
شرکت خدمات و تجارت بم خودرو  )سهامی خاص( 

بهــار 90

دفترچــه راهنمــای مالـک لیفــان 620
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عالمت هشدار ایمنی 

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

 
تصاویر این دفترچه ممکن اس���ت کاماًل با خودروی 
شما هماهنگ و مش���ابه نباشد؛ بنابراین اگر بعضی 
از تجهیزات خودروی شما با توضیحات این دفترچه 
مغایرت دارد، مشخصات خودروی شما مالک است. 
م���ا حق هرگونه تجدید نظ���ر و تغییرات در محصول 
تولیدی را بدون اطالع قبلی برای خود محفوظ می داریم.

پیشگفتار
برای انتخاب خودرو لیفان LF620 از ش���ما کمال تش���کر را داریم. لطفًا برای رانندگی و نگهداری صحیح 

خودرو این کتابچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.
موتور مجهز به سیس���تم انژکتوری الکترونیکی با سیس���تم ضدس���رقت )ایموبالیزر( طراحی شده است. 
بدین جهت مش���کالت ناش���ی از نصب تجهیزات الکتریک���ی اضافی همانند سیس���تم دزدگیر، پمپ باالبر 
شیش���ه های برقی اتوماتیک و سیس���تم صوتی که توسط مالک بر روی خودرو نصب شده باشد، خودرو 

را از گارانتی خارج می نماید.
لطفًا برای جلوگیری از صدمات جس���می و یا آسیب دیدن خودرو، نکات مهم ذکر شده در دفترچه راهنما 

را به دقت مطالعه نمایید.

نکات مهم بصورت ذیل می باشند:

ÓÓÓÓتوجه
برای نگهداری آسان از خودرو به این نکته توجه نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
برای پیشگیری از صدمات جسمی و یا آسیب های وارده به خودرو به این نکته توجه نمایید.

مشخصات 

LIFAN620 نام : راهنمای مالک خودروی  
LF620 . OWNER`S MANUAL 

  تعداد صفحات : 140صفحه 
  سفارش دهنده : شرکت خدمات و تجارت بم خودرو

  ترجمه و تنظیم : شرکت ویژستاران 
   تهیه و تنظیم : روابط عمومی گروه صنعتی کرمان خودرو
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�ÓÓهاÓاندازهÓوÓابعاد

LF620 مدل خودرو 

4550 )mm( طول

1705ابعاد خارجی )mm( عرض

1495 )mm( ارتفاع

2605 )mm( فاصله چرخ های جلو و عقب

1470 )mm( جلو
فاصله چرخ ها

1460 )mm( عقب

1150 )kg( وزن خودرو

1555 )kg( وزن خودرو با بار کامل

195/60  R15 - 205/60/R15 مشخصات الستیک 

° 19 ≥ زاویه چرخش به داخل ) ° (

° 17 ≥ زاویه چرخش به خارج ) ° (

940 )mm( سیستم تعلیق جلو

1005 )mm( سیستم تعلیق عقب

5 تعداد سرنشینان

فهرست مندرجات

z  5                         )با تمام تجهیزات LF620 ابعاد و اندازه ها و شناسایی خودرو )خودروی کامل

z    11                                                                                     فصل اول        آشنایی با خودرو

z  83       LF620 فصل دوم        رانندگی با خودرو

z  91 فصل سوم       استارت زدن و رانندگی      

z  99 فصل چهارم    نحوه رفتار در مواقع اضطراری       

z  113                                      فصل پنجم      نگهداری از خودرو در برابر زنگ زدگی و دیگر موارد

z  119                            فصل ششم       نحوه انجام موارد تعمیرات و نگهداری توسط مالک خودرو

z  133                                                                                                  فصل هفتم      مشخصات
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LF620 مدل خودرو 

180 ≥ )km/h( حداکثر سرعت

Tritec1.6 مدل موتور 

Single OHC 4 سیلندر خطی، 16 سوپاپ ، سیستم انژکتوری چندنقطه ای ترتیبی نوع خودرو 

1596 )ml( حجم موتور

85 )6000r/min( )kw( حداکثر قدرت

149 )4500r/min( )N.m( حداکثر گشتاور

800 ± 50 )r/min( دور آرام

7.2 )100km/ L( مصرف سوخت

حداکثر شیبی که خودرو می تواند حرکت کند )%( ≥ 35

GB III/GB IV استاندارد خروجی آالیندگی گاز اگزوز

�ÓÓخودروÓشناسایی

شماره شناسایی خودرو )VIN(                         شماره موتور

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

وسط سمت چپ نیز نصب گردیده است.

ش���ماره موتور بر روی بدنه س���یلندر حک ش���ده اس���ت 
)تصویر باال(.
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�ÓÓاخطارÓوÓهشدارÓهایÓبرچسب

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

1 . برچسب اخطار روغن هیدرولیک.)سیستم فرمان(
2 . برچسب اخطار مایع سیستم خنک کننده موتور.

3 . برچس���ب اخطار پر نمودن روغن موتور و مقدار مایع 
خنک کننده.

4 . برچسب اخطار مایع شیشه شوی.
5 . برچسب اخطار سیستم کولر.

برچسب های مرتبط با کیسه هوا بر روی آفتابگیر سمت 
سرنشین.

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



جلو داشبورد                                    12  �
جل���و داش���بورد  کلیده���ای کنت���رل کولر 
معمول���ی  صفح���ه نش���انگر   چراغ های 

صفحه نشانگر

درب ها و سوئیچ ها                           17  �
سوئیچ ها  درب ها  کنترل از راه دور  کلید 
شیش���ه باالبر برقی  درب صندوق عقب  
درب موتور  سیستم ضد سرقت خودرو  

درپوش مخزن سوخت

غربیلــک   � ایمنــی،  کمربنــد  صندلــی، 
فرمان و آینه داخلی                                29
صندلی  تنظیم صندلی جلو  پشت سری 

 کنس���ول وس���ط صندلی عق���ب  کمربند 

ایمن���ی   ایربگ )کیس���ه ه���وای( راننده و 

سرنش���ین جلو غربیلک فرمان  سیس���تم 

فرم���ان هیدرولی���ک  آینه بغ���ل الکتریکی 

)جانبی(  آینه داخلی وس���ط )دید عقب(  

آینه پش���ت آفتابگیر

چراغ ها، برف پاک کن و گرم کن عقب     46  �

چراغ ه���ای جل���و و چراغ ه���ای راهنم���ا  

چراغ های اضطراری    چراغ س���وم ترمز   

 چراغ مه ش���کن جلو  چراغ مه شکن عقب 

 چراغ س���قفی جلو  سیس���تم روش���نایی 

 چ���راغ قف���ل فرم���ان  ب���رف پاک ک���ن و 

شیشه ش���وی شیش���ه جلو  کلی���د گرم کن 

شیش���ه  عقب

چراغ های نشانگر و هشدار                52  �
نش���انگر س���وخت  نش���انگر دم���ای مایع 

خنک کنن���ده موت���ور  دورس���نج  کیلومتر 

ش���مار و مسافت س���نج س���فر  چراغ ها و 

آژیرهای هشدار   کنترل چراغ های هشدار 

و تعمیر آنها در صورت نیاز    

ســوئیچ خودرو، گیربکــس دنده ای و   �
ترمز دستی                                               59
سوئیچ مجهز به مکانیزم قفل خودکار غربیلک 

فرمان  گیربکس دنده ای  ترمز دستی  

سیستم صوتی خودرو                  62  �
استفاده از سیستم صوتی خودرو

سیستم کولر                                  71  �
سیس���تم کول���ر معمولی  کلیده���ای تنظیم 
 تنظی���م حالت دریچه ه���ای خروجی هوای 
سیستم  نکات سودمند حین کار با سیستم 

کولر

تجهیزات دیگر                                78  �
س���اعت دیجیت���ال  زیرس���یگاری و فندک 

  جعبه نگهداری اش���یای س���مت راس���ت 

)جعبه داش���بورد(  جعبه نگهداری اشیای 

س���مت چپ  جعبه نگهداری اشیای وسط 

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

هش���دار فاصله مانع دنده عقب  سیس���تم 

نمایشگر دنده عقب    

فصـل اول
آشنایی با خودرو 
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1 . مجموعه کلیدهای تنظیم برف پاک کن و شیشه ش���وی 
)سمت راست( 

2 . سیستم صوتی خودرو )سی دی(
3 . کلید چراغ های فالشر )اعالم خطر(

4 . کلید قفل مرکزی درب ها
5 . کلیدهای تنظیم هوای گرم و سرد
6 . مجموعه زیرسیگاری و فندک جلو

7 . چراغ اخطار سیستم آالرم
8 . کلید تنظیم آینه های جانبی برقی

9 . کلید تنظیم میزان روشنایی صفحه نشانگرها
10 . جعبه نگهداری اشیای کوچک محفظه

11 . کلید کولر 
12 . کلید انتخاب گردش داخلی یا ورودی هوا

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

1 . دریچه گرمایی شیشه درب جانبی )سمت چپ و راست(
2 . دریچه خروج هوای جانبی )سمت چپ و راست(

3 . مجموعه صفحه نشانگر)صفحه کیلومتر(
4 . دریچه های خروج هوای مرکزی )وسط(

5 . چراغ سقفی جلو و کلیدهای مربوطه )اختیاری(
5.1 . جای عینک

6 . کلید شیشه باالبر برقی )4 درب( 
7 . جعبه نگهداری اشیای سمت راست )جعبه داشبورد(

8 . جالیوانی 
9 . جعبه نگهداری اشیای وسط )کنسول وسط(

10 . زیرسیگاری عقب
11 . اهرم ترمز دستی
12 . اهرم دسته دنده 

13 . جعبه نگهداری اشیای کوچک
14 . اهرم باز کننده درب موتور

15 . کلید قفل شیشه باالبرها
16 . کلید تنظیم آینه های جانبی

17 .  سنسور نور
18 .  کلید یا اهرم نور باال و پروژکتور

19 .  کلید یا اهرم برف پاک کن و شیشه شور
20 .  آفتابگیر با آینه کشویی

21 .  بلندگو
22 .  بوق

�ÓÓداشبوردÓجلو
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1 . سرعت سنج   
2 . دورسنج موتور    

 3 . نشانگر میزان سوخت 
4 . کیلومتر شمار  

5 . کیلومتر شمار سفری   
6 . نشانگر میزان دمای مایع خنک کننده موتور

7. نشانگر درب ها و دنده عقب
8. ساعت              

9. دکمه reset کیلومتر سفر

�ÓÓنشانگرÓصفحه�ÓÓنشانگرÓصفحهÓهایÓچراغ

*)OBD چراغ هشدار نقص موتور )بجز چراغ هشدار میزان لنت ترمز و روغن ترمز *

چراغ هشدار دمای باالی مایع خنک کننده * چراغ نشانگر باز بودن کمربند ایمنی *

چراغ نشانگر ترمز دستی چراغ نشانگر شارژ باتری *

چراغ هشدار باز بودن درب صندوق عقب چراغ هشدار کمبود روغن موتور *

چراغ هشدار سرعت بیش از حد )اختیاری( چراع نشانگر چک موتور * 

چراغ نشانگر چراغ های پارک چراغ نش���انگر وجود مش���کل در سیس���تم ترمز 
ABS *)سیستم ترمز ضد قفل(

چراغ نشانگر وضعیت نور باالی چراغ های جلو چراغ هش���دار باز بودن درها و نش���انگر میزان 
فاصله از عقب *

چراغ نشانگر چراغ راهنما )روشن شدن جداگانه 
چراغ ه���ا( وضعیت اضطراری )روش���ن ش���دن 

همزمان(
چراغ هشدارSRS )کیسه هوا( *

چراغ نشانگر مه شکن عقب چراغ نشانگر مه شکن جلو  

چراغ گرم کن شیشه عقب چراغ نشانگر کم بودن میزان سوخت

 



17 آشنایی با خودرو راهنمای مالک لیفان 16620

نمود. س���وئیچ اضافی را می ت���وان از نمایندگی های 
مجاز شرکت بم خودرو تهیه نمود.

لطفًا شماره س���وئیچ را یادداشت نموده و در مکانی 
امن و خارج از خودرو نگهداری نمایید.

�ÓÓهاÓدرب

قفل نمودن و باز کردن  |

سوئیچ را داخل قفل جا زده و بچرخانید.
بــاز نمودن : سوئیچ را در جهت عقربه های ساعت 

بچرخانید.

قفــل نمودن : سوئیچ را در خالف جهت عقربه های 
ساعت بچرخانید.

پس از نصب قفل مرکزی در حین باز نمودن و قفل 
کردن درب س���مت راننده، قفل بقیه درب ها نیز باز 

یا بسته می شود.

دکمه قفل درب بر روی دستگیره سمت داخلی  |

دکمه قفل را جابجا نمایید.
باز نمودن : دکمه را به سمت عقب بکشید.
قفل نمودن : دکمه را به سمت جلو بکشید.

در ص���ورت نیاز به بس���تن درب از بیرون خودرو، 
دکم���ه را در وضعیت قفل ق���رار دهید. در صورت 
نیاز به بستن درب های جلوی سمت راست و چپ، 

ابتدا دستگیره را به سمت بیرون بکشید.
در صورتیکه سوئیچ داخل قفل فرمان مانده باشد و درب 

سمت راننده باز باشد، نمی توان درب را قفل نمود.
حتی در صورتیکه دکمه قفل روی دستگیره داخلی 
درب س���مت راننده، در موقعیت قفل قرار داش���ته 
باشد، باز هم می توان درب سمت راننده را باز نمود.

بالفاصله پس از روش���ن ش���دن چراغ ه���ای دارای 
عالمت " * "  ،کنترل نموده و مشکل را برطرف نمایید.

�ÓÓنشانگرÓصفحهÓروشناییÓمیزانÓتنظیمÓکلید

حین روش���ن بودن چراغ، ب���ا چرخاندن کلید میزان 
نور زمین���ه صفحه نش���انگر را تنظی���م نمایید. )در 

صورت روشن بودن چراغ های جلو(

�ÓÓهاÓسوئیچÓوÓهاÓدرب

�ÓÓÓهاÓسوئیچ

دو نوع سوئیچ را می توان برای این خودرو تهیه نمود.
1.  سوئیچ اصلی )دارای نوشته در هر دو سمت(

-  تم���ام قفل ها را می توان با س���وئیچ اصلی باز 
نمود )یک دست(.

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

�ÓÓÓسوئیچÓشمارهÓفلزیÓپالک

شماره س���وئیچ، بر روی پالک فلزی شماره سوئیچ 
درج شده است.

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

ÓÓÓÓتوجه
در صورتیکــه درب صنــدوق عقــب را بــا 
چرخانــدن ســوئیچ اصلی در خــالف جهت 
باشــید،  کــرده  قفــل  ســاعت  عقربه هــای 
نمی تــوان با ســوئیچ فرعــی درب صندوق 

عقب را باز نمود.
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3 . دکمه باز نمودن "  "
کنترل از راه دور برای قفل نمودن و باز کردن تمامی 

درب ها از فاصله ای مشخص طراحی شده است.
تا چشمک زدن چراغ های راهنما یا فالشر، کنترل 

از راه  دور غیر فعال می باشد.
برای پیشگیری از صدمه دیدن کنترل از راه دور از 

دستورالعمل های ذیل تبعیت نمایید :
z  از ق���راردادن کنترل از راه دور در مکان هایی با

دمای باال خودداری نمایید.

z .از باز نمودن کنترل از راه دور خودداری نمایید

z  از کوبی���دن یا ضربه زدن ب���ه کنترل از راه دور
خودداری نمایید.

z  از ق���راردادن کنت���رل از راه دور در معرض آب
خودداری نمایید.

برای هر خودرو می توانید چند فرس���تنده کنترل از 
راه دور تهیه نمایید. لطف���ًا به نمایندگی های مجاز 

شرکت بم خودرو مراجعه کنید. 
موارد زیر ممکن اس���ت به عملکرد ناقص کنترل از 

راه دور منجر شود :

z  قرار گرفتن در نزدیکی ایستگاه های رادیویی یا
ایستگاه های فرستنده.

z .خالی شدن باتری
در صورت گم کردن یا صدمه دیدن کنترل از راه دور 
جهت پیش���گیری از سرقت خودرو یا تصادف برای 
حذف شماره شناس���ایی و تعمیر کنترل از راه دور 
پس از اخذ کنترل از راه دور جدید،  به نمایندگی های 
مجاز ش���رکت بم خ���ودرو مراجعه نمایی���د. مجددًا 

شماره شناسایی را ثبت نمایید.

دکمه قفل "  " |
برای قفل نمودن درب ها دکمه قفل را فشار دهید.

برای انجام عملیاتی متفاوت، دکمه را رها کرده و 
مجددًا فشار دهید.

قفل نمودن : برای قفل نمودن تمامی درب ها، دکمه 
"  " را یکب���ار فش���ار دهید، چراغ ه���ای راهنما 
یکبار چشمک خواهند زد. س���ه ثانیه بعد سیستم 

وارد حالت ضد سرقت می شود.
در صورت قرار داش���تن س���وئیچ خودرو در محل 

خود و ب���از بودن درب های جل���و و همچنین درب 
صن���دوق عقب از دکم���ه "  " ب���رای قفل کردن 

درب ها استفاده نکنید.
در صورت عدم فعال ش���دن سیستم ضد سرقت، 
حین روشن ش���دن چراغ های راهنما، آژیر هشدار 
به صدا در نمی آید. قفل نمودن و دیگر عملیات قفل 

در این وضعیت غیر فعال خواهند ماند.
پس از فعال شدن سیستم ضد سرقت و خاموش شدن 

چراغ های راهنما، مجدداً دکمه "  " را فشار دهید.

قفل نمودن خودرو ، چراغ های هشدار و انجام    |
تنظیمــات

س���وئیچ را در وضعیت خاموش قرار داده، بیرون 
بکش���ید و تمامی درب ها را ببندی���د. برای عملکرد 
موت���ور قفل کننده درب ها، کلید "  "  را فش���ار 
دهید، در این صورت با یک بار چشمک زدن چراغ 
راهنما و آژیر ، سیستم ضد سرقت فعال می شود.

متوق���ف نم���ودن آژیر هش���دار: هنگامی ک���ه آژیر 
هشدار سیستم ضد سرقت فعال شده است، حین 

کلید قفل مرکزی درب ها در سمت راننده |
کلید را فشار دهید.

باز نمودن : برای باز نمودن درب جلوی سمت چپ 
کلید "  " را یکب���ار و برای باز نمودن همزمان 

سه درب دیگر دوبار فشار دهید.
قفل نمودن : برای قفل ش���دن همزمان تمام درب ها 

کلید "  " را فشار دهید.

بــاز نمــودن و قفــل کــردن اتوماتیــک درب هــا  |
)اختیاری(

)20km/h( الف. قفل اتوماتیک
در ص���ورت افزایش س���رعت خودرو ب���ه بیش از 
20km/h تمام���ی درب ه���ا به ط���ور اتوماتیک قفل 
می ش���وند، حین کاهش سرعت به زیر 20km/h و 
افزای���ش آن به باالت���ر از 20km/h قفل درب ها باز 
نمی شود. پس از خارج نمون سوئیچ خودرو، قفل 

درب ها به طور اتوماتیک باز می شود.
ب . قطع سوخت و باز شدن درب ها در تصادفات 

در ص���ورت وقوع تص���ادف، جریان س���وخت از 
مخزن س���وخت قطع ش���ده و قف���ل درب  ها به طور 

اتوماتیک سه بار باز می شود.

قفل محافظ کودک )درب های عقب( |

دکمه قفل را مطابق شکل در وضعیت "قفل" قرار دهید.
در صورتیک���ه قف���ل محاف���ظ کودک فعال باش���د، 
نمی ت���وان درب عقب را ب���ا دس���تگیره داخلی باز 
نم���ود. در صورت حضور کودکان در خودرو، این 

قفل را فعال نمایید.

�ÓÓدورÓراهÓازÓکنترل

1 . دکمه قفل "  "
2 . چراغ نشانگر 

ÓÓÓÓاخطار
پیــش از رانندگــی، بــه ویــژه حیــن حضور 
کودکان در خودرو، قفل تمامی درب ها را کنترل 
نماییــد. در صــورت وقوع تصادف اســتفاده 
صحیح از کمربند ایمنی و قفل نمودن تمامی 
درب هــا، از وقوع صدمات جســمی جدی و باز 

شدن تصادفی درب ها جلوگیری می نماید.
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مراحل تعویض باتری : |

1. با اس���تفاده از پیچ گوش���تی چهارس���و پیچ روی 
کنت���رل از راه دور را باز نمایید. با اس���تفاده از پیچ 
گوشتی سر تخت یا ابزاری مشابه کنترل از راه دور 

را باز نمایید.

3.  باتری جدید را به نحوی که س���مت مثبت )+( آن 2.  باتری قدیمی را خارج کنید.
رو به باال باش���د، جا زده و س���پس درپوش کنترل از 

راه دور را ببندید.

باز یا قفل بودن درب ها، برای متوقف نمودن آژیر 
و عملکرد موتور قفل کنن���ده هر چهار درب، دکمه    
"  " را فشار دهید، در این وضعیت سیستم ضد 

سرقت خودرو هنوز فعال می باشد.

دکمه باز کننده قفل "  " |
برای باز نمودن درب ها، دکمه را فشار دهید.

برای انج���ام عملیات متفاوت دکم���ه را رها کرده، 
مجددًا فشار دهید.

بــاز نمودن قفــل : دکمه باز کننده قفل روی کنترل از 
راه دور را برای متوقف کردن آژیر هشدار فشار دهید.

در ای���ن وضعی���ت قفل ه���ر چهار درب باز ش���ده، 
چراغ های راهنما دو بار چشمک زده و آژیر هشدار 
دو ب���ار به صدا در می آید. پس از غیر فعال ش���دن 

سیستم ضد سرقت، قفل درب ها را باز نمایید.
در صورت قرار داشتن سوئیچ خودرو در محل خود، 

دکمه های باز و قفل نمودن غیر فعال می باشند.
س���وئیچ را بیرون کشیده و س���پس درب ها را قفل 

نموده و یا قفل آنها را باز کنید.
حی���ن ق���رار داش���تن چ���راغ س���قفی در وضعیت 
»DOOR« در ص���ورت ب���از نمودن ه���ر کدام از 

درب ها، یا فش���ار دکمه کنت���رل از راه دور، چراغ 
س���قفی روشن می ش���ود. در صورت باز نشدن هر 
یک از درب ها با اس���تفاده از دکمه روی کنترل از راه 

دور، ظرف مدت 30 ثانیه چراغ خاموش می شود.
پس از بس���تن ی���ا باز نم���ودن درب، ظرف مدت 8 
ثانیه نور چراغ به تدریج کاهش می یابد. در صورت 
فشار دکمه قفل روی کنترل از راه دور پس از بستن 

درب، چراغ سقفی بالفاصله خاموش می شود.
پس از فش���ار دکمه باز کنن���ده روی کنترل از راه 
دور، ظ���رف مدت 30 ثانیه می توان درب خودرو را 
باز نمود، در صورت بازنکردن در خودرو، پس از 
گذش���ت 30 ثانیه هر چهار درب به طور اتوماتیک 

قفل می شوند.
یافتــن خودرو : عملکرد یافت���ن خودرو را می توان 
حین فعال بودن سیس���تم ضد س���رقت با فشردن 
مکرر دکمه قفل روی کنترل از راه دور یا نگهداشتن 
دکم���ه بی���ش از 2 ثانیه فعال نم���ود، در این زمان 
چراغ ه���ای راهنم���ا 15 ثانیه چش���مک زده و آژیر 
هشدار 15 بار به صدا در می آید )آژیرها با فواصل 
0/6 ثانی���ه و به م���دت 0/2 ثانیه طول می کش���ند(. 

ب���رای متوقف نمودن عملکرد، یک���ی از دکمه ها را 
فشار دهید )با فش���ار دکمه قفل، عملیات جستجو 
پایان یافته، درب ها به طور اتوماتیک قفل می شوند 
و با فشار دکمه باز، عملیات جستجو پایان یافته ، 

قفل درب ها به طور اتوماتیک باز  شود(.

تعویض باتری کنترل از راه دور |
دو قطعه باتری لیتیوم Cr2016 یا مشابه را استفاده 
نمایید. لطفاً ب���رای تعویض باتری به نمایندگی های 

مجاز شرکت بم خودرو مراجعه نمایید.

ÓÓÓÓتوجه
از باتــری کهنــه مراقبــت نمــوده و آن را از 

دسترس کودکان خارج نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
باتــری کهنــه را مطابق قوانیــن محلی دور 

بیاندازید.
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متوقف می شود.
باز نمودن : کلید تنظیم شیش���ه را کمتر از یک ثانیه 
به س���مت پایین فش���ار دهید تا شیش���ه درب به طور 

اتوماتیک باز شود.
با رها کردن کلید، عملیات متوقف می شود.

عملکرد اتوماتیک : |
بســتن : کلید تنظیم شیش���ه را به سمت باال فشار 
دهید، پس از بس���ته ش���دن کامل پنج���ره، موتور 
باال برنده متوقف خواهد ش���د. جهت جلوگیری از 
صدمه دیدن موتور، در صورت خراب شدن حسگر 
تشخیص بسته شدن شیشه، موتور باال برنده پس 
از 8 ثانیه به طور اتوماتیک متوقف خواهد شد. در 
صورت فش���ار کلید حین باال رفتن شیشه، شیشه 

در محل خود متوقف می گردد.
باز نمودن : کلید تنظیم شیشه را بیش از یک ثانیه 
به س���مت پایین فشار دهید. پس از باز شدن کامل 

پنجره، موتور پایین برنده متوقف خواهد شد.
جه���ت جلوگیری از صدمه دیدن موتور در صورت 
خراب ش���دن حسگر تش���خیص باز شدن شیشه، 

موتور پایین برنده پس از 8 ثانیه به طور اتوماتیک 
متوقف خواهد شد. 

درصورت فشار کلید حین باال رفتن شیشه، شیشه 
در محل خود متوقف می گردد.

زمان عملکرد کلید کنترل پنجره
موت���ور تنظی���م شیش���ه ح���دودًا ت���ا 60 ثانیه پس 
از خاموش ش���دن موت���ور به عملکرد خ���ود ادامه 
می دهد. در صورت بس���تن و قفل نمودن درب ها، 

عملکرد موتور شیشه ها متوقف خواهد شد.

بستن اتوماتیک )دو مرحله ای(: |
پس از قفل نم���ودن تمامی درب ها با اس���تفاده از 
کنترل از راه دور، دکمه قفل روی کنترل را مجددًا 
فش���ار دهید، پنجره های س���مت چپ جلو، راست 
جلو، چپ عقب و راس���ت عقب به ترتیب با فواصل 

0/5 ثانیه ای بسته خواهند شد.

عملکرد پنجره )سمت سرنشین( |
ب���ا کلید درب س���مت راننده یا سرنش���ین می توان 

شیشه پنجره سمت سرنشین را تنظیم نمود.

باز نمودن : کلید را به سمت پایین فشار دهید.
بستن : کلید را به سمت باال فشار دهید.

در صورت قفل نمودن شیش���ه س���مت سرنشین با 
استفاده از کلید درب سمت راننده نمی توان با شیشه 
س���مت سرنش���ین کار کرد، فقط با استفاده از کلید 

درب سمت راننده می توان آن را حرکت داد.

ÓÓÓÓتوجه
z  از قرارگیــری صحیــح قطب هــای »+« و

»-« باتری اطمینان حاصل نمایید.
z  جهت پیشگیری از زنگ زدگی، باتری را با

دست خیس تعویض نکنید.
z  جهــت پیشــگیری از عملکــرد نادرســت

کنتــرل از راه دور از دســت زدن یا تعویض 
بخش های آن خودداری نمایید.

z  نمــودن خــم  از  باتــری،  نصــب  حیــن 
الکترودها اجتناب نمایید. بخش های داخلی 
کنترل از راه دور را از هر گونه گرد و خاک، 

روغن و گریس دور نگهدارید.
z  درپــوش کنتــرل از راه دور را کاماًل محکم

نمایید.

پس از تعوی���ض باتری، عملکرد صحیح کنترل از راه 
دور را کنترل نمایید. در صورت عدم کار کردن کنترل 
از راه دور به نمایندگی های مجاز ش���رکت بم خودرو 

مراجعه نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
z  از تعویض یا دســتکاری ریمــوت کنترل

فرستنده نیروی کنترل از راه دور خودداری 
کنیــد )از نصــب ریمــوت کنترل فرســتنده 
فرکانس خودداری کنید(. اتصال خارجی یا 
اســتفاده از آنتن فرســتنده توسط خودتان 

ممنوع می باشد.
z  از ایجاد تداخل و یا پارازیت در ارتباطات

رادیویی قانونی حین اســتفاده از کنترل از 
راه دور خــودداری نمایید. در صورت ایجاد 
تداخــل، بالفاصلــه اســتفاده از کنتــرل را 
متوقف نموده و برای حذف تداخل، فواصل 
را تغییر داده، ســپس از کنتــرل از راه دور 

استفاده نمایید.
z  حیــن اســتفاده از کنتــرل از راه دوری که

بــا نیــروی امــواج رادیویی میکــرو فعالیت 
می کند، ایجاد تداخل از طرف ایســتگاه های 
رادیویــی یا دســتگاه های همانند تجهیزات 
علمی یا پزشــکی که با امــواج رادیویی کار 

می کنند، غیرقابل اجتناب می باشد.

�ÓÓبرقیÓباالبرÓشیشهÓکلید

عملکرد کلید درب ها |
کلید را در وضعیت »ON« قرار دهید.

عملکرد شیشه ها )سمت راننده( |
با اس���تفاده از کلید درب س���مت رانن���ده می توان 

تمامی شیشه ها را کنترل نمود.

عملکرد عادی : |
بســتن : کلید تنظیم شیشه را کمتر از یک ثانیه به 
س���مت باال فش���ار دهید تا به طور اتوماتیک شیشه 
درب بس���ته ش���ود. با رها ک���ردن کلی���د، عملیات 

کلید قفل شیشه ها
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غیر فعال نمودن اهرم تنظیم درب صندوق عقب |
پس از بس���تن درب صندوق عقب سوئیچ اصلی را 
درون قفل ج���ا زده و در خالف جه���ت عقربه های 
س���اعت بچرخانید. در این وضعی���ت اهرم کنترل 
درب صندوق عقب غیر فعال شده و درب صندوق 

عقب فقط با سوئیچ اصلی باز می شود.

�ÓÓموتورÓدرب

باز نمودن درب موتور  |

1. اهرم کنترل درب موتور را به ســمت باال بکشید 
تا درب موتور باز شود.

2.  دستگیره کمکی درب موتور در جلوی خودرو را 
به سمت باال بکشید.

3. جهــت باز ماندن درب موتور، میله نگهدارنده را 
همانند تصویر جا بزنید.

پی���ش از بس���تن درب موتور، عدم وج���ود ابزار یا 
دس���تمال درون محفظ���ه موتور را کنت���رل نمایید. 
میله نگهدارنده را جدا نموده، درب موتور را پایین 
آورده و با فاصله 30 س���انتی متری آزاد کرده و از 

قفل شدن آن اطمینان حاصل نمایید.

ÓÓÓÓتوجه
z  سیســتم برگشــت  اتوماتیک حین وجود

مانــع پنجره هــای برقــی عمل نمی کنــد، به 
شدت مراقب ایمنی باشید.

z  بــرای جلوگیری از بازی کــردن بچه ها با
شیشــه، با استفاده از کلید روی درب سمت 
راننده، پنجره برقی سمت سرنشین را قفل 

نمایید.
z  حین ترک خودرو، حتماً سوئیچ را با خود

بردارید.
z  ،عملگــر توقف موتــور پنجره های برقی

جهــت پیشــگیری از داغ شــدن بیش از حد 
بــوده و توقــف پنجره هــای برقــی بــرای 
مــداوم  از کارکــردن  پــس  مــدت کوتاهــی 
کامــاًل عــادی می باشــد. در صــورت عــدم 
عملکــرد پنجره های برقــی به مدت طوالنی 
بــا نمایندگی هــای مجاز شــرکت بم خودرو 

تمــاس    حاصــل  نماییــد.

�ÓÓعقبÓÓصندوقÓدرب

جه���ت باز نمودن درب صن���دوق عقب، کلید را داخل 
قفل جا زده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 
برای اطالع از جزئیات بیشتر مبحث » نکات سودمند 

حین بارگیری« در فصل سوم را مطالعه نمایید.
با فش���ار دادن درب صندوق عقب به سمت پایین آن 

را ببندید.

ÓÓÓÓتوجه
حیــن رانندگی درب صندوق عقب را بســته 
نگهدارید تا وسایل، درون صندوق عقب باقی 

مانده و دود اگزوز وارد خودرو نگردد.

اهرم بازکردن درب صندوق عقب |

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

اتوماتیک باز شود.

ÓÓÓÓاخطار
پیش از رانندگی از بستن و قفل نمودن درب 
موتــور اطمینان حاصل نماییــد. در غیر این 
صورت احتمال وقوع تصادف بر اثر باز شدن 

ناگهانی درب موتور وجود دارد.
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از  از کنترل  تنظیم سیستم ضد سرقت با استفاده 
راه دور

با فشار دکمه "  " روی کنترل از راه دور به مدت 
یک ثانیه عملکرد ضد سرقت را انتخاب نمایید. در 
به  این وضعیت، چراغ هشدار سیستم ضد سرقت 

آهستگی چشمک می زند.
در شرایط ذیل سیستم ضد سرقت غیر فعال می باشد:

z .هر کدام از درب ها باز باشد
آژی���ر به مدت یک ثانیه به ص���دا در می آید، پس از 
بس���تن درب سیستم ضد س���رقت را مجددًا فعال 

نمایید.

این طراحی سیس���تم ضد س���رقت ب���ا کیفیت باال، 
برای فعال ش���دن خودرو با اس���تفاده از کنترل از 

راه دور می باشد.
پس از فعال ش���دن سیستم ضد سرقت استارت عمل 
نکرده و چراغ نش���انگر امنیت به آهس���تگی چش���مک 
می زند. در صورتی که چیزی غیر عادی توسط سیستم 
شناسایی شود، چراغ های راهنما چشمک زده و آژیر به 
صدا در می آید. با فشار دادن دکمه "  "  روی کنترل 

از راه دور، این عملکرد غیر فعال می شود.
هنگامی که سیس���تم ضد س���رقت فعال می ش���ود، 
نمی ت���وان با ب���از نم���ودن قفل درب توس���ط کلید، 
سیس���تم را غیر فع���ال نمود یا موتور را اس���تارت 
زد. برای لغو عملکرد سیس���تم ضد س���رقت دکمه 
"  " را فش���ار داده و پس از آن می توان موتور 

را استارت زد.

