مشخصات

نام کتاب :راهنمای استفاده ،گارانتی و ثبت سرویسهای ادواری خودروی سواری S5دستی و اتوماتیک
OWNER’S MANUAL

سفارش دهنده :شرکت کرمان موتور
ترجمه و تنظیم :شرکت خدمات و تجارت بم خودرو
تهیه و چاپ :روابط عمومی گروه صنعتی کرمان خودرو
تعداد صفحات ۲۴۸ :صفحه
تاریخ چاپ :بهار  / ۱۳۹۵چاپ اول

مشتری عزیز

از صمیــم قلــب خریــد خــودروی  S5دســتی یــا اتوماتیــک را بــه شــما تبریــک گفتــه و از حســن توجــه
و اعتمادتــان سپاســگزاریم .امیدواریــم در هــر روز از زندگــی S5 ،همــراه ســفرهای شــیرین و بــه یــاد
ماندنیتــان باشــد.
ایــن دســتورالعمل بــرای همــه مدلهــای  S5قابــل تعمیــم اســت .ممکــن اســت بــا برخــی ابــزار و امکانــات
برخــورد کنیــد کــه در مــدل خــودروی خریــداری شــده توســط شــما بــه کار گرفتــه نشــدهاند.
بــرای اطمینــان از رانندگــی لذتبخــش بــا خــودروی جدیدتــان ،لطفـ ًا ایــن دســتورالعمل را بــا دقــت مطالعــه
کنیــد .نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمانموتــور خدمــات تعمیــر و نگهــداری مناســب و موثــر را بــرای
خــودروی شــما ارائــه خواهنــد داد.
ی دلپذیــری را آرزومندیم.
بــا افتخــار ورود شــما بــه خانــواده کرمانموتــور را تبریک گفتــه و برایتان رانندگ 
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راهنمای ویژه

بــا پیشــرفت مــداوم در کیفیــت و تکنولــوژی محصــول ،مــا بــه تناســب پیشــرفتهایی در بخــش ظاهــر
خــودرو ،پیکربنــدی ،کارکــرد و طراحــی ســاختاری داشــتهایم .تصاویــر ،دادههــا و توضیحــات ایــن
دفترچــه راهنمــا ممکــن اســت بــا خــودروی خریــداری شــده مغایرتهایــی داشــته باشــند .از آنجــا کــه
وجــود خطــا اجتنابناپذیــر اســت ،ایــن دفترچــه را بــه عنــوان معیــاری بــرای ســفارش خــودرو ،پذیــرش
آن و یــا اقدامــات حقوقــی در نظــر نگیریــد .همچنیــن تمــام حقــوق شــامل چــاپ نســخه اصالحــی ،متمــم و
مــوارد مشــابه مربــوط بــه ایــن دفترچــه ،بــرای شــرکت محفــوظ اســت.
شــرکت حــق تعلیــق اســتفاده و یــا تغییــر در مشــخصات فنــی یــا طراحــی را بــدون اعــان قبلــی بــرای خــود
محفــوظ دانســته و هیــچ تعهــدی را در ایــن رابطــه نمیپذیــرد .کپیبــرداری ،ترجمــه و اســتفاده از کل یــا
بخشــی از مطالــب ایــن دفترچــه راهنمــا بــدون کســب اجــازه کتبــی از شــرکت مجــاز نمیباشــد.
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این دفترچه راهنما جزئی از خودرو محسوب شده و هنگام فروش خودرو باید به مالک بعدی سپرده شود.

مشخصات خودرو
نوع خودرو:

مدل:

رنگ:

شماره شاسی:
شماره موتور:

مهر و امضاء واحد تحویل خودرو:

تاریخ تحویل خودرو:

مشخصات مالک
مالک اصلی

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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مالک دوم

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

آدرس:

آدرس:

کد ملی:

شماره تلفن:
کد پستی:

کد ملی:

تاریخ خرید:

شماره تلفن:

تاریخ خرید:

کد پستی:

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

			
نام و نام خانوادگی مالک یا وکیل قانونی:

			
تاریخ:

امضاء:

مالک عزیز؛ سالمت شما و دیگران از اهمیت باالیی برخوردار بوده و شما در رابطه با رعایت امنیت در هنگام رانندگی مسئول هستید .برای اطمینان از درک
صحیح اقدامات احتیاطی ،دستورالعملهای مربوط به مراحل انجام کار و مطالب دیگر از طریق عالئمی در دفترچه راهنمای خودرو ارائه شده است .این
دستورالعملها در مورد خطراتی که ممکن است سرنشینان را دچار آسیب کند ،به شما هشدار میدهد .بدون شک فهرست کردن تمام خطرات در دفترچه
حاضر امکانپذیر نیست .بنابراین الزم است در مواردی ،خود شما تصمیم مناسب را اتخاذ کنید .قبل از خواندن دفترچه راهنما ،الزم است موارد زیر را بدانید:
بهبندهاییکهباعبارات«اخطار»و«توجه»مشخصشدهاندتوجهویژهداشتهباشید.اینبندهاشاملدستورالعملهایمهمایمنیهستندکهمعنایآنهابهترتیبزیراست:

اخطار
اگر رفتار شما ناقض دستورالعمل باشد میتواند نتایج جبرانناپذیری به بار آورده و جان شما و دیگران را به خطر بیاندازد .لطفا ًاز محتوای «اخطار» تبعیت کنید.

توجه
اگر رفتار شما ناقض دستورالعمل باشد میتواند نتایجی به بار بیاورد که خودرو یا تجهیزات شما را دچار آسیب کند .لطفا از محتوای «توجه» تبعیت کنید.
حفاظت از محیطزیست و توصیههای دوستانه

ط میباشد.
توضیحات مشخصشده با این عالمت به دستورالعملهای مهم حفاظت از محیط زیست و بعضی توصیههای دوستانه مرتب 
عالمت ایمنی

این عالمت به معنی «این کار را انجام ندهید» و یا «غیرمجاز میباشد» است.
جهتها

همه جهتهای اشاره شده در دفترچه راهنما (جلو ،عقب ،چپ و راست) ،ناظر بر جهت رو به جلو خودرو میباشد.
مقــدمــه
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لطفا از قطعات اصلی شرکت کرمانموتور استفاده کنید.

wwقطعات اصلی شرکت کرمانموتور کدامند؟

قطعات اصلی شرکت کرمانموتور قطعاتی هستند که به طور کامل با قطعات به کار رفته در هنگام تولید خودرو در شرکت کرمانموتور سازگاری دارند.
طراحی و بازرسی این قطعات برخورداری از باالترین درجه ایمنی را برای مشتریان تضمین میکند.

wwچرا از قطعات اصلی استفاده کنیم؟

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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قطعات اصلی در فضایی با مدیریت تولید و بازرسی کیفی سختگیرانه تولید شدهاند .مشکالتی که بر اثر سرپیچی از محدودیتها و استفاده از قطعات
جعلی یا مستعمل به وجود آمدهاند شامل گارانتی شرکت نمیشوند و شرکت مسئولیت هرگونه آسیب به قطعات اصلی را که به دالیل ذکر شده در باال
ایجاد شده باشند ،نمیپذیرد.
لطفا قطعات اصلی شرکت کرمانموتور را به درستی شناسایی و انتخاب کنید.

wwنکات تعمیر و نگهداری

شما به عنوان مالک باید به زمانبندیها و روشهای صحیح نگهداری از خودرو که توسط شرکت تولیدکننده ارائه میگردد را مطالعه کنید .خودرو به
خصوص در زمانی که در شرایط محیطی نامناسب از آن استفاده میکنید به نگهداری بهتری نیاز دارد.

wwاقدامات احتیاطی برای مصرف روغن

حتی در طول زمان گارانتی ،آسیبهای وارد آمده به موتور ،سیستم گیربکس و قطعات دیگر که بر اثر استفاده از سوختها و روغنهای روانساز تاییدنشده
باشند ،شامل گارانتی نمیشوند .لطفا از سوختها و روغنهای روانساز تایید شده استفاده کنید.

wwلطفا خودرو را به دلخواه خود دستکاری نکنید

هر جزئی از خودرو که توسط شخص دستکاری شده باشد از گارانتی شرکت سازنده خارج میشود .اصالحات غیرمعمول ،در کارکرد ،ماندگاری و سایر
مشخصههای خودرو تاثیر میگذارد .در این خودرو برای جلوگیری از خرابی سیستم و به بار آمدن خسا رتهای غیرضروری از سیستم ارتباطی BUS
استفاده شده است .تحت هیچ شرایطی سعی نکنید خودرو را به سلیقه خود اصالح کنید .هرگونه تغییر میتواند باعث تداخل با سیستم  ،ECMنوسانات نیرو
و متعاقب آن کارکرد نادرست سیستم کنترلکننده  ،EPSآسیب به سیستم  ،ESCاختالل در کارکرد  ،BCMقضاوت غلط واحد کنترل و مشکالت دیگر شده و
تاثیر جدی بر ایمنی خودرو بگذارد .اگر برنامهای برای اعمال تغییرات دارید برای انجام اقدامات الزم به نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور مراجعه کنید.
فیوزهای خودرو ویژه هستند .برای اجتناب از خرابی کارکرد سیستم الکتریکی ،سوختن قطعات و حتی سوختن خودرو ،لطفا از فیوز ویژه همین خودرو
استفاده کنید .لطفا از ترکیب فیوزهای مختلف اجتناب کنید.

مقــدمــه
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فصلاول
ایمنی

اقدامات ایمنی مهم

 10حفاظت کودک

 18پرده هوای جانبی

۲۴

ابزار ایمنی خودرو

 12سیستم ایربگ

 22ایمنی صندلی

30

کمربند ایمنی

 13ایربگ جانبی

۲۳

ííاقدامات ایمنی مهم

مطالب مهمی که موجب حفاظت شــما و سرنشــینان
خــودرو میشــود در ایــن بخــش آورده شــده اســت.
بعضی از توصیههای ایمنی مهم به شرح زیر است:

wwهمیشه کمربندهای ایمنی خود را ببندید
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در میان سیستمهای حفاظت در برابر تصادفات،
کمربند ایمنی بیشترین حفاظت را ارائه میدهد.
اگرچه ایربگ میتواند برای حفاظت به کمربند
ایمنی کمک کند ،اما به گونهای طراحی شده که
فقط در صورت اعمال ضربه متوسط یا شدید
به جلوی خودرو فعال میشود .ضربه ناگهانی
و قوی ناشی از باز شدن ایربگ در صورتی
که کمربند ایمنی بسته نشده باشد میتواند
صورت و سینهی مسافران را دچار آسیب کند.
بنابراین حتی اگر خودروی شما مجهز به ایربگ
است ،از بسته بودن کمربند ایمنی خود و سایر
سرنشینان اطمینان حاصل کنید.

wwمراقب خطرات ایربگ باشید

سیستم ایربگ برای محافظت از شما ساخته شده
اما میتواند به کسانی که بیش از حد نزدیک به آن
نشستهاند یا به طور مناسب محافظت نشدهاند،
به طور خاص نوزادان ،خردساالن و افراد بالغ

کوتاهقد آسیب شدید و کشنده وارد کند .لطفا تمام
راهنماییها و اخطارهای این بخش را مطالعه کنید.

wwکودکان را به درستی در جای خود مستقر کنید
امنترین موقعیت برای نشاندن کودکان در

خودرو ،بخش میانی صندلی عقب است .اگر
بچهها بسیار کوچک هستند و بستن کمربند ایمنی

برایشان مقدور نیست ،از صندلی کودک استفاده
کنید .پیشنهاد میشود در صورت حضور

wwاز رانندگی در شرایط مستی اجتناب کنید

رانندگی در شرایط مستی به هیچ وجه مجاز
نیست .حتی نوشیدن مقدار کمی الکل توان

واکنشی شما را کاهش میدهد .هرچه بیشتر الکل

بنوشید ،به همان اندازه توان واکنشی شما کندتر
میشود .بنابراین در شرایط مستی رانندگی نکرده

و این موضوع را به دیگران هم یادآوری کنید.

کودکان در صندلی عقب خودرو ،از سیستم قفل
کودک تعبیه شده روی دربها استفاده شود.

wwسرعت خودرو را کنترل کنید

سرعت غیرمجاز عامل اصلی تصادفات مرگبار

است .در کل هرچه سرعت باالتر رود ،خطر
نزدیکتر است .از شرایط رانندگی ایمن تجاوز

نکرده و با سرعت باال رانندگی نکنید.

wwخودرورادروضعیترانندگیایمننگهداریکنید
ترکیدگی الستیک و نقایص مکانیکی بسیار

ک هستند .برای هرچه کمتر کردن این
خطرنا 

wwتایید ایمنی پیرامون خودرو

پیش از پیاده شدن و قبل از باز کردن درب،
پیرامون خودرو را مشاهده کنید .باز کردن

قبیل خطرات ،گاه به گاه فشار باد الستیکها و

ناگهانی درب ممکن است باعث اصابت درب به

به طور منظم مطابق با برنامه تعمیرات دورهای

بار آورد .این مورد را به سرنشینان خودرو نیز

وضعیت خودرو را بررسی کرده و تعمیرات را
انجام دهید.

عابرین ،موتورسیکلتها و غیره شده و حادثه به
تذکر دهید .هنگام دنده عقب گرفتن فقط به آینههای

درون خودرو و آینههای جانبی اعتماد نکنید.

وضعیت پشت خودرو را به دقت بررسی کنید.

wwهرگز عملیات کنترل خودرو و گرم کردن
موتور را در یک محیط محصور انجام ندهید

گرم کردن موتور باید در محیطی با تهویه
مناسب انجام شود .اگر موتور در محیطی
محصور با تهویه نامناسب به مدت زمان
طوالنی فعالیت کند ،دود حاصل از موتور وارد
خودرو شده و ایجاد مسمومیت خواهد کرد.

wwهرگزباخودروباصندوقعقببازرانندگینکنید

راندن خودرو با صندوق عقب باز مجاز نیست.
در این صورت دود حاصل از موتور وارد اتاق
خودرو شده و موجب مسمومیت میگردد.

wwهرگز در یک خودروی پارک شده یا توقفکرده،
نخوابید.

اخطار
در خودرویی که شیشههای آن بسته است مدت

زمان طوالنی نمانده و نخوابید .به طور خاص

ماندن در خودرویی که موتور آن روشن و سیستم
ایرکاندیشن آن در حال فعالیت است میتواند
منجر به خفگی شود .در نتیجه زمانی که خودرو

wwدربهایخودرویدرحالحرکتبایدقفلباشند

هنگامی که خودرو در حال حرکت است دربها
باید قفل باشند .در غیر این صورت ممکن است
در اثر کشیده شدن تصادفی دستگیره داخلی،
درب باز شده و حادثهای به بار آید.

ایمنی

متوقف یا پارک شده است موتور را خاموش کنید.

wwلطفا سر یا دست خود را از پنجره بیرون نبرید

بیرون بردن سر و دست از پنجره عملی خطرناک و
غیرمجاز است .الزم است توجه شود در صورت
حضور کودکان در خودرو ،فعالیت دربها و
پنجرهها فقط توسط بزرگساالن کنترل شود.
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اخطار

wwهرگز در حالت خستگی رانندگی نکنید

با رانندگی در هنگام خستگی ،ممکن است در
اثر چرت زدن حادثه بیافرینید .اگر مجبور به
رانندگی در مسافتهای طوالنی هستید ،هر دو
ساعت یک بار استراحت کنید.

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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wwکلید را دور از دسترس کودکان قرار دهید

لطفا کلید را در جایی دور از دسترس کودکان
قرار دهید .زیرا ممکن است موتور را روشن
کرده و حادثه بیافرینند.

نوزادان ،بچهها ،افراد سالخورده ،ضعیف،
بیمار و معلولین نباید در صندلی سرنشین جلو
که مجهز به سیستم ایربگ است بنشینند.

در خودروهای دارای ایربگ ،بچهها و افراد
سالخورده ،ضعیف ،بیمار ،معلول و زنان باردار
نباید در صندلی سرنشین جلو بنشینند .همچنین
صندلی نوزاد نباید روی صندلی سرنشین جلو
نصب شود .در غیر این صورت ممکن است ضربه
شدید ناشی از باز شدن ایربگ به هنگام تصادف،
باعث آسیبدیدگی شدید آنها گردد.

 ííابزار ایمنی خودرو

خودروی شما به ابزارهای مختلف ایمنی مجهز
شده است .در صورت بروز هر گونه تصادف،
ابزارهای ایمنی میتوانند با همراهی و همکاری
یکدیگر از شما و سایر سرنشینان محافظت کنند.
برخی از این ابزارها بدون عمل کردن بر بخشهای
مختلف خودرو از شما محافظت میکنند .این
بخشها عبارتند از یک قاب ایمنی که با قدرت
اتاق خودرو را پوشش داده ،سپرهای جاذب
انرژی جلو و عقب خودرو ،نواحی ضربهگیر
تصادف جلو و عقب خودرو ،یک ستون فرمان
جاذب انرژی و پیشکشندهی کمربند ایمنی .در
صورت وقوع تصادف ،نواحی ضربهگیر مچاله
میشوند تا انرژی ناشی از تصادف را جذب
کنند .همچنین سیستم پیشکشندهی کمربند

ایمنی میتواند به صورت خودکار کمربندهای ایمنی جلو را محکمتر کند .به وسیله این ابزارهای ایمنی،
شدت آسیب در تصادفات جدی کاهش مییابد .با این وجود در صورتی که شما یا سایر سرنشینان
به طور صحیح در جای خود مستقر نشده و یا کمربندهای ایمنی خود را در طول حضور در خودرو به
طور صحیح نبندید ،این ابزارهای ایمنی نهتنها از شما محافظت نمیکنند ،بلکه میتوانند آسیبهای جدی
وارد آورند .در صفحات آتی روشهای حفاظت از شما و سایر سرنشینان خودرو را ذکر خواهیم کرد..
.1ایربگجلوییسرنشینجلو(درصورتمجهزبودن)

 ۲.2عددپیشکشندهکمربندایمنیصندلیهایجلو
 .3صفحه عرضی ایمنی
 .4نشیمنگاه و پشتی صندلی
 .5پشتی سر
 .6سپرهای ضربهگیر جلو و عقب

 .7نواحی ضربهگیر تصادف
 .8ستون فرمان جاذب انرژی
 .9ایربگ جلویی راننده
 .10کمربند ایمنی
 .11ایربگ جانبی جلو
 .12ایربگ پرده جانبی

ííکمربند ایمنی

بــه منظــور تامیــن ایمنــی شــما و سرنشــینان ،تمــام
صندلیهــای خــودرو مجهــز بــه کمربنــد ایمنــی
میباشــند .سیســتم کمربنــد ایمنی همچنین شــامل
یــک چــراغ نشــانگر کمربنــد ایمنــی میباشــد کــه بــر
روی صفحــه نمایشــگر قــرار گرفتــه و بــه راننــده
بــرای بســتن کمربنــد ایمنــی هشــدار میدهــد.

wwچرا باید کمربند ایمنی را ببندیم؟

ایمنی

 برای افراد بزرگسال و نوجوانان ،کمربندهای
ایمنی موثرترین ابزار حفاظتی میباشند.
 کمربند ایمنی شما را در جای خود نگهمیدارد
تا بدین وسیله ابزار حفاظتی خودرو بیشترین
حفاظت را از شما ارائه دهند.
 کمربنــد ایمنــی تقریب ـ ًا در تمــام انــواع تصــادف
مفیــد واقــع میشــود .در شــرایط چــپ کــردن
خــودرو ،افــرادی کــه کمربنــد ایمنــی نبســتهاند
بیشــتر آســیب میبیننــد.
 از برخورد با اشیا داخل خودرو و سرنشینان
جلوگیری میکند.
 خطر بیرون پرت شدن از خودرو در تصادفات
را کاهش میدهد.
 کمک میکند تا به هنگام باز شدن ایربگ شکل
نشستن صحیح را حفظ کرده و به این ترتیب
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باعث کاهش خطر احتمالی و حداکثر حفاظت

توسط ایربگ میشود.

 اگر کمربندهای ایمنی به درستی بسته نشده
باشند ،حتی با وجود ایربگ خطر مصدومیت

جدی و مرگ افزایش مییابد .البته کمربندهای
ایمنی نمیتوانند در تمام تصادفات از شما
حفاظت کنند اما در اغلب موارد میتوانند خطر

مصدومیت شدید را کاهش دهند.

توجه
توجه :هنگام رانندگی ،حتی در مسیرهای
شهری ،لطفا ً تمام سرنشینان خودرو بدون استثنا

کمربندهای ایمنی خود را ببندند .زنان باردار باید
همواره کمربند ایمنی خود را بسته نگه دارند تا

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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بهترین حفاظت از فرزندشان به عمل آید.

wwاقدام احتیاطی در مورد کمربند ایمنی

راننده و تمامی مسافران باید همیشه کمربند

ایمنی خود را بسته نگاه دارند .استفاده صحیح
از کمربند ایمنی خطر مصدومیت بر اثر ترمزهای

ناگهانی یا بر اثر تصادف را کاهش میدهد.

اخطار
 هر کمربند ایمنی برای یک نفر طراحی شده .عدم
توجه به این امر بسیار خطرآفرین خواهد بود.
 کمربند ایمنی را گره نزنید.
 در صورت مشاهده هرگونه شکاف و آسیب در
کمربند ایمنی یا آثار تغییر شکل در قسمتهای
فلزی ،آن را تعویض کنید.
 برای تمیز کردن کمربند ایمنی از پاککنندههای
خنثی و آب گرم استفاده کرده و برای خشک
کردن آن را در سایه قرار دهید.
 از رنگ کردن و سفیدشور کردن کمربند ایمنی
پرهیز کنید تا استقامت و کارکرد آن تحت تاثیر
قرار نگیرد.
 بعد از تصادفات کل کمربندهای ایمنی استفاده
شده را تعویض کنید .حتی اگر به ظاهر آسیب
ندیده باشند.
 برای حفاظت شما و سایر سرنشینان از
مصدومیتهای ناشی از تصادف ،همه
سرنشینان باید در طول رانندگی کمربندهای
ایمنی خود را ببندند.
 وقتی پشتی صندلیها در حالت کامال ً قائم
قرار دارد ،کمربندهای ایمنی میتوانند حداکثر
حفاظت را ارائه دهند .اگر پشتی صندلی زاویه
داشته باشد ،هنگام تصادفات بخصوص

تصادف از جلو ،سرنشین ممکن است از زیر
کمربند سر خورده و آسیب ببیند.
 هنگام بستن کمربند ایمنی آن را راحت نگه
داشته و تا حد امکان بکشید تا حفاظت پیشبینی
شده را به دست دهد .اگر کمربندهای ایمنی شل
شده باشند حفاظت کاهش مییابد.

wwکمربند ایمنی با سه نقطه اتکا

wwبستن کمربند ایمنی

کمربند ایمنی را از محفظه جمعکننده بیرون
کشیده و به آرامی روی سینه و به سمت ران
هدایت کنید .زبانه فلزی را درون قفل مربوطه
وارد کنید تا صدای کلیک شنیده شود .بعد از
تنظیم کمربند ایمنی به روی کمر ،کمربند به طور
خودکار کمی باز یا بسته میشود تا با ران شما

متناسب گردد .اگر خم شده یا به آرامی به سمت
جلو متمایل شوید ،کمربند به طور خودکار
کمی باز میشود .در صورت برخورد شدید و
ناگهانی ،کمربند قفل میشود تا بدن سرنشین
را کنترل کند .اگر با سرعت زیاد به جلو خم
شوید ،کمربند به صورت خودکار قفل میشود.

توجه
توجه :زبانه فلزی کمربند ایمنی باید حتما ً در قفل
مربوط به خود که بر روی همان صندلی تعبیه شده
قفل شود .در غیر این صورت کارکرد حفاظتی
کمربند ایمنی تحت تاثیر قرار گرفته و احتمال
مصدومیت افزایش مییابد.

wwتنظیم کمربند ایمنی

سعی کنید کمربند ایمنی را تا حد امکان به
پایین کشیده و بر روی رانهای خود قرار دهید،
نه بر روی کمر .به این ترتیب استخوانهای
لگن فشار حاصل از ضربه را تحمل کرده و
خطر صدمات درونی کاهش مییابد .همچنین
هرچه کمربند ایمنی باالتر قرار گیرد ،خطر
سر خوردن سرنشین از زیر کمربند به هنگام
تصادفات و ترمزهای ناگهانی بیشتر شده و
خطر صدمات شدید و مرگ افزایش مییابد.
دستها را نه فقط در یک طرف کمربند ،بلکه
در دو طرف کمربند قرار دهید.

از آنکه که کمربند آزاد شد ،به طور خودکار به
داخل محفظهی جمعکننده برمیگردد .در غیر
این صورت بررسی کنید کمربند گره نخورده
باشد .سپس دوباره تالش کنید.

اخطار
 اگر کمربند ایمنی به شکل درست بسته نشده
باشد میتواند در هنگام تصادف موجب آسیب
شدید و حتی مرگ گردد.
 بخش شانه کمربند ایمنی سه نقطهای را در
پشت بازو یا پشت کمرتان نیاندازید .این کار
خطر آسیبدیدگی را افزایش میدهد.

wwکمربند با دو نقطه اتکا

wwآزاد کردن کمربند

ایمنی

قفل کمربند را نگه داشته ،دکمه آزاد کردن را
فشار دهید .کمربند به سرعت آزاد میشود .بعد
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wwبستن کمربند

قفل کمربند را با دست نگه دارید ،زبانه فلزی را
داخل قفل جا بزنید ،هنگامی که صدای کلیک را
شنیدید ،محکم بودن کمربند را با دستهایتان
تنظیم کنید .روش آزاد کردن کمربند مشابه
روش آزاد کردن کمربند با سه نقطه اتکا است.

کمربند شل است آن را سفت کنید .کمربند باید
بر روی ران شما قرار گیرد ،نه بر روی کمرتان.
اگر کمربند خیلی باال قرار گرفته باشد ،خطر
آسیب در اثر تصادف افزایش مییابد.

اخطار

wwکمربند را جمع کنید

انتهــای آزاد کمربنــد را تــا طــول مناســب
بکشــید و اضافــات کمربنــد را در زبانــه دریچــه
پالســتیکی جــا بزنیــد.

کمربند ایمنی با دو نقطه اتکا باید از روی ران عبور کند
(نه شکم) و تمام مدت سفت بر روی ران قرار گیرد.

 wwکمربند را بکشید

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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بــرای تنظیــم طــول کمربنــد ایمنــی ،تســمه
کمربنــد را بــا زاویــه مشــخص نســبت بــه زبانــه
فلــزی نگــه داشــته و آن را تــا رســیدن بــه طــول
مــورد نیــاز خــود بکشــید .تنظیــم طــول در
صــورت فشــار دادن زبانــه فلــزی ،راحتتــر
انجــام میشــود.

wwتنظیم کمربند

ارتفاع کمربند را با دست به نحوی تنظیم کنید
که بتواند به خوبی بدنتان را دربرگیرد .اگر

بــه منظــور افزایــش ایمنــی در تصادفــات
شــدید یــا متوســط از روبــرو ،کمربندهــای
ایمنــی جلــو بــه سیســتم پیشکشــنده خــودکار

کمربنــد ایمنــی مجهــز شــدهاند .در لحظـهای کــه
ایربــگ گشــوده میشــود سیســتم پیشکشــنده
خــودکار ،بالفاصلــه کمربنــد ایمنــی را میکشــد
تــا راننــده و سرنشــین جلــو محکــم در جــای
خــود ثابــت بماننــد .بعــد از فعــال شــدن
سیســتم پیشکشــنده ،کمربندهــا بــه صــورت
کشــیده باقــی خواهنــد مانــد تــا اینکــه بــه روش
معمــول آزاد گردنــد .بــا فعــال شــدن سیســتم
پیشکشــنده خــودکار ،صداهــای ضعیــف
انفجــار شــنیده خواهــد شــد .ایــن صداهــا
طبیعــی اســت و خطــری نــدارد.

توجه
سیستم پیشکشنده خودکار کمربند ایمنی برای
برخوردهای شدید ناگهانی طراحی شده و فقط یک
بار امکان استفاده از آن وجود دارد .اگر سیستم
پیشکشنده خودکار شما فعال شده است ،سعی
نکنید شخصا ً آن را تعمیر نمایید .به نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمانموتور مراجعه کنید.

wwابزار تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی

تنظیــم ارتفــاع کمربندهــای ایمنــی جلــو از طریــق
تنظیــم نقطــه نگهدارنــده ،امکانپذیــر اســت.
کمربنــد را بــه ترتیبــی تنظیــم کنیــد که از شــکم و
ســینهی شــما عبــور کنــد ،نــه از گردنتــان .اگــر
کمربنــد ایمنــی خیلــی نزدیــک بــه گــردن تنظیــم
شــود حداکثــر حفاظــت را فراهــم نمیکنــد.

تنظیــم ارتفــاع نقطــه نگهدارنــده کمربنــد ایمنــی
امــری ضــروری اســت .دکمــه تنظیــم را فشــار
داده و ارتفــاع را کــم یــا زیــاد کنیــد .بعــد از رهــا
کــردن دکمــه تنظیــم ،از قفــل شــدن نگهدارنده در
ارتفــاع مــورد نظرتــان اطمینــان حاصــل کنیــد.

wwحفاظت زنان باردار

زنــان بــاردار بایــد در همــه زمانهــا کمربنــد
ایمنــی خــود را بســته نگــه دارنــد .بهتــر اســت
زنــان بــاردار از کمربنــد ایمنــی بــا ســه نقطــه
اتــکا اســتفاده کــرده و بخــش نگهدارنــده کمــر
را از روی ران خــود عبــور دهنــد .زنــان بــاردار
بایــد تــا حد امــکان از فرمــان و داشــبورد فاصله
داشــته و بــه پشــتی صندلــی تکیــه دهنــد تــا از
خطراتــی کــه بــاز شــدن ایربــگ بــرای ایشــان و
جنیــن ایجــاد میکنــد در امــان بماننــد.

در جریان هر معاینه پیش از تولد ،از پزشک خود
بپرســید آیــا مجــاز بــه رانندگــی هســتید یــا خیــر.

wwحفاظت از افراد مجروح

ایمنی

هنــگام انتقــال افــراد مجــروح ،کمربنــد ایمنــی
بایــد بســته باشــد .در صــورت لــزوم بــرای
اطالعات بیشــتر از یک پزشــک مشــورت بگیرید.

17

wwهیچوقت روی صندلی دراز نکشید

برای هرچه پایینتر آوردن خطر آسیبدیدگی
در تصادفات و دریافت حداکثر حفاظت از
سیستمهای ایمنی خودرو ،همه سرنشینان باید
در هنگام حرکت خودرو بر روی صندلیهای
خود بنشینند .دراز کشیدن روی صندلی عقب
یا لم دادن روی صندلی سرنشین جلو به شکلی
که بدن حالت انحنا به خود بگیرد باعث میشود
کمربند ایمنی کارکرد طبیعی خود را نشان ندهد.

توجه

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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توجه :در خودروی در حال حرکت نشستن یا دراز
کشیدن به شکلی که بدن حالت خمیده داشته باشد،
بسیار خطرناک است .هنگامی که بدن شما خمیده
است ،از آنجا که بخش شانهی کمربند به درستی
بر روی بدنتان قرار نگرفته ،حتی اگر زبانه در قفل
ثابت شده باشد نمیتواند حفاظت کامل را فراهم
کند .در صورت برخورد شدید ،شما با سرعت به
جلو پرتاب میشوید و ضربهی شدید به گردن و
ی بدنتان آسیب وارد میکند.
سایر اعضا 
وقتی بدن شما خمیده است ،بخش پایینی کمربند
نمیتواند حفاظت صحیح را فراهم کند .در
صورت تصادف ،کمربند به جای قرار گرفتن روی
استخوان لگن که توانایی تحمل فشار را دارد به

باال حرکت کرده و روی شکم قرار میگیرد .پیامد
این حادثه جراحات داخلی خطرناک خواهد بود.
هنگام حرکت خودرو برای تضمین ایمنی ابتدا
پشتی صندلی را به حالت کامال ً قائم تنظیم کرده و
کمربند ایمنی خود را ببندید.

ííحفاظت کودک

در برخی کشورها استفاده از ابزارهای حفاظت
از نوزادان و خردساالن ضروری و اجباری
است .ما به شدت توصیه میکنیم برای کودکان
و خردساالن با وزن کمتر از  18کیلوگرم
از سیستمهای محافظ کودک و یا صندلی
کودک استفاده شود .ایربگها برای حفاظت از
بزرگساالن طراحی شده و برای کودکان بسیار
ک هستند .بنابراین تحت هیچ شرایطی
خطرنا 
صندلی کودک را روی صندلی سرنشین جلو
که مجهز به ایربگ است نصب نکنید .در غیر
این صورت ،ضربه شدید ناشی از انفجار و باز
شدن ایربگ میتواند باعث آسیب شدید یا حتی
مرگ کودک گردد .هنگام خرید سیستم محافظ
کودک برای فرزندانتان ،اطمینان حاصل کنید که
صندلی و کمربند آن برای ایشان مناسب باشد.
نصب و استفاده از صندلی کودک باید مطابق
با دستورالعمل شرکت سازنده انجام گیرد.

توجه
 لطفا ً صندلی محافظ کودک را بر روی صندلی
عقب نصب کنید .با نصب صندلی کودک بر روی
صندلیسرنشینجلو،ممکناستدرصورتوقوع
تصادف ،ضربه شدید ناشی از باز شدن ایربگ
به جراحات شدید یا حتی مرگ کودک بیانجامد.
 در هوای گرم در خودرویی که دربها و پنجرههای
آن بسته است ،دمای کمربند ایمنی و صندلی
کودک بسیار باال میرود .بنابراین قبل از نشاندن
کودک ،دمای سطح صندلی و زبانه کمربند را
بررسی کنید تا از آسیب کودک جلوگیری شود.
 بچههای بزرگتر که صندلی کودک برایشان مناسب
نیست باید در صندلیهای عقب نشسته و کمربند
ایمنی خود را ببندند .هیچوقت اجازه نشستن
کودکان در صندلی سرنشین جلو را ندهید.
 در هنگام رانندگی اجازه ندهید کودکان روی
صندلیشان ایستاده یا زانو بزنند.
 هنگام سواری در ماشین در حال حرکت ،کودک
را در آغوش خود بگیرید .در غیر این صورت در
صورت تصادف یا ترمز شدید ،حتی در صورت
بسته بودن کمربند ،حفاظت کامل از کودک فراهم
نشده و ممکن است دچار جراحات جدی گردد.
 اگر صندلی کودک به درستی نصب نشده باشد
خطر جراحات جدی یا مرگ ناشی از تصادفات
را به شدت افزایش میدهد.

wwکودک

wwنوزاد

برای حفاظت از کودکان زیر یک سال باید از
صندلیهای نگهدارندهی مورب که رو به عقب
نصب میشوند استفاده شود .فقط این نوع
سیستم ایمنی میتواند از سر ،گردن و کمر
نوزاد به طور کامل حفاظت کند.

اگر کودک آنقدر بزرگ شده که صندلی مورب رو
به عقب برایش مناسب نیست و میتواند بدون
کمک به صورت پایدار بنشیند ،از صندلی مورب
رو به جلو استفاده کنید .برای کودکان باالی
هفت سال با وزن  22تا  36کیلوگرم و قد کمتر از
یک و نیم متر بهتر است از صندلی کودک مجهز
به کمربند ایمنی با سه نقطه اتکا استفاده شود.
برای کودکان بلندتر از یک و نیم متر ،نیازی به
صندلی کودک نیست و کمربند ایمنی خودرو
برای ایشان مناسب خواهد بود.

و به پشتی صندلی تکیه دهد .سپس کمربند را
ببندید .همانطور که در عکس نشان داده شده،
اگر بخش شانه کمربند از روی ترقوه عبور
کرده و بر روی سینه قرار گرفته و بخش دور
کمر کمربند از روی مفصل ران گذشته و ران را
ی است که کودک
لمس میکند ،این به این معن 
میتواند از کمربند استفاده کند .اما اگر بخش
شانه کمربند روی گردن کودک قرار گرفت یا
بخش دور کمر کمربند به شکم کودک فشار
ی است که باید از صندلی
آورد ،این به این معن 
کودک استفاده شود.

اخطار
از کمربندی که به گردن یا شکم کودک فشار
وارد میکند استفاده نکنید .در غیر این صورت
در تصادفات شدید امکان آسیب جدی گردن و
جراحات داخلی وجود دارد.

wwمطمئن شوید کمربند برای کودک مناسب است

پیشنهاد میشود برای فراهم شدن حداکثر

حفاظت ،همه کودکان زیر  12سال در صندلی

عقب خودرو نشانده شوند .صندلیهای عقب

ایمنی

برای کسب اطمینان از اینکه کمربند ایمنی با
سه نقطه اتکا برای کودک مناسب است یا خیر،
اجازه دهید کودک روی صندلی عقب نشسته

wwبچههای بزرگتر از چه زمان میتوانند در
صندلی جلو بنشینند؟
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خودرو ،امنترین موقعیت برای کودکان در هر
سن و با هر بلندی قدی میباشند.
همچنین ،ایربگ سرنشین جلو برای کودکان
بسیار خطرناک است .اگر صندلی زیادی به
بخش جلوی خودرو نزدیک باشد ،یا سر کودک
هنگام تصادف به جلو پرت شود ،یا کودک به
درستی روی صندلی جاگیر نشده باشد ،در
صورت باز شدن ایربگ احتمال جراحت جدی
و یا مرگ کودک وجود دارد.
البته بین کودکان تفاوتهای بسیاری هست.
برای قضاوت در این مورد که میتوان به
کودکان اجازه نشستن در صندلی جلو را داد
یا خیر ،سن تنها یک شاخص است و شما باید
فاکتورهای مهم دیگر را نیز در نظر بگیرید.
از لحاظ جسمی ،کودک باید به اندازهای رشد
کرده باشد که کمربند سه نقطهای بتواند از روی
رانها ،سینه و شانه وی عبور کند .در غیر این
صورت کودک نمیتواند در صندلی جلو بنشیند.
به منظور نشستن ایمن در صندلی جلو ،کودک باید
از قوانین آگاه بوده و روش صحیح نشستن روی
صندلی و بستن صحیح کمربند را رعایت کند.
اگر فکر میکنید کودک برای نشستن روی
صندلی جلو به اندازه کافی بالغ است اقدامات
زیر را انجام دهید:

صندلی را تا جای ممکن عقب ببرید.
اجازه دهید کودک بنشیند ،به پشتی صندلی
تکیه داده و پاها را روی زمین یا عمود نسبت به
کف خودرو قرار دهد.
بررسی کنید که موقعیت کمربند ایمنی صحیح،
امن و قابل اعتماد باشد.
به دقت مراقب کودک باشید .به گرمی از او
بخواهید به شکل صحیح نشسته و کمربند خود
را بسته نگاه دارد.

wwاقداماتاحتیاطیمکملبرایحفاظتازکودکان

 لطفا از ابزار ایمنی مخصوص کودکان برای
جلوگیری از باز شدن درب خودرو توسط
کودک استفاده کنید .در صورتی که کودک در
صندلی عقب نشسته است با استفاده از قفل
کودک از باز شدن درب توسط کودک و بیرون
پرت شدن او جلوگیری کنید.
 کودک را درون خودرو تنها نگذارید .در
برخی کشورها این کار جرم محسوب شده و
پیگرد قانونی دارد .این کار بسیار خطرناک
است .به طور مثال در تابستان تنها گذاشتن
کودک در خودرو میتواند باعث مرگ ناشی
از گرمازدگی گردد .بعالوه اگر کلید خودرو
در سوییچ استارت مانده باشد ،ممکن است
کودک ناخواسته موتور را روشن کرده و با راه

انداختن خودرو به خود و دیگران آسیب بزند.
 هر بار که ماشین را با سایر سرنشینان ترک
میکنید ،کلید استارت خودرو را با خود ببرید.
 هنگامی که خودرو در وضعیت پارک شده قرار
دارد ،دربهای آن را قفل کنید .در غیر این
صورت ممکن است کودکانی که در اطراف یا
داخل خودرو بازی میکنند با بی دقتی درون
خودرو گیر افتاده و حادثهای به بار بیاورند.
 کلید را دور از دسترس کودک قرار دهید .آموزش
باز کردن قفل ،روشن کردن موتور ،باز کردن
دربها و شیشه پنجرهها به کودک میتواند
خطرات جدی و مرگ را به دنبال داشته باشد.

wwاقدامـــات احتیاطـــی مربـــوط بـــه صندلـــی
مخصـــوص کـــودک

لطفا اقدامات احتیاطی زیر را به هنگام استفاده
از صندلیهای مخصوص کودک انجام دهید.
در غیر این صورت امکان بروز حادثه ،جراحت
شدید و حتی مرگ وجود دارد.

wwب ــرای کودکان ــی ک ــه کمربن ــد ایمن ــی خ ــودرو
برایشـــان مناســـب نیســـت ،از صندلـــی
مخصـــوص کـــودک اســـتفاده کنیـــد.

برای نوزادان ،صندلی مخصوص با حمایت
کامل سر و گردن باید استفاده شود .به علت

ناپایداری گردن و سنگینی نسبی سر ،نوزادان

باید در صندلی نوزاد با ابعاد مناسب خود قرار

گیرند .شکل و فیزیک کودکان با افراد بزرگسال
متفاوت است و این موضوع در طراحی کمربند

ایمنی خودرو لحاظ نشده است .از آنجا که
استخوان لگن خاصره کودکان کوچک است،
بخش دور کمر کمربند به جای قرار گرفتن روی

لگن بر روی شکم کودک قرار گرفته و در صورت
تصادف ،شکم به شدت فشرده شده و باعث

بروز جراحات شدید و حتی مرگ میگردد.

مطالعه کرده ،صندلی را به نحو ایمن نصب کرده و از روشهای مخصوص زیر استفاده کنید.

در صورت نصب غیرایمن و استفاده ناصحیح از صندلی کودک ،در هنگام بروز تصادف یا ترمز
ناگهانی ،صندلی حداکثر حفاظت را فراهم نکرده و امکان آسیب جدی و حتی مرگ وجود دارد.
استاندارد مرجع

سن

قد

کمتر از  12ماه

کمتر از  75سانتیمتر

کمتر از  10کیلوگرم

 100تا  135سانتیمتر

 15تا  32کیلوگرم

 9ماه تا  4سال

 4سال تا  10سال

 75تا  105سانتیمتر

لطفا کودکان را در صندلی مخصوص مناسب
بنشانید.

امــن مطابــق بــا روش نصــب کار بگذاریــد .جه ـت
قرارگیــری و موقعیــت نصــب صندلــی مخصــوص

صندلی نوزاد

صندلی کودک

 9تا  18کیلوگرم

صندلی خردسال

کــودک بایــد مطابــق بــا دســتورالعمل باشــد .در
غیــر ایــن صــورت در صــورت وقــوع تصــادف
امــکان حادثــه جــدی و مــرگ وجــود دارد.
لطفا صندلی مخصوص کودک را روی صندلی
عقب نصب کنید .صندلیهای عقب امنترین مکان
برای بچههاست .بعالوه نقاط اتصالی برای نصب
صندلی مخصوص کودک در صندلیهای عقب
تعبیه شده .در صندلی عقب پشت راننده ممکن
است جای کافی برای نصب صندلی مخصوص
کودک وجود نداشته باشد .بهتر است برای این
کار از صندلی عقب پشت صندلی سرنشین جلو
استفاده شود.

ایمنی

wwهنگام نصب و استفاده از صندلی مخصوص
کودک ،لطفا دستورالعمل مربوطه را با دقت

لطفــ ًا صندلــی مخصــوص کــودک را بــه نحــو

وزن

استاندارد پیشنهادی
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ííسیستم ایربگ

wwصندلی ایمنی کودک (تهیه شده توسط کاربر)
در صورت حضور کودک در خودرو ،باید یک

ایربگ راننده درون کالهک بوق غربیلک فرمان
تعبیه شده و عبارت  SRS AIRBAGدر محل
آن نقش بستهاست.

صندلی ایمنی کودک تهیه شود .نصب و استفاده

از صندلی ایمنی کودک باید مطابق با دستورالعمل

شرکت سازنده انجام گیرد.

قبل از نصب

صندلی ایمنی کودک لطف ًا پشتی آن را با زاویه
مناسب تنظیم کنید تا فاصله بین پشتی صندلی

کودک با پشتی صندلی خودرو از بین برود.

قالب نصب با قفل باالی صندلی ایمنی کودک
میتواند به گیره بستن صندلی ایمنی کودک که
در پشت صندلی عقب قرار دارد بسته شود.

پیش از نصب صندلی ایمنی کودک ،لطفا ً
دستورالعملها را با دقت مطالعه کنید.
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wwمحل بستن صندلی ایمنی کودک

دو ابزار گیرهای بستن صندلی کودک روی
صندلیهای عقب را همتراز کرده و صندلی را تا
جایی که صدای کلیک بسته شدن شنیده شود

فشار دهید .صندلی را با قدرت تکان دهید تا
از محکم بسته شدن آن اطمینان حاصل شود.

ایربگ سرنشین جلو داخل داشبورد تعبیه شده
و عبارت  AIRBAGدر محل آن نقش بسته
است .در هنگام وقوع تصادف ،ایربگ در کنار
کمربند ایمنی میتواند حفاظت بیشتری برای
راننده و سرنشین جلو فراهم میکند.

توجه
لطفا ً دستورالعملهای مربوط به هر ایربگ ،ارائه
شده بر روی آفتابگیر صندلی راننده و سرنشین
جلو را به دقت مطالعه کنید.

اخطار

wwایربگ جانبی

در صورتی که ضربه شدیدی از کنار به خودرو
وارد شود ،ایربگ جانبی فعال میگردد .این
ایربگ در قسمت جانبی پشتی صندلی نزدیک
به درب خودرو جای گرفته و در صورت
بروز سانحه از سینه ،مفصل ،ران راننده و
سرنشینان خودرو محافظت میکند.

توجه
استفاده از روکش صندلی غیرمجاز میتواند مانع
از باز شدن ایربگ جانبی شده و خطر آسیبدیدگی
سرنشینان به هنگام بروز سانحه را افزایش دهد.

ایمنی

  ایربگ جایگزینی برای کمربند ایمنی نیست بلکه
تنها عضوی از سیستم ایمنی خودرو میباشد.
ایربگ تنها زمانی میتواند حداکثر حفاظت را
ارائه دهد که به همراه کمربند ایمنی به کار رود.
  ایربگ تنها در تصادفهای از روبرو فعال
میشود .تصادف از کنارهها ،از پشت و چپ
کردن خودرو سیستم ایربگ را فعال نمیکند.
ایربگ تنها یک بار استفاده میشود و امکان
استفاده مجدد از آن وجود ندارد.
  باید یک فاصله حداقل  25سانتیمتری بین
راننده و غربیلک فرمان و سرنشین جلو و
داشبورد وجود داشته باشد تا در صورت باز
شدن ایربگ حفاظت الزم از آنها به عمل آید.
بعالوه صندلیهای جلو باید به طرز صحیح
مطابق شکل تنظیم شوند.
  جدا کردن ،نصب و تعمیر سیستم ایربگ باید

در نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور و
یا توسط افراد متخصص انجام شود .تعمیر
نامناسب میتواند خطرات بسیاری به بار آورد.
  محل ایربگ را با دستمال پاکیزه و آب ،تمیز
کنید .از پاککنندههای شامل حالل استفاده
نکنید چون ممکن است روزنههایی بر سطح
مدول ایربگ ایجاد کنند .در زمان باز شدن
ایربگ ،بخشهای پالستیکی دارای روزنه
میتوانند موجب جراحاتی گردند.
  تجهیزات یا سیمکشی ایربگ را به دلخواه خود
تغییر ندهید .با این کار ممکن است سیستم
کارکرد خود را از دست داده و به هنگام وقوع
تصادف فعال نشود .این کار همچنین ممکن
است باعث انفجار تصادفی ایربگ گردد.
  با یک بار فعال شدن یک ایربگ ،همه ایربگها،
ابزار کنترل ،سیستم پیشکشنده خودکار کمربند
ایمنی و بخشهای مرتبط باید تعویض شوند.
  به هنگام رانندگی دو دست خود را در دو طرف
فرماندریکراستاقراردهیدتادرصورتبازشدن
ایربگ خطر آسیب به دست و بازوها کمتر شود.
  روی پوشش ایربگ چیزی نچسبانده و یا به هر
طریق دیگر آن را نیارایید.
  غربیلک فرمان را شخصا ً پیاده نکنید.
  در شرایطی که سوییچ خودرو در وضعیت روشن
است فیوز ایربگ را جا نزده یا بیرون نیاورید.
  بعد از فعال شدن سیستم ایربگ بالفاصله به

قطعات دست نزنید .در غیر این صورت خطر
سوختگی وجود دارد.
  راننده و سرنشین جلو باید شکل صحیح
نشستن را در طول رانندگی حفظ کنند .پاشنه
و پای خود را بر روی داشبورد قرار ندهید .در
غیر این صورت به هنگام فعال شدن ایربگ
امکان سوختگی پا وجود خواهد داشت.
  حتی اگر تمام عالئم بررسی گردد ،آسیب ناشی
از فعال شدن ایربگ در برخی موارد خاص به
طور کامل رفع نخواهد شد.
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ííپرده هوای جانبی

در صورتی که ضربه شدیدی از کنار به خودرو
وارد شود ،پرده هوای جانبی فعال میگردد.
این ایربگ از سر و صورت سرنشینان در
اینگونه تصادفات محافظت میکند (بازو و سینه
سرنشین از طریق این ایربگ حفاظت نمیشود).
پرده هوای جانبی روی لبه سقف بین دو ستون
 Aو  Cجای گرفته و در صورت بروز سانحه
از سر سرشنینان عقب خودرو حفاظت میکند.

wwاجزا و کارکرد ایربگ

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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سیستم ایربگ شامل اجزای زیر است:
  دو ایربگ جلویی
  ایربگ کناری
  پرده هوای کناری
  کنترل الکترونیکی و ابزار بازرسی
  چراغ نشانگرسیستمایربگرویصفحهنمایشگر
هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت  ONقرار
دارد ،کنترل الکتریکی ایربگ و ابزار بازرسی به
طور مداوم برخوردهای از روبرو را بررسی
کرده و در این مورد که آیا شدت برخورد به
حدی هست که نیاز به فعال شدن ایربگ باشد
یا خیر ،تصمیمگیری میکنند.
هنگامی که سوییچ خودرو را در وضعیت
 ONقرار میدهید و یا موتور در حال روشن

شدن است ،چراغ نشانگر سیستم ایربگ بر
روی صفحه نمایشگر به مدت  6ثانیه روشن و
خاموش شده و سپس خاموش میماند.
هنگامی که کنترل الکتریکی ایربگ و ابزار
بازرسی تشخیص دهند برخورد از مقابل شدید
بوده ،به طور خودکار ایربگ فرمان و سرنشین
عمل خواهند کرد.

در صورت تصادف از روبرو ،کمربند ایمنی به
ثابت نگه داشتن پایینتنه و بدن شما کمک کرده
و سیستم ایربگ با جذب انرژی ناشی از ضربه،
از سر و سینه شما محافظت خواهد کرد.
ایربگ در زمان کوتاهی بعد از باد شدن تخلیه
خواهد شد .این زمان یک دهم ثانیه خواهد
بود .به این ترتیب دید راننده مسدود نشده و
امکان کنترل خودرو بالفاصله بعد از فعال شدن
سیستم وجود خواهد داشت.
به هنگام فعال شدن سیستم ایربگ ممکن است
صدای انفجار شنیده شده و غباراتی مشاهده
شود .این موارد طبیعی هستند .این غبارات در
واقع پودر روی سطح ایربگ میباشند .اگرچه این
غبارات غیرسمی هستند اما همچنان میتوانند
برای افراد با بیماریهای تنفسی آزار دهنده
باشند .در این گونه موارد ،در صورت امکان
هر چه سریعتر خودرو را ترک کنید .دستها
و صورت را با آب گرم شسته و سپس برای
پیشگیری از وقوع آلرژی آنها را ضدعفونی کنید.

wwشرایطی که باید به باز شدن ایربگ بیانجامد:
  ناحیهای در محدودهی خط مورب جلوی خودرو
هدف برخورد شدید قرار گیرد به نحوی که امکان
آسیبدیدگیسرنشینانخودرووجودداشتهباشد.
  هنگام برخورد از روبرو با دیوار سیمانی ثابت
و تغییر شکل ناپذیر.

wwشرایطی که نباید به باز شدن ایربگ بیانجامد:

ایمنی

  برخورد با تیر تلگراف (تیر تلفن) یا اشیایی که
به سادگی تغییر شکل مییابند .مثل درختها.
  برخورد با پله یا جداول خیابان هنگام رانندگی
  افتادن درون چاله یا گودال
  برخورد با پشت خودروی دیگر یا برخورد
خودروی دیگر به پشت خودرو
  برخورد نه چندان شدید از مقابل
  به پهلو چپ کردن خودرو
 برخوردازکنارهها.بهنحویکهجهتیانقطهبرخورد
در محدودهی خط مورب جلوی خودرو نباشد.
  هنگام خاموش بودن خودرو
  دیگرپیشآمدهای خاص
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میشود .به این ترتیب دید راننده مسدود نشده
و در کنترل خودرو خللی به وجود نمیآید.

 wwاقدامات احتیاطی در مورد ایربگ

لطفا به هنگام استفاده از ایربگ ،اقدامات احتیاطی
زیر را انجام دهید .در غیر این صورت امکان
بروز جراحات سنگین و حتی مرگ وجود دارد.

wwاصول کار ایربگ جلو

به هنگام تصادف از روبرو ،سنسور کاهش
ناگهانی سرعت را تشخیص میدهد .اگر خودرو
کاهش سرعت ناگهانی داشته باشد ،ابزار
کنترل بالفاصله به ایربگ سمت راننده و ایربگ
سمت سرنشین جلو فرمان باز شدن میدهد.

