه گاه جک در زیر وجود دارد، 
محل آن را پیدا کنید.

رانندگی با خودرو



117

DIMA DIESEL HT490

به نحوه استفاده از جک توجه نمایید
باالبردن

اگر محــل باالبردن جک واقع بر روی خودرو، 
بلندتر از نوک جک اســت، لطفا نوک جک را 
خــاف عقربه های ســاعت بچرخانید تا جک 
بلندتر شــود. همانطور که در شکل نشان داده 
شده است، دسته جک را وارد کنید و آن را باال 

و پایین ببرید.

پایین آوردن

دســته جک را در وضعیتی که در شکل نشان 
داده شــده قرار دهید، سپس پیچ روی سوپاپ 
تخلیه را به آرامی در خاف جهت عقربه های 
ســاعت بچرخانید. توجه داشته باشید که نباید 
خودرو را زمانی که در سراشــیبی یا زمین نرم 
قرار دارد باال ببرید، در غیر این صورت با خطر 

جدی مواجه خواهید بود.
توجه داشته باشید که خودرو را از محلی غیراز 
نطقه تعیین شده جهت باال بردن آن، باال نبرید.

استفاده از الستیک یدک
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1- میله الســتیک یدک را در شکاف پیچ قرار 
دهید تا زنجیر اتصال سفت شود.

2- مهره هایی که در ســه نقطــه اتصال بین 
الستیک و زاپاس بند قرار دارند را باز کنید.

3- میله الستیک یدک را به آرامی بچرخانید، 
الستیک یدک را پایین بیاورید و از کنار خارج 

کنید.
4- بعد از تعویض چرخ، الستیک را در زاپاس 
بنــد قرار دهید، میله را بــه آرامی بچرخانید تا 

الستیک یدک باال برده شود.
5- ســه مهره الســتیک یدک را با گشــتاور

280 -250 نیوتن-متر ببندید.

توجه
توجه -  قبل از استفاده از زاپاس بند، لطفا زنجیر 

را تمیز و در صورت نیاز با گریس مناســب 
روانکاری نمایید.

-  لطفا الســتیک یدک را هــر چند وقت 
یکبار بازرســی نمایید و اطمینان یابید که 

محکم بسته شده است.

تعویض الستیک

1 - مهره ها را با آچار چرخ باز کنید. 
2 -چرخ را بــاال ببرید، مهره هــا را باز کنید، 
الســتیک را بیرون بیاورید و الستیک یدک را 

بگذارید.

رانندگی با خودرو

-  مهره ها را در جهت عقربه های ساعت 
ببندید و خاف عقربه های ســاعت شل 

کنید.
-  مهره ها را به ترتیب قطری شل کنید، 

ولی آنها را کامل باز نکنید.
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3 - الســتیک را نصب کنید، مهره های چرخ 
را موقت ببندید و چرخ را پایین بیاورید و روی 
زمین قــرار دهید. پیچ و مهره ها را بشــویید، 
مقداری روغن موتور روی پیچ اسپری نمایید، 
سپس مهره ها را ببندید و محکم کنید، و بعد از 

آن الستیک را روی زمین قرار دهید.

4- مهره ها را توسط آچار چرخ با گشتاور 680 
-590 نیوتن-متر سفت کنید. وضعیت والو باد 
را تنظیم نمایید تا بتوانید فشــار باد الستیک را 

تنظیم کنید.

توجه
-  لطفا بعد از تعویض الســتیک و نصب 
الســتیک یدک، بــرای حفــظ ایمنی با 
سرعت باال رانندگی نکنید و در اسرع وقت 
بــه نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 
»شــرکت مایان دیزل« مراجعه نمایید و 

الستیک اصلی را نصب کنید.
-  بررســی، ســرویس و نگهداری منظِم 

مهره های چرخ الزامی می باشد.
-  بعد از هــر 1000 کیلومتــر رانندگی، 
مهره های چرخ را با آچار مخصوص سفت 

نمایید.
-  بعــد از هــر 5000 کیلومتر یا یک ماه 

رانندگی، مهره ها را چک نمایید.
-  مهره هــا را 100 - 50 کیلومتر پس از 

تعویض الستیک سفت نمایید.
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لیست زیر شامل بازرسی های روزانه و شرح آنها می باشد. این دستورات شامل بازرسی های اولیه جهت حفظ ایمنی بوده و برای راننده الزامی می باشند.