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

مطالعه نمایید.

در صورت���ی ک���ه قفل درب ب���از ش���ود و عملکرد 
سیس���تم ضد سرقت 30 ثانیه پس از خارج نمودن 
س���وئیچ و بس���تن درب ه���ا، درب موت���ور و درب 
صن���دوق عقب به وس���یله فش���ار دادن دکمه روی 
کنترل از راه دور فعال نشود، سیستم ضد سرقت 
به ط���ور اتوماتیک فعال خواهد ش���ود. پس از آن 
چراغ ه���ای راهنما چش���مک زده و در صورتی که 
س���وئیچ خودرو را مجددًا درون مغزی سوئیچ جا 
بزنید، آژیر هشدار به صدا در خواهد آمد.  عملکرد 
سیس���تم ضد س���رقت پس از چرخاندن سوئیچ به 
وضعی���ت روش���ن »ON« به ط���ور اتوماتیک غیر 
فعال می ش���ود. عملکرد سیس���تم ضد س���رقت را 
می توان با فش���ار دکمه "  "  )طرح سیستم ضد 

سرقت معمولی( نیز غیر فعال نمود.

لغو عملکرد سیستم ضد سرقت |
دکم���ه "  " را فش���ار داده، قف���ل تمامی درب ها 
باز ش���ده و عملکرد سیس���تم ضد سرقت غیر فعال 

می گردد.

میله جک درب موتور در قس���مت نش���یمنگاه آن ، 
روی درب موت���ور دارای یک زبانه جهت جلوگیری 
از آزاد نشدن درب موتور، حین وزش باد می باشد. 
هنگام بس���تن درب موتور ابت���دا زبانه جک را آزاد 

کنید و سپس میله را بیرون بیاورید.

�ÓÓخودروÓسرقتÓضدÓسیستم

ÓÓÓÓتوجه
پیش از بســتن درب موتور عدم وجود ابزار 
یــا دســتمال، درون محفظه موتــور را کنترل 
نمایید. درب موتور را فقط پس از برداشــتن 
میلــه نگهدارنده ببندیــد، در غیر این صورت 

درب موتور کج خواهد شد.

در ش���رایط زیر و در صورتی که خودرو در معرض 
سرقت قرار گیرد، آژیر هشدار سیستم ضد سرقت به 

صدا در خواهد آمد.

z .هر کدام از درب ها باز شود

z .قرار گیرد »ON« سوئیچ در وضعیت روشن

z  اجزای کنترلی باتری یا سیس���تم ضد س���رقت
خودرو جدا شده و یا مجددًا متصل شود.

z .سوئیچ خودرو داخل مغزی قرار گیرد
در ص���ورت وق���وع موقعیت ه���ای زی���ر، جری���ان 
س���وخت قطع شده، آژیر هشدار به صدا در آمده و 
چراغ های راهنما چشمک می زنند. پس از 20 ثانیه 
آژیر متوقف ش���ده و پس از گذشت 10 ثانیه دیگر 
چراغ های راهنما نیز خاموش می شوند. برای قطع 
هش���دار و جریان مجدد سوخت دکمه باز کننده را 

فشار دهید.

تنظیمات دستی |

ÓÓÓÓاخطار
جهــت پیشــگیری از صدمــات جســمی بــر 
اثــر افتــادن درب موتور از محکــم بودن میله 

نگهدارنده اطمینان حاصل نمایید.

زبانه
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�ÓÓÓداخلیÓآینهÓوÓفرمانÓغربیلکÓ،ایمنیÓکمربندÓ،صندلی چراغ های نشانگر وضعیت عملکرد سیستم ضد سرقت :
z : سیستم ضد سرقت غیر فعال

چراغ های راهنما دو بار چشمک می زنند.

z : سیستم ضد سرقت فعال
چراغ های راهنما س���ه ب���ار چش���مک زده و چراغ 
هش���دار سیس���تم ضد سرقت به س���رعت چشمک 
می زند. هنگامی که سوئیچ خودرو در وضعیت روشن 

»ON« قرار گیرد، چراغ هشدار خاموش می شود.
هنگامی که عملکرد سیس���تم ضد سرقت غیر فعال 
می گردد، چراغ عقب س���قفی )در وضعیت درب ها 
»DOOR«( و چراغ س���وئیچ خ���ودرو به مدت 30 
ثانیه روش���ن ش���ده و پس از آن حت���ی در صورت 
بسته بودن درب ها، خاموش می شوند )مدت زمان 
روش���ن بودن این دو چ���راغ را می توان تغییر داد، 
جهت اطالع از جزئیات بیش���تر مبحث »سیس���تم 

ضد سرقت انتخابی« را مطالعه نمایید.
پس از غیر فعال شدن عملکرد سیستم ضد سرقت، 
در صورت عدم باز ش���دن هر ی���ک از درب ها طی 
مدت 30 ثانیه تمامی درب ها به طور اتوماتیک قفل 

شده و سیستم ضد سرقت مجددًا فعال می شود.

�ÓÓسوختÓمخزنÓدرپوش

1.  اهرم داخلی تنظیم درپوش باک سوخت را باال 
کشیده آن را باز نمایید.

حین سوختگیری موتور را خاموش نمایید.

2. دریچه مخزن ســوخت را بــاز نموده و در خالف 
جهت عقربه های ساعت بچرخانید. چند لحظه بعد 
آن را بیرون کشیده و از بدنه درپوش آویزان کنید.
پس از ب���از نم���ودن دریچه صدای ه���وای جزئی 
ش���نیده خواهد شد. پس از سوختگیری، دریچه را 
جا زده و در جهت عقربه های س���اعت بچرخانید تا 

با صدای کلیک قفل شود.

ÓÓÓÓاخطار
z  جهت پیشگیری از بیرون پاشیدن سوخت

حیــن بــروز تصــادف احتمالــی، از بســته 
بــودن محکم دریچه درپوش مخزن ســوخت 

اطمینان حاصل نمایید.
z  در صورت گم شــدن دریچه، آن را با دریچه

اصلی LF620 که فشار داخل مخزن را تنظیم 
می کند، تعویض نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
z  جهت پیشگیری از آتش سوزی بر اثر ایجاد

جرقه یا شــعله ، حین سوختگیری از قوانین 
تبعیت نمایید. 

z  ،بالفاصله پس از باز نمودن درپوش مخزن
دریچه را خارج نکنیــد، در غیر اینصورت در 
فصل تابســتان ، ممکن اســت سوخت تحت 
فشــار به بیرون پاشــیده ، منجر به صدمات 

جسمی جدی گردد.

�ÓÓÓصندلی

حین رانندگی، سرنش���ینان باید پشتی صندلی را در 
وضعی���ت صحیح قرار داده و به درس���تی از کمربند 

ایمنی استفاده نمایند.

ÓÓÓÓاخطار
z  پیش از نشستن تمامی سرنشینان و بستن

کمربندهای ایمنی خود، از رانندگی خودداری 
نمایید. نشســتن بر روی پشــتی صندلی تا 
شــده یا در میان بارها یا درون صندوق عقب 
نادرست است. در غیر این صورت، حین ترمز 
اضطــراری یا وقوع تصادف، احتمال صدمات 

جسمی جدی وجود دارد.
z  حین رانندگی، به سرنشینان اجازه ندهید

که بایستند یا بین صندلی ها حرکت کنند، در 
غیــر این صورت، در صورت ترمز اضطراری 
یا وقوع تصــادف، احتمال صدمات جســمی 

جدی وجود دارد. 

صندلی جلو |
نکات سودمند در مورد تنظیم صندلی

صندل���ی رانن���ده را به نحوی تنظی���م نمایید که به 
راحتی به پدال های زیر پا، غربیلک فرمان ، صفحه 
نشانگرها و کلیدهای روی جلو داشبورد دسترسی 

داشته باشید.

ÓÓÓÓاخطار
z  حیــن رانندگی از تنظیم صندلی خودداری

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

تصادف گردد.
z  حین تنظیم صندلی مراقب باشید، صندلی به

سرنشینان یا بارها برخورد نکند. 
z  پس از تنظیم صندلی برای اطمینان از قفل

شدن، صندلی را در محل خود به سمت جلو و 
عقب تکان دهید.
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�ÓÓسریÓپشت

جلو

پشت  رانندگی  از  پیش  راحتی،  و  ایمنی  برای 
سری ها را تنظیم نمایید.

باال کشیدن: پشت سری را به سمت باال بکشید.
پاییــن آوردن: دکم���ه ضامن قفل را فش���ار داده و 

پشت سری را به سمت پایین فشار دهید. 
پشت سری را می توان به سمت جلو و عقب حرکت 
داد. در صورت نیاز به انجام تنظیمات پشت سری 

را کشیده یا فشار دهید.
هرچه س���ر به پشت س���ری نزدیک تر باشد، تأثیر 
حفاظتی پشت سری بیش���تر خواهد شد. بنابراین 
از قرار دادن محافظ کمر، بالشتک و غیره بر روی 

پشتی صندلی خودداری نمایید.

�ÓÓعقبÓصندلیÓوسطÓکنسول

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

�ÓÓÓایمنیÓکمربند

نکات سودمند در مورد کمربند ایمنی  |
کمربندهای ایمنی خودرو برای افراد بزرگسال طراحی 
ش���ده اس���ت و کودکان باید در صندلی عقب نشسته و 

کمربند ایمنی خود را ببندند.

ÓÓÓÓاخطار
z  پــس از تنظیم صندلی، برای اطمینان از

قفل شــدن پشــتی صندلی ، به ســمت عقب 
تکیه دهید.

z  از قرار دادن اجســامی که در مکانیسم قفل
شــدن صندلی اختالل ایجاد کــرده و یا ممکن 
است اهرم تنظیم صندلی را به طور اتفاقی به 
سمت باال فشار داده، منجر به حرکت صندلی 

گردند، در زیر صندلی خودداری نمایید.
z  حین تنظیم صندلی از قرار دادن دست های

خــود در زیــر صندلــی یا نزدیــک بخش های 
متحرک صندلی خودداری نمایید. در غیر این 
صورت دست یا انگشتان شما صدمه خواهد 

دید.

�ÓÓجلوÓصندلیÓتنظیم

1 . اهرم تنظیم صندلی)نشیمنگاه(
وسط اهرم تنظیم صندلی را نگهداشته و به سمت 
باال بکشید، صندلی را با فشار اندک بدن به سمت 
عق���ب یا جلو ب���ه موقعیت مورد نظر فش���ار داده، 

سپس اهرم را رها کنید.

2.کلید چرخان تنظیم ارتفاع صندلی )از کف اتاق(
کلید چرخ���ان را چرخانده، صندلی را در موقعیت 

مورد نظر تنظیم نمایید.
3 . اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی

اهرم تنظیم پش���تی را به سمت باال بکشید. پشتی 
صندلی را در موقعیت مورد نظر قرار داده و سپس 

اهرم را رها کنید.

4 . اهرم تنظیم ضخامت محافظ کمر )آپشن(
اهرم تنظیم را به س���مت جلو و عقب حرکت داده و 

میزان محافظ کمر را تنظیم نمایید.

ÓÓÓÓتوجه
در صــورت وقوع تصادف بیشــترین میزان 
حفاظت از سرنشینان به نحوی میسر می شود 
که پشــتی صندلــی راننده و سرنشــینان در 
حالت مســتقیم قرار گرفته و بــه آن تکیه داده 
باشــند. در ایــن صورت کمربنــد ایمنی تمام 
حافظت خــود را ارائه خواهد داد. در صورتی 
که پشــتی صندلی بســیار باز شــده باشد و 
بدن به صندلی تکیه دهد، ممکن است کمربند 
ایمنی از روی ران های ســر خورده، به شــکم 
فشــار آورده و در نتیجه احتمال صدمه دیدن 

افزایش یابد.

عقب

ÓÓÓÓاخطار
z  قسمت میانی پشت سری را با باالی گوش

خود تنظیم نمایید.
z  از قفــل شــدن پشــت ســری در محــل خود

اطمینان حاصل نمایید.
z  از رانندگــی حین عدم وجود پشــت ســری

خودداری نمایید.



33 آشنایی با خودرو راهنمای مالک لیفان 32620

کمربند ایمنی دارای سه نقطه اتکا |

کمربند ایمنی را مطابق نیاز تنظیم نمایید.
تســمه را از مکانیــزم جمع کننده بیرون کشــیده، 
ســپس زبانه را در قفــل کمربند جــا زده و کمربند 

ایمنی را ببندید.
پس از قفل شدن کمربند ایمنی یک صدای »کلیک« 

شنیده می شود.
طول کمربند ایمنی براس���اس شکل بدن سرنشین و 

موقعیت صندلی به طور اتوماتیک تنظیم می شود.
در صورت ترمز اضطراری یا وقوع تصادف یا پیچیدن  

به س���مت جلوی سریع، مکانیزم جمع کننده، کمربند 
ایمنی را قفل می کند. حین رانندگی آهسته و آرام، کمربند 

ایمنی آزاد می شود تا به راحتی حرکت کنید.
در صورت���ی ک���ه کمربند ایمن���ی در مکانیزم جمع 
کننده گیر کرده و بیرون نمی آید، کمربند را محکم 

کشیده و سپس رها کنید.
هنگامی که بخش روی ش���انه کمربند ایمنی کاماًل 
کش���یده ش���ده، کمربند ایمنی در مح���ل خود قفل 
می ش���ود و در صورت کوتاه شدن، بیشتر بیرون 
نمی آید، کمربند ایمنی فقط پس از جمع شدن کامل 

و بیرون کشیده شدن، آزاد می شود.

ÓÓÓÓاخطار
z  پــس از قفــل نمــودن کمربنــد، از بســته

شــدن کامل و ایمن و تاب نداشــتن کمربند، 
اطمینان حاصل نمایید.

z  ،برای اطمینان از قفل شدن صحیح کمربند
از فروکردن اجسامی مانند سکه و گیره کاغذ 

درون قفل کمربند خودداری نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
z  در صورت عملکرد نادرست کمربند ایمنی

بالفاصله برای تعمیــر آن به نمایندگی های 
مجــاز شــرکت بم خــودرو مراجعــه نمایید. 
حیــن خــراب بــودن کمربنــد ایمنــی، از آن 
صندلی خاص اســتفاده نکنیــد، چرا که در 
صورت وقوع تصادف، سرنشــین یا کودک 
روی صندلی، محافظت نشــده و در معرض 

صدمات جسمی قرار می گیرد.

کمربند ایمنی مجهز به تنظیم کننده ارتفاع  |

ÓÓÓÓتوجه
لیفان به شــدت توصیه می کند کــه راننده و 
سرنشینان در همه حال کمربند ایمنی خود را 
ببندند. در غیر این صورت حین وقوع تصادف 
احتمال صدمات جسمی  و/ یا صدمات شدید 

جسمی افزایش می یابد.

بر طبق استاتیک تصادف، نشستن کودک در سمت 
راس���ت صندلی عقب از موقعیت امن تری نسبت به 

نشستن کودک در صندلی جلو برخوردار می باشد.
در صورت لزوم نشستن کودک در صندلی جلو، او 
باید با کمربند ایمنی و به طور صحیح مهار شود. 
در صورتی که کودک کمربند ایمنی نداشته باشد، 
حین وقوع تصادف، کیس���ه هوای سرنشین جلو که 
با س���رعت زیادی باز می ش���ود و می تواند منجر به 

صدمات جسمی جدی و یا حتی مرگ کودک گردد.
حین نشستن کودک در صندلی جلو یا عقب، ایستادن 

یا زانو زدن بر روی صندلی مجاز نمی باشد.
در صورت ترمز اضطراری یا وقوع تصادف کودک 
محافظت نش���ده در معرض صدمات جسمی جدی 

یا حتی مرگ ق���رار خواهد گرفت. همچنین کودکی 
ک���ه در بغل فرد دیگری ق���رار دارد، از ایمنی کافی 

برخوردار نمی باشد.

ÓÓÓÓاخطار
حیــن رانندگی، سرنشــینان بایــد بر روی 
صندلی نشســته و کمربند ایمنی خود را به 
طــور صحیح ببندند. در غیــر این صورت، 
حیــن ترمــز اضطراری یــا وقــوع تصادف، 
احتمــال صدمــات جســمی جــدی یــا مــرگ 

سرنشینان افزایش می یابد.

حین استفاده از کمربند ایمنی ازدستورالعمل های 
ذیل تبعیت نمایید :

z  هر کمربند ایمنی مخصوص یک نفر می باشد از
کمربند ایمنی نباید برای دو نفر، حتی دو کودک 

استفاده نمود.

z  از خ���م نم���ودن بی���ش از ح���د پش���تی صندلی
خودداری نمایی���د. کمربند ایمنی فقط حین قرار 
داشتن پشتی صندلی در وضعیت قائم بیشترین 

اث���ر حفاظت���ی خ���ود را دارا می باش���د )مبح���ث 
دستورالعمل های تنظیم صندلی را مطالعه نمایید(.

z  از تسمه کمربند ایمنی و قفل آن محافظت نمایید و
اجازه ندهید بین صندلی یا درب خودرو گیر کنند.

z  به طور مرتب سیس���تم کمربن���د ایمنی را کنترل
نمایید. ب���ه دنبال عالئم پریدگی، س���ایش، گیر 
ک���ردن کمربن���د بگردی���د. در صورت مش���اهده 
عالئم، بخ���ش صدمه دی���ده را تعویض نمایید، 
برداشتن یا بهسازی سیستم کمربند ایمنی غیر 

مجاز می باشد.

z  کمربند ایمنی را تمیز و خشک نگهدارید. کمربند
را ب���ا محلول صابون مالیم و آب ولرم بش���ویید. 
استفاده از سفیدکننده ها، رنگ کننده ها و ساینده ها 
ممنوع است. در غیر این صورت، صدمات جدی 
ب���ه کمربند ایمنی وارد می ش���ود )فصل 5 مبحث 

»تمیز نمودن داخل خودرو« را مطالعه نمایید(.

z  در صورت وقوع تصادف جدی، سیستم کمربند
ایمنی )ش���امل پیچ ها( باید تعویض گردد. حتی 
در صورتی که صدمات واضح نباش���ند، باز هم 

سیستم باید تعویض شود.
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ÓÓÓÓاخطار
در صورت شل بودن کمربند و قرار داشتن 
در مکانــی باالتــر، حیــن بــروز تصــادف 
کمربند به ســمت پایین ســرخورده، منجر 
به بروز صدمات جســمی جدی خواهد شد. 
کمربنــد را تا آنجا که ممکن اســت بر روی 

ران هــا قــرار دهیــد.

بــرای آزاد نمــودن کمربند ایمنی، دکمــه ضامن روی 
قفل را فشار دهید.

کمربند پیش کشنده صندلی های جلو |
)این سیستم در خودروهای تولیدی ایران وجود ندارد(

کمربند ایمنی پیش کشنده راننده و سرنشین جلو 
برای حفاظت از آنها در برابر تصادفات روبه جلو 

طراحی شده است.
بالفاصله پس از تش���خیص تص���ادف یا برخورد 
توسط کیسه هوا، سیستم جمع کننده، کمربند ایمنی 
را به سمت عقب می کشد و بدین نحو سرنشین جلو 

و راننده به عقب کشیده می شوند.
کمربند پیش کشنده جلو حتی در صورت عدم وجود 

سرنشین در صندلی جلو نیز عمل خواهد کرد.
در بعضی از تصادفات با س���رعت و زاویه خاص 
ممکن است کمربند ایمنی پیش کشنده و کیسه هوا 

همزمان عمل نکنند.

پــس از قرار دادن ســوئیچ خــودرو در وضعیت 
SRS روشــن  روشــن »ON«، چــراغ هشــدار 
شــده و بعــد از حــدود 5 ثانیــه خاموش شــده، 
بیانگــر عملکــرد صحیــح کمربنــد  ایــن حالــت 

پیش کشــنده می باشــد.
سیستم چراغ هشدار از ECU کیسه هوا، مجموعه 

کمربند ایمنی را در ارتفاع صحیح تنظیم نمایید.
بــاال بردن : دکمه تنظیم روی سیستم تنظیم ارتفاع 
کمربند را فشار داده و آن را به سمت باال بکشید.

پاییــن آوردن : دکم���ه تنظیم روی سیس���تم تنظیم 
ارتفاع را فشار داده و آن را پایین بکشید.

پس از تنظیم ارتفاع از قفل ش���دن سیستم در محل 
خود اطمینان حاصل نمایید.

بخش های روی پا و روی شــانه کمربند را تنظیم 
نماییــد.

کمربن���د ایمن���ی را تا آنج���ا که ممکن اس���ت روی 
ران های خود قرار دهید، از قرار دادن کمربند روی 

کمر خودداری نمایید. بخش روی شانه را باال کشیده 
و کمربند ایمنی را در محل صحیح تنظیم نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
z  در صــورت قــرار گرفتــن تســمه روی پای

کمربند در قســمت باالتر بدن و خالص بودن 
کمربند، حین بروز تصادف بر اثر سرخوردن 
بــدن از زیــر کمربنــد احتمال بــروز صدمات 
جســمی جدی بســیار زیاد اســت. تا آنجا که 
ممکن اســت بخش روی پای کمربنــد را روی 

ران ها قرار دهید.
z  برای ایمنی، بخش روی شانه کمربند را از

زیر بازوی خود عبور ندهید.

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

در صورتی که کمربند آهس���ته و به طور اتوماتیک 
جمع نمی ش���ود،  آن را بیرون کشیده و عدم وجود 
گره یا جمع ش���دگی را در آن کنترل نمایید. پس از 

برطرف شدن، کمربند جمع می شود.

ÓÓÓÓاخطار
z  از محکم بودن قفل کمربند و تاب نداشتن

آن اطمینان حاصل نمایید.
z  بــرای اطمینــان از قفــل شــدن صحیــح

کمربند، از فرو کردن اجســامی مانند ســکه 
و گیــره کاغــذ درون قفل کمربند خــودداری 

نمایید.
z  نادرســت کمربنــد در صــورت عملکــرد 

ایمنی، بالفاصله برای تعمیر آن به عاملیت 
مجــاز لیفــان مراجعــه نمایید. حیــن خراب 
بــودن کمربنــد ایمنــی، از آن صندلی خاص 

استفاده نکنید.

 گرفتن خالصی
کمربند

خیلی باال

 درحد امکان کمربند را بر
روی ران های خود ببندید
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چراغ نش���انگر نگه���داری سیس���تم کمربند ایمنی 
پیش کش���نده برای بی���ان رخ دادن خطا در عملکرد 
به راننده مورد اس���تفاده قرار می گیرد. هر کدام از 
موقعیت های زیر بیانگر وجود اش���کال در کیس���ه 
هوا ی���ا کمربند ایمنی پیش کش���نده می باش���د. در 
صورت ب���روز این موارد در اولی���ن فرصت ممکن 
جهت تعمیر خودرو به نمایندگی های مجاز شرکت 

بم خودرو مراجعه نمایید.

z  پ���س از قرار دادن س���وئیچ خودرو در وضعیت
روشن »ON« چراغ نش���انگر نگهداری روشن 

نشده یا روشن می ماند.

z  چراغ نش���انگر حین رانندگی روش���ن ش���ده یا
چشمک می زند.

z  عملکرد غیر ع���ادی کمربند ایمنی پیش کش���نده
منجر به باز نش���دن یا جمع نشدن کمربند ایمنی 

پیش کشنده خواهد شد.

در صــورت بروز موارد زیر جهــت تعمیر خودرو 
خــودرو  بــم  شــرکت  مجــاز  نمایندگی هــای  بــه 

مراجعــه   نماییــد.
z  بروز تص���ادف در یک���ی از بخش ه���ای جلوی

خودرو )در بخش  هاشور زده تصویر( که منجر 

به عملکرد کمربند ایمنی کشنده نشود.

z  خ���راش افت���ادن، صدم���ه دی���دن یا شکس���تن
مجموع���ه کمربند ایمنی کش���نده و یا اطراف آن 

به دالیل دیگر.

�ÓÓجلوÓسرنشینÓوÓرانندهÓ)هوایÓکیسه(Óایربگ

سیس���تم کیس���ه هوا یک سیس���تم محافظت تکمیلی 
)SRS( برای کمربند ایمنی می باشد. این سیستم قادر 
به فراهم آوردن حفاظت اضافی از سر و سینه راننده و 

کمربند پیش کشنده، شارژ کننده هوا، چراغ هشدار، 
سیم کشی و منبع تغذیه آن را کنترل می نماید )برای 
اطالع از جزئیات بیشتر بخش 5-1 مبحث »نگهداری 

از آژیرهای نشانگر و هشدار« را مطالعه نمایید(.

سیستم کمربند پیش کشنده جلو شامل مجموعه های 
زیر می باشــد کــه محل قرارگیری آنهــا را در تصویر 

مشخص شده است.
SRS 1 . چراغ هشدار

2 . مجموعه کمربند ایمنی پیش کشنده
ECU . 3 کیسه هوا )واحد کنترل الکترونیکی(

مجموعه کمربند ایمنی پیش کش���نده جلو توس���ط 

ECU کیسه هوا کنترل می شود.
هنگام عملکرد کمربند ایمنی پیش کش���نده، صدای 
عملکرد را می توان شنید و مقداری دود همانند گاز 

خارج می شود.
این گاز بی خطر بوده و نشانگر آتش سوزی نمی باشد.
حین عملکرد سیستم کمربند ایمنی پیش کشنده جلو، 
جمع کننده کمربند ایمنی در حالت قفل قرار می گیرد.

پ���س از تص���ادف و عمل ک���ردن مجموع���ه کمربند 
پیش کشنده ، باید کلیه قطعات کاماًل تعویض گردد.

ÓÓÓÓاخطار
انجــام تغییرات زیــر پیش از مشــورت با 
نمایندگی هــای مجــاز شــرکت بــم خــودرو 
تغییــرات  گونــه  ایــن  نمی باشــد.  مجــاز 
عملکــرد عــادی کمربند ایمنی پیش کشــنده 
تأثیــر  در موقعیت هایــی خــاص تحــت  را 

می گذارد.
z  نصب تجهیزات الکتریکــی همانند رادیو

ســیار فرســتنده و گیرنده، پخش کاست یا 
سی دی.

z  انجــام تعمیــرات بــر روی یــا در نزدیکی
مجموعه جمع کننده کمربند ایمنی جلو.

z .انجام تغییرات در سیستم تعلیق
z  جلــوی ســاختار  در  تغییــرات  انجــام 

خودرو.
z  نصب ســپر یا دیگر تجهیزات اضافی در

جلوی خودرو.
z  انجــام تعمیــرات بــر روی یــا در نزدیکی

گلگیر، بخش جلویی خودرو.

ÓÓÓÓاخطار
دســتکاری، بهســازی، جــدا کــردن و باز 
کردن مجموعه کمربند ایمنی پیش کشنده، 
حســگر کیســه هــوا و یــا سیم کشــی های 
اطــراف آن مجــاز نمی باشــد. در غیــر این 
صــورت، ممکــن اســت منجــر بــه عملکرد 
ناگهانــی کمربنــد ایمنی پیش کشــنده جلو 
شــده و یــا آن را از کار انداخته، در نهایت 

منجــر بــه    تصــادف  گــردد.
برای انجام هر گونه تعمیرات یا بهســازی 
بــه نمایندگی های مجــاز شــرکت بم خودرو  

مراجعه نمایید.
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شارژ هوا، چراغ هشدار، سیم کشی ها و منبع تغذیه 
را کنت���رل می نماید )بخ���ش 5-1 مبحث »نگهداری 

آژیرهای نشانگر و هشدار« را مطالعه نمایید(.

ÓÓÓÓتوجه
در صورت بروز موقعیت های ذیل، سیستم 
کیســه هــوا دچار مشــکل شــده و یا بســته 

است.
z  پــس از چرخانــدن ســوئیچ خــودرو بــه

وضعیت روشن "ON" چراغ هشدار روشن 
نمی شود.

z  پــس از چرخانــدن ســوئیچ خــودرو بــه
وضعیت روشــن "ON" ، با گذشت 5 ثانیه 
چــراغ هشــدار خامــوش نشــده یا چشــمک 

می زند، یا مجدداً روشن می شود.
z  پــس از قــرار دادن ســوئیچ خــودرو در

وضعیــت خامــوش چــراغ هشــدار مجــددًا 
روشن می شود.

z  حین رانندگی چراغ هشدار روشن شده یا
چشمک می زند.

ÓÓÓÓاخطار
در صــورت بــروز مــوارد فــوق بالفاصله 
بــه  هــوا  کیســه  تعمیــر  و  کنتــرل  بــرای 
بم خــودرو  شــرکت  مجــاز  نمایندگی هــای 

مراجعــه   نماییــد. 
در غیــر این صــورت حین بــروز تصادف 

سیســتم به درســتی عمل نمی کند.

شرایط باز شدن کیسه هوا |
کیسه هوا به نحوی طراحی شده که در شرایط زیر باز 
شود. سیستم کیسه هوا در صورت بروز تصادف رو 
به جلو با ش���دت خاص فعال می شود؛ کیسه هوا در 

صورت بروز تصادفات خاص فعال می شود.
به طور کلی، سیس���تم کیس���ه هوا برای باز ش���دن در 
تصادفات مالیم از جلو و از کنار، باال پریدن بخش عقب 

خودرو یا واژگون شدن خودرو طراحی نشده است.
در این مواقع راننده و سرنش���ین توس���ط کمربند 

ایمنی محافظت می شوند.
شرایط اصلی باز شدن کیسه هوا عبارتند از :

مقایس���ه ای دقیق بی���ن مقادیر داده ش���ده منحنی 
کاهش س���رعت ایجاد ش���ده در تصادف و مقادیر 
الزم به وس���یله ECU ایربگ )کیس���ه هوا( داشته 
باش���ید و س���پس قض���اوت نمایی���د. در صورتی 
که مقدار ایجاد ش���ده و س���یگنال کاهش س���رعت 
تش���خیصی کمت���ر از مقادیر تعریف ش���ده برای 
ECU ایربگ )کیس���ه هوا(باشد، حتی در صورت 
صدمه دیدن شدید خودرو در تصادف، کیسه هوا 

باز نخواهد شد.
با وجود این، به دالیل متفاوت و ش���رایط فیزیکی 
تصادف���ات و ب���رای حف���ظ ایمن���ی خ���ود، لطف���ًا 
دس���تورالعمل های کتابچه راهنما را به دقت دنبال 
نمایید تا از خودرو به طور صحیح اس���تفاده کنید، 
در غیر این صورت تأثیر کیسه هوا به میزان مورد 

انتظار نخواهد بود.

فرآیند حفاظتی کیسه هوا |
پس از فعال ش���دن سیس���تم کیس���ه هوا، هوا در 
لحظه وارد کیسه شده ، کیسه باز شده و در جلوی 

سرنشین جلو در تصادفات از جلو خودرو بوده و نقش 
مهمی در کاهش صدمات جسمی و مرگ دارد.

از آنجا که کیسه هوا تنها بخشی از نقش محافظتی در خودرو 
را بر عهده دارد، جایگزین کمربند ایمنی نمی باشد.

ع���الوه بر این به خاطر داش���ته باش���ید که سیس���تم 
کیس���ه ه���وا تنها هنگام���ی می تواند بیش���ترین نقش 
حفاظت���ی خود را اجرا کند ک���ه کمربند ایمنی به طور 
صحیح بسته ش���ده باشد. بنابراین برای ایمنی خود 
و دیگر سرنش���ینان توجه کافی به »توجه« و »نکات 

سودمند« در این بخش داشته باشید.

ÓÓÓÓتوجه
z  همیشه حین رانندگی، کمربند ایمنی خود

را ببندید.
z  در وضعیــت صحیــح بــر روی صندلــی

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

z  صندلی عقب برای کودکان زیر 12 ســال
موقعیت ایمن تری می باشد.

z  نصب و جدا کردن بخش های کیســه هوا
بدون اجازه لیفان مجاز نمی باشد.

اجزای تشکیل دهنده سیستم |
سیســتم کیســه هوای SRS شــامل مجموعه های 
زیر می باشد که محل قرارگیری هر کدام در تصویر 

مشخص شده است.

SRS 1 . چراغ هشدار
2 . مجموعه کیسه هوای سرنشین جلو

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

)کیسه هوا و دستگاه شارژ هوا(
ECU . 4 کیس���ه ه���وا )واحد کنت���رل الکتریکی(، 

شامل حسگر ایمنی و حسگر کیسه هوا

چراغ هشدار کیسه هوا |

سیســتم کیســه هوا توســط ECU مانیتور شــده 
و دارای یــک عملکــرد تشــخیص عیــب خــودکار 
می باشــد. چــراغ هشــدار روی صفحه نشــانگرها 

وضعیت سیستم را نمایش می دهد.
z  پس از قرار گرفتن س���وئیچ خ���ودرو در وضعیت

روشن، چراغ هشدار کیس���ه هوا به مدت 5 ثانیه 
روش���ن ش���ده و س���پس خاموش می ش���ود. این 
وضعیت بیانگر عملکرد صحیح سیستم می باشد.
سیس���تم چراغ هش���دار ECU ایربگ)کیسه هوا(، 
مجموعه کمربند ایمنی پیش کش���نده جلو، دستگاه 
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راننده و سرنش���ین جلو قرار می گیرد. سرنشینان 
درون کیسه باد ش���ده قرار گرفته و در نتیجه جلو 
آم���دن آنها کاه���ش می یاب���د و در نهایت صدمات 
وارده به سر، گردن و سینه راننده و سرنشین جلو 

کم می شود.
ب���از ش���دن کیس���ه ه���وا در لحظ���ه ای از ثانیه رخ 
می دهد، بنابراین کیس���ه هوا قادر به فراهم آوردن 
حمایت کافی از راننده و سرنشین جلو در صورت 

وقوع تصادف می باشد.
باز ش���دن کیس���ه ه���وا ص���دای ش���دیدی ایجاد 
می کند، اما در اغلب موارد باعث صدمات جسمی 
سرنش���ینان نمی ش���ود )امکان زنگ زدن گوش یا 
کاهش ش���نوایی در کوتاه مدت وجود دارد. با این 
وجود، این مش���کالت به زودی برطرف می شوند(. 
هوای ایجاد ش���ده بر اثر باز شدن کیسه هوا بوی 
خاصی داش���ته و ممکن اس���ت بر روی اش���تهای 
ش���ما تأثیر بگ���ذارد. با این وجود، این گاز س���می 
نمی باشد. حین باد شدن کیسه، دودی از کیسه به 
هوا خارج می ش���ود که کاماًل عادی است. این دود 

منجر به آتش سوزی نمی گردد.