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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ایربگ یک سیستم کمکی برای کمربند ایمنی
خودرو است و نمیتواند جایگزین آن شود.
در صورتی که شکل نشستن اصولی را رعایت
نکرده و کمربند ایمنی خود را به شکل صحیح
نبسته باشید ،در هنگام تصادف ایربگ اثر
حفاظتی از خود نشان نداده و ضربه قوی
حاصل از باز شدن ایربگ میتواند جراحات
شدید و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد.

wwلطفاً به نحوی بنشینید که بدنتان به پشتی
صندلی تکیه داشته و صندلی در وضعیت
مناسب تنظیم شده باشد.

اگر بدنتان به محل باز شدن ایربگ خیلی
نزدیک باشد ،ضربه شدید ناشی از باز شدن
ایربگ به شما آسیب خواهد زد.

wwراننده

راننده باید در وضعیتی مناسب برای رانندگی
نشسته و تا جای ممکن ،بیش از حد به غربیلک
فرمان نزدیک نباشد.

 wwسرنشین جلو

ایربگ جلو بالفاصله بعد از باز شدن تخلیه

سرنشین جلو باید تا جای ممکن با فاصله از
داشبورد بنشیند .به جای نشستن در جلوی
صندلی و نزدیک شدن بیش از حد به داشبورد،
باید عقب نشسته و به پشتی صندلی تکیه دهد.

wwدر هنگام رانندگی چیزی روی پای خود قرار
نداده و بررسی کنید که چیزی بین سرنشین
و ایربگ قرار نگرفته باشد.

در غیر این صورت ممکن است به دنبال باز
شدن ایربگ ،این اشیا پرتاب شده و با صورت
شما برخورد کنند .همچنین ممکن است
مانع باز شدن طبیعی ایربگ گردند که بسیار
خطرناک خواهد بود.

wwهنگامـی کـه خـودرو در حـال حرکـت اسـت،
کـودکان نبایـد در مقابـل ایربـگ سرنشـین
جلـو ایسـتاده ،یـا روی پـای شـما بنشـینند.

در غیر این صورت ایربگ به درستی عمل
نکرده و یا به طور تصادفی فعال شده و عامل
جراحات شدید و حتی مرگ خواهد شد.
برای جدا کردن ،پیاده کردن ،اصالح و نصب
ایربگ ،پانل جلو و جعبه داشبورد ،لطفا از
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور
مشورت بگیرید.
اگر سیستم به درستی راهاندازی نشود ،ایربگ
کارکرد مورد انتظار را نخواهد داشت.

در غیـــر ایـــن صـــورت ،ممکـــن اســـت ضربـــه
ناش ــی از ب ــاز ش ــدن ایرب ــگ ب ــه آنه ــا صدم ــات
جبرانناپذیـــری وارد کنـــد.

لطفا سیستم تعلیق خودرو را دستکاری نکنید .در
صورت تغییر در ارتفاع یا سیستم تعلیق خودرو،
امکان کارکرد نادرست ایربگ وجود دارد.
ایمنی

wwبه هنگام تعمیر خودرو اقدامات احتیاطی زیر
را انجام دهید
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در غیر این صورت ممکن است ایربگ کارکرد
طبیعی خود را از دست داده و یا به صورت
تصادفی فعال شده و باعث جراحات شدید و
حتی مرگ گردد.

wwمحلهای گشوده شدن ایربگ نباید با
برچسب پوشانده شود.
wwاگر جلوبندی خودرو نیاز به تعمیر دارد،
با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور
تماس بگیرید .در صورتی که تعمیر به
درستی انجام نشود ،تنظیمات سنسور
ایربگ تغییر کرده و فعالیت طبیعی ایربگ
تحت تاثیر قرار میگیرد.

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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wwهنگام نصب اقالم تزئینی اقدامات احتیاطی
زیر را انجام دهید

در غیر این صورت کارکرد طبیعی ایربگ مختل
میشود که بسیار خطرناک خواهد بود.

wwلطفا از قرار دادن ظرف غذا ،چتر و غیره بر
روی داشبورد و کنسول خودداری کنید .در
غیر این صورت کارکرد طبیعی ایربگ سمت
سرنشین جلو مختل میشود .بعالوه در
صورت باز شدن ایربگ ،این اشیا به اطراف
پرتاب شده و به شما و سایر سرنشینان
صدمه میزنند.

wwدر صورت نیاز به نصب قاب محافظ و
بادگیر به جلوی خودرو ،با نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمانموتور تماس بگیرید.
دستکاری در جلوبندی خودرو ،تنظیمات
سنسور ایربگ را تغییر میدهد .این امر
ممکن است باعث باز شدن تصادفی ایربگ
شود که بسیار خطرناک خواهد بود.

wwلطفا بیش از حد به درب ،ستون جلو ،ستون
عقب و لبههای کناری سقف خودرو نزدیک
نشوید.

در غیر این صورت ،با باز شدن ایربگ جانبی

پردهای شکل را به هنگام پیاده کردن و نصب
ستون جلو ،ستون عقب و لبه کناری سقف
انجام دهید.

و ایربگ جانبی پردهای شکل ،ضربه شدیدی

به سر شما وارد میشود که بسیار خطرناک

خواهد بود .بخصوص در صورت حضور

کودکان در خودرو ،بیشتر مراقب باشید.

wwلطفـا اقلام تزئینـی و میکروفونهـای
هندزفری را به سـتون جلویی ،سـتون عقبی،

ایمنی

wwاگر الزم است روکش صندلی جلو تعویض
شود و ایربگ پیاده ،نصب و یا تعمیر شود،
با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور
تماس بگیرید .دستکاری صندلی جلو
غیرمجاز است .لطفاً پیاده کردن و تعمیر
بخشهای پیرامون محل ایربگ جانبی

wwدر صندلیهای جلو ،استفاده از اجزای
خارجی که در پیکربندی اولیه خودرو طراحی
نشده باشند (مانند کاورهای صندلی متداول)
غیرمجاز است .در غیر این صورت ممکن
است محل باز شدن ایربگ جانبی پوشیده
شده و کارکرد آن مختل گردد .بعالوه هنگام
استفاده از کاورهای ویژه ،دستورالعملهای
مربوطه را به دقت مطالعه کرده و کاور را به
طور صحیح نصب کنید.

wwجالیوانی و ابزارهای اینچنینی نباید روی
صندلی جلو و موقعیتهای پیرامون آن
نصب شوند .در غیر این صورت ،به دنبال
باز شدن ایربگ کناری به اطراف پرتاب
خواهند شد.
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wwلطفاً از آویزان کردن رختآویز و اقالم سنگین
یا تیز به قالب لباس دستگیره کمکی عقب
خودداری کنید .لباسها باید مستقیماً به
قالب آویزان شوند و نباید برای این کار از
رختآویز استفاده شود .در غیر این صورت
با باز شدن ایربگ پردهای شکل ،این اقالم به
اطراف پرتاب خواهند شد.

لبـه کنـاری سـقف خـودرو و دسـتگیرههای
کمکـی که محل باز شـدن ایربگ پردهای شـکل
میباشـند ،نصب نکنید .در غیـر این صورت
هنـگام بـاز شـدن ایربـگ پـردهای شـکل ،بـه
اطـراف پرتـاب خواهنـد شـد.

wwلطفاً به مح ل باز شدن ایربگها ضربه شدید
وارد نکنید.

wwلطفاً بعد از باز شدن ایربگ به هیچ یک از
اجزای آن دست نزنید.
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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زیرا این اجزا بسیار داغ هستند و ممکن است
باعث ایجاد آسیب و سوختگی بر روی پوست
شما گردند .بعد از باز شدن ایربگ ،به محل باز
شدن آن دست نزنید.

لطفــا بــه محــل بــاز شــدن ایربگهــا ضربــه
شــدید نزنیــد .در غیــر ایــن صــورت کارکــرد
عــادی ایربگهــا مختــل شــده یــا ممکــن اســت
بــه صــورت تصادفــی فعــال شــوند و جراحــات
شــدید یــا مــرگ را بــه دنبــال آورنــد.

ííایمنی صندلی

صندلی خودرو به گونهای طراحی شده که به
شما امکان دهد با نشستن در وضعیتی راحت
و صحیح ،حداکثر حفاظت را از کمربند ایمنی و
سایر تجهیزات حفاظتی خودرو دریافت کنید.
تنظیم صندلی و پشتی آن توسط شما ،ایمنی شما
را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

wwصندلی راننده

به منظور کاهش خطر جراحت ،پیشنهاد میشود:
  کمربند ایمنی را به شکل صحیح ببندید.
  با حرکت دادن صندلی راننده به جلو و عقب،
به گونهای آن را تنظیم کنید که با یک حرکت
سادهی پا ،پدال به طور کامل فشرده شود.
  باید بین راننده و غربیلک فرمان حداقل 25
سانتیمتر فاصله باشد .از غربیلک فرمان
فاصله گرفته و به پشتی صندلی تکیه دهید.
مطمئن باشید در این وضعیت هم توانایی
کنترل خودرو را خواهید داشت.
  پشتی صندلی را به صورت قائم به گونهای
تنظیم کنید که فاصله کافی بین سینه شما و
پوشش ایربگ روی غربیلک فرمان وجود داشته
باشد .در صورت نزدیکی بیش از حد به ایربگ،
ضربه ناشی از باز شدن آن میتواند به شما
آسیب بزند.

  پاهای سرنشین هنگام نشستن باید به راحتی
در فضای زیر داشبورد جای گیرد.
  سعی کنید تا جای ممکن صندلی را عقب ببرید
تا فاصلهتان از داشبورد حفظ شود .در صورت
نزدیکی بیش از حد به داشبورد ،ضربه ناشی
از باز شدن ایربگ میتواند به شما آسیب بزند.

اخطار
اگر پشتی صندلی بیش از حد خوابیده باشد امکان
جراحات جدی و حتی مرگ در تصادفات وجود دارد.

wwتنظیم ارتفاع پشت سری

  دو طرف پشتسری را با دستهای خود
گرفته و آن را به باال یا پایین حرکت دهید تا در
موقعیت مناسب قرار گیرد.
  هنگامی که لبه باالیی پشتسری به موازات
چشمها یا کمی باالتر قرار گیرد ،حفاظت در
باالترین حد خواهد بود.

اخطار
در صورتی که پشتسری به شکل صحیح تنظیم
نشده باشد ،کارکرد حفاظتی آن مختل شده و
امکان آسیبدیدگی شدید به هنگام وقوع تصادفات
وجود خواهد داشت.

wwصندلی سرنشین جلو

پیشــنهاد میشــود صندلــی سرنشــین جلــو بــه
صــورت زیــر تنظیــم گــردد:

wwپشت سری

ارتفاع پشت سری باید بر اساس قد و موقعیت
سر تنظیم شود .با تنظیم درست پشت سری،

wwگرمکن صندلی (در صورت مجهز بودن)

هنگام استفاده از گرمکن صندلی ،امکان ایجاد
آسیب در اثر گرم شدن بیش از حد وجود دارد.
لطفا توجه کافی را مبذول فرمایید.

ایمنی

  پشتی صندلی را به صورت قائم تنظیم کنید.
هر چه زاویه پشتی نسبت به نشیمنگاه بازتر
باشد ،سرنشین به هنگام تصادف آسیب
بیشتری خواهد دید.

کمربند ایمنی میتواند حفاظتی موثر فراهم کند.
قبل از شروع رانندگی اطمینان حاصل کنید سر
تمام سرنشینان به شکل صحیح بر روی پشت
سری قابل تنظیمشان تکیه کرده باشد.
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باید هنگام استفاده از گرمکن صندلی در مورد
افراد زیر دقت کرد تا دچار آسیب پوستی در اثر
گرم شدن بیش از حد نگردند.

  خردســاالن ،کــودکان ،افــراد مســن ،بیمــار و
معلــول
  افرادی که حساسیت پوستی دارند.
  افرادی که بیش از حد خستهاند.
  افراد مست یا کسانی که داروی خوابآور
(آرامبخش ،قرص سرماخوردگی و غیره)
مصرف کردهاند.
هنگام استفاده از گرمکن ،صندلیها را با پتو،
تشکچه و سایر اقالم جاذب گرما نپوشانید .این
کار باعث گرم شدن بیش از حد و ایجاد آسیب
و التهاب پوستی میگردد.
هنگام چرتزدن از گرمکن استفاده نکنید تا
دچار آسیب و التهاب پوستی نشوید.

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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توجه

wwدورسنج

 باال رفتن بیش از حد دور موتور منجر به وارد
آمدن آسیب شدید خارج از پوشش گارانتی به
موتور میگردد.
 در دوره آببندی خودرو با سرعت باال رانندگی
نکنید .دور موتور در این دوران نباید از 3000
دور در دقیقه ( )rpmتجاوز کند.

دورسنج تعداد دورهای موتور در هر دقیقه را بر
حسب  rpmنمایش میدهد .برای حفاظت موتور
خودرو از هر گونه آسیب ،آنقدر گاز ندهید که
دورسنج وارد محدودهی قرمز رنگ شود .نقطه
شروع محدودهی قرمز رنگ دورسنج ،بسته به
نوع موتور ،متفاوت است.
در صورتی که سرعت خودرو اجازه میدهد،
هر چه سریعتر به دنده باالتر بروید .بدین
وسیله در مصرف سوخت صرفهجویی
شده و سر و صدای موتور کاهش مییابد.

wwسرعت سنج

به «اقدامات احتیاطی دوره آببندی» در بخش
دستورالعملهای رانندگی در دوره آببندی
خودرو توجه کنید.

نشانگر میزان سوخت ،حجم تقریبی سوخت
درون باک را نشان میدهد .عدد نشان داده
هنگامی دقیق است که خودرو در یک جاده
صاف در حال حرکت باشد .عقربه نشانگر
ممکن است هنگام ترمز کردن ،شتاب گرفتن،
پیچیدن و یا حرکت بر روی جادههای پر
دستانداز تکان بخورد .با بازگشت به وضعیت
پایدار ،عقربه از حرکت بازمیایستد.
با قرار گرفتن سوییچ خودرو در وضعیت ،ON
چراغ نشانگر سوخت فعال میشود .هنگامی
که نشانگر به محدودهی قرمز رسیده و چراغ
هشدار سوخت روشن میشود ،عموم ًا خودرو
میتواند تا  50کیلومتر به حرکت ادامه دهد.
با این حال رانندگی در وضعیتی که میزان
سوخت درون باک بیش از حد پایین است به

کارکرد خودرو

سرعتسنج ،سرعت حرکت خودرو را بر حسب
کیلومتر بر ساعت نشان میدهد.

wwنشانگر میزان سوخت
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خودرو آسیب میزند .در شرایط این چنینی هر
چه سریعتر سوختگیری نمایید.
بعد از پر کردن باک و استارت خودرو ،عقربه
نشانگر سوخت به آرامی حرکت میکند تا
میزان سوخت درون باک را نشان دهد.
ظرفیت باک 55 :لیتر

توجه
 از راندن خودرو در وضعیتی که سطح سوخت
درون باک بیش از حد پایین است خودداری
کنید .در صورت ادامه رانندگی در این وضعیت،
موتور خاموش میکند و منبع کاتالیزور اگزوز
آسیب جدی میبیند.
 لطفا از سوخت بدون سرب با اکتان  93یا باالتر
استفاده کنید.
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور
تماس بگیرید.

wwنشانگر دمای مایع خنککننده موتور

هنگامی که سوییچ موتور در وضعیت  ONقرار
میگیرد ،این نشانگر دمای مایع خنککننده

موتور را نشان میدهد.

هنگامی که خودرو در وضعیت عادی حرکت
میکند ،عقربه نشانگر باید در موقعیت میانی

صفحه نشانگر قرار گیرد .اگر دمای مایع
خنککننده موتور در محدوده قرمز قرار گیرد،

چراغ هشدار چشمک زده و نشان میدهد دمای
مایع خنککننده از محدوده مجاز باالتر رفته

است .در این مواقع خودرو را به آرامی به کناره
جاده هدایت کرده ،موتور را خاموش کنید و
حجم مایع خنککننده موتور و وضعیت تسمه

واتر پمپ را بررسی نمایید .در صورتی که
سیستم خنککننده به طور صحیح عمل نمیکند

اگر خودرو را تازه روشن کردهاید و نشانگر
دمای مایع خنککننده بسیار پایین است ،از
باال بردن بیش از حد دور موتور و بارگیری
بیش از حد خودرو اجتناب کنید.
اگر دربهای خودرو و درب صندوق عقب
باز باشند ،چراغ نشانگر آن درب روشن
میشود تا در این مورد به شما هشدار
بدهد .بعد از بسته شدن کامل درب ،چراغ
خاموش میشود.

اخطار
هنگامی که موتور بیش از حد داغ است درب
رادیاتور را باز نکنید .در غیر این صورت مایع
خنککننده در اثر فشار بیرون پاشیده و منجر به
سوختگی میگردد .درب رادیاتور را فقط هنگامی
که موتور کامال ً خنک شده است باز کنید.

وضعیت ترافیک یا سرعت خودرو تغییر کند.

wwکیلومترشمار
کیلومترشمار مقادیر زیر را نمایش میدهد:

wwخط اول

مسافت مورد انتظار تا خالی شدن باک (،)DTE
یا سرعت متوسط یا مدت زمان حرکت خودرو

 DTEو ســرعت متوســط :هــر  10ثانیــه بــه روز
میشــوند.

توجه
 هنگامی که چراغ هشدار سوخت روشن میشود
به سرعت سوختگیری نمایید و به عدد نشان
داده شده توسط  DTEاعتماد نکنید.
 هنگامی که خودرو روی جاده های پر دستانداز
حرکت میکند  DTEنمیتواند کارکرد طبیعی
خود را نشان دهد.

wwخط دوم

مصرف سوخت لحظهای یا مصرف سوخت
میانگین

مصرف سوخت لحظهای :هنگامی که سرعت
خودرو کمتر از  3کیلومتر بر ساعت است ،فقط
« »Km 100/L ---نمایش داده میشود .وقتی

مصرف سوخت میانگین :هنگامی که سوییچ
خودرو در وضعیت  ONقرار میگیرد (موتور هنوز
روشن نشده) ،مصرف سوخت میانگین قبلی بر
صفحه نمایشگر ظاهر میشود .هنگامی که موتور
روشن میشود ،مصرف سوخت میانگین فعلی
نشان داده میشود .مصرف سوخت میانگین ،هر
 10ثانیه بروزرسانی میشود .مد
در
خط دوم کیلومتر شمار ،مصرف سوخت میانگین
را نمایش میدهد.

wwخط سوم

مسافتسنج و مسافتسنج سفری

مسافتسنج سفری مجموع مسافت طی شده
توسط خودرو از آخرین بار صفر شدن اطالعات
یا جدا شدن الکترود باتری را نمایش میدهد.
عدد نشان داده شده از صفر تا  999/9کیلومتر
با دقت  0/1کیلومتر خواهد بود .اگر اتصال
باتری قطع شود ،مقادیر مسافتسنج سفری
صفر خواهد شد .مسافتسنج ،مجموع مسافت
طیشده توسط خودرو از زمان خروج از خط

کارکرد خودرو

 :DTEمسافتی که خودرو میتواند با حجم باک
فعلی به حرکت ادامه دهد را پیشبینی میکند.
هنگامی که این میزان کمتر از  50کیلومتر است
« »...به روی صفحه نمایشگر ظاهر میشود.
مسافت پیشبینیشده ،بر اساس اطالعات
مصرف سوخت خودرو در چند کیلومتر پیش
از محاسبه است و این عدد میتواند با تغییر

مدت زمان حرکت خودرو :مجموع مدت زما 
ن
حرکت خودرو را در زمانهایی که سرعت باالتر
از صفر بوده نشان میدهد .باالترین مقدار قابل
نمایش  99ساعت و  59دقیقه میباشد و پس از
رسیدن به این مقدار ،سیستم دوباره از صفر
شروع به کار خواهد کرد.

سرعت بیشتر یا مساوی  3کیلومتر بر ساعت
است ،مصرف سوخت لحظهای نمایش داده
میشود .مصرف سوخت لحظهای هر ثانیه
ی میشود.
بروزرسان 
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تولید را نشان میدهد که از صفر تا 999/999
کیلومتر و با دقت  1کیلومتر میباشد.

wwتغییر مقادیر نمایشگر

برای انتخاب هر یک از سه خط اشاره شده در
باال ،دکمه تنظیم را در جهت حرکت عقربههای

ساعت یا خالف جهت حرکت عقربههای ساعت
بچرخانید .خط انتخابشده چشمک میزند.
برای تغییر مقادیر هر خط ،دکمه تنظیم را بیش از

 0/3ثانیه و کمتر از  2ثانیه فشار داده و نگه دارید.

wwپاک کردن  /صفر کردن

پارامتــری کــه میخواهیــد پــاک شــده یــا صفــر

شــود را انتخــاب کــرده و دکمــه تنظیــم را بیــش از
 2ثانیــه فشــار داده و نگــه داریــد .مقادیــر مربــوط
بــه مــدت زمــان حرکــت خــودرو ،ســرعت میانگیــن،

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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مصــرف ســوخت میانگیــن و مسافتســنج ســفری

از ایــن طریــق صفــر میشــوند.

برای صفر کردن مقدار  ،DTEهنگامی که

سوییچ خودرو در وضعیت  ONقرار دارد

(موتور روشن نیست) دکمه تنظیم را بیش از 2

ثانیه فشار داده و نگه دارید.

wwصفر کردن مسافتسنج سفری

 .1اتصال الکترود باتری یا منبع تغذیه را قطع کنید.

اگر اتصال الکترود باتری یا منبع تغذیه قطع شود ،تمام مقادیر نشان داده شده توسط کیلومترشمار
که امکان صفر کردن آنها وجود دارد ،صفر میشوند.
 .2با استفاده از دکمه تنظیم ،مسافتسنج سفری را انتخاب کرده و دکمه را بیش از دو ثانیه فشار داده
و نگه دارید.

ííچراغ هشدار و چراغ نمایشگر

wwنمایشگر چراغ مهشکن جلو (سبز)

ww

هنگامی که مهشکن جلو روشن باشد ،این چراغ
نمایشگر روشن میشود.

نور باال (آبی)

این نشانگر قرار داشتن چراغهای خودرو در
وضعیت نور باال را نشان میدهد و همچنین
با فالش نور باال اعالم سیگنال هشدار میکند.

DRLww

این سیستم به شناسایی شدن آسانتر خودرو
در نور صبحگاهی کمک میکند.

wwچراغهای نشانگر راهنما (چپ/راست)

غ نشانگر
هنگام تغییر مسیر یا پیچیدن ،چرا 

wwچراغ هشدار دمای مایع خنککننده

هنگامـی کـه عقربـه نشـانگر دماسـنج بـه
هفتمیـن درجـه میرسـد ،چـراغ هشـدار روشـن
شـده و باالتـر رفتـن دمـای مایـع خنککننـده
از حـد مجـاز را اعلام میکنـد .در ایـن هنـگام
شـما بایـد خـودرو را متوقـف کـرده ،موتـور
را خامـوش کنیـد .درب موتـور را بـاز و حجـم
مایـع خنککننـده و وضعیـت تسـمه واتـر پمـپ
را بررسـی کنیـد .اگر سیسـتم خنککننـده دچار
مشـکل شـده بـود بایـد بـا نمایندگیهـای مجـاز
شـرکت کرمانموتـور تمـاس بگیریـد.

کارکرد خودرو

 .1چراغ نمایشگر مهشکن جلو
 .2چراغ نمایشگر نور باال
 .3در صورت مجهز بودن ()DRL
 .4چراغ نمایشگر راهنما (راست/چپ)
 .5چراغ هشدار دمای مایع خنککننده
 .6چراغ نمایشگر مهشکن عقب
 .7چراغ هشدار نقص سیستم ترمز و ترمز دستی
 .8چراغ هشدار نقص در سیستم ()EPB
 .9چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت
 .10چراغ نمایشگر کمربند ایمنی راننده
 .11چراغ هشدار نقص در سیستم فرمان الکتریکی
 .12چراغ نمایشگر سیستم ()ESC
 .13چراغ هشدار فشار غیرطبیعی تایر
 .14چراغ نمایشگر موقعیت کلید
 .15چراغ هشدار نقص سیستم کنترل گازهای
آالینده اگزوز
 .16چراغ هشدار فشار روغن موتور
 .17چراغ نمایشگر کمربند سرنشین جلو
 .18چراغ نشانگر سیستم کنترل سرعت یکنواخت
 .19چراغ نشانگر ضدسرقت
 .20چراغ نشانگر حالت (هوشمندی چهار چرخ)
()Smart 4WD

 .21چراغ هشدار شارژ باتری
 .22چراغ نشانگر کارکرد چهار چرخ
 .23چراغ نشانگر سیستم ایربگ ()SRS
 .24چراغ اعالم نقص موتور
 .25چراغ اعالم نقص کامپیوتر گیربکس اتوماتیک
()TCU
 .26چراغ نشانگر پدال ترمز
 .27چراغ نشانگر کنترل در سراشیبی ()HDC
 .28چراغ هشدار نقص سیستم ()ABS
 .29هشدار نقص در سیستم پایش فشار تایرها

راهنمای چپ و راست بر روی صفحه نمایشگر
روشن و خاموش میشود .اگر چراغ نشانگر
روشن و خاموش نشود یا با فرکانس باال
روشن و خاموش شود ،به این معناست که
سیستم چراغهای راهنما از کار افتاده یا
دچار مشکل شده است و باید هرچه سریعتر
برای تعمیر به نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمانموتور مراجعه شود .در غیر این صورت
رانندگان دیگر متوجه تغییر مسیر خودروی
چراغ اعالم

شما نخواهند شد .با فشردن کلید
خطر ،هر دو نشانگر چراغهای راهنما روشن
و خاموش شده و خود چراغهای راهنما هم
روشن و خاموش میشوند.
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wwچراغ هشدار مهشکن عقب

هنگامی که مهشکن عقب روشن باشد ،این
چراغ نمایشگر روشن میشود.

wwاعالم نقص در سیستم ترمز و ترمز دستی

این چراغ هشدار شامل کارکردهای زیر است:

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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 .1هنگامی که سوییچ استارت در وضعیت ON
قرار میگیرد ،چراغ هشدار روشن میشود تا
به شما اخطار دهد که وضعیت ترمز دستی را
بررسی کنید .هنگامی که موتور روشن شده و
ترمز دستی آزاد است ،چراغ خاموش میشود.
اگر خودرو در شرایطی که ترمز دستی کام ًال
آزاد نشده به حرکت دربیاید ،ترمز و بخشهای
وابسته به آن آسیب میبینند.
 .2اگر با آزادکردن ترمز دستی و روشنکردن
موتور ،چراغ هشدار خاموش نشود و یا در
هنگام فعالیت موتور ،چراغ هشدار مجدد ًا
روشن شود ،این به معنای وجود اشکال در
سیستم ترمز میباشد .در چنین شرایطی شما
باید به آرامی پای خود را بر روی پدال ترمز
قرار داده و طبیعی بودن وضعیت ترمز را
بررسی کنید .اگر وضعیت طبیعی بود ،خودرو
را به آرامی در کنار جاده متوقف کرده و حجم
مایع ترمز را بررسی کنید .اگر حجم مایع ترمز
خیلی پایین بود ،خودرو را برای بررسی نشتی

یا مشکالت دیگر سیستم ترمز به نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمانموتور منتقل کنید.
اگر احساس کردید پدال ترمز در وضعیت
طبیعی نیست یا برای کاهش سرعت الزم
است بیش از معمول به پدال ترمز فشار وارد
کنید ،برای پایینتر آوردن سرعت خودرو به
دنده پایینتر رفته ،خودرو را در کنار جاده
متوقف کرده و با نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمانموتور تماس بگیرید .اگر مجبورید در این
شرایط مسیر کوتاهی را رانندگی کنید ،لطف ًا با
سرعت پایین و با دقت زیاد این کار را انجام
دهید .اگر به همراه این چراغ ،چراغ نقص
سیستم  ABSهم روشن شد ،خودرو را برای
تعمیر و بازبینی به نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمانموتور منتقل کنید.
هشدار أژیر آزاد نبودن ترمز دستی :اگر در
شرایطی که ترمز دستی کام ًال آزاد نشده،
سرعت آغاز حرکت خودرو به  5کیلومتر بر
ساعت برسد ،هشدار ترمز دستی با صدای
آژیر ادامه میدهد.

اخطار
راندن خودرو در شرایطی که سیستم ترمز دچار

نقص میباشد بسیار خطرناک بوده و میتواند
باعث تصادفات شدید و ایجاد جراحات جدی
گردد .بنابراین از رانندگی در این شرایط خودداری
کنید .اگر مجبور به راندن خودرو در این شرایط در
مسافتی کوتاه هستید ،لطفا با سرعت پایین و دقت
زیاد این کار را انجام دهید.

wwنقص سیستم ترمز دستی برقی (P )EPB
روشن ماندن این چراغ وجود نقص در سیستم
ترمز دستی الکتریکی را نشان میدهد .در این
صورت برای بررسی خودرو با نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمانموتور تماس بگیرید.

wwچراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت

وقتی عقربه نشانگر سوخت به اولین درجه خود
میرسد ،چراغ نشانگر روشن میشود .در این
وضعیت شما باید هر چه سریعتر سوختگیری
کنید .اگر چراغ نشانگر روشن شده و عقربه از
درجه اول هم پایینتر رفته بود ،هرچه سریعتر
خودرو را به نزدیکترین مرکز سوختگیری
برسانید .راندن خودرو با سطح سوخت خیلی
کم باعث خاموش کردن موتور و آسیب دیدن
منبع کاتالیزور میگردد.

wwچراغ نمایشگر کمربند ایمنی راننده

هنگامی که سوییچ از وضعیت  LOCKبه ON

هنگامی که سوییچ در وضعیت  ONقرار گرفته
یا بعد از اینکه موتور روشن میگردد ،چراغ
نشانگر برای ثانیههایی روشن و سپس خاموش
میشود تا عملیات بررسی سیستم انجام گیرد.
اگر در زمان روشن بودن موتور مشکلی در
سیستم فرمان الکتریکی پیدا شود ،چراغ
هشدار روشن میشود .برای خودرویی که مدت
زمان زیادی از آن استفاده نشده ،چراغ ممکن
است در اثر کم بودن توان باتری روشن شود.
در این صورت موتور را روشن کرده ،فرمان
را به سمت راست یا چپ تا انتها بچرخانید،
سپس خودرو را خاموش کرده و مجدد روشن
کنید .اگر با وجود انجام این کار چراغ هشدار
همچنان روشن ماند ،با نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمانموتور تماس بگیرید.

روشن بودن دائم این چراغ به معنای فشار کم،
فشار زیاد و یا دمای باالی الستیکهاست .در
این صورت برای تعمیر و بررسی الستیکها
با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور
تماس بگیرید.

wwچــراغ نشــانگر نقــص در سیســتم فرمــان
الکتریکــی

wwچراغ نمایشگر کنترل پایداری ()ESC

OFF

هنگام پایش سیستم  ،ESCچراغ نشانگر به
طور دائم روشن است .اگر چراغ نشانگر

wwفشار غیرطبیعی الستیکها

wwچراغ نمایشگر موقعیت کلید

KEY
OUT

روشن بودن این چراغ نشان میدهد کلید خارج
از خودرو است و امکان روشن کردن خودرو
وجود ندارد.

wwچراغ هشدار نقص سیستم کنترل گازهای
آالینده اگزوز ()EOBD

به عنوان بخشی از سیستم عیبیاب خودرو،
این چراغ نمایشگر برای پایش گازهای آالینده
به کار میرود .اگر بخشهای مربوط به سیستم
اگزوز دچار عیب شوند یا سیستم اگزوز کارکرد
عادی نداشته باشد ،این چراغ روشن میشود.
هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت ON

wwچراغ هشدار فشار روغن موتور

هنگامــی کــه فشــار روغــن بــه انــدازه کافــی نیســت
یــا مشــکلی در سیســتم وجــود دارد ،چــراغ هشــدار
فشــار روغــن موتــور روشــن میشــود .بــا قــرار
گرفتــن ســوییچ در وضعیــت  ،ONچــراغ نشــانگر
روشــن شــده و بــا بــه کار افتــادن موتــور ،چــراغ
خامــوش میشــود .اگــر بــا بــه کار افتــادن موتــور،
چــراغ همچنــان روشــن بمانــد یا در هنــگام رانندگی

کارکرد خودرو

و یا  STARTگردش میکند ،چراغ نمایشگر
کمربند ایمنی راننده روشن میشود .با روشن
شدن موتور و بسته شدن کمربند ایمنی راننده،
این چراغ خاموش می شود.

چشمک بزند به این معناست که  ESCکارکرد
طبیعی دارد .اما اگر این چراغ دائم ًا روشن
باشد ،به معنای نقص در سیستم  ESCاست و
باید با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور
تماس گرفته شود.

قرار میگیرد ،چراغ نمایشگر روشن میشود.
با روشن شدن موتور ،این چراغ خاموش
میشود .اگر چراغ نمایشگر به هنگام حرکت
خودرو روشن بماند یا روشن و خاموش شود
و یا با قرار گرفتن سوییچ در وضعیت ،ON
چراغ نمایشگر روشن نشود به این معناست
که سیستم کنترل گازهای آالینده به درستی
کار نمیکند یا شامل گازهای غیراستاندارد
میباشد .اگرچه خودرو در این وضعیت
میتواند به کارکرد عادی خود ادامه دهد اما
بهتر است هرچه سریعتر با نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمانموتور تماس گرفته شود تا برای
بررسی نقص سیستم اقدام گردد .ادامه فعالیت
خودرو در این وضعیت میتواند به آسیب
سیستم کنترل گازهای آالینده و بخشهای
مربوطه بیانجامد.
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همچنــان روشــن باشــد ،بــه ایــن معناســت کــه
میــزان روغــن بــه انــدازه کافــی نیســت و یــا نقــص
دیگــری وجــود دارد .در چنیــن شــرایطی بــرای
اطمینــان ،خــودرو را در کنــاری متوقــف کــرده،
موتــور را خامــوش و چنــد دقیقه صبر کنید .ســپس
مقــدار روغــن را بررســی کنیــد .اگــر کافــی نبــود
بــه میــزان الزم روغــن اضافــه کــرده و موتــور را
روشــن کنیــد .اگــر چــراغ بعــد از  10ثانیــه خامــوش
نشــد موتــور را خامــوش کــرده و بــا نمایندگیهــای
مجــاز شــرکت کرمانموتــور تمــاس بگیریــد.
اگــر خــودرو در حــال حرکــت بــا چــراغ قرمــز
مواجــه شــده و دور موتــور بــه شــدت کنــد گــردد،
چــراغ نشــانگر ممکــن اســت لحظــهای روشــن و
بــه ســرعت خامــوش شــود .چــراغ نشــانگر گاه
بــه گاه بــه علــت ترمــز ناگهانــی روشــن و خامــوش
میشــود کــه ایــن امــر طبیعــی اســت.
دفترچه راهنمای خودروی جک S5

44

توجه
روشن نگه داشتن موتور خودرو در وضعیتی
که چراغ هشدار روغن روشن است میتواند به
سرعت به موتور آسیب بزند.

wwچراغ نمایشگر کمربند سرنشین جلو

هنگامی که سوییچ از وضعیت  LOCKبه  ONو
یا  STARTگردش میکند ،این نمایشگر روشن
شده و کار پایش سیستم را انجام میدهد .اگر
صندلی سرنشین جلو خالی بوده یا توسط
وسیلهای که با کمربند در ارتباط نیست اشغال
شده باشد ،چراغ هشدار روشن نمیشود .اما
اگر شخصی در صندلی سرنشین جلو نشسته
و کمربند خود را نبسته باشد ،چراغ هشدار
روشن میشود .با بستن کمربند ،چراغ هم
خاموش میشود.

wwچـــراغ نمایشـــگر سیســـتم کنتـــرل ســـرعت
یکنواخـــت

در هنــگام فعــال کــردن سیســتم کنتــرل ســرعت
یکنواخــت ،چــراغ نشــانگر چشــمک میزنــد.
هنگامــی کــه کار فعــال کــردن سیســتم بــا
موفقیــت انجــام شــد ،چــراغ نشــانگر روشــن
میمانــد تــا فعــال بــودن سیســتم را بــه راننــده
یــادآوری کنــد.

wwچراغ سیستم ضد سرقت

این چراغ در صورت تایید صحت رمز خاموش
و در صورت عدم تایید صحت رمز روشن
میشود.

wwچراغحالتهوشمندیچهارچرخ()Smart4WD

هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت  ONقرار
میگیرد ،این چراغ برای  3ثانیه روشن و سپس
خاموش میشود تا وضعیت نرمال سیستم
4WD Smartرا تایید کند .اگر سوییچ خودرو
در وضعیت 4WD Smartقرار گیرد ،چراغ
نشانگر روشن میماند.

wwچراغ نمایشگر شارژ باتری

هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت  ONقرار
میگیرد ،این چراغ روشن میشود .با به کار
افتادن موتور ،چراغ هم خاموش میشود .اگر
با روشن شدن موتور چراغ خاموش نگردد ،این
به معنای از کار افتادن سیستم شارژ باتری
میباشد .در این صورت باید به سرعت تمام
تجهیزات برقی غیرضروری سیستم از قبیل
سیستم پخش ،سیستم تهویه و چراغهای داخل
خودرو را خاموش کنید .تحت هیچ شرایطی
موتور را خاموش نکنید زیرا راهاندازی مجدد
موتور شارژ باتری را با سرعت بیشتری
مصرف میکند .هرچه سریعتر با نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمانموتور تماس بگیرید.

wwچراغنمایشگرقفلکارکردچهارچرخ()4WD

LOCK

هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت ON

قرار میگیرد این چراغ به مدت  3ثانیه روشن
و سپس خاموش میشود تا کارکرد عادی
سیستم هوشمند  4WDرا نشان دهد .اگر
سوییچ در وضعیت  4WD FORCEDقرار
گیرد ،چراغ نمایشگر روشن خواهد ماند.
چشمک زدن چراغ نمایشگر به معنای وجود
نقص در سیستم هوشمند  4WDمیباشد و
برای بررسی عیب باید با نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمانموتور تماس گرفته شود.

wwچراغ نمایشگر ایربگ ()SRS

روشن ماندن چراغ  SRSرا نادیده نگیرید .در غیر
این صورت در تصادفات شدید از روبرو نمیتواند
از شما حفاظت کند.

wwنمایشگر نقص سیستم موتور ()EPC

 EPCبخشــی از سیســتم عیبیــاب داخلــی خــودرو
بــوده و وجــود عیــب در موتــور را پایــش میکنــد.
هنگامــی کــه ســوییچ خــودرو در وضعیــت  ONقــرار
میگیــرد ،چــراغ نمایشــگر روشــن شــده و اگــر عیبــی
در موتور نباشــد بعد از چند ثانیه خاموش میشــود.
اگــر چــراغ در هنــگام حرکــت خــودرو روشــن شــد و
یــا بعــد از قــرار گرفتــن ســوییچ در وضعیــت روشــن،
چــراغ روشــن نشــد بــا نمایندگیهــای مجــاز شــرکت
کرمانموتــور تمــاس بگیریــد.

wwچراغ نمایشگر نقص ()TCU

این عیبیابی تنها مربوط به خودروهای مجهز به
( )DCTگیربکس دو کالجه میباشد .هنگامی که
سیستم گیربکس دچار نقص میشود ،این چراغ
روشن میگردد .اگر چراغ در هنگام رانندگی
روشن شد ،در اولین فرصت با نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمانموتور تماس بگیرید.

wwچراغ نمایشگر کنترل خودرو در سراشیبی
()HDC

اگر کلید را فشار دهید ،سیستم  HDCفعال شده
و چراغ به رنگ سبز روشن میشود .اگر با فشار
مجدد کلید ،سیستم را غیر فعال کنید ،چراغ هم
خاموش میشود .هنگامی که  HDCفعال است،
چراغ سبزرنگ چشمک میزند .اگر HDC
دچار نقص شود ،چراغ به رنگ قرمز درآمده و
روشن میماند .در این صورت با نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمانموتور تماس بگیرید.

wwچراغ هشدار ABS

ABS

هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت  ONقرار
میگیرد ،اگر چراغ هشدار  ABSبرای چند ثانیه
روشن و سپس خاموش شود ،به این معناست
که کار عیبیابی سیستم انجام شده و سیستم
در وضعیت عادی قرار دارد .اگر چراغ روشن
مانده یا در هنگام رانندگی روشن شود و یا
با قرار گرفتن سوییچ در وضعیت  ،ONچراغ
خاموش نشود ،این به معنی بروز نقص در
سیستم ( )ABSمیباشد .در این شرایط ،ترمز

کارکرد خودرو

هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت  ONقرار
گرفته و یا بعد از اینکه موتور به کار میافتد،
چراغ نمایشگر  SRSابتدا روشن شده و سپس
به مدت  6ثانیه بیوقفه چشمک میزند و به این
وسیله آمادگی سیستم  SRSرا نشان میدهد.
هنگامی که سوییچ موتور در وضعیت  ONقرار
میگیرد و یا بعد از اینکه موتور به کار میافتد،
اگر چراغ  SRSروشن نشود یا بعد از  6ثانیه
چشمک زدن همچنان روشن بماند و یا هنگام
رانندگی روشن شده یا بهطور مکرر چشمک
بزند ،این به معنای نقص در سیستم SRS
میباشد و باید هرچه سریعتر با نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمانموتور تماس گرفته شود.

اخطار

wwچراغ نمایشگر پدال ترمز

روشن شدن این چراغ به این معناست که راننده
قبل از راهاندازی خودرو باید پدال ترمز را بفشارد.
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معمولی خودرو کارکرد عادی دارد اما سیستم
 ABSغیرفعال میباشد .لطفا با نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمانموتور تماس بگیرید.

ííکلیدها

اخطار

روشن ماندن چراغ یا روشن شدن آن در هنگام
رانندگی به معنای وجود عیب در سیستم ABS
است .در این شرایط در صورت ترمز گرفتن،
چرخها با سرعت بیشتری قفل میشوند که
میتواند برخورد از پشت را به دنبال داشته باشد.
لطفا ً با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور
تماس بگیرید.

 کلید کنترل از راه دور شامل اجزای الکترونیکی
میباشد .لطفا ً آن را از تابش مستقیم آفتاب،
دمای باال و رطوبت حفظ کنید.

 مراقب باشید کلید از ارتفاع باال سقوط نکند و
جسم سنگین روی آن قرار ندهید.

 از تماس کلید با مایعات جلوگیری کنید .در صورت
خیس شدن ،با پارچه نرم آن را خشک کنید.

wwچراغ نقص سیستم پایش فشار الستیکها
TPMS

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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کنید تا در صورت گم شدن یا جا ماندن کلید
اصلی در خودرو ،به شما کمک کند.

اخطار

روشن ماندن چراغ به معنای وجود نقص در
کار سیستم است .برای بررسی سیستم با
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور تماس
بگیرید .اگر موتور روشن شده و خودرو 20
دقیقه در محل ثابت بماند ،چراغ روشن میشود
که طبیعی است .حضور خودرو در محیط با
تداخل اکترومغناطیسی باال موجب نقص
سیستم پایش فشار میشود.

یکی از کلیدها را در محل امن دیگری نگهداری

wwکد کلید

هنگام خرید خودرو یک پالک کد به همراه

هنگام خرید خودرو ،مجموعهای کلید مطابق

کلیدها به شما تحویل میگردد .در صورت
گم شدن کلیدها ،برای ساخت کلید جدید باید

تصویر باال به شما تحویل داده میشود .امکان

کد روی پالک را به شرکت اعالم کنید .برای

وسیله هر یک از کلیدها وجود دارد.

امن نگهداری کنید.

باز کردن و قفل کردن تمام قفلهای خودرو به

اطمینان پیشنهاد میکنیم این پالک را در محلی

wwکنترل از راه دور

W2317

به منظور تامین امنیت بیشتر ،پیشنهاد میکنیم
برای ساخت کلید تنها به نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمانموتور مراجعه کرده و از
کلیدهای مورد تایید شرکت استفاده کنید.

اخطار

 قفل کردن :با یک بار فشار دکمه قفل ،تمام
دربها قفل میشوند .اگر تمام دربها و درب
صندوق عقب بسته باشند ،چراغ راهنما یک بار
روشن و خاموش شده و بوق یک بار به صدا در
میآید .به این ترتیب قفل بودن تمام دربها و
فعال شدن سیستم ضد سرقت اعالم میشود.
 باز کردن :با یک بار فشردن این دکمه ،قفل تمام
دربها باز میشود .چراغ اعالم هشدار دو بار
روشن و خاموش شده و به این ترتیب باز بودن
تمام قفلها و غیرفعال شدن سیستم ضدسرقت
اعالم میشود.
 30ثانیــه بعــد از بــاز شــدن قفلهــا بــه وســیله کلیــد

wwاقدامــات احتیاطــی بــرای اســتفاده از کلیــد
کنتــرل از راه دور
کلید کنترل از راه دور در شرایط زیر کار نمیکند:

 کلید داخل سوییچ استارت قرار گرفته باشد.
 فاصله کلید تا خودرو باالتر از محدوده مجاز باشد.
 باتری درون دستگاه ضعیف شده باشد.
 سیگنال ارسالی توسط دستگاه به وسیله
خودروها یا اشیا دیگر مسدود شده باشد.
 هوا بیش از حد سرد باشد.
 سیگنال ارسالی توسط دستگاه با سیگنالهای
ناشی از فرستندههای رادیویی در ایستگاههای
رادیویی و فرودگاهها تداخل پیدا کرده باشد.

کارکرد خودرو

 حتی اگر تنها شما خودرو را ترک میکنید ،باز هم
سوییچ خودرو را برداشته و همراه خود ببرید.
 هیچگاه بچهها را با کلید درون خودرو تنها
نگذارید .زیرا ممکن است موتور را به کار انداخته
و حتی خودرو را حرکت دهند و به خود و دیگران
آسیببرسانند.
 باخارجکردنکلیدازسوییچاستارت،خودروراکامال ً
متوقف کنید .در غیر این صورت ممکن است قفل
غربیلک فرمان تصادفا ًفعال شده و فرمان نچرخد

شما میتوانید برای باز کردن و قفل کردن
دربها از کلید کنترل از راه دور استفاده کنید.

کنتــرل از راه دور ،اگــر دربها باز نشــوند یا موتور
اســتارت نخــورد ،دربهــا بــه صــورت خــودکار
قفــل شــده و سیســتم ضدســرقت فعــال میشــود.
 صندوق عقب :هنگامی که تمام دربها قفل
شدهاند ،با فشردن این دکمه میتوانید درب
صندوق عقب را به طور مستقل باز کنید .با بستن
صندوق عقب ،درب به طور خودکار قفل میشود.
با گذشت  30ثانیه از باز شدن قفل صندوق
عقب توسط کنترل از راه دور ،اگر درب صندوق
باز نشود ،درب به طور خودکار قفل شده و
سیستم ضد سرقت فعال میگردد.
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اگر کلید کنترل از راه دور کار نکرد ،از کلید معمولی
برای باز کردن و قفل کردن دربها استفاده کنید.

wwتعویض باتری

اگر باتری کلید کنترل از راه دور ضعیف شود،
قفل کردن و باز کردن دربها با چند بار فشردن
دکمه انجام شده و چراغ نشانگر آن روشن
نمیگردد .در این صورت به روش زیر باتری
را تعویض کنید.

wwروش تعویض باتری
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 .1قاب روی ریموتکنترل را باز کرده و فرستنده
را جدا کنید.
 .2باتری قدیمی را از قاب مخالف خارج کرده
و باتری جدید را جایگزین کنید .دقت کنید
قطبهای باتری را به نحو درست قرار دهید.
(قطب مثبت باید به سمت باال باشد).
 .3فرستنده را داخل کنترل از راه دور قرار داده و
قاب را در محل خود جا بزنید.
 .4کارکرد کنترل از راه دور را امتحان کنید.
دکمههای قفل کردن و باز کردن را فشار
دهید .اگر چراغ  LEDروشن شد یعنی کارکرد
دستگاه نرمال است.
 .5کارکرد فرستنده را امتحان کنید .با فشار دکمه
قفل کردن و باز کردن ،اگر چراغ  LEDروشن
شود ،یعنی کنترل از راه دور کارکرد عادی دارد.

توجه
 هنگام تعویض باتری از لمس صفحه مدار
خودداری کنید .در غیر این صورت الکتریسیته
ساکن بدن شما به صفحه مدار منتقل شده و به
فرستنده آسیب میزند.
 سطح باتری را بدون دستکش لمس نکنید .این
کار عمر باتری را کاهش میدهد.
 باتری مصرفشده به طبیعت آسیب میرساند.
لطفا ً از قوانین محلی مربوط به بازیافت باتریها
تبعیت کرده ،آنها را به محل مخصوص
جمعآوری باتریها بفرستید .از دور انداختن
باتری به همراه زبالههای خانگی پرهیز کنید.

ííریموت هوشمند

خــودروی شــما مجهــز بــه دو کلید هوشــمند (ســیاه
و ســفید) میباشــد .سیســتم کنتــرل از راه دور
بــکار رفتــه در ایــن کلیدهــا بــه شــما ایــن امــکان را
میدهــد تــا از راه دور و بــدون نیــاز بــه کلیدهــای
مکانیکــی ،عملکردهــای زیــر را کنتــرل کنیــد:

wwقفــل کــردن دربهــا به وســیله ریموت هوشــمند

همــه دربهــا را ببندیــد و یــک بــار کلیــد قفــل را فشــار
دهیــد .تمامــی دربهــای خــودرو قفــل شــده و چراغ
راهنمــا یــک بــار چشــمک میزنــد.

توجه
 در صورتــی کــه درب راننــده درســت بســته نشــده
باشــد ،دربهــای خــودرو قفــل نخواهنــد شــد .در
صورتــی کــه ســه درب دیگر خودرو درســت بســته
نشــده باشــند ،با فشــار دکمه قفل کلید هوشــمند،
دربهــا قفــل میشــوند امــا سیســتم ضدســرقت
خــودرو فعــال نمیگــردد .سیســتم ضدســرقت
تنهــا در صورتــی فعــال میشــود کــه تمامــی
دربهــای خــودرو بــه درســتی بســته شــده باشــند.

wwباز کردن دربها به وسیله ریموت هوشمند

کلیــد بــاز کــردن قفــل را یــک بــار فشــار دهیــد.
قفــل تمامــی دربهــای خــودرو بــاز شــده و
چــراغ راهنمــا دو بــار چشــمک میزنــد.

توجه
 اگر با گذشــت  30ثانیه از باز شــدن قفل دربها،
هیــچ یــک از دربهــای خــودرو را بــاز نکنیــد،
تمامــی دربهــا بصــورت خودکار قفل میشــوند.

wwمکانیابی خودرو

دکمــه مکانیــاب خــودرو را یــک بــار فشــار دهیــد.
چــراغ راهنمــا چشــمک زده و بــوق خــودرو بــه
صــدا درمیآیــد.

کلیــد مکانیکــی خــودرو درون قــاب کلیــد
هوشــمند قــرار دارد .در صورتــی کــه بــه هــر
دلیــل کلیــد هوشــمند از کار بیفتــد ،میتوانیــد
بــرای بــاز و بســته کــردن قفــل دربهــا از کلیــد
مکانیکــی اســتفاده کنیــد.

ííقفــل کــردن دربهــا بــدون اســتفاده از
ر یمو ت

 در صورتــی کــه درب راننــده درســت بســته نشــده
باشــد ،دربهــای خــودرو قفــل نخواهنــد شــد .در
صورتی که ســه درب دیگر خودرو درســت بســته
نشــده باشــند ،با فشــار دکمه قفل کلید هوشــمند،
دربهــا قفــل میشــوند امــا سیســتم ضدســرقت
خــودرو فعــال نمیگــردد .سیســتم ضدســرقت
تنهــا در صورتــی فعــال میشــود کــه تمامــی
دربهــای خودرو به درســتی بســته شــده باشــند.