جزئیات بازرسي                                                               موارد بازرسي
قطعاتی که قبا وضعیت عادی نداشته اند، االن در وضعیت عادی می باشند.

مقدار روغن موتور و مایع خنک کننده موتور کافی می باشد.
نشتی روغن یا آب وجود ندارد.

میزان سفتی تسمه را بررسی کنید و اطمینان حاصل نمایید خوردگی یا آسیبی وجود ندارد.
نشتی روغن وجود ندارد.

آیا رنگ گازهای خروجی از اگزوز شفاف است یا گازهای آالینده در آن وجود دارد.
آسیب یا ترکی در محل اتصال فنرها وجود ندارد.

فشار الستیک ها عادی هستند.
ساییدگی الستیک ها طبیعی می باشد.

مهره های چرخ به میزان مناسب سفت هستند.
چراغ ها به طور طبیعی کار می کنند و آسیبی ندیده اند.

پاک خودرو آسیبی ندیده است.

بررسی کنید آیا مورد غیرعادی وجود دارد

موتور

گیربکس
موتور

سیستم تعلیق

الستیک

چراغ
پاک خودرو

قوای محرکه

خارج خودرو

سرویس و نگهداری خودرو

بازرسي روزانه
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جزئیات بازرسي                                                                موارد بازرسي
مقدار سوخت کافی است و موتور به طور طبیعی روشن می شود.

چرخ ها به طور طبیعی کار می کنند.
لقی پدال عادی است.

عملکرد صحیح ترمز را بررسی نمایید.
ترمز دستی به صورت عادی عمل می کند.

دسته دنده درست کار می کند.
سطح آینه ها تمیز هستند.

بوق درست کار می کند.
برف پاک کن درست کار می کند و مقدار مایع شست و شوی شیشه کافی است.

صفحه آمپر و کلیدها درست کار می کنند.

موتور
غربیلک فرمان

ترمز

گیربکس
آینه های بغل

بوق
برف پاک کن

کلیدها و صفحه آمپر

داخل خودرو
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سرویس و نگهداری خارج خودرو

انجام ســرویس و نگهداری بــه صورت مرتب 
به نفــع خودروی شماســت و ارزش خودروی 
شــما را حفظ می کند و این امر یکی از شرایط 
شمول گارانتی برای خوردگی بدنه و یا آسیب 
دیدگی رنگ آن می باشــد. پیشنهاد می کنیم 
بــرای تمیزکردن از مواد تایید شــده توســط

»دیمــا دیــزل« اســتفاده نمایید. ایــن مواد 
توســط نمایندگــی مجــاز خدمــات پس از 
تامین  دیــزل«  مایــان  فــروش »شــرکت 
می شــوند. لطفا قبل از مصرف، دســتورالعمل 

روی جعبه را مطالعه نمایید.

توجه
-  هنگامی که ســطح خودرو خشک است، 
هرگز آلودگی، گل و الی و گرد و غبار روی 
خــودرو را تمیز نکنید. از پارچه یا اســفنج 
خشک استفاده نکنید. این کار باعث آسیب 
رســاندن به رنگ خودرو و ســطح شیشه 
می شود. لطفا قبل از تمیزکردن، برای خیس 
کردن آلودگی ها، گل و الی و گرد و غبار، از 

مقدار آب کافی استفاده نمایید. 
-  اســتفاده نامناســب از مواد نگهدارنده 

می تواند برای سامت شما مضر باشد.
-  مواد تمیزکننده باید در شــرایط مناسب 

و دور از دسترس کودکان نگهداری شوند.
-  بعضــی محصوالت و مــواد تمیزکننده 
خطرناک یا حتی سمی هستند و برخی دیگر 
اگر در مجاورت آتش یا قســمت های گرم 
خودرو قرار گیرند مشتعل می شوند. لطفا این 

مواد را درجای مناسب نگهداری نمایید.