مواقعی که کیسه هوا باز نخواهد شد |

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

خودرو به زیر خودرو یا اجسام دیگر برود.

خودرو از جوانب به دیوار برخورد کند.

عقب خودرو به خودروی دیگر برخورد کند.

جوانب خودرو به خودروی دیگر برخورد کند.

کیس���ه هوای SRS ممکن اس���ت در صورت وقوع 
تصادفات���ی ک���ه خ���ودرو از جوان���ب ی���ا عقب با 
خودروی دیگر برخورد کند، خودرو واژگون شود 

یا به آهستگی تصادف کند باز نشود.

امکان بازشــدن کیســه هوا در بعضــی از موارد  |
ذیل وجود دارد

خودرو واژگون شود یا روی یکی از کناره های 
خود بیافتد.

برخورد خودرو به لبه جوی ها یا دیواره های 
کنار خیابان.

افتادن خودرو در چاله عمیق.

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

حین پایین آمدن از شیب، زیر خودرو به 
زمین برخورد کند.
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ÓÓÓÓاخطار
z  حین فروش خودرو تمامی وســایل داخل

خودرو را به مالک جدید تحویل دهید. لطفاً 
به خاطر داشــته باشید که در صورت بسته 
بودن کیســه هوا، این مــورد را نیز به مالک 

جدید اطالع دهید.
z  ریختــن دور  و  جداســازی  صــورت  در 

قطعــات خــودرو و سیســتم کیســه هــوا، 
موارد ایمنی و دســتورالعمل قراضه ســازی 
را رعایــت نماییــد. قراضه ســازی خــودرو 
می بایســت توســط نمایندگی هــای مجــاز 
شــرکت بم خودرو و یا شــرکت های مشــابه 

انجام گردد.
z  سیســتم کیســه هــوا می توانــد تداخــل

الکترومغناطیسی و پارازیت ایجاد نمایید. 
بــا وجود این، برای پیشــگیری از تصادف، 
از خودرو در محیط الکترومغناطیسی مجاز 

توسط کشور استفاده نمایید.
z  براساس LF620 کیسه هوا خودرو لیفان

موقعیت هــای خطرناک و شــرایط جاده ای 
کشور ایران طراحی شده است.

ÓÓÓÓاخطار
بــا وجود این برای پیشــگیری از تصادف 
از عبــور روی دســت انداز های شــدید یــا 
رانندگــی در جاده هــای بســیار ناهمــوار 

خــودداری  نماییــد.

موارد دیگر  |
z  در صورت فروش یا اسقاط کردن خودرو، این

کتابچ���ه راهنما را به دقت مطالع���ه نموده و در 
مورد سیس���تم کیس���ه هوا به راننده و یا واحد 
اس���قاط کردن خودرو اطالع داده، خواندن این 

دفترچه را به آنها توصیه نمایید.

z  از تماس مس���تقیم با بخش های کیس���ه هوای
باز شده خودداری نمایید )در غیر این صورت 
ممکن اس���ت دچ���ار س���وختگی یا مس���مویت 
ش���وید(. جداس���ازی کیس���ه هوا می بایس���ت 
توس���ط نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو 
انجام گردد. پس از باز ش���دن کیسه هوا آن را 

تعوی���ض   نمایی���د.

z  کیس���ه هوا تنه���ا در برخی تصادف���ات از روبه
رو ب���ا قدرت کافی باز می ش���ود. در صورت باز 
نش���دن کیس���ه هوا اشکالی در سیس���تم وجود 
ندارد، صدم���ات وارده به خ���ودرو یا تعمیرات 
نادرس���ت می تواند عملکرد صحیح کیسه هوا را 

دچار اشکال نماید.

در مواقع ذیل با عاملیت مجاز لیفان تماس حاصل 
نمایید :

z SRS باز شدن کیسه هوای

ÓÓÓÓاخطار
z  کیســه هــوا و بــاز شــدن آن مخصــوص

ایــن خــودرو طراحی شــده اســت، هرگونه 
انــدازه  تعلیــق،  سیســتم  در  دســتکاری 
الســتیک ها، ســپر، شاســی ها و سیســتم 
کیســه هوا بر عملکرد آن تأثیر منفی خواهد 
گذاشــت. عالوه بر این قرار دادن هر کدام از 
اجــزای سیســتم ایربــگ در خودرویی دیگر 
غیر مجــاز می باشــد. در غیر ایــن صورت، 
سیســتم کیســه هوا غیر فعال شده و منجر 

به صدمات جسمی می گردد.
z  حین رانندگی کمربند ایمنی را بســته و

به طور صحیح بر روی صندلی بنشینید. 
در غیــر ایــن صــورت، احتمــال صدمــات 
جســمی حین بروز تصادفاتــی که منجربه 
بازشــدن کیســه هــوا می گردنــد، افزایش 

می یابــد.
z  25 cm راننــده موظــف اســت حداقــل

فاصله بین قفســه ســینه خــود و غربیلک 
فرمــان قــرار دهــد، در ایــن صــورت بــاز 
شــدن کیســه هوا حداکثر تاثیر را خواهد 

داشــت.

ÓÓÓÓاخطار
z  از قراردادن یا چســباندن هر گونه وســیله

بــر روی محدوده غربیلک فرمــان ، اطراف آن 
و در نزدیکی کیسه هوای سرنشین خودداری 
نمایید. از دســتمال کمــی مرطوب برای تمیز 
نمــودن این دو محدوده اســتفاده نمــوده و از 

ضربه زدن به آنها خودداری نمایید.
z  ،نشســتن کودکان بــر روی صندلی جلو

بدون محافظ ممنوع می باشد. حین باز شدن 
کیســه هوا بر اثــر تصادف، احتمــال ورود 
صدمات جســمی جدی و یا حتی مرگ کودک 

وجود دارد.
z  هیچ گونه جســم، حیوان یا فردی نباید در

فاصلــه بین راننده و کیســه هوا قــرار گیرد. 
نشســتن کــودکان در آغوش بزرگســال روی 

صندلی جلو، بسیار خطرناک است.
z  از قراردادن و نصب وسایل جانبی همانند

نگهدارنده تلفن همراه، لیوان، زیرسیگاری 
و ایــن قبیــل روی و در محــدوده کیســه هوا 
خــودداری نماییــد. در غیــر ایــن صــورت 
احتمال صدمات جسمی حین باز شدن کیسه 

هوا افزایش می یابد.

ÓÓÓÓاخطار
z  کیســه مجموعــه  در  تغییــر  گونــه  هــر 

هوا، شــامل برچســب های مربوطــه ممنوع 
می باشد.

z  انجام هرگونه عملیات تعمیری، جداسازی
و نصب، بر روی اجزای محل قرارگیری کیسه 
هــوا )هماننــد غربیلک فرمان( باید توســط 
نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو انجام 

گردد.
z  سیســتم کیســه هوا را تا 10 سال پس از

ســاخت خودرو )نوشته شده بر روی اوراق 
خــودرو و برچســب داخــل محفظــه موتور( 
تعویض نمایید. انجام تعویض باید توسط 
نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو انجام 
گــردد )در صــورت تعویــض هــر کــدام از 
قطعات کیسه هوا پیش از این تاریخ، اوراق 

مربوطه را تهیه نمایید(.
z  کیســه هوا فقط یکبــار قادر به محافظت

از شــما می باشــد. پــس از بــاز شــدن یــا 
صدمه دیدن کیســه هوا، باید کلیه قطعات 
سیســتم ECU ایربــگ و کیســه های هــوا 

تعویــض   گردنــد.
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ÓÓÓÓاخطار
از تنظیم آینه بغل حین رانندگی خودداری 
نمایید. این عمل ممکن اســت منجر به فرمان 

دادن نادرست و در نتیجه تصادف گردد.

کلید آینه بغل الکتریکی |

آینه بغل الکتریکی را توسط این کلید تنظیم نمایید.
1 . کلی���د انتخاب، ب���رای انتخاب آین���ه بغل مورد 
نظر جهت تنظیم به کار می رود. برای انتخاب آینه 
س���مت چپ کلی���د )L( و برای انتخاب آینه س���مت 

راست کلید )R( را فشار دهید.

2 . کلی���د تنظی���م، برای تنظی���م آینه بغ���ل به کار 
می رود. کلید را در جهت مورد نظر فشار دهید.

حین قرار داش���تن س���وئیچ خ���ودرو در وضعیت 
»ON« یا »ACC« می توان آینه را تنظیم نمود.

ÓÓÓÓتوجه
در صــورت یــخ زدن ســطح آینــه، آن را 
نتراشــیده یا بــا آن کار نکنید. یخ ســطح 
آینه را با اسپری یخ زدایی یا دیگر روش ها    

پــاک  کنیــد.

ÓÓÓÓاخطار
z  حیــن حرکــت آینــه جهــت جلوگیــری از

صدمات جســمی یا آسیب به آینه، از دست 
زدن به آن خودداری نمایید.

z  از رانندگــی حین خم بودن آینــه خودداری
نمایید. آینه های سمت راننده و سرنشین جلو 

را باز نموده و بطور صحیح تنظیم کنید.

�ÓÓ)عقبÓدید(ÓوسطÓداخلیÓآینه

آینــه دید عقب را بــه نحوی تنظیم نمایید که پشــت 
خودرو را در آینه ببینید.

حین رانندگی در ش���ب برای کاهش درخش���ش نور 
چراغ های جل���وی خودروهای پشت س���ر، آینه را در 

جهت 2 تصویر تنظیم نمایید.
اهــرم در وضعیــت 1 حیــن رانندگــی در روز : آینه 
عقب در این وضعیت دید خوبی را فراهم می آورد. 
اهرم در وضعیت 2 حین رانندگی در شــب : جهت 

z  محل قرارگیری کیس���ه هوا روی غربیلک فرمان
یا کیسه هوای سرنشین جلو )بخش هاشور زده 
در تصویر( خراش���یده، پاره ش���ده یا صدمات 

دیگر دیده باشد.

�ÓÓفرمانÓغربیلک

غربیلک فرمان را با دســت نگهداشــته و اهرم تنظیم 
ســتون غربیلــک را بــه ســمت پاییــن فشــار دهیــد، 
غربیلــک فرمــان را به میزان مورد نیــاز خم نموده و 

سپس اهرم تنظیم غربیلک را قفل نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
z  حین رانندگــی از تنظیــم غربیلک فرمان

بــه  ایــن عمــل منجــر  خــودداری نماییــد. 
فرمان گیری اشــتباه شده و در نتیجه منجر 

به تصادف می گردد.
z  پس از تنظیم، غربیلک فرمان را به باال و

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

سیستم فرمان هیدرولیک |
در صورت خاموش ش���دن موتور، سیستم فرمان 
هیدرولی���ک عم���ل نخواهد ک���رد. بنابرای���ن برای 
چرخاندن غربیلک فرمان به نیروی بیش���تری نیاز 
می باش���د. حین رانندگی موتور را متوقف نکنید ، 
چرا که باع���ث از کار افت���ادن هیدرولیک فرمان و 
بروز حادثه می ش���ود. عالوه بر این به طور مرتب 

میزان روغن فرمان هیدرولیک را کنترل نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
در خودروهــای مجهز به فرمان هیدرولیک، 
فرمــان را تا آخرین حــد نچرخانید ، چرا که 
پمــپ فرمــان هیدرولیــک بدلیــل روانکاری 

نامناسب صدمه خواهد دید.

�ÓÓ)جانبی(ÓالکتریکیÓبغلÓآینه

آینه بغل را بــه نحوی تنظیم نمایید تا بتوانید کنار 
خودرو خود را در آن ببینید.
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حسگر میزان نور خورشید در باالی جلو داشبورد 
و سمت راننده قرار گرفته  است.

از قرار دادن اجس���ام بر روی جلو داش���بورد و یا 
چسباندن آنها روی شیشه جلو خودداری نمایید. 
در غیر ای���ن صورت عملکرد عادی حس���گر تحت 

تأثیر قرار خواهد گرفت.
در صورت عملکرد سریع یا کند و غیر عادی چراغ های 
اتوماتیک، جهت تنظیم آنها ب���ه نمایندگی های مجاز 

شرکت بم خودرو مراجعه نمایید.

کلید تنظیم جهت تابش چراغ های جلو )انتخابی( |

کلی���د تنظیم جهت چراغ های جل���و را بچرخانید تا 
سطح نور چراغ ها تنظیم شود.

در صورت چرخاندن س���وئیچ خودرو از وضعیت 
روش���ن »ON« به تجهیزات جانب���ی »ACC« یا 
قف���ل »LOCK« ، چراغ های جلو به طور اتوماتیک 
خاموش می ش���وند. در صورت تمایل به روش���ن 
شدن مجدد چراغ ها مجددًا سوئیچ را در وضعیت 

روشن »ON«قرار دهید.

ÓÓÓÓاخطار
بــرای جلوگیــری از خالــی شــدن باتری ها، 
حین خاموش بودن موتور از روشــن گذاشتن 

چراغ ها به مدت طوالنی خودداری نمایید.

نــور باال/ نور پایین: برای اس���تفاده از نور باال، 
دس���ته راهنما را در وضعیت چراغ های جلو قرار 
داده و به س���مت جلو )وضعیت 2( فشار دهید و 
برای اس���تفاده از نور پایین، دسته راهنما را 

افزایش میزان تش���خیص آین���ه و همچنین کاهش 
درخش���ش چراغ های خودرو پشت سر اهرم را در 

این وضعیت قرار دهید.

ÓÓÓÓاخطار
حین رانندگی از تنظیم آینه عقب خودداری 
نماییــد، در غیر ایــن صورت امــکان فرمان 

دادن اشتباه و تصادف وجود دارد.

�ÓÓآفتابگیرÓپشتÓآینه

داخــل آفتابگیــر راننده و سرنشــین جلــو یک آینه 
قــرار دارد.

جهت اســتفاده از آینــه، آفتابگیر را پایین کشــیده، 
پوشش روی آینه را کنار بکشید.

�ÓÓعقبÓکنÓگرمÓوÓکنÓپاکÓبرفÓ،هاÓچراغ

�ÓÓراهنماÓهایÓچراغÓوÓجلوÓهایÓچراغ

چراغ های جلو : |
با قراردادن دس���ته راهنم���ا در وضعیت های ذیل 

چراغ ها را روشن نمایید.
وضعیت AUTO«(1«(: چراغ های جلو، چراغ های 
موقعیت، چراغ پالک راهنمای رانندگی، چراغ های 
عقب و چراغ نشانگر روی صفحه نشانگرها روشن 
می شوند. براس���اس میزان روشنایی محیط اطراف 

چراغ ها به طور اتوماتیک روشن می شوند.
وضعیت2 :چراغ های موقعیت، چراغ پالک راهنمایی 
رانندگ���ی، نور داش���بورد، چراغ های عق���ب و چراغ 

نشانگر روی صفحه نشانگرها روشن می شوند.
وضعیت 3: چراغ های جلو و تمامی چراغ های فوق 

روشن می شوند.
حین وارد شدن به مکان هایی که نیاز به روشنایی 
دارند همانند تونل های تاریک و یا پارکینگ دس���ته 

راهنما را در وضعیت 3 یا 1 قرار دهید.
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�ÓÓترمزÓسومÓچراغ

این چراغ حین فش���ار دادن پدال ترمز، برای هشدار 
به راننده های پشت سر و جهت پیشگیری از تصادف 

به همراه چراغ ترمز عقب روشن خواهد شد.

�ÓÓجلوÓشکنÓمهÓچراغ

برای روش���ن نمودن چراغ مه ش���کن جلو، کلید مدور 
دس���ته راهنما را به س���مت باال بچرخانید. همراه با 
روش���ن شدن چراغ های موقعیت، چراغ مه شکن جلو 

نیز روشن می شود.
چراغ نشانگر چراغ مه شکن جلو روی صفحه نشانگر ها، 

روشن شدن چراغ مه شکن جلو را بیان می کند.

�ÓÓعقبÓشکنÓمهÓچراغ

برای روشن نمودن چراغ مه شکن عقب، کلید مدور دسته 
راهنما را به سمت چپ بچرخانید.

حین قرار دادن کلید در وضعیت چراغ مه شکن عقب، 
چراغ مه شکن جلو و عقب همزمان روشن می شوند.

�ÓÓجلوÓسقفیÓچراغ

برای روشن نمودن چراغ سقفی جلو، کلید را همانند 
تصویر به سمت چپ و راست بچرخانید.

کلیــد چــراغ ســقفی جلــو دارای موقعیت هــای ذیــل 
می باشد :

»ON«: چراغ سقفی جلو روشن می گردد.

در وضیع���ت  1 ق���رار دهی���د.
چراغ نش���انگر ن���ور باال )آبی رن���گ( روی صفحه 
نشانگرها، روشن بودن چراغ های جلو در وضعیت 

نور باال را نشان می دهد.
سیگنال س���بقت )وضعیت 3(: دسته راهنما را به 
س���مت فرمان بکش���ید، در این وضعیت چراغ های 
جلو چش���مک خواهند زد، پس از رها کردن دسته 
راهنما، چراغ های جلو نور باال درخشیده و سپس 

خاموش می شوند.
در صورت���ی ک���ه کلی���د را در وضعی���ت خاموش 
»OFF« هم ق���رار دهید، چراغ های جلوی نور باال 

نیز چشمک خواهند زد.

چراغ های راهنما |
پیش از روش���ن نمودن چراغ های راهنما، دس���ته 
راهنما را به س���مت باال یا پایین حرکت داده و در 

وضعیت 1 قرار دهید.
سوئیچ باید در وضعیت روشن »ON« قرار داشته 
باش���د. پس از حرکت در مسیر مستقیم چراغ های 
راهنم���ا به ط���ور اتوماتیک خاموش می ش���وند. با 
وجود این در صورتی که پس از تعویض خط چراغ 
راهنما خاموش نش���د، آن را با دس���ت به وضعیت 

عادی برگردانید.
حین تغییر خط مس���یر دس���ته راهنما را به سمت 
باال یا پایین وضعیت فش���ار )وضعیت 2( حرکت 
داده و ت���ا پای���ان تغیی���ر الین در ای���ن وضعیت 

داری���د. نگه 
در صورتی که چراغ نش���انگر چراغ راهنما )سبز 
رنگ( روی صفحه نش���انگر با س���رعت بیشتر از 
معمول چش���مک بزن���د، المپ چراغ ه���ای راهنما 

جلو یا عقب یا چراغ های جلو س���وخته اس���ت.

�ÓÓاضطراریÓهایÓچراغ

کلیــد مــورد نظر را فشــار دهید تــا تمــام چراغ های 
نمــودن  خامــوش  بــرای  بزننــد،  چشــمک  راهنمــا 

چراغ های اضطراری کلید را مجددًا فشار دهید.
در صورت���ی که خودرو در مکانی که تص���ادف رخ داده 
متوقف شده است، چراغ های اضطراری را روشن  نمایید.

س���عی کنید خودرو در نقط���ه ای ایمن و دور از جاده 
اصلی پارک کنید.

حین روش���ن بودن چراغ های اضطراری، چراغ های 
راهنما عمل نخواهند کرد.

ÓÓÓÓتوجه
برای پیشگیری از خالی شدن باتری، حین 
خاموش بودن موتور از روشــن نگهداشــتن 

طوالنی مدت چراغ ها خودداری نمایید.
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وضعیــت 4 : در صورت نیاز به ی���ک حرکت رفت و 
برگش���ت برف پاک کن، اهرم دسته برف پاک کن را به 

سمت فرمان کشیده و رها کنید.
فواصل زمانی بین حرکت رفت و برگشت برف پاک کن 
را می ت���وان با چرخاندن کلید س���مت راس���ت تنظیم 

نمود.
حین قرار داش���تن کلید در وضعی���ت )INT( 1 برای 
پاشیدن محلول تمیز کننده بر روی شیشه جلو، اهرم 

را به سمت فرمان بکشید.
پس از پاش���یدن مایع شیشه ش���وی بر روی شیشه، 

دسته برف پاک کن را رها کنید.
در هوای س���رد زمس���تان، ابت���دا از اس���پری یخ زدا 

استفاده نموده و سپس شیشه را تمیز نمایید. 

این عمل از یخ زدن مایع تمیز کننده بر روی شیش���ه 
جلوگی���ری می نماید در غیر این صورت دید شیش���ه 

جلو کم خواهد شد.

ÓÓÓÓتوجه
حین خشک بودن شیشه جلو از برف پاک کن 
اســتفاده نکنید، در غیر این صورت شیشــه 
خراشــیده شــده و عمر مفید برف پاک کن نیز 

کاهش می یابد.

�ÓÓعقبÓشیشهÓکنÓگرمÓکلید

جهت جلوگیری از تخلی���ه باتری ها، هنگام خاموش 
بودن موتور از گرم کن شیشه عقب استفاده نکنید.

برای رفع بخار یا برفک زدایی شیش���ه عقب این کلید 
را فشار دهید.

سوئیچ خودرو باید در وضعیت روشن »ON« قرار 
داشته باشد.

س���یم های گرم کننده درون شیش���ه عقب به سرعت، 
س���طح شیش���ه را تمیز خواهند کرد. چراغ نش���انگر 
روشن ش���ده، عملکرد گرم کن را نش���ان می دهد. با 

فشار مجدد دکمه، گرم کن غیر فعال خواهد شد. 
پس از 15 دقیقه کار کردن، گرم کن به طور اتوماتیک 

خاموش خواهد شد.

»OFF«: چراغ سقفی جلو خاموش می گردد.
»DOOR«: چراغ س���قفی جلو حین باز شدن هر 
یک از درب ها روش���ن ش���ده و پس از بستن تمام 

درب ها و گذشتن 13 ثانیه خاموش می شود.

�ÓÓروشناییÓسیستم

 »DOOR« حی���ن قرار داش���تن کلی���د در وضعی���ت
)درب ها( در ص���ورت باز کردن هر ی���ک از درب ها، 
چراغ سقفی روشن می شود. پس از بسته شدن تمام 
درب ها و گذشتن 8 ثانیه چراغ به مرور ضعیف شده 

و طی 5 ثانیه خاموش می شود. 
ب���ا وجود این در مواقع ذیل چراغ س���قفی، بالفاصله 

خاموش می شود.

z  تمام درب ها حین قرار داش���تن سوئیچ خودرو
در وضعیت روشن »ON« بسته شوند.

z  با اس���تفاده از کنترل از راه دور، تمامی درب ها
بسته و قفل شوند.

در این ش���رایط همزمان با باز نمودن قفل درب ها با 
اس���تفاده از کنترل از راه دور، با وجود اینکه تمامی 
درب ها هنوز باز نشده اند، چراغ سقفی عقب و چراغ 

نشانگر سوئیچ خودرو پس از حدود 30 ثانیه روشن 
می شوند.

�ÓÓفرمانÓقفلÓچراغ

برای دیده شــدن آســان ســوئیچ خودرو، پس از باز 
شــدن درب جلو سمت چپ، چراغ نشانگر مغزی قفل 

فرمان روشن می شود.
z  پس از خارج نمودن س���وئیچ، چراغ نشانگر به

مدت 15 ثانیه روشن می ماند.

z  چراغ نش���انگر بالفاصله پس از جا زدن سوئیچ
خودرو خاموش می شود.

z  پ���س از باز نمودن قفل درب ه���ا با کنترل از راه
دور، حت���ی در صورت عدم ب���از نمودن درب ها 

چراغ نشانگر سوئیچ روشن می شود.

�ÓÓجلوÓشیشهÓشویÓشیشهÓوÓکنÓپاکÓÓبرف

بــرای اســتفاده از برف پاک کن شیشــه جلو، دســته 
برف پاک کن را مطابق تصویر به موقعیت مورد نیاز 

حرکت دهید.
سوئیچ خودرو باید در وضعیت روشن »ON« قرار 

داشته باشد.

تنظیمات سرعت محل کلید مدور موقعیت اهرم

تایمردار INT وضعیت 1

سرعت کم LO وضعیت 2

سرعت زیاد HI وضعیت 3

متناوب MIST وضعیت 4
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ÓÓÓÓتوجه
z  ترموستات سیســتم خنک کننده موتور را

خــارج نکنید، در غیر این صورت موتور بیش 
از حد داغ می شــود. ترموســتات جهت کنترل 
دمــای  مایع خنک کننــده و نگهداشــتن دمــای 

موتور، در محدوده کاری مجاز می باشد.
z  حین داغ شدن بیش از حد موتور ، به رانندگی

ادامه ندهید. فصل 4 مبحث " داغ شدن بیش از 
حد موتور" را مطالعه نمایید.

�ÓÓدورسنج

دورس���نج می���زان دور در دقیقه موت���ور را در واحد 
»rpm« را نمایش می ده���د. عملکرد این درجه برای 
نمایش زمان صحی���ح تعویض دنده جهت جلوگیری 
از خاموش کردن ناگهان���ی موتور یا گردش بیش از 

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

و مصرف سوخت افزایش می یابد.

ÓÓÓÓاخطار
جهت جلوگیری از وارد آمدن صدمات جدی 
به موتور، اجازه ندهید عقربه دورســنج در 

محدوده قرمز قرار گیرد.

�ÓÓسفرÓسنجÓمسافتÓوÓکیلومترشمار

صفحه نمایش حاوی اطالعات ذیل می باشد :
1. کیلومترشمار )ODO( کل مسافت طی شده را 

نمایش می دهد.
2. مسافت س���نج س���فر )TRIP( پس از تنظیم بر 
روی صفر، کل مس���افت طی شده تا Km 1000 را 

نشان داده و مجددًا صفر می شود.
3. با فشار دکمه صفر، مسافت سنج سفر را صفر 

نمایید.

�ÓÓهشدارÓوÓنشانگرÓهایÓچراغ

�ÓÓÓÓسوختÓنشانگر

)دارای عملکرد هشدار سوخت(

حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن 
»ON« این درجه میزان سوخت درون مخزن سوخت 

را نمایش می دهد.
»F« تقریباً پر ..... درجه نزدیک

»E« تقریباً خالی ..... درجه نزدیک
    چــراغ نشــانگر بــرای ســوختگیری – چراغ 

هشدار زرد رنگ سوخت روشن می شود.
درجه نشانگر میزان سوخت حین ترمز گرفتن، گاز دادن یا 
دور زدن بدلیل حرکت سوخت درون باک جابجا می شود.
به  شروع  نمایشگر  خط  سوخت،  اتمام  هنگام  در 

چشمک زدن می کند.

�ÓÓÓموتورÓکنندهÓخنکÓمایعÓدمایÓنشانگر

)دارای عملکرد هشدار دمای مایع(

حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن 
را  موتور  خنک کننده  مایع  دمای  درجه  این   »ON«

نشان می دهد.

 - هشــدار بــرای دمای مایع خنک کننــده )چراغ 
روشن قرمز بیانگر عملکرد نادرست موتور می باشد. 

برای کنترل موتور، خودرو را متوقف نمایید(.
H – داغ )دمای بیش از حد مایع(

C – خنک )دمای پایین مایع(
درجه نزدیک به »H« بیانگر بس���یار باال بودن دمای 
موتور می باش���د؛ خودرو را متوقف نموده، موتور را 

خنک کنید.
در شرایط کاری ذیل، ممکن است موتور بیش از حد 

داغ شود، برای مثال :
z  رانندگ���ی در ی���ک روز گ���رم و رانندگی به مدت

طوالنی بر روی شیب )سر باالیی- سر پایینی(.

z .کاهش سرعت یا توقف پس از رانندگی با سرعت باال

z  روش���ن بودن کولر و موت���ور به مدت طوالنی با
توقف های مکرر.

z .باال بودن دور موتور

z .رانندگی در شرایط سنگین ترافیکی و هوای گرم
به  خودرو  سوئیچ  چرخاندن  از  پس  که  صورتی  در 
وضعیت »START«، درجه نشانگر دما به »C« باز 

گردد، دلیلی برای عملکرد نادرست موتور وجود ندارد.
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چراغ ها و آژیرهای هشدار  �

اقدامات الزم در صورتی که چراغ هشدار روشن شده یا آژیر هشدار به صدا در آید

در صورت درگیر نبودن ترمز دس���تی، خودرو را بالفاصل���ه متوقف نموده و به نمایندگی های 
مجاز شرکت بم خودرو مراجعه نمایید. )a(

کمربند ایمنی راننده را ببندید.
)چراغ و آژیر(

)b(

خودرو را متوقف نموده و باتری و سیم آن را چک کنید. )c(

خودرو را متوقف نموده و سطح روغن موتور را چک نمایید. )d(

برای کنترل و تعمیر خودرو بالفاصله به نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو مراجعه نمایید. )e(

برای کنترل و تعمیر خودرو بالفاصله به نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو مراجعه نمایید. در 
صورتی که چراغ هشدار نیز روشن می شود. 

)f(

اقدامات الزم در صورتی که چراغ هشدار روشن شده یا آژیر هشدار به صدا در آید

تمامی درب ها را ببندید. )g(

برای تنظیم و تعمیر خودرو بالفاصله به نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو مراجعه نمایید. SRS )h(

اخطار برخورد از پشت با موانع. )i(

دمای آب باال می باشد .خودرو را متوقف نموده و سیستم خنک کننده و آب رادیاتور را چک نمایید. )j(

به میزان الزم سوختگیری نمایید. )k(
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در صورتی که حین رانندگی چراغ با نور کم روشن 
ش���د )سوس���و زده( یا به طور دائمی روشن شود، 
بالفاصله خ���ودرو را در مکانی امن متوقف نموده و 
موتور را خاموش کنید، سپس با نمایندگی های مجاز 

شرکت بم خودرو تماس حاصل نمایید.
حین درجا کار کردن موتور ممکن اس���ت المپ با 
نور کم روشن شده )سوسو زده( و یا پس از ترمز 

اضطراری به مدت کوتاهی روشن شود.
در صورتی که حین گاز دادن متناوب موتور، المپ 

خاموش شود، غیرعادی است.
میزان روغن باید بین عالمت های حداکثر و حداقل 

روی گیج روغن باشد.

ÓÓÓÓاخطار
در صورت روشن شــدن چراغ هشدار، حتی 
برای فاصله کوتاهی رانندگی نکنید، در غیر 

این صورت موتور صدمه خواهد دید.

|  OBD چراغ هشدار نقص سیستم )e(
)سیستم تشخیص عیب موتور(

در صورت وجود عیب در سیس���تم OBD موتور، 
این چراغ هش���دار روش���ن می ش���ود. در صورت 
روش���ن ش���دن چراغ در اولین فرصت ممکن برای 
کنت���رل و تعمیر خ���ودرو ب���ه نمایندگی های مجاز 

شرکت بم خودرو مراجعه نمایید.

| »ABS« چراغ هشدار )f(
پ���س از قرار گرفتن س���وئیچ خ���ودرو در وضعیت 
روش���ن »ON«، چراغ هش���دار »ABS« حدود 3 
ثانیه روشن ش���ده و سپس خاموش می شود. پس 
 »ABS« از آن در صورت وجود مشکل در سیستم

چراغ هشدار روشن شده و روشن می ماند.
 »ABS« حین روشن ش���دن چراغ هشدار سیستم
)چراغ هش���دار سیس���تم ترمز خاموش اس���ت(، 
سیستم »ABS« غیر فعال شده، اما ترمز به طور 
ع���ادی عمل می کند. در صورت ترمز اضطراری یا 
ترم���ز بر روی جاده خیس، حی���ن غیر فعال بودن 

سیستم »ABS«، ممکن است چرخ ها قفل شوند.
در ص���ورت بروز ه���ر یک از ش���رایط ذیل، بخش 

مانیتور ش���ده توسط سیستم دچار 

مش���کل ش���ده اس���ت. لطفًا برای کنت���رل و تعمیر 
خودرو به نمایندگی های مجاز ش���رکت بم خودرو 

مراجعه نمایید.

z  حین قرار گرفتن س���وئیچ خ���ودرو در وضعیت
روش���ن »ON«، چراغ خاموش بوده یا به طور 

مداوم روشن می شود.

z  .حین رانندگی چراغ بطور مداوم روش���ن باش���د
روشن ش���دن چراغ هش���دار، به مدت کوتاه حین 
رانندگی، دلیلی بر وجود نقص در سیستم نمی باشد.

ÓÓÓÓاخطار
حین روشن شدن چراغ هشدار سیستم ترمز 
و چــراغ هشــدار "ABS" بــه طــور همزمان، 
خــودرو را در مکانــی ایمن متوقف نموده و با 
نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو تماس 

حاصل نمایید.
در این شــرایط، حین ترمز کردن، سیســتم 
"ABS" غیر فعال بوده و همچنین خودرو به 

شدت ناپایدار می باشد.

)a( چراغ هشدار نقص سیستم ترمز  |
پ���س از قرار گرفتن س���وئیچ خ���ودرو در وضعیت 
روش���ن »ON« در صورت روش���ن ش���دن چراغ 
هش���دار، ترمز دس���تی درگیر بوده یا سطح روغن 

ترمز پایین می باشد.

ÓÓÓÓاخطار
رانندگــی عــادی و بــه مدت طوالنــی، حین 
پاییــن بــودن ســطح روغــن ترمــز بســیار 

خطرناک می باشد.

در صورت بروز ش���رایط ذیل ، جهت کنترل و تعمیر 
خودرو ب���ه نمایندگی های مجاز ش���رکت بم خودرو 

مراجعه نمایید.

z  حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن
»ON« با وج���ود درگیر بودن ترمز دس���تی، چراغ 

روشن نمی شود.

z  حین قرار داش���تن س���وئیچ خودرو در وضعیت
روش���ن »ON« و خ���الص بودن ترمز دس���تی، 
چراغ روش���ن است.حین رانندگی، روشن شدن 

چراغ هش���دار به مدت کوتاه عادی بوده، بیانگر 
وجود مشکل نمی باشد.

z  به همراه چراغ ترمز دستی روشن ABS اگر چراغ
شود، نشان دهنده ایراد در سیستم OBD است.

)b( چراغ آژیر هشدار باز بودن کمربند ایمنی  |
چراغ هش���دار بس���تن کمربند ایمن���ی را به راننده 

یادآوری می کند.
پس از چرخاندن سوئیچ خودرو از وضعیت روشن 
»ON« ب���ه وضعی���ت »START« در صورت عدم 
بستن کمربند راننده، چراغ هشدار روشن می شود، 
تا 30 ثانیه یا زمانی که راننده کمربند خود را ببندد، 

روشن می ماند.