ííبــاز کــردن قفــل دربهــا بــدون
اســتفاده از ریمــوت

توجه
 در صــورت روشــن بودن خــودرو ،کارکرد عادی
سیســتم کنتــرل از راه دور مختــل خواهــد شــد.

توجه

توجه
 اگــر بــا گذشــت  30ثانیه از باز شــدن قفــل دربها،
هیــچ یــک از دربهــای خــودرو را بــاز نکنیــد،
تمامــی دربهــا بصــورت خــودکار قفل میشــوند.

کارکرد خودرو

تمامــی دربهــا از جملــه درب صنــدوق عقــب
را ببندیــد .ریمــوت هوشــمند را در نزدیکــی
خــودرو نگــه داشــته و دکمــه قفــل تعبیــه شــده
روی دســتگیره درب را فشــار دهیــد .دقــت کنیــد
کــه هنــگام فشــار دادن دکمــه قفــل ،دســتگیره را
بــه ســمت خــود نکشــید .تمامــی دربهــا از جملــه
درب صنــدوق عقــب قفــل میشــوند .چــراغ
راهنمــا یــک بــار چشــمک زده و بــوق خــودرو
یــک بــار بــه صــدا در میآیــد تــا قــرار گرفتــن
خــودرو در وضعیــت هشــدار را اعــام کنــد.

ریمــوت هوشــمند را در نزدیکــی خــودرو نگــه
داشــته و دکمــه تعبیــه شــده روی دســتگیره
درب را فشــار دهیــد .قفــل تمامــی دربهــا از
جملــه درب صنــدوق عقــب بــاز میشــود .چــراغ
راهنمــا دو بــار چشــمک میزنــد تــا غیرفعــال
شــدن سیســتم هشــدار را اعــام کنــد.
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wwسیســتم قفــل بــدون کلیــد در شــرایط زیــر
عمــل نخواهــد کــرد:

 اگــر بعــد از فشــار دادن دکمــه تعبیــه شــده روی
دســتگیره درب ،دوبــاره بالفاصلــه ایــن دکمــه
را فشــار دهیــد ،سیســتم عمــل نکــرده و قفــل
دربهــا بــاز نخواهــد شــد.
 در صورتــی کــه دربهــای خــودرو بوســیله قفــل
مرکــزی قفــل شــده باشــند ،قفــل روی دســتگیره
عمــل نخواهــد کــرد.
 در صورتــی کــه دربهــای خــودرو بوســیله کلیــد
کنتــرل از راه دور قفــل شــده باشــند ،قفــل روی
دســتگیره عمــل نخواهــد کــرد.
 در صورتــی کــه دربهــای خــودرو بوســیله کلیــد
مکانیکــی قفــل شــده باشــند ،قفل روی دســتگیره
عمــل نخواهــد کرد.
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wwباز کردن درب صندوق عقب

کلیــد هوشــمند را در نزدیکــی خــودرو نگــه
داشــته و کلیــد صنــدوق عقــب را فشــار دهیــد.
درب صنــدوق بــا صــدای کلیــک بــاز میشــود.

توجه
 اگــر کلیــد را بــه اشــتباه درون صنــدوق عقــب
خــودرو جــا گذاشــته و درب صنــدوق عقــب را

ببندیــد ،سیســتم ضدســرقت غیرفعــال شــده و
قفــل تمــام دربهــا بــا بــه صــدا درآمــدن بــوق
هشــدار بــاز میشــود .در ایــن مواقــع کافیســت
کلیــد روی صنــدوق عقــب را فشــار دهیــد تــا
درب صنــدوق بــاز شــود.
سیســتم کنتــرل از راه دور کلیــد هوشــمند
ممکــن اســت در مواقــع زیــر کارکــرد عــادی
خــود را از دســت بدهــد:
 .1فاصله کلید هوشمند با خودرو ،از محدوده موثر
عملکرد سیســتم کنترل از راه دور بیشــتر باشــد.
 .2باتری کلید هوشمند خالی شده باشد.
 .3خــودرو در نزدیکــی دســتگاههای تولیــد
کننــده امــواج الکترومغناطیســی قــوی همچــون
نیروگاههــای بــرق یــا ایســتگاههای رادیویــی
پــارک شــده باشــد.
 .4یــک شــی فلــزی بــه کلیــد هوشــمند چســبیده یــا
آن را در بــر گرفتــه باشــد.

با قفل کردن دربها به وسیله کلید ،سیستم ضد

سرقت فعال میشود.

wwقفل کردن و باز کردن قفل دربها ،بدون کلید

wwقفل کردن و باز کردن درب جلو به وسیله کلید

کلید را در سیلندر قفل درب سمت راننده وارد
کرده و به سمت جلوی خودرو بچرخانید .تمام
دربها قفل میشوند .با چرخاندن کلید به سمت
عقب خودرو ،قفل تمام دربها باز میشود.

هنگام ترک خودرو تمام دربها را قفل کرده
و کلید را بردارید.

سوییچ استارت را در وضعیت  LOCKقرار
داده و سپس سوییچ را خارج کنید.

 .1دکمه قفل داخلی را در وضعیت قفل قرار داده

و سپس درب سمت راننده را با بیرون کشیدن
دستگیره بیرونی آن قفل کنید.

ب سمت سرنشین و
 .2دکمه قفل داخلی در 

ضدسرقت فعال نمیشود.
 برای قفل کردن درب سمت راننده به این روش ،باید
دستگیره بیرونی درب را به سمت خودتان بکشید.
 هنگام قفل کردن دربها به این روش ،دقت کنید
کلید را داخل خودرو جا نگذارید.
 اگر درب سمت راننده باز بوده و سوییچ از محل
خود بیرون آورده نشده باشد ،قفل شدن درب
به وسیله قفل مرکزی امکانپذیر نیست.
 دستگیره داخلی درب را هنگامی که کلید قفل
مرکزی در وضعیت باز قرار دارد به سمت داخل
بکشید .درب باز میشود.

دربهای عقب را در وضعیت قفل قرار داده و
سپس مستقیم ًا آنها را ببندید تا قفل شوند.

wwکلید قفل مرکزی دربها

کلیــد قفــل مرکــزی دربهــا در محــل پانــل شیش ـه
باالبــر برقــی تعبیــه شــده اســت .بــا اســتفاده از ایــن

کلیــد ،قفــل تمــام دربهــای خــودرو از داخــل بســته

و بــاز میشــود .بــرای قفــل کــردن تمامــی دربهــا،

جلــوی کلیــد را فشــار دهیــد .بــا فشــار انتهــای

کلیــد ،قفــل تمامــی دربهــا بــاز میشــود.

wwکنترل از راه دور

 کارکرد کنترل از راه دور

 با قفل کردن دربها به این دو روش ،سیستم

از کنترل از راه دور ،قفل دربهای خودرو به
ترتیب زیر باز و بسته میشود.

کارکرد خودرو

برای باز کردن درب خودرو از بیرون ،قفل دربهای
خودرو باید در وضعیت باز قرار داشته باشد.

بدون استفاده از کلید مکانیکی و با استفاده
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wwصندوق عقب

در فاصله مجاز از خودرو هنگامی که تمامی
دربها قفل هستند ،با یک بار فشار دکمه
روی ریموت کنترل ،قفل درب صندوق عقب به
طور مستقل باز میشود .درب صندوق عقب با
بستن آن به طور خودکار قفل میگردد.

 قفل کردن
 .1در فاصله مجاز از خودرو ،دکمه
راه دور را یک بار فشار دهید.
 .2تمامی دربها همزمان قفل شده ،چراغهای
راهنما یک بار روشن و خاموش میشوند تا نشان
دهند سیستم در وضعیت هشدار قرار دارد.
 باز کردن قفل
 .1در فاصله مجاز از خودرو ،دکمه کنترل از راه
دور را یک بار فشار دهید.
 .2قفل تمام دربها همزمان باز شده ،چراغهای
راهنما دو بار روشن و خاموش میشوند تا
نشان دهند سیستم از وضعیت هشدار خارج
شده است.
کنترل از
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محدودهی موثر فعالیت کنترل از راه دور
(محدودهی خاکستری) در شکل نشان داده
شده است .حداکثر فاصله موثر فعالیت
کنترل از راه دور به شرایط محیطی خاص
بستگی دارد .وجود موانع ،شرایط آب و
هوایی بد و تداخل امواج رادیویی ،حداکثر
فاصله موثر را کاهش میدهند.
 اگر  30ثانیه بعد از باز کردن قفل دربها با
کنترل از راه دور ،دربهای خودرو باز نشده
و یا موتور خودرو استارت نخورد ،دربها به
صورت خودکار قفل شده و سیستم ضدسرقت
دوباره فعال میشود .به این وسیله خطر ناشی
از راهاندازی ناخواسته خودرو برطرف میگردد.
 اگر کلید از سوییچ استارت خارج نشده باشد،
کنترل از راه دور کار نکرده و سیستم ضد
سرقت هم فعال نمیشود.
 هنگام استفاده از کنترل از راه دور ،اگر هر یک
از دربهای خودرو درست بسته نشده باشد،

چراغ راهنما روشن و خاموش نشده و سیستم
ضد سرقت فعال نمیشود .در این صورت
بررسی کنید تا تمام دربها کامل بسته شوند.
 بعد از قفل کردن دربها با استفاده از سیستم
کنترل از راه دور ،اگر برای باز کردن قفل از
روشی دیگر استفاده کنید (مثال کلید مکانیکی)،
هشدار سیستم ضدسرقت به صدا در میآید.
در این هنگام با فشار دکمه «باز کردن» روی
کلید ،هشدار قطع میشود.
 با وجود پیشرفتهای بسیار در تکنولوژی
سیستم ضدسرقت این خودرو ،پیشنهاد
میکنیم بعد از قفل کردن دربها با کنترل از راه
دور برای اطمینان از قفل شدن تمام دربها،
دستگیرههای آنها را امتحان کنید.
 قبل از قفل کردن دربها با استفاده از کنترل از
راه دور ،با بررسی اتاق خودرو از جا نماندن
بچهها درون آن اطمینان حاصل کنید.

توجه
کنترل از راه دور کامال ً ضدآب نیست .اگر رطوبتی
به درون دستگاه نفوذ کند (نوشیدنی ،آب و غیره)
باعث نقصهایی در کارکرد آن میشود که شامل
گارانتی نمیگردد.

wwباز کردن و بستن درب صندوق عقب

و وارد خودرو شوید.

 .2صندلیهای عقب را تا کنید.

 .3دکمه باز کردن پوشش روی کلید را فشار دهید.

برای باز کردن درب صندوق عقب هنگامی که
قفل مرکزی در وضعیت باز قرار دارد ،دستگیره
خارجی درب صندوق را به سمت بیرون کشیده
و درب را باال ببرید .برای بستن صندوق درب
را پایین آورده و به آرامی ببندید.

 .4اهرم را در جهت نشان داده شده بکشید تا
قفل درب صندوق باز شود.

 .5صندوق عقب را باز کنید.
هنگامی که باتری کنترل از راه دور و یا باتری
خودرو ضعیف شده و امکان باز کردن درب
صندوق عقب از بیرون خودرو وجود ندارد،
میتوان از کلید اضطراری داخل خودرو برای
این کار استفاده کرد.

 .1با استفاده از کلید ،درب خودرو را باز کرده

توجه
در شرایط عادی اگر درب صندوق عقب
به هیچ روشی جز روش باال باز نشود،
به معنای وجود نقص در سیستم دربها
میباشد .در این صورت باید با نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمانموتور تماس بگیرید.

کارکرد خودرو

در لبــه درب صنــدوق یــک دســتگیره تعبیــه شــده تا
کار پاییــن آوردن درب هنــگام بســتن آن راحتتــر
انجــام شــود.
قبل از بستن درب صندوق مطمئن شوید
دستها یا اعضای دیگر بدن خودتان یا
دیگران در مسیر بسته شدن درب قرار
نداشته باشد.

wwکلید باز کردن اضطراری درب صندوق عقب
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توجه
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 باز گذاشتن درب صندوق عقب در هنگام
رانندگی موجب ورود گازهای سمی اگزوز به
داخل خودرو شده و خطرات جدی به دنبال
خواهد داشت.
 باز ماندن درب صندوق عقب هنگام رانندگی
باعث مسدود شدن دید عقب خودرو شده
و تصادف ،آسیب خودرو و سرنشینان را به
دنبال خواهد داشت.
 هنگام بستن درب صندوق عقب به شیشه عقب
خودرو فشار وارد نکنید .در غیر این صورت
ممکن است شیشه عقب شکسته و به شما
آسیب بزند.
 بعد از بستن درب صندوق یک بار آن را به
سمت باال بکشید تا از بسته شدن کامل آن
اطمینان حاصل کنید .در غیر این صورت ممکن
است درب کامل بسته نشده و ناگهان در هنگام
رانندگی باز شود.
 از میلهنگهدارنده درب صندوق عقب به عنوان
دستگیره استفاده نکنید

wwسیستم قفل ایمنی کودک

توجه
هنگام فعال بودن سیستم قفل ایمنی کودک،
دستگیره داخلی درب را با نیروی زیاد نکشید .در
غیر این صورت دستگیره آسیب میبیند.

اخطار
خودروی شما به سیستم قفل ایمنی کودک

دربهای عقب مجهز است .با فعال شدن این

سیستم ،دربهای عقب از داخل باز نمیشوند.
پیشنهاد میکنیم در صورت حضور کودکان در

صندلیهای عقب ،از این سیستم استفاده کنید.

wwفعال کردن قفل ایمنی کودک

برای فعال کردن سیستم قبل از بستن درب،
کلید قفل ایمنی کودک که بر لبه عقبی درب تعبیه

شده است را در حالت

wwغیرفعال کردن سیستم

قرار دهید.

برای غیرفعال کردن سیستم درب را از بیرون
باز کرده ،کلید قفل ایمنی کودک که بر لبه عقبی

درب تعبیه شده است را در حالت

قرار دهید.

 رانندگی در شرایطی که دربهای خودرو قفل
نیستند بسیار خطرناک است .قبل از به راه
انداختن خودرو (به خصوص در صورت وجود
کودکان) از بسته و قفل بودن تمام دربها
اطمینان حاصل کنید .بسته بودن کمربندهای
ایمنی و قفل بودن دربهای خودرو از پرتاب
شدن سرنشینان به بیرون از خودرو در هنگام
تصادفات جلوگیری میکند.
 قبل از باز کردن دربها ،محیط بیرون را بررسی
کنید تا از وقوع تصادف جلوگیری شود.

ííشیشهها

با قرار گرفتن سوییچ خودرو در وضعیت ،ON
سیستم شیشه باالبر برقی کنترل میشود.

سوییچ اصلی روی پانل درب سمت راننده
تعبیه شده و روی پانل دربهای سرنشینان
هم کلید کنترل شیشه باالبر همان درب قرار

دارد .با فشار کلید ،شیشه پایین میآید .با باال
کشیدن کلید ،شیشه باال میرود.

اخطار
 هرگز کلید اصلی (پانل درب راننده) و کلید
فرعی (روی دربهای سرنشینان) را همزمان
در جهات مخالف فشار ندهید .در غیر این
صورت شیشه باالبر متوقف شده و باز و بسته
نمیشود.
 هنگام بستن شیشه مواظب باشید دست یا
جایی از بدنتان میان آن گیر نکند.

 .1دکمه قفل شیشه باالبر برقی

 .2کلید شیشه باالبر درب جلو سمت چپ

.3کلید شیشه باالبر درب جلو سمت راست

wwپایین آوردن سریع شیشهها

 کلید پایین آوردن سریع شیشهها :با یک بار
فشردن و رها کردن کلید ،شیشه به سرعت
پایین میآید .برای متوقف کردن آن ،کلید را یک
بار به باال کشیده و رها کنید.

wwکلید قفل شیشه باالبر

کلید قفل شیشه باالبر روی سوییچ اصلی
درب راننده تعبیه شده تا از کارکرد شیشه
درب سرنشین جلو و سرنشینان عقب خودرو
جلوگیری کند .با فشردن این دکمه فعالیت
شیشه باالبر سرنشین جلو و سرنشینهای

کارکرد خودرو

wwسوییچ کنترل شیشه باالبر برقی

 .4کلید شیشه باالبر درب عقب سمت چپ
 .5کلید شیشه باالبر درب عقب سمت راست

 کلید باال بردن سریع شیشهها (در صورت مجهز
بودن) :با یک بار فشردن یا باال کشیدن دکمه
تا جای ممکن ،شیشه باال میآید .به عالوه این
شیشه به سیستم خودکار جلوگیری از گیر
کردن مجهز میباشد.
تنها درب راننده است که به هر دو سیستم
( Autoپایین آمدن سریع اتوماتیک) و
پایین آمدن عادی شیشه مجهز میباشد.
دربهای دیگر فقط کارکرد عادی دارند.
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عقب متوقف شده و امکان باال و پایین بردن آنها

وجود نخواهد داشت (حتی خود راننده هم فقط
میتواند شیشه سمت خود را کنترل کند و امکان

ííسانروف

مشخص باعث ورود سر و صدای ناشی از باد
به داخل اتاق خودرو میشود.

wwسایبان سانروف

کار با شیشههای عقب و سرنشین جلو را نخواهد

داشت) .با فشردن مجدد این دکمه ،کارکرد
شیشهها به وضعیت عادی برخواهد گشت.

توجه
 در صورت حضور کودکان در صندلیهای
عقب ،قفل شیشه باالبر را فعال کنید.

 حتی هنگامی که موقتا خودرو را ترک میکنید،

شیشه را باال داده ،سوییچ را خارج کرده و
دربها را قفل کنید.
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 هنگام بستن شیشه مراقب باشید اعضای
بدنتان میان آن گیر نکند.

تنها هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت ON
قرار داشته باشد میتوانید سانروف را باز و
بسته کنید.

با فشردن دکمه «باز شدن» سانروف به مدت
 1/3ثانیه ،شیشه سانروف به طور خودکار باز
شده و در «موقعیت مساعد» قرار میگیرد .اگر
در هنگام باز شدن شیشه سانروف دکمهی
باز و بسته و یا دکمه سوییچ آن را فشار دهید،
عملیات باز شدن شیشه متوقف میشود .هنگام
قرار داشتن شیشه سانروف در «موقعیت
مساعد» ،با فشار مجدد دکمه «باز شدن»،
شیشه این بار به طور کامل باز میشود .باز
بودن کامل شیشه سانروف در سرعتی

هنگام بسته بودن سانروف ،میتوان سایبان را
با دست باز و بسته نمود .هنگامی که سانروف

باز است سایبان به صورت خودکار باز میشود
اما بستن آن تنها با دست امکانپذیر است.

توجه
سایبان نباید کج شود .برای جلوگیری از آسیب
سایبان ،به آن فشار زیاد وارد نکنید.

توجه
 به هنگام سردی هوا و زمانی که برف و یخ روی
سانروفجمعشده،ازبازکردنآنخودداریکنید.
 به طور مرتب ریلهای سانروف را تمیز کرده و
روانکاری نمایید.
 بعد از شستن خودرو یا بارش باران ،سطح
سانروف را قبل از راهاندازی خودرو خشک کنید.
 هنگام ترک خودرو از بسته بودن کامل
سانروف اطمینان حاصل کنید .باز ماندن
سانروف میتواند باعث نفوذ برف و باران به
داخل خودرو ،خیس شدن تجهیزات داخلی و یا
به سرقت رفتن خودرو شود.

اخطار

دستگیره باز کردن درب موتور در سمت پایینی و
چپ کنسول راننده قرار گرفته است .باز و بسته
کردن درب موتور به روش زیر انجام میشود:
 .۱دستگیره باز کردن درب موتور را بکشید.

کارکرد خودرو

 در صورت گیر کردن دست ،بازو یا عضوی از
بدنتان در بین شیشه متحرک و قاب سانروف،
از بسته شدن قاب جلوگیری کنید تا به شما
آسیبی نرسد.
 در هنگام حرکت خودرو از خارج کردن کل یا
بخشی از بدنتان از سانروف خودداری کنید.
آسیب ناشی از این کار میتواند بسیار جدی باشد.

ííدرب موتور

 .2دست خود را از لبه جلویی درب موتور به داخل
برده ،قفل ایمنی را آزاد کرده و درب موتور را به
سمت باال بکشید.
 .3میله نگهدارنده را از جای خود بیرون آورده و
آن را درون سوراخ تعبیه شده بر روی سطح
داخلی درب موتور جا بزنید تا درب موتور را
نگه دارد.
 .4قبل از بستن ،درب موتور را به آرامی باال برده،
میله نگهدارنده را خوابانده و در جای خود
مستقر کنید .درب را به آهستگی پایین آورده و
در فاصله  30سانتیمتری از نقطه قفل شدن ،آن
را رها کنید .درب پایین آمده و قفل میشود .در
آخر امتحان کنید که درب بسته شده باشد .اگر
کامل بسته نشده بود این مرحله را تکرار کنید.
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اخطار
 قبل از به راه انداختن خودرو از بسته شدن درب
موتور اطمینان حاصل کنید .در غیر این صورت
ممکن است درب موتور در هنگام رانندگی باز
شده و با مسدود کردن دید راننده باعث بروز
تصادف گردد.
 هنگام بررسی موتور ،حتما ً میله نگهدارنده را
درون سوراخ تعبیه شده بر روی سطح داخلی
درب موتور جا بزنید تا از افتادن درب و آسیب
دیدن شما و دیگران جلوگیری شود.
 وقتی درب موتور باز است با خودرو رانندگی
نکنید .در غیر این صورت درب موتور دید شما
را مسدود کرده یا میافتد و آسیب میبیند.
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wwدستورالعملهای ایمنی هنگام بررسی اجزای
موتور

هنگام کار بر روی موتور یا اجزای آن ،برای
مثال هنگام کنترل و اضافه کردن ضدیخ ،ممکن
است سوختگی یا آتشسوزی به وجود آید.
بنابراین موارد ایمنی را به دقت رعایت کنید.
برای اطمینان از عدم وجود نشتی سوخت یا
روغنها ،به طور مرتب محل پارک خودروی

خود را از نظر وجود عالئم لکه و هرگونه نشتی
کنترل کنید .در صورت وجود نشتی ،بالفاصله
برای انجام بازرسی و تعمیرات به نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمانموتور مراجعه کنید.

توجه
 هنگام کار بر روی موتور و اجزای آن بسیار
مراقب باشید.
 هنگام خروج بخار یا مایع خنککننده از زیر درب
موتور ،از باز کردن درب موتور خودداری کنید.
در غیر این صورت ممکن است دچار سوختگی
شوید .صبر کنید خروج بخار و سرریز مایع
خنککننده متوقف شده و موتور خنک شود.
سپس درب موتور را باز کنید.
 بعد از خاموش کردن موتور سوییچ استارت را
خارج کرده و ترمز دستی را بکشید.
 مراقب باشید کودکان به موتور نزدیک نشوند.
 هرگز هنگام روشن بودن موتور به فن خنککننده
دست نزنید زیرا ممکن است ناگهان روشن
شود .همچنین درپوش مخزن مایع خنککننده
را برندارید زیرا ممکن است سیستم خنککننده
هنوز تحت فشار باشد.
 مراقب باشید مایع خنککننده روی لولههای
داغ اگزوز و سایر بخشهای موتور نچکد.

ممکن است ضدیخ موجود در مایع خنککننده
خودبخود آتش بگیرد.
 در صورت لزوم انجام عملیات مربوط به تعمیر،
کنترل و تنظیم در هنگام روشن بودن موتور،
مراقب خطرات ناشی از بخشهای متحرک
همچون تسمهها ،ژنراتور و فن خنککننده باشید.
 اگر الزم است تعمیر در شرایطی که سیستم
سوخت یا تجهیزات الکتریکی در حال فعالیت
هستند انجام شود ،به مواد زیر دقت کنید:
 باتری و سیستم الکتریکی خودرو را جدا کنید.
 سیگار نکشید.
 شعلهمستقیمرابهقطعاتوتجهیزاتنزدیکنکنید.
 هنگام اضافه کردن سوخت یا روغن ،از ترکیب
روغنها و سوختهای مختلف اجتناب کنید .در
غیر این صورت بخشهای مربوطه آسیب جدی
میبینند.

ííضامن درپوش دریچه مخزن سوخت

ضامن درپوش دریچه مخزن سوخت ،در کف
خودرو زیر صندلی راننده قرار گرفته است.
با باال کشیدن ضامن ،درپوش دریچه باک باز
میشود.دریچه مخزن سوخت در انتهای سمت
چپ بدنه خودرو تعبیه شده است .سوختگیری
به روش زیر انجام میشود:

در جای خود قرار داده و در جهت عقربههای
ساعت آنقدر بچرخانید تا صدای ناشی از بسته
شدن آن شنیده شود.
 .5در نهایت درپوش دریچه مخزن سوخت را ببندید.

توجه
 .1ضامن درپوش دریچه مخزن سوخت را که زیر
صندلی راننده قرار دارد باال کشیده و درپوش
دریچه را باز کنید.

اگر باز کردن درپوش دریچه مخزن سوخت به
علت جمع شدن یخ در اطراف آن مقدور نیست ،به
آرامی به درپوش ضربه زده و آن را بکشید تا یخ
شکسته و درپوش باز شود .هرگز با اهرم درپوش
ل ضدیخ تایید
را باز نکنید .در صورت لزوم ،محلو 
شده را در محل اسپری کنید (از ضدیخ رادیاتور
استفاده نکنید) یا خودرو را به محلی گرم منتقل
کنید تا یخ ذوب شود.

اخطار
عقربههای ساعت چرخانده و بیرون آورید.

 .3سوختگیری کنید.

 .4بعد از اتمام سوختگیری ،درپوش پیچی را

wwکنترل پایداری خودرو ()ESC

دکمه غیرفعال کردن سیستم :با فشار این دکمه

سیستم کنترل پایداری خودرو غیرفعال شده و
چراغ مربوط به آن

بر روی صفحه نمایشگر

ظاهر میشود .با هر بار فشار این دکمه،
سیستم فعال و غیرفعال میشود.

 .2دکمه یخزدا :با فشار این دکمه ،چراغ نمایشگر

آن بر روی صفحه نمایشگر ظاهر شده و
سیستم یخزدا شروع به گرم کردن پایین شیشه

جلو میکند .با فشار مجدد آن ،سیستم یخزدا

غیرفعال و چراغ نشانگر آن بر روی صفحه
نمایشگر خاموش میشود .اگر بعد از گذشت

 20دقیقه از فعال کردن سیستم آن را غیرفعال
نکنید ،سیستم به طور خودکار غیرفعال شده و

چراغ نشانگر آن خاموش میشود.

 .3دکمه فعال کردن سیستم کنترل در سراشیبی
( :)HDCبا فشار این دکمه سیستم  HDCفعال

کارکرد خودرو

 .2درپوش پیچی دریچه مخزن را در خالف جهت

بخارات سوخت بسیار خطرناک و قابل اشتعال
است .پیش از سوختگیری حتما ً خودرو را خاموش
کنید .هرگز درپوش مخزن سوخت را در مجاورت
آتش قرار ندهید .خروج بخارات سوخت از دریچه
مخزن در دماهای باال پدیدهای طبیعی است.

ííگروه کلیدهای واسطه (در صورت مجهز بودن)
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شده و چراغ مربوط به آن بر صفحه نمایشگر ظاهر
میشود .با فشار مجدد این دکمه سیستم غیرفعال
شده و چراغ نشانگر آن خاموش میشود.
 .4دکمه سیستم کمککننده پارک خودرو :با فشار
این دکمه ،سیستم کمککننده پارک خودرو فعال
شده و چراغ نشانگر آن روی صفحه نمایشگر
ظاهر میشود .با فشار مجدد این دکمه ،سیستم
غیرفعال شده و چراغ خاموش میگردد.

ííکلید چراغ اعالم خطر

 در شرایط اضطراری

 هنگام مواجه شدن با راهبندان

 هنگامی که خودرو به دلیل بروز نقص در
وضعیت ایمن نیست.

 هنگام رانندگی در جاده های بارانی ،برفی و هوای
مه گرفته یا زمانی که دید بسیار ضعیف است.

 هنگامی که مجبورید خودرو را به دلیل نقص
فنی در محلی غیرایمن متوقف کنید.

 هنگامی که چراغ اعالم خطر فعال است،
چراغهای راهنمای خودرو روشن و خاموش

شده و چراغ نشانگر آنها نیز بر صفحه نمایشگر

روشن و خاموش میشود.

اخطار
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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در زمان روشن بودن چراغ اعالم خطر ،تغییر
مطابق شکل باال ،یک عالمت مثلثشکل بر روی
کلید چراغ اعالم خطر وجود دارد .حتی هنگامی
که سوییچ خودرو در وضعیت  OFFقرار دارد،
امکان فعالیت چراغ اعالم هشدار وجود دارد .در
شرایط زیر چراغ اعالم هشدار روشن میشود:

ííکلید تنظیم روشنایی (در صورت مجهز بودن)

در وضعیت دسته راهنما منجر به تغییر سیگنال

راهنما نخواهد شد .در شرایط اینچنینی به هنگام

پیچیدن یا عوض کردن خط مسیر ،مراقب برخورد
با خودروهای پشت سر باشید.

کلید تنظیم روشنایی در بخش پایین سمت چپ
کنسول راننده قرار گرفته و امکان تنظیم نور
پس زمینه صفحه نمایشگر را فراهم میکند.
این کلید تنها هنگامی که نور پس زمینه صفحه
نمایشگر روشن باشد کار میکند.

ííکلید تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو

کلیــد تنظیــم ارتفــاع نــور چراغهــای جلــو در بخــش
پاییــن ســمت چــپ کنســول راننــده قــرار گرفتــه و
امــکان تنظیــم ارتفــاع نــور در  5وضعیــت مختلــف
را فراهــم میکنــد .هنگامــی کــه چراغهــای جلــو
روشــن هســتند بــا چرخانــدن کلیــد میتــوان ارتفــاع
تابــش نــور را بســته بــه موقعیــت ،باال یــا پایین برد.
این کلید تنها به هنگام روشن بودن چراغهای
جلو کار میکند.

کلیددروضعیتروشنقرارگیرد ،چراغسقفیجلو

دائم روشن میماند تا به صورت دستی خاموش

گردد .اگر کلید در وضعیت درب قرار گیرد ،با غیر
فعال شدن سیستم حفاظت خودرو و یا با بیرون

کشیدن کلید از سوییچ استارت برای  30ثانیه

چراغ روشن مانده و سپس خاموش میشود.

با قرار گرفتن کلید در وضعیت خاموش ،چراغ

ííچراغ سقفی جلو

سقفی جلو همواره خاموش میماند (حتی با

باز شدن دربها) .چراغ سقفی جلو میتواند به
طور مستقل به عنوان چراغ مطالعه سرنشینان

جلوی خودرو به کار رود.

توجه
چراغ سقفی جلو نور کافی برای مطالعه در

شب و یا نور مورد نیاز راننده و سرنشین جلو

wwچراغ سقفی عقب

کلید چراغ سقفی عقب میتواند در دو وضعیت

در موقعیتهای چپ ،وسط و راست قرار بگیرد.

قرار گیرد .با یک بار فشار دادن این دکمه چراغ

عبارتند از روشن ،درب و خاموش) .هنگامی که

آن چراغ خاموش میشود.

(مطابق شکل این وضعیتها از چپ به راست

در وضعیت روشن قرار گرفته و با فشار مجدد

هنگامی که خودرو در حال حرکت نیست،
کلید چراغهای سقفی را در وضعیت روشن
قرار ندهید.

توجه
در هنگام خاموش بودن موتور ،چراغهای داخل
خودرو را به مدت طوالنی روشن نگذارید .در غیر
این صورت باتری تخلیه میشود.

wwچراغ لبه درب

با باز کردن دربهای جلوی خودرو ،چراغ
مربوط به هر درب روشن میشود .چراغ لبه درب

کارکرد خودرو

را فراهم میکند .کلید چراغ سقفی جلو میتواند

اگر کلید در وضعیت درب قرار گیرد ،با فعال شدن
سیستم حفاظت خودرو و یا با استارت خوردن
موتور ،چراغ سقفی جلو خاموش میشود.

با قرار گرفتن کلید در وضعیت روشن ،چراغ به طور
دائم روشن میماند .با قرار گرفتن کلید در وضعیت
خاموش ،چراغ به طور دائم خاموش میماند.
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ííچراغهای بیرونی خودرو

محل قرار گیری چراغهای بیرونی خودرو

در بخش داخلی آن تعبیه شده است و با بسته شدن
کامل درب ،به طور خودکار خاموش میشود

wwچراغ صندوق عقب

wwچراغ ترکیبی
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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 نور باال

چراغ نور باال برای کمک به شناسایی وضعیت

جاده در مسافت دور در شب یا مواقعی که دید
ضعیف است به کار میرود (لطف ًا به هنگام نزدیک

شدن به خودرویی که در جهت مخالف حرکت
با باز کردن درب صندوق عقب ،این چراغ

روشن میشود .با بسته شدن کامل درب
صندوق ،این چراغ هم خاموش میگردد.

میکند ،به نور پایین تغییر وضعیت دهید).

 چراغ موقعیت

چراغ موقعیت برای رانندگی در سپیدهدم ،غروب

و هنگامی که دید ضعیف است به کار میرود.

 نور پایین

چراغ نور پایین برای کمک به شناسایی

وضعیت جاده در فاصلههای نزدیک در شب
(به طور مثال در مناطق شهری با نورپردازی

خودروهای پشت سر و عابرین در شرایط مه
و دید ضعیف نشان میدهد تا از تصادفات
رانندگی جلوگیری شود.

 چراغ راهنما

به خودروها و عابرین اطراف آن به کار میرود.

  50تـا  100متـر قبـل از رسـیدن به پیچ ،ورودی
چراغ دنده عقب ،جهت حرکت را هنگام دنده
عقب گرفتن به خودروهای پشت سر و عابرین
نشان میدهد.

چراغ مهشکن عقب جهت حرکت خودرو را به

در صورت نیاز به دنده عقب گرفتن ،از
خودرو پیاده شده و وضعیت مسیر پشت
سر خودرو را بررسی کنید تا از وقوع
تصادف یا افتادن خودرو در چالهها
پیشگیری شود.
 چراغ ترمز/چراغ وضعیت/چراغ راهنما
چراغ ترمز هشدار برای خودروهای پشت سر
و عابرین و اعالم وضعیت مسیر مقابل به آنها
به کار میرود.

یـا محـل دور زدنتـان چـراغ راهنمـا را روشـن

کنیـد تـا خودروهـای پشـت سـر و عابـران از
مسـیر حرکـت شـما مطلـع شـوند.

 بـرای تامیـن ایمنـی خـود و دیگـران قبـل از
رانندگـی بـا خـودرو ،چـراغ ترمزتـان را کنتـرل
کنیـد .در صـورت خـراب بـودن در فرصـت

مناسـب آن را تعمیـر کنیـد تا از بروز تصادفات
جلوگیـری شـود.

wwچراغ ترمز باال

چراغ ترمز باال به عنوان مکمل چراغ ترمز برای

هشدار به خودروهای پشت سر به کار میرود.

کارکرد خودرو

 چراغ مهشکن عقب /چراغ دنده عقب

چراغ راهنمای عقب برای اعالم جهت حرکت

اخطار

 چراغ مهشکن جلو

کرده و ایمنی شما و خودرو را باال میبرد.

به کار میرود.

کار میرود.

چراغ راهنما برای اعالم جهت حرکت خودرو

رانندگی در شرایط مه و با دید ضعیف کمک

و هنگام غروب در شرایطی که دید ضعیف است

خودرو به خودروهای پشت سر و عابرین به

مناسب) به کار میرود.

چراغ مهشکن جلو با فراهم کردن نور نافذ ،به

چراغ موقعیت عقب برای رانندگی در سپیدهدم
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wwکلید چراغهای بیرون خودرو

wwچراغ پالک راهنمایی و رانندگی

ííچراغراهنماودستهراهنما/کلیدچراغراهنما

چراغ راهنما و دسته راهنما برای اعالم جهت
حرکت خودرو به خودروهای دیگر و عابرین
به کار میروند .تنها در صورت روشن بودن
خودرو چراغهای راهنما کار میکنند.

با فشار دسته راهنما به طرف پایین ،راهنمای چپ
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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روشن میشود .با فشار دسته راهنما به طرف

باال ،راهنمای راست روشن میشود .با روشن

این چراغ برای آنکه پالک راهنمایی و رانندگی
به وضوح دیده شود به کار میرود.

wwچراغ راهنمای جانبی

این چراغ جهت حرکت خودرو را به خودروهای
کناری و عابرین نشان میدهد.

شدن چراغ راهنما ،چراغ نشانگر مربوط به آن
جهت نیز بر صفحه نمایشگر ظاهر میشود..

با اتمام دور زدن و بازگشت غربیلک فرمان به
موقعیت اولیه ،دسته راهنما به موقعیت اصلی

خود برگشته و چراغ راهنما به صورت خودکار
خاموش میشود.

برای کنترل چراغهای بیرون خودرو از کلید
مدور انتهای دسته راهنما استفاده کنید .با قرار
 ،چراغ وضعیت،
گرفتن کلید در وضعیت
چراغ پالک راهنمایی و رانندگی و چراغ
پسزمینه صفحه نمایشگر روشن میشوند.
با قرار داشتن کلید در وضعیت
بیرون خودرو روشن میشوند.

wwچراغ نور باال

 ،چراغهای

کلید مدور انتهای دسته راهنما را در وضعیت
قرار داده ،دسته راهنما را به سمت مخالف
غربیلک فرمان هل دهید تا صدای کلیک شنیده
شود .چراغ نور باال روشن میشود .همزمان
چراغ نشانگر نور باال بر روی صفحه نمایشگر
ظاهر میشود .برای قرار دادن چراغها در

وضعیت «خاموش» قرار دارند ،چراغها روشن
میشوند.

wwچراغ کنترل اتوماتیک ()Auto

وضعیت نور پایین ،دسته راهنما را به سمت
غربیلک فرمان بکشید.

wwروشن کردن لحظهای (فالش) چراغهای جلو

با قرار دادن کلید مدور انتهای دسته راهنما
در وضعیت  ،AUTOسیستم کنترل اتوماتیک

چراغهای خودرو فعال میشود .این سیستم

توجه
 هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت ON
قرار دارد یا وقتی موتور به کار افتاده است،
کلید ترکیبی را در وضعیت  AUTOقرار دهید.
سیستم کنترل اتوماتیک چراغها فعال میشود.
 اثر مه سنگین ،مه سبک و دود توسط سنسورها
شناسایی نمیشود .در نور روز اگر بر اثر
عوامل باال دیدتان ضعیف شد و چراغها به
طور خودکار روشن نشدند ،به صورت دستی
چراغها را روشن کنید.

wwچراغ هدایت کننده

وضعیت نور چراغها را بسته به روشنایی
محیط اطراف کنترل میکند.

در هنگام تاریکی هوا ،مث ًال در سپیدهدم یا شب

حتی هنگامی که دسته راهنما و چراغ راهنما در

را تشخیص داده و چراغ نور پایین و چراغ
پس زمینه صفحه نمایشگر را روشن میکند.

هنگامی که نور بیرون بیشتر میشود ،این
چراغها خاموش میشوند.

بعد از خارج کردن سوییچ استارت از وضعیت

کارکرد خودرو

برای روشن کردن لحظهای چراغها ،دسته راهنما
را به آرامی به سمت غربیلک فرمان کشیده و رها
کنید .چراغ نور باال روشن و خاموش میشود.

یا داخل تونل ،سنسور نور خودرو تاریکی
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قفل ،دسته راهنما را به سمت غربیلک فرمان

کشیده سپس رها کنید .سیستم هدایتکننده

فعال شده و چراغ جلو خودرو به مدت  30ثانیه
روشن میماند.

wwکلید چراغ مهشکن جلو و عقب

چراغ مهشکن جلو و عقب فقط در صورت
قرار داشتن سوییچ خودرو در وضعیت
 ONکار میکنند.

ííدسته برفپاککن و شیشهشوی

( HI .5سرعت زیاد)

برای انتخاب هر یک از این پنج وضعیت باید
دسته برفپاککن را به باال یا پایین حرکت
دهید .برای انتخاب وضعیت  ،MISTدسته
برفپاککن را از وضعیت  OFFبه سمت باال
حرکت دهید .سپس کلید برفپاککن را در
وضعیت  MISTقرار دهید .برفپاککن یک بار
حرکت میکند .این حالت برای پاک کردن شبنم
و قطرات کوچک آب از شیشه به کار میرود.

توجه
کلید چراغ مهشکن عقب و جلوی خودرو بر

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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روی دسته راهنما قرار دارد .هنگامی که کلید
مدور انتهای دسته راهنما در وضعیت

یا

قرار دارد ،با چرخاندن کلید مدور میانی

به وضعیت

چراغ مهشکن جلو روشن شده

و چراغ نشانگر آن بر صفحه نمایشگر ظاهر

دسته برفپاککن برای کنترل برفپاککن و
شیشهشوی جلو و عقب خودرو به کار میرود.
هنگامی که سوییچ در وضعیت  ONقرار
میگیرد ،امکان کار با برفپاککنها وجود دارد.

دسته برفپاککن دارای پنج وضعیت است:
( MIST .1وضعیت مه)

میشود .با قرار دادن همین کلید در وضعیت

( OFF .2توقف کامل)

آن بر صفحه نمایشگر ظاهر میشود.

( LOW .4سرعت کم)

 ،چراغ مهشکن عقب روشن شده و نشانگر

( INT .3توقف موقت یا حالت اتوماتیک)

بعـد از قـرار دادن دسـته راهنمـا در وضعیـت
 ،MISTتـا زمانـی که دسـته راهنما را رها نکردهاید
برفپاککـن بـه حرکـت خـود ادامه میدهـد .با رها
کـردن ،دسـته راهنمـا بـه وضعیت  OFFبرگشـته و
برفپاککـن متوقـف میشـود.

wwحرکت متناوب برفپاککن جلو

بـا قـرار دادن دسـته راهنمـا در وضعیـت ،INT
برفپاککـن بـه طـور متنـاوب کار میکنـد .در
هنـگام فعالیت متناوب ،بـا چرخاندن کلید مدور
میانـی ،فواصـل زمانـی حرکـت برفپاککـن
تنظیـم میگـردد .بـا قـرار دادن دسـته راهنما در

 :ONروشن

 :INTحرکت متناوب

 :OFFخاموش

wwشیشهشوی جلو و عقب

وضعیـت ( LOسـرعت کـم) و ( HIسـرعت
زیـاد) ،برفپاککـن بـا سـرعت کـم یـا زیـاد بـه
حرکـت ادامـه میدهـد.

wwبرفپاککن شیشه عقب

برای استفاده از شیشهشوی جلو ،دسته
برفپاککن را به سمت غربیلک فرمان بکشید.
به این وسیله شیشهشوی آب را به شیشه
پاشیده و تا زمانی که دسته را رها نکردهاید
برفپاککن به صورت متناوب و با سرعت کم
کار میکند .با رها کردن دسته ،برفپاککن یک
بار دیگر کار کرده و سپس متوقف میشود.

توجه
 از شیشهشوی بیشتر از  15ثانیه استفاده نکنید.
در صورت خالی بودن مخزن مایع شیشهشوی،
از شیشهشوی استفاده نکنید.
 در محیطهایی که در فصل زمستان به راحتی
دچار یخبندان میشوند ،از مایع شیشهشوی
حاوی ضدیخ استفاده کنید.
 در هوای سرد پیش از استفاده از برفپاککن،
یخزدگی تیغهها بر روی شیشه را بررسی
کنید .در غیر این صورت ممکن است موتور
برفپاککن آسیب ببیند.
 اگر فعالیت برفپاککن در هنگام کار بر اثر گیر
کردن به یخ یا عوامل خارجی قطع شد ،خودرو
را خاموش کرده و شیشه را تمیز کنید .در غیر
این صورت موتور برفپاکن آسیب میبیند.
 در صورت خشک بودن سطح شیشهها از
برفپاککن استفاده نکنید .در غیر این صورت
سطح شیشه خراش میافتد و تیغه برفپاککن
سریعتر مستهلک میشود.
 در هوای یخبندان در صورتی که شیشه جلو
پیشگرم نشده است ،استفاده از برفپاککن

کارکرد خودرو

برفپاککـن شیشـه عقـب بـه وسـیله کلیـد مدور
انتهای دسـته برفپاککن کنترل شـده و شـامل
وضعیتهـای زیر اسـت:

برای استفاده از شیشهشوی عقب دسته
برفپاککن را در جهت مخالف غربیلک فرمان
هل دهید .کارکردهای دیگر مشابه شیشهشوی
جلو میباشد.

در زمستان و یخبندان قبل از استفاده از
برفپاککن مطمئن شوید تیغه برفپاککن
یا شیشه خودرو یخ نزده باشند.
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توصیه نمیشود .ممکن است با این کار مایع
شیشهشوی روی شیشه یخ زده و دید راننده
را مسدود کند.

ííآینه دید عقب داخلی

wwآینه الکتریکی دید عقب ضدانعکاس

دفترچه راهنمای خودروی جک S5

68

پیش از شروع رانندگی آینههای دید عقب
خارجی و داخلی خودرو را در زاویه مناسب
تنظیم کرده و سطح آینهها را تمیز کنید .برای
تنظیم آینه دید عقب ،قسمت میانی آینه را با
دست گرفته و به سمت باال ،پایین ،چپ و راست
حرکت دهید .آینه را به نحوی تنظیم کنید که
خودروهای پشت سر به وضوح دیده شوند.

موقعیت اولیه :کلید وضعیت ضدانعکاس آینه

دید عقب در جهت مقابل خودرو بوده و رو به
سمت شیشه جلو دارد.

وضعیتضدانعکاس :کلید وضعیت ضدانعکاس

باید به سمت داخل خودرو قرار گیرد.

wwآینه دید عقب داخلی با سیستم ضدانعکاس
اتوماتیک (در صورت مجهز بودن)

سیستم ضدانعکاس اتوماتیک به وسیله کلید
کارکرد آن فعال و غیرفعال میشود .با قرار
گرفتن سوییچ خودرو در وضعیت روشن،
سنسور تعبیه شده بر روی آینه شدت انعکاس
نور آینه را با توجه به تاریکی محیط سنجیده و در
صورت نیاز سیستم ضدانعکاس را فعال میکند.
به هنگام دنده عقب گرفتن ،سیستم ضدانعکاس
به صورت خودکار غیرفعال میشود.

توجه
 اگر به هنگام رانندگی دید عقب واضح نباشد،
امکان وقوع حادثه و آسیب شما و خودرو
وجود دارد.
 اگر شعاع نور ورودی به سنسور به وسیله
سایبان مسدود شده یا تحت تاثیر قرار گیرد،
سیستم ضدانعکاس نمیتواند کارکرد صحیح
از خود نشان دهد.
 برای تمیز کردن آینه دید عقب از یک دستمال
کاغذی (یا دستمالی با جنس مشابه) آغشته به
مایع شیشهشوی استفاده کنید .پاشش مستقیم
مایع شیشهشوی به آینه توصیه نمیشود.
زیرا ممکن است مایع وارد قاب آینه گردد.

ííآینه دید عقب خارجی (آینه جانبی)

wwدکمه تنظیم آینه دید عقب خارجی

اگــر کلیــد کنتــرل وســط قــرار گرفتــه باشــد
آینههــای جانبــی حرکــت نمیکننــد.

توجه
برای تنظیم الکتریکی آینههای جانبی ،سوییچ
خودرو باید در وضعیت  ONقرار گیرد.
wwگرمکن آینه جانبی (در صورت مجهز بودن)

دکمه تنظیم آینه جانبی در قسمت زیرین سمت

چپ کنسول راننده قرار دارد.

wwتنظیم آینه جانبی

 تنظیم آینه جانبی چپ :کلید کنترل آینه جانبی

( )1را در جهت چپ قرار دهید .سپس به وسیله

کلید چهار جهته ( ،)2آینه جانبی چپ را در

زاویه مناسب تنظیم کنید.

جانبی ( )1را در جهت راست قرار دهید .سپس

به وسیله کلید چهار جهته ( ،)2آینه جانبی

راست را در زاویه مناسب تنظیم کنید.

هنگام فعالیت سیستم گرمکن آینه جانبی ،قاب آینه
جانبی داغ میشود .برای جلوگیری از سوختگی
آن را لمس نکنید .اگر موتور برای مدت زمان
طوالنی خاموش مانده باشد ،باتری خودرو توان
کافی را برای راهاندازی سیستم نخواهد داشت.

توجه
 آینههای دید عقب خودرو باید همیشه در زاویه
مناسب تنظیم شوند .لطفا ًبه هنگام رانندگی از آنها
استفادهکنیدتامیداندیدبازتریداشتهوخودروها
و اشیا پیرامون خودرو را به وضوح ببینید.
 اگر فاصله خودرو شما با اشیا پیرامون آن به
درستی تخمین زده نشود ،امکان وقوع حادثه و
تحمیل خسارات مالی و جانی وجود دارد.
 تعمیر نامناسب آینههای دید عقب به حادثه
خواهد انجامید.
 در صورت چسبیدن یخ به سطح آینههای
جانبی ،آن را با اعمال نیروی زیاد پاک نکنید.
اگر یخ یا عوامل دیگر حرکت آینه جانبی را با
مشکل مواجه میکنند از اعمال فشار به آینه
خودداری کرده و از اسپری یخزدا یا گرمکن
برای زدودن یخ استفاده کنید.

کارکرد خودرو

 تنظیم آینه جانبی راست :کلید کنترل آینه

وقتی سوییچ خودرو در وضعیت  ONقرار
دارد ،کلید سیستم ایرکاندیشن را در وضعیت
برفکزدایی شیشه عقب قرار دهید .گرمکن
آینه جانبی روشن شده و قطرات باران ،مه
و بخار را پاک میکند .سیستم برفکزدای
شیشه عقب و آینه جانبی با یک کلید کنترل
میشوند .با گذشت  20دقیقه از شروع کار
سیستم برفکزدایی ،گرمکن به صورت خودکار
خاموش میشود .با قرار گرفتن سوییچ خودرو
در وضعیت خاموش ،گرمکن شیشه عقب و آینه
جانبی هم خاموش میشوند .با روشن کردن
مجدد خودرو ،گرمکنها هم دوباره شروع به
فعالیت میکنند.

اخطار

69

wwتا کردن دستی آینه جانبی

اخطار
تا کردن یا تنظیم آینههای جانبی به هنگام رانندگی
مجاز نیست .در غیر این صورت کنترل خودرو
دچار اختالل شده و تصادف و آسیبدیدگی
خودرو و سرنشینان را به دنبال خواهد داشت.

برای تا کردن آینه جانبی ،آن را با دست به
سمت خودرو فشار دهید .به هنگام پارک
خودرو در مکانهای باریک ،بهتر است آینههای
جانبی را تا کنید.

wwتا کردن الکتریکی آینههای جانبی
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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در مدلهای مجهز به سیستم تا کردن الکتریکی
آینه جانبی ،با فشار دکمه تا کردن ( ،)3آینه
خودرو تا شده و باز میشود.

توجه
 اگر سیستم تنظیم الکتریکی آینه جانبی دچار
مشکل است ،میتوان از فشار انگشت برای
تنظیم آن استفاده کرد.
 توضیحات زیر مربوط به آینه جانبی مجهز به
سیستم تا شدن الکتریکی میباشد:
 اگر موقعیت آینه جانبی به طور ناگهانی تغییر
کند (به طور مثال در اثر برخورد با خودروی
دیگر) آینه باید به طور کامل به صورت الکتریکی
تا شود .انجام این کار به صورت دستی
میتواند کارکرد آینه را دچار مشکل کند.
 اگر سیستم تنظیم الکتریکی آینه و تا شدن
الکتریکی آینه کار نمیکنند ،در اولین فرصت
با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور
تماس بگیرید.

اخطار
 آینه قوسدار (محدب) میدان دید را گسترش
میدهد اما اشیا در این نوع آینه کوچکتر از اندازه
واقعی و با فاصله دورتر دیده میشوند .اگر از
این نوع آینه استفاده میکنید ،به هنگام تغییر
خط مسیر ،فاصله با خودروهای پشت سر را
به درستی تخمین بزنید تا موجب حادثه نشوید.
 سعی کنید از آینه دید عقب داخلی استفاده کنید
تا فاصله با خودروهای پشت سر را به درستی
تخمینبزنید.
 هنگام تا کردن آینههای جانبی دقت کنید انگشت
شما بین آینه و پایه آن نمانده و آسیب نبیند.

ííآفتابگیر

برای حفاظت راننده و سرنشین جلو از تابش
مستقیم نور آفتاب ،خودرو به دو آفتابگیر مجهز
شدهاست.درصورتنیازآفتابگیرراپایینبکشید.

برای مقابله با تابش آفتاب از جوانب،
آفتابگیر را از پایه خاردار بیرون آورده و به
جوانب خودرو بچرخانید .همچنین در پشت
ن جلو آینه آرایشی قرار دارد.
آفتابگیر سرنشی 

با باز کردن درپوش آینه ،چراغ آینه آرایشی
روشن میشود.

اخطار
صندلیهای جلو نباید بیش از حد به غربیلک
فرمان و داشبورد نزدیک شوند.