تمیز کردن خودرو
بهتریــن روش برای جلوگیری از اثرات محیط 

تمیز کردن و واکس خودرو می باشد.
زمان تمیــز کردن و واکس خودرو بســتگی به 
عواملی مانند میزان استفاده از خودرو، موقعیتی که 
خودرو در آن پارک می شود، فصل، شرایط آب و 

هوایی، شرایط محیطی و... دارد.
هر چه فضله پرنده، باقی مانده حشرات، رزین، 
گرد و غبار صنعتی و جاده ای، رنگ و... بیشــتر 
روی سقف بمانند، بیشتر به رنگ خودرو آسیب 
می زنند. نور شدید آفتاب باعث افزایش خوردگی 
می شــود. در مناطق خیلی آلوده باید خودرو را 
هفته ای یکبار تمیز کنیــد، ولی یک بار واکس 

زدن در ماه کافی است.
اگــر در جاده ای رانندگی کــرده اید که برای آب 
کردن یخ ها از نمک استفاده شده است، لطفا بعد 

از رانندگی زیر خودرو را کاما تمیز نمایید.

سرویس و نگهداری خودرو
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هشدار
-  هنگام تمیز کردن خودرو، مراقب باشید 
آب را مستقیم به نازل به ورودی هوا نپاشید؛ 
ممکن اســت آب از طریق لوله ورودی هوا 
وارد فیلتر هوا شــود و اگر آب از این طریق 

وارد موتور شود، به موتورآسیب می رساند.

تمیز کردن دستي
1- برای خیــس کردن خــودرو از آب کافی 
استفاده نمایید و مواد کثیف را با فشار آب پاک 

نمایید.
2- از اســفنج نرم، گردگیر با برس مخصوص 
اســتفاده نمایید و خودرو را از باال به پایین به 
آرامی تمیز نمایید. از مواد شــوینده فقط برای 

لکه هایی که پاک نمی شوند استفاده نمایید.
3- بعــد از تمیز کردن، اســفنج و گردگیر را 

بشویید.
4- بهتر اســت بــرای تمیز کــردن چرخ ها و 

سپرها، از اسفنج جداگانه استفاده نمایید.
آب را با فشار روی خودرو بپاشید، سپس برای 
پــاک کردن لکــه آب، از یک حوله اســتفاده 

نمایید.

توجه
-  خودرو را زیر نور شدید آفتاب نشویید.

-  اگر برای تمیز کردن از شلنگ استفاده می 
کنید، آب را با فشار به قفل درب، درز درب یا 

شــکاف بین درب و پنل نپاشید، در غیر این 
صورت در هوای سرد، درب یخ می زند.

- هنگام شســتن خــودرو، ســوئیچ باید 
دروضعیت OFF قرار داشته باشد.

-  مراقب باشــید هنــگام تمیز کردن زیر 
خــودرو، زیر گلگیرها و قالپاق، لبه های تیز 

فلزی دستتان را خراش ندهد.

سرویس و نگهداری خودرو
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وسایل تمیز کردن با فشار باال
در صورت استفاده از تجهیزات شست و شوی 

فشــار قوی، باید به طور دقیق از دستورالعمل 
های مربوط به این تجهیزات پیروی نمایید. از 
نازل خوشه ای استفاده نکنید. دمای آب نباید از 

60 درجه سانتیگراد بیشتر باشد.
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برای جلوگیری از آســیب رســیدن به خودرو، 
لطفا هنگام پاشــیدن آب، با قطعات الستیکی، 
رنگ خودرو و ســپرها فاصله مناســب داشته

باشید.
استفاده از نازل خوشــه ای برای تمیز کردن 
الســتیک ها ممنوع می.باشد؛ حتی اگر فاصله 
نازل از الســتیک زیاد یا مدت زمان پاشــش 

کم باشــد، این نازل به الستیک ها آسیب می 
رساند.

توجه
توجه

قطعات پالســتیكي، داشبورد و چرم
مصنوعي

این قطعات را می توانید توســط پارچه تمیز و 
نمدار، تمیز کنید. اگر از تمیز شــدن آنها راضی 
نیستید، می توانید از محلول شوینده بدون حل 

کننده و مخصوص پاستیک استفاده نمایید.
محلول های شــوینده که دارای حل کننده می 
باشند، باعث پوســیدگی مواد پاستیکی می 

شوند.
صندلي چرمي

صندلی چرمی را برای مدت طوالنی در معرض 
آفتاب قرار ندهید، در غیر این صورت رنگ آن 

از بین می رود.
توجه داشته باشــید که برای تمیز کردن چرم 
نباید از حل کننده، پولیش کف، پولیش کفش و 
مواد شوینده استفاده کرد. لکه های مقاوم باید 
توسط تعمیرگاه های تخصصی تمیز شوند تا به 

چرم آسیب نرسد.