)c( چراغ هشدار شارژ باتری  |
این چراغ برای نمایش خالی شدن باتری به کار می رود.
در صورت روش���ن شدن این چراغ حین رانندگی، 
مش���کلی در سیستم ش���ارژ وجود دارد. تجهیزات 
الکتریک���ی از قبیل کولر، فن تهوی���ه، رادیو و غیره 
را بالفاصله خاموش نموده و برای کنترل و تعمیر 
خودرو به نمایندگی های مجاز ش���رکت بم خودرو 

مراجعه نمایید.

)d(  چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور |
این چراغ برای هشدار پایین بودن فشار روغن به 

کار می رود.

ÓÓÓÓاخطار
در صــورت بــروز حــاالت ذیــل، بالفاصله 
خودرو را در مکانی ایمن متوقف نموده و با 
نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو تماس 

حاصل نمایید.
z  حیــن روشــن بــودن موتــور، بــا وجــود

خالص بودن ترمز دســتی، چراغ هشدار به 
مدت طوالنی روشــن است. در این شرایط، 
احتمــااًل سیســتم ترمز دچار اشــکال شــده 
اســت کــه می توانــد فاصلــه ترمزگیــری را 
افزایش دهــد. برای ترمز اضطــراری، پدال 

ترمز را با نیروی بیشتری فشار دهید.
z  ،"ABS" حین روشن بودن چراغ هشدار

چراغ هشدار ترمز نیز روشن می شود.
OBD حیــن  ایــراد سیســتم  در شــرایط 
ترمزگیــری، سیســتم ABS عمــل نکرده و 
عــالوه بر این خودرو در شــرایط ناپایداری 

قرار دارد.
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چراغ هشدار باز بودن درب ها باید خاموش شود.
 »ON« 4.  س���وئیچ خودرو را در وضعیت روشن

قرار داده ولی استارت نزنید.
تمام���ی چراغ های هش���دار به جز چراغ هش���دار باز 
بودن درب ها باید روشن شده، حدود 3 ثانیه بعد چراغ 
هش���دار »ABS« می بایست خاموش شده و پس از 5 

ثانیه چراغ هشدار SRS نیز باید خاموش شود.
در صورت عدم روش���ن ش���دن هر یک از چراغ ها 
ط���ی مراحل باال، مراجعه ب���ه نمایندگی های مجاز 
ش���رکت بم خ���ودرو جهت کنت���رل و تعمیر خودرو 

ضروری می  باش���د.

�ÓÓدستیÓترمزÓوÓایÓدندهÓگیربکسÓ،خودروÓسوئیچ

�ÓÓÓخودکارÓقفلÓمکانیزمÓبهÓمجهزÓس�وئیچ
غربیلکÓفرمان

پ���س از ق���راردادن س���وئیچ خ���ودرو در وضعی���ت 
»START« خودرو آماده استارت خوردن می باشد. 
پ���س از رها کردن، س���وئیچ ب���ه ط���ور اتوماتیک در 

وضعیت روشن »ON« قرار می گیرد.
برای اطالع از نحوه استارت زدن فصل 3 را مطالعه 

نمایید.

پ���س از ق���رار گرفتن س���وئیچ خ���ودرو در وضعیت 
»START« عقربه دورس���نج، درجه نشانگر سوخت 
و نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور بر روی صفر 

قرار می گیرند که بیانگر وجود مشکل نمی باشد.
 »ON« پس از قرار گرفتن سوئیچ خودرو وضعیت روشن

تمامی دستگاه های جانبی قابل فعال شدن هستند.
پس از قرار گرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن 
»ON« ممکن است عقربه سرعت سنج حرکت نماید، 

که به معنی وجود مشکل نمی باشد.
پس از قرار گرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت تجهیزات 
جانب���ی »ACC«، تجهیزات جانبی از قبی���ل رادیو را 

می توان فعال نمود، اما موتور روشن نمی باشد.
در صورت باز ش���دن درب س���مت راننده حین قرار 
گرفتن س���وئیچ خودرو در وضعیت تجهیزات جانبی 
»ACC« یا قفل »LOCK«، آژیر هش���دار برداش���تن 

سوئیچ خودرو را به راننده یادآوری می کند.

)g( چراغ هشدار باز بودن درب ها  |
تا بستن کامل تمامی درب ها، چراغ روشن می ماند.

| »SRS« چراغ هشدار )h(
حین قرار داش���تن س���وئیچ خ���ودرو در وضعیت 
روش���ن »ON«، چراغ به مدت 5 ثانیه روشن شده 
که بیانگر عملکرد عادی کمربند ایمنی کشنده جلو 

و کیسه های هوا می باشد.
سیس���تم چراغ هش���دار برای کنترل ECU کیسه 
هوا، مجموعه کمربند ایمنی کش���نده، وسیله شارژ 
هوا، چراع هش���دار، اتصاالت و منبع تغذیه تعبیه 
ش���ده اس���ت. در صورت بروز هر یک از ش���رایط 
ذیل، اش���کال در بخشی از سیس���تم توسط چراغ 
هشدار، شناسایی شده است یا سیستم غیر فعال 
می باشد. در این مواقع بالفاصله با نمایندگی های 

مجاز شرکت بم خودرو تماس بگیرید.

z  پس از قرار دادن س���وئیچ خ���ودرو در وضعیت
روش���ن »ON«، چراغ روشن نش���ده یا به طور 

مداوم روشن می ماند.

z .حین رانندگی چراغ سوسو زده یا روشن شود

)i( چراغ نشانگر حرکت دنده عقب |
هنگام قرار دادن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن 
»ON« و قرار داشتن دسته دنده در موقعیت دنده 
عقب )R(، در صورتی که فاصله بین عقب خودرو 
مانعی کمتر ازm 1/5 باش���د، چراغ نشانگر روشن 

شده و به تناسب فاصله ، آژیر می کشد.

)j( چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده موتور  |
این چراغ برای هش���دار دمای بس���یار باالی مایع 

خنک کننده موتور به کار می رود.
در صورت سوس���و زدن چراغ یا روش���ن شدن آن 
حین رانندگی، خودرو را متوقف نموده ، میزان آب 
رادیاتور و مایع  خنک کننده موتور را کنترل نموده 
و مجددًا پر نمایید. در همین حال نحوه کار کرد فن 

الکتریکی را نیز کنترل نمایید.

)k( چراغ هشدار سوخت ناکافی  |
در اولین فرصت ممکن سوختگیری نمایید.

| BCM چراغ هشدار )l(
در صورتی که رادار حس���گر صدمه دیده باش���د، 
این چراغ روشن می ش���ود. برای خواندن کد خطا 

و برطرف نمودن آن به دستگاه خاصی نیاز است، 
ل���ذا ب���ه نمایندگی های مجاز ش���رکت ب���م خودرو 

مراجعه نمایید.

)m( چــراغ هشــدار SVS - چــراغ هشــدار در  |
سیستم پاشش سوخت

در صورت بروز مش���کلی در موتور به جز سیستم 
OBD، این چراغ روشن می شود. برای خواندن کد 
خطا و برطرف نمودن آن به دس���تگاه خاصی نیاز 
است، لذا به نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو 

مراجعه نمایید.

�ÓÓÓآنهاÓتعمیرÓوÓهش�دارÓهایÓچراغÓکنت�رل
درÓصورتÓنیاز

1.  ترمز دستی را درگیر نمایید )بکشید(.
چراغ هش���دار سیس���تم ترمز دس���تی باید روشن 

شود.
2.  درب ها را یکی یکی باز نمایید. 

چراغ هشدار باز بودن درب ها باید روشن شود.
3.  درب ها را ببندید.



61 آشنایی با خودرو راهنمای مالک لیفان 60620

ÓÓÓÓاخطار
حین تعویض دنده بر روی جاده های لغزنده 
به شدت مراقب باشید. تعویض دنده ناگهانی 
ممکن اســت منجر به سر خوردن یا چرخیدن 

خودرو به دور خود شود.

رانندگی اقتصادی |
جدول زیر به صرفه جویی در مصرف س���وخت کمک 
می کند، بر طبق جدول زیر راننده می تواند دنده صحیح 

را برای رانندگی با سرعت دلخواه انتخاب نماید.

km/h محدوده سرعت دنده مناسب
15 دنده 1 به 2
30 دنده 2 به 3
45 دنده 3 به 4
70 دنده 4 به 5

دنده 5، دنده رانندگی با سرعت زیاد است که در آن 
دور در دقیقه موتور کمتر از دنده 4 می باشد. برای 
صرفه جویی در مصرف س���وخت تا آنجا که ممکن 

است سعی کنید با دنده 5 رانندگی نمایید.

ÓÓÓÓتوجه
رانندگی با ســرعت مجاز قانونی را مدنظر 

قرار دهید.

�ÓÓدستیÓترمز

حین متوقف نمودن خودرو، برای پیشــگیری از ســر 
خوردن، ترمز دستی را بکشید.

درگیــر کــردن : دس���ته ترمز دس���تی را بکش���ید، 
ب���رای ثابت نگهداش���تن بهتر، ابتدا پ���دال ترمز را 

نگهداشته، سپس ترمز دستی را باال بکشید.
آزاد نمودن : 

)1(  دسته دنده )1( را به آرامی باال بکشید.
)2(  دکمه قفل )2( را فشار دهید.
)3(  ترمز دستی را آزاد کنید )3(.

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

شدن ترمز دستی روشن خواهد ماند.

ÓÓÓÓتوجه
z  پیش از رانندگی از آزاد شــدن کامل ترمز

دستی و خاموش شدن چراغ هشدار سیستم 
ترمز اطمینان حاصل نمایید.

z  در صــورت عــدم آزاد شــدن کامــل ترمــز
دستی حین رانندگی، ترمز به شدت داغ شده 
در نتیجه ترمز گرفتن ضعیف شده یا ترمز 

دچار نقص خواهد شد.

بهترین مصرف سوخت ، در بازه 3000 تا 4000 دور در دقیقه 
موتور می باش���د.

»LOCK« بیانگر خاموش بودن موتور و قفل ش���دن 
غربیل���ک فرمان می باش���د. س���وئیچ را فق���ط در این 

وضعیت می توان جا زد.
ب���رای قرار دادن س���وئیچ در وضعی���ت »ACC« یا 

»LOCK« جا زدن کامل آن ضروری می باشد.
حین استارت زدن موتور ممکن است سوئیچ خودرو 
در وضعی���ت قفل »LOCK« گیر کرده باش���د. برای 
آزاد نمودن آن، ابتدا از جا زدن کامل سوئیچ اطمینان 
حاصل نموده و س���پس حین چرخان���دن غربیلک به 

سمت چپ و راست، سوئیچ را بچرخانید.

ÓÓÓÓاخطار
برای پیشگیری از خالی شدن باتری و صدمه 
ندیدن اســتارت، حین خاموش بودن موتور، 
ســوئیچ را در وضعیــت روشــن "ON" نگه 

ندارید.

�ÓÓایÓدندهÓگیربکس

بــر روی ســر دســته دنــده گیربکــس دنــده ای، طــرح 
تعویض دنده طراحی شده است.

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

آهستگی پدال کالچ را رها کنید.

ÓÓÓÓتوجه
در صورتــی که تعویض دنــده به دنده یک 
مشــکل می باشــد، پدال کالچ را مجدداً فشار 
دهید تــا راحت تر بتوانید دنــده را تعویض 

نمایید.
حیــن تعویض از دنده  به دنده عقب، ابتدا 
دســته دنــده را در وضعیــت خــالص قــرار 
داده، توقف کامل نمایید و سپس دنده عقب 

بگیرید.

انتخاب دنده مناسب |
براس���اس س���رعت خ���ودرو و دور موت���ور، دنده 
صحی���ح را انتخ���اب نمایی���د. این عم���ل منجر به 
مصرف اقتصادی س���وخت، حفاظ���ت از موتور و 

افزایش طول عمر آن می گردد.
تعویض خیلی س���ریع دنده به دنده باالتر منجر به 
خفه کردن و یا تغییر خیلی آهسته به دنده پایین تر 
منجر به خاموش کردن موتور می ش���ود. رانندگی 
ب���ا حداکثر دور موت���ور در تمام دنده ه���ا به مدت 
طوالنی منجر به س���ایش ش���دید موت���ور و به هدر 

رفتن سوخت می گردد.

ÓÓÓÓاخطار
جهت پیشــگیری از صدمه دیــدن گیربکس 
حیــن رانندگــی، هرگز دنــده را به وضعیت 
دنــده عقب جابجا نکنیــد؛ پیش از تعویض 
دنــده بــه دنــده عقب، توقــف کامــل خودرو 

ضروری می باشد.
هرگــز به مدت طوالنی پای خود را روی پدال 
کالچ قــرار ندهیــد، در غیر این صــورت کالچ 

ساییده شده و صدمه خواهد دید.
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�ÓÓÓهایÓدکمهÓوÓکلیدهاÓ،عملکردهاÓش�رح
دستگاهÓپخشÓکنندهÓسیÓدی

کلیــد فشــاری روشــن/ خامــوش و کلیــد کنترل  |
بلندی صدا )سمت چپ(

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

جهت افزایش صدا، کلید را در جهت عقربه های ساعت 
و جهت کاه���ش در خالف جهت عقربه های س���اعت 

بچرخانید.

کلید فشــاری تنظیم مجدد سیستم SEL و کلید  |
کنترل حالت صدا )سمت راست(

برای وارد شدن به حالت تنظیم صدا به ترتیب زیر 
کلید SEL را فشار دهید. برای تنظیم حالت انتخابی 

کلید را بچرخانید.

z  تنظیمات پیش ،TRE زیری - BASS بمی( EQ 
 ،POP پاپ ،VOCAL وکال ،JAZZ فرض، جاز

.)ROCK و راک CLASSIC کالسیک

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

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

z .)OFF خاموش ،ON تقویت صدا )روشن LOUD 
 SETUP MODE  برای انتخ���اب هر یک از حال���ت
کلید را بچرخانید. در حالت جستجوی دستی کلید را 
بچرخانید تا فرکانس را انتخاب نمایید.برای تنظیم 
مجدد سیس���تم کلید SEL را بیش از 5 ثانیه فش���ار 

دهید.

کلید حالت بی صدا  |
بی صدا )حالت رادیو(

بی ص���دا و توق���ف در پخ���ش س���ی دی، USB و 
س���ی دی  چنجر

| SRC کلید انتخاب حالت پخش
برای انتخاب هر کدام از حالت های پخش سی دی، 
USB و CDC )سی دی چنجر( در صورت اتصال 

کلید را فشار دهید.
   /  

در حالت ه���ای پخ���ش رادی���و برای جس���تجو بین 

�ÓÓÓخودروÓصوتیÓسیستم

�ÓÓÓخودروÓصوتیÓسیستمÓازÓاستفاده

قابلیت ها |
WMA/ MP3/ CD 1. پخش

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

30W X 4 4. حداکثر قدرت خارجی
5.  قابل اتصال به CDC/ USB )سی دی چنجر(

6.  نمایشگر فاصله تا مانع در دنده عقب

 نمایش تصویری پخش کننده سی دی خودرو |

1 . کلید فش���اری روش���ن / خاموش و کلید کنترل بلندی 
صدا )سمت چپ(

2 . کلید فشاری تنظیم مجدد سیستم و کلید کنترل حالت 
صدای در حال پخش )سمت راست(

3 .  دکمه خارج نمودن سی دی
4 . کلید حالت بی صدا

SRC 5 . کلید انتخاب حالت پخش
6 .  /  حرکت به س���مت جل���و و عقب در پخش و 

تنظیم موج رادیو 
)AST( 7 . کلید انتخاب باند/ فرکانس

8 . کلید تنظیمات )اسکن(

)RPT( 9 . کلید تکرار
10 . کلید 2

4 )D  ( 3 / کلید )D ( 11 . کلید
12 . کلید 5

)RDM( 13 . کلید 6 پخش تصادفی
USB 14 . سوکت استفاده از پخش کننده جانبی

LCD 15 . صفحه نمایش
CD 16 . ورودی
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در حالت پخش USB/CD، جهت انتخاب منوی قبلی/ 
بعدی به صورت لحظه ای فشار دهید.

در حالت پخش CDC، برای انتخاب سی دی قبلی/ بعدی 
فشار دهید.

کلید 5 |
در حالت پخش رادیو، جهت گوش دادن به ایستگاه 
رادیویی ذخیره شده، کلید 5 را به صورت لحظه ای 
فشار دهید. برای ذخیره ش���دن ایستگاه رادیویی 
حاضر در کلید 5 ، کلید را به مدت طوالنی فشار دهید.

| )RDM( کلید 6 پخش تصادفی
در حالت پخش رادیو، جهت گوش دادن به ایس���تگاه 
رادیویی ذخیره ش���ده در کلید 6، کلی���د را به صورت 
لحظه ای فش���ار دهید. برای ذخیره ش���دن ایس���تگاه 
رادیوی���ی حاضر در کلی���د 6 ، کلید را به مدت طوالنی 

فشار دهید.
در حالت پخش CDC/ USB/ CD برای وارد شدن 

به لیست پخش تصادفی فشار دهید.

�ÓÓساختاریÓتنظیماتÓوÓاولیهÓعملکردهای

| SRC کلید انتخاب حالت عملکرد
 CD، ب���رای انتخاب ه���ر یک از حالت ه���ای پخش

USB یا CDC ،کلید را فشار دهید.

تنظیم ساعت |
 ،12H حین تنظیم ساعت در وضعیت دوازده ساعته
یا بیست و چهار س���اعته 24H، برای وارد شدن به 
تنظیمات زمان، کلید SEL را فش���ار دهید. چشمک 
زدن س���اعت بیانگر امکان تنظیم ساعت می باشد، 
برای تنظیم ساعت کلید سمت راست را بچرخانید، 
کلید SEL را مجددًا فشار دهید، چشمک زدن دقیقه ، 
بیانگر امکان تنظیم دقیقه می باشد. برای تنظیم دقیقه 

کلید سمت راست را بچرخانید.
 SET پس از پای���ان تنظیمات جهت خ���روج، کلید
را فش���ار داده و در صورت ع���دم انجام هیچ گونه 
تنظیمات طی 10 ثانیه، زمان نمایش داده می شود.

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

سیس���تم، کلید را فش���ار داده، جهت پخش مجدد 
صدا کلید را مجددًا فشار دهید.

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

بازگرداندن صدا، کلید را مجددًا فشار دهید.

تنظیمات صدا |
برای وارد ش���دن به ترتیب ب���ه تنظیمات ذیل کلید 
SEL را فش���ار دهید. ب���رای انتخ���اب گزینه های 
متفاوت هر یک از تنظیمات، کلید س���مت راست را 

بچرخانید.

z  برای انتخاب حالت صدای EQ در حالت – EQ
 TRE- BASS/ JAZZ/ VOCAL/ دیجیت���ال 
POP/ CLASSIC/ ROC کلید س���مت راست 
را بچرخانی���د. از می���ان ای���ن تنظیم���ات حالت 
BASS- TRE تنظی���م ش���ده اس���تفاده کننده 
می باشد. برای وارد شدن به هریک از تنظیمات 
SEL را فش���ار دهید. 11 س���طح ب���رای تنظیم 

فرکانس پایی���ن/ باال دکمه را به ص���ورت لحظه ای 
فشار دهید. در حالت پخش سی دی USB و سی دی 
چنجر، ب���رای انتخاب آهنگ قبلی/ بعدی به صورت 
لحظه ای فش���ار داده و برای حرکت سریع به سمت 

جلو/ یا عقب به مدت طوالنی فشار دهید.

| )AST( کلید انتخاب باند/ فرکانس
در حالت پخش رادیو، ب���رای حرکت به ترتیب بین 
بانده���ای AM2 /AM1 /FM3 /FM2 /FM1 کلی���د 
را به صورت لحظه ای فش���ار دهید. برای جستجوی 
اتوماتی���ک بین تمام ایس���تگاه های رادیویی یک باند 
به مدت طوالنی فش���ار دهید. 6 ایستگاه با قویترین 
فرکانس ها ب���ه ترتیب درون ایس���تگاه های انتخابی 

ذخیره می شوند.

کلید تنظیمات )اسکن( |
ب���رای وارد ش���دن به تنظیم���ات سیس���تم، کلید را 
به صورت لحظه ای فش���ار دهید، برای وارد ش���دن 
ب���ه تنظیمات زیر ب���ه ترتیب، کلید را فش���ار داده و 
جهت انتخاب هر ک���دام از گزینه ها درون هر یک از 
تنظیمات، کلید چرخشی سمت راست را بچرخانید.

z  12 )دوازدهH ،خام���وش OFF[ زم���ان TIME
س���اعته(، 24H )بیس���ت و چهار ساعته([حالت 

زمانی مورد نظر را انتخاب نمایید.

z  AMERICAN ،اروپاییEUROPE[رادیوRADIO
آمریکای���ی، LATIN التین، ASIA آس���یایی[منطقه 

رادیویی را انتخاب نمایید.

z  ]MANUAL دس���تی ، AUTO اتوماتیک[ TUN 
حالت تون را به طور دلخواه انتخاب نمایید.

z  /محدوده جس���تجو بلند ،]LOC, DX[ SRCH 
کوتاه را انتخاب نمایید.

z  OFF روش���ن،   ON دوب���ار،   2ND ] BEEP 
خاموش[حالت صدای بیپ را انتخاب کنید.

z  خاموش[، در صورت OFF ،روش���ن ON[ LOG 
خاموش بودن خودرو با انتخاب ON می توان بیش 

از یک ساعت از سیستم استفاده نمود.

z  ب���رای تنظیم���ات اولی���ه میزان ،START XX
بلن���دی    ص���دا.

در حالت رادیو، فش���ار طوالنی م���دت کلید حالت 
فراخوان ایستگاه های رادیویی را فعال می کند، در 
حالت USB/ CD فش���ار طوالنی مدت کلید حالت 

فراخوان لیست پخش را فعال می کند.
| )RPT( کلید 1 تکرار

در حال���ت پخ���ش رادی���و، جه���ت گ���وش دادن به 
ایستگاه رادیویی ذخیره ش���ده در کلید 1، کلید را 
به صورت لحظه ای فشار دهید. برای ذخیره شدن 
ایستگاه رادیویی حاضر در کلید 1، کلید را به مدت 
 CDC/ USB/ طوالنی فشار دهید. در حالت پخش

CD برای تکرار لیست پخش فشار دهید.

کلید 2 |
در حالت پخش رادیو، جهت گوش دادن به ایستگاه 
رادیویی ذخیره شده در کلید 2، کلید را به صورت 
لحظه ای فش���ار دهید. برای ذخیره شدن ایستگاه 
رادیویی حاضر در کلید 2 ، کلید را به مدت طوالنی 

فشار دهید.

| 4 )D  ( 3 / کلید )D ( کلید
در حالت پخش رادیو، جهت گوش دادن به ایستگاه 
رادیویی ذخیره شده در کلید 4/3، کلید را به صورت 
لحظه ای فش���ار دهید. برای ذخیره ش���دن ایستگاه 
رادیویی حاضر در کلید 4/3، کلید را به مدت طوالنی 

فشار دهید.
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30 ایستگاه رادیویی ذخیره خواهد شد.
جستجوی اتوماتیک 

کلید   را به صورت لحظه ای فشار دهید، سیستم 
 »SEARCH« فرکانس باال را جستجو نموده و پیغام
در صفحه نمایش داده خواهد شد. پس از یافتن یک 
ایستگاه رادیویی، فرکانس آن در صفحه نمایش داده 

شده و آماده شنیده شدن می باشد.
ب���رای جس���تجوی فرکانس پایین کلی���د  را به 
 »SEARCH« صورت لحظه ای فشار دهید. پیغام

در صفحه نمایش داده می شود.
پس از جس���تجوی ایس���تگاه رادیوی���ی، فرکانس 
آن در صفحه نمایش داده ش���ده، ایس���تگاه آماده 
شنیده شدن می باشد. )برای عملکرد، در تنظیمات 
سیس���تم حالت جستجو را در AUTO )کلید سمت 

راست( تنظیم نمایید(.
جستجوی دستی

ب���رای تنظیم ب���ر روی فرکانس باال، کلید س���مت 
راس���ت را در جهت عقربه های س���اعت چرخانده 
یا کلید   را فش���ار دهید، ب���رای تنظیم بر روی 

فرکان���س پایین، کلید س���مت راس���ت را در خالف 
جه���ت عقربه های س���اعت چرخانده ی���ا کلید  
را فش���ار دهید. )برای عملکرد، در تنظیم سیستم 

حالت جستجو را در MANUAL تنظیم نمایید(.
ذخیره ایستگاه رادیویی/ تون

ب���رای ذخیره ایس���تگاه رادیویی حاض���ر در کلید 
مورد نظ���ر کلید ]1-6[ را به مدت طوالنی فش���ار 
دهید. برای گوش دادن به ایس���تگاه ذخیره ش���ده 
در ه���ر ی���ک از کلیدها، آن را به ص���ورت لحظه ای 

بفشارید.
فراخوانی ایستگاه های رادیویی

برای وارد ش���دن به حالت فراخوانی ایستگاه های 
رادیویی، جهت جس���تجوی ایس���تگاه رادیویی در 
باند خاصی، کلید SET را به مدت طوالنی فش���ار 
دهید. پیغام »SEARCH« در صفحه نمایش داده 
می ش���ود. پس از جستجوی ایستگاه های رادیویی 
باند و فرکانس آن بر روی صفحه نمایش داده شده 
و به مدت 15 ثانیه پخش می ش���ود، سپس عملیات 

جستجوی ایس���تگاه رادیویی دیگر ادامه یافته 

تا با فشار طوالنی مدت هر یک از کلیدها، عملیات 
جستجو توقف یابد.

| CD/MP3 پخش
دس���تگاه پخ���ش س���ی دی در براب���ر ش���وک های 
الکتریک���ی و مکانیک���ی خارجی وارده به دیس���ک 
سی دی، MP3 و MWA، 12 سانتی متری مقاومت 
می کند. س���ی دی بدون خش را درون دستگاه قرار 
دهید، دس���تگاه به طور اتوماتیک سی دی را پخش 
نم���وده، پیغام »CD« ب���ر روی صفحه به نمایش 
در می آید. در صورت عدم وجود س���ی دی، پیغام 

»NO CD« نمایش داده می شود.
1. حین وارد نمودن سی دی، سمت برچسب دار آن 

باید رو به باال باشد.
2. حین قرار داش���تن سی دی درون دستگاه، برای 

پخش سی دی، کلید SRC را فشار دهید.
3. حین پخش سی دی، شماره آهنگ و مدت زمان 
پخش نمایش داده ش���ده، حی���ن پخش MP3، نام 

آهنگ و نام فایل نمایش داده می شود.

 ..… BASS 00 .… BASS -10( می���زان  صدا
BASS 10( وجود دارد ک���ه BASS 00 حالت 
پیش تنظیم می باشد. برای وارد شدن به حالت 
صدای فرعی، کلید SEL را مجددًا فشار دهید. 
مح���دوده تنظیمات کاماًل مش���ابه صدای فرعی 
می باش���د. برای انتخاب ه���ر یک از حاالت کلید 

س���مت راس���ت را بچرخانید.

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

راست و چپ را تنظیم نمایید. 
 BALL = 10 L( 21 س���طح برای تنظیم تع���ادل
R . . . BAL     BAL10R . . ( وج���ود دارد ک���ه 

BALL= R حالت پیش تنظیم می باشد.

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

راست و چپ را تنظیم نمایید. 
 F = R . . 10 F( 21 س���طح برای تنظیم تعادل
  F= R وج���ود دارد ک���ه ) . . . FAD  FAD10R

حالت پیش تنظیم می باشد.

z  /حین انج���ام تنظیمات حجم صدا ب���رای فعال

غیرفعال نمودن حالت تقویت بر روی حجم صدا 
کلید سمت راس���ت را بچرخانید. حین پخش با 
صدای کم، از آنجا که گوش انسان سیگنال های 
ب���ا ص���دا و فرکانس پایین را نمی ش���نود، فعال 
نمودن بلندی صدا می تواند فرکانس های پایین 
را تقویت نموده، در نتیجه صدا را بهبود بخشد. 
در صورت فعال بودن حالت حجم صدا، عالمت 
»LOUD« بر روی صفحه ال س���ی دی سیس���تم 

صوتی به نمایش در می آید.

تنظیم بلندی صدا |
برای تنظیم بلن���دی صدا کلید VOL را بچرخانید، 
محدوده تغییرات بین 0-50 می باشد. حین گوش 
دادن به سیس���تم صوت���ی، از ش���نیدن صداهای 
بی���رون، همانند ب���وق خودروهای دیگ���ر اطمینان 

حاصل نمایید.

|  START XX
تنظیمات اولیه بلندی صدا. برای تنظیم بلندی صدا 
 START« بر روی 20، حین قرار داشتن در حالت
XX« کلی���د »VOL« را ب���ر روی 20 ق���رار داده و 

جهت خارج ش���دن کلید »SEL« را فشار دهید. در 
صورتی ک���ه حین خاموش نمودن خ���ودرو بلندی 
ص���دا باالتر از 20 باش���د، پس از روش���ن نمودن 

سیستم صوتی با صدای 20 روشن می شود.
در صورتی که میزان صدا بر روی 20 یا کمتر از آن 
به طور مثال 15 قرار داشته باشد، سیستم صوتی با 

بلندی صدای 15 آغاز به کار خواهد نمود.

عملکرد رادیو |
در حال���ت پخ���ش USB/CD، برای فع���ال نمودن 
رادیو کلید فرکانس AST و BAND  را فشار دهید.

انتخاب باند، فرکانس
در حال���ت پخ���ش رادیو، ب���رای تغیی���ر حالت بین 
 AM2  /AM1  /FM3  /FM2  /FM1 فرکانس ه���ای

کلید AST را به صورت لحظه ای فشار دهید.
جستجوی اتوماتیک 

ب���رای جس���تجوی اتوماتی���ک بی���ن فرکانس های 
مختلف و ذخیره ش���ش فرکانس قوی ت���ر به ترتیب 
درکلیدهای 1-6، کلید AST را به مدت طوالنی فشار 
دهید. سیستم دارای 5 فرکانس می باشد که می توان 
6 ایستگاه را درون کلیدها ذخیره کرده، بدین ترتیب 
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4. پ���س از اتمام لیس���ت پخش، دس���تگاه به طور 
اتوماتیک به ابتدای لیست پخش باز می گردد.

دکمه خارج نمودن سی دی |
ب���رای خ���ارج نمودن س���ی دی دکمه  را فش���ار 
دهید، دس���تگاه به ط���ور اتوماتیک ب���ه حالت قبلی 
پخ���ش، USB ی���ا رادیو باز می گ���ردد. در صورت 
خارج نکردن سی دی طی 10 ثانیه، سی دی به طور 
اتوماتیک به داخل دس���تگاه باز گشته، ولی پخش 
 SRC آغاز نخواهد ش���د. برای پخش سی دی کلید

را فشار دهید.

محافظت از سی دی |
z .از لمس کردن سطح سی دی خودداری نمایید

z  جه���ت جلوگی���ری از صدم���ه دیدن س���ی دی و
یا نشس���تن گ���رد و خاک پس از خ���ارج نمودن 

سی دی را درون محفظه خود قرار دهید.

z  از قرار دادن س���ی دی در مع���رض گرما یا نور
آفتاب خودداری نمایید.

z  حین برداشتن سی دی، آن را از لبه های بیرونی
و سوراخ مرکزی بردارید.

| USB پخش
 ،USB حی���ن اتص���ال تجهی���زات جانبی صوت���ی
 USB سیس���تم به طور اتوماتیک به وضعیت پخش
تغیی���ر حالت داده، پیغام USB در صفحه، نمایش 
 »USB« داده می ش���ود، در صورت ع���دم اتصال
پیغ���ام »NO USB« نمای���ش داده می ش���ود. در 
صورت اتص���ال USB، برای انتخاب حالت پخش 
USB، کلی���د SRC را فش���ار دهید. پ���س از اتمام 
فایل های درون USB دستگاه به طور اتوماتیک از 

ابتدای فایل ها، آغاز خواهد کرد.

تنظیم مجدد |
در صورت���ی که حی���ن اس���تفاده خطاهایی همانند 
برخ���ورد، خطای حین روش���ن نم���ودن، خاموش 
کردن، قراردادن س���ی دی و خارج نمودن سی دی 
رخ داد، ب���رای ورود ب���ه حالت تنظی���م مجدد کلید 

SEL را بیش از 5 ثانیه فشار دهید.

ÓÓÓÓتوجه
z  هرگز هیچ کدام از بخش های رادیو را جدا

نکرده یا مجدداً نصب نکنید.
z  لطفاً میزان بلندی صدا را به نحوی تنظیم

نمایید که صدمه ای به شــنوایی شــما وارد 
نشــده و صدای ترافیک از قبیل بوق، سوت 

پلیس و غیره را به راحتی بشنوید.

نمایشگر دنده عقب |
حین روش���ن بودن سیس���تم صوتی، با ق���رار دادن 
دس���ته دنده در دنده عقب )R(، سیس���تم صوتی به 
طور اتوماتیک در وضعیت توقف/ بی صدا قرار گرفته 
و پیغ���ام »TEL CALL« در صفح���ه نمای���ش داده 
می شود که بیانگر حرکت دنده عقب خودرو می باشد.
در ای���ن حال���ت سیس���تم صوتی قط���ع می گردد و 
با نزدیک ش���دن به مانع در عق���ب خودرو صفحه 
نمایشگر کیلومتر دنده عقب شروع به صدا می کند.

برطرف نمودن علت خطا

اتصال سیم ها را تصحیح نمایید. اشکال در اتصال سیم ها دستگاه دچار اشکال شده و هیچ پیغامی به نمایش در 
فیوز را با فیوز مشابه تعویض کنید.نمی آید سوختن فیوز

بلندی صدا را افزایش دهید. کلید بلندی صدا را کنترل نمایید
دستگاه عمل کرده اما صدای خروجی بسیار پایین بوده 

یا اصاًل وجود ندارد

آنتن را کنترل نموده و به طور صحیح نصب نمایید. آنتن به طور صحیح متصل نشده است دریافت ضعیف کانال های رادیو

تعادل بین بلندگوهای راست، چپ، عقب و جلو را تصحیح 
نمایید. یکی از بلندگوها بسته شده است از بلندگوهای س���مت راس���ت یا چپ صدایی خارج 

اتصال کابل ها را تصحیح نمایید.نمی شود اتصال اشتباه کابل ها
به حالت جستجوی دستی بروید. سیگنال رادیویی ضعیف ایستگاه رادیویی مورد نظر یافت نمی شود
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�ÓÓتنظیمÓکلیدهای

برطرف نمودن علت خطا

سی دی را تمیز نمایید. سی دی بی کیفیت 

نقص در پخش
فرمت سی دی را کنترل نمایید.