ííصندلی جلو

اخطار
 بـرای کاهـش ضربـه و آسـیب جسـمی بـه هنگام
ترمزهـای ناگهانـی ،در هنـگام حرکـت خـودرو

بایـد پشـتی صندلـی راننـده و سرنشـین جلو در
حالـت قائـم تنظیـم شـود .در صـورت بـاز بـودن

بیـش از حـد پشـتی صندلـی ،حفاظـت ناشـی از

کمربند ایمنی و ایربگ به شـدت کاهش مییابد.

wwتنظیم صندلی به سمت جلو و عقب

همچنین ممکن اسـت به هنگام تصادف ،راننده
و سرنشـین جلـو از زیـر کمربند لیـز بخورند .در
مجمـوع بـا بـاز بـودن بیـش از حـد زاویـه پشـتی
صندلـی ،کمربنـد نمیتوانـد کارکـرد کامـل

داشـته باشد.

 هرگز در هنگام رانندگی صندلی را تنظیم نکنید.

wwتنظیم زاویه پشتی صندلی

را که در بخش بیرونی نشیمنگاه صندلی قرار

گرفته باال کشیده و پشتی را در موقعیت دلخواه
تنظیم کنید .با قرار گرفتن پشتی در وضعیت

دلخواه ،اهرم را رها کنید تا در وضعیت جدید
ثابت گردد.

جسمی شدید و حتی مرگ گردد.

wwتنظیم ارتفاع صندلی

صندلی راننده خودروی شما مجهز به سیستم

تنظیم ارتفاع میباشد .دستگیره تنظیم ارتفاع

در قسمت بیرونی تشک صندلی قرار دارد.

کارکرد خودرو

اهرم تنظیم در قسمت زیرین جلوی صندلی را
باال کشیده ،صندلی را در طول ریل به سمت
جلو و عقب حرکت داده و در مکان دلخواه تنظیم
کنید .با قرار گرفتن صندلی در موقعیت مناسب
اهرم را رها کنید تا در موقعیت جدید ثابت شود.

برای تنظیم زاویه پشتی صندلی ،اهرم تنظیم

این کار میتواند منجر به تصادف ،آسیب
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میباشد .کاربرد دکمههای صندلی به ترتیب
زیر است:

wwسیستم حافظه صندلی

 .1حافظه

 .2تنظیم جلو و عقب رفتن و ارتفاع صندلی
 .3تنظیم زاویه پشتی صندلی
 .4تنظیم محافظ کمر

 مراحل تنظیم ارتفاع
 با باال و پایین بردن دستگیره تنظیم ارتفاع،
میتوانید صندلی را در ارتفاع دلخواه خود
تنظیم کنید.

ííصندلی الکتریکی

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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خودروی شما به صندلی الکتریکی راننده مجهز

صندلی شما همچنین به گرمکن مجهز است و
کلید کنترل آن بر روی پانل ایرکاندیشن قرار دارد.

توجه
 از انجام عملیات متعدد پرهیز کرده و هر بار یک
تنظیم را اعمال کنید.
 ضعیف بودن باتری خودرو در کارکرد سیستم
الکتریکی صندلی تاثیر منفی میگذارد.
 با روشن شدن خودرو توابع سیستم الکتریکی
صندلی فعال میشود.
 صندلی مجهز به سیستم حافظه را تنها زمانی
میتوان تنظیم کرد که خودرو پارک شده باشد.
 در صورت حضور سرنشین بیمار یا تبدار در
خودرو ،از سیستم گرمکن صندلی با احتیاط
استفاده کنید.
 ریختن مایعات و قرار داشتن اجسام تیز بر روی
صندلی میتواند به سیستم گرمکن آسیب بزند.

صندلی شما به حافظه دو وضعیتی مجهز
است .بعد از تنظیم صندلی در موقعیت دلخواه
خود ،دکمه  SETرا فشار دهید .با شنیدن
صدای بوق ،دکمه  1را فشار دهید .پخش مجدد
صدای بوق نشان میدهد موقعیت صندلی در
حافظه ذخیره شده است.

با همین روش موقعیت دوم هم میتواند به روی
دکمه  2تنظیم شود .در صورتی که موقعیت
صندلی تغییر کرده باشد با فشردن دکمههای 1
و  ،2صندلی به موقعیت ذخیره شده در حافظه
برمیگردد .برای تغییر موقعیت ذخیره شده در
حافظه ،مراحل باال را تکرار کنید.

wwتنظیم ارتفاع و جلو و عقب رفتن صندلی

روشن خواهد شد .با فشار مجدد این کلید
سیستم گرمکن غیرفعال شده و چراغ کلید
خاموش میشود.

توجه

صندلی راننده خودرو شما به دکمههای تنظیم
ارتفاع و جلو و عقب رفتن صندلی مجهز است.
مراحل تنظیم ارتفاع و جلو و عقب رفتن صندلی
به ترتیب زیر است:

با فشار دکمه  ،3محافظ کمر به سمت پایین
حرکت میکند .با فشار دکمه  ،4محافظ کمر
عقب میرود.

wwگرمکن صندلی

با فشار کلید گرمکن صندلی ،گرمکن بیوقفه کار
میکند .برای غیرفعال کردن سیستم ،کلید را
مجدد فشار دهید.

wwتنظیم پشتسری

با فشردن دکمه در جهت رو به باال و رو به
پایین ،میتوانید صندلی را به ارتفاع دلخواه
خود تنظیم کنید.
با فشار دکمه به سمت جلو و عقب ،صندلی را تا
رسیدن به موقعیت دلخواه خود جلو و عقب ببرید.

کارکرد خودرو

wwتنظیم محافظ کمر

صندلی شما به سیستم محافظ کمر مجهز
میباشد .با فشار دکمه  ،1محافظ کمر به سمت
باال حرکت میکند .با فشار دکمه  ،2محافظ کمر
به سمت جلو حرکت میکند.

صندلی راننده و صندلی سرنشین جلو به
سیستم گرمکن مجهز میباشند .با فشار کلید
مربوطه بر روی پانل تهویه هوا (ایرکاندیشن)،
تشک و پشتی صندلی گرم شده و چراغ کلید

ارتفاع پشتسری را به نحوی تنظیم کنید که
لبه باالی آن به موازات باالی سر شما قرار
گیرد .به این ترتیب خطر آسیبدیدگی گردن
در تصادفات شدید کاهش مییابد .دکمه کنار
پشت سری را فشار داده و پشتسری را
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تا ارتفاع دلخواه خود باال بیاورید .با فشار
پشتسری به سمت پایین ،ارتفاع آن کاهش
پیدا میکند .برای بیرون آوردن پشتسری
ابتدا آن را به طور کامل باال کشیده ،سپس
دکمه آزاد کردن را فشار داده و پشتسری را
به طور کامل خارج کنید .پیش از رانندگی حتم ًا
پشتسری را در جای خود نصب کرده و ارتفاع
آن را مناسب موقعیت سر خود تنظیم کنید.

wwسیستم عقبرفت خودکار صندلی

ííصندلی عقب

wwتا کردن ردیف صندلی عقب

دکمه آزاد کردن صندلی را فشار داده ،پشتی
صندلی را جلو کشیده و تا کنید .صندلی با نسبتی
معادل  4به  6تا میشود .هنگام برگرداندن پشتی
صندلی به حالت عادی ،از قفل شدن پشتی
صندلی در موقعیت اصلی اطمینان حاصل کنید.

با چرخاندن سوییچ خودرو از وضعیت ACC
به  ،Lockسیستم عقبرفت صندلی خودرو فعال
میشود .با برگرداندن سوییچ از وضعیت Lock
به  ACCصندلی به موقعیت اولیه خود برمیگردد.
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وقتی سوییچ خودرو در وضعیت  ACCقرار
دارد ،با باز کردن درب خودرو ،سیستم عقبرفت
صندلی فعال میشود .وقتی سوییچ خودرو در
وضعیت  ACCقرار دارد ،با بستن درب خودرو،
صندلی به موقعیت اولیه برمیگردد.
اگر سوییچ خودرو در وضعیت  ONقرار داشته
و درب خودرو باز باشد ،با چرخاندن سوییچ
از وضعیت  ONبه  ،ACCسیستم عقبرفت
خودکار صندلی فعال میشود.

اگر سوییچ خودرو در وضعیت  ACCبوده و درب
خودروبستهباشد،باچرخاندنسوییچبهوضعیت
 ،ONصندلی به موقعیت اولیه خود باز میگردد.

زیرآرنجی صندلی عقب در قسمت میانی پشتی
صندلی عقب قرار گرفته .در صورت نیاز آن را
از میان دو صندلی بیرون بکشید .زیرآرنجی به
جالیوانی مجهز است.

wwرابط اتصال صندلی کودک

برای هر دو صندلی ردیف عقب ،رابط اتصال
صندلی کودک تعبیه شده است.
نصب صندلی کودک به ترتیب زیر انجام میشود:

 .1پشتی صندلی را به عقب هل دهید و از قفل
بودن صندلی در جای خود اطمینان حاصل کنید.

 .2از شکاف بین پشتی و تشک صندلی ،رابط
اتصال صندلی کودک را خارج کنید.
 .3رابط اتصال بخش باالیی صندلی کودک ،در
پشت صندلی قرار دارد.

wwزیرآرنجی صندلی عقب

 .4صندلی کودک را مطابق دستورالعمل شرکت
سازنده نصب کنید.

ííپشتسری

تمام صندلیهای خودرو مجهز به پشتسری
قابل تنظیم میباشند .پشتسری با ارتفاع
مناسب از سر و گردن راننده و سرنشینان
محافظت میکند .در صورت همتراز بودن پشت
سر با وسط پشتسری ،پشتسری و کمربند
ایمنی بیشترین حفاظت را به هنگام حوادث
تامین خواهند کرد.

wwتنظیم ارتفاع

برای نصب کردن پشت سری را در محل خود جا
بزنید تا جایی که صدای اتصال آن شنیده شود.

اخطار
پیش از رانندگی پشتسری را نصب و در ارتفاع
مناسب تنظیم کنید .در غیر این صورت به دنبال
تصادفات آسیب جدی خواهید دید.
برای باال بردن پشتسری ،آن را باال بکشید.
برای پایین آوردن ،دکمه را نگه داشته و
پشتسری را به سمت پایین فشار دهید.

توجه
برای تنظیم ارتفاع پشتسری از هر دو دست خود
کمک بگیرید و از تنظیم آن در هنگام حرکت خودرو
خودداری کنید.

wwمجموعه کلیدهای روی غربیلک فرمان

این دکمه فقط مربوط به مدلهای مجهز به
سیستم تشخیص صدا و بلوتوث میباشد.
هنگامی که سیستم بلوتوث فعال نیست ،دکمه
سیستم بلوتوث را فشار دهید تا سیستم صدا
فعال شود .هنگامی که سیستم بلوتوث فعال
است و با شما تماس گرفته میشود ،با فشار
این دکمه میتوانید به تماس پاسخ دهید.

wwدکمه قطع صدا/پایان مکالمه

سیستم تلفن فقط مربوط به مدلهاییاست که
مجهز به تلفن بلوتوث و سیستم تشخیص صدا
میباشند .هنگامی که سیستم صدا فعال است
با فشار این دکمه ،سیستم تشخیص صدا بسته
میشود .هنگامی که بلوتوث تلفن فعال است با
فشار این دکمه میتوان تماس را قطع یا رد کرد.

 wwکنترل منبع صدا ()SRC

چرخاندن به سمت باال :ایستگاه رادیویی قبلی
یا آهنگ قبلی CD/MP3

چرخاندن به سمت پایین :ایستگاه رادیویی
بعدی یا آهنگ بعدی CD/MP3

wwتنظیم بلندی صدا

با فشار دکمه  ،صدا بلندتر میشود .با فشار
دکمه  ،صدا ضعیفتر میشود.
+

+

کارکرد خودرو

wwجدا کردن و نصب کردن

برای بیرون آوردن پشتسری ابتدا آن را تا
جای ممکن باال آورده سپس دکمه آزاد کردن
آن را فشار دهید (مطابق شکل) و پشتسری
را بیرون بیاورید.

ííغربیلک فرمان

wwدکمه مکالمه تلفنی/تشخیص صدا
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wwسیستم فرمان الکتریکی

سیستم فرمال الکتریکی فقط در زمان روشن
بودن موتور کار میکند .در سیستم فرمان
الکتریکی ،کمک فرمان نه از طریق هیدرولیک،
بلکه از طریق موتور الکتریکی فعال میشود.
این سیستم فرمان شامل هیچ بخش هیدرولیکی
اعم از شلنگ ،مخزن سوخت ،فیلتر و یا روغن
هیدرولیک نشده و کارکردی خوب با حداقل
مصرف انرژی ارائه میدهد .در مقایسه با
فرمان هیدرولیک که بیوقفه به انرژی هیدرولیک
نیاز دارد ،این سیستم فرمان فقط در زمان
چرخیدن به این انرژی نیاز پیدا میکند .این
حالت مصرف انرژی ،مصرف سوخت خودرو
را کاهش میدهد.
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هنگام استفاده از فرمان الکتریکی ،کمک فرمان
میتواند به طور خودکار و با توجه به سرعت
خودرو ،گشتاور و زاویه چرخش ،تنظیم گردد.

wwوضعیت چراغ نشانگر

با چرخاندن سوییچ استارت ،چراغ نشانگر
(قرمز رنگ) برای چند ثانیه روشن و سپس
خاموش میشود .در این چند ثانیه کنترل
سیستم انجام میگیرد .اگر چراغ بعد از چند
ثانیه خاموش نشده و یا در هنگام رانندگی

روشن شود ،به معنی نقص در سیستم میباشد.
در این صورت خودرو را متوقف کرده و موتور
را خاموش کنید .با روشن کردن مجدد خودرو،
سیستم دوباره کنترل میشود .اگر مشکل رفع
نشد سیستم فرمان باید در نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمانموتور کنترل شود .در صورت از
کار افتادن سیستم کمک فرمان ،انرژی بیشتری
برای چرخاندن فرمان مورد نیاز است.

اخطار
 عدم توجه به وضعیت چراغ نشانگر و توضیحات
مربوط به آن میتواند تصادفات شدید و آسیب
جدی شما و خودرویتان را به دنبال داشته باشد.
 اگر کمک فرمان از کار بیفتد یا دچار نقص شود،
چرخاندن غربیلک فرمان به سختی انجام خواهد
شد که خطر تصادفات را افزایش میدهد.
 موتور خودرو را خاموش نکنید.

توجه
 ممکن است معیوب شدن بعضی واحدها (برای
مثال واحد  )ESCدر کار فرمان الکتریکی تاثیر
گذاشته و کارکرد کمک فرمان را دچار نقص کند.
لطفا ً برای رفع عیب ،خودرو را به نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمانموتور منتقل کنید.
 اگر اتصال باتری را قطع و مجدد وصل کنید،
با روشن کردن موتور چراغ نشانگر سیستم
فرمان چند ثانیه به رنگ زرد روشن شده و بعد
از طی مسافتی کوتاه خاموش میشود.

wwستون فرمان قابل تنظیم

 برای تنظیم ستون و غربیلک فرمان
 .1کلید را درون سوییچ استارت قرار دهید تا
قفل غربیلک فرمان آزاد شود.

 .2دستگیره قفل در قسمت زیرین ستون فرمان
را تا پایینترین جای ممکن بکشید

ííسیستم کروز کنترل (تثبیت سرعت خودرو)

 .3غربیلک فرمان را باال و پایین ببرید تا در
موقعیتدلخواهتان قرار گیرد.

غربیلک فرمان باید به موازات سینه شما
قرار گیرد ،نه صورتتان .بعد از تنظیم آن
توجه کنید دید صفحه نمایشگر کور نشده
و چراغهای نشانگر به راحتی دیده شوند.
 .4دستگیره قفل را باال بکشید تا غربیلک فرمان
در موقعیت جدید قفل شود.
 .5غربیلک فرمان را چند بار باال و پایین کنید تا
از قفل شدن آن مطمئن شوید.

اخطار

wwشروع

قسمت باالیی دکمههای چندکاره غربیلک فرمان
را فشار دهید
 .چراغ نشانگر سیستم کروز

wwبرای باال بردن سرعت تنظیم شده در کروز
کنترل میتوانید به روشهای زیر عمل کنید:

 با چرخاندن دکمه مدور به سمت باال )(RES / +
سرعت خودرو باال میرود .دکمه را تا رسیدن
به سرعت مطلوب در این جهت بچرخانید.
 مکرر ًا و به آرامی دکمه مدور را در جهت
) (RES / +حرکت دهید .با هر بار چرخاندن
کلید مدور در این جهت 1 ،کیلومتر بر ساعت به
سرعت خودرو افزوده میشود.

wwبرای کم کردن سرعت تنظیم شده در کروز
کنترل میتوانید به روشهای زیر عمل کنید:

کارکرد خودرو

 هرگز در هنگام رانندگی غربیلک فرمان را تنظیم
نکنید .این کار میتواند حوادث جبرانناپذیری
به دنبال داشته باشد.
 غربیلک فرمان را تنها در شرایط توقف کامل
خودرو تنظیم کنید.

با استفاده از این سیستم ،راننده میتواند
خودرو را به صورت خودکار در یک سرعت ثابت
براند .این سرعت ثابت از  40تا  160کیلومتر بر
ساعت قابل تغییر است .توجه داشته باشید که
در مسیرهای سرباالیی و سرپایینی ممکن است
سرعت واقعی خودرو با سرعت تنظیم شده در
ت داشته باشد .اگر شرایط
کروز کنترل مغایر 
جاده مناسب استفاده از این سیستم نیست،
از آن استفاده نکنید .کروز کنترل در دندههای
باالتر از  2قابل استفاده است.

چشمک میزند .خودرو را به سرعت
کنترل
دلخواه (باالتر از  40کیلومتر بر ساعت) رسانده
و کلید مدور را در وضعیت ) (SET/-قرار دهید.
سرعت فعلی خودرو در سیستم ذخیره شده
روشن میماند.
و چراغ نشانگر مربوطه
حاال میتوانید پا را از روی پدال گاز بردارید.
اگر میخواهید سرعت خودرو را باالتر ببرید،
پدال گاز را فشار دهید .با برداشتن پا از روی
پدال گاز ،خودرو به سرعت ذخیره شده قبلی
برمیگردد .اگر در زمان فعال بودن سیستم کروز
کنترل خودرو را خاموش کنید ،با روشن کردن
مجدد خودرو ،سیستم مجدد ًٌا فعال میشود.

77

 با چرخاندن دکمه مدور به سمت پایین (SET/-
) سرعت خودرو پایین میآید .دکمه را تا رسیدن
به سرعت مطلوب در این جهت بچرخانید.
 مکرر ًا و به آرامی دکمه مدور را در جهت
) (SET/-حرکت دهید .با هر بار چرخاندن
کلید مدور در این جهت 1 ،کیلومتر بر ساعت از
سرعت خودرو کاسته میشود.

wwبوق

ííجعبه داشبورد

wwبرای غیرفعال کردن سیستم کروز کنترل
میتوانید به روشهای زیر عمل کنید:
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 پدال ترمز را فشار دهید.
 کلید روی غربیلک فرمان را فشار دهید.
هر دو عمل باال موقت ًا کروز کنترل را غیرفعال
میکنند اما سیستم بطور کامل خاموش
نمیشود .در صورت تمایل به استفاده مجدد از
سیستم ،کافیست بدون فشردن پدال گاز ،کلید
) (RES / +را چند ثانیه فشار دهید .سپس پا
را روی پدال گاز گذاشته و سرعت خودرو را از
حد تنظیم شده در کروز کنترل باالتر ببرید .با
برداشتن پا از روی پدال گاز ،سرعت خودرو به
میزان تنظیم شده در کروز کنترل باز میگردد.

wwپاک کردن حافظه کروز کنترل

با فشار دادن بخش پایینی کلید چندکاره غربیلک
فرمان و همچنین با خاموش کردن خودرو ،سرعت
تنظیم شده کروز کنترل از حافظه پاک میشود.

با فشار دکمه بوق بر روی غربیلک فرمان ،بوق به

صدا درمیآید .هر چند وقت یک بار بوق را کنترل

و از کارکرد عادی آن اطمینان حاصل کنید.

توجه
هرگز به دکمه بوق ضربه یا مشت نزده و با اجسام
تیز به آن آسیب وارد نکنید.

جعبه داشبورد در زیر داشبورد در مقابل
سرنشین جلو قرار دارد .برای باز کردن آن
دستگیره را به بیرون بکشید .جعبه داشبورد به
یک چراغ مجهز است که با باز کردن درب جعبه
داشبورد روشن شده و با بستن آن خاموش
میشود .روشن و خاموش شدن این چراغ به
وضعیت سوییچ استارت وابسته نیست.
کنسول وسط هم به یک جعبه مجهز است که
از درب آن به عنوان زیرآرنجی جلوی خودرو
استفاده میشود .برای باز کردن جعبه کنسول
ضامن آن را باال کشیده و درب جعبه کنسول را
باز کنید .برای بستن ،درب را به موقعیت قبلی
برگردانده و اندکی به پایین فشار دهید تا قفل شود.

اخطار

wwجالیوانی عقب

از گذاشتن فندک و اشیا قابل اشتعال دیگر درون
خودرو خودداری کنید .زیرا در صورت قرار
گرفتن در دمای باال به مدت طوالنی ،این اشیا
مشتعل شده و باعث آتشسوزی میشوند.

اخطار

ííجا لیوانی

wwجالیوانی جلو

جالیوانی صندلی جلو پشت دستهدنده قرار دارد.

جالیوانی سرنشینان عقب خودرو ،درون
زیرآرنجی صندلی عقب تعبیه شده .برای استفاده
از آن زیر آرنجی را از میان صندلیها بیرون آورید.
از جالیوانی دربهای عقب خودرو فقط برای
قرار دادن بطری آب معدنی و نوشیدنیهای
با بستهبندی قوطی استفاده کنید.

 از قرار دادن اشیا غیر از عینک درون جعبه
عینک خودداری کنید .در غیر این صورت ممکن
است به هنگام تصادفات یا ترمز ناگهانی این
اشیا از درون جعبه به بیرون پرتاب شده و به
شما یا سرنشین خودرو آسیب بزنند.
 جعبه عینک را در طول رانندگی باز نکنید .این کار
میدان دید آینه داخلی خودرو را مسدود میکند.

کارکرد خودرو

لطف ًا هنگام استفاده از جا لیوانی بسیار مراقب
باشید .مایعات داغ میتوانند باعث سوختگی
شما و سایر سرنشینان گردند .فقط لیوانهای
سربسته را درون جا لیوانی قرار دهید.

wwجعبه عینک

برای باز کردن جعبه عینک کافیست درپوش
آن را کمی فشار دهید .عینک را درون جعبه
گذاشته و درپوش جعبه را بسته و کمی به داخل
فشار دهید تا جعبه بسته شود.
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ííزیرسیگاری

ííفندک

 در هنگام گرم شدن فندک آن را به داخل فشار
ندهید .گرم شدن بیش از حد میتواند به فندک
آسیب بزند.
 اگر فندک بعد از  30ثانیه بیرون نپرد باید به
نحوی آن را خارج کرد تا از گرم شدن بیش از
حد و سوختن آن جلوگیری شود.

ííشارژر تجهیزات جانبی
زیرسیگاری خودرو قابل جابجایی بوده و در

برای روشن کردن فندک کافیست دکمه آن را

زیرسیگاری کافیست درپوش آن را بردارید.

در وضعیت  ONو  ACCقرار دارد میتوانید

پشت دستهدنده قرار دارد .برای باز کردن

اخطار
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از قرار دادن مواد قابل اشتعال داخل زیرسیگاری
خودداری کنید .در صورت وجود کاغذ یا هرگونه
ماده قابل اشتعال درون زیرسیگاری ،ممکن است
تهسیگار خاموش نشده آنها را مشتعل کرده و
باعث آتشسوزی شود.

فشار دهید .فقط هنگامی که سوییچ خودرو

از فندک استفاده کنید .اگر فندک سالم باشد
با فشار دکمه بعد از چند ثانیه بیرون میپرد.

سریع ًا فندک را برداشته و با حرارت المنتهای

آن سیگار را روشن کنید.

اخطار
 هنگام استفاده از فندک خودرو مراقب باشید.
استفاده غلط از فندک میتواند منجر به
آتشسوزی شود.

خودروی شما به یک سوکت شارژر تجهیزات
جانبی مجهز است .برای استفاده از آن کافیست
اتصال وسیله الکتریکی خود را با این سوکت
برقرار کنید .فقط در صورت قرار داشتن سوییچ
خودرو در وضعیت  ONو ( ACCتجهیزات
جانبی) میتوان از این سوکت استفاده کرد.
برای استفاده از آن درپوش محافظ را باز کنید.

توجه
 از سوکت شارژر فقط در هنگام روشن بودن
موتور میتوان استفاده کرد .بعد از استفاده،
سیم اتصال دستگاه خود را از آن جدا کنید.
اتصال طوالنی مدت یک وسیله به سوکت در
هنگام خاموش بودن موتور باعث خالی شدن
شارژ باتری میشود.
 فقط تجهیزات با ولتاژ زیر  12ولت و  10آمپر را
به سوکت متصل کنید.
 هنگامی که از سوکت استفاده نمیکنید درپوش
آن را ببندید .ورود آلودگی و مایعات به مجموعه
میتواند اتصال کوتاه و آسیبدیدگی سیستم را
به دنبال داشته باشد.
 انگشت یا اشیای خارجی را به داخل سوکت
فرو نکنید .با دست خیس سوکت را لمس نکنید
زیرا ممکن است باعث برقگرفتگی شود.

ííسیستم ایرکاندیشن
استفاده صحیح از سیستم ایرکاندیشن ،هوایی
خشک و مطبوع را داخل اتاق خودرو ایجاد
کرده و با تمیز نگاه داشتن شیشهها بهترین دید
را برای راننده فراهم میکند.

در صورتی که دمای هوای بیرون خودرو زیاد
بوده و رطوبت باال باشد با روشن شدن کولر،
بخار تصعید شده به شکل قطرات آب از اواپراتور
در زیر خودرو چکه میکند که امری طبیعی است.

هرگز در زمان روشن بودن سیستم ایرکاندیشن
سیگار نکشید .در درجه اول سیگار کشیدن
در محیط بسته به سالمت شما آسیب جدی
میزند .ثانی ًا در زمان فعال بودن حالت گردش
هوا ،دود داخل خودرو به اواپراتور چسبیده و
بوی نامطبوعی تولید میکند که جز با تعویض
اواپراتور قابل رفع نیست.

اگر مدت زمان زیادی از ایرکاندیشن استفاده
نشود ،متعلقات اواپراتور بوی بدی تولید میکنند.
برای رفع این بو ،هر یک ماه یک بار ایرکاندیشن
را روشن کرده و شدت جریان هوا را بر روی
باالترین درجه قرار دهید .حتی در فصل زمستان
این کار را انجام دهید .قبل از انجام این کار
شیشههای خودرو را به طور کامل پایین بیاورید.

توجه
 پر کردن مخزن مایع خنککننده سیستم
ایرکاندیشن باید توسط تعمیرکاران متخصص
و در نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور
انجام شود.
 هرگونهتعمیراتمربوطبهسیستمایرکاندیشنباید
توسط تعمیرکاران متخصص و در نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمانموتور انجام شود.
 دقت کنید برگ درختان یا برف ورودیهای هوای
شیشه جلو را مسدود نکند .این امر میتواند به
عملکرد ضعیف سیستم ایرکاندیشن و بخار
کردن شیشهها بیانجامد.
 هوای داخل خودرو از طریق دریچه هوایی که
نزدیک شیشه عقب تعبیه شده خارج میشود.
دقت کنید لباس یا اشیای دیگر دریچه هوا را
مسدود نکنند .این امر موجب اختالل در گردش
هوای درون خودرو میشود.
 در زمان بسته بودن شیشهها و سانروف،
سیستم ایرکاندیشن بهترین عملکرد را از خود
نشان میدهد .با این وجود در صورت ثابت
ماندن خودرو زیر آفتاب ،دمای هوای داخل آن
به شدت باال میرود .در این مواقع بهتر است
پیش از راه اندازی ایرکاندیشن ،چند دقیقه
شیشهها را پایین بکشید .به این ترتیب خودرو
سریعتر خنک میشود.
 کمپرسور ایرکاندیشن از قواعد کنترلی متعددی

کارکرد خودرو

wwتوضیحات اولیه

کارکرد ایرکاندیشن از انرژی موتور و سوخت
استفاده میکند .گرمای بخاری از حرارت
تلفشده موتور تامین میگردد .در نتیجه برای
استفاده از سیستم ایرکاندیشن ،موتور باید در
حال فعالیت باشد.
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تبعیت میکند .برای مثال ،در صورتی که
دمای آب بیش از حد باال رود ،کمپرسور بطور
خودکار غیرفعال میشود .حد مجاز دمای
آب 112 ،درجه سانتیگراد است .همچنین
در صورتی که دمای اواپراتور از یک درجه
سانتیگراد پایینتر بیاید ،کمپرسور غیرفعال
میشود .این موارد از خصوصیات کمپرسور
هستند و نقص عملکردی به شمار نمیآیند.
 اگر بطور معمول از مسیرهای گلی و ماسهای
تردد میکنید ،بطور مرتب و در فواصل زمانی
کمتر خودرو را بشویید .گل و ماسه جمع شده در
قسمت زیرین خودرو میتواند به کالچ کمپرسور
وارد شده و به خرابی و قفل شدن آن بیانجامد.
 مراقب باشید کودکان کاغذ ،سکه یا زباله را
درون دریچههای ورودی هوا فرو نکنند.

توجه
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 جمع شدن برف روی شیشهها یا بخارگرفتگی
آنها میتواند به هنگام رانندگی خطرآفرین باشد.
لطفا ً برای پیشگیری از هر خطری ،راهنمای کار
با سیستم ایرکاندیشن و سیستم برفکزدا را به
دقت مطالعه کنید.
 فعال کردن حالت «گردش هوای درون خودرو»
به سریعتر خنک شدن اتاق خودرو کمک میکند.
با این حال هرگز نباید از این حالت به مدت

طوالنی استفاده کنید .در این صورت هوای آلوده
درون خودرو موجب خستگی زود هنگام راننده
و سرنشینان شده و هوشیاری آنها را کاهش
میدهد .همچنین با ایجاد بخار بر روی شیشه،
خطر تصادف باالتر میرود .در این مواقع به
محض تشکیل بخار بر روی شیشه ،حالت
«گردش هوای درون خودرو» را غیرفعال کنید.
 در صورتی که حالت گردش هوای درون خودرو
فعال باشد ،هوای تازه از بیرون وارد خودرو
نمیشود .در این مواقع اگر سیستم خنککننده را
خاموش کنید ،شیشهها به سرعت بخار میگیرند.
این امر به باال رفتن خطر تصادف میانجامد.
 در مواقعی که خودرو را در گاراژ یا محلی با
تهویه نامناسب پارک کردهاید ،حالت گردش
هوای درون خودرو را فعال کنید تا از ورود دود
اگزوز به داخل خودرو و مسمومیت احتمالی
جلوگیری شود.
 هوای آلوده درون خودرو میتواند منجر به
خستگی زودهنگام راننده شده و خطر تصادف
را افزایش دهد.
 برای مدت طوالنی دمنده هوا را خاموش نکرده
و از حالت گردش هوای درون خودرو استفاده
نکنید .در این صورت هیچ هوای تازهای وارد
خودرو نمیشود.
 هنگامی که نیازی به استفاده از حالت گردش
هوای درون خودرو ندارید ،آن را خاموش کنید.

wwنحوه قرارگیری دریچههای خروج هوا

 .1دریچههای خروج هوای برفکزدای جانبی
 .2دریچههای خروج هوای برفکزدای شیشه جلو
 .3دریچههای خروج هوای مرکزی
.4دریچههای خروج هوای کف خودرو
		
 .5دریچههای خروجی جانبی

wwتنظیم دریچههای خروجی هوا

جهت وزش جریان هوا قابل تنظیم است.
با حرکت دادن تیغهی روی پرهها در جهات
مختلف میتوان جهت وزش جریان هوا را
عوض کرد.
با چرخاندن غلتکی که در زیر یا کنار دریچه
قرار گرفته میتوانید دریچه را بسته یا باز کنید.

wwراهاندازی سیستم تهویه

.2دما را در درجه دلخواه خود قرار دهید.
را فشار دهید.
 .3کلید برفکزدایی
را فشار دهید.
 .4کلید برفکزدای شیشه عقب
 .5کنترل کنید که سیست م خنککننده با تخمین
هوای خارج خودرو به صورت خودکار تنظیم
شده و سیستم گردش هوا به طور خودکار در
حالت گردش هوای بیرونی قرار گیرد.
اگر سیستم گردش هوا به صورت خودکار
انتخاب نشده و سیستم خنککننده به طور
خودکار فعال نشد ،به صورت دستی این
تنظیمات را اعمال کنید.

 wwکلید تنظیم میزان هوای خروجی

برای تنظیم میزان هوای خروجی از دریچهها،
کلید مربوطه را به سمت راست بچرخانید .این
کلید در چهار وضعیت قابل تنظیم است .اگر
کلید را روی درجه صفر قرار دهید ،سیستم
ایرکاندیشن خاموش شده و جریان وزش هوا
قطع میشود.

wwبرفکزدایی سطح داخلی شیشه

 .1میزان وزش هوا را در درجه دلخواه تنظیم کنید.

wwکلید کولر A/C

از این کلید برای روشن و خاموش کردن
کولر استفاده میشود .هنگامی که کولر فعال
است چراغ نشانگر آن روشن میشود .اگر با

کارکرد خودرو

wwکلید برفکزدایی شیشه جلو

با فشردن این کلید ،جریان هوای اصلی برای
برفکزدایی سریعتر به سمت شیشه جلو هدایت
میشود .وضعیت ورودی هوا به صورت

خودکار به گردش هوای بیرونی تغییر میکند.
در صورتی که هنگام فشردن این کلید ،کلید
تنظیم میزان هوای خروجی روی درجه صفر
قرار گرفته باشد ،سیستم تهویه به طور خودکار
روشن میشود .برای برفکزدایی سریعتر،
سرعت فن دمنده را به صورت دستی در
باالترین درجه قرار دهید .با بستن دریچههای
خروج هوای جانبی ،حجم هوای بیشتری به
سمت شیشه جلو هدایت میشود.

wwبرفکزدایی سطح بیرونی شیشه

 .1شدت وزش هوا را در باالترین درجه قرار دهید.
 .2دما را در باالترین درجه تنظیم کنید.
 .3کلید برفکزدایی شیشه جلو و شیشه عقب را
فشار دهید.
 .4به صورت دستی کلید  A/Cرا خاموش کرده و
به صورت خودکار حالت گردش هوای بیرونی
را انتخاب کنید.
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قرار گرفتن کلید میزان جریان هوا روی درجه
صفر کولر خاموش شده باشد ،با زدن کلید
برفکزدایی به فعالیت واداشته میشود.

wwکلید گردش هوای داخل و ورود هوای بیرون
خودرو

هنگامی که چراغ نشانگر روی این کلید روشن
است ،هوای درون خودرو به وسیله سیستم
ایرکاندیشن به گردش درمیآید (گردش هوای
داخل خودرو) .هنگامی که چراغ نشانگر
خاموش است ،هوا از بیرون خودرو به داخل
جریان پیدا میکند (گردش هوای بیرون خودرو).

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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در عموم مواقع کلید را باید در وضعیت ورود
هوای بیرون قرار دهید .در صورت وجود گرد
و غبار یا بوی بد در محیط بیرون ،کلید را در
وضعیت گردش هوای داخل قرار دهید .به
محض اینکه که این شرایط برطرف شد ،کلید را
به حالت ورود هوای بیرون برگردانید.
به عالوه برفکزدایی در حالت ورود هوای
بیرون انجام میشود.

در شرایط دمایی  Autoو  LOامکان استفاده
از گردش هوای داخل وجود دارد .در شرایط
دمایی  Autoو  HIاز حالت ورود هوای بیرون
استفاده میشود.

در دماهای دیگر A/C ،در وضعیت کنترل
خودکار قرار میگیرد .با فشار کلید ،OFF
گردش هوای داخل انتخاب میشود .در غیر این
صورت میتوانید حالت گردش هوای مد نظر
خود را انتخاب کنید.
اگر مدت زمان طوالنی از حالت گردش
هوای داخل خودرو استفاده شود ،شیشهها
بخار گرفته و هوای داخل اتاق دم میکند.

wwکلید برفکزدایی شیشه عقب

از این کلید برای روشن و خاموش کردن
برفکزدای شیشه عقب و گرمکن آینه بغل
استفاده می شود .برفکزدای شیشه عقب
نوعی ابزار بخارزدا و مهزداست که از سیمهای
گرمایشی برای گرم کردن شیشه استفاده میکند.

این سیستم فقط در صورت روشن بودن
موتور کار میکند .با روشن شدن برفکزدای
شیشه عقب ،چراغ نشانگر مربوط به آن روشن
میشود .اگر با فشار مجدد کلید سیستم را
خاموش نکنید ،بعد از  20دقیقه به طور خودکار
خاموش میشود.
اگر خودرو به سیستم گرمکن آینه جانبی مجهز
باشد ،با فشار این کلید گرمکن آینه جانبی هم
روشن میشود.

استفاده بیمورد از این سیستم موجب هدررفت

انرژی شده و به لحاظ اقتصادی و زیست
محیطی زیانآور خواهد بود.

wwکلید تنظیم دما

برای تنظیم دمای دلخواه خود ،کلید تنظیم

دما را بچرخانید .با چرخاندن کلید در جهت
آبی (چرخش به چپ) دما کاهش پیدا میکند.
با چرخاندن کلید در جهت قرمز (چرخش به

راست) دما افزایش مییابد .نقطه شروع در
جهت عقربههای ساعت سردترین درجه و نقطه
پایان ،گرمترین درجه میباشد.

برای روشن شدن کولر ،کلید تنظیم دما باید
در محدوده آبی قرار داشته باشد.

wwکلید تنظیم جهت وزش هوا

از این کلید برای انتخاب جهت وزش جریان هوا
استفاده میشود .در هر چهار وضعیت ممکن،

جریان هوا از دریچههای کناری کنسول جلو به
داخل اتاق جریان پیدا میکند.

با فشار این کلید ،چراغ نشانگر مربوط به آن
بر روی صفحه نمایشگر ظاهر میشود .از این

کلید نمیتوان برای کنترل یخزدایی شیشه عقب

استفاده کرد.

دریچه کف خودرو جریان پیدا میکند.

wwوزش به پاها و برفکزدایی

جریان هوا به دو بخش تقسیم میشود .بخش
اول از دریچه کف خودرو و بخش دیگر از
دریچههای برفکزدایی شیشه جلو و دریچههای
برفکزدایی جانبی خارج میشود.

توجه
wwوزش به صورت

هوا از دریچه مرکزی و جانبی به داخل اتاق
خودرو میوزد.

جریان هوا به دو بخش تقسیم میشود .بخش

اول از دریچه مرکزی و کناری و بخش دوم از

بیشتر جریان هوا از دریچه کف اتاق خودرو
خارج میشود .بخش اندکی از جریان هوا
از طریق دریچههای جانبی و دریچههای
برفکزدایی خارج میشود.

در هوای گرم ،بهتر است قبل از روشن
کردن کولر برای مدتی کوتاه شیشههای
خودرو را پایین بیاورید تا هوای داخل اتاق
عوض شود .به این ترتیب زمان کمتری
صرف خنک کردن خودرو خواهد شد و
کارایی کولر ارتقا خواهد یافت.
 موقع رانندگی در مسافتهای طوالنی ،در
فواصل زمانی مشخص ایرکاندیشن را خاموش
کنید تا موتور بیش از حد تحت فشار قرار نگیرد.
 هنگامی که دمای درون اتاق به زیر  2درجه

کارکرد خودرو

wwوزش به صورت و پاها

wwوزش به پاها

 در این وضعیت بیشتر جریان هوای خروجی از
دریچههای برفکزدایی خارج میشود.
 در این وضعیت سیستم بطور خودکار دکمه
 A/Cرا فعال میکند تا برفکزدایی با سرعت
بیشتری انجام شود .این امر نباید به منزله
نقص در سیستم تلقی شود.
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سانتیگراد میرسد و همچنین وقتی دمای
مایع خنککننده موتور بیش از حد باال میرود،
سیستم ایرکاندیشن به صورت خودکار
خاموش میشود که طبیعی است.

توجه
تعمیر سیستم ایرکاندیشن به تخصص باال و
ابزار خاص نیازمند است .خنککننده میتواند به
راحتی پوست را دچار یخزدگی کند .بنابراین هرگز
به طور سرخود برای تعمیر سیستم ایرکاندیشن
اقدام نکرده و برای این کار به نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمانموتور مراجعه کنید.

ííسیستم ایرکاندیشن خودکار
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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 .1کلید تنظیم شدت جریان هوای خروجی .با فشار

این کلید و چرخاندن کلیدهای مدور سمت راست
و چپ پنل در جهت عقربههای ساعت ،جریان

هوای خروجی از دریچهها افزایش مییابد.

 .9کلید مدور سمت راست .با چرخاندن این کلید
سیستم تنظیم دمای دو ناحیهای فعال میشود.
 .10دکمه خاموش .با فشار این دکمه سیستم
ایرکاندیشن بطور کامل خاموش میشود.

 .2دکمه گرمکن صندلی راننده .با فشار این دکمه،

 .11دکمه برفکزدای عقب

 .3دکمه تهویه خودکار .با فشار این دکمه سیستم

 .13دکمه برفکزدای جلو

گرمکن صندلی راننده روشن میشود.

ایرکاندیشن خودکار فعال میشود.

 .4صفحه نمایشگر .این صفحه دمای تنظیم شده را
نمایش میدهد.

 .5دکمه تنظیم دمای دو ناحیهای .با فشار این دکمه

 .12دکمه گردش هوای داخل و خارج خودرو
 .14دکمه کولر  .A/Cکولر را روشن و خاموش
میکند.
 .15کلید مدور سمت چپ .با این کلید میتوان دمای
هوای خروجی از دریچهها را تنظیم کرد.

میتوانید دمای هوای خروجی از دریچههای چپ

 .16کلید تنظیم جهت وزش هوا .کلید را فشار داده

 .6دکمه گرمکن صندلی سرنشین جلو .با فشار این

پنل ،حالت وزش هوا از دریچهها را تنظیم کنید.

 .7کلید تنظیم شدت جریان هوای خروجی .با فشار

دکمه را فشار داده و کلیدهای مدور سمت

و چپ پنل در جهت عقربههای ساعت ،جریان

بچرخانید .سرعت فن دمنده افزایش مییابد.

و راست را بطور مجزا تنظیم کنید.

دکمه،گرمکنصندلیسرنشینجلوروشنمیشود.

این کلید و چرخاندن کلیدهای مدور سمت راست
هوای خروجی از دریچهها افزایش مییابد.

 .8کلید تنظیم جهت وزش هوا .کلید را فشار داده و
از طریق کلیدهای مدور سمت راست و چپ پنل،
حالت وزش هوا از دریچهها را تنظیم کنید.

و از طریق کلیدهای مدور سمت راست و چپ

wwدمنده (فن)

راست و چپ پنل را در جهت عقربههای ساعت

با چرخاندن کلیدهای مدور در خالف جهت
عقربههای ساعت ،سرعت فن کاهش مییابد.

wwدکمه تهویه خودکار

با فشار این دکمه ،سیستم ایرکاندیشن خودکار

فعال میشود .پیشنهاد میکنیم دمای پیشفرض
سیستم را  24درجه سانتیگراد تنظیم کرده و
تنها در صورت لزوم و در شرایط خاص این
دما را تغییر دهید .دمای اتاق خودرو میتواند
از  18تا  32درجه سانتیگراد تنظیم شود .اگر
دما پایینتر از  18درجه تنظیم گردد عبارت LO
(دما پایین) نمایش داده شده و ایرکاندیشن با
حداکثر توان خنککنندگیاش فعالیت میکند.
اگر دما باالتر از  32درجه تنظیم شود عبارت
( HIدما باال) نمایش داده شده و ایرکاندیشن با
حداکثر توان گرمایشیاش فعالیت میکند.

در صــورت جــدا نشــدن باتــری خــودرو،
سیســتم خــودکار ایرکاندیشــن آخریــن دمــای

wwتنظیم دمای دو ناحیهای

با فشار این دکمه سیستم تنظیم دمای دو
ناحیهای فعال میشود .با چرخاندن کلیدهای
مدور سمت راست و چپ پنل میتوانید دمای
هوای خروجی از هر یک از دریچهها را به طور
جداگانه تنظیم کنید.

wwکلید حالت وزش هوا

این کلید را فشار دهید و سپس با چرخاندن دو
کلید مدور سمت راست و چپ پنل ،حالت وزش
هوا را به ترتیب از وزش به صورت ،به وزش به
صورت و پاها ،وزش به پاها و وزش به پاها و
برفکزدایی تغییر دهید.

wwوزش به صورت

در این حالت جریان هوا از دریچههای جنب
داشبورد خارج میشود.

wwوزش به صورت و پاها

در این وضعیت بخشی از جریان هوا از طریق
دریچههای جنب داشبورد و بخشی دیگر از
دریچههای کف خودرو خارج میشود.

در این حالت بیشتر جریان هوا از دریچههای
کف خودرو بیرون میآید .لطف ًا از قرار دادن هر
وسیلهای در زیر صندلیهای جلو اجتناب کنید
تا در مسیر حرکت جریان هوا به سمت عقب
خودرو اختاللی ایجاد نشود.

wwوزش به پاها و برفکزدایی

در این حالت بخشی از جریان هوا از طریق
دریچههای کف خودرو و بخشی دیگر به
شیشههای جلو و شیشه دربها میوزد تا عمل
برفکزدایی شیشهها انجام شود.

wwدکمه خاموش

با فشار این دکمه سیستم ایرکاندیشن به طور
کامل خاموش میشود.

wwبرفکزدای شیشه عقب

با فشار این دکمه برفکزدای شیشه عقب روشن
و خاموش میشود.

wwحالت گردش هوا داخل خودرو

با فعال بودن این حالت ،هوا از بیرون وارد
خودرو نمیشود .از این دکمه میتوانید در
مواقعی که نمیخواهید هوای بدبو یا آلوده
بیرون وارد خودرو شود ،یا وقتی میخواهید

کارکرد خودرو

سیستم خودکار ایرکاندیشن میتواند به
صورت اتوماتیک دما ،شدت و توزیع جریان
هوای خروجی از دریچهها را به شکلی تنظیم
کند که اتاق خودرو به دمایی مناسب و دلپذیر
برسد .این سیستم حتی شدت و زاویه تابش
خورشید را هم در محاسباتش لحاظ میکند.
با توجه به این قابلیتها ،نیازی به تنظیم دما به
صورت دستی نیست .با این وجود اگر تمایل
داشته باشید تنظیمات را به صورت دستی
انجام دهید ،سیستم خودکار ایرکاندیشن
غیرفعال میشود.

تنظیــم شــده را در حافظــه خــود ذخیــره میکنــد.
اگــر باتــری خــودرو جــدا شــود ،سیســتم بطــور
خــودکار دمــای پیشفــرض را روی  24درجــه
ســانتیگراد تنظیــم میکنــد.

wwوزش به پاها
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دمای داخل خودرو را سریعتر افزایش یا کاهش
دهید استفاده کنید .با فشار دکمه ،سیستم
روشن و خاموش میشود.
استفاده طوالنیمدت از این حالت میتواند
موجب بخار گرفتن شیشهها گردد .در این مواقع
باید حالت برفکزدایی ایرکاندیشن را فعال کنید.

در مواقعی که با سرعت باال میرانید ،در صورت
روشن بودن حالت گردش هوای بیرون خودرو،
جریان هوا از بیرون وارد خودرو میشود.
طبیعی است که در این شرایط شدت هوای
خروجی از دریچهها با شدت تنظیم شده توسط
شما مغایرت پیدا کند .در این مواقع بهتر است
حالت گردش هوای داخل خودرو را فعال کنید.

wwحالت برفکزدایی
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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در این حالت بیشتر جریان هوا به سمت شیشه
جلو شیشه دربها هدایت میشود تا عمل
برفکزدایی از شیشهها انجام گیرد.

wwکولر

با فشار این دکمه کولر روشن و خاموش
میشود .با یک بار فشردن کلید ،چراغ نشانگر
روی دکمه روشن شده و کولر فعال میشود.
با فشردن مجدد کلید ،کولر خاموش میشود.

در فصول گرم بهتر است پیش از روشن کردن
کولر ،برای چند دقیقه شیشهها را پایین بکشید
تا هوای گرم از اتاق خودرو خارج شود .سپس
شیشهها را باال برده و کولر را روشن کنید .با
این روش خودرو سریعتر خنک شده و بازده
سیستم خنککننده نیز باال میرود.

در موارد زیر کولر کار نمیکند:
 خودرو خاموش باشد.
 دمنده هوا دچار مشکل شده باشد.
 دمای هوای بیرون از  3درجه سانتیگراد
پایینتر باشد.
 دمای مایع خنککننده موتور خیلی باال رفته باشد.
 فیوز سیستم خنککننده دچار اشکال شده باشد.
 برای رفع عیب سیستم ایرکاندیشن ،حتم ٌا
به نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور
مراجعه کنید.

wwبخارزدایی و برفکزدایی

استفاده صحیح از سیستم ایرکاندیشن از
تشکیل بخار و برفک روی شیشهها جلوگیری
میکند .با این وجود برای برفکزدایی
از شیشههای جلو میتوانید از دو حالت
برفکزدایی و بخارزدایی شیشهها استفاده
کنید .در حالت بخارزدایی ،بخار و رطوبت روی

شیشهها گرفته میشود .در حالت برفکزدایی،
بخارزدایی و برفکزدایی از شیشهها با سرعت
بیشتری انجام میگیرد.

wwحالت برفکزدایی

در این حالت جریان هوا به سمت شیشه جلو و
شیشه دربها هدایت میشود .برای بخارزدایی
از شیشهها ،کولر باید روشن باشد .هر چه
دمای هوای خروجی پایینتر و شدت آن بیشتر
باشد ،بخارزدایی سریعتر انجام میشود.

به منظور برفکزدایی سریعتر و موثرتر ،با فعال
شدن این حالت سیستم بطور خودکار کولر را
روشن کرده و حالت ورود هوای بیرون فعال
میشود .در صورتی که این امر مطابق میل شما
نیست ،میتوانید کلید گردش هوای داخل خودرو
را فشرده و همچنین کولر را خاموش کنید.

wwبخارزدای شیش ه عقب و آینه بغل

خودروی شما به بخارزدای شیشه عقب مجهز
است .این سیستم با استفاده از سیمهای
گرمازا بخار را از سطح شیشه پاک میکند.
پیش از استفاده از بخارزدای شیشه عقب،
اگر برف روی شیشه جمع شده آن را از سطح
شیشه پاک کنید.

ííبخارزدایی و برفک زدایی

wwبخارزدای شیشه عقب

با فشار این دکمه بخارزدای شیشه عقب روشن
و خاموش میشود .روشن بودن چراغ نشانگر
روی این دکمه ،فعال بودن بخارزدای شیشه
عقب را نشان میدهد .بخارزدای شیشه عقب
تنها در صورت روشن بودن موتور کار میکند.
اگر تا  20دقیقه بعد از فعال کردن بخارزدای
شیشه عقب آن را خاموش نکنید ،به صورت
خودکار خاموش میشود.

توجه
از تماس اشیای تیز با سطح داخلی شیشه عقب
اجتناب کنید .هر گونه آسیبی که از این طریق به
سیمهای گرمازا وارد آید ،تحت پوشش گارانتی
نمیباشد .همچنین از چسباندن اشیای تزیینی یا
برچسبها روی سیمهای گرمازا اجتناب کنید.

اخطار

wwفیلتر سیستم ایرکاندیشن

فیلتر مشبک سیستم ایرکاندیشن که در قسمت
زیرین شیشه جلو قرار گرفته است با کارکرد
قوی مانع ورود مواد مضر و گرد و غبار به
داخل خودرو میشود .این فیلتر قابل تعویض
است .در صورتی که حجم هوای ورودی کاهش

توجه
 فیلتر هوای آلوده بطور مستقیم هوای ورودی
موتور را تحت تاثیر قرار داده و میتواند موجب
از کار افتادن ،استهالک زودرس و کاهش عمر
مفید موتور شود.
 اگر معموال ً در جادههای خاکی تردد میکنید،
باید در فواصل زمانی کوتاهتر گرد و خاک جمع
شده روی فیلتر را تمیز کرده و در صورت لزوم
فیلتر را تعویض نمایید.
 استفاده از فیلترهای هوای متفرقه و غیراصل
میتواند موجب ورود گرد و غبار و هوای آلوده
به درون موتور و استهالک زودهنگام آن شده و
همچنین عملکرد سیستم کنترل گازهای آالینده
اگزوز را با اشکال مواجه کند.
 از آنجا که کنترل و تعویض فیلتر هوا تکنولوژی
خاصی را میطلبد ،پیشنهاد می کنیم این کار
را در نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور
انجام دهید.