پیشــنهاد می کنیم در شرایط عادی، هر شش سرویس و نگهداری داخل خودرو
مــاه یک بار از مواد شــوینده مخصوص چرم 

استفاده نمایید.
برای تمیز کــردن چرم از یــک پارچه نمدار 
استفاده نمایید. گرد و خاک را با صابون به طور 
مایم پاک کنید. مراقب باشــید آب به داخل 
چــرم نفوذ نکند و بعد از تمیــز کردن، با یک 

پارچه نرم و خشک، چرم را پاک کنید.

کمربند ایمني
لطفا کمربند ایمنــی را تمیز نگه دارید. کثیف 
بــودن کمربند ایمنی می تواند بر روی عملکرد 

آن اثر بگذارد.

سرویس و نگهداری خودرو

-  هنــگام تمیز کردن خودرو، نازل را خیلی 
نزدیک شیشه ها نبرید، ممکن است به علت 

فشار زیاد، آب وارد خودرو شود.
-  نازل را خیلی نزدیک سیستم تعلیق قرار 
ندهید. اگر فشار آب خیلی زیاد باشد، ممکن 

است قطعات سیستم تعلیق آسیب ببینند.

-  استفاده بیش از حد از آب بر روی چرم، 
باعث خشک و چروک شدن آن می شود.
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توجه

کمربند ایمنی کثیــف را تنها با صابون به طور 
مایم بشــویید. کمربند را نباید از خودرو جدا 
نماییــد. کمربند ایمنی به طور خودکار هنگامی 
که کاما خشک اســت در جای خودش جمع 

می شود.

جلوگیری از زنگ زدگي

در خودروی شما، طراحی و تکنولوژی پیشرفته 
ای به کار گرفته شــده اســت تا از زنگ زدگی 
جلوگیری شــود؛ ولی این بخشــی از اقدامات 
جهت جلوگیری از زنگ زدگی خودرو می باشد.

بــرای جلوگیــری از زنگ زدگی خــودرو، به 
همکاری و حمایت شما نیز نیازمندیم.

علل متداول زنگ زدگي
نمک، کثیفی یا رطوبتی که در قســمت عقب 
خودرو جمع می شود، آســیب دیدگی در رنگ 
خودرو و ســاییدگی های کوچک یا قر شدن در 
اثر برخورد سنگ و شن باعث از بین رفتن الیه 

محافظ رنگ و زنگ زدگی می شود.
علل متــداول در زنــگ زدگی رنــگ خودرو 
نمــک، گــرد و خــاک، مــواد شــیمیایی و

 آلودگی های صنعتی می باشند.

اقدامات جهت جلوگیری از زنگ زدگي
بهترین راه برای جلوگیری از زنگ زدگی تمیز 
نگه داشــتن خودرو، پاک کــردن موادی که 
باعث زنگ زدگی می شــوند و تمیز نگه داشتن 

کف خودرو می باشد.
اگر در منطقه ای زندگی می کنید که خودروها 
ســریع تر زنگ می زنند، مانند مناطق نزدیک 
ســاحل، جــاده های حــاوی نمک یــا آلوده 
کننده های صنعتــی، باران اســیدی و... باید 
اقدامات جدی تری برای ضد زنگ کردن خودرو 
انجام دهید. در زمســتان کف خودروی خود را 
ماهی یک بار و بعد از زمستان کف آن را کاما 

تمیز نمایید.
هنــگام تمیــز کــردن کف خــودرو بــه زیر 
قطعاتــی کــه از بیــرون بــه راحتــی دیده 
نمی شــوند، مانند گلگیرها، توجه ویژه نمایید. 
لطفا لکه ها را کامل پاک کنید، زیرا مواد کثیِف 

رطوبت زا موجب تسریع فرایند زنگ زدگی می 
شوند. استفاده ازآب و بخار با فشار باال برای تمیز 

کردن لکه ها و مواد زنگ زده، موثر می باشد.