فرمت سی دی درون دستگاه، توسط دستگاه 
قابل پخش نمی باشد.

اتصال را کنترل نمایید. اتصال اشتباه عدم وجود صدا

سی دی را به نحوی جا بزنید که سمت برچسب دار 
آن باال باشد.

سی دی برعکس جا زده شده است. سی دی در حال پخش می باشد، اما صدایی شنیده 
نمی شود

سی دی را تمیز نمایید. سی دی بی کیفیت یا خش دار

سی دی را تمیز نمایید. سی دی بی کیفیت یا خش دار کیفیت ضعیف صدا، یا پرش سی دی

برای خروج سی دی دکمه  را فشار دهید، در 
صورت عدم امکان خارج نمودن، با عاملیت مجاز 

لیفان تماس حاصل نمایید.

سی دی بی کیفیت یا نقص دستگاه عدم امکان خارج نمودن سی دی

"A/C" 1 . کلید روشن نمودن کولر
2 . کلی���د انتخاب گ���ردش مجدد ه���وای داخل یا ورود 

ه���وای    بی���رون 
3 . کلید گرم کن شیشه عقب

4 . کلید تنظیم دمای هوای سرد/ گرم
5 . کلید تنظیم میزان هوای خروجی )سرعت فن(

6 . کلید انتخاب جهت وزش دریچه های هوا

کلید تنظیم میزان هوای خروجی )سرعت فن( |
جهت تنظی���م میزان ه���وای کلی���د را خروجی کلید 
را بچرخانی���د. ب���رای افزایش میزان ه���وا در جهت 
عقربه های ساعت، برای کاهش میزان هوای خروجی 

در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

کلید تنظیم دمای هوای سرد/ گرم  |
برای تنظی���م دمای هوا ،کلی���د را بچرخانید.جهت 
افزای���ش دما )خط نمایش قرمز رن���گ( کلید را در 
جهت عقربه های س���اعت و جهت کاهش دمای هوا 

�ÓÓÓکولرÓسیستم
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)خط نمایش آبی رنگ( در خالف جهت عقربه های 
ساعت بچرخانید.

برای انتخاب جهت وزش هوا کلید را بچرخانید
1 . وزش بــه ســمت جلــو : ه���وای خروج���ی از 
دریچه های مرکزی و جانبی داش���بورد به صورت 

سرنشین می وزد.
2 . وزش به سمت جلو و پایین : هوای خروجی از 
دریچه های مرکزی و جانبی داشبورد و دریچه های 

پایینی به صورت و پاهای سرنشین می وزد.
3 . وزش بــه ســمت پاییــن : ه���وای خروج���ی از 

دریچه های پایینی به پاهای سرنشین می وزد.

4 . وزش به سمت پایین : جریان هوا از دریچه های 
هوای پایینی و گرم کن و روی پاهای سرنش���ین و 

شیشه جلو می وزد.
برای انتخاب ورود ه���وای بیرون یا گردش مجدد 

هوای داخلی، کلید مربوطه را فشار دهید.
5 . وزش از دریچه های پشت شیشه جلو : جریان هوا 

از طریق دریچه های گرم کن به شیشه جلو  می وزد.
کلی���د تنظیم حال���ت ورود ه���وا در وضعیت ورود 

هوای بیرون قرار دهید.

کلیــد انتخــاب گــردش هــوای داخل یــا ورود  |
هــوای  بیــرون

جهت ورود هوای تازه بیرون، کلید را فشار دهید، 
جهت گ���ردش مجدد هوای داخل، کلی���د را مجددًا 

فشار دهید. )چراغ کلید خاموش است(

| »A/C« کلید کولر
برای انتخاب عملکرد سیس���تم کول���ر، کلید تنظیم 
میزان هوا راw چرخانده، س���پس کلید »A/C« را 
فش���ار دهید، چراغ نش���انگر کلید روشن می شود. 
برای لغو عملک���رد A/C، کلی���د »A/C« را مجددًا 
فشار داده و کلید تنظیم میزان هوای ورودی را در 

»0« قرار دهید.

�ÓÓسیستمÓهوایÓخروجیÓهایÓدریچهÓحالتÓنکات سودمند حین کار با سیستم کولر |تنظیم
z  برای خنک کردن س���ریع خودرویی که در آفتاب

داغ قرار گرفته اس���ت، چند دقیق���ه با پنجره باز 
رانندگی نمایید.

z  در ه���وای مرطوب، جهت جلوگیری از تش���کیل
مه بر روی شیش���ه جلو، از وزش هوای خنک به 

سمت شیشه جلو خودداری نمایید.

z  برای اطمینان از گردش کامل هوای داخل خودرو قسمت
پایین صندلی های جلو را با فاصله کافی قرار دهید.

z  از مسدود نشدن دریچه های ورود هوای تازه به داخل
اتاق ، توسط برگ یا برف اطمینان حاصل نمایید.

z  در هوای س���رد، جهت تمیز نمودن برف یا بخار
درون دریچ���ه ورودی ه���وا، قرار دادن س���رعت 
فن دمنده در بیش���ترین مقدار به مدت یک دقیقه 
ضروری می باش���د، بدین ترتیب تشکیل بخار بر 

روی شیشه ها کاهش می یابد.

z  حی���ن رانندگ���ی در جاده ه���ای پر گ���رد و خاک
شیشه ها را ببندید. در صورتی که پس از بستن 



75 آشنایی با خودرو راهنمای مالک لیفان 74620

z  ب���رای افزایش دما حی���ن برفک زدایی شیش���ه

جل���و، دریچه های گرم کن و رفع بخار  پایینی را 
انتخاب نمایید.

شیش���ه، باز هم گرد و خاک وارد خودرو می شود، 
توصیه می شود که به مدت کوتاه ورودی هوا را به 
روی گ���ردش هوای داخل خودرو ق���رار داده و فن 

دمنده را در هر سرعتی به جز »0« تنظیم نمایید.

گرمایش |
برای حداکثر کارایی، تنظیمات را به نحو ذیل انجام دهید :

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

کلید ورودی هوا- گردش هوای داخل خودرو
دریچه های خروجی هوا- دریچه های پایین

کولر- خاموش

z  برای افزایش سریع دما، گردش هوای داخل را
به مدت طوالنی فعال نمایید. جهت پیشگیری از 
تشکیل مه بر روی شیشه ها پس از افزایش دما 
به می���زان دلخواه، ورودی هوا را بر روی هوای 

تازه بیرون تنظیم نمایید.

z  جه���ت کاه���ش رطوب���ت و افزایش دم���ا، کلید
»A/C« را فشار دهید.

z  جهت افزایش دمای داخل خودرو حین استفاده
از گرم کن یا برطرف نمودن بخار  شیش���ه جلو، 

دریچه های گرم کن پایینی را انتخاب نمایید.

A/C    کولر  |
برای حداکثر کارایی، تنظیمات را به نحو ذیل انجام دهید : 

سرعت فن دمنده- هر وضعیتی بجز » 0 «
دما- در محدوده سرد )محدوده آبی(

کلید ورودی هوا- گردش هوای داخل خودرو 
دریچه های خروجی هوا- دریچه های مرکزی و جانبی 

کولر – روشن

z  برای کاهش س���ریع دما، گردش هوای خارجی

را فعال نمایید.

تهویه  |
برای حداکثر کارایی، تنظیمات را به نحو ذیل انجام دهید:

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

کلید ورودی هوا- گردش هوای داخل خودرو 
دریچه های خروجی هوا- دریچه های مرکزی وجانبی  

کولر- خاموش

رفع بخار |
داخل شیشه جلو

ب���رای حداکثر کارای���ی، تنظیمات را ب���ه نحو ذیل 
انجام دهید :

سرعت فن دمنده - هر وضعیتی به جز » 0 «
برای افزایش دما- در محدوده گرم )محدوده قرمز( 

کلید ورودی هوا- گردش هوای داخل خودرو
دریچه های خروجی هوا- گرم کن و دریچه های پشت 

شیشه جلو - روشن

z  در هوای مرطوب، اجازه ندهید هوای س���رد به
شیش���ه جلو بوزد، چرا که اخت���الف دمای بین 

بیرون و داخل به افزایش مه کمک می کند.

برفک زدایی |
سطح خارج شیشه جلو 

ب���رای حداکثر کارای���ی، تنظیمات را ب���ه نحو ذیل 
انجام دهید :

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

کلید ورودی هوا- گردش هوای داخل خودرو
دریچه های خروجی هوا- گرم کن و دریچه های پشت 

شیشه جلو - روشن

دریچه های خروجی هوای جانبی |

در صورت���ی که میزان هوا کافی نباش���د، دریچه های 
جانب���ی را کنت���رل نمایید. این دریچه ه���ا را می توان 

مطابق تصویر باز و بسته نمود.

کنترل و تعویض فیلتر هوای اتاق |

برچســب مشــخصات فیلتر هوا درون ســطح داخلی 
جهت نگهداری اشیا مطابق تصویر قرار گرفته است.
فیلت���ر هوا از ورود گرد و خاک از طریق دریچه  کولر 

جلوگیری می نماید.

فیلتر هوا پشــت جعبه نگهداری اشــیا ســمت راست 
)جعبه داشبورد( قرار گرفته است.

فیلتر هوا ممکن است پس از استفاده طوالنی مسدود 
گ���ردد. در صورت کاه���ش جریان ه���وای خروجی 
دریچه های کولر یا بخار گرفتن سریع شیشه ها، فیلتر 

هوا را تعویض نمایید.
جه���ت اطمین���ان از عملکرد کامل کول���ر فیلتر هوا را 
براس���اس برنامه تعمی���ر و نگهداری ب���ه طور مرتب 

تعویض نمایید.
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1.  درپوش جعبه نگهداری اشــیای ســمت راســت را 
بــاز نموده و پیچ محدود کننده فنر را با اســتفاده از 

پیچ گوشتی چهارسو باز نمایید.

2. دو ســمت جعبه نگهداری اشــیا را به سمت داخل 
فشار داده و جعبه را خارج نمایید.

از درون دریچــه و مطابــق  3.  کارتریــج فیلتــر را 
تصویر بیرون بکشید.

4.  فیلتر را از کارتریج خارج نمایید.
5.  سطح فیلتر را کنترل نمایید.

در صورتی که فیلتر مس���دود و یا کثیف شده است، 
بالفاصله آن را تعویض نمایید.

حین نصب مجدد فیلتر و کارتریج، س���ر فلش باید به 
سمت باال باشد.

نکات سودمند |
فیلتر هوا را به نحو صحیح نصب نمایید.

در صورت اســتفاده از تهویه هوا بدون فیلتر، گرد 
و خاک بیشتری وارد خودرو می شود.

نصب مجدد جعبه نگهداری اشیای سمت راست  |
1.  مطابق تصویر پین قفل را داخل سوراخ محدود 

کننده فنر وارد نمایید.

2.  قفل جعبه نگهداری اشیای سمت راست را جازده، 
فنر نگهدارنده را کشــیده، ســپس پیچ محدود کننده 
فنر را وارد کرده و با استفاده از پیچ گشتی چهارسو 

آن را سفت نمایید.
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فندک |
برای استفاده از فندک، آن را به آرامی فشار دهید، 
فندک به طور اتوماتیک پس از گرم ش���دن، بیرون 

می پرد.
در ص���ورت خاموش بودن خودرو ، س���وئیچ باید در 
وضعیت تجهیزات جانبی »ACC« قرار داشته باشد. 

فش���ار دادن فندک ب���ه مدت طوالنی اکی���دًا ممنوع 
می باشد.

در ص���ورت تعویض فندک، از فن���دک اصلی لیفان 
استفاده نمایید.

زیرسیگاری  |
برای اس���تفاده از زیرس���یگاری، درپوش آن را به 

سمت بیرون بکشید.
برای پیشگیری از آتش سوزی، ته سیگار را به طور 

کامل خاموش نمایید.
زیرســیگاری جلــو : جه���ت تخلیه زیرس���یگاری، 
فن���ر قفل کنن���ده را به س���مت پایین فش���ار داده، 

زیرسیگاری را بیرون بکشید.
زیرسیگاری عقب : جهت تخلیه زیر سیگاری دو سمت 

زیرسیگار را کمی فشار داده و آن را بیرون بکشید.

ÓÓÓÓتوجه
جهت پیشــگیری از امکان صدمات جسمی 
در اثــر تصــادف یا ترمــز ناگهانــی، پس از 

استفاده، زیر سیگاری را کاماًل ببندید.

�ÓÓÓراستÓس�متÓاش�یاءÓنگهدارندهÓجعبه
)جعبهÓداشبورد(

جهت بازنمودن داشبورد ، دستگیره را بکشید.

�ÓÓچپÓسمتÓاشیاءÓنگهدارندهÓجعبه

�ÓÓدیجیتالÓساعت

ســوئیچ خودرو بایــد در وضعیت تجهیــزات جانبی 
»ACC« یا روشن »ON« قرار داشته باشد.

کلید را بیش از یک ثانیه نگه دارید، ساعت، با فواصل 
0/5 ثانیه چشمک می زند، در این وضعیت می توانید 
ساعت را تنظیم کنید. پس از انجام تنظیمات ساعت 
2 ثانیه دیگر چشمک می زند، که بیانگر امکان تنظیم 

دقیقه می باشد.

�ÓÓفندکÓوÓزیرسیگاری

3.دیواره های دو طرف جعبه را فشار داده و سپس 
جعبه را ببندید.

ÓÓÓÓتوجه
z  بهتــر اســت تعویــض فیلتر هــوای کولر

توسط نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو 
صورت پذیرد.

z  فیلتــر هــوا هــر دو ســال یکبــار بازدیــد
نمایید.

�ÓÓدیگرÓتجهیزات

زیرسیگاری عقب

زیرسیگاری و فندک جلو
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�ÓÓÓمان�عÓوج�ودÓهش�داردهندهÓسیس�تم
هنگامÓدندهÓعقب

در صورت حرکت به س���مت عقب، سیس���تم حسگر 
دنده عقب با استفاده از چراغ نشانگر و آژیر هشدار 
فاصل���ه بین خ���ودرو و مان���ع را به راننده هش���دار 

می دهد.
حین قرار داشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن 
»ON« و دس���ته دنده در دنده عقب، سیس���تم عمل 

خواهد کرد.

�ÓÓعقبÓدندهÓنمایشگرÓسیستم

این سیس���تم فاصل���ه بین خودرو و مانع را توس���ط 
چراغ نشانگر و آژیر هشدار به راننده اطالع می دهد.
حی���ن حرکت دنده عقب، دو حس���گر التراس���ونیک، 
فاصل���ه بین عقب خودرو و مان���ع را به ماژول منتقل 
ک���رده، در نتیجه رانن���ده از طریق چراغ و آژیر لحظه 
به لحظه از فاصله بین خودرو و مانع مطلع می گردد.
 1500 mm حداکثر فاصله قابل تشخیص توسط حسگر

می باشد.

آژیر هشدار چراغ نشانگر A – فاصله
)mm(

آژیر منقطع خط سوم روشن 
می شود 1500-900

آژیر منقطع 
سریع

خط دوم و سوم 
روشن می شود

900-600

آژیر ممتد تمام خطوط 
روشن می شوند

600 یا کمتر 
از 250

جه���ت باز نم���ودن جعبه، دس���تگیره را به س���مت 
بیرون بکش���ید.

�ÓÓ)وسطÓکنسول(ÓوسطÓاشیایÓنگهداریÓجعبه

جهت باز نمودن کنسول وسط درپوش را باال کشیده 
و همزمان قفل درپوش را به سمت باال بکشید.

ÓÓÓÓتوجه
جهــت کاهــش احتمــال صدمات جســمی در 
اثر تصادف یــا ترمز ناگهانی، حین رانندگی 

درپوش کنسول وسط را بسته نگهدارید.

�ÓÓجالیوانی

جالیوانی برای نگهداشتن لیوان و قوطی نوشیدنی 
مورد استفاده قرار می گیرد.
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ÓÓÓÓاخطار
از متصل نمودن هــر گونه تجهیزات جانبی 
یا وسایل دیگر به قطعات حسگرها خودداری 
نماییــد؛ در غیر این صورت در عملکرد عادی 
سیستم اختالل ایجاد شده و حتی ممکن است 

منجر به بروز تصادف گردد.

در شرایط ذیل سیستم، عمل نخواهد کرد. |
z .برف، یخ و گل به سطح حسگر بچسبد

z  توق���ف طوالنی م���دت در دمای بس���یار باال یا
بسیار پایین.

z  رانندگی در جاده های پر دس���ت انداز، گل آلود یا
رانندگی در چمنزار.

z  نزدی���ک ب���ودن ب���ه ب���وق خودروه���ای دیگر و
موتورس���یکلت ها یا هر گونه جس���م دیگری که 

می تواند امواج التراسونیک تولید نماید.

z  نص���ب تجهی���زات دارای آنت���ن و یا بی س���یم
برروی  س���پر.

z .رانندگی در جاده لغزنده

z .پوشاندن حسگر به وسیله دست

z .نزدیک بودن خیلی زیاد به مانع

z .ضربه زدن با شدت زیاد به حسگر

در صورت تماس حسگر با اجسام زیر، سیستم  |
عمل نخواهد کرد.

z .سیم، کابل یا هر گونه جسم نازک فلزی دیگر

z .پارچه، برف یا اجسام جاذب امواج صوتی

z .اجسام کوچک

z .اجسام دارای لبه های تیز

z .اجسام برآمده و بلند

درصورت بروز هر یک از حاالت ذیل با نمایندگی های 
مجاز شرکت بم خودرو تماس حاصل نمایید.

z .فرو رفتن سپر در آب

z  چراغ نش���انگر به طور مداوم روش���ن شده، اما
آژیر هشدار به صدا در نمی آید.

ÓÓÓÓاخطار
سیســتم حســگر حرکــت به ســمت عقب، 
فقط برای کمک بــه راننده حین دنده عقب 
گرفتــن می باشــد و نباید بــه آن تکیه کامل 
نمــود. حیــن دنــده عقــب گرفتــن پیرامون 

خــودرو را کنتــرل نماییــد.

فصـل دوم
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�ÓÓÓسوختÓنوع

93 # )RON( بنزین بدون سرب با عدد اکتان

ÓÓÓÓاخطار
از بنزیــن دارای ســرب اســتفاده نکنید. 
چــرا کــه دســتگاه تمیــز کننــده را از کار 
نادرســت  عملکــرد  بــه  منجــر  انداختــه، 
و  خروجــی  اگــزوز  دود  کنتــرل  سیســتم 
همزمــان افزایــش هزینه هــای تعمیرات و 

نگهــداری می گــردد.

در صورت خاموش کردن ناگهانی موتور  |
در صورتی که حین رانندگی در جاده ای با شرایط 
خوب وس���رعت یکنواخت و اس���تفاده از س���وخت 
توصیه شده موتور به طور ناگهانی خاموش کرده 
ی���ا دائمًا خاموش می کند، ب���رای کنترل خودرو با 
نمایندگی ه���ای مجاز ش���رکت بم خ���ودرو تماس 

حاصل نمایید.

ظرفیت باک سوخت کاماًل خالی |
58 L

�ÓÓمنظورهÓسهÓکاتالیستیÓکانورتور

کانورتور کاتالیس���تی، دستگاه کنترل گاز خروجی 
اس���ت که به منظور کاهش آلودگی گاز خروجی، در 

سیستم اگزوز تعبیه شده است.

 دورهÓآبÓبندی  �

خودرو LF620 دارای کارایی باالیی می باشد.
با وجود این فقط زمانی این کارایی باال به دست می آید 
اولین  و  به طور صحیح طی شده  آب بندی  دوره  که 
آب بندی  دوره  گردد.  انجام  نگهداری  و  تعمیر  دوره 

نحوه رانندگی درkm 3000 اول را در بر می گیرد.

با سرعت باال رانندگی نکنید : |
درkm 1000 اول ب���ا تم���ام س���رعت خ���ودرو، 

رانندگ���ی  نکنی���د.
حداکث���ر س���رعت رانندگ���ی در دوره آب بن���دی در 

دنده های مختلف به نحو ذیل می باشد :

سرعت دنده

30 دنده 1

55 دنده 2
80 دنده 3

105 دنده 4

120  دنده 5

بیش از حد بارگیری نکنید : |
از 80% حداکث���ر میزان بار مج���از خودرو، تجاوز 
نکنید، در غیر این صورت قطعاتی از خودرو که در 

معرض بار می باشند، صدمه خواهند دید.

در مسافت طوالنی رانندگی نکنید : |
طی دوره آب بندی در مسافت های طوالنی رانندگی 
نکنی���د، در غیر این صورت، کارکرد طوالنی مدت، 

به موتور و قطعات آن صدمه خواهد زد.

از ترمزگیری ناگهانی خودداری نمایید : |
تا آنجا که ممکن اس���ت تع���داد ترمزهای ناگهانی 
را کاهش دهید، در غیر این صورت سیس���تم ترمز 
تحت فش���ار قرار گرفته و فشار بیشتری به موتور 
و شاسی ها وارد می شود. درkm 30 اول رانندگی 
ب���ه جز مواقع اضط���راری از ترمزگی���ری ناگهانی 

خودداری نمایید.
از بکس���ل نمودن خودروی دیگر درkm 2000 اول 

خودداری نمایید.
بکس���ل نمودن خودروهای دیگر ممکن است منجر 

به صدمه دیدن خودرو گردد.

دوره اول تعمیر و نگهداری :  |
تعمی���ر و نگه���داری اولیه، ط���ی دوره آب بندی پس 
از ط���یkm 2500 ال���ی km 3000 مس���افت اولیه 
)س���رویس اولی���ه( ، جه���ت نگهداری خ���ودرو در 
شرایط خوب کاری انجام می گردد. این تعمیرات را 
می توانید در نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو 

انجام دهید.

ÓÓÓÓتوجه
توصیه می شــود جهــت انجام تعمیــرات با 
کیفیت خوب و عملکرد بهینه خودرو، تعمیر 
و نگهــداری اولیــه را در نمایندگی هــای مجاز 

شرکت بم خودرو انجام دهید.

�ÓÓسوخت

انتخاب صحیح سوخت، عامل اصلی عملکرد بهینه 
 ، LF620 موتور می باش���د. گارانتی خ���ودرو لیفان
صدمات وارده به موتور به دلیل استفاده از سوخت 

نادرست را پوشش نمی دهد.

ÓÓÓÓاخطار
حیــن روشــن بــودن موتــور، گاز داغ از 
اگزوز خارج می شــود، بنابراین اجسام و 
مــواد قابل اشــتعال را از لوله اگزوز دور 

نگهداریــد.

ÓÓÓÓاخطار
ورود حجم زیادی از گاز ناقص سوخته، به 
درون مبدل کاتالیزوری ممکن است منجر به 
داغ شــدن بیش از حد کانورتور کاتالیستی 
و در نتیجه آتش ســوزی گــردد. لطفاً جهت 
پیشــگیری از بروز هــر گونه خطر به موارد 

ذیل توجه نمایید :
z  فقط از سوخت بدون سرب با درجه بندی

توصیه شده استفاده نمایید.
z  از رانندگی با سوخت بسیار کم خودداری

نماییــد، چرا که عملکــرد موتور با ســوخت 
بسیار کم ممکن است منجر به سوختن ناقص 
درون موتور، در نتیجه فشــار بیش از حد به 

کانورتور کاتالیستی گردد.
z  بــه مدت طوالنی موتــور را در دور باال یا

پایین روشن نگه ندارید.
z  از رانندگــی بــا دور موتــور غیــر مجــاز

خودداری نمایید.
z  از استارت زدن موتور توسط هل دادن یا

کشیدن خودداری نمایید.
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z  :روانکاری پیســتون، حلقه پیســتون و سیلندر
وقتی پیس���تون درون س���یلندر به س���مت پایین 
حرک���ت می کن���د، یک الیه ن���ازک روغ���ن درون 
س���یلندر به ج���ا می گذارد. حین کاهش س���رعت 
خودرو فشار باالی منفی، این روغن را به درون 
محفظه احتراق می کشد. الیه روغن باقی مانده بر 
روی س���یلندرها، در دمای باالی محفظه احتراق 

می سوزد.

z  روانکاری ســاق ســوپاپ هــوا : روغن به همراه
ه���وای ورودی ب���ه درون محفظ���ه احتراق جذب 
شده و همراه س���وخت خواهند سوخت. حرارت 
زیاد گازهای خروجی، روغن استفاده شده برای 

روانکاری ساق سوپاپ هوا را نیز می سوزاند.
میــزان مصرف ســوخت بــه ویســکوزیته، کیفیت 

روغن و نحوه استفاده از خودرو بستگی دارد.
موت���ور ن���و، روغ���ن بیش���تری ب���رای روانکاری 
دیواره های پیس���تون، حلقه پیس���تون و س���یلندر 
مصرف می کند؛ لذا حین رانندگی با سرعت باال و گاز 
دادن و کاهش سرعت مداوم، میزان مصرف سوخت 

افزایش می یابد.

�ÓÓروغنÓسطحÓکنترلÓاهمیت

نگهداش���تن س���طح روغن در می���زان صحیح یکی از 
ن���کات اصلی برای نگهداش���تن خودرو در ش���رایط 
ع���ادی کاری می باش���د که در نتیج���ه عملکرد روغن 
را نیز ضعیف نمی کند. بنابراین کنترل مرتب س���طح 
روغ���ن موتور از اهمیت زیادی برخوردار می باش���د. 
هربار حین س���وختگیری س���طح روغن موتور را نیز 

کنترل نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
در صــورت عدم کنترل مرتب ســطح روغن 
موتور، احتمال وارد آمدن صدمات شــدید به 
موتور به دلیل کارکرد با سطح روغن ناکافی 

وجود دارد.

لطف���ًا برای اطالع از جزئیات بیش���تر مبحث »کنترل 
سطح روغن موتور« در بخش 2-6 را مطالعه نمایید.

�ÓÓترمزÓسیستم

خ���ودرو ش���ما به سیس���تم ترم���ز دو م���داره مجهز 
می باش���د. در صورتی که یک���ی از ترمزها، عملکرد 
خود را از دس���ت دهد، ترمز دیگر هنوز کار می کند. 
با وجود این فش���ار دادن پدال ترمز سخت تر شده و 

فاصله توقف خودرو نیز افزایش می یابد.

ÓÓÓÓتوجه
در صورتــی که یکــی از مدارهــای ترمز کار 
می کند، در مسافت طوالنی رانندگی نکرده و 

بالفاصله اقدام به تعمیر ترمز نمایید.

بوستر مکنده |
ای���ن سیس���تم با اس���تفاده از فش���ار داخلی منفی 
موتور، به سیس���تم ترمز کمک می کند. در صورتی 
که حین رانندگی موتور خاموش شود، برای متوقف 

نمودن موتور، نیروی بیشتری مورد نیاز است.

�ÓÓروغنÓمصرف

عملکرد روغن |
روغن به طور کلی جهت روانسازی و خنک نمودن 
قطعات داخلی موتور، جهت نگهداش���تن موتور در 

شرایط عادی به کار می رود.

مصرف روغن   |
حین عملکرد عــادی، موتور مقداری روغن مصرف 

می کند، این روغن به دالیل ذیل مصرف می شود.

ÓÓÓÓاخطار
z .در حرکت، موتور را خاموش نکنید
z  مــوتــــور را در شـــرایـــط کــاری خـــوب

نگهداریــد. عملکــرد غیــر عــادی سیســتم 
الکتریکــی، سیســتم اســتارت یا سیســتم 
ســوخت موتــور می توانــد منجــر بــه داغ 
شــدن بیــش از حــد و غیر عــادی کانورتور 

کاتالیستی گردد.
z  در صورت روشن شــدن موتور با مشکل

یــا متوقــف شــدن موتــور حیــن رانندگی، 
بالفاصله خودرو را بررسی نمایید.

z  عــادی عملکــرد  تضمیــن  جهــت  لطفــاً 
کانورتــور کاتالیســتی و سیســتم اگزوز، 
انجــام  زمان بنــدی  جــدول  براســاس 
تعمیرات، به نمایندگی های مجاز شــرکت 
تعمیــرات  نمــوده،  مراجعــه  بم خــودرو 

دوره ای را انجــام دهیــد.

ÓÓÓÓاخطار
z .از تنفس گاز اگزوز خودداری نمایید
z  همیشه سیستم اگزوز را کنترل نموده و از

عدم وجود نشتی یا شل شدن قطعات سیستم 
اگــزوز اطمینان حاصــل نماییــد. در صورت 
وجود هــر گونه صدای غیر عــادی یا برخورد 
اگــزوز به مانع، بالفاصله سیســتم اگــزوز را 

کنترل  نمایید.
z  جهت جلوگیری از خطرات ناشی از سوختن

نادرســت موتــور، از روشــن نمودن موتــور در 
مکان های بسته یا گاراژها خودداری نمایید.

z  از پــارک خودرو به مــدت طوالنی با موتور
روشــن خــودداری نماییــد. در صــورت لزوم 
خــودرو را در مکانی باز پارک نمایید تا هوای 

تازه وارد خودرو شود.
z  را عقــب  صنــدوق  در  رانندگــی  حیــن 

ببندید. باز بودن یا قفل نبودن در صندوق 
عقــب می توانــد منجــر بــه وارد شــدن دود 

اگزوز به درون خودرو شود.

ÓÓÓÓاخطار
z  جهت اطمینان از عملکرد صحیح سیستم 

هوارسانی خودرو از عدم وجود برف، برگ و 
یا اجسام مشــابه بر روی شبکه ورودی هوا 

اطمینان حاصل نمایید.
z  ،لطفاً در صورت استشمام بوی دود اگزوز 

بالفاصله علت را یافته و برطرف نمایید.

�ÓÓاگزوزÓهشدارÓچراغ
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ÓÓÓÓتوجه
z  در صورت متوقف شــدن موتور، به طور

مکرر پدال ترمز را فشــار ندهید، چرا که هر 
بار فشــار ترمــز مقداری از فشــار مکنده را 

مصرف می کند.
z  حتی در صورتی که تمام نیروی مکنده از

بیــن برود باز هم ترمزها عمل خواهند کرد. 
با وجود این برای فشار پدال ترمز به نیروی 
بیشتری نیاز بوده و فاصله ترمزگیری نیز 

افزایش می یابد.

در صورت خیس شدن ترمزها |
بر اثر بارندگی ش���دید یا تمیز کردن خودرو ممکن 
اس���ت الی���ه ای آب ب���ر روی ترمزهای دیس���کی یا 
کاس���ه نمدها تشکیل ش���ود که تأثیر منفی بر روی 
ترمزگی���ری می گ���ذارد. بنابرای���ن در صورتی که 
سیستم ترمز خیس ش���ود، با سرعت کم رانندگی 
نموده و آهس���ته پدال ترمز را چند بار فشار دهید 
تا لنت ترمزها خشک شده و ترمزها به حال عادی 

برگردند.

سیســتم ترمز ضد قفل )مجهز به چراغ هشدار  |
)ABS

این سیســتم برای جلوگیری از قفل شدن چرخ ها و 
جلوگیری از کشیده شدن خودرو به یک طرف حین 
رانندگی بر روی جاده های خیس و لغزنده طراحی 
شــده اســت. این سیســتم برای اطمینان از حفظ 
پایــداری و عملکرد فرمان دادن خودرو در شــرایط 

فوق سودمند می باشد. 
روش های موثر حین اس���تفاده از ترمز ABS : حین 
عملکرد سیس���تم ترمز ض���د قفل، می ت���وان لرزش 
ضعی���ف پدال ترمز را احس���اس ک���رده و همچنین 
صدای آن ش���نیده می ش���ود. در این شرایط، فشار 
دادن پدال ترمز نیروی بیش���تری نس���بت به شرایط 
عادی نیاز دارد، سپس، سیستم ترمز ضد قفل فعال 
می ش���ود. در صورت ترمز اضطراری، از فش���ردن 
مکرر پ���دال ترمز خودداری نمایی���د. چرا که فاصله 

ترمزگیری افزایش خواهد یافت.
 5 km/h پس از افزایش س���رعت خ���ودرو به بی���ش  از
سیستم ترمز ضد قفل فعال شده، حین کاهش سرعت 

خودرو به زیرkm/h 5 ، سیستم غیر فعال می شود.
پس از روش���ن شدن موتور یا استارت زدن خودرو، 
ممکن است تا لحظاتی صدای کلیک از اجزای موتور 
ش���نیده ش���ود، این صدا کاماًل عادی ب���وده، بیانگر 

عملکرد سیستم کنترلی ترمز ضد قفل می باشد.
حیــن عملکرد سیســتم ترمز ضد قفل ممکن اســت 
وضعیت هــای ذیل رخ دهد. ایــن وضعیت ها منجر 

به رخ دادن اشکال در سیستم نمی شوند.
z  ش���نیدن صدای عملکرد سیستم ترمز ضد قفل

و احس���اس لرزش ضعیف پدال ترمز به همراه 
ل���رزش بدنه خ���ودرو غربیلک فرم���ان، حتی در 
صورتی که خودرو پارک ش���ده باش���د، شنیدن 

صدای اجزای موتور کاماًل عادی است.

z  پس از عملکرد سیستم ترمز ضد قفل، ممکن است
پدال ترمز مقداری به سمت جلو حرکت کند.

ÓÓÓÓتوجه
بیــش از اندازه به سیســتم ترمــز تکیه 

نکنیــد : 
بــا وجــود ایــن کــه سیســتم ضد قفــل در 
کنترل خودرو موثر می باشــد، حین عملکرد 
سیســتم ترمز ضد قفل، تأثیر سیســتم بر 
پایداری خودرو و فرمان دهی چرخ ها بسیار 
کم می باشد، لذا به تمام نکات توجه نموده، 
ســرعت و موقعیت خودرو را مدنظر داشته 
باشــید. حین رانندگــی در روزهای بارانی، 
سیســتم ترمــز ضد قفــل ممکن اســت قادر 
بــه کنترل خــودرو به دلیل ســر خــوردن یا 

چرخش الستیک ها نباشد.
سیستم ترمز ضد قفل جهت کاهش فاصله 
ترمزگیری طراحی نشــده است. در مقایسه 
با خودروهای فاقد این سیستم، در شرایط 
ذیل ممکن است فاصله ترمزگیری بیشتری 

مورد نیاز باشد :
z  رانندگــی در جاده هــای پــر دســت انداز و

جاده های پوشیده از سنگ ریزه یا برف.
z .رانندگی با زنجیر چرخ

z  رانندگی بــر روی جاده هایــی با اختالف
سطح در تقاطع ها.