کارکرد خودرو

نداشتن دید کافی میتواند منجر به بروز تصادف
و آسیبدیدگی یا حتی مرگ راننده و سرنشینان
خودرو شود .در نتیجه بسیار مهم است که پیش از
استفاده از خودرو ،روش کار با سیستم برفکزدا و
بخارزدای شیشهها را بطور کامل یاد گرفته باشید.

 در صورتی که حالت گردش هوا درون خودرو
فعال باشد ،هوای تازه از بیرون وارد خودرو
نمیشود .در این مواقع اگر سیستم خنککننده را
خاموش کنید ،شیشهها به سرعت بخار میگیرند.
این امر به باال رفتن خطر تصادف میانجامد.
 در مواقعی که خودرو را در گاراژ یا محلی با
تهویه نامناسب پارک کردهاید ،حالت گردش
هوای درون خودرو را فعال کنید تا از ورود دود
اگزوز به داخل خودرو و مسمومیت احتمالی
جلوگیری شود.
 هوای آلوده درون خودرو میتواند منجر به
خستگی زودهنگام راننده شده و خطر تصادف
را افزایش دهد .لطف ًا در صورت عدم نیاز ،حالت
گردش هوای داخل خودرو را خاموش کنید.
 پیشنهاد میشود در فصول سرد سال از حالت
وزش هوا به پاها یا وزش به پاها و برفکزدایی
شیشهها استفاده کنید .وزش مستقیم باد گرم
به صورت میتواند موجب خوابآلودگی و عدم
تمرکز راننده شود.

چشمگیر داشته و یا اگر فن دمنده صدای زیادی
تولید میکند ،فیلتر را تعویض کنید.

89

 ííآنتن شیشه جلو

آنتن رادیو در جلوی شیشه جلو قرار گرفته
است .مراقب باشید توری شبکهای آینه آسیب
نبیند .در غیر این صورت سیگنالهای رادیو
دچار اختالل میشود.

 ííسیستم صوتی
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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پیکربندی سیستمهای صوتی همانند پیکربندی
خودروها ،متفاوت است .برای استفاده از
سیستم صوتی به دستورالعملهای پخشکننده
 CD/DVD/MP5خودرو مراجعه کنید.
برای مدلهای مجهز به پخشکننده ،CD
نمایشگر ساعت و تنظیم ساعت به ترتیب زیر
است:

 نمایشگر ساعت :در صفحه نمایشگر مرکزی
سیستم صوتی قرار گرفته است.
 تنظیم ساعت :انگشت خود را روی کلید CLK
گذاشته و نگه دارید .ساعت چشمک می زند .با
فشردن دکمه و ساعت را تنظیم کنید .یک
بار دکمه  CLKرا فشار دهید تا ساعت ذخیره
شده و دقیقه شروع به چشمک زدن کند .مجدد ًا
با فشار دکمههای و دقیقه را تنظیم کنید.
سپس انگشت خود را روی دکمه  CLKگذاشته
و نگه دارید .همچنین میتوانید برای  5ثانیه به
کلیدها دست نزنید تا ساعت ذخیره شود.
در مدل مجهز به  ،DVD/MP5نمایش ساعت در
نمایشگر  DVD/MP5انجام میشود .برای تنظیم
ساعت به دستورالعمل مربوطه مراجعه کنید.

wwسیستم بلوتوث خودرو

برای اطالع از جزئیات این سیستم به
دستورالعمل مربوطه مراجعه کنید.

wwسیستم GPS

برای اطالع از جزئیات این سیستم به
دستورالعمل مربوطه مراجعه کنید.

ííاقدامات احتیاطی مربوط به باربند سقفی

 .1پیش از استفاده از باربند ،صفحه عرضی را به
وسیله گیره بر روی آن نصب کنید تا از تماس
مستقیم بار با سقف خودرو جلوگیری شود.
محل اتصال باید بر روی میله آلومینیومی باشد.
بخش اتصال باربند باید با پوشش مناسب
پوشانده شود تا از ایجاد خراش بر روی الیه
رنگ جلوگیری کند.
 .2وزن بار باید حداکثر  40کیلوگرم باشد.
 .3بار باید در وسط باربند قرار گیرد تا وزن به
طور یکسان و متعادل به روی آن توزیع شود.
 .4بار نباید خیلی عقب قرار گیرد .در غیر این

صورت در باز شدن صندوق عقب اختالل ایجاد
میکند .در مدلهای مجهز به پنجره سقفی ،دقت
کنید باز شدن پنجره سقفی دچار اخالل نشود.
 .5بار باید به موازات سقف قرار گیرد تا اصطکاک
با باد کمتر شده و در مصرف سوخت
صرفهجویی شود.
 .6مطمئن شوید بار محکم به روی باربند ثابت
شده و حرکت نکند.
 .7در نظر داشته باشید هنگام استفاده از باربند
مرکز ثقل خودرو تغییر کرده و به هنگام
رانندگی در سرعتهای باال و در زمان پیچیدن
و ترمز کردن باید بیشتر دقت کنید.

wwپدال گاز ،پدال کالچ و پدال ترمز

خود خودداری کنید زیرا ممکن است به زیر
پدال بروند و کنترل خودرو دچار مشکل شود.
از زیرپاییهای یا کفپوشهای فاقد کارکرد
ضدلغزش که میتوانند به راحتی لوله شده یا
زیر پدال بلغزند استفاده نکنید.

 wwوضعیتهای مختلف سوییچ و کارکرد آنها

ممکن است در صورت وجود نقص در سیستم
ترمز ،محدوده حرکت پدال ترمز بیشتر شده و
مجبور شوید بیش از قبل پای خود را بر روی
آن فشار دهید.
همه پدالها باید بتوانند به نرمی و بدون مانع
به طور کامل فشرده شوند .بنابراین فقط از
کفپوشهای با کارکرد ضدلغزش استفاده کنید.

اخطار
از قرار دادن هر گونه شیء در زیر پاهای خود
خودداری کنید زیرا ممکن است در مواقع اضطراری
یا هنگام ترمز کردن مانع کارکرد پدالهای کالج،
سرعت و ترمز شود.

سوییچ استارت در سمت راست ستون فرمان
قرار گرفته و دارای چهار وضعیت متفاوت است:

 ( LOCKقفل)
در این وضعیت امکان وارد کردن و خارج کردن
کلید استارت وجود دارد .برای خارج کردن کلید
از سوییچ بعد از توقف خودرو ،آن را در خالف
جهت عقربههای ساعت چرخانده و در وضعیت
قفل قرار دهید سپس خارج کنید .در انتها غربیلک
فرمان را آنقدر بچرخانید تا صدای قفل شدن
آن شنیده شود .با قفل کردن غربیلک فرمان
امکان به سرقت رفتن خودرو کاهش مییابد.

کارکرد خودرو

پدالها باید نرم و بدون هیچگونه مانعی
حرکت کنند .از قرار دادن اشیا در زیر پای

ííسوییچ استارت
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گاهی ممکن است کلید را درون سوییچ
استارت قرار دهید ولی برای بردن آن به
وضعیتهای دیگر دچار مشکل شوید و
کلید نچرخد .در این مواقع کمی غربیلک
فرمان را بچرخانید .ممکن است سیستم
قفل فرمان درگیر شده باشد.

 ( ACCتجهیزات جانبی)
با قرار داشتن کلید در این وضعیت سیستم
صوتی و فندک خودرو کار میکنند .پیشنهاد
میکنیم از تجهیزات برقی خودرو برای مدت
زمان طوالنی در وضعیت خاموش بودن
موتور استفاده نکنید .در غیر این صورت
امکان خالی شدن شارژ باتری وجود دارد.

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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 ( ONروشن)
با قرار گرفتن سوییچ در وضعیت ON
چراغهای نشانگر مربوطه بر روی صفحه
نمایشگر برای چند ثانیه روشن شده و همه
تجهیزات خودرو در وضعیت آماده به کار قرار
میگیرند .در هنگام حرکت خودرو ،کلید در این
وضعیت باقی میماند .اگر به هنگام خاموش
بودن موتور کلید برای مدت طوالنی در این
وضعیت قرار بگیرد شارژ باتری تخلیه میگردد.

 ( STARTاستارت موتور)
فقط برای راهاندازی موتور کلید در این وضعیت

قرار میگیرد .با روشن شدن موتور ،به طور
خودکار به وضعیت ( ONروشن) برمیگردد.

توجه
در صورت خاموش شدن غیرطبیعی موتور ،کلید
را در وضعیت  ACCقرار داده و سپس مجددا ً
استارت بزنید .در غیر این صورت ممکن است
موتور روشن نشود.

ííاستارت زدن موتور

wwدر خودروهای با گیربکس معمولی

 .1قبل از استارت موتور در خودروهای با گیربکس
معمولی ،ابتدا دنده را خالص کنید.
 .2پدال کالج را تا انتها فشار دهید.
 .3با اطمینان از اینکه پای شما بر روی پدال
کالج قرار دارد ،سوییچ خودرو را در وضعیت
استارت قرار داده و  10ثانیه نگه دارید تا موتور
روشن شود.
 .4با روشن شدن موتور کلید را رها کنید تا در
وضعیت ( ONروشن) قرار گیرد .هرگز اجازه
ندهید استارتر و موتور با هم کار کنند.
 در خودروهای مجهز به دنده اتوماتیک

 .1پا را روی پدال ترمز گذاشته و دسته دنده را در
وضعیت  Pقرار دهید.
 .2سوییچ را در وضعیت استارت قرار دهید تا
موتور به کار بیفتد .اگر موتور استارت نخورد،
ظرف  10ثانیه مجدد استارت بزنید.
 .3با روشن شدن موتور ،پا را همچنان روی پدال
ترمز نگاه دارید تا دور موتور به محدوده عادی
 1000دور بر دقیقه برسد .سپس دنده را به
وضعیت دلخواه منتقل کنید.
 .4برای حرکت خودرو ،پا را به آرامی از روی
پدال ترمز بردارید .وقتی خودرو به آرامی به راه
افتاد میتوانید برای افزایش سرعت پدال گاز
را فشار دهید.

توجه
 بعد از خاموش کردن موتور و حتی با قرار
گرفتن سوییچ در وضعیت خاموش ،ممکن
است فن برای مدتی کوتاه همچنان به حرکت
ادامه دهد .این زمان ممکن است به ده دقیقه
هم برسد.
 با روشن شدن موتور وقتی هنوز موتور سرد
است ممکن است برای مدتی کوتاه سر و
صدای زیاد ناشی از دوران از آن شنیده شود.
 در وضعیــت پــارک خــودرو موتــور خــودرو

نبایــد بــه مــدت طوالنــی روشــن باشــد .هــر چــه
ســریعتر ترمــز دســتی را آزاد کــرده و حرکــت
کنیــد.
 تا موتور به دمای مناسب نرسیده از رانندگی با
سرعت باال خودداری کنید.
 خودروهای مجهز به کاتالیزور اگزوز را با بکسل
کردن بیش از  50متر راهاندازی نکنید .ممکن
است سوخت مصرفنشده به داخل کاتالیزور
رفته و به آن آسیب بزند.
 قبل از هل دادن و بکسل کردن خودرو برای
راهاندازی موتور ،از باتری یک خودروی دیگر
برای روشن کردن موتور کمک بگیرید .برای
جزئیات بیشتر به بخش «استارت اضطراری
موتور» مراجعه کنید.
 اگر در هنگام رانندگی موتور خاموش کرد یا
عملکرد عادی نداشت ،سرعت را کم کرده و به
نزدیکترین تعمیرگاه مجاز شرکت کرمانموتور
مراجعه کنید.

wwحرکت

 به مدت طوالنی سوییچ را در وضعیت استارت
نگه ندارید.

اخطار
 در زمــان کارکــرد موتــور و حتــی تــا دقایقــی
پــس از خامــوش کــردن آن ،لولــه اگــزوز حــرارت
باالیــی تولیــد میکنــد کــه میتوانــد موجــب
آتشســوزی شــود .هرگــز خــودرو را روی
برگهــای خشــک ،چمــن یــا هــر مــاده قابــل
اشــتعال دیگــری پــارک نکنیــد.
 اگزوز همه خودروها حرارت باال تولید میکند.
از دست زدن به اگزوز اجتناب کنید زیرا خطر
سوختگی به دنبال دارد.
 از نصب هرگونه محافظ اضافی به کف خودرو
یا اعمال مواد ضد زنگ به لوله اگزوز ،ابزار
کنترل گازهای آالینده و عایق حرارتی اجتناب
کنید .از جدا کردن عایق حرارتی اطراف لوله
اگزوز اجتناب کنید.
 گازهای خروجی از موتور حتی در صورتی که
با استانداردهای تایید شده جهانی مطابقت

کارکرد خودرو

توجه

 اگــر خــودرو وارد آب شــده و آب بــه درون لولــه
اگــزوز نفــوذ کــرد ،موتــور را خامــوش نکنیــد.
خــودرو را در دنــده پاییــن قــرار داده و هــر چــه
ســریعتر از آب خــارج کنیــد تــا بــه کاتالیــزور
آســیب نرســد.

داشته باشند ،مضر و آالینده هستند .هر گاه
بوی دود اگزوز را داخل اتاق خودرو احساس
کردید ،به سرعت شیشهها را پایین بکشید.
 در شرایط اضطراری خودرو میتواند از
چالههای آب با عمق حداکثر  200میلیمتر عبور
کند .در این مواقع سرعت نباید از  10کیلومتر
بر ساعت بیشتر باشد .به آرامی و با دنده پایین
از چاله آب عبور کنید زیرا ورود آب از طریق
لوله اگزوز به موتور میتواند به اجزای موتور
آسیب جدی برساند.
 اگر درون جاده چالههای عمیق آب وجود دارد،
از راندن با سرعت باال اجتناب کنید .اگر موتور
درون چاله آب خاموش شد ،از استارت زدن
خودداری کنید .این کار میتواند به آسیب جدی
موتور بیانجامد.
 وقتی خودرو را در دماهای پایین روشن
میکنید ،این احتمال وجود دارد که خودرو
به طور ناگهانی به سمت جلو حرکت (یا به
اصطالح پرش) کند .جدا ً توصیه میکنیم پیش
از استارت زدن پا را روی پدال کالچ قرار دهید.
در این مواقع پدال کالچ به آرامی به موقعیت
اولیه برمیگردد و مشکلی در عملکرد سیستم
کالچ ایجاد نمیشود.
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اگر دسته دنده در وضعیت  Pقرار نگیرد،
نمیتوانید موتور را خاموش کنید.

ííاستارت موتور بدون استفاده از کلید

wwاستارت موتور

برای استارت موتور بیش از  10ثانیه کلید
استارت را فشار ندهید.

با فشار این دکمه بدون نیاز به کلید ،دستور
روشن و خاموش کردن موتور به سیستم
ارسال میشود.
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 استارت عادی :پدال ترمز را نگه داشته و دنده
را در وضعیت  Pقرار دهید .وقتی چراغ نشانگر
روی دکمه استارت به رنگ سبز درآمد ،دکمه را
فشار دهید .موتور روشن میشود.
 استارت اضطراری :هنگامی که باتری کلید
هوشمند آنقدر خالی شده که توان کارکرد عادی
ندارد ،کلید را در محدوده تشخیص آنتن یدکی
قرار داده ،پدال ترمز را نگه داشته و دسته دنده
را در وضعیت  Pقرار دهید .وقتی چراغ نشانگر
روی دکمه استارت به رنگ سبز درآمد ،دکمه را
فشار دهید .موتور روشن میشود.

روشن شدن چراغ زرد رنگ روی دکمه استارت
به این معناست که شرایط برای استارت موتور
فراهم نیست .در این مواقع پا را روی پدال ترمز
نگه داشته ،دسته دنده را به وضعیت Pبرده و
دوباره استارت بزنید.

 تغییر وضعیت سوییچ استارت
در شرایطی که کلید را همراه دارید ،دسته
دنده را در وضعیت  Pقرار داده و پدال ترمز
را فشار ندهید .یک بار بصورت لحظهای کلید
استارت را فشار دهید .با هر بار فشار کلید،
سوییچ از وضعیت  ACCبه  ONو سپس OFF
تغییرحالت میدهد.

هنگامــی کــه ســوییچ در وضعیــت  ACCو ON
قــرار دارد ،چــراغ نشــانگر دکمــه اســتارت بــه رنــگ
کهربایــی درمیاید.

برای استارت اضطراری ،دسته دنده را در
وضعیت  Pقرار داده و بدون نگه داشتن پدال
ترمز ،کلید استارت را به مدت  15ثانیه فشار دهید.
در مواقع زیر کلید استارت عمل نمیکند:

 .1کلید هوشمند داخل خودرو نباشد.
 .2در اطـراف خـودرو تجهیزاتـی وجـود داشـته
باشـد کـه امـواج قـوی الکترومغناطیـس تولیـد
میکننـد .مثـل نیروگاههـای بـرق ،ایسـتگاههای
رادیویـی و غیـره.
 .3کلید هوشمند به یک جسم فلزی چسبیده یا با
اجسام فلزی احاطه شده باشد.

wwخاموش کردن موتور

بعد از توقف خودرو ،دسته دنده را در وضعیت
 Pقرار دهید .سپس دکمه استارت را فشار دهید
تا موتور خاموش شود.

برای خاموش کردن اضطراری موتور ،دکمه
استارت را به مدت سه ثانیه نگاه داشته یا در
عرض سه ثانیه سه بار آن را فشار دهید.

گذاشته و به دنده  1یا دنده عقب بروید.
  .4از دسته دنده به عنوان جای دست خود
استفاده نکنید .در غیر این صورت ماهک
گیربکس آسیب میبیند.
  .5به هنگام تعویض دنده پدال کالچ را کامل
فشرده و سپس به آرامی رها کنید.

اخطار
اگر در هنگام حرکت خودرو موتور را خاموش
کنید ،سیستم کمکی فرمان از کار میافتد و
چرخاندن غربیلک فرمان به سختی انجام میشود.

اخطار
موتور را در محیط دربسته و بدون تهویه روشن
نکنید .مونوکسید کربن گازی بیبو است اما
استنشاق آن میتواند مسمومیت شدید و مرگ را
به دنبال داشته باشد.

 ííگیربکس

wwگیربکس معمولی  6وضعیته

  .1قبل از دنده عقب گرفتن خودرو را متوقف
کرده و حداقل برای  3ثانیه صبر کنید .رفتن
به دنده  Rدر هنگام حرکت خودرو به گیربکس
آسیب میزند.
  .2در دماهای پایین ،وقتی هنوز روانکننده
گیربکس به میزان کافی گرم نشده ،ممکن
است حرکت دستهدنده به سختی انجام شود.
این موضوع طبیعی است و آسیبی به گیربکس
نمیرسد .در دماهای پایین ،بازگشت پدال کالج
هم کندتر انجام میشود که طبیعی است و
تاثیری بر کارکرد کالج نخواهد داشت.
  .3گاهی اوقات اگر رفتن به دنده یک به سختی
انجام میشود ،دنده را خالص کرده ،پا را از
روی کالج بردارید .مجدد پا را بر روی کالج

 از چسباندن هر شی تزیینی به قاب محافظ
جعبه دنده اجتناب کنید .این امر میتواند به
استهالک زودهنگام و خرابی بیانجامد.
 قبل از دنده عقب گرفتن خودرو را کامال ٌ متوقف
کرده ،و برای  3ثانیه پا را روی پدال کالچ قرار
دهید.
 در موتورهای توربوشارژ ،حداکثر توان موتور
و مصرف بهینه سوخت زمانی اتفاق میافتند
که موتور با توان  2000دور در دقیقه فعالیت
میکند .در نتیجه پیشنهاد میکنیم وقتی موتور
با توان  2000دور در دقیقه فعالیت میکند دنده
را به دنده  3و  4تغییر دهید.
 انتخاب دنده اشتباه میتواند موجب از دست
رفتن کنترل خودرو و بروز سانحه شود.
 پیش از تعویض دنده گاز ندهید.

کارکرد خودرو

الگوی قرارگیری  6دنده گیربکس بر روی
دستهدنده حک شده است .برای قرار دادن
دسته دنده در وضعیت ( Rدنده عقب) ،قفل
دنده عقب را که در زیر دستهدنده قرار دارد باال
کشیده ،سپس دستهدنده را به موقعیت  Rببرید.

توجه

توجه
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 اگر موتور روشن بوده و دسته دنده در هر
وضعیتی غیر از پارک قرار داشته باشد ،با
برداشتن پا از روی پدال ترمز ،خودرو به حرکت
درمیآید.
 هنگامی که موتور با سرعت باال در حال فعالیت
است (بیش از  5000دور در دقیقه) تعویض
ناگهانی به دو دنده پایینتر غیرمجاز بوده و
میتواند به موتور آسیب برساند.
 به منظور پیشگیری از استهالک زودهنگام کالچ،
از فشردن ممتد پدال کالچ در هنگام رانندگی
اجتناب کنید .برای متوقف کردن خودرو در
مسیرهای سرباالیی ،پشت چراغ راهنمایی و
موارد اینچنینی از پدال کالچ استفاده نکنید.

اخطار
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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پیــش از تــرک صندلــی راننــده از درگیــر شــدن
کامــل ترمــز پــارک و خامــوش بــودن موتــور
اطمینــان حاصــل کنیــد.
اگر دسته دنده در هر یک از دندههای حرکت
قرار داشته باشد ،به محض روشن شدن موتور
خودرو شروع به حرکت میکند.
به هنگام پارک خودرو در سرباالییها ،عالوه بر

درگیر کردن ترمز پارک ،دسته دنده را در دنده
 1قرار دهید .برای پارک در سرازیریها ،عالوه
بر درگیر کردن ترمز پارک ،دسته دنده را در
وضعیت دنده عقب قرار دهید.

ííدنده عوض کردن
wwسرعت پیشنهادی برای تعویض دنده

دنده

سرعت پیشنهادی
(کیلومتر بر ساعت)

2-1

15

4-3

50

3-2

5-4

6-5

35

70

100

تعویض دنده بر اساس جدول پیشنهادی کیفیت
رانندگی را افزایش داده و موجب مصرف بهینه
سوخت میشود.
دقت کنید که تعویض دنده در دور موتور
مناسب صورت گیرد .برای تعویض دنده به
دندههای پایینتر ،ابتدا به تدریج دور موتور را
پایین بیاورید سپس دنده عوض کنید.

تعویض دنده صحیح موجب مصرف بهینه
سوخت و بهبود عمر عملکردی موتور میشود.

هنگامی که سرعت خودرو بسیار باالست ،دنده
را در وضعیت خالص قرار ندهید .این کار به
موتور آسیب میزند.

اخطار
 تعویض دنده به دنده عقب در هنگام حرکت
خودرو غیرمجاز بوده و به دنده آسیب میرساند.
 برای تعویض دنده به دندههای پایینتر باید
حتما ً در ابتدا به تدریج سرعت خودرو و دور
موتور را پایین بیاورید .در غیر این صورت
کالچ و دنده آسیب جدی میبینند.
 در مسیرهای شیبدار از نیمکالچ گرفتن مکرر
اجتناب کنید .این کار به استهالک زودهنگام
کالچ منجر میشود.
 برای پایین رفتن از مسیرهای شیبدار خودرو
را در دنده پایین قرار داده و سرعت را پایین
آورید .در غیر این صورت ،ترمزهای مکرر
موجب داغ کردن و حتی خرابی ترمز میشود.

wwگیربکس اتوماتیک

با حرکت دادن دسته دنده به سمت راست
میتوانید آن را از وضعیت  Dبه  Mتغییر دهید.

( Pwwپارک)

قبل از روشن کردن موتور مطمئن شوید
دستهدنده در این وضعیت قرار گرفته است.
برای خاموش کردن موتور ،ترمز الکترونیکی
پارک را درگیر کرده (کلید  EPBرا فشار دهید)
سپس به دنده Pبروید.

با قرار گرفتن سوییچ استارت در وضعیت ،ON
چراغ نشانگر وضعیت دسته دنده را بر روی
صفحه نمایشگر نشان میدهد.
برای تعویض دنده از وضعیت به  Pبه دندههای
حرکت ،باید پا را روی پدال ترمز گذاشته و
دکمه روی دستهدنده را نیز فشار دهید.

برای رفتن به دندههای دیگر ،پا را از روی پدال
گاز برداشته و بر روی پدال ترمز قرار دهید.
همزمان دکمه کنار دستهدنده را فشار دهید.

توجه

اخطار
ترک کردن خودرو در شرایطی که ترمز دستی
کشیده شده اما دسته دنده در وضعیت  Pقرار
نگرفته بسیار خطرناک است .در این شرایط امکان
حرکت کردن خودرو و وقوع حادثه وجود دارد.
حتی اگر خودرو را در محلی صاف و بدون شیب
پارک کردهاید ،دستهدنده را در وضعیت  Pقرار
داده و ترمز دستی را بکشید تا از حرکت ناخواسته
خودرو جلوگیری شود.

کارکرد خودرو

 تا زمانی که خودرو کامال ً متوقف نشده به دنده P
نروید .در غیر این صورت گیربکس آسیب میبیند.
 برای رفتن به دندههای دیگر باید ابتدا پدال ترمز را
فشار داده و دکمه روی دستهدنده را نیز بفشارید.
 در مواردی همچون ترافیکهای سنگین که
خودرو مکررا ٌ توقف کرده و حرکت میکند،
امکان داغ کردن دنده وجود دارد .در این مواقع
باید به سرعت خودرو را در محلی امن متوقف
کرده و دنده را در وضعیت  Pقرار دهید .چند
دقیقهای صبر کنید تا سیستم خنک شود .سپس

موتور را خاموش کرده و مجددا ٌ روشن کنید.
اگر چراغ هشدار مربوط به داغ کردن گیربکس
روشن شد ،به سرعت موتور را خاموش کرده
و صبر کنید تا گیربکس خنک شود .استارت
زدن خودرو در زمان داغ کردن گیربکس به آن
آسیب میرساند .در این مواقع بهتر است هر
چه سریعتر با تعمیرگاههای مجاز کرمانموتور
تماس بگیرید تا برای رفع عیب اقدام کنند.
 رفتن به دنده  Pدر هنگام حرکت خودرو به
گیربکس آسیبی میرساند که تحت پوشش
گارانتی قرار نمیگیرد.
 هرگز در مواقعی که دسته دنده قفل شده و پدال
ترمز گیر کرده است ،به تعویض دنده اصرار نکنید.
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( Rwwدنده عقب)

از وضعیت  Rبرای دنده عقب گرفتن استفاده
میشود .پیش از دنده عقب گرفتن توقف کامل
کنید .پیش از رفتن به دنده عقب از دنده خالص،
ضامن کنار دستهدنده را فشار دهید.

توجه
پیش از رفتن به دنده عقب یا رفتن از دنده عقب
به دنده دیگر ،باید توقف کامل انجام شود .رفتن
به دنده عقب در هنگام حرکت خودرو به گیربکس
آسیب شدید میزند که شامل گارانتی نمیگردد.

( N wwخالص)
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در این وضعیت چرخها و گیربکس آزاد هستند.
برای روشن کردن مجدد موتور خاموششده
یا برای درجا کار کردن موقت موتور از دنده
خالص استفاده میشود .قبل از ترک خودرو
دنده را به وضعیت  Pببرید .پیشنهاد میشود
برای رفتن از دنده خالص به دندههای باالتر،
پا را بر روی پدال ترمز قرار دهید .هنگامی
که خودرو به وسیله خودروهای دیگر بکسل
میشود ،دنده باید در وضعیت خالص باشد.

توجه
 راننده هرگز نباید در شرایطی که موتور روشن
بوده و دنده در وضعیت حرکت قرار دارد،
صندلیاش را ترک کند .اگر به هر دلیل مجبورید
در حال روشن بودن موتور از خودرو خارج
شوید ،حتما ً ابتدا ترمز پارک را درگیر کرده
یا دکمه  EPBرا فشرده و دسته دنده را در
وضعیت  Pقرار دهید.
 از حرکت خودرو در وضعیت خالص به
خصوص هنگام خاموش بودن موتور اجتناب
کنید .در غیر این صورت گیربکس روغنکاری
نشده و آسیب میبیند.
 در هنگام پایین آمدن از مسیرهای شیبدار،
هرچه شیب تندتر باشد باید دنده پایینتری را
برای رانندگی انتخاب کنید .از خالص کردن
خودرو در سرپایینیها خودداری کنید.
 خاموش کردن موتور و رانندگی در دنده خالص
به مدت طوالنی و همچنین بکسل کردن خودرو در
وضعیت خالص و موتور خاموش با سرعت باال ،به
شدت به سیستم دنده اتوماتیک آسیب میرساند.
 اگرتصادفا ًهنگامرانندگیدستهدندهرادروضعیت
خالص قرار دادید به سرعت پایتان را از روی پدال
گاز بردارید .وقتی موتور به سرعت درجا رسید،
دنده را به یکی از دندههای حرکت عوض کنید.

 اگر دستهدنده برای بیش از دو ثانیه در وضعیت
خالص قرار بگیرد ،قفل میکند .برای تعویض
دنده به  Dیا  Rباید ابتدا پدال ترمز را فشرده
و نگه دارید.

اخطار
تغییر وضعیت دنده از خالص به  Dوقتی دور
موتور باالست بسیار خطرناک است .با این کار
خودرو ناگهان به جلو پریده و ممکن است باعث
ایجاد خسارت گردد .مگر اینکه در هنگام انجام این
کار ،پا بر روی پدال ترمز قرار داشته باشد.

( Dwwدنده درایو)

هنگام رانندگی عادی دنده را در این وضعیت
قرار دهید .گیربکس در  6وضعیت مختلف
تغییر میکند.

توجه
اگر برای تغییر دنده محدودیت اعمال شده باشد،
حتی با رسیدن به حداکثر سرعت مجاز برای
دنده انتخابی ،خودرو به دنده باالتر نمیرود .در
این مواقع گاز دادن بیشتر هم موجب تغییر دنده
نخواهد شد.

هنگامی که موتور خاموش است و دنده در وضعیت
 Dقرار دارد ،نمایشگر فقط عبارت  Dرا نشان داده
و عدد دنده انتخابی نشان داده نمیشود .با روشن
شدن موتور ،عالوه بر حرف  Dعدد دنده پیش رو
نیز به نمایش درمیآید.

(SPORT) Sww

در این وضعیت گیربکس آزادانه از دندهای به
دنده دیگر میرود .هنگامی که تعویض دنده با
تاخیر مواجه میشود ،موتور مدت زیادی در
دنده پایینتر مانده و در نتیجه سرعت زیاد و
گشتاور باال تولید میگردد .بنابراین قدرت
موتور افزایش مییابد .از آنجایی که وضعیت S
تغییر دنده به دنده باالتر را تا زمان رسیدن به
دور موتور بهینه به تاخیر میاندازد ،با استفاده
از این دنده سرعت خودرو باالتر میرود.
همینطور الگوی تزریق سوخت به موتور تغییر
کرده و مصرف سوخت افزایش مییابد.

توجه

تعویض دنده

فشردن
دکمه دسته
دنده

R --> N

-

-

N --> D

-

*

D --> S

*

-

P --> R

S --> D

*

فشردن
پدال ترمز
*

D --> N

-

-

N --> R

*

*

R --> P

*

-

R -> N-> D
D -> N-> R

*

نکته

-

هنگامی که سرعت خودرو زیر  5کیلومتر بر
ساعت بوده و بیش از دو ثانیه در وضعیت
خالص بوده ،پدال ترمز را فشار دهید.

هنگامی که سرعت خودرو زیر  5کیلومتر بر
ساعت بوده و بیش از دو ثانیه در وضعیت
خالص بوده ،پدال ترمز را فشار دهید.

-

-

* الزم است انجام شود

 -الزم نیست انجام شود

کارکرد خودرو

با رانندگی در وضعیت  ،Sمصرف سوخت به شدت
افزایش مییابد .پیشنهاد میکنیم در رانندگیهای
روزمره از وضعیت  Dاستفاده کنید.

( Mwwدنده دستی)

با تعویض دنده از  Dبه  ،Mتغییر دنده به صورت دستی انجام میگیرد .برای تعویض دنده کافیست
دسته دنده را به آرامی در جهت  +یا – حرکت داده و رها کنید .در این شرایط برای تغییر دنده نیازی
به فشردن پدال ترمز یا فشردن دکمه روی دسته دنده نخواهید داشت.
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ííتوربو شارژر

در صورتی که خودرویتان به توربوشارژر مجهز
است ،اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:

  بعد از استارت ،اجازه دهید موتور  30ثانیه درجا
کار کند تا روانکاری توربوشارژر انجام شود.
 هنگامی که موتور در دور باال کار میکند به آن
نزدیک نشوید .توربوشارژر در این مواقع بسیار
داغ است و ممکن است سوختگی ایجاد کند.
 هنگام پارک خودرو ترمز دستی را درگیر کرده
(یا کلید  EPBرا فشرده) و دنده ( Pیا دنده
 )Nرا درگیر کنید و اجازه دهید موتور برای 60
ثانیه درجا کار کند تا توربوشارژر خنک شود.

ííرانندگی با خودرو

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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wwرانندگــی بــا خــودروی مجهــز بــه گیربکــس
معمولــی

هنگام رانندگی در سراشیبیها ،خالص کردن
خودرو بسیار خطرناک است.

هنگام تعویض دنده باید دقت شود تا دور موتور
با سرعت خودرو متناسب باشد .اگر تعویض
دنده به خوبی انجام گیرد ،مصرف سوخت
کاهش یافته و عمر موتور افزایش مییابد.

از فشار دادن بی مورد پدال ترمز خودداری کنید

زیرا باعث ایجاد نقص در کارکرد آن میگردد.
هنگام رانندگی در جادههای سراشیبی سرعت
را کم کرده و با دنده سنگین حرکت کنید.
برای رفتن به دندههای پایینتر سرعت را کم
کنید .در غیر این صورت موتور داغ میکند.

قبل از دنده عقب گرفتن مطمئن شوید خودرو
کامال متوقف شده است .در غیر این صورت
گیربکس به راحتی آسیب میبیند .پای خود را
روی پدال کالج قرار دهید ،دنده را خالص کنید.
سه ثانیه تامل کنید .سپس دنده عقب بگیرید.

هنگام رانندگی در جادههای صاف ،به طور
خاص موقع ترمز کردن ،سرعت گرفتن یا
تعویض دنده ،ممکن است دور موتور ناگهان
تغییر کرده و موجب لغزیدن خودرو و از دست
رفتن کنترل آن شود.

توجه
در همه حال ،حتی در هنگام رانندگی در مناطق
مسکونی و شهری ،همه سرنشینان خودرو باید
کمربندهای خود را ببندند .خانمهای باردار تحت
هر شرایطی باید کمربند ایمنی خود را بسته نگه
دارند تا خطری فرزندشان را تهدید نکند.

wwکالچ

روشن کردن موتور در هوای سرد موجب ایجاد
لرزش در خودرو میشود .بنابراین پیشنهاد
میکنیم ابتدا پدال کالج را فشار دهید .در این
شرایط بازگشت پدال کالج به کندی انجام
میشود که امری طبیعی است و بر کارکرد کالج
تاثیری نمیگذارد.
گاهی ممکن است برای تعویض دنده دچار
مشکل شوید .در این مواقع ابتدا دنده را خالص
کرده ،پا را از روی کالج برداشته ،مجدد روی
کالج قرار داده و به دنده یک یا دنده عقب بروید.

قبل از تعویض دنده پا را بر روی پدال گذاشته و
سپس به آرامی پا را از روی کالج بردارید.
به هنگام پایین آمدن از سراشیبیها نیم کالج
نگیرید .این کار باعث کاهش عمر کالج و حتی
سوختن آن میگردد.

در هنگام حرکت خودرو پا را دائم بر روی پدال
کالج قرار ندهید تا از استهالک بیمورد کالج
جلوگیری شود.

ííسیستم ترمز

از آنجـا کـه تمـام بخشهـای سیسـتم ترمـز
در ایمنـی خـودرو بسـیار حیاتیانـد ،لطفـ ًا

دسـتورالعملهای مربـوط بـه ایـن بخـش را بـه
دقـت مطالعـه کـرده و بـرای تعمیـر و کنتـرل
سیسـتم ترمـز بـه نمایندگیهـای مجـاز شـرکت
کرمانموتـور مراجعـه کنیـد.

wwترمز

نیروی بیشتری به پدال ترمز اعمال شود .در این
مواقع خودرو را در یک محل امن متوقف کنید
و با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور
تماس بگیرید.

توجه
سر و صدای گاه به گاه ترمز طبیعی است و نباید
موجب نگرانی شود .این صداها معموالٌ بر اثر
عوامل جوی همچون سرما ،رطوبت ،گرما یا در
جادههای خاکی و شنی ایجاد میشوند.

اخطار
اگر اشکالی در سیستم ترمز مشاهده کردید حتما
برای کنترل و تعمیر خودرو با نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمانموتور تماس بگیرید .رانندگی با
خودرویی که سیستم ترمز آن نقص دارد میتواند
بسیار خطرناک و حتی مرگبار باشد.

با استفاده از ترمز دستی ،خودرو کام ًال متوقف
میشود .برای پارک خودرو ،ترمز دستی را با
اعمال نیروی زیاد بکشید .برای آزاد کردن ترمز
دستی آن را کمی باال کشیده ،دکمه روی آن را
فشار داده و ترمز دستی را کام ًال بخوابانید .با
انجام این کار چراغ نشانگر مربوطه بر روی
صفحه نمایشگر خاموش میشود .فقط در
صورتی که ترمز دستی به طور کامل آزاد شود
چراغ هشدار مربوط به آن خاموش میگردد.
با این حال چراغ هشدار به هنگام درگیر کردن
ترمز دستی روشن نمیشود .بنابراین خودتان
به هنگام پارک از درگیر شدن کامل ترمز دستی
اطمینان حاصل کنید .در غیر این صورت ممکن

کارکرد خودرو

سیستم هیدرولیکی که ترمز چرخها را تحت
کنترل دارد ،دارای دو حلقه جداگانه است .هر
حلقه به طور مورب به چرخهای خودرو عبور
میکند (ترمز چرخ جلو سمت چپ به ترمز چرخ
عقب سمت راست متصل است .ترمز چرخ جلو
سمت راست به ترمز چرخ عقب سمت چپ
متصل است) .در صورتی که در یکی از حلقهها
نقصی ایجاد شود ،همچنان ترمز دو تا از چرخها
کار میکند .اگر یکی از حلقهها از کار بیفتد،
متوقف کردن خودرو سخت شده و الزم است

ííترمز دستی
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است خودروی پارکشده در جادههای شیبدار
به حرکت درآمده و موجب وقوع حادثه شود.

ííدکمه پارک (ترمز دستی برقی)

را فشار دهید .سپس پا را از روی پدال ترمز
برداشته و موتور را خاموش کنید.

توجه
حتما ً هنگام پارک خودرو از ترمز دستی و سیستم
 EPBاستفاده کنید .دنده  Pبه تنهایی نمیتواند
شرایط ایمنی را برای پارک کردن خودرو فراهم
کند و حتما ٌ باید با یکی از روشهای مذکور همراه
گردد.

با فشار این دکمه ،ترمز آزاد میشود .با کشیدن
دکمه ،ترمز درگیر میشود.

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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wwتوقف و پارک خودرو

برای پارک موقت خودرو میتوانید دستهدنده
را در وضعیت  Nیا Pقرار داده ،ترمز دستی را
کشیده یا دکمه  EPBرا فشار داده و سپس پدال
ترمز را رها کنید.
برای پارک کامل خودرو باید پدال ترمز را
فشرده ،دسته دنده را در وضعیت  Pقرار داده
و سپس ترمز دستی را بکشید یا دکمه EPB

wwبرای پارک خودرو

  از بسته بودن سانروف و شیشههای خودرو
اطمینان حاصل کنید.
  همه چراغها را خاموش کنید.
  کیــف و وســایل شــخصی خــود را از خــودرو
خــارج کنیــد.
  از کلید یا کنترل از راه دور برای قفل کردن
دربها استفاده کرده و از قفل بودن صندوق
عقب اطمینان حاصل کنید.
  از پارک کردن خودرو بر روی مواد قابل
گ خشک درختان خودداری
اشتعال همچون بر 
کنید زیرا کاتالیزور بسیار داغ بوده و میتواند
باعث آتشسوزی گردد.

  برای پارک خودروهای مجهز به گیربکس
معمولی در جادههای شیبدار ،اگر خودرو
رو به باالی شیب پارک شده است ،دنده را در
وضعیت دنده  1قرار دهید.
  برای پارک خودروهای مجهز به گیربکس
معمولی در جادههای شیبدار ،اگر خودرو
رو به پایین شیب پارک شده است ،دنده را در
وضعیت دنده عقب قرار دهید.
  قبل از به راه انداختن خودرو از آزاد بودن ترمز
دستی اطمینان حاصل کنید .در غیر این صورت
سیستم ترمز به شدت داغ شده و آسیب میبیند.

توجه
 کشیدن ترمز دستی به هنگام حرکت ،به خودرو
آسیب جدی وارد میکند .لطفا ً از ترمز دستی
فقط برای پارک خودرو استفاده کنید.
 اگر خودرو متوقف بوده و دنده در وضعیت P
قرار داشته باشد ،در صورت درگیر نکردن ترمز
دستی ،به محض برداشتن پا از روی پدال ترمز
خودرو چند سانتیمتر به عقب یا جلو حرکت
خواهد کرد.

ííسیستم هشدار مانع دنده عقب

هنگامی که خودرو با سرعت کمتر از  5کیلومتر
بر ساعت به صورت دنده عقب حرکت میکند،
در صورت مشاهده مانع توسط سنسورها،
بوق هشدار به صدا درمیآید و به راننده برای
پارک خودرو کمک میکند.

توجه

اخطار
 سیستم هشدار مانع دندهعقب ممکن است در
اثر دمای محیط یا شرایط خاص کار نکند .از
این رو راننده باید هنگام دنده عقب گرفتن بیش
از حد به این سیستم اتکا نکرده و به وضعیت
فضای پشت خودرو توجه کند.
 هرگونه خسارتی که بر اثر نقص در سیستم
هشدار مانع دنده عقب برای خودرو ایجاد شود،
خارج از پوشش گارانتی میباشد .لذا به هنگام

wwتصویر معکوس

اخطار
 به علت وجود نقاط کور در دید دوربین ،این
سیستم فقط به عنوان یک سیستم مکمل و کمکی
برای پارک طراحی شده است .خطوط کمکی
دندهعقب فقط برای کمک به این کار طراحی
شدهاند .راننده موظف است قبل و در هنگام
دنده عقب گرفتن به پشت خودرو نگاه کند.

توجه
خطوط کمکی دندهعقب هیچ ارتباطی با وضعیت
خودرو ندارند و خطوط نشانهگذاری شده آنها
در وضعیت خالی بودن خودرو انجام گرفته .به
بیان دیگر به هنگام نیمه پر یا پر بودن خودرو،
انحرافاتی نسبت به فاصلهای که خطوط کمکی
نشان میدهند وجود خواهد داشت.

کارکرد خودرو

 سیستم هشدار مانع دنده عقب تنها یک سیستم
مکمل بوده و برای کمک به شما طراحی شده
است .همیشه به هنگام دنده عقب گرفتن مراقب
فضای پشت خودرو باشید.
 شکل موانع در محدوده و نحوه کارکرد سیستم
هشدار تاثیرگذار است.

 صدای هشدار با کم و زیاد شدن فاصله خودرو
از مانع تغییر میکند .اگر یخ یا آلودگی خارجی
سطح سنسور را بپوشاند ،سنسور کارکرد
صحیح نخواهد داشت.
 در هنگام رانندگی در علفزار و بر روی سنگریزه
و یا جادههای پر دستانداز و شیبدار ،سنسور
کارکرد صحیح نخواهد داشت.
 به سطح سنسور دست نزنید و با اجسام تیز به
آن نیرو وارد نکنید .در غیر این صورت سنسور
آسیب میبیند.
 سنسور ممکن است در تشخیص اجسام تیز،
طناب و اسفنج دچار مشکل شود.
 هنگامی که دو یا چند مانع توسط سنسور
شناسایی میشود ،سیستم نزدیکترین مانع را
شناسایی میکند.

دنده عقب گرفتن بیش از حد به این سیستم
اتکا نکرده و به فضای پشت خودرو دقت کنید.
 سیستم اشیا کنار خودرو (تا فاصله 300
میلیمتری) را تشخیص نمیدهد.
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wwاصول کار سیستم
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سیستم هشدار مانع دنده عقب با کمک اصول
محاسبهگری اولتراسونیک موانع پشت خودرو
را تشخیص داده و فاصله آنها با خودرو
را تخمین میزند .در دنده عقب چراغ دنده
عقب روشن میشود .هنگامی که کنترلگر،
سیگنال دنده عقب را دریافت میکند ،سنسور
کنترل اولتراسونیک سیگنال را به سنسور
اولتراسونیک میفرستد .سپس سیگنال
برگشتی دوباره به کنترلگر ارسال میشود.
با انجام محاسبات توسط کنترلگر ،مانع و
فاصله آن و فاصله نزدیکترین مانع شناسایی
میشود .هنگامی که خودرو را در دنده عقب
قرار میدهید ،سیستم هشدار مانع دنده عقب
شروع به فعالیت میکند .در ابتدا یک کنترل
سریع انجام میدهد تا از کارکرد صحیح
همه بخشهای سیستم اطمینان حاصل کند.
نتایج این بازبینی در جدول مقابل آمده است.

نتایج بازبینی

صدای بوق

کارکرد عادی

یک بار نواختن بوق

خرابی سیستم

دو بار نواختن بوق

در صورت کارکرد عادی سیستم ،بسته به فاصله مانع با سنسور ،کنترلگر پالسهایی با فرکانس
متفاوت را به بوق هشدار ارسال میکند .بوق هشدار بسته به فاصله مانع صدای متفاوتی تولید میکند.
فاصله مانع (سانتیمتر)

بوق هشدار

 35تا 60

هر یک هشتم ثانیه

اخطار

هر نیم ثانیه

هشدار اولیه

صفر تا 35
 60تا ۱۰۰

 ۱۰۰تا 150

wwسیستم کمکی پارک خودرو

بوق ممتد

هر ربع ثانیه

این سیستم به کمک سیگنال هشدار به راننده
در زمان حرکت با سرعت پایین کمک میکند.
در زمان فعال بودن سیستم اگر در فاصله
 100سانتیمتری از جلو و  150سانتیمتری از
عقب خودرو مانعی مشاهده شود ،بوق هشدار
به صدا درمیآید .از آنجا که این یک سیستم
کمکی است بیش از حد نباید به آن اتکا کرده
و در همه حال باید مراقب موانع جلو و عقب
خودرو باشید.

معنای هشدار

شرایط
اخطار جدی

توقف کنید

هشدار

سرعت را کم کنید

سرعت را کم کنید
وضعیت نرمال

wwروش کار با سیستم کمکی پارک خودرو

این سیستم تنها در زمانی که سوییچ خودرو در
وضعیت  ONقرار دارد فعال میشود .با فشار
کلید سیستم کمکی پارک و قرار دادن دنده در
وضعیت دنده عقب ،سیستم به کار میافتد .با
راهاندازی سیستم ،چراغ نشانگر روی کلید آن
روشن میشود .همچنین بوق اعالم آماده به
کار سیستم به صدا درمیآید .در صورتی که
سرعت خودرو بیش از  15کیلومتر در ساعت
باشد ،این سیستم کار نخواهد کرد.
در صورتی که سرعت خودرو کمتر از 15
کیلومتر در ساعت باشد ،محدوده محاسبه
مسافت تا مانع  100سانت به سمت جلو و 150
سانت به سمت عقب خواهد بود.

در صورتی که دو یا چند مانع همزمان
شناسایی شوند ،هشدار برای نزدیکترین مانع
به صدا درمیآید.

فرکانس بوق هشدار به فاصله مانع از خودرو
وابسته است .برای موانع نزدیکتر ،فرکانس
بوق هشدار باالتر خواهد بود.

توجه
سیستم کمکی پارک ممکن است در شرایط زیر به
درستی عمل نکند:
 اشیای با قطر خیلی کم همچون طناب ،سیم
فلزی یا هر شی کوچک دیگر ممکن است توسط
این سیستم شناسایی نشوند .همینطور اشیایی
از جنس کتان ،پشم ،اسفنج و همچنین توده
برف که امواج صوت را جذب میکنند .همچنینن
سطوح شیبدار و مخروطی شکل که نمیتوانند
امواج صوت را منعکس کنند.
 در علفزارها یا جادههای پر دستانداز
 در باران و برف
سیستم کمکی پارک همانطور که از نامش پیداست
تنها یک امکان کمکی است و راننده هنگام پارک
حتما ً باید اطراف خودرو را به دقت بررسی کند.
لطفا ً همیشه سطح سنسورها را تمیز نگه دارید زیرا
باران ،برف و گرد و غبار روی سنسور میتوانند
عملکرد سیستم را با اشکال مواجه کنند.

قرار گرفته و دنده در وضعیت  Rباشد ،دوربین
دید عقب روشن شده و تصویر آن بر نمایشگر
 MP5ظاهر میشود .اگر دسته دنده در وضعیت
 Rقرار نداشته باشد ،دوربین دید عقب به کار

نخواهد افتاد.

هنگام دنده عقب گرفتن اگر غربیلک فرمان را
بچرخانید ،خطوط کمکی نمایش داده شده بر

صفحه  MP5نیز چرخش میکنند تا شرایط

محیط را به راننده نشان دهند .این خطوط

مسیری که باید توسط چرخهای عقب خودرو

طی شود را نشان میدهند.

توجه
خطوط کمکی دندهعقب به شرایط خودرو وابسته
هستند .زیرا خطوط نشانهگذاری شده آنها در
وضعیت خالی بودن خودرو انجام گرفته .به
بیان دیگر به هنگام نیمه پر یا پر بودن خودرو،
انحرافاتی نسبت به فاصلهای که خطوط کمکی
نشان میدهند وجود خواهد داشت.

کارکرد خودرو

برای موانع مقابل خودرو ،صدای هشدار از
بوق داشبورد جلو تولید میشود .برای موانع
عقب خودرو ،صدای هشدار از طریق بوق
زیرین پانل داشبورد تولید میگردد.

اگر به هنگام شروع کار سیستم دو بار بوق
اخطار پخش شد یا چراغ نشانگر آن شروع به
چشمک زدن کرد ،برای تعمیر به نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

wwسیستم دید عقب (در صورت مجهز بودن)

هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت ON
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اخطار
 سیستم دید عقب تنها یک سیستم کمکی است.
بیش از حد به آن اتکا نکرده و به هنگام دنده
عقب گرفتن وضعیت پشت خودرو را به خوبی
بررسی کنید.
 اگر دوربین دید عقب با گرد و خاک آلوده شود
کیفیت تصویر نمایش داده شده پایین میآید.
چند وقت یک بار دوربین را تمیز کنید.
 برای تمیز کردن دوربین از اشیا تیز و زبر که بر
لنز دوربین خراش میاندازند استفاده نکنید .از
اسفنج نرم و پارچه نرم یا آب تمیز برای زدودن
گرد و غبار و آلودگیها استفاده نمایید.
 هنگام رانندگی در شب و در نور کم کیفیت
تصویر دوربین پایین میآید .بنابراین به
وضعیت فضای پشت خودرو توجه کنید.
دفترچه راهنمای خودروی جک S5

106

ííسیستم پایش فشار الستیکها ()TPMS

سیستم پایش فشار الستیکها ،لحظه به لحظه
فشار و دمای الستیکها را کنترل کرده و در
صورتی که از حد استاندارد عبور کنند به
راننده هشدار میدهد.

wwنشانگر TMPS

 نشت شدید :چشمک میزند
 فشار ناکافی :روشن میماند
 فشار بیش از حد :روشن میماند
 دمای باال :روشن میماند

TMPSww

 خالی شدن باتری سنسور :روشن میماند
 خرابی سنسور :روشن میماند
 خرابی سیستم دریافت فرکانس باال :روشن
میماند.
 قطعی ارتباط بین کنترلگر و نمایشگر
با قرار گرفتن سوییچ استارت در وضعیت ON
و  ،STARTاگر کنترل هر چهار سنسور بدون
برای دو
مشکل انجام گیرد ،چراغ نشانگر
ثانیه روشن و سپس خاموش میشود.

با قرار گرفتن سوییچ استارت در وضعیت ON
و  ،STARTاگر چهار سنسور با هم همخوانی

نداشتهباشند،هردونشانگر TPMSو همزمان
برای دو ثانیه روشن و سپس خاموش میشوند.

به هنگام دریافت اطالعات سنسورها ،هر دو
نشانگر همزمان روشن شده و پس از اتمام کار
با هم خاموش میشوند.

در هنگام حرکت خودرو اگر سیستم دچار
مشکل نبوده یا فشار الستیکها غیرعادی
نباشد ،نشانگرها روشن نمیشوند.