سرویس و نگهداری خودرو
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-  بــرای تمیز کردن، نباید کمربند ایمنی 
را بازنمایید.

-  برای تمیز کردن کمربند ایمنی، نباید از 
شوینده ها استفاده نمایید، زیرا ممکن است 

مواد شیمیایی به پارچه آن آسیب بزند.
کمربند را از مایعات خورنده دور نگه دارید.

-  کمربند ایمنی را به طور مرتب چک کنید. 
اگر تسمه، اتصاالت، کشنده خودکار یا قفل 
آن خراب شده است، لطفا کمربند ایمنی را

در نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 
»شرکت مایان دیزل« تعویض نمایید.
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هنــگام تمیز کــردن پنل درب، ســوراخ های 
خروجی روی قســمت تحتانی درب ها و نواحی 
دیگر را باز نگه دارید تا رطوبت خارج شــود و از 

زنگ زدگی داخل خودرو جلوگیری شود.

محل پارک خودرو را خشک نگه دارید
خــودرو را در پارکینگی با رطوبت باال و تهویه 
ضعیف پارک نکنید، زیرا این امر به ســادگی 

باعث زنگ زدن خودرو می شود.
اگر خــودرو را در پارکینگ تمیــز می کنید، یا 
خودرو را وقتی هنوز خیــس، یخ زده یا برفی 
اســت در آن پارک می کنیــد، خودرو و بعضی 
از قطعات آن قطعا زنگ خواهند زد؛ مگر آنکه 
بــرای از بین بردن رطوبت، از وســیله تهویه 

مناسب در پارکینگ استفاده نمایید.

شــرایط  تحت  را  تــودوزی  و  رنگ 
مناسب نگهداری کنید

لطفا در صورت مشاهده خراش بر روی خودرو 
با اســتفاده از رنگ ترمیمی لکه گیری کنید، تا 
یابد. اگر قســمت  احتمال زنگ زدگی کاهش 
فلزی اتاق آشــکار شده اســت، لطفا به یک 

تعمیرگاه تخصصی رنگ مراجعه نمایید.

سرویس و نگهداری داخل خودرو
رطوبت ممکن است در زیر کفپوش جمع شود، 
لطفا کفپوش را به طور مرتب چک نمایید و از 

تمیز بودن آن مطمئن شوید.
هنگام حمل کود، مواد شوینده و شیمیایی دقت 
نمایید. لطفا برای حمل این گونه مواد، از ظروف 

مناسب استفاده نمایید. اگر این مواد نشت کرده 
اند یا به جایی پاشــیده شده اند، لطفا با فشار آب 
آن ها را تمیز نمایید، ســپس خــودرو را کاما 

خشک نمایید.

اگر فیلتر هوا گرفته یا کثیف شود، نه تنها توان 
موتور کاهش می یابد، بلکه مصرف ســوخت و 

استهاک موتور نیز افزایش خواهد یافت. 
هنگامی که فیلتر هوا کثیف است، چراغ نشانگر 
مقدار ذرات غبار فیلتر هوا روشن می شود. لطفا 

طبق روش تعریف شده عمل نمایید:

فیلتر هوا

سرویس و نگهداری خودرو
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چک کردن و سرویس و نگهداری
فیلتــر باید به طور منظــم و هنگامی که چراغ 
نشــانگر مقدار ذرات غبار روشن می شود، تمیز 
شــود. این فیلتــر باید به طور منظم توســط

نزدیکترین نمایندگــی خدمات پس از فروش 
»شرکت مایان دیزل« بازرسی و تمیز شود.

المان فیلتر هوای دو مرحلــه ای را باز یا تمیز 
نکنید، مگر نیاز به تعویض داشته باشد.

تعویض فیلتر
فیلتــر بیرونی را باید 6 بار در ســال تعویض و 
تمیز نمایید. اگر فیلتر آســیب دیده است، لطفا 
آن را تعویض نماییــد. در موقع تعویض المان 
فیلتر، رینگ آب بندی و واشر آن را نیز تعویض 

نمایید.

فیوز

اگر رادیو یا دیگر وســایل الکتریکی کار نمی 
کننــد، فیوز را چک نمایید. اگر فیوز ســوخته 
است، باید تعویض شود. لطفا اطمینان حاصل 
نمایید که از فیوز تعیین شــده توســط »دیما 
دیزل« اســتفاده می کنید. جعبــه فیوز اتاق در 
قسمت پایین، جلوی صندلی شاگرد قرار گرفته 

است.
1- بست پاستیکی   2   را شل نمایید.