چــرخ الســتیک های  چهــار  هــر  روی  بــر 
مشخص شده را نصب نمایید.

سیســتم ترمــز ضــد قفــل از حســگرهای 
ســرعت برای اندازه گیری سرعت خودرو و 
ســرعت چرخش هر یک از چرخ ها استفاده 
اندازه گیــری  بــه  قــادر  سیســتم  می کنــد. 
سرعت چرخش الستیک های متفرقه نبوده، 
افزایــش  ترمزگیــری  مســافت  نتیجــه  در 

می یابد.

�ÓÓ»ABS«ÓقفلÓضدÓترمزÓسیستمÓهشدارÓچراغ

پس از قرار گرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن 
»ON« چراغ هش���دار روشن می ش���ود و در صورت 
عملکرد عادی سیس���تم ترمز ضد قف���ل، پس از چند 

لحظه خاموش می شود.
در صورت بروز هر گونه مش���کل چراغ هشدار روشن 

خواهد شد.
پس از روش���ن ش���دن چراغ هش���دار »ABS« )چراغ 
هشدار سیستم ترمز خاموش می شود(، سیستم ترمز 
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ض���د قفل به درس���تی عمل نخواهد کرد، اما سیس���تم 
ترمزها همچنان فعال می باشد.

پس از روشن شدن چراغ هشدار »ABS« )چراغ هشدار 
سیستم ترمز خاموش است( سیستم ترمز ضد قفل عمل 
نخواهد کرد، بنابراین ممکن است در صورت ترمز ناگهانی 

یا ترمز بر روی جاده لغزنده، چرخ ها قفل  شوند.
بروز هر یک از موارد زیر بیانگر تشخیص ایرادی در 
اجزای کنترلی توسط سیستم چراغ هشدار می باشد. 
بم خودرو  شرکت  مجاز  نمایندگی های  با  بالفاصله 

تماس حاصل نمایید.

z  پس از قرار گرفتن س���وئیچ خودرو در وضعیت
روشن »ON« ، چراغ روش���ن نشده یا به طور 

مداوم روشن می شود.

z  .چراغ هشدارحین رانندگی روشن شود

z  روش���ن ش���دن کوتاه مدت چراغ هشدار بیانگر
وجود هیچ مشکلی نمی باشد.

ÓÓÓÓاخطار
در صورت روشن شدن چراغ هشدار سیستم 
ترمــز به همراه چراغ هشــدار "ABS"، لطفاً 
خــودرو را در مکانــی ایمن پارک نمــوده و با 
نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو تماس 

حاصل نمایید.
در صــورت عملکــرد غیر عادی سیســتم 
ترمــز ضــد قفــل، خــودرو نیــز بــه شــدت 

ناپایدار می شــود.

�ÓÓدیسکیÓترمز

این  خودرو به یک ترمز دستی دیسکی مجهز است. 
سیستم ترمز باید به طور مرتب کنترل و تنظیم شود.

مانند،  جیغ  یا  اصطکاک  صدای  شنیدن  صورت  در 
بالفاصله برای کنترل و یا تعویض لنت های ترمز به 
اولین نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو مراجعه 

نمایید.

�ÓÓبارگیریÓحینÓسودمندÓنکات

حین بارگیری اجسام یا وسایل لطفاً از دستورالعمل 
ذیل پیروی نمایید :

z  در حد ام���کان وس���ایل را درون صندوق عقب
قرار داده و آنها را در محل خود محکم نمایید.

z  ،در ح���د امکان تع���ادل خ���ودرو را حفظ نموده
بارها را در جلوی صندوق عقب قرار دهید.

z  جهت صرفه جویی در مصرف س���وخت از قرار
دادن باره���ای اضافی و س���نگین درون خودرو 

خودداری نمایید.

�ÓÓهاÓشاسیÓوÓتعلیقÓسیستم

ÓÓÓÓاخطار
از جداســازی و اتصــال مجــدد سیســتم 
تعلیق یا شاسی ها خودداری  نماید، چرا که 
تغییرات ایجاد شده منجر به تغییر عملکرد 
خــودرو و در نتیجــه از دســت دادن کنتــرل 

خودرو می گردد.

پیش از استارت موتور                  92  �

استارت زدن موتور                       92  �

کنترل ایمنی پیش از رانندگی       92                                    �

رانندگی در شرایط سخت                     93                            �

رانندگی در زمستان                       95  �

نحوه صرفه جویی در مصرف سوخت و   �
افزایش عمر مفید خودرو                    96

فصـل سوم
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روشنایی : از عملکرد عادی چراغ های جلو، چراغ 
ترمز، چراغ های کوچک، چراغ های راهنما و دیگر 
چراغ ه���ا اطمین���ان حاص���ل نمایی���د. تنظیم بودن 

چراغ های جلو را کنترل نمایید.

داخل خودرو |
الســتیک زاپــاس، جــک و آچــار چرخ : فش���ار باد 
الس���تیک زاپاس را کنترل نموده و از قرار داشتن 
آچ���ار چرخ و جک در محل خ���ود اطمینان حاصل 

نمایید.
کمربنــد ایمنــی : قف���ل ش���دن صحی���ح و محک���م 
کمربنده���ای ایمن���ی را کنترل نم���وده، عدم وجود 
سایش، خراش���یدگی یا پارگی در تسمه کمربند را 

بازدید نمایید.
چراغ های نشانگر و تجهیزات : از عملکرد صحیح 
و عادی چراغ و تجهیزات بخصوص نش���انگرها و 

برفک زدا اطمینان حاصل کنید.
ترم���ز : وجود فاصله کافی بین پ���دال ترمز و کف 
خ���ودرو را کنترل نموده و عم���ل ترمزگیری عادی 

را بازدید نمایید.

داخل محفظه موتور |
فیــوز یــدک : از وج���ود فیوزه���ای ی���دک کافی با 
آمپرهای مشخص شده درون جعبه فیوز اطمینان 

حاصل نمایید.
سطح مایع خنک کننده : سطح مایع خنک کننده را 
کنترل نمایید )برای اطالع از جزئیات بیشتر بخش 

2-6 را مطالعه کنید(.
باتری ها و کابل ها : عدم وجود خوردگی و بس���ته 
ب���ودن درب باتری یا هر گونه ترک در اتصاالت را 
کنت���رل نموده، اتصال صحیح کابل ها را بررس���ی 

نمایید.
کابل ها : عدم وجود صدمه و باز نبودن کابل ها را 

کنترل نمایید.
لوله های ســوخت : عدم وجود نشتی یا باز نبودن 

اتصاالت لوله ها را بررسی کنید.
ســطح سوخت : خودرو را در مکانی مسطح پارک 

نموده و میزان سوخت را بررسی کنید.
)برای اط���الع از جزئیات بیش���تر بخ���ش 2-6 را 

مطالعه کنید(.

�ÓÓموتورÓزدنÓاستارتÓازÓپس

سیســتم اگزوز : عدم وجود نش���تی گاز را کنترل 
نموده، در صورت وجود هر گونه نشتی، بالفاصله 
آن را تعمی���ر نمایی���د )مبحث »هش���دار سیس���تم 

اگزوز« در فصل 2 را مطالعه نمایید(.

حین رانندگی  |
تجهیــزات : از عملکرد عادی تمامی نش���انگرها و 

درجه ها اطمینان حاصل نمایید.
ترمــز : در مکانی ایم���ن از عملکرد صحیح خودرو 

و از عدم کشش فرمان اطمینان حاصل نمایید.
ب���ه نحوه ترمزگی���ری دقت نموده و برای ش���نیدن 

صداهای غیر عادی دقت نمایید.

�ÓÓسختÓشرایطÓدرÓرانندگی

1.  متوقف نمودن خودرو 
حین روش���ن بودن موتور به ویژه حین کار کردن 
موت���ور در دور باال و با قدرت زیاد نباید خودرو را 

�ÓÓموتورÓاستارتÓازÓپیش

1. پیش از وارد ش���دن به خودرو پیرامون خودرو 
را کنترل نمایید.

2. موقعیت و ارتفاع صندلی ها، زاویه پشتی صندلی، 
ارتفاع پشت سری و زاویه غربیلک را تنظیم نمایید.

3. آینه داخلی وس���ط )دید عقب( و آینه های جانبی 
را تنظیم نمایید.

4. کمربند ایمنی خود را ببندید.
در صورتی که برای فعال نمودن سیستم ضدسرقت 
خودرو دکمه "  " روی کنترل از راه دور را فش���ار 
داده باشید، پیش از استارت زدن خودرو، جهت غیر 
فعال نمودن سیستم ضد سرقت دکمه  "  " روی 
کنت���رل از راه دور را بفش���ارید؛ در غیر این صورت 

موتور استارت نمی خورد.

�ÓÓموتورÓزدنÓاستارت

)الف(  پیش از استارت 
1. ترمز دستی را کنترل نمایید.

2. تمام چراغ ها و تجهیزات جانبی برقی را خاموش کنید.
3. دسته دنده را در وضعیت خالص قرار دهید.

4. سیستم ضد سرقت را غیر فعال نمایید.
)ب( استارت زدن موتور 

لطف���ًا پی���ش از اس���تارت زدن از انج���ام تمامی 
مراحل »الف پیش از اس���تارت موتور« اطمینان 

حاص���ل    نمایی���د.
استارت عادی

س���وئیچ را در وضعیت استارت »START« قرار 
داده و استارت بزنید. پس از روشن شدن موتور، 

سوئیچ را رها کنید.
در صورت عدم روشن شدن خودرو 

مبحث »در صورت روشن نشدن خودرو« فصل 4 
را مطالعه نمایید.

�ÓÓرانندگیÓازÓپیشÓایمنیÓکنترل

انجام  را  ایمنی  کنترل  با خودرو،  رانندگی  از  پیش 
صرف  خودرو  کنترل  برای  وقت  دقیقه  چند  دهید. 

نموده و از رانندگی خود لذت ببرید.

ÓÓÓÓتوجه
در  را  خــودرو  کنتــرل  کــه  صورتــی  در 
پارکینگ هــای بســته انجــام می دهیــد، از 
وجــود تهویــه کامــل پارکینــگ اطمینــان 
حاصــل نماییــد. دود اگــزوز خروجــی از 

موتور بســیار مضر می باشــد.

�ÓÓÓموتورÓاستارتÓازÓپیشÓکنترل

خارج خودرو  |
الســتیک : ب���ا اس���تفاده از گی���ج باد، فش���ار باد 
الس���تیک ها را اندازه گیری نم���وده، عدم وجود هر 
گون���ه پاره گی، صدمه یا س���ایش بی���ش از حد را 

کنترل نمایید.
مهــره چرخ : از سفت بودن و وجود تمامی مهره ها 

اطمینان حاصل نمایید.
نشــتی : پس از متوقف نمودن خودرو برای مدتی 
کوتاه عدم وجود نش���تی روغن یا هر گونه مایع از 

زیرخودرو را کنترل نمایید.
چکیدن آب از سیستم کولر کاماًل عادی است.
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�ÓÓزمستانÓدرÓرانندگی

از وجــود ضد یــخ درون مایع خنک  کننــده اطمینان 
حاصل نمایید.

فق���ط از مایع خنک  کنن���ده توصیه ش���ده بم خودرو 
استفاده نمایید.

از مایع خنک کننده مناسب برای دمای هوا استفاده نمایید.
مایع خنک کننده نامناس���ب به سیس���تم خنک کننده 

صدمه خواهد زد.
مایع خنک کنن���ده موتور باید در تمامی فواصل س���ال 
دارای میزان مس���اوی از ضدیخ و محلول رادیاتور )آب 
رادیاتور( باش���د، در غیر اینص���ورت به قطعات موتور 

آسیب می رسد.

ÓÓÓÓتوجه
هرگز از آب خالص اســتفاده نکنید.

باتری و کابل ها را کنترل نمایید |
هوای س���رد میزان ش���ارژ باتری را کاهش می دهد، 

بنابرای���ن ب���رای کم���ک به 

استارت زدن در زمس���تان، باتری باید دارای شارژ 
کافی باشد. نحوه کنترل چشمی باتری ها در بخش 
3-7 ش���رح داده ش���ده اس���ت. همچنین می توانید 
برای بازرسی باتری به نمایندگی های مجاز شرکت 

بم خودرو مراجعه نمایید.

از مناس�ب بودن غلظت روغن برای رانندگی در  |
زمستان اطمینان حاصل نمایید.

برای اط���الع از جزئیات و توصیه ها در مورد غلظت 
روغن ها بخش 2-6 را مطالعه نمایید. اس���تفاده از 
روغن مخصوص تابستان در فصل زمستان منجر 
به مش���کل حین اس���تارت زدن می گردد. در صورت 
ع���دم اطمینان در مورد نوع روغن، به نمایندگی های 

مجاز شرکت بم خودرو مراجعه نمایید.

از یخ زدن قفل درب ها پیشگیری نمایید. |
جهت پیش���گیری از یخ زدن قفل درب ها محلول ضد 
یخ یا گلیسیرین را درون سوراخ قفل، اسپری نمایید.

یــخ  | دارای ضــد  کننــده   پــاک  محلول هــای  از 
اســتفاده نمایید

            

ای���ن محص���ول در نمایندگی ه���ای مجاز ش���رکت 
بم خودرو موجود می باشد.

ÓÓÓÓاخطار
از ضد یــخ یا دیگر محلول های مشــابه به 
عنوان تمیز کننده اســتفاده نکنید ؛ در غیر 
این صورت به رنگ بدنه خودرو صدمه وارد 

می شود.

در زمستان ممکن است ترمز دستی یخ بزند، بنابراین  |
در هوای سرد از ترمز دستی استفاده نکنید

حی���ن پارک، دس���ته دن���ده را در دنده م���ورد نظر 
گذاش���ته، پش���ت چرخ ها بلوک مانع قرار دهید. از 
ترمز دس���تی اس���تفاده نکنید؛ در غیر این صورت 
ترمز دستی به دلیل قرار گرفتن در معرض برف و 

باران یخ زده، آزاد کردن آن مشکل می شود.

برف و یخ جمع شده زیر گلگیرها را پاک کنید  |
ب���رف و یخ جم���ع ش���ده زی���ر گلگیره���ا منجر به 

فرمان گیری سخت خواهد شد.

به طور ناگهان���ی متوقف نمایید. خودرو را پس از 
3 الی 5 دقیقه رانندگی با سرعت کم متوقف کنید.

2.  گرم نمودن موتور در زمستان
در زمس���تان دمای هوا نس���بتًا پایین بوده، غلظت 
روغ���ن افزایش یافت���ه و اثر روانکاری آن بس���یار 
پایین ت���ر از تابس���تان می باش���د، بنابرای���ن نباید 
بالفاصل���ه پس از اس���تارت زدن موتور با دور باال 
و س���رعت زیاد رانندگی نمود. اجازه دهید با چند 
دقیق���ه کار کردن موتور گرم ش���ود تا دمای روغن 
موت���ور و مایع خن���ک کننده افزایش یابد، س���پس 

حرکت کنید.
فق���ط پس از روان���کاری کامل موت���ور، می توان با 
خ���ودرو رانندگ���ی ک���رد. در ص���ورت رانندگی با 
موتوری که روانکاری نش���ده ، اج���زای موتور به 
شدت س���اییده شده، حتی ممکن اس���ت به موتور 

خودرو آسیب برسد.

z  حین وزش بادهای مخالف به آهستگی برانید. در
نتیجه راحت تر می توان خودرو را کنترل نمود.

z  حین رانندگی در کنار جدول های بغل خیابان به
آهس���تگی رانندگی نموه و در حد امکان فاصله 

صحیح را حفظ نمایید.
از رانندگی بر روی اجسام بلند و نوک تیز یا دیگر موانع 
روی سطح جاده خودداری نمایید؛ در غیر این صورت 

الستیک ها به طور غیر عادی صدمه خواهند دید.

z  ،حین رانندگی بر روی جاده های پر دست انداز
س���رعت را کاه���ش دهید؛ در غی���ر این صورت 
الستیک یا چرخ ها به طور جدی صدمه می بیند.

z  در صورتی که خودرو بر روی شیب پارک شده
اس���ت، چرخ های جلو را به س���مت ج���دول کنار 
خیاب���ان چرخانده و جهت پیش���گیری از حرکت 
خودرو، ترمز دس���تی را فعال نمایید. در صورت 

نیاز از مانع پشت چرخ ها استفاده نمایید.

z  در صورت شستشوی خودرو یا عبور از میان آب
ممکن است ترمزها خیس شوند. در مکانی ایمن 
عملکرد عادی ترمزها را کنترل نمایید. در صورت 
عملک���رد غیر عادی ترمزها به دلیل رطوبت، حین 
رانندگی ب���ا دقت و به نرمی پدال ترمز را فش���ار 
دهید. در ص���ورت عدم عملکرد ع���ادی ترمزها، 
خودرو را متوقف نم���وده با نمایندگی های مجاز 

شرکت بم خودرو تماس حاصل نمایید.

ÓÓÓÓتوجه
z  پیش از رانندگی، از آزاد شدن کامل ترمز

دســتی و خاموش بودن چراغ نشانگر ترمز 
دستی اطمینان حاصل نمایید.

z  ،پیش از رانندگی، برای گرم شدن موتور
چنــد دقیقــه موتور را روشــن نگه داشــته و 

سپس حرکت کنید.
z  در صورت رانندگی برای مســافت طوالنی

بر روی سراشیبی، سرعت خودرو را کاهش 
داده و با دنده سنگین حرکت کنید.

به خاطر داشته باشید، فشار دادن مکرر پدال 
ترمز منجر به داغ شدن بیش از حد ترمزها و 

عملکرد غیر عادی آنها می شود.
z  حین گاز دادن، دنده عوض کردن به دنده

باالتــر یــا پایین تــر و ترمــز کردن بــر روی 
شیب، دقت نمایید.

ترمز یا گاز دادن بی دقت ممکن است منجر به 
سر خوردن یا چرخیدن خودرو گردد.

z  حین خیس بودن ترمزها، از رانندگی عادی
پرهیز نمایید، در صورت خیس بودن ترمزها 
فاصله ترمزگیری افزایش یافته و ممکن است 
حین ترمزگیری خودرو به یک طرف کشــیده 
شــود. در ایــن صــورت بــا ترمز دســتی نیز 

نمی توان خودرو را متوقف نمود.
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z  شاســی ها را از هــر گونــه گل و مــواد زائد تمیز
نماییــد: این عمل عالوه بر این که فش���ار وارده 
به خودرو را کاهش می دهد، از خوردگی و زنگ 

زدن قطعات نیز جلوگیری می کند.

z  :خــودرو را در بهتریــن شــرایط کاری نگهدارید
به دلیل کثیف بودن فیلت���ر تمیز کننده هوا، لقی 
سوپاپ نامناسب، ش���مع های کثیف، ترمزهای 
ناگهانی، روغن و روانکاری نامناس���ب، عملکرد 
موت���ور کاهش یافته و میزان مصرف س���وخت 
افزایش می یابد. جه���ت افزایش عمر مفید تمام 
قطع���ات خودرو و کاه���ش هزینه های نگهداری، 
تعمی���رات دوره ای را انجام دهی���د. در صورت 
رانندگ���ی م���داوم در ش���رایط ب���د آب و هوایی 
تعمی���رات در دوره های زمان���ی کوتاه تری باید 

انجام شود.

حین رانندگی در هوای س���رد زمس���تان، عدم وجود 
برف و یخ زیر گل گیرها را کنترل نمایید.

حین رانندگی در هوای س���رد زمس���تان، تجهیزاتی 
همانن���د زنجیر چ���رخ، یخ ت���راش ب���رای پنجره ها، 
کیس���ه ش���ن یا نمک، چراغ قوه، یک بی���ل کوچک و 
کابل های اتصالی به همراه داشته باشید تا در مواقع 

اضطراری بتوانید از آنها استفاده کنید.

�ÓÓÓسوختÓمصرفÓدرÓجوییÓصرفهÓنحوه
وÓÓافزایشÓعمرÓمفیدÓخودرو

صرفه جویی در مصرف سوخت عمل ساده ای است 
که عمر مفید خ���ودرو را نیز افزایش می دهد. در ذیل 
نکات س���ودمند برای کاهش هزینه ه���ای تعمیرات و 

صرفه جویی در مصرف سوخت ارائه شده است :

z  فشــار بــاد الســتیک را در میــزان صحیح تنظیم
نماییــد:  فش���ار ب���اد ناکافی منجر به س���ایش 
الس���تیک ها و هدر رفتن سوخت می گردد. بخش 

2-6 را مطالعه نمایید.

z  از قــرار دادن بارهــای غیــر ضــروری در خــودرو
خوداری نمایید: بارهای بیش از حد، فشار وارده 

به موتور را افزایش داده و منجر به مصرف بیشتر 
بنزین می گردد.

z  از گرم کردن موتور برای مدت طوالنی خودداری نمایید
: پس از عملکرد منظم موت���ور، اقدام به رانندگی 
نمایید. به خاطر داش���ته باش���ید ک���ه گرم نمودن 

موتور در زمستان به زمان بیشتری نیاز دارد.

z  به طور آهسته و پایدار گاز بدهید: از استارت زدن
ناگهانی خودداری نمایید. با دنده مناسب برانید.

z  از درجــا کار کــردن موتــور بــرای مــدت طوالنــی
جلوگیــری نمایید : در صورت پ���ارک خودرو به 
مدت طوالنی، در مکانی خلوت بهتر است موتور 

را خاموش نموده و هنگام نیاز، روشن کنید.

z  از رانندگــی با موتــور خاموش، یــا رانندگی با
دور موتــور بــاال خــودداری نماییــد: براس���اس 

شرایط جاده، دنده مناسب را انتخاب نمایید.

z  از افزایــش یا کاهــش مداوم ســرعت خودداری
نماییــد: رانندگ���ی ب���ا توقف های مک���رر میزان 

مصرف سوخت را افزایش می دهد.

z  از توقف یا ترمز غیر اضطراری خودداری نمایید: جهت
به حداقل رس���اندن زمان توقف، سرعت خودرو را 

براساس شرایط جاده به صورت یکنواخت تنظیم 
نمایید؛ برای پیش���گیری از ترمزهای اضطراری و 
کاهش سایش ترمزها، در جاده ای با بار ترافیکی، 

فاصله الزم را حفظ نمایید.

z  در حــد امــکان از رانندگــی در مناطقــی بــا بــار
ترافیکی خودداری نمایید.

z  بــرای مدت طوالنی پــای خود را روی پدال ترمز
یــا کالچ قرار ندهید: این عمل منجر به س���ایش 
زود هنگام و داغ ش���دن بی���ش از حد قطعات و 

افزایش مصرف سوخت می گردد.

z  در بزرگراه هــا بــا ســرعت مناســب رانندگــی
نمایید: هرگاه میزان س���رعت خ���ودرو افزایش 
یابد، میزان مصرف سوخت نیز بیشتر می شود.
باالنس چرخ ها را کنت���رل نمایید، از برخورد با 
لبه های جاده خ���ودداری نمایید و در جاده های 
پردس���ت انداز ب���ه آهس���تگی برانی���د. باالن���س 
نامتناس���ب چرخ های جلو منجر به سایش زود 
هن���گام الس���تیک ها و افزایش فش���ار وارده بر 
موتور ش���ده و در نتیجه میزان مصرف سوخت 

را افزایش می دهد.

ÓÓÓÓاخطار
حیــن رانندگــی در سراشــیبی ها، موتور 
را خامــوش نکنیــد، حین خامــوش نمودن 
موتور، بوســتر ترمز و فرمــان هیدرولیک 
بــه طــور ناقــص عمــل نمــوده و همچنین 
سیســتم کنترل گازهای خروجی نیز عمل     

نخواهــد   کــرد.



روشن نشدن خودرو                      100    �

خاموش کردن موتور حین   �
رانندگی                                                 103

داغ شدن بیش از حد موتور           103                                    �

پنچر کردن الستیک                                104                            �

حرکت نکردن خودرو                       110  �

بکسل نمودن خودرو                        110  �

فصـل چهارم

نحوه رفتار در مواقع اضطراری
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)پ( روشن نمودن موتور با استفاده از باتری کمکی
جهت پیشگیری از صدمات جسمی جدی و همچنین 
به  آن  الکتریکی  اتصاالت  یا  خودرو  دیدن  صدمه 
اجزای  و  الکترودها  زنگ زدگی  باتری،  انفجار  دلیل 
الکتریکی، از دستورالعمل ذیل به دقت تبعیت نمایید.
در صورت عدم تسلط به انجام این کار از تعمیرکار 

باتجربه کمک بگیرید.

ÓÓÓÓاخطار
z  باتــری حــاوی مایــع خورنــده و ســمی

می باشــد. بنابرایــن حیــن روشــن کــردن 
موتور با اســتفاده از باتری کمکی از عینک 
محافظ اســتفاده نموده، از پاشــیدن اسید 
ســولفوریک بــه پوســت، لباس هــا و بدنه 

خودرو جلوگیری نمایید.
z  در صــورت پاشــیدن الکترولیــت باتری

بر روی پوســت یا داخل چشم ها، بالفاصله 
لباس های آغشــته به اسید را در آورده و آن 
بخــش را با آب فراوان شســته، ســپس به 

پزشک مراجعه نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
z  گاز خروجــی از باتری ها در صــورت قرار

گرفتن در معرض شعله یا جرقه قابل انفجار 
می باشد. حین روشن کردن موتور با استفاده 
اســتاندارد  کابل هــای  از  کمکــی  باتــری  از 
اســتفاده نموده، از سیگار کشیدن یا روشن 

کردن کبریت خودداری نمایید.

ÓÓÓÓتوجه
 12 V باتــری قابــل شــارژ بایــد از نــوع
باشــد، پیــش از اطمینــان از نــوع باتری، 

اقــدام    نکنیــد.

مراحل روشن کردن موتور با استفاده از باتری کمکی
1. در صورتی که باتری کمکی داخل خودرو دیگری 
ق���رار دارد، ابتدا از عدم تم���اس بدنه خودروها با 
یکدیگر اطمین���ان حاصل نمایید. تمامی چراغ ها و 

تجهیزات جانبی غیر ضروری را خاموش نمایید.
2. در صورتی که خودروی دارای باتری کمکی )باتری 

پر(، خاموش اس���ت ، موتور را اس���تارت زده و چند 
دقیقه روشن نگه دارید.

حین روشن کردن موتور با استفاده از باتری کمکی، 
پای خود را به آرامی روی پدال گاز گذاش���ته و دور 

موتور را در حدود rpm 2000 قرار دهید.
3. کابل ها را به ترتیب d ، c ، b , a متصل نمایید .

a . سر کابل مثبت )+( قرمز رنگ را به قطب مثبت 
)+( باتری خالی متصل نمایید.

b . سر دیگر کابل مثبت )+( قرمز رنگ را به قطب 
مثبت )+( باتری کمکی متصل نمایید.

�ÓÓخودروÓنشدنÓروشن

)الف( بازرسی ابتدایی
ابت���دا از اس���تارت زدن موت���ور ب���ه روش صحیح و 
براس���اس مبحث »نح���وه اس���تارت زدن موتور« در 
فصل 3 اطمین���ان حاصل نموده، میزان س���وخت را 

کنترل نمایید.
موتور نمی چرخد یا خیلی آهسته می چرخد.

1. محکم و تمیز بودن اتصاالت باتری را کنترل نمایید.
2. چراغ س���قفی عقب را روش���ن نموده و شرایط 

باتری را کنترل کنید.
3. در صورت تخلیه باتری، چراغ روشن نشده یا با 
نور ضعیف روشن شده و خودرو استارت نمی خورد. 
با اس���تفاده از باتری کمکی موتور را روشن نمایید. 
مبحث »روش���ن نمودن موتور با استفاده از باتری 

کمکی« در بخش )پ( را مطالعه نمایید.
در صورت روشن ش���دن چراغ سقفی عقب و روشن 
نش���دن موتور، می بایس���ت جهت تعمی���ر و یا تنظیم 
موتور با نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو تماس 

حاصل نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
از روشن نمودن موتور به روش هل دادن 
یا بکســل نمودن خودداری نمایید. در غیر 
این صــورت ممکن اســت قطعــات خودرو 
صدمــه دیده یــا منجر به تصــادف گردید. 
همچنیــن ممکــن اســت مبــدل کاتالیزوری 
سه منظوره بیش از حد داغ شده منجر به 

آتش ســوزی شــود.

در صورت چرخیدن موتور با سرعت عادی و روشن 
نشدن موتور 

1. س���وئیچ موتور را در وضعیت تجهیزات جانبی 
»ACC« ی���ا قف���ل »LOCK« قرار داده و س���پس 

موتور را استارت بزنید.
2. در صورتی که موتور روش���ن نمی شود، ممکن 
است بر اثر استارت زدن مکرر »موتور خفه کرده 
باش���د«. بخش )ب( : »اس���تارت زدن موتور خفه 

کرده« را مطالعه نمایید.
3. در صورت عدم روش���ن ش���دن موت���ور، جهت 
تعمیر ی���ا تنظیم موت���ور، ب���ا نمایندگی های مجاز 

شرکت بم خودرو تماس حاصل نمایید.

)ب( استارت زدن »موتور خفه کرده«
در صورت عدم روش���ن شدن موتور، ممکن است بر 
اثر اس���تارت زدن مکرر، موتور خفه کرده باشد. در 
این صورت به مدت 5 ثانیه پدال گاز را تا انتها فشار 
داده و در همان حال سوئیچ را در وضعیت استارت 
»START« قرار داده و س���پس رها کنید. مجددًا در 

حالی که پدال گاز را رها کرده اید، استارت بزنید.
در صورتی که پس از 5 ثانیه اس���تارت زدن، موتور 
روشن نشد، سوئیچ را رها کرده پس از گذشت چند 

دقیقه استارت بزنید.
در صورت عدم روشن شدن موتور، جهت تعمیر و یا 
تنظیم موتور، با نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو 

تماس حاصل نمایید.

ÓÓÓÓتوجه
هرگــز بیــش از 3 تــا 5 ثانیــه موتــور را 
استارت نزنید، در غیر این صورت موتور و 

مدارهای آن بیش از حد داغ می شوند.

باتری خالی

باتری کمکی

کابل کمکیاتصال قطب مثبت )+( 

اتصال قطب 
مثبت )+(
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�ÓÓرانندگیÓحینÓموتورÓکردنÓخاموش

در صورت خاموش کردن موتور حین رانندگی .....
1. به آهس���تگی سرعت خودرو را کاهش داده و به 
دقت خودرو را از جاده خ���ارج نموده و در مکانی 

امن قرار دهید.
2. چراغ های اعالم خطر )فالشر( را روشن نمایید.

3. سوئیچ خودرو را در وضعیت تجهیزات جانبی 
»ACC« ی���ا قف���ل »LOCK« ق���رار داده، مجددًا 

موتور را استارت بزنید.
در صورت���ی که موتور روش���ن نمی ش���ود، مبحث 

»روشن نشدن موتور« را مطالعه نمایید.

ÓÓÓÓتوجه
در صورتــی کــه موتــور خاموش شــود، 
ترمز و فرمــان هیدرولیک عمــل نخواهند 
کــرد. بنابراین فرمــان دادن و ترمزگیری 

ســخت تر خواهد بود.

�ÓÓموتورÓحدÓازÓبیشÓشدنÓداغ

در صورتی که چراغ نشانگر دمای مایع خنک کننده 
در محدوده غیر نرمال قرار گیرد، صدای ضربه زدن 
یا صدا از موتور شنیده شود، یا قدرت موتور کاهش 

یابد، ممکن است موتور داغ کرده باشد.
لطفاً مراحل ذیل را انجام دهید:

1. خودرو را از جاده خارج نموده در مکانی ایمن 
پ���ارک نموده و چراغ های اعالم خطر )فالش���ر( را 
روش���ن نمایید. دسته دنده را در دنده خالص قرار 
داده، ترمز دس���تی را درگی���ر نمایید و در صورت 

روشن بودن کولر، آن را خاموش نمایید.
2. در ص���ورت خ���روج بخ���ار مایع خن���ک کننده 
از رادیات���ور، موتور را خام���وش نمایید. پس از 
قطع ش���دن بخ���ار، در موتور را ب���از نمایید. در 
صورت���ی که بخ���ار یا مای���ع از رادیات���ور خارج 
نمی شود، موتور را روش���ن نگهداشته و سوئیچ 

را بچرخانی���د.

ÓÓÓÓاخطار
جهت پیشگیری از صدمات جسمی تا توقف 
کامل و خروج بخار از رادیاتور، درب رادیاتور 
را باز نکنید. خروج بخار یا مایع بیانگر وجود 

فشار باالست.

3.  عدم وجود نش���تی از رادیاتور، ش���لنگ ها و زیر 
خ���ودرو را کنترل نمایید. با وجود این چکیدن قطره 

آب از کولر کاماًل عادی است.

ÓÓÓÓاخطار
حیــن روشــن بــودن موتــور دســت ها و 
متحــرک  از قطعــات  را  خــود  لباس هــای 
موتور همانند پره های فن و تســمه موتور 

دور نگهداریــد.

4. در صورت نش���تی مایع خنک کننده، بالفاصله 
موت���ور را خاموش نموده و با نمایندگی های مجاز 

شرکت بم خودرو تماس حاصل نمایید.

c . سر کابل منفی )- ( سیاه رنگ را به باتری کمکی 
متصل نمایید.

d . انتهای دیگر کابل منفی )- ( سیاه رنگ را به بدنه 
خودرو دارای باتری خالی متصل نمایید.

 نقاط اتصال در تصویر باال مشخص می باشد 
از اتص���ال کابل کمکی به بخش ه���ای متحرک موتور 

خودداری نمایید.

ÓÓÓÓتوجه
جهت پیشــگیری از صدمات جسمی حین 
اتصــال کابل ها، به باتری نزدیک نشــده 
و کابل های کمکــی را به هیچ نقطه ای جز 
نقاط اتصال صحیح یا نقطه ارت متصل   

نکنیــد.

4.  به روش عادی موتور را روش���ن نمایید. به آرامی 
 2000 rpm پدال گاز را فشار دهید و دور موتور را تا

افزایش دهید.
5.  کابل ه���ا را به دقت ب���ه ترتیب معکوس ابتدا کابل 

منفی و سپس کابل مثبت جدا نمایید.
در صورتی که باتری به دلیل نامعلومی خالی شده 
است )به طور مثال چراغ ها هنوز روشن می شوند( 
ب���ا نمایندگی های مجاز ش���رکت بم خ���ودرو تماس 

حاص���ل    نمایی���د.