هشدارهای سیستم در سه سطح اولویت بندی
شده که سطح اول از لحاظ میزان خطر باالترین
اولویت را دارد:

 سطح  :1نشت شدید
 سطح :2فشار ناکافی ،فشار بیش از حد ،دمای باال
 سطح  :3خالی شدن باتری سنسور ،خرابی
سنسور و خرابی سیستم دریافت فرکانس باال.
در این مواقع چراغ هشدار روشن میشود اما
دو نشانگر با هم روشن نمیشوند.
 برای مثال:
اگر الستیک جلو سمت چپ دچار نشتی شود،
شروع به چشمک زدن
چراغ نشانگر
میکند ولی نشانگر  TMPSروشن نمیشود.
در همین حال اگر سنسور چرخ عقب سمت
راست هم دچار اشکال شود ،چراغ نشانگر

به چشمک زدن ادامه داده و نشانگر TPMS
روشن نمیشود .بعد از رفع پنچری چرخ جلو،
خاموش میشود .اگر مشکل
چراغ نشانگر
سنسور چرخ عقب همچنان پا برجا باشد،
نشانگر  TPMSروشن میشود و نشانگر
خاموش میماند.

اگر نقصی در سیستم گزارش شده و چراغ
نشانگر مربوط به آن روشن شود ،با خاموش و
روشن مجدد موتور کلیه گزارشات سیستم پاک
شده و کنترل سیستم مجدد ٌا انجام میگیرد.

اخطار

کارکرد خودرو

 اگر فشار چهار الستیک با هم متفاوت بوده یا
فشار الستیکها ناکافی باشد ،خطر ترکیدگی
الستیک و تصادف ناشی از آن وجود دارد.
 اگر در هنگام رانندگی چراغ هشدار فشار
الستیکها روشن شد ،برای حفظ ایمنی خودرو
را به آرامی در محلی امن متوقف کرده و
وضعیت الستیکها را بررسی کنید.
 فشار متفاوت الستیکها و همچنین فشار ناکافی
آنها روند استهالک الستیکها را تسریع میکند.
این امر موجب ناپایداری خودرو و افزایش
مسافت ترمزگیری میشود.

 فشار ناکافی باد الستیکها باعث داغ کردن آنها
میشود که این امر میتواند به پوسته پوسته
شدن و حتی پارگی الستیک بیانجامد.
 بارگیری بیش از حد خودرو رانندگی با سرعت
باال موجب داغ کردن الستیکها میشوند که خطر
ترکیدن الستیک و بروز تصادف را به دنبال دارد.
 فشار بیش از حد یا ناکافی باد الستیکها
به استهالک زودهنگام آنها و ناپایداری و
کنترلناپذیری خودرو خواهد انجامید.
 کنترل الستیکها نباید به کلی به سیستم
 TPMSسپرده شود TPMS .نقش فشارسنج
را ایفا نکرده و نمیتواند خطر پارگی یا ترکیدگی
الستیک را به طور قطعی پیشبینی کند .صاحب
خودرو باید بطور مرتب وضعیت الستیکها
را کترل کرده ،از فشار کافی تمام الستیکها
اطمینان حاصل کند و مطمئن شود هیچگونه
سوراخ ،شکاف یا برآمدگی روی الستیکها
وجود ندارد .همچنین مواد خارجی که بین آج
الستیکها گیر میکنند باید پیش از آنکه به
الستیک آسیب برسانند ،از آن جدا شوند.
 به طور مرتب فشار الستیک را بعد از خنک
شدن آن کنترل و بر اساس مقادیر پیشنهاد
شده برای خودرو تنظیم کنید .سرعت رانندگی
و حجم بارگیری خودرو نباید از حد مجاز برای
الستیکها بیشتر باشد.
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ííتحلیل هشدارهای ()TPMS
وضعیت چراغ نشانگر

علت احتمالی

روش حل مشکل

بــا قــرار گرفتــن ســوییچ اســتارت در کنترلگــر کــه وظیفــه دریافــت اطالعــات را بــه عهــده دارد
وضعیــت  ONو  ،STARTهــر دو نشــانگر شناســایی و همخوانــی نشــده
به تعمیرگاه مجاز کرمانموتور مراجعه کنید.
 TMPSو
همزمــان بــرای دو ثانیــه کنترلگــر را قبــ ًا تعویــض کردهایــد و حــاال شناســایی و
روشــن شــده و ســپس خامــوش میشــوند .همخوانــی نشــده
نشانگر

چشمک میزند

نشانگر

روشن میماند

ســوراخ ،شــکاف یــا پارگــی موجــب نشــت و افــت فشــار خــودرو را هــر چــه ســریعتر متوقــف کــرده و فشــار بــاد
الســتیکها را کنتــرل کنیــد
الســتیک در هنــگام حرکــت خــودرو شــده

فشــار بــاد الســتیک در وضعیــت پــارک (ســوییچ در فشــار بــاد الســتیک را افزایــش دهیــد ،هشــدار متوقــف
میشــود
وضعیــت  ONیــا  )STARTپاییــن آمــده

فشــار بــاد الســتیک در وضعیــت پــارک (ســوییچ در
وضعیــت  ONیــا  )STARTپاییــن آمــده

فشــار بــاد الســتیک در وضعیــت پــارک (ســوییچ در
وضعیــت  ONیــا  )STARTبیــش از حــد زیــاد شــده

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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فشار باد الستیک را تا حد استاندارد افزایش دهید

فشار باد الستیک را تا حد استاندارد کاهش دهید

هنــگام رانندگــی در جادههــای پردســتانداز ،بــه هــر
اگــر بــا ورود بــه جادههــای صــاف فشــار بــه حالــت
الســتیک فشــار متفاوتــی وارد میشــود کــه ممکــن اســت
عــادی برگــردد ،نشــانگر خامــوش میشــود
خیلــی زیــاد یــا خیلــی کــم باشــد

در هنــگام حرکــت خــودرو ،فشــار بــاد الســتیک پاییــن
خــودرو را هــر چــه ســریعتر متوقــف کــرده و فشــار بــاد
گــزارش شــده (الســتیک خیلــی وقــت اســت تنظیــم فشــار
الســتیکها را کنتــرل کنیــد
نشــده /الســتیک ایــرادی پیــدا کــرده)
بارگیــری بیــش از حــد و رانندگــی بــا ســرعت بــاال
میتوانــد بــه داغ کــردن الســتیک بیانجامــد

از سرعت خود کاسته و بیش از حد مجاز بارگیری نکنید

فشــار کــم بــاد الســتیک میتوانــد موجــب افزایــش خــودرو را هــر چــه ســریعتر متوقــف کــرده و فشــار بــاد
الســتیکها را کنتــرل کنیــد
اصطــکاک و داغ کــردن الســتیک شــود

وضعیت چراغ نشانگر

علت احتمالی

روش حل مشکل

باتری یک یا چند تا از سنسورها خالی شده

بــه تعمیــرگاه مجــاز شــرکت کرمانموتــور مراجعــه کنیــد

اشــکالی در نصــب یــک یــا دو تا از الســتیکها ایجاد شــده
(شناســه سنســور بــا شناســه کنترلگــر همخوانــی نــدارد)

بــه تعمیــرگاه مجــاز شــرکت کرمانموتــور مراجعــه کنیــد

یــک یــا دو تا از الســتیکها بدون سنســور نصب شــدهاند .بــه تعمیــرگاه مجــاز شــرکت کرمانموتــور مراجعــه کنیــد

سنســور یــک یــا دو تــا از الســتیکها خــراب بــوده و
اطالعــات را منتقــل نمیکنــد

نشانگر  TPMSروشن میماند

بــه تعمیــرگاه مجــاز شــرکت کرمانموتــور مراجعــه کنیــد

مــدول دریافتکننــده فرکانسبــاالی کنترلگــر خــراب
شــده و بــرای  20دقیقــه متوالــی نتوانســته اطالعــات بــه تعمیــرگاه مجــاز شــرکت کرمانموتــور مراجعــه کنیــد
سنســورها را دریافــت کنــد

شناســه سنســور الســتیکها بــا شناســه کنترلگــر
همخوانــی نداشــته و بــرای مــدت زمانــی بیــش از  20دقیقه بــه تعمیــرگاه مجــاز شــرکت کرمانموتــور مراجعــه کنیــد
نتوانســته هیــچ اطالعاتــی از سنســورها دریافــت کنــد.

خــودرو بــرای مدتــی طوالنــی در محلــی پــارک شــده و
ایــن وضعیــت طبیعــی اســت .وقتــی خــودرو شــروع بــه
تغییــر خاصــی در فشــار الســتیکها دیــده نمیشــود.
حرکــت میکنــد سنســورها اطالعــات را بــرای کنترلگــر
سنســور بــرای مــدت زمانــی بیــش از  20دقیقــه هیــچ
میفرســتند و هشــدار خودبخــود قطــع میشــود
اطالعاتــی بــه کنترلگــر ارســال نکــرده

خرابی چراغ نمایشگر

بــه تعمیــرگاه مجــاز شــرکت کرمانموتــور مراجعــه کنیــد

کارکرد خودرو

با قرار گرفتن سوییچ استارت در وضعیت
 ON/STARTچراغ نشانگر روشن نمیشود

در هنــگام رانندگــی در محلهایــی بــا فرکانــس تداخلــی
بــا خــروج از ایــن محیطهــا ،سیســتم بــه وضعیــت عــادی
بــاال (همچــون فرودگاههــا و ایســتگاههای رادیویــی)
برمیگــردد
ممکــن اســت اختالالتــی در کار سنســورها ایجــاد شــود.
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 سیستم پایش فشار الستیکها تنها یک ابزار
ت الستیکهاست .این
کمکی برای کنترل وضعی 
سیستم برای انتقال اطالعات از ارتباطات فرکانس
باال استفاده میکند که ممکن است بوسیله
امواج با فرکانس یکسان دچار اختالل شود.
در صورت قرار گرفتن در محیطهایی با امواج
تداخلی باال ،سیستم یک پیام اخطار میفرستد.
در این مواقع لطفا ً خودرو را از محل دور کنید.
 اگر خودرو به مدت طوالنی در محلی پارک شده
باشد ،سیستم یک پیام اخطار کنترل ارسال
میکند .در این مواقع با به حرکت درآوردن
خودرو ،هشدار قطع میشود.
 اگر هر دو چراغ نشانگر سیستم روشن
ماندهاند ،هر چه سریعتر با نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمانموتور تماس بگیرید.
 اگر در هنگام رانندگی چراغ نشانگر TPMS
روشن شود ،ایرادی در سیستم پایش فشار
الستیکها به وجود آمده .در این مواقع با
تعمیرگاههای مجاز شرکت کرمانموتور تماس
بگیرید .اگر بعد از روشن کردن موتور برای 20
دقیقه ثابت مانده و حرکت نکنید ،چراغ نشانگر
 TPMSروشن میشود که امری عادی است.
 در محلهای با امواج قوی الکترومغناطیس ،ممکن
است سیستم پایش فشار الستیکها از کار بیفتد.

اخطار
 سیستم پایش فشار الستیکها فقط برای کنترل
فشار الستیکها در هنگام رانندگی به کار
میرود و نمیتواند مانع پنچری الستیک و یا
فشار غیرطبیعی آن گردد.
 الستیک زاپاس به سنسور پایش فشار مجهز
است .بعد از تعویض الستیک سیستم باید فعال
شود در غیر این صورت کار نخواهد کرد.

ííکنتـرلاتومـاتیکبرفپاککن

عهده دارد .هر چه باران شدیدتر باشد ،فواصل
حرکت برفپاککن کوتاهتر خواهد بود .با قطع
باران ،حرکت برفپاککن نیز متوقف خواهد شد.
برای تغییر در فواصل حرکت برفپاککن ،کافیست
کلید مدور میانی دسته برفپاککن را بچرخانید.
با قرار گرفتن سوییچ خودرو در وضعیت ON
و قرار دادن کلید برفپاککن در وضعیت
 ،Autoسنسور باران فعال شده و با استفاده
از قواعد فوتوالکتریک باران را تشخیص داده
و به برفپاککن فرمان شروع به کار میدهد.
کلیــدی بــرای تنظیــم حساســیت سنســور بــاران (یا
در واقــع تنظیــم ســیکل حرکــت برفپاککــن) روی
کلیــد برفپاککــن تعبیــه شــده اســت.
اگر از برفپاککن استفاده نمیکنید کلید آن را در
وضعیت خاموش قرار دهید.

اخطار

سنسور باران در قسمت باالی انتهای شیشه جلو
قرار گرفته و وظیفه تشخیص باران و تنظیم سیکل
حرکت برفپاککن به تناسب شدت بارش را بر

هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت  ONو کلید
برفپاککن در وضعیت  Autoقرار دارد ،در مواقع
زیر هشیار باشید تا از آسیب به دست و سایر
اعضای بدنتان جلوگیری شود:
 انتهای باالی شیشه که محل سنسور باران
است را لمس نکنید.
 محل سنسور باران را با دستمال خیس پاک نکنید.
 به شیشه فشار وارد نکنید.

اخطار
 هنگام تمیز کردن خودرو ،کلید برفپاککن
را در وضعیت خاموش قرار دهید تا کارکرد
اتوماتیک برفپاککن متوقف شود.
 اگر در هنگام تمیز کردن خودرو کلید برفپاککن
در وضعیت  Autoقرار گرفته باشد ،برفپاککن
به طور خودکار روشن شده و آسیب میبیند.
 برداشــتن روکــش سنســور کــه در انتهــای بــاالی
شیشــه ســمت سرنشــین جلــو قــرار گرفتــه
ممنــوع اســت .ایــن کار باعــث آســیب قطعــات
سیســتم میشــود .شــرایط ایــن چنینــی شــامل
گارانتــی نمیگــردد.
 در فصل زمستان کلید برفپاککن را در
وضعیت خاموش قرار دهید .در غیر این صورت
برفپاککن فعال شده و یخ روی شیشه به
تیغه آن آسیب میزند .ضروریست قبل از راه
انداختن خودرو ،برف ،یخ و برفک روی شیشه
را به طور کامل پاک کنید.

کارکرد خودرو
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فصلسوم
رانندگیباخودرو

رانندگی در دوره آببندی موتور

 ۱۱۴رانندگی در زمستان

 ۱۲۰سوخت

رانندگی اقتصادی و حافظ محیط زیست

 ۱۱۴ترمز

۱۲۲

شرایط مختلف رانندگی

 ۱۱۶همترازی چرخها

۱۲۵

۱۲۶

ííرانندگی در دوره آببندی

در  1000کیلومتر اول استفاده از خودروی
جدید ،استهالک موتور آن سریعتر از زمانهای
دیگر اتفاق میافتد .رعایت برخی دستورالعملها
و رانندگی صحیح در این دوره میتواند در
کارکرد آتی خودرو تاثیر مثبت بگذارد.

wwدر  1000کیلومتر اول

  پدال گاز را تا انتها فشار ندهید.
  سرعت خودرو نباید از  80کیلومتر بر ساعت
تجاوز کند.
  دور موتور خودرو را باال نبرید.
  خودروهای دیگر را بکسل نکنید.
  ترمز ناگهانی نگیرید .ترمزها و الستیکها نیز
باید آببندی شوند.

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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 آببندی الستیکها بسیار مهم است .به
خصوص در  500کیلومتر اول باید به شکل
صحیح و پایدار رانندگی کنید.
 لنت ترمزها نیز باید آببندی شوند زیرا در
 200کیلومتر اول کارکرد سایشی آنها در حد
ایدهآل نیست .اگر ترمز گرفتن به سختی انجام

میشود باید بیشتر روی پدال ترمز فشار آورید.
با هر بار تعویض لنتها ،باید آببندی سیستم
ترمز مجدد انجام شود.

wwدر  1000تا  3000کیلومتر اول

امکان باال بردن سرعت خودرو به تدریج وجود
دارد و موتور میتواند در حداکثر سرعت مجاز

خود کار کند .در هنگام و پس از آببندی به
موارد زیر توجه کنید:

 صرفنظر از اینکه در دنده خالص هستید یا

دندههای دیگر ،به هنگام سرد بودن موتور دور
موتور را باال نبرید.

 در سرعت پایین با دنده باال حرکت نکنید .اگر
کارکردموتورپایدارنیست،بهدندهپایینتربیایید.

اجــازه ندهیــد دور موتــور بیهــوده بــاال

بــرود .تعویــض دنــده بــه دنــده باالتــر در

زمــان مناســب باعــث کاهــش مصــرف

ســوخت ،کاهــش ســر و صــدای موتــور و
حفــظ محیــط زیســت میشــود.

wwبعد از آببندی

اگــر دور موتــور بــه باالتریــن حــد ممکــن برســد،
عقربــه دورســنج وارد محــدوده قرمــز رنــگ

میشــود .هرگــز اجــازه ندهیــد عقربــه وارد ایــن
محــدوده شــود .در غیــر ایــن صــورت موتــور
خــودرو آســیب میبینــد.

ííرانندگی اقتصادی و حافظ محیط زیست
مصرف سوخت ،حفظ محیط زیست و استهالک
موتور ،الستیکها و ترمز به سه فاکتور زیر
وابسته هستند:

  عادات رانندگی
  شرایط استفاده از خودرو
  وضعیت فنی خودرو
عادات رانندگی اقتصادی و با آیندهنگری،
میتواند مصرف سوخت را  10تا  15درصد
کاهش دهد .نکات زیر برای کاهش مصرف
سوخت و حفاظت از محیط زیست موثر میباشند.

 .1wwرانندگی با آیندهنگری

بیشترین مصرف سوخت در زمان گاز دادن
انجام میگیرد .با رانندگی صحیح میتوان
دفعات ترمز گرفتن را کم کرد که متعاقب
آن دفعات گاز دادن هم کاهش پیدا میکند.
همچنین در صورت امکان پیش از رسیدن به
چراغ سرعت خودرو را به نحوی کنترل کنید که
مجبور به توقف پشت چراغ قرمز نشوید.

 .2wwفشار باد الستیک

فشار باد الستیک را تنظیم کنید .اگر فشار باد
الستیک  50کیلوپاسکال کم شود ،مصرف
سوخت خودرو  5درصد افزایش مییابد .فشار
کم باد الستیکها میتواند مقاومت چرخش
الستیکها و به دنبال آن استهالک آنها را باال ببرد
و کیفیت کارکرد خودرو را کم کند .در زمان سرد
بودن الستیکها فشار باد آنها را کنترل کنید.

 .3wwکاهش مصرف سوخت با تعویض به
موقع دنده

روش دیگر برای کاهش مصرف سوخت،
تعویض به موقع دنده میباشد .در غیر این
صورت فعالیت موتور با دور باال باعث مصرف
سریعتر سوخت میگردد.
روشهای زیر میتوانند موثر باشند:

 .4wwبا حداکثر سرعت رانندگی نکنید

تا جای ممکن با سرعت حداکثر رانندگی نکنید.

این کار مصرف سوخت را باال برده و سر و
صدای زیادی تولید میکند .رانندگی با سه

چهارم سرعت حداکثر ،مصرف سوخت را به
نصف کاهش میدهد.

 .5wwزمان درجا کار کردن موتور را کاهش دهید

در زمان ترافیک ،در پشت چراغ قرمزها یا
خطوط راهآهن موتور را خاموش کنید .سوخت

ذخیره شده در  30تا  40ثانیه خاموش بودن

موتور ،از سوخت الزم برای استارت زدن
موتور بیشتر است.

پیشنهاد میکنیم برای مدت زمان طوالنی

موتور در جا کار نکند .حتی اگر ایرکاندیشن

روشن باشد با گذشت زمان کیفیت هوای
داخل اتاق پایین میآید .این کار همچنین به

اگزوز آسیب زده ،مصرف روغن را باال برده
و فواصل تعمیرات دورهای را کاهش میدهد.

 .6wwتعمیرات دورهای

برای رانندگی اقتصادی باید به صورت دورهای

برای کنترل و در صورت لزوم تعمیر خودروی

مصرف سوخت در موتوری که به خوبی
نگهداری نشده تا  10درصد افزایش مییابد.

سطح روغن موتور را به طور مرتب کنترل کنید.
مصرف روغن موتور به شدت به بار وارد آمده
بر موتور و دور موتور وابسته است .استفاده از
روغن سبک میتواند مصرف روغن را کاهش
دهد .در دوره آببندی میزان مصرف روغن
باالتر از حد استاندارد است .اما هنگامی که
دوره نگهداری اولیه تمام میشود ،مصرف
روغن باید به حد نرمال برسد.

 .7wwبار اضافی را از خودرو خارج کنید

در کنار تعمیرات دورهای و عادات صحیح
رانندگی ،خارج کردن بارهای اضافی از خودرو
نیز مصرف سوخت را کاهش میدهد .از آنجا
که هر میزان بار اضافی میتواند مصرف
سوخت را باال ببرد ،توصیه میکنیم همواره
صندوق عقب را کنترل کرده و بارهای اضافی
داخل آن را خارج کنید.

رانندگی با خودرو

در دنده  ،1مسافتی به اندازه طول یک خودرو را
رانندگی کنید .هنگامی که دور موتور به حدود
 2000دور در دقیقه رسید ،به دنده باالتر بروید.
در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک،
باید به آرامی پای خود را بر روی پدال گاز
قرار دهید .سپس سیستم گیربکس اتوماتیک به
طور خودکار بهترین وضعیت دنده را مطابق با
عادت رانندگی تنظیم میکند :پیشاپیش رفتن به

دنده باالتر یا تعویق در رفتن به دنده پایینتر

خود به نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور
مراجعه نمایید .موتوری که به خوبی نگهداری
شده نه تنها ایمنی رانندگی را افزایش میدهد
و کارایی خودرو را حفظ میکند ،بلکه باعث
کاهش مصرف سوخت نیز میگردد.
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 .8wwتعداد رانندگیهای مسافت کوتاه را
کاهش دهید.

فقط هنگامی که موتور و مبدل کاتالیستی به
دمای مناسب برسند میزان مصرف سوخت و
گازهای تولیدی اگزوز کاهش مییابد .به طور
معمول پس از  4کیلومتر رانندگی ،موتور به
دمای عادی خود رسیده و مصرف سوخت
بهینه میگردد .بنابراین تا جای ممکن از
رانندگیهای مسافت کوتاه خودداری کرده و
اگر مقصد نزدیک است مسیر را پیاده طی کنید.
دمای محیط نیز در مصرف سوخت موثر است.
به طور مثال در فصل زمستان مصرف سوخت
بسیار بیشتر از تابستان است.

 .9wwصرفهجویی در مصرف انرژی الکتریکی
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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برق خودرو از طریق یک ژنراتور تامین
میشود که کارکرد آن وابسته به فعالیت موتور
میباشد .روشن کردن تجهیزات الکتریکی
خودرو بار ژنراتور را افزایش داده و به دنبال
آن مصرف سوخت را باال میبرد .گرمایش
شیشه عقب ،روشن شدن چراغهای جلو و
فعالیت ایرکاندیشن انرژی زیادی را میطلبد.
برای مثال برای گرمایش شیشه عقب به مدت
 10ساعت به یک لیتر سوخت نیاز است.

بنابراین اگر تجهیزات الکتریکی خودرو مورد
نیاز نیستند ،آنها را خاموش کنید.

 .10wwیادداشت وضعیت خودرو

یادداشت وضعیت خودرو پیش و پس از
رانندگی به شما کمک میکند تا مصرف سوخت
خودرو را کاهش دهید .همچنین تفاوت حجم
مصرف سوخت در شرایط مختلف را به شما
نشان میدهد .به عنوان مثال اگر مصرف
سوخت خودرو به طور ناگهانی افزایش پیدا
کرد میتوانید به یادداشتهایتان مراجعه کرده
و تاثیر عواملی همچون روش رانندگی ،محل و
وضعیت جاده را از آخرین سوختگیری کنترل
نمایید.

 .11wwاز گلآلــوده شــدن شاســی خــودرو
جلوگیــری کنیــد

این کار عالوه بر اینکه وزن خودرو را کم میکند از
خودرو در برابر خوردگی نیز محافظت مینماید.

ííشرایط مختلف رانندگی

wwرانندگی در شب

رانندگی در شب خطرناکتر از رانندگی در روز

است .یکی از دالیل آن این است که رانندگان
در شب با مشکالت دید و همچنین خستگی
مواجهند.

به هنگام رانندگی در شب به نکات زیر توجه
کنید:

  با دقت رانندگی کنید.

  در حال مستی رانندگی نکنید.

  آینه دید عقب داخلی را در وضعیت کاهش نور
انعکاسی خودروهای پشتسر قرار دهید.

  فاصله مناسب با خودروهای دیگر را رعایت کنید.

یکی از بزرگترین مشکالت رانندگی در شهر،
رانندگیدرخیابانهایدارایترافیکسنگیناست.

شما باید عالوه بر توجه به چراغهای راهنمایی

و رانندگی به خودروهای دیگر نیز توجه کنید.

با رعایت نکات زیر رانندگی امنتری در شهر

خواهید داشت:

wwرانندگی در بزرگراهها

  کمربند ایمنی خود را ببندید.

  بهترین مسیر را برای رسیدن به مقصد بیابید و


آن را در خاطر خود نگاه دارید.

طرز صحیح نشستن به هنگام رانندگی را

رعایت کنید .نشستن صحیح در زمان رانندگی
برای ایمنی شما بسیار مهم بوده و خستگی

ناشی از نشستن طوالنی مدت پشت فرمان را

رانندگی با خودرو

  با سرعت کم رانندگی کنید .به خصوص به
هنگام رانندگی در بزرگراهها .زیرا چراغهای
جلو فقط مسافت محدودی را روشن میکنند.
  به هنگام رانندگی در جادههای خارج از شهر
مراقب حیوانات باشید.
  اگر احساس خستگی کردید خودروی خود را
در محلی امن متوقف کرده و استراحت کنید.
  شعاع نور چراغهای جلوی خودروهای روبرو
میتواند برای چند ثانیه چشمان شما را خیره
کرده و دیدتان را ببندد .بعد از چند ثانیه چشم
شما خود را با تاریکی محیط تطبیق میدهد .در
صورتی که راننده خودرو مقابل نور باال را به
نور پایین تغییر نداد و یا نور چراغهای جلوی
آن متمرکز نبود ،سرعت خود را کاهش داده و
به چراغها خیره نشوید.
  سطح داخل و خارج شیشهها را تمیز نگاه
دارید .شیشه کثیف منجر به انعکاس نور در
شب شده و در نتیجه مردمک چشم به دلیل
کوچک و بزرگ شدن مداوم اذیت میشود.
  هنگام دور زدن یا در جادههای پر پیچ و خم
برای شناسایی اجسام تیره دائم چشمهای
خود را بچرخانید.

wwرانندگی در شهر

کاهش میدهد .همچنین نشستن صحیح باعث
میشود در هنگام رانندگی واکنش صحیح،
سریع و منطقی داشته باشید.
  مراقب وسایل نقلیه موتوری باشید .هنگام
رانندگی در تقاطعها یا چهارراهها با سرعت
کم یا متوسط حرکت کنید .همیشه آماده باشید
تا در صورت تغییر مسیر ناگهانی وسایل نقلیه
غیرموتوری خودروی خود را متوقف کنید.
  به عالئم راهنمایی و رانندگی توجه کنید .پیش
از رسیدن به تقاطعها سرعت خود را کم کنید.
مراقب باشید که عالئم را ببینید و خط حرکت
خود را به درستی انتخاب کنید.
  سرعت واکنش خود را باال ببرید .دید باز و
سرعت واکنش باال کلید رانندگی ایمن میباشند.
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بزرگراهها امنترین جادهها برای رانندگی
هستند .اما برای رانندگی در آنها قوانین
خاصی وجود دارد.

مهمترین توصیه برای رانندگی در بزرگراهها
این است که سرعت خود را با خودروهای دیگر
تنظیم کرده و در سمت راست حرکت کنید.
رانندگی با سرعت خیلی باالتر یا خیلی پایینتر
نسبت به خودروهای دیگر میتواند در جریان
عبور و مرور اختالل ایجاد کند.
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در نظر داشته باشید خط چپ بزرگرا ه مسیر
سبقت گرفتن میباشد .هنگام ورود به مسیر
پرسرعت ،بهتر است با دقت جریان ترافیکی
را کنترل نمایید .همزمان چراغهای راهنما را
روشن کرده و مراقب آینههای جانبی باشید.
پس از ورود به جریان ترافیکی درون بزرگراه،
سرعت حرکت خود را بر اساس محدوده
مشخص شده توسط عالئم راهنمایی رانندگی
و یا در صورت وجود ترافیک ،بر اساس سرعت
خودروهای دیگر تنظیم کنید .پیش از عوض
کردن خط مسیر خود آینههای دید عقب را
کنترل کرده و راهنما بزنید .پیش از خروج از
خط ،نگاه سریعی به پشت خود داشته باشید
و از نبودن خودروی دیگر در پشت سر خود
اطمینان حاصل کنید.

هنگام رانندگی در بزرگراه فاصله مناسب را با
خوددروهای دیگر حفظ کنید.
در طول شب با سرعت پایینتر رانندگی کنید.

پیش از خروج از بزرگراه خط مسیر مناسب
را انتخاب کنید .اگر خروجی را رد کردید تحت
هیچ شرایطی خودرو را متوقف نکرده و دنده
عقب نگیرید .به سمت خروجی بعدی حرکت
کنید .خروجی بزرگراهها معموال یک مسیر
پیچدار است.
محدوده سرعت مجاز معمو ًال به وسیله عالئم
راهنمایی و رانندگی مشخص شده است.
سرعت خودرو را بر اساس سرعتسنج و نه
بر اساس حس خود تنظیم کنید .چرا که پس از
طی مسافتی با سرعت باال ،سرعت خودرو را
کمتر از سرعت واقعی آن احساس خواهید کرد.

  از پر بودن مخزن شیشهشوی و تمیز بودن
سطح داخل و خارج همهی شیشهها اطمینان
حاصل کنید.
  فعالیت برفپاککن را کنترل کنید.
  بررسی کنید سطح سوخت ،روغن موتور و
سایر روغنهای خودرو به میزان کافی باشد.
  سالم بودن تمام چراغها را کنترل کنید.
  تمیز بودن لنز چراغها را کنترل کنید.
  مناسب بودن آج الستیکها برای رانندگی در
مسافت طوالنی را کنترل کرده و فشار باد
الستیک را به مقدار توصیه شده تنظیم کنید.

wwرانندگی در باران و جادههای خیس

ت طوالنی
wwرانندگی در مساف 

پیش از رانندگی در مسافت طوالنی از آمادگی
خود برای رانندگی اطمینان حاصل کنید .سعی
کنید پیش از شروع رانندگی استراحت خوبی
داشته باشید .اگر در شرایط ذهنی بد سفر خود
را شروع میکنید ،در آغاز سفر به مدت طوالنی
رانندگی نکنید.
پیش از راهی شدن موارد زیر را کنترل کنید:

رانندگی در باران و جادههای خیس ممکن
است گاهی مشکلآفرین باشد .زیرا از آنجا که
چسبندگی الستیک به سطح جاده خیس کمتر

از جاده خشک است ،ترمز کردن ،گاز دادن و
پیچیدن در این جادهها سختتر انجام میشود.
در صورتی که آج الستیکها ساییده شده باشد،
چسبندگی الستیک به جاده کمتر هم میشود.

هرچه باران شدیدتر باشد ،دید ضعیفتر
است .حتی با وجود کارکرد خوب برفپاککن،
تشخیص تابلوهای مسیریابی ،چراغهای
راهنمایی و رانندگی ،خطوط جاده و خطوط
عابر پیاده به هنگام بارش سنگین باران سخت
است .توصیه میشود در صورت بارش باران
به هنگام رانندگی ،سرعت خودرو را کم کرده و
با احتیاط برانید.

رانندگی درون چالههای آب یا عبور از
دستگاههای شوینده خودرو میتواند مشکالتی
ایجاد کند .آب میتواند کارکرد ترمز را با مشکل
مواجه کند .تا جای ممکن سعی کنید از چالههای
آب عبور نکنید .اگر مجبور به انجام این کار

توجه
توجه :ترمز خیس میتواند حادثه ایجاد کند.
به هنگام ترمز اضطراری اگر ترمز خیس باشد
نمیتواند کارکرد صحیح داشته ،خودرو به یک
طرف کشیده شده و از کنترل خارج میشود .بعد
از عبور از چالههای آب یا دستگاههای شوینده
خودرو ،چند بار پدال ترمز را فشار دهید تا به
شرایط عادی خود بازگردد.

wwرانندگی در جادههای شیبدار و کوهستانی

در صورتی که اغلب در جادههای شیبدار
رانندگی میکنید یا قصد رانندگی در جادههای

کوهستانی را دارید ،با رعایت نکات زیر

میتواند رانندگی امنتری داشته باشید:

خودرو را در شرایط خوب نگهداری کنید.
سطح تمام روغنها و سوخت ،کارکرد ترمزها،
وضعیت الستیکها ،سیستم خنککننده و

گیربکس را کنترل کنید .هنگام رانندگی در

سراشیبی ،این سیستمها تحت فشار زیادی
قرار میگیرند.

سرعت خود استفاده کنید .هنگام پایین آمدن از
جادههای شیبدار ،با دنده سنگین رانندگی کنید.

توجه
 کم نکردن سرعت میتواند باعث عمل نکردن
ترمز بر اثر داغ شدن بیش از حد آن گردد .در
این مواقع کارکرد ترمز به هنگام پایین آمدن از
سراشیبیها دچار مشکل شده و ممکن است
ترمز کار نکند و منجر به حادثه گردد .به هنگام
پایین آمدن از جادههای کوهستانی به جای
ترمز گرفتن بیمورد با استفاده از دنده سنگین
خودرو را کنترل کنید.

رانندگی با خودرو

کارکرد برفپاککن باید همواره کنترل شده
و مخزن شیشهشوی باید همیشه پر باشد.
اگر تیغه برفپاککنها نرم حرکت نمیکنند یا
بخشهایی از شیشه را تمیز نمیکنند یا اگر نوار
الستیکی برفپاککن از آن جدا شده است باید
برفپاککن تعویض گردد.

هستید با سرعت پایین این کار را انجام دهید.

مهمترین توصیه هنگام رانندگی در سرازیریها

این است که از ترمز موتوری برای کم کردن

119

دفترچه راهنمای خودروی جک S5

120

 خالص کردن خودرو و خاموش کردن موتور
هنگام پایین آمدن از جادههای سراشیبی
بسیار خطرناک است .کاهش سرعت خودرو
در این مواقع باید با کمک ترمز انجام گیرد و
ترمز ممکن است بر اثر داغ شدن بیش از حد
از کار بیفتد و موجب حادثه شود .بنابراین
هنگام پایین آمدن از جادههای شیبدار موتور
را روشن نگه داشته و دنده را خالص نکنید.
 برای باال رفتن از جادههای شیبدار در
دندههای باالتر رانندگی کنید.
 به هنگام رانندگی در جادههای کوهستانی و
جادههای شیبدار با دو الین ،در خط مسیر
خود حرکت کنید .از زیگزاگ رفتن و حرکت
روی خط وسط جاده اجتناب کنید .با سرعت
مناسب حرکت کنید تا بتوانید خودرو را در
مسیر خود نگه دارید.
 در جادههای کوهستانی عالئم هشدار ویژهای
همچون شیب طوالنی ،سبقت آزاد یا سبقت
ممنوع ،خطر ریزش کوه یا پیچ جاده وجود
دارد .به این عالئم دقت کنید.

wwرانندگی در جادههای برفی و یخزده

آن نگه دارید .اگر خودرو مجهز به  ABSنیست،

پدال ترمز را به طور لحظهای و سریع فشار

دهید .پدال را به طور کامل فشار داده و سپس
به طور کامل رها کنید .به طور متناوب این کار را

انجام دهید تا ترمز بیشترین اثر را نشان دهد.
خودروی شما به سیستم  ABSمجهز میباشد.

 فاصله از خودروهای جلو را رعایت کنید تا
مجبور به ترمز ناگهانی نشوید.

 توصیه میشود هنگام رانندگی بر روی
جادههای برفی و یخزده ،از الستیک یخشکن یا
زنجیر چرخ استفاده کنید.
 از رانندگی با سرعت باال ،گاز دادن ،ترمز کردن
و پیچیدن ناگهانی اجتناب کنید.
 هنگام رانندگی در جادههای اینچنینی ،ممکن
است با ترمز کردن خودرو روی جاده سر
بخورد .هنگامی که چسبندگی الستیک با سطح
جاده کم میشود ،احتمال سر خوردن و لغزش
الستیک وجود دارد و ترمز عادی قادر به کنترل
خودرو نیست .فرآیند ترمز در صورتی که
خودرو مجهز به سیستم  ABSباشد متفاوت
خواهد بود .اگر خودرو مجهز به  ABSاست
پدال ترمز را فشار داده و پای خود را بر روی

ííرانندگی در زمستان

wwروغن موتور

در دمای پایین گرانروی روغن بسیار زیاد شده

و استارت خوردن موتور را با مشکل مواجه
میکند .لطف ًا برای رانندگی در فصل زمستان از

روغنهای مخصوص هوای سرد استفاده کنید.

در صورت عدم اطمینان از روغن مناسب ،با
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور تماس

حاصل نمایید.

wwمایع خنککننده موتور

از مایع خنککننده مخصوص استفاده کرده و
در صورت لزوم مایع خنککننده را تعویض یا
پر کنید .پیش از شروع فصل زمستان بررسی
کنید دمای انجماد مایع خنککنندهتان برای این
فصل مناسب باشد.

wwمایع شیشهشوی

برای اطمینان از فعالیت صحیح برفپاککنهای
شیشه جلو و شیشه عقب در هوای سرد،
بهتر است از مایع شیشهشوی حاوی ضدیخ
استفاده کنید.

wwباتری

شارژ کردن باتری (در صورت نیاز) نه تنها
جریان استارت کافی را فراهم میکند ،عمر مفید
باتری را نیز افزایش میدهد.

wwتیغه برفپاککن

قبل از استفاده از برفپاککن ،یخ نزدن تیغهها
بر روی شیشه را کنترل کنید .در صورتی که
تیغهها یخ زدهاند تا ذوب کامل یخ و حرکت
آزادانه تیغه برفپاککن منتظر بمانید.

wwدریچههای خروجی هوا

بعد از بارش برف دریچههای هوا را تمیز کنید
تا سیستم گرمایش و تهویه کارکرد عادی خود
را حفظ کند.

wwقفل خودرو

برای جلوگیری از یخ زدن قفل دربها ،محلول
ضدیخ یا گلیسرول را درون سوراخ کلید اسپری
کنید .اگر سوراخ کلید با یخ پوشیده شده ،برای
ذوب شدن یخ محلول ضدیخ را در محل اسپری
کنید .هنگام شستن ماشین در فصل زمستان،
قف ل را با تکه پارچهای بپوشانید تا از ورود آب
به داخل آن جلوگیری شود.

توصیه میکنیم هنگامی که دمای هوا باالی
صفر درجه است از ترمز دستی استفاده کنید.

wwشستن خودرو

نمک و ترکیبات دیگری که در فصل زمستان برای
ذوب کردن یخ بر کف جادهها پاشیده میشوند،
خاصیت خورندگی دارند .در این مواقع خودرو
را به روش توضیحی در کتابچه بشویید.

wwمیلههای آببندی

برای جلوگیری از یخ زدن میلههای آببند
دربها و سقف خودرو ،به طور مرتب آنها را با
گریس سیلیسی روانکاری کنید.

wwالستیک یخشکن

برای حرکت در جادههای برفی و یخی ،استفاده

رانندگی با خودرو

کاهش توان باتری در دماهای پایین
اجتنابناپذیر است .به همین دلیل است که
باتری سرد یا باتریای که به طور کامل شارژ
نشده باشد جریان ضعیفی را برای استارت
خودرو تولید میکند .توصیه میشود پیش از
فرا رسیدن فصل زمستان برای کنترل باتری

به نمایندگیهای مجاز شرکت کرمان موتور
مراجعه کنید.

wwترمز دستی

اگر دمای هوا زیر صفر درجه سانتیگراد است
برای پارک ،خودرو را در دنده یک یا دنده عقب
قرار دهید .توصیه میکنیم در این مواقع از
ترمز دستی استفاده نکنید .در غیر این صورت
الیهای از قطرات آب بر روی کفشک ترمز جمع
شده و کفشک ترمز داخل دیسک ترمز منجمد
میشود .هنگام توقف در سراشیبیها ،جلوی
چرخ جلو بلوک مانع قرار دهید.
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از الستیک یخشکن توصیه میگردد .برای
رانندگی پایدار هر چهار الستیک باید به لحاظ
نوع و وضعیت یکسان باشند .از الستیک
با ساییدگی بیش از  50درصد نمیتوان به
عنوان الستیک یخشکن استفاده کرد .فقط از
الستیکهای یخشکن استاندارد استفاده کنید.

توجه

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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صورت لزوم شمعها را تعویض کنید .تمام سیمها

و تجهیزات استارت را کنترل کرده و از نبود
قطعی ،پوسیدگی و نقص اطمینان حاصل کنید.

wwزیر خودرو

در برخی مواقع برف یا یخ زیر گلگیر جمع شده و
مانع چرخیدن چرخها و دور زدن خودرو میشود.

ííترمز

در مناطق مختلف استانداردهای متفاوتی برای
الستیکهای یخشکن وجود دارد (سرعت رانندگی،
استفاده اجباری ،مدل الستیک و غیره) .قوانین
محلی مربوطه را رعایت کنید.

استفاده و عادات رانندگی همچون رانندگی در

wwتجهیزات اضافی

دنده اسپرت بستگی دارد .ضخامت لنتها را به

توصیه میشود در زمستان یک بیلچه همراه
خود داشته باشید تا در صورت گیر کردن
خودرو در برف ،برای کنار زدن برفها از آن
استفاده کنید .همچنین با یک برس میتوانید
برف روی شیشه جلو و شیشههای کناری را
پاک کنید.

wwشمعها و سیستم استارت

شمعها و سیستم استارت را کنترل کرده و در

wwتوضیحات پایه

استهالک لنت ترمز بیش از هر چیز به شرایط

مسافت کوتاه ،در ترافیک شهری و در وضعیت
طور مرتب و مطابق با برنامه تعمیرات دورهای

کنترل نمایید .هنگام رانندگی در سرازیریها در

زمان مناسب به دنده پایینتر بروید تا فشار زیاد

به ترمز وارد نشود .برای باال بردن توان ترمز،

به جای نگه داشتن مداوم پا روی پدال ترمز ،به

طور متناوب پدال ترمز را فشار داده و رها کنید.

توجه
 در برخی مواقع ،به عنوان مثال هنگام رانندگی
در آب ،رانندگی بعد از باران و یا بعد از
شستن خودرو و همچنین در زمستان ،ممکن
است دیسک ترمز یا لنتها یخ زده و کارکرد
ترمزگیری را کند کنند .در این مواقع چند بار
پدال ترمز را فشار دهید تا ترمزها خشک شوند.
 هنگام رانندگی در جادههای نمکپاشی شده
(برای ذوب برف و یخ) ،اگر به مدت طوالنی
پدال ترمز را نفشارید ،کار ترمزگیری با تاخیر
انجام میشود .بنابراین پیش از استفاده از
ترمزها ،نمک روی دیسک ترمز و لنت ترمز را
تمیز کنید.

wwبوستر ترمز

اخطار
 بوستر ترمز از کارکرد مکش استفاده میکند
و بوستر مکش فقط هنگام روشن بودن
موتور فعال میشود .بنابراین هنگام خاموش
بودن موتور ،خودرو را در سراشیبی به راه
نیاندازید.
 در صورت نقص در کارکرد بوستر ترمز ،مثال ً

هنگامی که خودرو در حال بکسل شدن است یا
وقتی بوستر ترمز معیوب شده ،الزم است به
پدال ترمز فشار بیشتری وارد کنید.

wwسیستم ترمز ضدقفل ()ABS

سیستم ترمز ضدقفل خودرو از قفل شدن
چرخها و چپ کردن خودرو به هنگام ترمزهای
ناگهانی جلوگیری میکند.

هنگامی که چرخ جلو لیز میخورد ،فرمان از
کنترل خارج میشود .به عبارت دیگر ،با وجود
اینکه شما فرمان را میچرخانید ،خودرو به
مسیر خود ادامه میدهد .سیستم ضدقفل از
قفل شدن چرخها جلوگیری میکند .به عالوه،
ترمزگیری سریع نوسانی سیستم  ABSاز
کارکرد انسانی سریعتر بوده که این خود به
حفظ کنترل فرمان کمک میکند.

هنگامی که  ABSفعال میشود ممکن است
احساس کنید پدال ترمز تکان میخورد و سپس
صدایی بشنوید .در این زمان  ABSدر حال
انجام ترمزگیری سریع نوسانی است .هنگام

توجه
  ABSهمیشه نمیتواند زمان و مسافت مورد
نیاز برای ترمزگیری را کاهش دهد .این سیستم
تنها برای کنترل فرمان به هنگام ترمز گرفتن
به راننده کمک میکند .بنابراین همیشه فاصله
مناسب را با خودروی مقابل خود رعایت کنید.
  ABSنمیتواند در مواقعی همچون پیچیدن
ناگهانی یا تغییر ناگهانی مسیر از سر خوردن
خودرو جلوگیری کند .صرفنظر از وضعیت
جاده و شرایط آب و هوایی ،همیشه با احتیاط
رانندگی کنید.
 در جادههای با پیچ تند و پر پیچ و خم با سرعت
مناسب حرکت کرده و فرمان را در کنترل داشته
باشید .در صورت باال بودن سرعت در پیچهای
تند ABS ،نمیتواند مانع خارج شدن خودرو از
جاده شود.
 در جادههای ناهموار (دارای سنگریزه یا

wwسیستم توزیع نیروی ترمز الکتریکی ()EBD

 EBDیک سیستم کمکی برای  ABSمیباشد.
این سیستم با اعمال فشار حسابشده،
ترمزگیری چرخهای عقب خودرو را کنترل
میکند .در ابتدا سوپاپ کنترلی ترمز بر
روی محور چرخ عقب عمل میکند تا از ترمز
اضافی چرخهای عقب جلوگیری نماید .در
واقع برای ایمنی بیشتر ،فشار ترمز چرخهای
عقب همیشه به میزان پایین نگه داشته میشود
که باعث طوالنیتر شدن مسافت ترمزگیری
میگردد EBD .میتواند کارکرد توزیع نیروی
ترمز الکتریکی را از طریق نرمافزار موجود
در کنترلگر  ABSدریافت کند .همچنین در
مواقعی که سیستم ترمز پایدار است ،نیروی
ترمز بیشتری بر چرخهای عقب اعمال میکند
تا بدین وسیله کوتاهترین مسافت ترمزگیری به
دست آید.

مزیت  EBDبرای ایمنی خودرو بیش از هر چیز
به هنگام دور زدن و ترمز گرفتن خود را نشان

رانندگی با خودرو

هرگونه دستکاری در خودرو (شامل موتور،
سیستم ترمز ،شاسی ،الستیکها و غیره) بر
کارکرد سیستم  ABSتاثیر منفی میگذارد.

ترمزگیری چند مرتبه پدال ترمز را فشار ندهید.
در غیر این صورت سیستم  ABSآسیب میبیند
و نمیتواند کارکرد عادی خود را داشته باشد.
برای آنکه سیستم  ABSکارکرد صحیح داشته
باشد ،پای خود را بر روی پدال ترمز گذاشته
و نگه دارید.

برفگرفته) مسافت ترمز  ABSاز ترمز عادی
بیشتر است .در چنین مواقعی با سرعت پایین
رانندگی کرده و فاصلهتان را از خودروی مقابل
حفظ کنید.
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میدهد .سیستم سنتی ترمز ممکن است نیروی

ترمز را خیلی زود و به میزان زیاد اعمال کند.
بیشتری به چرخهای عقب وارد آمده و همزمان

خودرو چرخیده و شفت عقب به سمت بیرون

در حالیکه  EBDاجازه میدهد تا نیروی ترمز
با تنظیم نسبت لغزش از طریق  ABSمانع قفل

شدن چرخهای عقب میگردد.

 wwسیستم کنترل پایداری الکتریکی ()ESC

 اجزای سیستم ()ESC
 ECU .1مجهز به سنسورهای سرعت تغییر زاویه
خودرو و سنسورهای شتاب جانبی  +واحد
کنترل هیدرولیک مجهز به سنسور فشار
 .2سنسور سرعت الستیک
 .3سیگنالهای چرخش غربیلک فرمان فراهمشده
توسط سیستم فرمان الکتریکی ()EPS
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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 اصول کار سیستم ()AYC

در صورت چرخیدن بیش از حد فرمان ،سرعت

.4کارکرد ESCبرایارتباطباسیستممدیریتموتور
 کارکرد ()ESC
افزون بر سیستمهای  ABSو  ،EBDسیستم
 ESCپنج کارکرد زیر را ارائه میدهد:

  .1کارکرد ()AYC

هنگامی که فرمان خودرو بیشتر یا کمتر از

حد الزم چرخیده است ،سیستم کنترل زاویه
انحراف ( ،)AYCخودرو را به مسیر صحیح
حرکت خود برمیگرداند.

تغییر زاویه حرکت خودرو بسیار زیاد شده،
میلغزد .در چنین شرایطی سیستم  AYCاز

طریق چرخهای جلو تعادل خودرو را حفظ میکند.

در صورت چرخش کمتر از معمول فرمان،

سرعت تغییر زاویه حرکت خودرو بسیار پایین

بوده و شفت جلو به سمت بیرون میلغزد .در
چنین شرایطی سیستم  AYCاز طریق چرخهای

عقب تعادل خودرو را حفظ میکند.

  .2کارکرد ()HBA

گاهی در هنگام رانندگی ،نیروی کافی برای

ترمز توسط راننده به پدال اعمال نمیشود.
سیستم کمکی ترمز هیدرولیک ( )HBAناکافی

بودن نیروی اعمالشده برای ترمز را شناسایی

کرده و نیروی الزم را از طریق سیستم ABS
اعمال میکند و به این وسیله مسافت ترمزگیری

را به میزان قابل مالحظهای کاهش میدهد.

توجه
 هنگامی که سیستم  HBAکار میکند ،پدال ترمز
به طور خودکار فشرده میشود.
 با فشرده شدن پدال ترمز توسط سیستم ،HBA
راننده باید همچنان پا را به روی پدال ترمز قرار
دهد و نباید پدال را رها کند.
  .3کارکرد ()TCS
این سیستم از طریق کنترل فشار ترمز و
گشتاور موتور میتواند پایداری خودرو ،ثبات
چرخها در هنگام رانندگی و شتاب خودرو را
به بیشترین حد ممکن برساند .این سیستم
همچنین با دو سیستم کنترل نیروی گشتاور
موتور ( )ETCSو کنترل کشش ترمز ()BTCS
ادغام شده است.

  .4کارکرد ()HSA
با فعال بودن سیستم کمکی استارت خودرو
در مسیر شیبدار ( ،)HSAوقتی خودرو روی
شیب روشن میشود و راننده پا را از روی پدال
ترمز برمیدارد ،فشار ترمز اعمال شده توسط
راننده در دورههای یک و نیم ثانیهای به طور
موثری مانع از لیز خوردن خودرو میشود.

  .5کارکرد ()HDC
با فعال بودن سیستم کنترل خودرو به هنگام
پایین آمدن از مسیر شیبدار ( ،)HDCراننده
در زمان پایین آمدن از مسیرهای کوهستانی
و پر شیب میتواند به طور خودکار در سرعت
پایین خودرو را کنترل کند.

توجه

ííهمترازی چرخها (تنظیم فرمان)

وضعیت حرکت خودرو را به طور مرتب
بررسی کنید تا رانندگی ایمنی داشته باشید.
در صورتی که خودرو نمیتواند حرکت کام ًال
مستقیم داشته باشد یا در مواقعی که وضعیت
الستیکها عادی نیست ،همترازی چرخها
باید کنترل و در صورت نیاز تنظیم گردد.
پارامترهای مربوط به همترازی چرخها را هر
 10هزار کیلومتر یک بار کنترل و تنظیم کنید.
این کار باید در نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمانموتور انجام گیرد.
رانندگی با خودرو

 سیستم  HDCفقط در صورتی که دنده در وضعیت
 ،2 ،1دنده خالص و دنده عقب باشد کار میکند.
 هنگام رانندگی در مسیرهای صاف HDC ،را
خاموش کنید .در غیر این صورت ممکن است
در موقعیتهای خاص فعال شود.
 هنگامی که کلید  HDCفشرده شده و دنده در
وضعیت دنده  ،2 ،1خالص و دنده عقب قرار
دارد و چراغ هشدار  HDCبه رنگ سبز چشمک
میزند ،سیستم کار میکند .در جادههای
شیبدار اگر سرعت خودرو پایینتر از 75
کیلومتر بر ساعت و وضعیت دنده مطابق باال
باشد HDC ،کار میکند.
 هنگامی که  HDCکار میکند ،سیستم سرعت
خودرو را کنترل میکند تا از محدودهی خاصی
تجاوز ننماید.
 در صورت عدم نیاز به سیستم ،سوییچ HDC
را متوقف کنید.

wwاستفاده از سیستم ()ESC

 .1چراغ نشانگر :هنگامی که سوییچ خودرو در
وضعیت  ONقرار میگیرد ،چراغهای نشانگر
و برای چند ثانیه روشن شده و سپس خاموش
میشوند .یعنی که سیستم فرآیند کنترل خود
را با موفقیت انجام داده است .وقتی چراغ
چشمک میزند ،یعنی  ESCدر حال فعالیت
است .وقتی این چراغ دائم روشن باشد ،یعنی
نقصی در سیستم  ESCوجود دارد .در این
صورت برای کنترل سیستم به نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمانموتور مراجعه کنید.
در صورت خاموش کردن  ESCبه صورت دستی،
چراغ نشانگر به طور دائم روشن میماند .در
این صورت فقط سیستم کنترل کشش موتور
( )ETCغیرفعال میشود و سایر کارکردهای
سیستم  ESCتحت تاثیر قرار نمیگیرند.
 .2بعد از استارت زدن موتور ،سیستم  ESCپس
از کنترل خود فعال میشود.
 .3دستورالعمل کلید :این کلید نباید بیش از 10
ثانیه فشرده شود .در غیر این صورت سیستم
آن را به عنوان خطا تلقی کرده و  ESCبه
فعالیت ادامه میدهد.
 .4هنگامی که الستیک خودرویی با تنظیمات ESC
را تعویض میکنید ،فقط از الستیکی با ابعاد
مشابه میتوان استفاده کرد.