2- بــا پایین آوردن درب جعبــه فیوز  1  ، به 
جعبه فیوز دسترسی خواهید داشت.

3- نقشــه عملکرد فیوزها و رله ها، در قسمت 
داخلی درب نصب شده است.

جعبه فیوز شاسی در کنار جعبه باطری یا داخل 
فریم خودرو قرار گرفته است. درب جعبه فیوز 
را باز نمایید، ســپس فیوز را بررسی و تعویض 

نمایید.
لطفا جهت تعویض رله ها و فیوزها، از انبر دم 

باریک استفاده نمایید.

اگر فیوزی سوخته است، باید علت آن را بیابید 
و قبل از تعویض فیوز، تعمیرات الزم را انجام 

دهید.
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هنــگام نصب فیوز جدید، ســوئیچ خودرو را از 
قسمت اســتارت خارج نمایید. جهت تعویض، 
باید از فیوز با همان مقدار آمپر اســتفاده نمایید 
و فیوز باید با ســوکت آن هماهنگ باشــد. در 
صورتی که فیوز یدک ندارید، می توانید از فیوز 
یکی از لوازم جانبی که موقتا استفاده نمی کنید 
و دارای همان مقدار آمپر یا کمتر از آن اســت، 

استفاده نمایید )مثل رادیو، فندک و...(

توجه
-  هنــگام تعویض فیــوز، از فیوز با همان 
مشخصه ها یا کمی پایین تر استفاده نمایید. 
از فیوز با آمپر باالتر از مقدار مشخص شده 
اســتفاده نکنید، زیرا باعــث ایجاد گرمای 
بیش از حد در مدار می شــود و ایمنی را به 

خطر می اندازد.

OBD رابط عیب یابي

رابــط عیب یابــی OBD در بخش پایینی 
داشــبورد ســمت راننده قرار گرفته است. 
درپوش بیرونــی رابط OBD را باز نمایید، 

در این حالت می توانید رابط را ببینید و با وصل 
کردن دستگاه OBD ، عیب یابی کنید.

محلول ادبلو

بــرای اطمینان از عملکرد مناســب سیســتم 
کنترل آالیندگــی گازهای خروجــی، باید از 
احیاکننده )ادبلو( استفاده شود. استفاده از ادبلو 
در خودرو از الزامات کنترل آالیندگی می باشد.

سرویس و نگهداری خودرو
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در صــورت خالی بودن مخــزن ادبلو یا وجود 
نقــص در آن، نشــانگر عیب یابــی موتور در 
داشــبورد به راننده هشدار می دهد و پیامی نیز 
نمایش داده خواهد شــد. هنگامی که خودرو 
مجددا روشن می شود، ممکن است توان موتور 

به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
لطفا مخزن ادبلو را هر چه سریعتر پر نمایید.

در صــورت از کار افتــادن سیســتم کنترل 
توســط  بایــد  سیســتم  ایــن  آالیندگــی، 
از فروش نمایندگــی مجــاز خدمات پــس 

»شرکت مایان دیزل« بررسی و تعمیر شود.

انتخاب ادبلو
موتور خودروی شما با استانداردهای آالیندگی 
مطابقــت دارد، لذا بــرای اطمینان از عملکرد 
صحیح آن، باید در سیســتم کنترل آالیندگی 

از احیاکننده )ادبلو( استفاده شود.
سیســتم کنترل آالیندگی خــودرو از ادبلو با 

دانسیته 32,5 % استفاده می کند.
هنگامــی که از سیســتم کنتــرل آالیندگی 

استفـــــاده مــی شــود، مصرف ادبلــــو
8 % -5 % مصرف سوخت است.

ادبلو یــک محلول آبی غیر قابل اشــتعال، 
غیرســمی، بی رنگ و بدون مزه می باشد. 
اســتفاده از افزودنی های خاص در آن مجاز 

نمی باشد.