کابل کمکی

اتصال قطب منفی )-(باتری کمکی

باتری خالی
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ÓÓÓÓاخطار
z  در صــورت قرار داشــتن سرنشــینان در

خــودرو از باال بــردن خودرو بوســیله جک 
خودداری نمایید.

z  از قرار دادن اجسام بر روی یا زیر جک حین
باال بردن خودرو خودداری نمایید.

z  خــودرو را فقط تــا ارتفاعی باال ببرید که
بتوان چرخ را خارج نمود.

ÓÓÓÓتوجه
با الستیک پنچر حتی برای مسافت کوتاهی 
رانندگی نکنید. چرا که الستیک دچار صدمات 

غیر قابل تعمیر خواهد شد.

5. در صورت عدم مش���اهده نش���تی، مخزن مایع 
خنک کننده را کنترل نمایید. در صورتی که مخزن 
خالی اس���ت، حین روش���ن بودن موتور، مخزن را 

پر کنید.
6. پس از کاهش دما ت���ا حد نرمال، مجددًا میزان 
مایع خن���ک کنن���ده را کنترل نمایی���د. در صورت 
ض���رورت، مخ���زن را مجددًاٌ تا س���طح صحیح پر 
کنید. کاهش ش���دید مایع خنک کننده بیانگر وجود 
نشتی در سیستم می باش���د. در این صورت برای 
کنترل فوری خودرو با نمایندگی های مجاز شرکت 

بم خودرو تماس حاصل نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
از بــاز نمودن درب رادیاتــور حین داغ بودن 
موتــور و رادیاتــور خــودداری نمایید. بخار 
و مایع داغ بر اثر فشــار شــدید خارج شــده، 
ممکن است منجر به وارد آمدن صدمات شدید 

جسمی گردد.

�ÓÓالستیکÓکردنÓپنچر

1. ب���ه آهس���تگی س���رعت را کاه���ش داده و با دقت 
خودرو را از جاده خارج نموده و در مکانی امن دور 
از ترافیک عبوری قرار دهید. از پارک کردن در سمت 

چپ جاده و در الین پر سرعت خودداری نمایید.
2. موت���ور را خاموش نموده و چراغ های اعالم خطر 

)فالشر( را روشن کنید.
3. ترمز دس���تی را درگیر نموده و دس���ته دنده را در 

دنده خالص قرار دهید.
4. تمامی سرنشینان را از خودرو خارج نموده و در 

مکانی ایمن قرار دهید.
5. دستورالعمل ذیل را به دقت مطالعه نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
جهت پیشــگیری از صدمات جســمی حین 
استفاده از جک برای بلند کردن خودرو، به 

دقت از توصیه های ذیل پیروی نمایید.
z  از دســتورالعمل اســتفاده از جک پیروی

نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
z  از صدمــات جســمی پیشــگیری  جهــت 

از قــرار دادن هــر یــک از اعضای بــدن زیر 
خودرویی که توسط جک باال رفته خودداری 

نمایید.
z  حین قرار داشتن خودرو روی جک از استارت

زدن یا کار کردن موتور خودداری نمایید.
z  خــودرو را در مکانی مســطح و ایمن پارک

نموده، ترمز دســتی را محکــم درگیر کرده و 
دســته دنده را در وضعیت دنــده قرار دهید. 
در صورت ضرورت پشــت الستیک در جهت 

مورب الستیک پنچر مانع قرار دهید.
z  از قــرار گرفتــن جــک در مــکان صحیــح

اطمینان حاصل نمایید. قــرار دادن جک در 
مکان نادرست منجر به صدمه دیدن خودرو 
یــا افتــادن خــودرو از روی جــک و صدمات 

جسمی می گردد.
z  هرگز به زیر خودروی قرار گرفته بر روی

جک نروید.
z  فقط حیــن تعویض الســتیک، خودرو را

توسط جک باال ببرید.

�ÓÓزاپاسÓالستیکÓوÓپنچرگیریÓنیازÓموردÓابزار

تمامــی ابــزار مــورد نیــاز و الســتیک زاپــاس را 
خــارج   نماییــد.
)1( جعبه ابزار

)2( جک
)3( الستیک زاپاس

در صورتی که شخصًا الستیک را تعویض می نمایید، 
باید با نحوه اس���تفاده ، محل قرارگیری جک و دیگر 

ابزار آشنایی داشته باشید.

اهرم باال برنده جک را بچرخانید.
برداشــتن : اه���رم ب���اال برنده را مطابق ش���کل 1 

بچرخانید تا جک باز شود.
جــا ســازی : اهرم ب���اال برنده را مطابق ش���کل 2 
بچرخانی���د، تا جک در محل خ���ود قرارگیرد و در 
صورت بروز تصادف یا ترمز اضطراری، در محل 

خود حرکت نکند.
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پیچ نگهدارنده الستیک زاپاس را باز نموده، الستیک 
زاپاس را خارج کنید.

الستیک زاپاس را به نحوی درون صندوق عقب قرار 
دهید که سمت بیرونی آن باال قرار گیرد تا در صورت 

تصادف یا ترمز ناگهانی جابجا نشود.

�ÓÓهاÓچرخÓجلوÓگذاشتنÓمانع

بــرای جلوگیری از حرکــت خودرو حین اســتفاده از 
جک، در جهت مورب الستیک پنچر، جلوی چرخ مانع 

قرار دهید.
جهت قراردادن مانع زیر الستیک، مانع را جلوی چرخ 

جلویی یا پشت چرخ عقبی قرار دهید.

�ÓÓجکÓتنظیم

جــک را مطابق تصویر در مکانهای مشــخص شــده؛ 
قرار دهید.

از قرار داشــتن جک بر روی زمین مسطح و غیرقابل 
نشست اطمینان حاصل نمایید.

�ÓÓچرخÓهایÓمهرهÓنمودنÓباز

تمام���ی مهره های چ���رخ پنچر را پی���ش از باال بردن 
خودرو باز کنید.

ب���رای باز نم���ودن مهره ها، آچار چ���رخ را در خالف 
جه���ت عقربه های س���اعت بچرخانید. برای داش���تن 
حداکثر گش���تاور، آچار چرخ را نگهداشته و آن را به 
س���مت باال بکشید، مراقب باشید. آچار چرخ از روی 

مهره نلغزد.مهره ها را باز کرده، اما خارج نکنید.

�ÓÓخودروÓکردنÓبلند

خودرو را ت���ا ارتفاعی که بتوان الس���تیک زاپاس را 
تعویض نمود، باال ببرید.

پی���ش از باال بردن خودرو، دس���ته ج���ک را در محل 
خود روی اهرم باال برنده قرار داده، سپس در جهت 
عقربه های س���اعت بچرخانید. پ���س از تماس جک با 
خودرو و کمی باال رفتن خودرو ، قرار داش���تن جک 

در محل صحیح را کنترل نمایید

�ÓÓچرخÓتعویض

مهره هــای چــرخ را برداشــته و الســتیک را تعویض 
نمایید. الستیک زاپاس را در محل نصب بچرخانید.
پیچ ها را در محل خود قرار دهید. س���پس الس���تیک 
را کم���ی حرکت دهید تا مهره ه���ا کاماًل در محل خود 

قرار بگیرند.
ÓÓÓÓاخطار

از رفتن به زیر خودرویی که به وسیله جک 
بلند شده است، خودداری نمایید.
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پیش از نصب چرخ ها تمام���ی زنگ زدگی ها را با برس 
س���یمی تمیز نمایید. تماس نادرست بین سطوح فلزی 
حین نصب، ممکن اس���ت منجر به باز شدن مهره های 
چرخ و در نتیجه خارج شدن چرخ حین رانندگی شود.

�ÓÓچرخÓهایÓمهرهÓمجددÓنصب

پس از بستن مجدد مهره های چرخ
پس از بس���تن مهره ها، )شکل مخروطی مهره باید به 
سمت داخل باش���د( مهره ها را کاماًل ببندید. چرخ را 
به سمت داخل فشار داده و در صورت امکان مهره ها 

را محکم تر کنید.

�ÓÓخودروÓآوردنÓپایین

خــودرو را کامــاًل پاییــن آورده و مهره های چرخ 
را ببندیــد.

جهت پایین آوردن خ���ودرو، جک را در خالف جهت 
عقربه های ساعت بچرخانید.

برای بستن مهره ها، از آچار چرخ استفاده نمایید. از 
هیچ گونه ابزار یا اهرمی به جز دس���ت خود استفاده 
نکنید. از قرار داش���تن، آچار به طور صحیح بر روی 

مهره ها اطمینان حاصل نمایید.
مهره ها را بر اس���اس ترتیب مش���خص ش���ده در 

تصوی���ر ببندید، هر ب���ار آنه���ا را محکم تر کنید، 
این عم���ل را آنقدر تک���رار کنید تا هم���ه مهره ها 

کاماًل بس���ته ش���وند.

ÓÓÓÓاخطار
z  حین پایین آوردن خودروها، جهت پیشگیری

از صدمات جســمی از دور بودن تمامی افراد از 
خودرو اطمینان حاصل نمایید.

z  پس از تعویض الســتیک از آچــار چرخ با
گشــتاور  )103N•m )10/5Kgf •m بــرای 
ســفت کردن مهره ها استفاده نمایید. در غیر 
این صورت مهره ها شــل شــده، چــرخ خارج 

شده، منجر به تصادفات جدی می گردد.

پــس از تعویض الســتیک، فشــار باد الســتیک ها را 
کنترل نمایید.

الس���تیک ها را مطابق با مقادیر مش���خص ش���ده در 
فص���ل 7 باد کنی���د. در ص���ورت کمتر بودن فش���ار 
باد از مقادیر مش���خص شده، به آهس���تگی به اولین 
پنچرگیری مراجعه کرده و فش���ار باد الس���تیک ها را 

تنظیم نمایید.

درپ���وش والو الس���تیک را نصب نمایی���د، در غیر این 
صورت گرد و خاک و رطوبت وارد والو شده، منجر به 
نش���ت باد می گردد. در صورت گم شدن درپوش والو، 

بالفاصله آن را با درپوش جدید جایگزین نمایید.
ابــزار، جــک و الســتیک پنچر را به طــور صحیح در 

محل خود قرار دهید.
پس از تعویض الس���تیک، از آچار چرخ برای بستن و 
س���فت کردن مهره ها به میزان مشخص شده در فصل 

7 استفاده نمایید.
الستیک پنچر باید توسط پرسنل ماهر تعمیر شود.

ÓÓÓÓاخطار
پیــش از رانندگــی از قــرار داشــتن محکــم 
تمامی ابزار و الســتیک زاپاس در محل خود 
اطمینــان حاصل نمایید تا امــکان صدمات 
جســمی در صــورت بروز تصــادف یا ترمز 

اضطراری کاهش یابد.

ÓÓÓÓاخطار
از روغنــکاری یــا روانــکاری پیچ هــا یــا 
مهره هــا خــودداری نماییــد، چرا کــه ممکن 
اســت مهره ها خیلی ســفت شــده و یا حتی 
پیچ هــا صدمه ببینند. همچنین مهره  ممکن 
است باز شــده و الستیک خارج شده منجر 
بــه تصادف جــدی گردد. در صــورت وجود 
روغن یــا روانکار بر روی پیچ ها یا مهره ها 

آن را تمیز نمایید.
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�ÓÓخودروÓنکردنÓحرکت

در صورتــی کــه خــودرو در بــرف، گل یا ماســه فرو 
رفته اســت، آن را به ســمت جلو و عقــب حرکت دهید 

تا آزاد شود.

ÓÓÓÓاخطار
حیــن حرکت دادن خــودروی متوقف شــده در 
صورت وجود افراد یا اجسام در نزدیکی خودرو 
از حرکــت خودرو بــه جلو و عقب بــرای خارج 
نمودن خودرو، خودداری نمایید، چرا که ممکن 
اســت خودرو به طور ناگهانی به سمت جلو یا 
عقب حرکت کرده، منجر به صدمه دیدن افراد یا 

آسیب دیدن اجسام گردد.

�ÓÓخودروÓنمودنÓاس���تفاده از تجهی���زات صحیح حین بکس���ل نمودن بکسل
خودرو، عدم صدمه دیدن خودرو را تضمین می کند.
بکس���ل نمودن به روش نادرس���ت به خودرو صدمه 
می زند. بیش���تر ش���رکت های بکس���ل کننده با روش 
صحیح بکس���ل نمودن آش���نایی دارند. با وجود این 
ممکن اس���ت حین بکسل نمودن، اشتباهی رخ دهد و 
برای پیش���گیری از بروز هر گونه صدمه حین بکسل 

نمودن خودرو، به دستورالعمل ذیل توجه نمایید.

پیشگیری های الزم حین بکسل نمودن  |
جهت بکس���ل نم���ودن از سیس���تم زنجی���ر ایمنی 
اس���تفاده نموده و تمامی قوانی���ن محلی را مدنظر 
قرار دهید. چرخ ها و اکس���ل در تماس با زمین باید 
در ش���رایط خوبی قرار داش���ته باشند، در صورت 
وارد آوردن ه���ر گونه صدمه به آنه���ا از کامیونت 

تخت استفاده نمایید.

بکسل نمودن از جلو

استفاده از کامیونت تخت مخصوص بکسل

�ÓÓاضطراریÓبکسل

در صورت ضرورت بکســل نمودن خــودرو، عاملیت 
مجاز لیفان برای انجام این عمل آماده می باشد.

در صورتی که حین بروز مشکل، شرکت بکسل کننده 
در دســترس نمی باشــد، می توانیــد کابل یــا زنجیر 
بکســل را بــه قالب هــای بکســل اضطــراری متصــل 

نمایید. حین بکسل نمودن به شدت مراقب باشید.

ÓÓÓÓتوجه
z  فقط از قالب مخصوص بکســل استفاده

نماییــد، در غیر این صورت خودرو صدمه 
مــی ب ینــد.

z  در صــورت قــرار داشــتن چهار چــرخ بر
روی زمین از بکســل کردن خودرو، از سمت 
عقب خودداری نماییــد، در غیر این صورت 

خودرو صدمه می بیند.

ب���رای فرمان دادن و به کارگی���ری ترمز، راننده باید 
درون خودرو باش���د. ای���ن روش بکس���ل را فقط بر 
روی زمین سفت با سرعت کم و برای مسافت کوتاه 
بکار ببرید. عالوه بر این چرخ ها، اکس���ل ها، سیستم 
گیربک���س، غربیلک فرمان و ترمزها باید در ش���رایط 

خوب کاری قرار داشته باشند.

ÓÓÓÓاخطار
حین بکســل نمودن خــودرو، دقــت فراوان 
داشــته باشــید. از اســتارت ناگهانــی یــا 
رانندگــی ناپایــدار خــودداری نماییــد، چرا 
که فشــار زیادی بر روی قالب های بکســل و 

زنجیر بکسل وارد می شود.
ممکــن اســت قــالب، زنجیر و کابل بکســل 
شکســته منجــر بــه مجروح شــدن افــراد یا 

صدمه دیدن خودرو گردد.

ÓÓÓÓتوجه
فقــط از کابــل یــا زنجیر مخصوص بکســل 
استفاده نموده و دسته دنده را در دنده خالص 
قرار دهید. سوئیچ باید در وضعیت تجهیزات 
جانبــی "ACC" )موتــور خاموش( یا روشــن 

"ON" )موتور روشن( قرار داشته باشد. ÓÓÓÓتوجه
در صورت خاموش بودن موتور، تجهیزات 
کمکــی فرمــان و ترمــز عمــل نخواهــد کرد. 
بنابراین فرمان دادن و ترمزگیری ســخت تر 

خواهد بود.
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و خوردگی می شود. همیشه زیر کفپوش ها را کنترل 
نموده، از خشک بودن آنها اطمینان حاصل نمایید. 
حین حمل مواد ش���یمیایی، تمیز کننده ها، کودهای 
شیمیایی، نمک و دیگر موادی که باید در ظرف های 
مناسب حمل شوند، دقت کافی را مبذول نمایید. در 
صورت پاش���یدن یا نشتی این مواد، بالفاصله آن را 

تمیز و خشک نمایید.
اســتفاده از گل پخش کن : گلگیرها حین رانندگی در 
مناط���ق نمکی و قلیایی می توانند از خودرو حفاظت 
نماید. گلگیر بزرگ و نزدیک به زمین تأثیر بیشتری 
دارد. گلگیر چرخ خودرو LF620 را می توان نصب 
نمود. نصب گلگیر در نمایندگی های مجاز ش���رکت 

بم خودرو امکان پذیر است.
حی���ن تمیز نمودن، خودرو را در پارکینگ با تهویه 
کامل یا در مکانی مس���قف پ���ارک نمایید. از پارک 
خ���ودرو در مکان های مرطوب خ���ودداری نمایید. 
حی���ن تمیز نم���ودن خ���ودرو درگاراژ مرطوب )بر 
رطوب���ت ناش���ی از ران���دن خ���ودرو در جاده های 
آب گرفته یا پوش���یده ازب���رف( ، خوردگی خودرو 

افزایش می یابد. 

حت���ی در گاراژه���ای خش���ک، عدم وج���ود تهویه 
مناس���ب، می تواند منجر ب���ه خوردگی و زنگ زدن 

خودرو مرطوب گردد.

�ÓÓخودروÓنمودنÓتمیز

خودرو را به روش عادی تمیز نمایید.
دالیل ذیل می توانند منجر به رنگ پریدگی و در نتیجه 

خوردگی و زنگ زدگی بدنه و قطعات خودرو شوند.
لطفًا بالفاصله خودرو را تمیز و تعمیر نمایید :

z .رانندگی در نواحی ساحلی

z . رانندگی در جاده پوشیده از ضدیخ

z .چسبیدن قیر، رزین، فضله پرندگان و حشرات مرده

z  رانندگی در نواحی با مق���دار زیاد دوده، ذرات
زغال، گرد و خاک، ذرات آهن یا مواد شیمیایی.

z .کثیف شدن خودرو با آشغال و گل

| LF620 نحوه تمیز نمودن خودرو
خودرو را پس از س���رد شدن در مکانی سایه تمیز 

نمایید.

ÓÓÓÓتوجه
مراقب باشــید حین تمیــز نمودن خودرو، 
بــا لمس شاســی ها، زیر و کــف خودرو به 

دســتانتان صدمه نزنید.

1. با شلنگ آب، آشغال ها و گل چسبیده به خودرو 
را تمی���ز نموده و هر گونه مواد خارجی چس���بیده 
به زیر خودرو و الس���تیک ها یا نمک و مواد قلیایی 

جاده را تمیز نمایید.
2. جهت تمیز نمودن خودرو از محلول تمیز کننده 
خنثی اس���تفاده نمایی���د. محلول تمی���ز کننده باید 

برطبق دستورالعمل شرکت سازنده باشد. 
پارچه آغشته به محلول تمیز کننده را بر روی سطح 
کش���یده و سپس با آب تمیز بشویید. از به کارگیری 

نیروی زیاد جهت تمیز نمودن خودداری نمایید.
چرخ هــای آلومینیومــی : فقط از تمی���ز کننده های 

خنثی و با محلول صابون استفاده نمایید.
ســپر پالســتیکی : حی���ن تمی���ز نمودن س���پرها 
مراقب باش���ید. هرگز از تمیزکننده های س���اینده 

�ÓÓزدگیÓزنگÓبرابرÓدرÓخودروÓازÓنگهداری

نگهداری صحیح از خودرو، آن را در برابر زنگ زدگی 
حفــظ می نماید. عوامل اصلی زنــگ زدگی در خودرو 

عبارتند از :
z  نمک، گرد و خاک، رطوبت و مواد قلیایی که زیر

بدنه را پوشانده است.

z  رن���گ محاف���ظ بدنه ب���ر اثر تص���ادف جزئی یا
برخورد سنگ، خراشیده شده است. 

در صورت زندگی در محیط های خاص یا کار با 
خودرو در آب و هوای خاص، نگهداری بیشتر از 

خودرو الزامی می باشد.
z  نم���ک ، م���واد قلیایی یا گرد و خ���اک همراه مواد

شیمیایی روی جاده ها، عمل زنگ زدگی را تسریع 
می کنند. حتی در نواحی ساحلی یا نواحی دارای 

آلودگی صنعتی، هوا دارای نمک می باشد.

z  رطوبت ب���اال، بخصوص در مناطق���ی با دمای
ه���وای نزدی���ک به صف���ر، عمل زن���گ زدگی را 

تسریع می کند.

z  در ص���ورت مرط���وب یا خیس بودن بخش���ی از

خودرو به مدت طوالنی حتی در صورت خش���ک 
بودن بقیه قطعات زنگ زدگی شدت می یابد.

z  در ص���ورت عدم وجود تهویه مناس���ب، اجزای
خ���ودرو دچار زن���گ زدگی می ش���وند، چرا که 
قطعات خودرو به دلیل عدم وجود تهویه مناسب 

نمی توانند زود خشک شوند.
م���وارد باال بیانگ���ر اهمیت تمیز نگهداش���تن خودرو 
بخص���وص قطعات زیر بدنه خ���ودرو در حد ممکن و 
برطرف نم���ودن صدمات وارده به رن���گ و الیه های 

محافظ در اولین فرصت می باشد.
جهــت پیشــگیری از زنــگ زدگی خــودرو LF620، از 

قوانین ذیل تبعیت نمایید :
همیشــه خــودرو را تمیــز نگهداریــد : تمی���ز کردن 
مرتب، خودرو را در ش���رایط مناسب نگه می دارد. 
لطفًا جهت پیش���گیری از زنگ زدگی قوانین ذیل را 

مدنظر قرار دهید.

z  در صورت رانندگ���ی در جاده های دارای ذرات
نمک یا مواد قلیایی در زمس���تان یا رانندگی در 
نواحی ساحلی قطعات متحرک خودرو را حداقل 

ماهی یک بار تمیز نمایید.

z  بخار یا فش���ار باال برای تمیز نمودن شاس���ی ها
و پوش���ش چرخ ها بسیار مناسب است. مشاهده 
رطوبت و آش���غال در این مکان ها بس���یار مشکل 
بوده، بنابراین حین تمیز نمودن، دقت کافی مبذول 
نمایید. در صورت تمیز نمودن سطحی و عدم پاک 
نمودن آش���غال و رطوبت، صدم���ات جدی به این 
بخش ها وارد می ش���ود. س���وراخ های تخلیه روی 
قاب پایینی درب، لبه دربه���ا و بدنه خودرو نباید 

توسط گرد و خاک مسدود شده باشد.

z  پس از پایان فصل زمس���تان، شاس���ی ها را به
طور کامل تمیز نمایی���د. مبحث »تمیز نمودن و 

واکس زدن خودرو« را مطالعه نمایید.
کنترل رنگ و پولیش خودرو : جهت پیش���گیری از 
زنگ زدگی در صورت مش���اهده هر گونه شکستی 
ی���ا ترک بر روی زن���گ خودرو، ب���ه عاملیت مجاز 
لیف���ان مراجعه نمایی���د. در صورت شکس���تگی و 
ترک رنگ و پریدن رنگ بالفاصله به نمایندگی های 

مجاز شرکت بم خودرو مراجعه نمایید.
بخش های داخلی خودرو را کنترل نمایید : رطوبت 
و گرد و خاک روی کفپوش خودرو منجر به زنگ زدن 
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�ÓÓخودروÓداخلÓنمودنÓتمیز

ÓÓÓÓتوجه
از تمیــز نمــودن کف داخل خــودرو با آب 
یــا جریــان آب درون خــودرو یا خــارج از 
خــودرو خودداری نمایید. ممکن اســت آب 
وارد کفپوش و موکت، تجهیزات صوتی یا 
تجهیــزات الکتریکی خودرو شــده و منجر 
به عملکرد نادرســت حتی خوردگی و زنگ 

زدن خــودرو گــردد.

کفپوش |
کفپ���وش را ب���ا کف های تمیز کننده ب���ا کیفیت باال 

مخصوص فرش تمیز نمایید.
از ی���ک گردگیر ب���رای گردگیری اس���تفاده نمایید. 
محلول ه���ای تمی���ز کنن���ده زیادی وج���ود دارد که 
برخ���ی از آنه���ا اس���پری ب���وده، برخ���ی دیگر به 
صورت پ���ودر یا محلول هس���تند ک���ه در صورت 
ترکی���ب با آب تولید ک���ف می کنند. کفپ���وش را با 

اس���تفاده از یک اسفنج یا برس آغشته به کف تمیز 
نموده و به صورت دایره ای پاک کنید.

امکان کفپوش  تا حد  نکنید.  استفاده  آب خالص  از 
را خشک نگهدارید. دستورالعمل  های روی قوطی را 

خوانده و به دقت دنبال نمایید.

کمربند ایمنی  |
کمربن���د ایمنی را با اس���تفاده از پ���اک کننده های 

خنثی یا آب گرم تمیز نمایید.
از ی���ک اس���فنج یا پارچه ن���رم جهت تمی���ز کردن 
استفاده کنید و به دنبال آثار ساییدگی، بریدگی و 

پارگی به روی کمربند بگردید.

ÓÓÓÓتوجه
z  کمربنــد ایمنی را به محلول های رنگ یا

ســفیدکننده آغشته نکنید، چرا که کمربند 
ضعیف می شــود.

z  پیش از خشــک شــدن از کمربند استفاده
نکنید .

درب ها وشیشه ها |
تمیــز  از  درب هــا وشیشــه ها  نمــودن  تمیــز  جهــت 

کننده های خانگی استفاده نمایید.

ÓÓÓÓتوجه
از ســاییدن، خراشــیدن یا صدمه زدن به 
سیم های گرم کن یا اتصاالت درون شیشه 

عقــب خــودداری نماییــد.

صفحه تنظیم کولر، سیستم صوتی، داشبورد  |
، کلیدها و کنترل ها 

از دستمال مرطوب و  این موارد  جهت تمیز نمودن 
نرم استفاده کنید.

دستمال نرمی را با آب یا آب ولرم مرطوب نموده و 
به آرامی گرد و خاک را تمیز کنید.

اس���تفاده نکنید.
قیر : قیر را با اس���تفاده از تربانتین یا تمیز کننده های 
دارای »برچسب غیر زیان بار برای رنگ« تمیز نمایید.

3. تمی���ز کننده را از روی س���طح خ���ودرو به طور 
کامل بشویید ؛ در غیر این صورت، پس از خشک 
ش���دن، س���طح خودرو را لک���ه دار می نمای���د. در 
صورت شستشوی خودرو در تابستان، هر بخش 

را به طور کامل با آب بشویید.
4. جه���ت جلوگی���ری از لکه آب، از ی���ک حوله نرم 
برای خش���ک کردن خ���ودرو اس���تفاده نمایید. از 
سابیدن یا فش���ار دادن س���طح خودرو خودداری 
نمایی���د ؛ در غی���ر این صورت س���طح رنگ صدمه 

خواهد دید.

�ÓÓÓخودروÓزدنÓواکس

جهت حفظ رنگ براق سطح خودرو، واکس زدن بدنه 
خودرو توصیه می شود. واکس زدن باید هر ماه یک 
بار و یا هر بار که قطرات آب بر روی سطح خودرو 

نمی ایستد انجام شود.
1. پی���ش از واک���س زدن، حت���ی در صورتی که از 
تمیز کننده و واکس خودرو استفاده می کنید، بدنه 

خودرو را شسته و خشک نمایید.
2. از محلول ه���ای پولیش با کیفی���ت باال و واکس 
خ���ودرو اس���تفاده کنی���د. در صورتی ک���ه پولیش 
خودرو به ش���دت از بین رفته، پیش از واکس زدن 
از محل���ول تمی���ز کنن���ده واکس اس���تفاده نمایید. 
دستورالعمل ها و پیشگیری های روی قوطی واکس 
را به دقت دنبال نمایید. روکش کرمی و سطح رنگ 

هر دو نیاز به پولیش و واکس زدن دارند.
3. در صورتی که قطرات آب بر روی سطح خودرو 
تش���کیل نمی ش���ود و آب در مقادیر ب���زرگ تجمع 

می یابد، واکس زدن را تجدید نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
 در صورتی که واکس زدن در اتاق رنگ با دمای 
باال انجام می شــود، سپرهای پالستیکی را باز 
نماییــد ؛ درغیر ایــن صورت، ســپرها به دلیل 

حرارت باال صدمه می  بیند.  ÓÓÓÓاخطار
از مواد آلی )نفت، نفت سفید، محلول های قوی( 
اســتفاده نکنید ؛ در غیــر این صــورت احتمال 

مسمومیت یا صدمه دیدن خودرو وجود دارد.
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ÓÓÓÓتوجه
z  ،از مواد آلی )حالل ها، نفت ســفید، الکل

بنزیــن و غیــره( یــا محلو لهای اســیدی و 
قلیایــی اســتفاده نکنید. چرا کــه منجر به 
رنگ پریدگی، لکه شــدن یا بلند شدن رنگ 

ســطح می گردند.
z  در صورت اســتفاده از محلول های تمیز

کننــده یا پولیش، از عدم وجود موارد ذکر 
شــده در باال، اطمینان حاصل نمایید.

z  در صورت اســتفاده از محلول های تمیز
کننــده جدیــد از پاشــیدن محلــول بر روی 
ســطح داخلی خودرو، پیشــگیری نمایید، 
چرا که ممکن اســت حاوی موارد ذکر شده 

در باال باشــند.
بالفاصلــه پس از پاشــیدن مایعات آنها را 

تمیز نمایید.

روکش های چرمی داخل خودرو  |
جهت تمیز کردن روکش ها، از پارچه پشمی آغشته 

به محلول های تمیز کننده خنثی استفاده نمایید.
گ���رد و خاک را با اس���تفاده از پارچه پش���می تمیز 
آغشته به محلول 5% تمیز کننده خنثی بزدایید. پس 

از استفاده از تمیز کننده، سطح را مجددًا با پارچه 
مرطوب پاک نمایید تا  تمیز کننده برطرف شود.

در صورتی که قس���متی از چرم خیس ش���ده است، 
مح���ل را با پارچه تمیز نم���وده، خودرو را در مکانی 
دارای تهویه و سایه دار پارک نمایید تا خشک شود.

در صورت وجود هرگونه ابهام حین تمیز نمودن، 
لطفًا با نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو تماس 

حاصل نمایید.

ÓÓÓÓتوجه
z  در صــورت عــدم تمیــز شــدن کثیفــی با

محلول خنثــی، می توانید از تمیزکننده های 
فاقد مواد آلی استفاده نمایید.

z  جهــت تمیز نمــودن چرم، از مــواد آلی
همانند نفت، الــکل، بنزین یا محلو ل های 
اسیدی یا قلیایی اســتفاده نکنید چرا که 

منجر به رنگ پریدگی چرم می شــود.
z  برس های نایلونی یا پارچه های مصنوعی

ممکن است سطح چرم را خراش بیاندازند.
z  .تودوزی های چرمی کثیف و لک می شوند

از ایجــاد لکه روغن به دقت جلوگیری نموده 
و همیشه تودوزی ها را تمیز نگهدارید.

ÓÓÓÓتوجه
z  قرار دادن طوالنی مدت در معرض نور آفتاب

منجر به سخت شدن ســطح یا چروک خوردن 
چرم می شــود. بنابراین به ویژه در تابســتان 

خودرو را در مکان سایه پارک نمایید.
z  از آنجا که در فصل تابســتان دمای داخل

خودرو به آســانی باال مــی رود، از قرار دادن 
هر گونه پالســتیک ونیلی یــا ظروف حاوی 
واکــس بــر روی ســطوح چرمــی اجتنــاب 
نماییــد، چرا که این اجســام در حرارت باال 

ممکن است به چرم بچسبد.
z  تمیــز نمــودن ســطوح چرمــی بــه روش

نادرســت منجر بــه رنگ پریدگی یــا لکه دار 
شدن چرم می شود.

فصـل ششم
نحوه انجام موارد تعمیرات و نگهداری توسط مالک خودرو

محفظه موتور                                 120  �
نمای���ش تصوی���ری محفظه موت���ور  نکات 

س���ودمند حی���ن انجام م���وارد تعمی���رات و 

نگهداری توسط مالک  قرار دادن جک

موتور و شاسی                              123  �
کنت���رل س���طح روغن موتور  کنترل س���طح 

مایع خن���ک کننده موتور  کنت���رل رادیاتور 

و کندانس���ور  تنظیم فش���ار باد الستیک ها 

 کنت���رل و تعوی���ض الس���تیک ها  تعویض 

الس���تیک   تعوی���ض نمودن الس���تیک ها با 

یکدیگر    مشخصات الستیک  نصب زنجیر 

چرخ   تعویض چرخ ها  نکات س���ودمند در 

رابطه با چرخ های آلومینیومی

تجهیزات برقی                                130  �
کنترل باتری   کنترل و تعویض فیوزها 
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�ÓÓÓم�وارد Óانج�ام Óحی�ن Óس�ودمندÓن�کات
تعمیراتÓوÓنگهداریÓتوسطÓمالک

جه���ت انجام موارد تعمیر و نگه���داری، انجام موارد  به 
صورت مشروح در این بخش، کاماًل ضروری می باشد.

این بخش مواردی را که انجام آنها برای مالک آسان 
می باشد شرح داده است.

 اولین تعمیرات دوره ای باید توس���ط تکنس���ین های 
متخصص با استفاده از ابزار خاص در نمایندگی های 

مجاز شرکت بم خودرو انجام گردد.
حی���ن انجام موارد تعمیر و نگهداری به دقت از بروز 
صدمات جسمی پیشگیری نمایید. جهت پیشگیری از 

صدمات جسمی به موارد ذیل توجه خاص نمایید.