سیستم  ESCمیتواند به پایداری و تعادل
خودروی شما کمک کند .هنگامی که خودرو
در شرایط فوقالعاده ناپایدار قرار دارد ،این
سیستم میتواند از وقوع خطر جلوگیری کند.
از این رو پیشنهاد میکنیم در طول رانندگیهای
روزمره از این سیستم استفاده نمایید.

125

ííسوخت

wwسوختگیری

 مراحل سوختگیری:

 .1درب مخزن سوخت در انتهای سمت چپ بدنه
خودرو تعبیه شده است .هنگام توقف برای

سوختگیری ،دقت کنید این قسمت از خودرو به
دستگاه سوخترسان پمپ بنزین نزدیک باشد.
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 .2دستگیره بازکن درب بیرونی مخزن سوخت در
قسمت زیرین صندلی راننده را کشیده و درب
بیرونی مخزن سوخت را باز کنید.
 .3درپوش پیچی دریچه مخزن سوخت را در خالف
جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا باز شود.
 .4سعی نکنید مخزن سوخت را بیش از حد پر کنید.
باید فضای کافی در مخزن برای انبساط سوخت

در صورت تغییرات دمایی وجود داشته باشد.
درپوش پیچی را در محل خود قرار داده و در جهت
عقربههای ساعت آنقدر بچرخانید تا صدای
بسته شدن آن به گوش برسد.
 .5درب بیرونی مخزن سوخت را بسته و فشار
دهید و از بسته شدن آن اطمینان حاصل کنید.

توجه
سوخت سرریز کرده باید هر چه سریعتر پاک
شود .در غیر این صورت به رنگ خودرو آسیب
میرساند .در خودروهای مجهز به کانورتر
کاتالیستی ،هرگز اجازه خالی شدن مخزن سوخت
را ندهید .در غیر این صورت کانورتر کاتالیستی
بیش از حد داغ شده و آسیب میبیند.

اخطار
 از آنجایی که قابلیت اشتعال و انفجار
بنزین بسیار باالست ،از افروختن آتش
در هنگام فرآیند سوختگیری اجتناب کنید.
 هنگام سوختگیری موتور را خاموش کرده و
منابع گرما ،جرقه و شعله را از خودرو دور کنید.
 سوختگیری باید در محیط باز انجام شود.

wwنوع سوخت

 موتور بنزینی
از بنزین بدون سرب با اکتان  93یا باالتر
استفاده کنید .در شرایط خاص ،اگر فقط بنزین
با اکتان پایینتر در دسترس است ،با دور
موتور متوسط و بار کم رانندگی کنید .با باز
بودن کامل دریچه گاز ،هنگامی که به موتور بار
زیاد وارد شده و یا دور موتور باال رود ،موتور
آسیب میبیند .لطف ًا تا جای ممکن از بنزین با
اکتان تایید شده برای خودرو استفاده کنید.
استفاده از بنزین با اکتان باالتر بالمانع است.
با این وجود ،بنزین با اکتان باالتر در مصرف
سوخت و قدرت خروجی موتور مزیت خاصی
ایجاد نمیکند .در خودروهای مجهز به کانورتر
کاتالیستی فقط از بنزین بدون سرب میتوان
استفاده کرد .حتی اگر تنها یک بار خودرو را
با بنزین سربدار راهاندازی کنید ،کانورتر
کاتالیستی به شدت آسیب میبیند.

اخطار
استفاده از بنزین نامرغوب به خرابی سیستم
اگزوز میانجامد.
  .1اگر سرب درون بنزین از حد مجاز تجاوز

کند ،راندمان تصفیه کانورتور کاتالیستی پایین
آمده و حجم گاز آالینده اگزوز افزایش مییابد.
  .2بنزین با درصد منگنز باال منجر به رسوب در
کاتالیزور شده و به آن آسیب میزند.
  .3اگر سولفور موجود در بنزین از حد مجاز
تجاوز کند ،راندمان تبدیل کانورتر کاتالیستی
را پایین آورده ،پس از احتراق مایع اسیدی
تولید کرده و خوردگی سیستم اگزوز را تسریع
میکند .بنابراین به شما توصیه میکنیم برای
سوختگیری خودروی خود از سوخت استاندارد
استفاده کنید.

wwرانندگی در کشورهای دیگر

هنگام رانندگی در کشورهای دیگر به مقررات
ثبت و بیمه در آن کشورها توجه کنید .از وجود
سوخت مورد نیاز خودرویتان در کشور مذکور
اطمینان حاصل کنید.

wwمکمل بنزین

کیفیت بنزین و مکمل آن میتواند در کارکرد کلی
خودرو ،کارکرد موتور و عمر مفید خودرو تاثیر
مستقیم داشته باشد .فقط از مکملهای مورد
تایید شرکت کرمانموتور استفاده کنید.
مقــدمــه
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نگهداریخودرو
کنترل روزمره

 ۱۳۰کنترل اجزای موتور

 ۱۳۸کنترل حرکت آزاد پدال ترمز

تعمیرات و نگهداری ظاهری

 ۱۳۳تعویض تیغه برف پاک کن

 ۱۴۷کنترل حرکت آزاد غربیلک فرمان 152

نگهداری داخل خودرو

 ۱۳۶کنترل و تعویض الستیک ها

۱۴۸

پیشگیری از زنگ زدگی

 ۱۳۷کنترل حرکت آزاد پدال کالچ

۱۵۱

۱۵۱

تعمیر و نگهداری خودرو شامل تعمیرات
دورهای ،کنترل روزمره و تعمیر و نگهداری
توسط مالک میگردد.

ííکنترل روزمره

پیش و پس از رانندگی با خودرو ،قطعات مربوطه
و کارکردشان را کنترل کنید .به فرآیند کنترل
روزمره در دفترچه راهنمای تعمیر و نگهداری
شرکت کرمانموتور مراجعه کنید.

wwتعمیر و نگهداری دورهای
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کنترل ،تنظیم و تعویض قطعات باید مطابق
با دفترچه راهنمای تعمیر و نگهداری شرکت
کرمانموتور باشد .تعمیر خودروی شما باید
توسط پرسنل مجرب نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمانموتور انجام شود که تخصص
و تجهیزات مورد نیاز برای این کار را دارا
میباشند .به شدت توصیه میکنیم از قطعات
اصلی شرکت کرمانموتور و همچنین روغن
موتور ،مایع خنککننده موتور ،روغن گیربکس و
روغن ترمز اصلی کرمانموتور استفاده نمایید.

wwتعمیر و نگهداری توسط مالک

اگر دانش الکترونیکی و مکانیکی کافی و تجهیزات
مورد نیاز را دارید ،میتوانید برخی موارد تعمیر
و نگهداری را شخص ًا انجام دهید.

wwتعمیر و نگهداری روزانه

بخش

تایید کنید مورد غیرطبیعی
مشاهده نمیشود

اجزای موتور

روند بررسی
اجزای غیرطبیعی قبلی را بررسی و تایید کنید که مشکل رفع شده است

موتور
گیربکس

اجزای دیگر
موتور
تعلیق
بیرون خودرو

الستیکها

چراغهای جلو

حجم روغن و مایع خنککننده کافی است
آیا نشت آب یا روغن وجود دارد؟

کنترل کنید آیا کشش تسمه درایو کافی است؟ آیا
تسمه درایو پوسیده شده؟
سرریز روغن

روغن ترمز و مایع شوینده کافی باشد ،سرریز روغن

کنترل کنید وضعیت رنگ اگزوز طبیعی باشد ،گاز
آالینده خروجی از اگزوز را کنترل کنید

فنر اتصال نشکسته یا ترک برنداشته باشد
کنترل کنید فشار الستیکها عادی باشد

کنترل کنید الستیکها بیش از حد پوسیده نشده باشد.
بررسی کنید مهرههای الستیکها آسیب ندیده باشد
بررسی کنید وضعیت چراغها عادی بوده و
آسیب ندیده باشد

بخش
بیرون خودرو

روند بررسی
پالک راهنمایی و رانندگی
موتور

غربیلک فرمان
ترمز
گیربکس

در صندلی راننده

بررسی کنید وضعیت پالک عادی باشد

سوخت کافی و استارت خودرو عادی باشد
فرمان میچرخد

حرکت فرمان به نرمی انجام میشود
پدال آزادانه حرکت میکند
ترمز کارکرد عادی دارد

ترمز دستی وضعیت عادی دارد
پدال کالچ آزادانه حرکت میکند
دستهدنده وضعیت عادی دارد

آینه دید عقب داخل خودرو

آینه تمیز و شفاف است

تیغه برفپاککن

کارکرد عادی دارد ،مخزن شوینده پر است

بوق

کلیدها و صفحه نمایشگر

wwدستورالعمل تعمیر و نگهداری

شرکت کرمان موتور رسیدهای مربوطه را
نگهداری نمایید .از این رسیدها بعد ًا میتوانید

برای اثبات انجام موارد تعمیر و نگهداری استفاده
نمایید .در صورتی که کارکنان نمایندگیهای

کارکرد عادی دارد

مجاز شرکت کرمانموتور سرویسهای خودرو
را به طور کامل انجام ندهند ،این رسیدها به
عنوان مدرک اعتراض شما تلقی میشوند.

رسیدهای تعمیر و نگهداری سیستم اگزوز را
نگهداری کنید .این رسیدها میتواند نشان دهد
شرایط واقعی سیستم اگزوز با استانداردهای
زیست محیطی مطابقت دارد.

خود به دفترچه راهنما مراجعه کنید .در صورت

رانندگی در شرایط سخت ،روغن و فیلتر روغن
باید در فواصل زمانی کوتاهتر تعویض شوند.

wwلولهها و اتصاالت سوخت

لولهها و اتصاالت سوخت را از نظر نشتی یا

آسیبهای دیگر کنترل کنید .در صورت نیاز
تعویض کنید.

wwفیلتر سوخت

مسدود شدن فیلتر سوخت موجب کاهش

سرعت ،آسیب به سیستم اگزوز و سخت روشن
شدن موتور میگردد .در صورت انباشته شدن
مواد خارجی زیاد در مخزن سوخت ،فیلتر
سوخت را در فواصل زمانی کوتاهتر تعویض
کنید .بعد از نصب فیلتر سوخت جدید ،اجازه

دهید موتور برای دقایقی درجا کار کند و عدم
وجود نشتی را کنترل نمایید.

wwشلنگ مکش و شلنگ تهویه مخزن (محفظه)
میللنگ
سطح شلنگها را از نظر پوسیدگی و آسیبهای
مکانیکی بررسی کنید .وجود هرگونه پوسیدگی،

نگهداری خودرو

هر بار پس از مراجعه به نمایندگیهای مجاز

کارکرد عادی دارد

wwفیلتر روغن و روغن

برای انجام تعمیرات و نگهداری دورهای خودروی
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پارگی ،بریدگی یا تورم بیش از حد ،به آسیب دیدن
دیواره لولهها خواهد انجامید .به شلنگهایی که
در نزدیکی بخشهای داغ (مثل منیفولد اگزوز)
هستند توجه ویژهای داشته باشید .مطمئن شوید
شلنگ با بخشهای داغ ،تیز یا متحرک که امکان
آسیب یا سوختگی را به وجود میآورند در تماس
نباشد .تمام اتصاالت شلنگها را برای موارد
نشتی یا آسیب کنترل کنید .در صورت لزوم آنها
را تعویض کنید.

wwفیلتر هوا

توصیه میشود از قطعات اصلی کرمانموتور
استفاده نمایید.

wwشمع (موتور بنزینی)
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مطمئن شوید محدوده مقاومت حرارتی ،شماره
الکترود و مقدار حرارت شمع در محدوده الزم
برای خودرو باشد.

wwتسمه موتور

تمامی تسمهها شامل تسمه واترپمپ و تسمه
ژنراتور را از نظر بریدگی ،آسیب ،پوسیدگی
بیش از حد و لکه روغن بررسی کنید و در
صورت لزوم تعویض نمایید .به طور مرتب
کشش تسمه موتور را کنترل کنید و در صورت
نیاز آن را تنظیم نمایید.

wwمایع خنککننده موتور

مایع خنککننده موتور را به طور مرتب و با توجه
به الزامات تعمیرات دورهای تعویض نمایید.

wwتسمه تایمینگ

تسمه تایمینگ و قطعات مرتبط با آن را برای
هرگونه آسیب یا تغییر شکل کنترل کنید .کشش
تسمه تایمینگ را کنترل کنید .در صورت آسیب
دیدن تجهیزات آنها را تعویض نمایید.

wwشلنگ و لولههای ترمز

ظاهر شلنگها و لولههای ترمز را برای نصب
صحیح ،سایش ،بریدگی ،خوردگی و نشتی
بررسی کنید .در صورت نیاز تعویض نمایید.

wwپلوس جلو و گردگیر سرپلوسها

پلوس جلو و گردگیر سر پلوسها و اتصاالت را
برای وجود هرگونه ترک یا آسیب بررسی کنید.
بخشهای آسیبدیده را تعویض و در صورت
نیاز روانکاری کنید.

wwفرمان هیدرولیک ،اتصاالت و گردگیرها

موتور را خاموش کرده و حرکت آزادانه غربیلک
فرمان را کنترل نمایید .اتصاالت را برای
پیچخوردگی یا آسیبهای دیگر کنترل نمایید.
گردگیرها و سیبک را از نظر خوردگی ،ترک

یا آسیب کنترل کنید .قطعات آسیبدیده را

تعویض نمایید.

wwمایع ترمز

از قــرار داشــتن حجــم مایــع ترمــز بیــن عالمــت
 MINو  MAXاطمینــان حاصــل کنیــد .فقــط از

روغــن ترمــز تاییدشــده  DOT4اســتفاده کنیــد.

wwکالیپر ترمز

بررسی کنید لنتها بیش از حد مجاز ساییده

نشده باشند .همچنین نشتی مایع ترمز در

اطراف کالیپر ترمز را کنترل کنید.

wwترمز دستی

کارکرد صحیح و عادی سیستم ترمز دستی

شامل اهرم و کابل ترمز را کنترل نمایید.

wwلوله اگزوز ،منبع اگزوز و پیچهای تعلیق

بررسی کنید پیچهای لوله اگزوز ،منبع اگزوز و
پیچهای تعلیق شل نبوده یا آسیب ندیده باشند.

wwخنککننده ایرکاندیشن

لولهها و اتصاالت را از نظر نشتی یا آسیب

بررسی کنید.

wwسیستم خنککننده

بررسی کنید اجزای سیستم خنککننده همچون

رادیاتور ،اینترکولر ،مخزن انبساط ،شلنگها

و اتصاالت دچار نشتی یا آسیب نشده باشند.
بخشهای آسیبدیده را تعویض نمایید.

wwاتصاالت ،پیچ و مهره تعلیق

کنترل کنید بخش اتصال شاسی شل نشده یا

آسیب ندیده باشد .در صورت نیاز با گشتاور

الزم آن را سفت کنید.

wwروغن دنده در گیربکسهای معمولی

روغن دنده گیربکسهای معمولی را مطابق با

زمانبندی تعمیرات و نگهداری کنترل کنید.

wwروغن دنده در گیربکسهای اتوماتیک
(در صورت مجهز بودن)

خودروهای  S5قابل تعمیم میباشد .با این حال
ممکن است خودروی شما به بعضی تجهیزات
اشاره شده مجهز نباشد .انجام تعمیرات و
نگهداری دورهای میتواند ارزش خودروی شما
را حفظ کرده و از صدمات ناشی از خوردگی
بدنه و آسیب رنگ پیشگیری نماید.
توصیه میشود از تمیزکنندهها و شویندههای
مورد تایید کرمانموتور استفاده کرده و
دستورالعملهای روی قوطی شوینده را به دقت
اجرا کنید.

توجه

موارد توصیه شده در این بخش در مورد تمام

همیشه از شویندههای سازگار با محیط

میکنند ،میله نشانگر روغن دنده باید در وضعیت

 HOTقرار داشته باشد .هنگامی که موتور در

حال فعالیت است و دنده در وضعیت خالص و

یا دنده پارک قرار دارد ،میزان روغن را بررسی
کنید .در صورتی که نیاز به تعویض روغن

وجود دارد ،از روغن مورد تایید استفاده کنید.

ííتعمیرات و نگهداری ظاهری

همراه با زباله خانگی دور نیاندازید.

هرگز گرد و خاک ،گل یا آلودگی روی بدنه
خودرو را به هنگام خشک بودن بدنه تمیز نکنید.

همچنین از پارچه یا اسفنج خشک برای تمیز
کردن بدنه خودرو و شیشهها استفاده نکنید.

ابتدا آلودگی ،گل یا گرد و خاک بدنه را با مقدار
کافی آب تر کرده ،سپس آن را برطرف نمایید.

wwشستشوی خودرو

شستشـو و واکـس زدن خـودرو بهتریـن راه
محافظت خودرو از آسیبهای محیطی میباشد.

فواصـل شستشـو بـه عواملـی همچـون میـزان

اسـتفاده از خودرو ،شرایط پارک خودرو ،فصل،
وضعیـت آب و هوایـی ،تاثیـرات محیطـی و غیـره
بسـتگی دارد .هـر قـدر فضـوالت پرنـدگان ،الشـه

حشـرات ،رزیـن ،گـرد و غبـار و رنـگ بـه مـدت
طوالنیتـری بـه روی بدنـه خـودرو بمانند ،آسـیب
بیشـتری بـه رنـگ خـودرو وارد میکننـد .آفتـاب

شـدید خوردگی را تسـریع میکند .در محیطهای

به شـدت آلوده الزم اسـت هفتهای یک بار خودرو

را شسته و ماهی یک بار آن را واکس بزنید .پس
از رانندگـی در جادههای نمکپاشـی شـده ،داخل

شاسـی خـودرو (زیـر خـودرو) را بشـویید.

نگهداری خودرو

هنگامی که موتور و گیربکس به طور عادی کار

 استفاده نادرست از مواد شوینده به سالمت
شما آسیب میرساند.
 مواد شوینده باید دور از دسترس کودکان
نگهداری شوند.
 برخی مواد شوینده سمی و خطرناک هستند.
بعالوه اگر مواد شوینده در نزدیکی بخشهای
داغ خودرو و یا آتش مستقیم قرار گیرند موجب
آتشسوزی میشوند .همیشه این محلولها را
در محلی امن نگهداری کنید.

زیست استفاده کنید .هرگز شویندهها را
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توجه
رطوبت و یخ روی ترمز ،کارکرد ترمزگیری را
تضعیف میکند.

wwکارواشهای اتوماتیک

به طور معمول کارواشهای اتوماتیک به
رنگ خودرو آسیب نمیزنند .آسیب وارده به
رنگ به ساختار دستگاه شوینده ،فیلتر آب و
محلولهای پاککننده و نگهدارنده بستگی دارد.
در صورتی که از درخشندگی رنگ خودرو
کاسته شده یا رنگ خراشیده شده است،
مسئول کارواش را در جریان قرار دهید .در
صورت لزوم کارواش خود را عوض کنید.

توجه
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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 پیش از ورود به کارواش اتوماتیک از بسته بودن
پنجرهها و سانروف اطمینان حاصل نمایید.
 برای جلوگیری از هرگونه آسیب ،آینههای
جانبی را تا کنید.
 اگر بخشهای خاصی همچون بال گلگیر ،باربند
سقفی ،آنتن و غیره به خودرو متصل است ،بهتر
است مسئول کارواش را در جریان قرار دهید.

wwشستشوی دستی خودرو

 .1از آب کافی برای تر کردن آلودگیها استفاده
کرده ،سپس در صورت امکان آنها را بشویید.

 .2با اسفنج و دستمال نرم یا برش مخصوص
به آرامی از باال تا پایین خودرو را پاک کنید.

استفاده از شوینده فقط برای مواردی که
آلودگی به راحتی قابل رفع نباشد مجاز است.

 .3اسفنج یا دستمال استفاده شده را در اولین
فرصت بشویید.

 .4الستیکها و آببند دربها را با اسفنج دیگری

بشویید.
 .5در انتها خودرو را با آب تمیز بشویید و ترجیح ًا
با تکهای چرم مصنوعی آن را خشک کنید.

توجه
 در زیر تابش مستقیم آفتاب خودرو را نشویید.
 اگر با شلنگ آب خودرو را میشویید ،مراقب
باشید آب بهصورت مستقیم به سوراخ کلید،
شکاف دربها و دریچهها وارد نشود .در غیر
این صورت در فصل زمستان امکان یخزدگی
این بخشها وجود دارد.
 هنگام شستشوی خودرو موتور را خاموش کنید.
 در هنگام شستن کف و بخشهای زیرین سپر،

رینگ و غیره مواظب باشید دستتان دچار
بریدگی نگردد.

wwشستشوی خودرو با فشار باال

برای شستشوی خودرو با فشار باال ،کتابچه
راهنما را با دقت مطالعه کنید .به فشار آب و
فاصله نازل توجه ویژه کنید .هرگز از فشار
خطی (متمرکز) آب استفاده نکنید .دمای آب
نباید بیش از  60درجه سانتیگراد باشد.
برای پیشگیری از آسیب به خودرو ،فاصله
مناسب بین نازل با بخشهای پالستیکی و
الستیکی بدنه و همچنین رنگ و سپر خودرو
را رعایت کنید.

هرگز از فشار متمرکز آب برای تمیز کردن
الستیکها و چراغهای جلو استفاده نکنید .حتی
اگر فاصله نازل با خودرو زیاد و زمان اعمال
آب کوتاه باشد ،این کار باعث آسیب دیدن
خودرو میگردد.

توجه
نازل را بیش از حد به خودرو نزدیک نکنید .ممکن
است در اثر فشار زیاد ،آب وارد خودرو شود .نازل

را بیش از حد به سیستم تعلیق نزدیک نکنید .ممکن
است بخشهایی از سیستم تعلیق به علت فشار
زیاد آب آسیب ببینند.

wwواکس زدن

واکس زدن خودرو نه تنها از آسیب دیدن
رنگ خودرو به دلیل عوامل محیطی جلوگیری
میکند ،بلکه آسیبهای ناشی از تصادفات
کوچک را نیز تا حد زیادی کاهش میدهد.
پس از اینکه بدنه خودرو کام ًال خشک شد ،به
سرعت واکس محافظ سخت را به سطح بدنه
اعمال کنید .اگر به طور مرتب از شویندههای
محافظ استفاده میکنید ،دو بار استفاده از
واکس سخت در طول سال توصیه میگردد.
مراقب باشید چراغها را با واکس نپوشانید.

توجه
wwبرق انداختن

هنگامی که رنگ خودرو محو و کدر میشود،

wwآسیب دیدن رنگ بدنه خودرو

آسیبهای جزئی به رنگ خودرو همچون خراش
یا آسیبهای کوچک ناشی از ضربه را هرچه
سریعتر با رنگ بپوشانید تا باعث زنگزدگی
نگردد .اگر محل دچار زنگزدگی شده است،
لطف ًا به طور کامل آن را تمیز کنید ،سپس با
مواد ضدزنگ بپوشانید .توصیه میشود این
خدمات در نمایندگیهای شرکت کرمانموتور
انجام شود.

wwشیشهها

توصیه میشود برف روی شیشهها و آینههای
جانبی را با دست پاک کنید .یخ روی شیشهها
و آینهها را با ابزار تراش پالستیکی تمیز کنید.
یخزدایی با استفاده از محلول یخزدا بهتر
انجام خواهد شد .اگر از ابزار تراش پالستیکی
استفاده میکنید از جلو و عقب بردن متناوب
ابزار خودداری کرده و در یک جهت آن را

برای تمیز کردن الستیک ،روغن ،گریس یا
باقیماندههای سیلیکونی میتوانید از شوینده
شیشه یا سیلیکون استفاده نمایید .برای پاک
کردن باقیماندههای واکس ،فقط میتوانید از
شوینده مخصوص استفاده کنید .برای اطالع از
جزئیات بیشتر ،با نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمانموتور تماس بگیرید .سطح داخلی
شیشهها به طور مرتب تمیز کنید.

با دستمالی که برای تمیز کردن رنگ بدنه
خودرو از آن استفاده کردهاید شیشههای
خودرو را پاک نکنید .واکس باقیمانده بر روی
دستمال ،شیشهها را کثیف میکند.
هنگم تمیز کردن شیشههای عقب خودرو مراقب
سیمهای گرمایشی باشید .از چسباندن اجسام
اضافی به آنها خودداری کنید.

wwنوارهــای آببنــدی لبــه دربهــا ،ســقف و
پنجر ههــا

استفاده مرتب از محلول نگهداری الستیک
(همچون اسپری سیلیکون) نه تنها االستیسیته
و عمر مفید نوارهای آببندی را افزایش میدهد،

نگهداری خودرو

توصیه میشود  6ماه پس از خرید خودرو آن را
واکس بزنید.

حتی با واکس زدن نمیتوان آن را به حد کافی
براق کرد .در این مواقع باید خودرو را برق
بیاندازید .اگر محلول برق انداختن حاوی مواد
محافظ رنگ نمیباشد ،الزم است واکسزنی هم
انجام شود .برای بخشهای پالستیکی به برق
انداختن و واکس زدن نیازی نیست.

حرکت دهید .از آب داغ برای ذوب کردن یخ و
برف روی شیشه و آینهها استفاده نکنید در غیر
این صورت ممکن است شیشه ترک بردارد.
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بلکه قابلیت آببندی آنها را نیز تقویت میکند.
همچنین استفاده از این محلول از پوسیدگی
و نشتی نوارهای آببندی جلوگیری میکند.
نوارهای آببندی همچنین نیروی اعمالی اضافی
برای بسته شدن درب را نیز دفع میکنند .حتی
در زمستان ،با نگهداری مناسب از نوارهای
آببندی باید از یخ زدن آنها جلوگیری کرد.

wwبازوی درب

بازوی درب را با گریس روانکاری کنید .این کار
باعث کاهش سر و صدای غیرطبیعی درب و
همچنین افزایش عمر مفید آن میگردد.

wwچرخها

دفترچه راهنمای خودروی جک S5

136

رینگها و قالپاقهای خودرو باید به طور مرتب
شسته شوند تا کثیفی ،گل و نمک به آنها
نچسبد .برای آلودگیهایی که به سختی پاک
میشوند میتوانید از تمیزکنندههای صنعتی
استفاده کنید .آسیب وارد شده به رنگ را پیش
از زنگ زدن تعمیر کنید.

wwنگهداری چرخهای آلومینیومی

از اسفنج و شویندههای خنثی برای شستن این
چرخها استفاده کنید .از آنجا که این نوع چرخها
به آسانی خراش میافتند از برش یا ابزار زبر
برای پاک کردن آنها استفاده نکنید.

توجه
هنگام تمیز کردن چرخها به خاطر داشته باشید
آب ،یخ و نمک میتواند کارکرد ترمز را با مشکل
مواجه کند.

wwشاسی

با وجود توجه ویژهای که به شاسیها شده
است ،آسیب به الیه محافظ شاسی به هنگام
رانندگی اجتنابناپذیر است .توصیه میشود به
طور دورهای الیه محافظ شاسی و کف خودرو
را بازبینی نموده و در صورت نیاز تعمیر
نمایید .تعمیرات و اقدامات ضدخوردگی باید در
نمایندگیهای مجاز کرمانموتور انجام شود.

توجه
از بکارگیری الیه محافظ شاسی اضافی یا مواد
ضدخوردگی بر روی لوله اگزوز ،خفهکن ،کانورتر
کاتالیستی و یا الیه عایق خودداری نمایید .در غیر
این صورت ممکن است این مواد در هنگام حرکت
خودرو آتش بگیرند.

ííنگهداری داخل خودرو

بخشهـای پالسـتیکی ،جلـو داشـبورد و
چرمهـای مصنوعـی را بـا دسـتمال خیـس
تمیـز پـاک کنیـد .در صـورت تمیـز نشـدن از
تمیزکنندههـای پالسـتیک و مـواد شـوینده فاقـد
حلال اسـتفاده نماییـد .مـواد شـوینده حـاوی
حلال باعـث خوردگـی قطعـات میگـردد.

توجه
از شوینده حاوی حالل برای تمیز کردن
جلوداشبورد و سطح مدول ایربگ استفاده نکنید.
شوینده حاوی حالل مقاومت سطح را کم میکند.
همچنین هنگام باز شدن ایربگ ،بخشهای پالستیکی
خورده شده باعث آسیب جسمی میگردند.

wwتودوزیها و بخشهای پارچهای

برای تمیز کردن تودوزیها و بخشهای پارچهای
درب ،سقف و صندوق عقب ،از شویندههای
ویژه یا کف خشک و برس نرم استفاده کنید.

wwصندلی چرمی (در صورت مجهز بودن)

صندلیهای چرمی را به مدت طوالنی در
معرض آفتاب قرار ندهید .در غیر این صورت

رنگ چرم کدر میشود .به هیچ وجه از حاللها،
واکس کف ،واکس کفش ،شویندهها یا مواد
مشابه برای تمیز کردن چرم استفاده نکنید.
برای جلوگیری از هرگونه آسیب ،پاک کردن
لکههای مقاوم را در نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمانموتور انجام دهید.
توصیه میکنیم در شرایط عادی هر شش ماه یک
بار صندلیهای چرمی خود را سرویس نمایید.

برای تمیز کردن سطح صندلی از یک پارچه
مرطوب استفاده نمایید .اگر چرم خیلی کثیف
است از محلول آب و صابون سبک استفاده
کنید .مراقب باشید آب به داخل دوختها نفوذ
نکند .بعد از تمیز کردن با استفاده از دستمال
نرم آن را خشک کنید.

توجه
آب باقیمانده بر روی چرم موجب سخت شدن و
چروکیدگی آن میگردد.
کمربندهای ایمنی باید تمیز نگاه داشته شوند.
کثیفی کمربند ایمنی در کارکرد آن تاثیر منفی
خواهد گذاشت .کمربند ایمنی کثیف را باید با
محلول آب و صابون سبک تمیز کرده و هرگز

توجه
 هرگز برای تمیز کردن کمربندها آنها را پیاده نکنید.
 برای تمیز کردن کمربندها از شویندههای
شیمیایی استفاده نکنید .شویندهها میتوانند به
بافت کمربند آسیب بزنند .همچنین از مایعات
خورنده برای تمیز کردن آنها استفاده نکنید.
 به طور دورهای کمربندها را کنترل کنید .در
صورت مشاهده هرگونه آسیب در تسمه،
اتصاالت پایه جمعکننده یا قفل کمربند،
بالفاصله برای تعویض کمربند به نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمانموتور مراجعه کنید.

ííپیشگیری از زنگزدگی

اقدامات ضدزنگزدگی برای خودروی شما با
طراحی و فرآیندی پیشرفته انجام گرفته است.
با این وجود ،این فقط بخشی از کار است .برای
جلوگیری از زنگزدگی خودرو در زمانهای
طوالنیتر ،همکاری و کمک شما مورد نیاز است.

wwدالیل عمده زنگزدگی

در قسمت زیرین خودرو ،نمک ،کثیفی و رطوبت

wwمحیطهای مستعد زنگزدگی

در صورت زندگی در نواحیای که زنگزدگی
در آنها به راحتی اتفاق میافتد ،برخی اقدامات
پیشگیرانه برای زنگزدگی ضروری هستند.
عوامل معمول برای تسریع فرآیند زنگزدگی
به ترتیب عبارتند از :نمک روی جادهها ،گرد
و خاک ،مواد شیمیایی ،آب و هوای ساحلی و
آلودگیهای صنعتی.

wwاقداماتپیشگیرانهبرایجلوگیریاززنگزدگی

 .1خودرو را تمیز نگه دارید.
بهترین راه پیشگیری از زنگزدگی ،تمیز نگه
داشتن خودرو و برطرف نمودن هرگونه عامل
زنگزدگی است .تمیز نگه داشتن قسمت زیرین
خودرو نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.

اگر در محلی زندگی میکنید که خودرو به
راحتی دچار زنگزدگی میگردد ،برای مثال
جایی که جادهها نمکپاشی میشوند ،نواحی
ساحلی ،نواحی با آلودگیهای صنعتی و
بارانهای اسیدی و غیره ،اقدامات پیشگیرانه

نگهداری خودرو

wwکمربند ایمنی

نباید آنها را از خودرو جدا کنید .اجازه ندهید
کمربندها پیش از خشک شدن کامل جمع گردند.

وجود دارد .در صورتی که رنگ خودرو پریده
یا الیه محافظ در اثر برخورد سنگ ،شنریزه و
اجسام مشابه آسیب دیده باشد ،فلز در معرض
هوا قرار گرفته و دچار زنگزدگی میگردد.
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را به دقت رعایت کنید .در فصل زمستان هر
یک ماه یک بار قسمت زیرین خودرو را تمیز
کنید .بعد از زمستان نیز بخش زیرین خودرو
را تمیز کنید.
در زمستان هنگام شستن زیر خودرو به
گلگیرها و قطعاتی که به سختی دیده میشوند
توجه ویژه کنید .آلودگیها را به طور کامل پاک
کنید .خیس کردن آلودگیها در صورتی که به
طور کامل رفع نشوند ،زنگزدگی را تسریع
میکند .استفاده از آب فشار قوی بیش از هر
چیز در شستن آلودگیها و بخشهای زنگزده
موثر است .هنگام شستن نوارهای آببندی
دربها ،سوراخهای تخلیه و کناری قاب درب را
باز بگذارید تا به خروج رطوبت کمک کرده و از
زنگزدگی جلوگیری شود.

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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 .2پارکینگ را خشک نگه دارید.
خودرو را در پارکینگ با رطوبت باال و تهویه
نامناسب که امکان وقوع زنگزدگی را باال
میبرد پارک نکنید .در صورت شستن خودرو
در پارکینگ یا پارک کردن خودروی خیس
پوشیده از برف ،یخ و گل در پارکینگ ،امکان
زنگ زدن بخشهای خاصی از خودرو وجود
دارد .مگر آنکه برای از بین بردن رطوبت،
پارکینگ به خوبی تهویه شود.

 .3رنگ و تودوزیهای خودرو را در شرایط خوبی نگه دارید.
در صورت هرگونه خراشیدگی یا پوسته شدن رنگ ،آن را با یک الیه رنگ بپوشانید تا از زنگزدگی
جلوگیری شود .اگر رنگ بخشی از خودرو رفته و فلز در معرض هوا قرار گرفته ،برای انجام تعمیرات
به مراکز ویژه صافکاری و نقاشی مراجعه کنید.

 .4نگهداری داخل خودرو
رطوبت جمعشده در کف خودرو و زیر کفپوشها میتواند باعث زنگزدگی شود .زیر کفپوشها را
به طور مرتب کنترل کرده و از خشک بودن آنها اطمینان حاصل کنید .در حمل کود ،مواد شوینده و
مواد شیمیایی توجه ویژه داشته باشید .برای بستهبندی آنها از ظروف مناسب استفاده کنید .اگر این
مواد از ظرف خود بیرون ریخت ،بخش کثیف شده را بالفاصله با آب شسته و خشک کنید.

ííکنترل اجزای موتور

wwمروری بر اجزای موتور

 .۱درپوش مخزن روغن موتور
 .2گیج (میله اندازهگیری) روغن موتور
 .3مخزن مایع خنککننده موتور
 .4مخزن روغن ترمز
 .5فیلتر هوا
 .6باتری
 .7جعبه فیوز درون محفظه موتور
 .8مخزن مایع شوینده شیشه جلو

wwتمیزکردناجزایموتوروجلوگیریاززنگزدگی

توجه
 پیش از تعمیر و نگهداری هر یک از اجزای
موتور ،به دستورالعمل مربوطه مراجعه کنید.
 برای اطمینان پیش از تماس با مخزن آب،
سوییچ استارت را بیرون بکشید .در غیر این
صورت اگر برفپاککن خودرو به طور ناگهانی
روشن شود ،بدنه خودرو آسیب میبینید.

پیش از تمیز کردن اجزای موتور ،سوییچ
خودرو را در وضعیت خاموش قرار دهید .از
پاشیدن مستقیم آب به چراغهای جلو خودداری
کنید .اگر برای تمیز کردن اجزای موتور از
گریس حالل استفاده کنید ،الیه ضدزنگ روی
اجزای موتور از بین میرود .بنابراین الیه
ضدزنگ را به روی همه سطوح ،شکافها،
اتصاالت و مجموعههای موتور اعمال کنید تا
اجزایی مقاوم به خوردگی با عمر کارکرد باال
داشته باشید .این مراقبتها شامل قطعات
تعویضی نیز میگردند.
شما میتوانید مایع شوینده و مایع محافظ
اجزای موتور را از طریق نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمان موتور تامین نمایید.

انجام هرگونه عملیات بر روی موتور و اجزای
آن (تعمیرات یا تعویض روغنها) ممکن
است سوختگی و آسیبهای فردی و همچنین
آتشسوزی یا حوادث ناگوار دیگر را به دنبال
داشته باشد .هرگز از ترکیب روغنهای مختلف
استفاده نکنید .در غیر این صورت قطعات دچار
آسیب جدی میگردند.
از آنجا که هنگام تمیز کردن موتور،

اخطار
هنگام کار بر روی اجزای موتور به شدت مراقب
باشید .در صورت خروج بخار یا مایع خنککننده
از زیر درب موتور ،برای جلوگیری از سوختگی از
باز کردن درب موتور خودداری کرده و تا خنک
شدن کامل موتور منتظر بمانید.
نگهداری خودرو

برگ و مواد خارجی انباشته شده بر روی
مخزن آب را بردارید .با این کار مانع مسدود
شدن مخزن میشوید و همچنین از ورود مواد
خارجی از طریق ایرکاندیشن به داخل خودرو
جلوگیری میشود .سطح خارجی اجزای موتور
در کارخانه به وسیله مواد ضدزنگ آببندی

شده .اگر در فصل زمستان برای پیشگیری
از یخزدگی از نمک استفاده میکنید ،ابتدا کل
اجزای موتور و محفظه آب را شسته ،سپس
مواد ضدزنگ را اعمال کنید تا نمک موجب
خوردگی اجزا نشود.

باقیمانده بنزین ،گریس یا روغن موتور
با هم ترکیب شده و جاری میگردند ،برای
تمیز کردن آلودگی به جداکننده آب و روغن
نیاز است .بنابراین تمیز کردن اجزای
موتور باید به مراکز خاصی که امکان انجام
این فرآیند را دارند سپرده شود.
برای شناسایی به موقع نشتیها ،به طور مرتب
زمین محل پارک خودرو را کنترل نمایید .در
صورت وجود لکه روغن یا دیگر مایعات ،هر چه
سریعتر برای کنترل خودرو به نمایندگیهای
مجاز کرمانموتور مراجعه کنید.
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wwروغن موتور

 انتخاب روغن موتور
بسته به دمای محیط ،روغن موتور با
ویسکوزیته  SAEمناسب را انتخاب کنید.
وسیکوزیته توصیه شده به ترتیب زیر است:

مصرف شدن روغن موتور امری طبیعی است.
طبق استاندارد بینالمللی ،نسبت مصرف روغن

به مصرف سوخت باید  0/3درصد باشد.
بنابراین به طور مرتب سطح روغن موتور را

کنترل کنید .بهترین وقت برای این کار ،در هر
نوبت سوختگیری یا پیش از سفرهای طوالنی

میباشد .برای اندازهگیری دقیق سطح روغن

موتور ،تا خنک شدن موتور صبر کنید .برای

اطالع از محل قرارگیری گیج اندازهگیری ،به
دیاگرام بخش «مروری بر اجزای موتور»
مراجعه کنید.

برای اندازهگیری سطح روغن ،خودرو را روی

wwکنترل سطح روغن موتور
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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سطحی صاف متوقف کنید .سوییچ را در

وضعیت خاموش قرار داده و  5دقیقه صبر کنید

توجه
 پیش از هرگونه کار بر روی موتور و اجزای آن
دستورالعملهای ایمنی را مطالعه کنید.
 مراقب باشید قطرات روغن بر سطح خودرو،
بخصوص اجزای داغ موتور نچکد زیرا ممکن
است آتش بگیرد.

wwافزودن روغن موتور

اگر سطح روغن موتور از  MINپایینتر بود،

به میزان الزم روغن اضافه کنید .تحت هیچ
شرایطی سطح روغن موتور نباید از MAX

باالتر رود .در غیر این صورت روغن از طریق
دریچههای هوا مخزن میللنگ مکیده شده ،از

تا روغن به مخزن خود بازگردد .سپس گیج

سیستم اگزوز عبور کرده و وارد هوا میشود.

آن را پاک کرده و به مخزن روغن وارد کنید.

کاتالیستی سوخته و به آن آسیب بزند.

اندازهگیری را برداشته ،با یک دستمال تمیز

سپس شاخص را بیرون آورده و سطح روغن

را بررسی کنید.

بعالوه ،ممکن است روغن درون تمیزکننده

بعد از افزودن روغن ،درپوش مخزن را بسته و
سفت کنید و گیج اندازهگیری را در جای خود

سطح روغن موتور باید بین  MINو MAX

قرار دهید .در غیر این صورت ممکن است با

بود ،به میزان الزم روغن اضافه کنید.

پاشیده و موجب سوختن موتور شود.

شاخص قرار داشته باشد .اگر از  MINپایینتر

حرکت خودرو ،روغن از مخزن خود به بیرون

wwتعویض روغن موتور

برای اطالع از فواصل تعویض روغن به بخش
راهنمای تعمیر و نگهداری مراجعه کنید.
توصیه میکنیم این کار در نمایندگیهای مجاز
کرمانموتور انجام شود.
تحت هیچ شرایطی روغن موتور را بر روی
زمین یا درون راهآبها نریزید.

توجه
 اگر دستهایتان تصادفا ً به روغن موتور آغشته
شد ،آنها را با دقت بشویید.
 روغن موتور را در جایی دور از دسترس
کودکان نگهداری کنید.

wwمایع خنککننده موتور

 کنترل سطح مایع خنککننده موتور

پیش از کنترل سطح مایع خنککننده موتور،
از خنک شدن موتور اطمینان حاصل کنید .اگر
سطح مایع خنککننده از  Lپایینتر است ،به
میزان کافی مای ع خنککننده اضافه کنید .از
افزودن بیش از حد مایع خنککننده خودداری
کنید .سطح مایع باید بین  Lو  Fباشد.

از آنجا که سیستم خنککننده یک سیستم بسته
است ،کاهش بیش از حد حجم مایع خنککننده
میتواند به معنای نشتی در سیستم باشد .در
این صورت برای کنترل خودرو به نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمان موتور مراجعه کنید.

اخطار

 .1از خنــک شــدن موتــور و رادیاتــور اطمینــان
حاصــل کنیــد.
 .2درپوش رادیاتور را در خالف جهت عقربههای
ساعت بچرخانید (به پایین فشار ندهید) تا
جایی که دیگر امکان چرخاندن درپوش نباشد.
 .3درپــوش را بــه پاییــن فشــار داده و همزمــان در
خــاف جهــت عقربههــای ســاعت بچرخانیــد تــا
بــاز شــود.
 .4سطح مایع خنککننده باید تا پایین گلویی
مخزن برسد .اگر اینطور نبود ،مایع خنککننده
اضافه کنید .مایع را به آرامی و با دقت اضافه
کنید تا بیرون نپاشد .در انتها قطرات بیرون
پاشیده را پاک کنید.
 .5درپوش را در جای خود قرار داده و تا جای
ممکن آن را سفت کنید.
 .6مخزن انبساط را تا جایی پر کنید که سطح مایع
خنککننده بین  Lو  Fمخزن قرار گیرد .سپس
درپوش مخزن را بسته و سفت کنید.

نگهداری خودرو

 اگر در هنگام داغ بون موتور و رادیاتور ،درب
مخزن انبساط یا مخزن رادیاتور را باز کنید،
بخار یا مای ع خنککننده داغ بیرون پاشیده و
موجب سوختگی میگردد .بنابراین هرگز هنگام
داغ بودن موتور و یا رادیاتور درب مخزن
انبساط را باز نکنید.
 از ضدیخ با درجه مشابه استفاده کنید زیرا ضدیخ
با درجه متفاوت ممکن است ترکیبات شیمیایی
متفاوت داشته باشد و ترکیب ضدیخهای مختلف
به واکنش شیمیایی بیانجامد و به اجزای موتور
آسیب بزند.
 اگر به مایع خنککننده اصلی دسترسی ندارید،
میتوانید موقتا ً از آب تمیز استفاده کنید.

 افزودن مایع خنککننده موتور
افزودن مایع خنککننده موتور
مراحل کار به شرح زیر است:
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توجه
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 اگر مایع خنککننده بر روی خودرو پاشید ،به
سرعت با آب تمیز آن را پاک کنید .زیرا مایع
خنککننده حاوی ترکیبات خورنده است و به
رنگ بدنه خودرو آسیب میزند.
 تا جای ممکن اجازه ندهید مایع خنککننده با
پوست شما تماس پیدا کند.
 مایـع خنککننـده را از دسـترس کـودکان دور
نگـه داریـد.
 اگر مایع خنککننده به داخل چشم شما پاشیده
شد به سرعت چشم را با آب شسته و به
بیمارستان مراجعه کنید.
 اگر اشتباها ً مایع خنککننده را بلعیدید به
سرعت به بیمارستان مراجعه کنید.
 هرگـز مایعـات دیگـر را بـه مایـع خنککننـده
اضافـه نکنیـد.

اخطار

wwروغن ترمز

 کنترل سطح روغن ترمز

از آنجایی که فن موتور با دمای مایع خنککننده
کنترل میشود ،گاهی ممکن است با وجود خاموش
کردن موتور ،فن به کار خود ادامه دهد .هنگام کار
در اطراف فن بسیار مراقب باشید تا آسیبی به شما
نرسد .در شرایط عادی با خنک شدن موتور ،فن
نیز خاموش میگردد.
 انتخاب مایع خنککننده (ضدیخ)
شرکت کرمان موتور در خودروی شما از مایع
خنککننده باکیفیت و با ماندگاری باالی پایه
گلیکول استفاده کرده که نه تنها یخ نمیزند،
بلکه تمام بخشهای آلومینیومی را نیز از
خوردگی حفظ میکند .همچنین رسوب را
کاهش داده و نقطه جوش مایع را باال میبرد.
بنابراین توصیه میکنیم از مایع خنککننده
تاییدشده شرکت کرمانموتور استفاده
کنید .برای موارد آب و هوایی خاص که به
خاصیت ضدیخ قویتر نیاز هست ،از مایع
خنککننده اصلی با خاصیت ضدیخ قویتر
استفاده کنید .استفاده از مایع خنککننده
نامناسب به سیستم خنککننده موتور آسیب
زده و موتور را دچار صدمه جدی میکند.

بـه طـور دورهای سـطح روغـن ترمـز را کنتـرل
کـرده و از قـرار داشـتن آن در بیـن درجـات
 MINو  MAXاطمینـان حاصـل کنیـد .در هنـگام
حرکـت خـودرو بـا توجـه بـه سـایش لنـت ترمز و
تنظیمـات اتوماتیـک دیسـک ترمـز ،میـزان روغن
ترمـز بـه آرامـی کاهـش مییابـد که امـری طبیعی
اسـت .بـا ایـن حـال اگـر سـطح روغـن ترمـز در
یـک بـازه زمانـی کوتـاه بـه شـدت افـت کنـد و بـه
زیـر درجـه  MINبرسـد ،احتمـا ًال مشـکلی در
آببنـدی سیسـتم ترمـز وجـود دارد .اگـر سـطح
روغن ترمز خیلی پایین باشـد ،چراغ نشـانگر آن
روشـن میگـردد .در ایـن صـورت بـه سـرعت بـه
نمایندگیهای مجاز کرمان موتور مراجعه کنید.

 تعویض روغن ترمز
با گذشت زمان ،روغن ترمز رطوبت هوای
پیرامون خود را جذب میکند .باال رفتن بیش
از حد این رطوبت باعث خوردگی سیستم
ترمز میشود .بعالوه دمای جوش روغن ترمز
نیز به شدت پایین میآید .بنابراین در فواصل
زمانی منظم ،روغن ترمز را تعویض کنید .بهتر
است از روغن ترمز اصلی شرکت کرمانموتور
استفاده نمایید (برای اطالع از روغن ترمز
مناسب با نمایندگیهای مجاز کرمانموتور
تماس بگیرید) .روغن ترمز باید نو و پلمپشده
باشد .برای تعویض روغن ترمز به ابزار خاص
و تخصص کافی نیاز است .بنابراین پیشنهاد
میکنیم این کار را در نمایندگیهای مجاز
شرکت کرمانموتور انجام دهید.

توجه

wwفیلتر هوا

 از آنجا که سیستم ترمز اهمیت خاصی در ایمنی

خودرو دارد ،از تعمیرکاران شرکت بخواهید میزان
استهالک سیستم ترمز را به دقت بررسی کنند.

 بسیارمراقبباشیدکهروغنترمزبهداخلچشمتان

پاشیده نشود .ورود روغن ترمز به داخل چشم ،دید
چشم را کاهش میدهد .اگر روغن ترمز به روی بدنه

خودرو ریخت به سرعت آن را پاک کنید .در غیر این

صورت رنگ بدنه خودرو دچار خوردگی میگردد.

 از افزودن بیش از حد روغن ترمز خودداری کنید .در

 تعویض فیلتر هوا
فیلتر هوا را به روش زیر تعویض کنید:

غیر این صورت ممکن است روغن ترمز سرریز کرده
و به روی موتور داغ ریخته و باعث آتشسوزی گردد.

 روغن ترمز را در بستهبندی اصلی خود در محلی
امن دور از دسترس کودکان قرار دهید.

 روغنترمزبایدهر ۴۰هزارکیلومتریاهردوسالیک

تعویض نگردد ،تحت بار ترمز زیاد ،حبابهای هوا

شکل میگیرد که کارکرد ترمز را ضعیف کرده و

ایمنی خودرو را پایین میآورد.

 .1چهار گیره محفظه فیلترها را باز کرده و پوشش
آن را جدا کنید.
 .2داخل محفظه را با کمپرس هوا تمیز کنید.

نگهداری خودرو

بار تعویض گردد .اگر روغن ترمز برای مدت طوالنی

143

 .3فیلتر جدید را جایگزین کنید.
 .4گیرههای محفظه فیلتر را ببندید.
اگر خودرو در محیطهای پر گرد و غبار تردد
میکند ،فواصل تعویض فیلتر باید کوتاهتر باشد.

توجه
 با خودرو بدون فیلتر هوا رانندگی نکنید در غیر
این صورت موتور آسیب میبیند.
 هنگام تمیز کردن و تعویض فیلتر دقت کنید که
گرد و غبار وارد لوله ورودی هوا نشود .در غیر
این صورت موتور آسیب میبیند.
 از قطعات اصلی شرکت کرمانموتور استفاده
کنید .قطعات نامناسب به سنسورهای جریان
هوا آسیب میزند.

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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wwباتری

باتری خودروی شما نیازی به تعمیرات و
نگهداری ندارد .در صورت نیاز به تعویض
باتری ،شماره حک شده بر روی باتری جدید
باید با شماره حک شده روی باتری قدیمی یکی
باشد .برای یافتن محل باتری به بخش «مروری
بر اجزای موتور» مراجعه کنید.