توجه
-  وجود ناخالصی در ادبلو )نظیر ناخالصی 
ناشی از مواد نگهدارنده، تمیزکننده ها، گرد 
و خــاک و غیره( می تواند منجر به افزایش 
به  آسیب رسانی  قطعات،  آالیندگی، خرابی 

مبدل کاتالیست و موتور شود.
-  ادبلو باید به طور مرتب و به عنوان بخشی 

از کارهای روزانه خودرو پر شود.
-  هنگامــی که درپوش مخــزن ادبلو باز 
اســت، اگر دمای داخل خیلی زیاد باشــد، 
ممکن است بخارات آمونیاک خارج شوند. 
بخار آمونیاک بوی زننــده ای دارد و باعث 
آزار رساندن به پوســت، سیستم تنفسی و 

چشم ها می شود.
-  اگر این بخار بــا غلظت باال و در مدت 
طوالنی تنفس شود، ممکن است چشم ها، 
بینی و گلو را بسوزاند و باعث سرفه و ریزش 
اشک شود. لذا، به منظور حفظ ایمنی، باید 

اقدامات الزم تا حد ممکن انجام شوند.
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-  بعد از پر کردن ادبلو، لطفا درپوش مخزن 
را بافاصله ببندید و با کلید قفل کنید تا از 
ورود آشــغال به مخزن و آلوده شــدن آن

جلوگیری نمایید. هنگامی که درپوش قفل 
شده باشد براحتی چرخانده می شود.

-  ادبلــوی خــودرو در دمای حــدود 11 
- درجه ســانتیگراد یخ می زنــد. هنگامی 
کــه خــودرو از کارخانــه »دیمــا دیزل«  
خــارج می شــود، مجهز به سیســتم پیش 
گرمکــن ادبلو می باشــد که مــی تواند در 
زمســتان در فضای باز و در دمای کمتر از 
11 - درجه سانتیگراد استفاده شود. ممکن 
اســت ادبلو در دمای پایین، در محل اتصال 
لوله ی منبع اگزوز و موتور، کریستال تشکیل 
بدهد؛ این امر ممانعتی برای عملکرد صحیح 

سیستم کنترل آالیندگی ایجاد نمی کند.  
در صورت لزوم، این کریســتال ها را با آب 

تمیز و پاک نمایید.

هشدارتوجه
-  هیچ افزودنی نباید به ادبلو اضافه شود و 
این محلول نباید با آب معمولی رقیق شود؛ 
درغیر این صورت، ممکن است سیستم کنترل 
آالیندگی آســیب ببیند. اگر بر اثر استفاده از 
افزودنی ها یا آب معمولی، قطعه ای آســیب 
ببیند، نقص وارده شــده مشــمول گارانتی 

نمی شود.
-  ادبلو نباید با پوســت، چشم و لباس شما 

تماس پیدا کند.
-  ادبلو نباید در دسترس کودکان قرار گیرد.

-  ادبلــو یک ماده قابــل تجزیه در محیط 
زیست می باشــد. اگر ادبلو به نحو صحیح 
استفاده نشود، ممکن است به محیط آسیب 

برساند.
حجم زیاد از ایــن محلول را وارد فاضاب، 

آب های سطحی یا خاک نکنید.

سرویس و نگهداری خودرو
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هشدار
•برای نگهداری ادبلو ظروف ســاخته شده 
از آلومینیوم، مس، آلیاژ مس، فوالد خالص 
یا فوالد گالوانیزه شده مناسب نیستند، زیرا
ادبلو می تواند باعث تجزیه این فلزات شود.

اقدامات الزم در صورت تماس با ادبلو
اگر ادبلو با چشم شما تماس پیدا کرد، چشمتان 
را کامل با آب بشویید و در صورت نیاز به دکتر 

مراجعه نمایید.
اگر ادبلو با بدن شــما تماس پیدا کرد، قسمت 
تماس پیدا کرده را فورا با آب کافی بشــویید. 
اگر بر حســب اتفاق ادبلــو خوردید، بافاصله 
دهان خود را با آب فراوان آب کشی نمایید. در 

صورت نیاز از دکتر مشورت بگیرید.
در صفحه آمپر، میــزان ادبلوی خودرو نمایش 
داده می شود. مخزن ادبلو به یک گلوگاه تغذیه 
مجهز می باشــد کــه از ورود اتفاقی گازوئیل 

جلوگیری می کند.
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