�ÓÓموتورÓمحفظهÓتصویریÓنمایش

1 . جعبه فیوز                      
2 . گیج روغن    

3 . مخزن روغن هیدرولیک
4 . درپوش مخزن روغن               

5 . باتری                             
6 . مخزن ذخیره آب رادیاتور

7 . مخزن مایع شیشه شوی         
8 . مخزن روغن ترمز

9 . فیلتر هوا

ÓÓÓÓاخطار
z  ،حیــن روشــن بــودن موتــور، دســت ها

لباس هــا و ابــزار را از قطعــات متحرک فن 
و تســمه موتــور دور نگهدارید )بهتر اســت 
وسایلی مانند ساعت، کراوات و حلقه را باز 

نمایید(.
z  پــس از خاموش کردن موتور، دمای اجزای

موتــور، رادیاتور، لوله اگــزوز، مخزن روغن 
هیدرولیک فرمان ، شمع، روغن و مایع خنک 
کننده بسیار باالســت، مراقب باشید آنها را 

لمس نکنید. 
z  در صورتی که موتور بیش از حد داغ شده

باشد، جهت پیشگیری از سوختگی درپوش 
رادیاتور را باز نکنید.

z  هرگــز مــوادی مانند کاغــذ و پارچه را در
محفظه موتور قرار ندهید.

z  پیش از کار در اطراف شبکه فن خنک کننده
یا رادیاتور از خاموش بودن سوئیچ خودرو 
اطمینان حاصــل نمایید. پس از قرار دادن 

ســوئیچ در وضعیت  

ÓÓÓÓاخطار
z  حیــن باال بــردن خودرو با اســتفاده از

جــک، از رفتن بــه زیر خــودرو خودداری 
نماییــد. برای رفتن زیر خــودرو، از پایه 
خرک هــای نگهدارنده یا انــواع دیگر پایه 

نگهدارنده اســتفاده نمایید.
z  ،خــودرو زیــر  یــا  روی  بــر  کار  حیــن 

یــا  مــواد  ریختــن  از  پیشــگیری  بــرای 
افتادن اجســام یا پاشــیدن مایعات درون 

چشــمانتان، عینــک محافــظ بزنیــد.

روشــن. در صورتی که دمــای مایع خنک 
کننــده موتــور باال بــرود یــا ایرکاندیشــن 
روشــن شــود، فــن خنک کننــده الکتریکــی 

موتور به طور خودکار روشن می شود.
z  جهت پیشــگیری از آتش سوزی از نزدیک

کردن شــعله مســتقیم به مخزن ســوخت یا 
باتری خودداری نمایید.

z  حین جــدا کــردن باتری به شــدت مراقب
باشــید، چــرا که باتــری حــاوی الکترولیت 

خورنده است.
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ب���رای ج���ک زدن خودرو، ج���ک را به ط���ور صحیح 
مطابق شکل قرار دهید.

�ÓÓشاسیÓوÓموتور

�ÓÓموتورÓروغنÓسطحÓکنترل

حیــن کار کــردن موتــور در دمــای کاری، موتــور را 
خاموش نموده، ســطح روغن را با اســتفاده از گیج 

روغن اندازه بگیرید.
1.جه���ت اندازه گیری صحیح، پارک خ���ودرو در مکانی 
مسطح، خاموش نمودن موتور و چند دقیقه منتظر ماندن 

برای بازگشت روغن به داخل کارتل الزم می باشد.

قراردادن جک  �
جلو

عقب

ÓÓÓÓتوجه
z  بــه خاطــر داشــته باشــید کــه باتــری و

ســیم پیچ ســوئیچ دارای ولتــاژ و جریــان 
بســیار باالیــی هســتند. مراقب باشــید با 
ایجــاد مــدار کوتــاه منجر به بروز ســانحه 

نشوید.
z  در صــورت پر شــدن بیــش از حــد مایع

خنک کننده موتور جهت پیشگیری از صدمه 
دیــدن اجزای موتور یا پوشــش رنگ، تمیز 
نمــودن مایــع خنک کننــده بــا آب ضروری 

است.
z  از پاشــیدن هر گونه مایع درون ســوراخ

شمع جلوگیری نمایید.
z  قرار دادن الکترود باالیی و مرکزی شــمع

در کنار هم ممنوع می باشد.
z  فقط از شــمع طراحی شــده برای خودرو

استفاده نمایید.
z  در صــورت پــر شــدن بیش از حــد روغن

از  پیشــگیری  جهــت  هیدرولیــک،  فرمــان 
صدمه دیدن اجزای موتور تمیز نمون روغن 

ضروری است.

ÓÓÓÓتوجه
z  در صــورت پــر شــدن بیش از حــد روغن

ترمز، جهت جلوگیری از صدمه دیدن اجزای 
موتور یا پوشــش رنگ، تمیز نمودن روغن 

ترمز با آب ضروری است.
z  ًرانندگی حین برداشتن فیلتر هوا، مطلقا

ممنــوع اســت. در غیــر این صــورت موتور 
صدمه می بیند.

z  مراقب باشید، برف پاک کن ها شیشه جلو
را خش نیاندازند.

z  ،حین بســتن در موتور عــدم وجود ابزار
پارچه و غیره درون محفظه موتور را کنترل 

نمایید.

ÓÓÓÓتوجه
جهــت پیشــگیری از صدمه دیــدن خودرو، 
پس از اســتفاده، جک را جمع کرده در محل 

خود قرار دهید.

ÓÓÓÓاخطار
بــرای جــک زدن خــودرو، جهت بــه حداقل 
رساندن صدمات ممکن، موارد ذیل را رعایت 

نمایید :
z  ،حیــن قرار داشــتن خودرو بــر روی جک

موتــور را اســتارت نزنیــد. از آنجــا که دود 
)گاز   CO مونوکســیدکربن  حــاوی  اگــزوز 
بی رنــگ و بی بــو کــه می توانــد منجــر بــه 
بیهوشی و حتی مرگ شود( است، از تنفس 

گاز خروجی از موتور خودداری نمایید.
z  در صورتــی که خــودرو روی جــک قرار

گرفتــه، به زیر خودرو نرویــد، برای رفتن 
بــه زیر خودرو، آن را روی ســه پایه خرک 

یا هر گونه پای محکم دیگر قرار دهید.
z  هنگام اســتفاده از جــک، خودرو را در

مکانی مســطح پارک نموده، ترمز دستی 
را درگیــر کــرده، در صــورت لزوم پشــت 
چرخ در جهت مــورب محل قرارگیری جک 

بلــوک مانــع قــرار دهیــد.

ÓÓÓÓاخطار
z  از قــرار گرفتــن جــک در نقطــه صحیــح

اطمینان حاصل نمایید.
z  در صورت وجود سرنشین در خودرو، از

باالبردن خودرو خودداری نمایید.
z  هنــگام بــاال بــردن خــودرو، از قــرار دادن

اجسام زیر یا روی جک خودداری نمایید.

حداقل حداکثر 

پر کنید خالی کنید  مناسب 
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انتخاب مایع خنک کننده موتور |
فق���ط از مایع خنک کنن���ده لیفان اس���تفاده نموده و 
مخ���زن را با نوع صحیح مایع خنک کننده مناس���ب 

دمای کاری پر نمایید.

ÓÓÓÓتوجه
از پر کردن مخزن با آب خالص خودداری 

نماییــد .

اس���تفاده از مایع خنک کننده نادرس���ت به »سیستم 
خنک کننده« موتور صدمه می زند.

برای اطالع از جزئیات بیشتر با نمایندگی های مجاز 
شرکت بم خودرو تماس حاصل نمایید.

�ÓÓکندانسورÓوÓرادیاتورÓکنترل

در صورتی که رادیاتور یا کندانسور به شدت کثیف 
باش���ند یا نمی توان از ش���رایط آنها اطمینان حاصل 
نم���ود، مراجعه به عاملیت مج���از لیفان جهت کنترل 

خودرو، ضروری می باشد.

ÓÓÓÓتوجه
بــرای پیشــگیری از ســوختگی، حین داغ 
بــودن موتــور، رادیاتــور و کندانســور را 

لمس نکنید.

ÓÓÓÓتوجه
بــرای جلوگیــری از صدمــه دیــدن رادیاتــور 
و کندانســور، کنتــرل آنهــا را خودتــان انجــام    

ندهیــد.

�ÓÓهاÓالستیکÓبادÓفشارÓکنترل

فشار باد صحیح الستیک ها را مدنظر داشته باشید،. 
برای اطالع از فش���ار باد صحیح الس���تیک و اندازه 

الستیک، فصل 7 را مطالعه نمایید.
کنترل فشار باد الستیک هر دو هفته یک بار یا حداقل 

هر ماه یک بار الزامی می باشد.
کنترل فشار باد الستیک زاپاس را فراموش نکنید.

فشار باد الستیک نادرست منجر به هدر رفتن بنزین، 
کاهش آس���ایش حی���ن رانندگی، کاه���ش عمر مفید 

خودرو و کاهش ایمنی حین رانندگی می شود.
در صورتی که مکررًا می بایس���ت الس���تیک ها را باد 
کنی���د، برای کنت���رل خودرو به عاملی���ت مجاز لیفان 

مراجعه نمایید.

2.گیج روغن را بیرون کشیده و تمیز نمایید.
3.گی���ج را مج���ددًا ج���ا زده، س���عی کنی���د آن را به 
انتهای مخزن بچس���بانید، در غیر این صورت میزان 

صحیحی را نشان نمی دهد.
4.گیج را بیرون کشیده، سطح روغن را کنترل نمایید.

ÓÓÓÓتوجه
از چکیــدن قطــرات روغــن بــر روی اجزای 

موتور جلوگیری نمایید.

در صورتی که س���طح روغن پایین تر یا در س���طح 
حداق���ل می باش���د، با همان نوع روغ���ن مخزن را 

پ���ر   نمایی���د.
درپوش مخزن روغن را برداشته، هر بار کمی روغن 
به مخزن اضافه نموده، گیج روغن را کنترل نمایید.

در صورت قرار گرفتن سطح روغن در میزان صحیح 
درپوش مخزن را قرار داده و آن را کاماًل ببندید.

فاصله بی���ن حداکثر و حداقل در گی���ج روغن حدود 
یک دوم لیتر است.

ÓÓÓÓتوجه
z  از پرکردن بیش از حد مخزن جهت پیشگیری

از صدمه دیدن موتور جلوگیری نما یید.
z  پــس از پر شــدن مخــزن، با اســتفاده از

گیج، سطح روغن را کنترل نمایید.
z  کافــی نبــودن روغن منجــر به فشــار کم

روغــن موتــور شــده، در نتیجــه روانکاری 
ضعیف، ســایش شدید و خنک شدن موتور 
و در نهایــت باعث مشــکالت جــدی موتور و 

کاهش عمر مفید آن می گردد.

�ÓÓموتورÓکنندهÓخنکÓمایعÓسطحÓکنترل

حی���ن خنک بودن موت���ور، میزان مای���ع خنک کننده 
درون مخزن را کنترل نمایید.

اگر می���زان مایع بی���ن حداکث���ر »FULL« و حداقل 
»LOW« می باش���د، مایع خنک کننده به میزان کافی 
موجود است، در صورتی که میزان مایع خنک کننده 
پایین تر از حداقل »LOW« باش���د، پر کردن مخزن 
مایع خنک کننده ضروری است. )برای اطالع از نوع 
مایع خنک کنن���ده موتور، مبحث »انتخاب مایع خنک 

کننده موتور« در ستون بعدی را مطالعه نمایید(.
س���طح مایع خنک کنن���ده درون مخزن ب���ا توجه به 
تغیی���رات دم���ا عوض می ش���ود، ب���ا وج���ود این در 
صورتی که س���طح مایع خنک کنن���ده کمتر از عالمت 
»LOW« باش���د، پر کردن مخزن و رس���اندن سطح 

مایع به »FULL« الزامی است.
پس از پر کردن مای���ع خنک کننده در صورت کاهش 
سطح مایع پس از مدت کوتاه، احتماالً سیستم نشتی 
دارد. کنترل رادیاتور، شلنگ ها، بست رادیاتور، شیر 

تخلیه و پمپ آن الزامی است.
در ص���ورت عدم یافتن نش���تی، جهت کنترل فش���ار 
درپوش، ب���ه نمایندگی های مجاز ش���رکت بم خودرو 

مراجعه نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
جهت پیشگیری از سوختگی، حین داغ بودن 

موتور، درپوش رادیاتور را باز نکنید.

ÓÓÓÓاخطار
برای اطمینان از عملکرد صحیح موتور و جهت 
پیشگیری از داغ کردن موتور، وجود میزان کافی 
مایع خنک کننده درون مخزن ضروری می باشد. 
در صورت کار کردن موتور داغ کرده، عمر مفید 
موتور کاهش یافته و حتی ممکن اســت موتور 

آسیب ببیند.
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ش���یارها مش���خص ش���ده اند، تعویض الس���تیک 
ضروری م���ی باش���د. هرچه می���زان ضخامت آج 
الستیک کمتر شود، احتمال سرخوردن و ترکیدن 

الستیک افزایش می یابد.
در صورتی کــه صدماتی همانند پارگی، بریدگی و 
ترک با عمقی که ســیم های درون الستیک مشاهده 
می شــوند، رخ داد. بخــش داخلی الســتیک صدمه 

دیده است و تعویض آن ضروری است.
در صورت نشتی مکرر باد الستیک یا عدم مشخص 
بودن مکان بریدگی ی���ا دیگر صدمات برای برطرف 
نمودن مشکل، تعویض الستیک ضروری است. در 
صورت عدم اطمینان با نمایندگی های مجاز شرکت 

بم خودرو تماس حاصل نمایید.
در صورت نش���تی باد حی���ن رانندگی، به رانندگی 
ادام���ه ندهید، چرا که راندن بیش���تر منجر به وارد 
آمدن صدمات غیر قابل جبران به خودرو می شود.
در ص���ورت کار کردن الس���تیک بیش از 6 س���ال 
حتی در صورت سالم بودن ظاهر الستیک، کنترل 
الستیک توسط پرسنل مجرب ضروری می باشد.

بــا وجــود اینکه الســتیک اســتفاده نشــده، یا به 
ندرت اســتفاده شده است، گذشــت زمان الستیک 
را فرســوده می کنــد. ایــن موارد در مورد الســتیک 

زاپاس نیز صادق است.

�ÓÓالستیکÓتعویض

بــا  الســتیک  از  الســتیک،  تعویــض  صــورت  در 
مشــخصات و مدل مشــابه قبلی و ظرفیت مشــابه یا 

بیشتر از الستیک قبلی استفاده نمایید.
اس���تفاده از الس���تیک با م���دل دیگر منج���ر به وارد 
آمدن فش���ار به خودرو، درجه بندی کیلومترش���مار، 
سرعت س���نج، فاصل���ه از زمین و فاصل���ه بین بدنه 

خودرو و الستیک یا زنجیر چرخ می شود.

ÓÓÓÓاخطار
z  جهت پیشــگیری از صدمات جسمی جدی

یــا حتی مــرگ دســتورالعمل ذیــل را دنبال 
نمایید:

z  ،از ترکیــب نمــودن الســتیک های رادیال
مــورب و یــک جهتــه بــه روی یک خــودرو، 
خــودداری نمایید، در غیر این صورت منجر 
بــه وارد آمــدن صدمه به خودرو و از دســت 

دادن کنترل خودرو می گردید.
z  از الستیک دارای اندازه ای که لیفان توصیه

نکــرده اســتفاده نکنید، در غیــر این صورت 
منجر به وارد آمدن صدمه به خودرو و از دست 

دادن کنترل خودرو می گردید.

در خودرو LF620 از الستیک کهنه استفاده نکنید.
اســتفاده از الســتیک کهنــه فاقد مشــخصات واضح 

بسیار خطرناک است.
توصیــه می شــود هــر چهــار الســتیک یــا حداقل دو 
الستیک جلو یا دو الستیک عقب را همزمان تعویض 

نمایید.

حی���ن کنت���رل فش���ار ب���اد الس���تیک، دنب���ال کردن 
دستورالعمل های ذیل ضروری می باشد :

z  فشــار باد الســتیک را حین ســرد بــودن کنترل
نمایید. اندازه گیری فشار باد الستیک فقط زمانی 
که خودرو حداقل 3 ساعت پارک شده یا کمتر از 

km 1/5 رانده شده، صحیح می باشد.

z  .از فشارســنج باد )گیج باد( اســتفاده نمایید
کنترل فش���ار باد به وس���یله تجربه ممکن است 
منجر به اش���تباه گردد. حتی کم ی���ا زیاد بودن 
جزئی فش���ار باد الستیک نیز، می تواند منجر به 
کاهش آسایش رانندگی و عملکرد نامنظم شود.

z  پــس از رانندگی، از کاهش فشــار باد الســتیک
خــودداری نماییــد. فش���ار باد الس���تیک پس از 

رانندگی باالست که کاماًل عادی می باشد.

z  از قرار داشــتن درپــوش والــو اطمینان حاصل
نمایید. ب���دون درپوش گرد و خ���اک یا رطوبت 
ممکن اس���ت وارد والو شده، منجر به نشتی باد 
گردند. در صورت گم کردن درپوش والو، نصب 

درپوش جدید الزامی می باشد.

�ÓÓهاÓالستیکÓتعویضÓوÓکنترل

کنترل الستیک |
نشــانگر ســایش بــرای کنتــرل ســایش الســتیک 
استفاده می شود.در صورت پدیدار شدن نشانگر، 

تعویض الستیک الزامی می باشد.
الس���تیک های خودرو LF620 به نش���انگر سایش 
جهت بیان زمان تعویض الستیک مجهز می باشند. 
در صورتی که آج الس���تیک تا ضخامتmm 1/6 یا 
کمتر ساییده شود، نشانگر سایش دیده می شود. 
در صورت���ی که دو یا تعداد بیش���تری ازعالئم بین 

ÓÓÓÓاخطار
فشار باد صحیح الستیک ها را حفظ نمایید؛ 
در غیــر این صــورت بروز مــوارد ذیل و حتی 

صدمات جسمی امکان پذیر می باشد.
فشار باد الستیک پایین منجر به موارد ذیل 

می شود:
z ســایش بیش از حد
z ســایش غیر عادی
z ســختی کنترل خودرو
z  نشــتی باد بــه دلیل داغ شــدن بیش از

حد الســتیک 
z کاهش درزگیری لبه های الســتیک
z  تغییر شــکل و دفورمه شدن چرخ و/ یا

جدا شــدن الســتیک
فشــار باد الســتیک بیــش از حــد منجر به 

موارد ذیل می شود :
z ســختی کنترل خودرو
z ساییدگی بیش از حد آج های مرکزی
z  در الســتیک  بیشــتر  دیــدن  صدمــه 

بخش های ســخت جاده

نشانگر سایش روی آج الستیک
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نحوه نصب نمودن زنجیر چرخ |
زنجیــر چرخ هــا را به روی چرخ هــای جلو و تا حد 

ممکن محکم نصب نمایید.
بــر روی چرخ هــای عقــب از زنجیر چرخ اســتفاده 
نکنیــد. پس از حدودkm 0/5 الیkm 1/0 رانندگی 

مجددًا سفتی زنجیرها را کنترل نمایید.
حین نصب زنجیر چرخ ، دس���تورالعمل سازنده را 

به دقت دنبال نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
z  حیــن اســتفاده از زنجیــر چرخ، ســرعت

خودرو نباید ازkm/h 50 یا محدوده سرعت 
مشــخص شــده توســط کارخانه ســازنده 
خــودرو هر کدام که پایین تر اســت بیشــتر 

شود.
z  حیــن اســتفاده از زنجیــر چــرخ، مراقــب

چاله هــا، پیچ هــای تند جــاده و دیگــر موارد 
کــه موثــر در بهــم خــوردن تعــادل هســتند، 

باشید.
z  حین استفاده از زنجیر چرخ، از پیچ های

تنــد یــا ترمز قفل کننــده چرخ ها خــودداری 
نمایید، چرا که بر روی عملکرد خودرو تأثیر 

منفی می گذارد.
z  حین اســتفاده از زنجیر چرخ ، راننده باید

پیش از وارد شــدن در پیچ ها، سرعت خودرو 
را کاهش دهد تا کنترل خودرو را حفظ نموده 

از تصادف پیشگیری نماید.

�ÓÓهاÓچرخÓتعویض

زمان تعویض چرخ ها |
در صورت مش���اهده هر گونه صدمه جدی همانند 
کج شدن، یا سایش ش���دید چرخ ها، تعویض آنها 
ض���روری اس���ت. در صورت ع���دم تعویض چرخ 
صدم���ه دیده، ممکن اس���ت الس���تیک از چرخ جدا 

شده منجر به تصادف گردد.

انتخاب چرخ |
در صورت تعویض چرخ، از چرخ با مشخصات و 

مدل مشابه قبلی استفاده نمایید.
نمایندگی های مجاز شرکت بم خودرو قادر به تعویض 

صحیح چرخ می باشد.
چرخ هایی از نوع یا ان���دازه متفاوت منجر به تأثیر 
منفی بر روی کنترل خ���ودرو، عمر مفید چرخ ها و 
بلبرینگ ها، سیس���تم خنک کننده ترمز، درجه بندی 
سرعت سنج،کیلومترش���مار، عملکرد ترمز، جهت 
چراغ ه���ای جلو، ارتفاع س���پر، ارتف���اع خودرو از 

برای اطالع از نحوه تعویض الستیک مبحث »پنچر 
شدن« در فصل 4 را مطالعه نمایید.

حیــن تعویــض الســتیک ها، چرخ هــا را در حالــت 
باالنس نگهدارید.

چرخ های بــدون باالنس روی عملکــرد خودرو تأثیر 
منفــی گذاشــته و عمــر مفیــد الســتیک ها را کاهش 
می دهند. در صورت اســتفاده از خودرو نیز باالنس 
چرخ هــا بر هــم می خــورد. بنابراین به طــور مرتب 

چرخ ها را کنترل نموده و باالنس کنید.
حیــن تعویض الســتیک، والــو نیز باید بــا والو نو 

تعویض شود.

�ÓÓیکدیگرÓباÓهاÓالستیکÓتعویض

 10000 km توصیــه می شــود پــس از طــی مســافت
الســتیک ها را بــا یکدیگر تعویــض نمایید تــا نحوه 
سایش در چهار الستیک مشابه بوده و عمر مفید آنها 

افزایش یابد.
با وجود این، زمان صحیح برای تعویض الس���تیک ها، 
با توجه به عادات رانندگی و ش���رایط جاده مش���خص 

می شود.
برای تعویض الس���تیک ها، مبحث »پنچر ش���دن« در 

فصل 4 را مطالعه نمایید.

حین تعویض الستیک ها سایش نامنظم و صدمه دیدن 
آنها را کنترل نمایید. بر اثر فشار باد نادرست، باالنس 
نب���ودن چرخ ها ی���ا ترمزگیری مکرر و همت���راز نبودن 
چرخ ها، الستیک ها به طور غیر عادی ساییده می شوند.

�ÓÓالستیکÓمشخصات

ابعاد الستیک  |
195/60R15 88H  205/60 یاR15 91H  

| ) kg/cm( kpa فشار باد الستیک
  جلو: 250 )2/4(         عقب:  240 )2/3(

گشتاور پیچ ها |
120 )12( N.m )Kgf.m(  

�ÓÓچرخÓزنجیرÓنصب

از زنجیر چرخ با اندازه صحیح استفاده نمایید.
قوانین اس���تفاده از زنجیر چرخ براس���اس مکان ها و 
جاده ه���ای مختلف متفاوت اس���ت. بنابراین پیش از 

نصب زنجیر چرخ، قوانین محلی را کنترل نمایید.



131راهنمای مالک لیفان 130620 نحوه انجام موارد تعمیرات و نگهداری
توسط مالک خودرو

کنترل قسمت های بیرونی باتری |

عدم وجود خوردگی یا اتصاالت شل، ترک یا باز شدن 
درپوش باتری را کنترل نمایید.

الف. در صورت خوردگ���ی اتصاالت باتری، تمیز 
نم���ودن آن ب���ا محل���ول آب گرم و جوش ش���یرین 
ضروری می باش���د. جهت پیش���گیری از خوردگی 

اتصاالت بیرونی را با گریس چرب نمایید.
ب . اگر اتصال باز شده است، مهره را سفت نمایید.
پ . بست نگهدارنده را سفت نمایید تا باتری محکم 
بماند. س���فت نمودن بی���ش از حد ب���ه جعبه باتری 

صدمه می زند.

ÓÓÓÓتوجه
z  پیــش از انجام موارد تعمیــر و نگهداری

از خامــوش بودن موتور و تجهیزات جانبی 
اطمینان حاصل نمایید.

z  بــرای کنتــرل باتــری، کابــل ارت منفــی
دارای عالمت »-« را ابتدا متصل نموده و 

در انتها جدا نمایید.
z  از ایجاد مدار کوتاه با اســتفاده از ابزار

جلوگیری نمایید.
z  حیــن تمیز نمودن باتــری، از ورود مایع

شوینده به باتری جلوگیری نمایید.

کنترل بخش داخلی باتری |
روی  راهنمای  براساس  را  باتری  داخلی  بخش 
جعبه باتری و با توجه به رنگ چراغ نشانگر باتری 

می توان کنترل نمود.
سبز : خوب

سفید : شارژ کنید
قرمز : الکترولیت ناکافی 

باتری را تعویض نمایید.

�ÓÓفیوزهاÓتعویضÓوÓکنترل

A تیپ

B تیپ

زمین و فاصله بین الس���تیک یا زنجیر چرخ و بدنه 
خودرو و شاسی می شوند.

برای تعویض چرخ ها، از چرخ های قدیمی استفاده 
نکنی���د، چرخ ه���ای کهنه ممکن اس���ت ب���دون هیچ 
هشداری برای مسافت طوالنی کار کرده و به طور 
ناگهانی خراب ش���وند. عالوه بر این چرخ های کج 
شده همیشه دارای صدمات ساختاری می باشند، 

بنابراین از آنها استفاده نکنید.
از تی���وپ داخلی در چرخ های بدون تیوپ )تیوپلس 

استفاده نکنید.

ÓÓÓÓاخطار
اندازه هــای  بــا  کــه چرخ هایــی  آنجــا  از 
متفاوت ممکن اســت منجر بــه خطراتی از 
قبیل از دســت دادن کنترل خودرو شــوند، 
فقــط از چرخ هایــی کــه توســط کارخانــه 
ســازنده توصیه شده اســتفاده کنید، چرا 
که در غیر اینصورت ممکن اســت منجر به 

تصــادف   گــردد.

�ÓÓÓهایÓچرخÓباÓرابط�هÓدرÓس�ودمندÓنکات
آلومینیومی

z  ،در خودروهای مجهز به چرخ های آلومینیومی
پ���س از ط���ی مس���افتkm 1600 س���فت بودن 

مهره های چرخ را کنترل نمایید.

z  در ص���ورت تعوی���ض، تعمی���ر ی���ا جابه جایی
الستیک ها، پس از طی مسافتkm 1600، سفت 

بودن مهره های چرخ را کنترل نمایید.

z  حین اس���تفاده از زنجیر چرخ مراقب باشید به
چرخ های آلومینیومی صدمه نزنید.

z  فق���ط از مهره های چرخ و آچار چرخ مخصوص
چرخ های آلومینیومی استفاده نمایید.

z  حین استفاده از زنجیر چرخ، چرخ ها را باالنس
نم���وده، فقط از تنظیم کنن���ده باالنس و یا ابزار 
مش���ابه آن به هم���راه چکش های الس���تیکی یا 

پالستیکی استفاده نمایید.

z  چرخ های آلومینیومی نیز الزامی می باش���د. در
صورت صدم���ه دیدن، تعویض چرخ با چرخ نو 

الزامی می باشد.

�ÓÓبرقیÓتجهیزات

�ÓÓباتریÓکنترل

ÓÓÓÓاخطار
شــارژ بیش از حد باتــری منجر به خروج 
اکســیژن و هیــدروژن و شــعله ور شــدن 

آنها می شــود.
z  ،حین اســتفاده از ابزار در اطراف باتری

از ایجاد جرقه جلوگیری نمایید.
z  از روشــن کردن سیگار یا آتش در اطراف

باتری خودداری نمایید.
z  باتــری بــه  کــودکان  شــدن  نزدیــک  از 

جلوگیری نمایید.

خوب سوخته 

خوب سوخته 
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در صورتی که چراغ هــای جلو یا دیگر تجهیزات برقی 
عمــل نمی کنند کنتــرل فیوزها ضروری می باشــد. در 
صورت سوختن فیوز آن را با فیوز نو تعویض نمایید.
برای اطالع از محل قرارگیری جعبه فیوز بخش 6-1 

را مطالعه نمایید.
ســوئیچ خودرو را در وضعیــت خاموش قرار داده و 

تمام اجزای برقی را خاموش نمایید. 
جهــت کنتــرل، فیوز مشــکوک را به صــورت عمودی 

بیرون بکشید.
فیوز سوخته را بیابید. نام مدار مورد حفاظت هر کدام 
از فیوزها بر روی درپوش جعبه فیوز حک شده است.
برای آش���نایی با عملکرد کنترل هر م���دار فصل 7 را 

مطالعه نمایید.
فیوز تیپ A  را با فیوزکش بیرون بکشید.

فیوزکش در موقعیت 19 تصویر »محفظه موتور« در 
فصل 7 قرار دارد.

در صورت امکان از سوختن یا سالم بودن فیوز اطمینان 
حاصل نموده، فیوز سوخته را تعویض نمایید.

در صورت س���وختن فیوز، فیوز ن���و را در محل خود 
قرار دهید.

از فیوز با آمپر مشخص ش���ده روی درب جعبه فیوز 
استفاده نمایید.

در صورتی که فیوز با آمپر مشخص شده در دسترس 
نیس���ت، از فیوزی ب���ا آمپر کمتر اس���تفاده نمایید. با 
وجود این فیوز با آمپر پایین تر نیز خواهد سوخت که 

بیانگر وجود مشکل نمی باشد.
در اولین فرصت ممکن فیوز سوخته را با فیوز صحیح 

تعویض نمایید.
یک دست فیوز یدکی برای مواقع اضطراری تهیه نمایید.
در صورتی که فیوز نو بالفاصله س���وخت، مدار برقی 
دچار مش���کل ش���ده اس���ت، به نمایندگی های مجاز 

شرکت بم خودرو مراجعه نمایید.

ÓÓÓÓاخطار
اســتفاده از فیــوزی با آمپر باالتــر یا قرار 
دادن هر جســم دیگری بــه جای فیوز ممنوع 
می باشــد در غیر این صورت امکان صدمات 

جدی یا حتی آتش سوزی وجود دارد.

فصـل هفتم

مشخصات

روغن ها و مایعات                                  134  �

فیوزها و رله ها                                           135  �
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چپ  سمت  اشیای  نگهداری  جعبه  درون  فیوز  جعبه 
)جلو داشبورد( )قسمت پایینی، جعبه فیوز(

فیوز |
BCM 1 . منبع تغذیه قفل مرکزی

2 . چراغ های فرمان BCM- چراغ های هشدار
3 . پمپ سوخت

4 . برف پاک کن
5 . فندک 
6 . خالی

ABS 7 . کنترل منبع برق ترمز
BCM 8 . منبع تغذیه جریان ورودی

9 . چراغ مه شکن عقب

�ÓÓمایعاتÓوÓهاÓروغن

�ÓÓهاÓروغنÓوÓمایعاتÓظرفیتÓوÓنوع

نوع و مشخصات

میزان

مورد LF7162Bردیف
و باالتر

LF7162C
و باالتر

 DOT4 روغن ترمز 1.2 L روغن ترمز 1

مجموعه مایع خنک کننده درون رادیاتور و موتور خودرو
گلیکول، نقطه انجماد  براساس دما )50% آب + 50% محلول( 8.5 L مایع خنک کننده 2

روغن چهارفصل
SAE10W40 

API - SL
)در مناطق متفاوت روغن موتور مناسب را انتخاب نمایید(

4L 3.5 L روغن موتور 3

80W90 2.1 L 2.66 L روغن گیربکس 4

GL4 ESSO ATF.D  یا DEXRON III 1.2 L حدود روغن هیدرولیک فرمان 5

 بنزین بدون سرب
حدود RON( 58L( # 93 یا باالتر سوخت 6

R134a 630g حدود گاز کولر 7

�ÓÓهاÓرلهÓوÓفیوزها

10 . منبع عملکرد سیستم صوتی
11 . بوق برقی 

12 . منبع تغذیه برای روشن نمودن سیستم صوتی
13 . چراغ هشدار حرکت به سمت عقب

14 . سوئیچ BCM )استارت(
15 . چراغ های درب/ درب صندوق عقب

16 . چراغ های کوچک
17 . خالی 

18 . آینه بغل
19 . کلید کنترل کولر 

20 . چراغ ترمز 
21 . منبع کنترل کیسه هوا

22 . چراغ سقفی
23 . منبع تغذیه موتور شیشه  باالبرها

24 . خالی
25 . خالی

26 . منبع تغذیه صفحه نشانگرها )داشبورد(
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3 . فیوز پشتیبانی
4 . فیوز پشتیبانی
5 . فیوز پشتیبانی
6 . فیوز پشتیبانی

13 . فن دمنده 
14 . منبع تغذیه تجهیزات جانبی 
15 . منبع تغذیه برای فن دمنده 

16 . خالی
17 . پشتیبانی
18 . پشتیبانی
19 . فیوزکش

20 . خالی
21 . خالی
22 . خالی
23 . خالی
24 . خالی

ABS 25 . کنترل
ABS 26 . کنترلر

27 . رله اصلی
28 . کمپرسور

ECU 29 . تزریق الکتریکی
30 . فن- سرعت زیاد

31 . فن- سرعت کم
32 . رگوالتور سرعت کم/ زیاد/ کمپرسور فن

33 . نور پایین
34 . سبقت/ نور باال

35 . چراغ مه شکن جلو
36 . رله اصلی

رله
1 . چراغ مه شکن جلو

2 . فن دمنده
7 . سرعت باال فن

8 . سرعت پایین فن
9 . رگالتور سرعت

10 . چراغ سبقت
11 . نور باال

12 . نور پایین 
37 . کمپرسور

38 . رله اصلی 

27 . پشتیبانی 
28 . پشتیبانی 

29 . منبع تغذیه سقف متحرک )در صورت موجود   
ب���ودن(

30 . پشتیبانی 
31. پشتیبانی
32 . پشتیبانی
33 . پشتیبانی

AM2 34 . سوئیچ
AM1 35 . سوئیچ

36 . برفک زدایی عقب
37 . فیوزکش

38 . خالی
39 . صفحه نشانگر 

40 . خالی 
41 . منبع تغذیه مغناطیس���ی ب���رای انرژی ژنراتور/ 
سیم پیچ کنترل ژنراتور ECU/ حسگر Cam/ حسگر 

سرعت خودرو

�ÓÓÓباالیÓسمت(ÓنشانگرهاÓصفحهÓهایÓرله
جعبهÓفیوز(

رله |
1 . رله بوق الکتریکی 

2 . رله پمپ سوخت
3 . رله چراغ مه شکن عقب

4 . رله برفک زدایی عقب
5 . خالی
6 . خالی

7 . رله منبع تغذیه تجهیزات جانبی 

�ÓÓÓموتورÓمحفظهÓفیوزÓجعبه
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