توجه
 پیش از باز کردن باتری ،عینک به چشم زده و
دستکشبپوشید.ازتماساسیدوبخشهایسربی
با چشمها ،پوست یا لباستان جلوگیری نمایید.
 از سر و ته کردن باتری خودداری کنید .در غیر
این صورت اسید باتری از خانههای باتری
خالی میشود .اگر اسید به طور تصادفی
وارد چشمهایتان شد بالفاصله چشمها را با
آب فراوان شسته و به مرکز اورژانس مراجعه
کنید .در صورت پاشیده شدن اسید به پوست یا
لباستان بالفاصله با محلول صابون خنثی محل
را شستشو دهید .در صورت بلعیدن تصادفی
اسید بالفاصله به مراکز اورژانس مراجعه کنید.
 هرگز در نزدیکی شعله مستقیم آتش ،جرقه،
نور شدید و سیگار با باتری کار نکنید .هنگام

کار کردن با کابلها ،تجهیزات الکتریکی و
الکتریسیته ساکن ،از جرقه دوری کنید .هرگز
با باتری مدار کوتاه ایجاد نکنید .این کار باعث
تولید جرقه جریان باال شده و آسیب باتری را
به دنبال دارد.
 در هنگام شارژ باتری ،ترکیبات گازی قابل
انفجار تولید میشود.
 کودکان را از باتری و مایع اسیدی آن دور نگه دارید.
 پیش از تعویض تجهیزات الکتریکی ،سوییچ
خودرو را در وضعیت خاموش قرار داده و تمام
تجهیزات برقی را خاموش کنید .قطب منفی
باتری را جدا کنید .برای تعویض حباب چراغ،
فقط کافیست چراغها خاموش باشند.
 اول کابـــل منفـــی و پـــس از آن کابـــل مثبـــت را
ج ــدا کنی ــد.
 هنگام نصب مجدد باتری تمام تجهیزات
الکتریکی را خاموش کرده ،ابتدا قطب منفی و
سپس قطب مثبت را وصل کنید .اتصال غلط
کابلها منجر به آتشسوزی میگردد.
 هنگامی که سوییچ در وضعیت  ONاست یا
موتور در حال فعالیت میباشد ،باتری را جدا
نکنید .در غیر این صورت تجهیزات الکتریکی
آسیب میبینند .برای جلوگیری از آسیب دیدن
مخزن باتری توسط پرتوهای فرابنفش ،از قرار
دادن باتری در نور آفتاب خودداری کنید.

wwنگهداری و انبار باتری

اگر قصد دارید بیش از سه هفته از خودرو
استفاده نکنید ،کابل منفی باتری را جدا کنید.
این کار از خالی شدن شارژ باتری جلوگیری
میکند .هنگام جابجایی باتری مراقب باشید
اسید آن جاری نشده و موجب انفجار نگردد.
پیش از سوار کردن باتری از شارژ کامل آن
اطمینان حاصل کنید.
برای افزایش عمر مفید باتری ،توصیههای زیر
را رعایت نمایید:

 سطح بیرونی باتری را تمیز و خشک نگه دارید.
 ترمینالها و اتصاالت باتری را تمیز نگه داشته
و با گریس و وازلین آنها را بپوشانید.
 اگر اسید باتری به بیرون پاشید ،با محلول
جوش شیرین آن را تمیز کنید.
 اگر برای مدت طوالنی از خودروی خود استفاده
نمیکنید ،قطب منفی آن را جدا کرده و هر 6
هفته یک بار باتری را شارژ نمایید.

 .1سوییچ موتور را در وضعیت خاموش قرار داده
و کلید را بیرون بکشید.

و باز کنید .ابتدا کابل منفی باتری را جدا کنید.

 .3ترمینالهای باتری را با برس فلزی یا ابزار
مناسب تمیز کنید.

 .4اگر بر روی ترمینال پودر به رنگ سفید یا آبی
روشن مشاهده میشود ،ترمینال باتری زنگ
زده است.

 .5از محلول آب و جوش شیرین برای شستن
محل زنگزدگی استفاده کنید .با این کار

محلول جوش شیرین کف کرده و قهوهای رنگ
میشود.

 .6وقتی کف ناپدید شد با آب تمیز باتری را بشویید
و از دستمال یا تکهپارچهای خشک برای خشک

کردن آن استفاده نمایید.

 .7باتری را متصل کرده و ابتدا قطب مثبت و
سپس قطب منفی را وصل کرده و سفت کنید.

wwشیشهشوی

پیش از رانندگی مطمئن شوید مایع شیشهشوی

به میزان کافی درون مخزن وجود دارد .برای
پیدا کردن محل مخزن شیشهشوی به بخش

«مروری بر اجزای موتور» مراجعه کنید .حجم
مخزن بر روی سطح بیرونی آن حک شده است.
در هوای سرد از پر کردن مخزن شیشهشوی تا
سه چهارم و باالتر از آن خودداری کنید .زیرا
در دمای پایین حجم مایع شیشهشوی افزایش
مییابد و در صورت نداشتن فضای کافی به
علت پر بودن بیش از حد مخزن ،به مخزن
آسیب میرسد.
توصیه میکنیم در مناطق سردسیر برای اضافه
کردن مایع مخصوص شیشهشوی ،با توجه به
دمای محیط تصمیمگیری نمایید.

اخطار
 از مایع خنککننده رادیاتور یا ضدیخ آن برای
مایع شیشهشوی استفاده نکنید.

نگهداری خودرو

wwترمینالهای باتری را تمیز کنید.

برای تمیز کردن ترمینالهای باتری از روش
زیر پیروی کنید:

 .2گیرههای کابلهای باتری را با یک آچار شل کرده
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 استفاده از مایع خنککننده رادیاتور به عنوان
شیشهشوی باعث کاهش دید شیشه جلو
میشود که به از دست رفتن تعادل خودرو
میانجامد .این کار همچنین به رنگ خودرو
آسیب میزند.
 مایع شیشهشوی برای انسانها و حیوانات
کشنده است .آن را لمس نکنید و نخورید .در
غیر این صورت ممکن است دچار آسیب جدی
یا مرگ شوید.

دستگاه تنظیم خودکار کشش میتواند کشش
تسمه دنده را تنظیم نماید .شما باید بر اساس
بخش تعمیرات و نگهداری  S5در زمان و
مسافت مقرر آن را تست نمایید.

wwشمع

wwکنترل تیغههای برفپاککن

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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به طور مرتب و بر اساس جدول زمانبندی بخش
راهنمای تعمیر و نگهداری ،شمعها را تعویض
کنید .در زمان تعویض شمعها به موارد زیر
توجه نمایید:

مطمئن شوید لبهها دچار ترک و پوسیدگی

نشده باشند .اگر موردی مشاهده شد به
نمایندگیهای مجاز کرمانموتور مراجعه کنید.

طراحی و ساخت شمعها بر اساس فرآیندهای
تکنیکی خاص انجام میگیرد .بنابراین توصیه
میشود فقط از شمعهای اصلی نمایندگیهای
مجاز کرمانموتور استفاده نمایید.

اگر از تیغههای برفپاککن صدای سایش
شنیده شد ،موارد زیر را بررسی کنید:

wwتسمه موتور

تسمه موتور و تسمه دنده را کنترل کرده و

اصلی شرکت کرمان موتور استفاده نمایید.
تعداد الکترودها ،میزان مقاومت حرارتی و
قابلیت ضد امواج رادیویی در شمعها مهم است.

سیستم جرقه موتور و شمعها در کنار هم به
کاهش مواد سمی گازهای آالینده خروجی اگزوز
کمک میکنند .توصیه میشود برای جلوگیری
از نقص شم ع و آسیب دیدن موتور به علت نقص
شمعها یا افزایش مواد آالینده ،از شمعهای

 اگر برای شستشوی خودرو به کارواش مراجعه
میکنید ،ممکن است باقیمانده واکس سخت
بر روی شیشه مانده باشد .واکس سخت
فقط با شوینده مخصوص از بین میرود.
برای جزئیات بیشتر با نمایندگیهای مجاز
کرمانموتور تماس بگیرید.
 تیغه برفپاککن در صورت هر آسیب صدای
سایش ایجاد میکند .در صورت شنیدن این
صدا ،تیغه را عوض کنید.
 ممکن است زاویه جهتگیری تیغه برفپاککن
غلط باشد .برای کنترل و تنظیم آن به
نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور
مراجعه کنید.

توجه
 تیغههای برفپاککن تاثیر به سزایی در دید
مقابل شما دارند .آنها را در وضعیت خوب
نگهداری کنید.
 در فصل زمستان قبل از روشن کردن برفپاککن
کنترل کنید که تیغهها به شیشه یخ نزده باشد.
فقط در صورتی که امکان حرکت آزادانه
تیغهها وجود دارد برفپاککن را روشن کنید.

ííتعویض تیغه برفپاککن

 تیغه برفپاککن جلو

را بــاال بیاوریــد تــا از شیشــه جلــو جدا گردد .ســپس

اتصــال تیغــه برفپاککن را مطابق شــکل باز کنید.

داده شده در شکل هل دهید تا خارج شود.
 .4تیغه جدید با الزامات مشابه تیغه قبلی را جا
بزنید و قالب اتصال تیغه را بفشارید.
 .5به آرامی بازوی برفپاککن را پایین آورده در
جای خود بر روی شیشه جلو قرار دهید.
 تیغه برفپاککن عقب

 .2بــه آرامــی تیغــه برفپاککــن را در طــول میلــه
برفپاککــن بکشــید (مطابــق شــکل) بــه صورتــی

کــه قــاب  Uشــکل آن نمایــان شــود.

 .1خیلــی کوتــاه موتــور خــودرو را روشــن کــرده

ســپس آن را خامــوش کنیــد .بــازوی برفپاککــن

 .3به آرامی تیغه برفپاککن را در جهت نشان

نگهداری خودرو

برای تعویض تیغه برفپاککن شیشه عقب
کافیست برفپاککن را کمی باال آورده و از
روی شیشه جدا کنید .به این ترتیب امکان
تعویض تیغه فراهم میگردد.
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توجه
 فقط در صورت بسته بودن درب موتور میتوانید
بازوی برفپاککن را حرکت دهید .در غیر این
صورت درب موتور آسیب میبیند.
 هنگامی که تیغه برفپاککن را جدا کردهاید،
بازوی برفپاککن نباید با شیشه تماس داشته
باشد .در غیر این صورت ممکن است به شیشه
آسیب برسد.

ííکنترل و تعویض الستیکها

توجه
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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انجام آببندی برای الستیکهای جدید ضروری
است .در غیر این صورت چسبندگی کافی با
سطح جاده نخواهند داشت .در  500کیلومتر
اول با سرعت متوسط رانندگی کنید تا عمر مفید
الستیکها افزایش یابد.
عمق آج الستیک به ساختار آن ،نوع آج ،مدل
و کارخانهی سازنده الستیک بستگی دارد.
به طور مرتب الستیکها را برای آسیبهایی

همچون پنچری ،بریدگی ،باد کردن و ترک
خوردن بررسی کنید و مواد خارجی البالی آجها
را تمیز نمایید.

برای جلوگیری از آسیب دیدن الستیکها و
رینگها ،تا حد امکان از روی موانع عبور نکرده و
موقع رسیدن به جداول و موانع مشابه آهسته از
روی آنها عبور کنید.

از آنجا که به طور معمول آسیبهای وارده به
الستیکها و رینگها قابل مشاهده نیستند ،لرزش
غیرعادی یا به یک طرف کشیده شدن خودرو در
هنگام حرکت را میتوان به حساب آسیب دیدن
الستیکها گذاشت .اگر حدس میزنید الستیک
شما آسیب دیده است ،سریع ًا سرعت خودرو را
کم کنید .الستیک را برای موارد پنچری یا پارگی
بررسی کنید .اگر آسیب بیرونی مشاهده نمیکنید،
به آرامی تا نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت
کرمان موتور برانید تا بررسی دقیقتر انجام
گیرد.

wwدستورالعملهای مربوط به الستیکهای
جهتدار

در صورتی که آج الستیکها در جهت خاصی
قرار گرفتهاند (فلش نمایانگر جهت در جنب
الستیک دیده میشود) ،باید الستیک را به

نحوی سوار کنید که جهت فلش به سمت جلوی
خودرو باشد .به این ترتیب الستیک چسبندگی
بهتری با سطح جاده داشته و سر و صدا و
سایش کمتری نیز خواهد داشت.

wwعمر الستیک

عمر مفید الستیک به عواملی همچون فشار
باد الستیک ،عادات رانندگی و باالنس چرخها
بستگی دارد.

 wwفشار باد الستیک

فشار باد الستیک در زمستان باید 20
کیلوپاسکال بیشتر از فشار باد الستیک در
تابستان باشد .فشار باد الستیک باید هر
ماه یک بار و همچنین پیش از رانندگیهای
طوالنیمدت کنترل شود .همیشه الستیک
زاپاس به همراه داشته باشید .الستیک زاپاس
باید با حداکثر فشار باد توصیه شده باد شود.
برای کنترل فشار باد الستیک ،ابتدا اجازه دهید
خنک شود .فشار باد الستیکی را که بر اثر
افزایش دما افزایش فشار داشته کم نکنید .اگر
بار خودرو زیاد است ،به تناسب آن فشار باد
الستیکها را تنظیم نمایید.
فشار باد خیلی کم و خیلی زیاد عمر مفید الستیک را
کم کرده و بر کارکرد خودرو تاثیر منفی میگذارد.

فشار باد خیلی کم افزایش مصرف سوخت و به
دنبال آن افزایش تولید گازهای آالینده را به دنبال

دارد .فشار باد زیاد موجب پوسیده شدن سریعتر
الستیک شده و همچنین لذت رانندگی را برای
راننده و مسافران کم میکند.

برچسب فشار باد الستیک بر روی درب جلو سمت
چپ تعبیه شده است و شامل اطالعاتی همچون

سایز الستیک و فشار باد پیشنهادی میباشد.

کنید .با باز کردن درپوش والو ،عقربه گیج هوا بر
اثر فشار باد الستیک به حرکت درمیآید و در نهایت
فشار اندازهگیری شده خوانده میشود .اگر فشار
باد خوانده شده با فشار باد نوشته شده بر روی
برچسب کنار درب مطابق بود ،نیازی به تنظیم
باد نیست .اگر فشار کم بود ،باید برای افزایش
فشار باد الستیک اقدام کنید .اگر فشار باد خیلی
زیاد بود با کمک گیج فشار آن را به میزان مطلوب
برسانید .بعد از تنظیم فشار ،درپوش والو را در
جای خود قرار دهید .درپوش از ورود رطوبت و
گرد و غبار به داخل الستیک جلوگیری میکند.

wwعادات رانندگی

دور زدن با سرعت زیاد ،افزایش ناگهانی
سرعت و ترمزهای ناگهانی ،سرعت ساییدگی
الستیک را افزایش میدهد.

استفاده از ابزاری که فشار باد الستیکها را
تخمین بزند ،روش صحیحی نیست.

خودروی سرد (بیشتر از  ۳ساعت پارک باشد یا

کمتر از  ۱/۶کیلومتر حرکت کرده باشد) را پارک

از آنجا که باالنس نبودن چرخها میتواند استهالک
سیستم فرمان ،سیستم تعلیق و الستیکها را
تسریع نماید ،باالنس صحیح چرخها از اهمیت

wwنشانههای سایش الستیک

زمانی که میزان سایش آج الستیکها از محدوده
مجاز تجاوزکند 4 ،تا  8عالمت سایش که بر روی
سطح الستیک تعبیه شدهاند ،نمایان میشوند.

نگهداری خودرو

wwروش کنترل فشار باد الستیک

کنترل چشمی فشار باد الستیکها بدون

wwباالنس دینامیک چرخها

برای افزایش عمر مفید الستیکها و کارکرد بهتر
آنها ،کار همترازی و باالنس چرخها در کارخانه
انجام شده است .اما در طول رانندگی عوامل
مختلفی در کارکرد الستیکها تاثیر میگذارند.

باالیی برخوردار است .با هر بار تعویض یا
تعمیر چرخها الزم است آنها را باالنس نمایید.
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اخطار
اگر سایش الستیک به حدی برسد که عالئم نمایان
شوند ،باید در اولین فرصت الستیک را تعویض نمایید.
الستیکی که بیش از حد ساییده شده چسبندگی کافی با
سطح جاده نخواهد داشت .بخصوص هنگام رانندگی
با سرعت باال و در جاده بارانی امکان وقوع حادثه به
علت سر خوردن خودرو وجود دارد.
استفاده از الستیک بیش از حد ساییده شده و یا با فشار
بادنامناسببهحادثهوآسیبشدیدجسمیمیانجامد.

wwجابجا کردن چرخها
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هدف از جابجا کردن چرخها این است که
الستیکها به طور یکنواخت ساییده شوند .اولین
جابجایی بسیار حائز اهمیت است .برای اطمینان
از باالنس چرخها و افزایش عمر مفید الستیکها،
آنها را مطابق شکل صفحه قبل جابجا کنید.
برای کنترل و جابجایی چرخها به نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمانموتور مراجعه نمایید.

از الستیکهای زاپاس سایز کوچک به هنگام
جابجایی الستیکها استفاده نکنید .پس از
جابجایی الستیکها ،فشار باد آنها را مطابق
برچسب راهنمای روی درب جلو سمت چپ
تنظیم نمایید.

wwمهرههای چرخها

گشتاور سفت کردن مهرههای چرخها 100
تا  120نیوتون متر میباشد .مهرهها را تمیز
و رزوهها را در شرایط خوب نگهداری کنید.
مهرهها را به گریس یا روانکننده آغشته نکنید.

توجه
در صورتی که گشتاور اعمالی برای سفت کردن
مهرههای چرخ خیلی کم باشد ،مهرهها باز شده و
منجر به تصادف میشوند .در صورتی که گشتاور
اعمالی خیلی زیاد باشد ،مهرهها و رزوههای آنها
آسیب میبینند.

wwتعویض الستیک و رینگ

الستیک و رینگ چرخ بخشهای ساختاری
مهمی هستند .با استفاده از الستیک و رینگهای

مورد تایید شرکت کرمانموتور ،بهترین کارکرد
الستیکها و بیشترین ایمنی را به هنگام

رانندگی خواهید داشت .برای اطالع از رینگ و
الستیکهای مورد تایید شرکت کرمانموتور به
نمایندگیهای مجاز شرکت مراجعه نمایید.

برای ایمنی بیشتر توصیه میکنیم الستیکها

را به صورت جفتی تعویض نمایید .هر چهار

الستیک خودروی شما باید رادیال و با ساختار،

ابعاد و آج یکسان باشند.

اگر الستیک زاپاس با الستیکهای دیگر متفاوت

است فقط در مواقع اضطراری از آن استفاده
کرده و در این زمان با سرعت پایین رانندگی
نمایید .در اولین فرصت الستیک اصلی را
تعمیر یا با الستیک مشابه تعویض کنید .هرگز

از الستیکهای دست دوم که اطالع دقیقی از
وضعیت آنها ندارید استفاده نکنید.

الستیک جدید باید اندازه ،ظرفیت بار ،محدوده
سرعت و ساختار مشابه با الستیکهای اصلی

را دارا باشد.

توجه
 اگر عمر الستیک از شش سال عبور کرده،
فقط در مواقع اضطراری و با دقت زیاد از آن
استفاده کنید.
 از آغشته شدن الستیکها به روغن ،گریس و
بنزین خودداری کنید.
 در صورت گم شدن درپوش والو ،بالفاصله یک
درپوش جدید جایگزین کنید.
 پیش از پیاده کردن الستیکها آنها را
عالمتگذاری کنید تا به هنگام نصب مجدد
جهت چرخش الستیکها تغییر نکند.
 رینگها و الستیکها را در محلی خشک ،خنک و
تاریک نگهداری کنید.
اگر خودروی شما به الستیکهای غیراصلی
مجهز شده ،به موارد زیر توجه کنید:

توجه

 .1هنگامی که موتور خاموش است پای خود را
روی پدال ترمز گذاشته ،تا انتها فشار داده و
برای  10ثانیه پا را بر روی پدال نگه دارید .به
این ترتیب تغییرات ارتفاع در پدال را کنترل کنید.

ííکنترل حرکت آزاد پدال کالچ

3-8 mm

5-15 mm

هنگامی که موتور خاموش است به آرامی پای
خود را بر روی پدال کالج قرار داده و حرکت
آزاد آن را کنترل کنید .اگر حرکت آزاد پدال
از حد مجاز باالتر است ،برای تنظیم پدال
به نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور
مراجعه کنید.
محدوده مجاز 10±5 :میلیمتر

 .2اگر تغییر ارتفاعی در پدال مشاهده کردید
موتور را روشن کرده و چند بار پدال ترمز را
گرفته و رها کنید .سپس مرحله ( )1را دوباره
تکرار کنید تا جایی که تغییری در ارتفاع پدال
مشاهده نشود.
 .3موتور را خاموش کرده و به آرامی پای خود را
بر روی پدال ترمز قرار دهید تا حرکت آزاد آن
را کنترل کنید (مطابق شکل).
محدوده مجاز 3 :تا  8میلیمتر

نگهداری خودرو

ک خودروهای دیگر
 به دالیل فنی از الستی 
برای خودروی خود استفاده نکنید .حتی اگر
خودروی مور نظر از گونهی مشابه خودروی
شما بود هم این کار را انجام ندهید.
 استفاده از الستیکهایی که مورد تایید شرکت

کرمانموتور نیستند میتواند ایمنی شما را به
خطر بیاندازد.
 از آنجایی که مهرهها از لحاظ ساختاری با
چرخها هماهنگ شدهاند ،برای استفاده از
چرخ دیگر از مهرهها و پیچهای با طول و شکل
مناسب آن چرخ استفاده نمایید.

ííکنترل حرکت آزاد پدال ترمز
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ííکنترل حرکت آزاد غربیلک فرمان

چرخها را در جهت مقابل صاف کرده و موتور
را خاموش کنید .به آرامی غربیلک فرمان را
به سمت چپ و راست بچرخانید .هنگامی که
احساس کردید غربیلک فرمان در مقابل حرکت
مقاومت میکند ،حرکت آزاد را کنترل نمایید.
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محدوده مجاز :حدود  15میلیمتر

توجه
اگر حرکت آزاد خارج از محدوده مجاز است برای
تعمیر و تنظیم به نمایندگیهای مجاز شرکت
کرمانموتور مراجعه نمایید.

شرایطاضطراری
هشدار پارک خودرو کنار جاده

 ۱۵۴داغ کردن موتور

 ۱۵۶فیوز

۱۶۳

موقعیت اضطراری به هنگام رانندگی

 ۱۵۴الستیک زاپاس و ابزار خودرو

 ۱۵۷موقعیت بار قرار گرفته در خودرو

۱۶۴

اشکال در روشنشدن موتور

 ۱۵۴تعویض الستیک

 ۱۵۸جعبه کمک های اولیه

۱۶۴

استارت اضطراری

 ۱۵۵بکسل کردن خودرو

۱۶۱

ííهشدار پارک خودرو کنار جاده

توجه
 در وضعیت حرکت یا توقف خودرو ،کلید اعالم
خطر کار میکند.
 هنگام فعال بودن چراغ اعالم خطر ،ارسال
سیگنال جهت از طریق چراغهای راهنما مقدور
نمیباشد.
 در زمان بکسل کردن خودرو ،استفاده از چراغ
اعالم خطر باید با دقت انجام شود.

wwچراغ اعالم خطر
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چراغ اعالم خطر به خودروهای پشت سر که
قصد نزدیک شدن و سبقت گرفتن از خودروی
شما را دارند هشدار میدهد که با احتیاط
بیشتر این کار را انجام دهند .هنگامی که
خودرو نیاز به تعمیرات اضطراری و توقف در
کنار جاده دارد ،باید از این چراغ استفاده شود.
صرفنظر از وضعیت سوییچ استارت و تحت
هر شرایطی ،با فشار کلید چراغ اعالم خطر،
این چراغ روشن میگردد .کلید اعالم خطر در
قسمت مرکزی جلو داشبورد واقع شده و با
فشردن آن تمام چراغهای راهنما به صورت
همزمان چشمک میزنند.

ííموقعیت اضطراری به هنگام رانندگی

wwخاموش شدن موتور در تقاطعها و چهارراهها

اگر موتور در چهارراهها یا تقاطعها از کار
افتاد ،دنده را در وضعیت خالص قرار داده و
خودرو را تا نقطهای امن هل دهید.

اگر خودروی شما مجهز به گیربکس معمولی
است ،دسته دنده را در دنده  2یا  3قرار دهید.
اگر موتور بدون فشار دادن پدال کالج روشن
شود ،خودرو به جلو حرکت میکند.

wwخاموش شدن موتور در هنگام حرکت

 .1به آرامی سرعت خودرو را کم کرده و مستقیم
حرکت کنید .با دقت خودرو را به کنار جاده
هدایت کرده و در محلی امن توقف کنید.

 .2چراغ اعالم خطر را روشن کنید.
 .3مجــدد اســتارت بزنیــد .اگر موتور روشــن نشــد،
بــا نمایندگیهــای مجــاز شــرکت کرمانموتــور
تمــاس بگیرید.

ííاشکال در روشن شدن موتور

wwموتور کار نمیکند یا با دور پایین کار میکند

 .1اگر خودروی شما مجهز به گیربکس اتوماتیک
است دنده را در وضعیت  Nیا  Pقرار داده و
ترمز دستی را درگیر کنید.
 .2وضعیت اتصال باتری را کنترل کرده و از تمیز
بودن و اتصال صحیح آن اطمینان حاصل کنید.
 .3چراغ داخل خودرو را روشن کنید .اگر نور
کم است یا اص ًال روشن نمیشود ،یعنی شارژ
باتری ضعیف است.
 .4اتصال استارتر را کنترل کنید و از اتصال
صحیح آن اطمینان حاصل کنید.
 .5روشن کردن خودرو از طریق هل دادن و کشیدن
مجاز نمیباشد.

wwکارکرد غیرعادی موتور

 .1حجم سوخت داخل مخزن را کنترل کنید.
 .2هنگامی که سوییچ خودرو در وضعیت LOCK
قرار دارد تمام کانکتورهای استارت و اتصاالت

شمع را کنترل کنید و اجزای شلشده یا باز
شده را بسته و سفت کنید.
 .3اتصاالت لوله سوخت را کنترل کنید.
 .4اگر موتور همچنان روشن نشد ،با نمایندگیهای
مجاز شرکت کرمانموتور تماس بگیرید.

ííاستارت اضطراری

اگر شارژ باتری تخلیه شده یا موتور روشن
نمیشود ،میتوانید با کمک باتری یک خودروی
دیگر ،موتور را روشن نمایید .برای این کار به
موارد زیر توجه کنید:

wwعالمتگذاری رنگی کابلهای کمکی

 کابل مثبت :معمو ًال قرمز
 کابل منفی :معمو ًال سیاه ،قهوهای یا آبی

توجه
 هرگز باتری یخزده را شارژ نکنید .این کار باعث
انفجار باتری میشود .حتی در صورت ذوب
شدن یخ ممکن است اسید باتری سرریز کرده
منجر به خوردگی شود.
 باتری یخزده را تعویض کنید.
 گیره قطب منفی را به لولههای سوخت یا ترمز
متصل نکنید.
 بخشهای رسانای ترمینالهای الکترود نباید با
یکدیگر تماس پیدا کنند .قطب مثبت باتری نباید

شرایط اضطراری

 پیش از هرگونه کار بر روی موتور و اجزای آن،
«دستورالعمل بررسی ایمن اجزای موتور» را
مطالعه کنید.
 ولتاژ هر دو باتری باید  12ولت باشد .ظرفیت
باتریای که قصد دارید با آن خودرو را روشن
کنید باید بسیار بیشتر از ظرفیت باتری
خودروی خودتان باشد.
 از کابل کمکی با مقطع عرضی مناسب استفاده
کرده و پیش از شروع کار دستورالعمل
کارخانهی سازنده را مطالعه کنید.
 تنها از کابل کمکی دارای گیرههای الکترودی
عایقبندیشده استفاده کنید.
 دو باتری نباید با یکدیگر تماس داشته باشند.
در غیر این صورت شارژ باتری تخلیه میشود.

 باتری را به طور صحیح به سیستم الکتریکی
خودرو متصل کنید.
 موتور خودرویی که از باتری آن استفاده
میشود باید روشن باشد.
 نگهدارندههای الکترود (به خصوص آنهایی که
به بلوک موتور یا بدنه خودرو متصلاند) باید
سطح تماس فلزی کافی داشته باشند.
 از آنجایی که خانههای باتری یخزده ممکن است
ایجاد ترک کرده باشند ،هنگام تعویض آنها مراقب
نشت اسید و آسیب زدن آن به خودرو باشید.
 قطب منفی مطابق شکل باید به بدنه خودرو
متصل شود.

 :Aباتری خالی
 :Bباتری کمکی
 کابلهای کمکی باید به ترتیب زیر متصل شوند:
 .1یک سر کابل کمکی ( )+را به باتری خالی ()+
متصل نمایید.
 .2انتهای دیگر کابل کمکی ( )+را به قطب مثبت
باتری کمکی متصل نمایید.
 .3یک سر کابل منفی ( )-را به قطب منفی ()-
باتری کمکی متصل نمایید.
 .4انتهای دیگر کابل منفی (×) را به بدنه سیلندر
موتور یا بخش فلزی که محکم به سیلندر موتور
خودرو با باتری خالی وصل شده است متصل
کنید .از باتری خالی فاصله بگیرید.
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با بخشهای رسانا تماس پیدا کند .در غیر این
صورت مدار کوتاه رخ میدهد.
 مراقب باشید کابلهای کمکی با بخشهای
متحرک موتور تماس پیدا نکنند.
 هرگز روی باتری خم نشده و صورت خود را
مقابل آن قرار ندهید .خورندگی اسید باتری
بسیار خطرناک است.
 شعله مستقیم و سیگار روشن را از باتری دور
نگه دارید.
 کابل منفی (×) نباید به قطب منفی باتری وصل
شود زیرا جرقه ایجاد شده میتواند منجر به
انفجار گاز متصاعد شده از باتری گردد.
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به بخش «استارت زدن موتور» مراجعه کنید.
اگر موتور به سرعت روشن نشد ،بعد از 10
ثانیه دوباره تالش کنید .فن و گرمکن شیشه
عقب خودرویی که از باتری کمکی استفاده
میکند را روشن کنید تا پیک ولتاژی که به دنبال
جدا کردن کابل ایجاد میشود کاهش پیدا کند.
در غیر این صورت پیک ایجاد شده ممکن است
چراغهای جلو را بسوزاند .اگر موتور راه افتاد،
کابلها را به ترتیب معکوس جدا کنید.

ííداغ کردن موتور

در صورتی که نشانگر دمای مایع خنککننده
موتور باال بودن دمای موتور را نشان دهد،
ممکن است احساس کنید نیروی خروجی موتور
کاهش یافته و صدای ضربه از موتور به گوشتان
برسد .در این صورت موارد زیر را انجام دهید:

 .1برای ایمنی خود خودرو را در محلی امن پارک
کنید.
 .2در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
دنده را در وضعیت  Pو در خودروهای مجهز
به گیربکس معمولی در دنده خالص قرار
داده ،ترمز دستی را بکشید و در صورت لزوم
ایرکاندیشن را خاموش کنید.
 .3در صورتی که مایع خنککننده یا بخارات از
زیر درب موتور خارج میشود ،درب موتور را
باز نکنید .صبر کنید تا عالئم باال به کلی متوقف
شوند .سپس موتور را روشن کرده و فن را
کنترل کنید .اگر کار نمیکند ،موتور را خاموش
کنید.
 .4بررسی کنید تسمه واتر پمپ از جای خود
در نرفته باشد .کشش آن را کنترل کنید .اگر
وضعیت عادی بود ،نشتی مایع خنککننده
موتور از رادیاتور و شلنگها را کنترل کنید

(اگر ایرکاندیشن روشن باشد طبیعی است که
مقداری آب جریان پیدا کند).
 .5اگر تسمه واترپمپ آسیب دیده یا مایع خنککننده
موتور نشتی دارد ،بالفاصله موتور را خاموش
کرده و به نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت
کرمانموتور مراجعه کنید.
 .6در صورتی که عامل داغ کردن موتور را پیدا
نکردید ،صبر کنید موتور خنک شود .سپس
سطح مایع خنککننده را کنترل کنید .اگر حجم
مایع خنککننده کافی نبود ،به آرامی درب
رادیاتور را باز کرده و به میزان کافی (تا نیمه)
آن را پر کنید.
 .7موتـور را روشـن نگـه داریـد و دمـای موتـور را
بررسـی کنیـد .اگـر موتـور دوبـاره داغ کـرد بـا
نمایندگیهـای مجـاز شـرکت کرمـان موتـور
تمـاس بگیریـد.

توجه
کم شدن ناگهانی مایع خنککننده به معنای وجود
نشتی در سیستم خنککننده خودرو است .در این
مواقع با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور
تماس بگیرید.

اخطار

الستیک زاپاس و ابزار خودروی  S5در زیر
کفی صندوق عقب خودرو قرار گرفتهاند.

توجه
 برای ثابت نگه داشتن الستیک زاپاس در جای خود
از نگهدارنده مخصوص الستیک استفاده کنید.

اگر الستیک شما صاف شده ،برای تعویض
الستیک به اقدامات احتیاطی زیر توجه کنید:

توجه

 در ابزارهای خودرو ،یک مثلثی شبرنگ اعالم
هشدار هم موجود است .هنگام پارک خودرو در
کنار جاده ،مثلثی را به فاصله  100متر از پشت
خودرو قرار دهید.
 بهطورمرتبفشاربادالستیکزاپاسراکنترلکنید.
فشار باد الستیک زاپاس باید حداکثر باشد تا در
مواقع اضطراری بتوان از آن استفاده کرد.
 تنها از جک مخصوص شرکت کرمانموتور برای

 چراغ اعالم خطر را روشن کنید.
 خودرو را بر سطحی صاف و سخت پارک کنید.
 همه سرنشینان را از خودرو پیاده کرده و در
محلی امن مستقر کنید.
 موتور را خاموش کرده ،کلید را از سوئیچ خارج
کنید .خودرویی که بر روی جک قرار دارد نباید
استارت بخورد.
 ترمز دستی را کشیده ،دسته دنده را در
وضعیت دنده سنگین قرار داده و پشت الستیک
ضربدری الستیک پنچر ،بلوک مانع قرار دهید.
 مثلثی شبرنگ اعالم هشدار را در فاصله 100
متری از پشت خودرو به نحوی قرار دهید که
توسط خودروهای پشت سر دیده شود.
 اگر مجبورید زیر خودرو کاری انجام دهید ،با
ابزار مناسب خودرو را ثابت کنید.

شرایط اضطراری

 هنگام کار کردن موتور ،دستها ،موها و
لباسهای خود را از بخشهای متحرک موتور
همچون فن ،تسمه و غیره دور نگه دارید.
 هنگام کار کردن موتور و یا در صورتی که کمتر
از  30ثانیه از خاموش شدن موتور میگذرد ،به
روی سیستم تزریق سوخت خودرو کاری انجام
ندهید .هنگامی که موتور تازه خاموش شده
است ،پمپ فشار باال ،تزریق کننده سوخت و
لوله فشار باال همگی تحت فشار زیادی قرار
دارند.
 اگر سوخت نشت شده به بدن شما بپاشد،
آسیب جسمی جدی ایجاد میکند .کسانی که
از ضربانساز مصنوعی قلب استفاده میکنند،
نباید به بخش  ECUموتور نزدیک شوند و باید
همیشه  30سانتیمتر از اجزای موتور فاصله
داشته باشند .زیرا جریان الکتریکی باال ممکن
است میدان مغناطیسی عظیمی ایجاد کند و به
آنها و همچنین خودرو آسیب بزند.
 هنگامی که موتور داغ است ،درب رادیاتور را
باز نکنید .در غیر این صورت مایع خنککننده
بیرون پاشیده و باعث سوختگی شدید میگردد.

ííالستیک زاپاس و ابزار خودرو

خودرویتاناستفادهکنید.
 به خودرویی که به وسیله جک نگه داشته شده وزن
بیش از حد اعمال نکنید.
 از جک خودروی خود برای بلند کردن خودروهای
دیگر استفاده نکنید .این کار به آسیب جک و صدمه
دیدن شما میانجامد.
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 بیتوجهی به دستورالعملهای باال منجر به
آسیب دیدن خودرو و همچنین آسیب جسمی
شما میگردد.

wwخارج کردن و جای دادن الستیک زاپاس

برای خارج کردن الستیک زاپاس مراحل زیر را
طی کنید:
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 .1صندوق عقب را باز کنید.
 .2کفی صندوق عقب را بلند کنید.
 .3با استفاده از آچار چرخ ،پیچ نگهدارنده الستیک
زاپاسرادرخالفجهتعقربههایساعتشلکنید.
 .4نگهدارنده الستیک زاپاس را باز کرده و به
آرامی در گوشهای قرار دهید .الستیک زاپاس
را خارج کنید.
برای جای دادن مجدد ،عکس مراحل باال را
انجام دهید.

ííتعویض الستیک

در صورت ترکیدگی یا پنچری الستیک ،به
موارد زیر توجه کنید:

 .1هنگام رانندگی بهصورت مستقیم ،به آرامی پای
خود را از روی پدال گاز بردارید و خودرو را در
محلی امن متوقف کنید .از ترمز گرفتن ناگهانی
خودداری کرده و سعی نکنید بالفاصله خودرو را
به کنار جاده هدایت کنید .در این صورت خودرو از
کنترل شما خارج میشود .تا حد امکان در محلی
با سطح صاف و سخت خودرو را متوقف کنید.
 .2بعد از توقف خودرو چرا غ اعالم خطر را روشن
کنید ،ترمز دستی را بکشید ،دسته دنده را در دنده
سنگین قرار دهید و مثلثی شبرنگ اعالم هشدار را
با فاصلهای در پشت خودرو قرار دهید.
 .3همه سرنشینان را از خودرو خارج کرده و در
محلی دور از مسیر حرکت خودروهای دیگر
مستقرنمایید.
 .4الستیک پنچر را طبق دستورالعملی که در ادامه
میآید تعویض کنید.
پیش از تعویض الستیک مطمئن شوید دسته
دنده در یکی از دندههای پایین قرار گرفته و ترمز
دستی هم کشیده شده است .خودرو را در محلی
امن دور از مسیر حرکت خودروها و با سطحی

صاف متوقف کنید تا آسیبی به شما نرسد.

 .1الستیک زاپاس و ابزار را خارج کنید.
جک ،الستیک زاپاس و آچار چرخ را از خودرو
خارج کنید.

 .2پشت چرخ بلوک مانع قرار دهید.
برای جلوگیری از حرکت خودرو هنگام
قرارگیری بر روی جک ،پشت چرخ ضربدری
الستیک پنچر ،بلوک مانع قرار دهید.
 .3مهرههای چرخ را شل کنید.

پیش از باال بردن خودرو ،مهرههای چرخ را با
آچار چرخ در خالف جهت عقربههای ساعت
شل کنید .دقت کنید مهره کام ًال درون آچار گیر
کند و نلغزد .برای اینکه حداکثر نیرو اعمال
شود ،انتهای آچار را با دست نگه دارید و سپس
با تمام توان آن را بچرخانید .مهره را خارج

نکنید .کافیست آن را تا نیمه یا به اندازه یک دور
چرخاندن ،شل کنید.

 .4جک را در محل صحیح قرار دهید.

آچار چرخ و میله بلندکننده را مطابق تصویر
فوق به جک متصل نمایید .خودرو را تا ارتفاع
مناسب باال ببرید ،سپس الستیک زاپاس را
سوار کنید.

توجه

جک را در محل صحیح قرار دهید .در غیر این
صورت بدنه خودرو آسیب میبیند.

 .5خودرو را باال ببرید.

اخطار
 هنگامی که از جک برای نگه داشتن خودرو
استفاده میکنید ،هیچکس حق ندارد زیر
خودرو باشد .این کار بسیار خطرناک است.
افتادن خودرو از روی جک میتواند باعث
آسیبدیدگی شدید و حتی مرگ شخص زیر
خودرو گردد .هنگامی که از جک برای بلند
کردن خودرو استفاده میکنید ،هیچ کس حق
ندارد زیر خودرو برود.
 دقت کنید هنگام تعویض الستیک ،لبههای
تیز موجب ایجاد خراش و بریدگی بر روی
دستهایتان نگردد.
پیش از نصب چرخ مطمئن شوید رینگ و
الستیک تمیز بوده و به گل ،قیر ،سنگریزه و
غیره آلوده نباشند .موارد اینچنینی بر کیفیت
نصب الستیک تاثیر منفی خواهند گذاشت.
در صورتی که مواد خارجی مشاهده شد ،با

شرایط اضطراری

 فقط از جک مورد تایید شرکت سازنده خودرو
استفاده نمایید .از جک برای کاری غیر از
تعویض الستیک استفاده نکنید.
 جک را بر زمین مسطح و سخت قرار دهید.
 هنگام استفاده از جک باید بسیار مراقب بود.
توجه کنید کسی داخل یا اطراف خودرو نباشد.
 خودرو را تا جایی بلند کنید که الستیک کمی از
سطح زمین فاصله داشته باشد .باال بردن بیش
از حد خودرو بسیار خطرناک است.
 در رفتن جک از زیر خودرو بسیار خطرناک
است .بنابراین هنگامی که خودرو روی جک
قرار دارد ،آن را تکان ندهید .همچنین از نگه
داشتن خودرو به روی جک به مدت طوالنی
پرهیز کنید.
 الستیک زاپاس فقط برای موارد اضطراری به
کار میرود .استفاده از الستیک زاپاس برای
مدت طوالنی در کارکرد خودرو تاثیر منفی
خواهد گذاشت.

 هنگامی که الستیک زاپاس استفاده میشود،
سرعتخودرونبایداز 80کیلومتربرساعتتجاوز
کند .هر چه زودتر باید الستیک را تعویض کنید.
 امکان استفاده از زنجیر چرخ بر روی الستیک
زاپاس وجود ندارد.
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گیر کرده باشد .هرگز با پا به روی آچار فشار
وارد نکرده یا برای چرخاندن آن از چیزی جز
دست کمک نگیرید .همه مهرهها را سفت کرده و
سپس آنها را مجدد ًا کنترل کنید .پس از تعویض
الستیک از یک مکانیک بخواهید مهرهها را با
گشتاور مناسب سفت کند.

استفاده از یک تکه پارچه و آب تمیز آن را پاک
کنید .اگر اتصال چرخ با رینگ ضعیف باشد،
مهرههای چرخ به تدریج شل شده و در نهایت
چرخ بیرون میافتد و منجر به حادثه میگردد.

 .6چرخ را تعویض نمایید.

قالپاق را در جای خود قرار داده و مهرههای
چرخ را جا بزنید .با لرزاندن چرخ از جا خوردن
صحیح مهرهها اطمینان حاصل کرده و سپس
کمی آنها را سفت کنید.

 .8خودرو را پایین آورده و مهرهها را سفت کنید.
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با استفاده از آچارچرخ مهرهها را باز کنید.
قالپاق را برداشته و گوشهای قرار دهید.
الستیک زاپاس را با پیچها همراستا کرده و
جا بزنید .اگر جا زدن الستیک برایتان سخت
است ،ابتدا یکی از پیچهای باالیی را در یکی
از سوراخهای باالیی جا زده ،سپس چرخ را
بلغزانید تا به خوبی در جای خود گیر کند .آنگاه
پیچهای دیگر را جا بزنید.

 .7مهرههای چرخ را جا بزنید.

خودرو را پایین آورده و مطابق شکل مهرهها را
سفت کنید .مطمئن شوید آچار کام ًال به مهرهها

wwپس از تعویض چرخ

با استفاده از گیج فشار ،فشار الستیک را
کنترل کنید .اگر فشار اندازهگیریشده از فشار
مورد نیاز کمتر بود ،آهسته به نزدیکترین
تعمیرگاه رفته و فشار باد را تنظیم کنید .اگر
فشار اندازهگیری شده خیلی باال بود ،کمی از
باد الستیک را تخلیه کنید تا به میزان مورد نظر
برسد .بعد از کنترل و تنظیم فشار باد الستیک،
درپوش والو را در جای خود قرار دهید .اگر
از درپوش والو استفاده نشود ،باد الستیک به
تدریج تخلیه میشود .اگر درپوش والو گم شده
است ،در اولین فرصت ممکن یک درپوش جدید
تهیه کنید.
پس از تعویض چرخ ،الستیک پنچر را در محل
مقرر شده برای الستیک زاپاس قرار داده و
ابزار را در محل مخصوص خود قرار دهید.

ííبکسل کردن خودرو

برای بکسل کردن خودرو یا حمل آن با جرثقیل،
با نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور یا
مراکز تخصصی بکسل خودرو تماس بگیرید
تا ایمنی خودروی شما تامین گردد .شخصی
که خودرو را بکسل میکند باید به قواعد بکسل
کردن خودروی مربوطه آگاه باشد.

در عکس زیر روشهای معمول بکسل کردن
خودرو را مشاهده مینمایید.

پشت کامیونت ،به شکلی که دو چرخ دیگر

همچنان بر روی زمین قرار دارند (شکل  )2یک

روش موثر دیگر برای جابجایی خودرو میباشد.

 روش بلند کردن خودرو :استفاده از یک کابل یا
زنجیر که به یک سر آن قالبی وصل شده است و
سر دیگر آن به قاب جلو یا سیستم تعلیق خودرو

متصل است .سپس بلند کردن خودرو توسط
کامیونت یدککش .با استفاده از این روش ،بدنه
یا سیستم تعلیق خودروی شما به شدت آسیب
میبیند .بنابراین همانگونه که در شکل  3نشان

داده شده ،استفاده از این روش پذیرفته نیست.

اگر امکان حمل خودرو به شیوه مسطح (حمل
با کامیونت) را ندارید ،آن را به روش دوم بکسل

نمایید .در صورت حمل خودرو به شیوهای که
چرخهای عقب بر روی زمین قرار میگیرند،

موارد زیر را رعایت کنید:

 .1ترمز دستی را آزاد کنید.

 .2دستهدنده را در دنده خالص قرار دهید.

 .3سوییچ را در وضعیت تجهیزات جانبی ()ACC

کردن نباید بیش از  30کیلومتر باشد.

توجه
اگر خودروی شما از نوع چهار چرخ محرک است
( )4WDفقط میتوانید از روش اول برای حمل
آن استفاده کنید .در غیر این صورت خودرو شما
خسارت میبیند.
به هنگام بکسل کردن خودرو به موارد زیر دقت
کنید:
 در سرعت پایین رانندگی کنید.
 هنگام باال رفتن از شیب ،دنده را در وضعیت
سرعت پایین قرار دهید.
 برای توقف خودرو ،دنده را در وضعیت خالص
یا پارک قرار داده و اجازه دهید موتور برای
مدتی در جا کار کند.

wwبکسل اضطراری

از قالب مخصوص برای بکسل کردن خودرو

قرار داده و فرمان را از حالت قفل خارج نمایید.

استفاده کنید .در غیر این صورت خودرو آسیب

بماند و فرمان و ترمز را کنترل کند.

مربوطه را یاد بگیرید.

 .4یک نفر باید در خودرویی که بکسل میشود

میبیند .پیش از بکسل کردن خودرو قواعد

شرایط اضطراری

 روش مسطح :حمل خودرو به وسیله کامیونت
تخت (شکل  )1بهترین روش برای جابجایی
خودروی شما میباشد.
 روش بلند کردن چرخها :قرار دادن دو تا از
چرخها (جلو یا عقب) بر روی یک پایه نگهدارنده

wwخودروهای مجهز به گیربکس معمولی

 .5سرعت بکسل کردن نباید از  25کیلومتر بر

ساعت تجاوز کند .همچنین مسافت بکسل
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wwموقعیت قالب جلو

 استفاده از این روش فقط در زمینهای سخت
و مسافت نه چندان طوالنی و با سرعت 20
کیلومتر در ساعت امکانپذیر است.
 برای استفاده از این روش باید چرخ ،سیستم
محور و سیستم ترمز در وضعیت خوبی باشند.

wwموقعیت قالب عقب

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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 .1سوراخ قالب جلو در قسمت جلوی بدنه خودرو
و زیر درب موتور واقع شده است.
 .2صندوق عقب را باز کرده و ابزار بکسل را از
داخل جعبه ابزار قرار گرفته در زیر کفپوش
خارج کنید.
 .3درپوش محل قالب را فشار دهید تا باز شود.
 .4قالب را در جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا
خوب در سوراخ سفت شود.
 .5بعد از استفاده از قالب ،آن را جدا کرده و
درپوش را ببندید.

توجه
 به هنگام بکسل کردن یک نفر باید در خودرو
بماند و فرمان و ترمز را کنترل کند.

توجه
 فقط در صورتی میتوانید از خودرویتان برای
بکسل خودروی دیگر استفاده کنید که وزن
خودروی دوم از خودروی شما کمتر باشد.
 هرگز در  3000کیلومتر اول رانندگی (دوره
آببندی) از خودروی خود برای بکسل کردن
خودروهای دیگر استفاده نکنید .این کار به
موتور و سیستم گیربکس آسیب میزند.

wwتوصیههای مربوط به بکسل اضطراری

برای یدک کشیدن خودروهای دیگر در مواقع
اضطراری از قالب عقب استفاده میشود (برای
مثال وقتی خودرویی در گل و الی و یا برف
سنگین گیر کرده است) .برای این کار از زنجیر
یا طناب مناسب استفاده کنید .از وارد کردن
نیروی مستقیم به قالب خودداری نمایید .برای
جلوگیری از آسیب خودرو از استارت زدن
خودروی دوم به هنگام بکسل خودداری کنید.

 با سرعت متوسط حرکت کنید.
 مصرف سوخت خودرو به هنگام بکسل کردن
خودروی دیگر بسیار باالتر است.
 بــه منظــور بهــره بــردن بیشــتر از ترمــز موتــور
و شــارژ باتــری ،بــا دنــده ( 5در خودروهــای
بــا گیربکــس معمولــی) یــا بــا دنــده ســرعت بــاال
(در خودروهــای مجهــز بــه دنــده اتوماتیــک)
رانندگــی نکنیــد.
 از متعادل بودن بار خودرو به هنگام رانندگی
اطمینان حاصل کنید.
 فشار باد الستیکهای هر دو خودرو را کنترل
کنید .فشار باد کم تاثیر نامطلوبی بر فرآیند

توجه
اگر هنگام یدککشیدن خودروی دیگر ،موتور
خودرویتان داغ کرد (عقربه نشانگر وارد محدودهی
قرمز شد) برای برطرف نمودن مشکل اقدامات زیر
را انجام دهید:
 .1سیستم ایرکاندیشن را خاموش کنید.
 .2سرعت را کم کنید.

هنگام تعویض فیوز ،از فیوز با آمپر مشابه یا آمپر
پایینتر از فیوز سوخته استفاده کنید .هرگز از
فیوزی با آمپر باالتر یا جایگزینهای دیگر (همچون
سیم فویل) استفاده نکنید .به این ترتیب حفاظت
الزم از تجهیزات الکتریکی به عمل نیامده و امکان
آتشسوزی وجود خواهد داشت.

wwجعبه فیوز داخل اجزای موتور

ííفیوز

برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم الکتریکی
به دلیل ایجاد مدار کوتاه یا بار بیش از حد،
هر کدام از مدارها به یک فیوز مجهز است .در
صورتی که هر کدام از فیوزها سوخته باشد،
برای تعویض ،تعمیر یا برطرف نمودن مشکل
به نمایندگیهای مجاز شرکت کرمانموتور
مراجعه نمایید .برای تعویض فیوز باید از
فیوزی با آمپر مشابه فیوز قبلی استفاده کنید.

جعبه فیوز در سمت چپ اجزای موتور قرار
گرفته است.

 سوییچ استارت و تمام تجهیزات الکتریکی را
خاموش کنید.

شرایط اضطراری

بکسل کردن خودرو میگذارد .همچنین فشار
باد الستیک زاپاس را هم کنترل کنید.
 خودرویی که به یدککش متصل است به راحتی
تحت تاثیر بادهای از مقابل و جریانهای هوایی
ناگهانی قرار میگیرد .اگر خودروی سنگینی
از کنارتان عبور میکند ،با سرعت ثابت و در
جهت مستقیم به حرکت خود ادامه دهید .اگر
لرزش خودرو بر اثر وزش باد زیاد است،
سرعت را پایین بیاورید و اجازه دهید جریان
هوا عبور کند.
 هنگامی که خودروی شما و خودروی یدککش
توقف کرده و ترمز دستی را کشیدهاید،
بخصوص در سراشیبیها ،بر سر راه چرخها
بلوک مانع قرار داده و دسته دنده را در
وضعیت دنده  1یا خالص (گیربکس معمولی)
یا ( Pگیربکس اتوماتیک) قرار دهید.
 هنگام بکسل کردن خودرو از استارت زدن ،گاز
دادن یا ترمز ناگهانی خودداری کنید .همچنین
از پیچیدن اضطراری یا تغییر مسیر خیلی
سریع اجتناب نمایید.
 از فشــار دائــم پــدال ترمــز اجتنــاب کنیــد .در
غیــر ایــن صــورت ترمــز داغ کــرده و کارایــی آن
پاییــن میآیــد.
 هنگام پایین آمدن از شیبها با دنده سنگین

رانندگی کرده و از ترمز موتور استفاده نمایید.
در هنگام باال رفتن از شیب هم دنده را به دنده
پایینتر عوض کنید تا از داغ کردن موتور و
اعمال بار بیش از حد به آن خودداری گردد.

توجه
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 قفل دو طرف جعبه فیوز را به پایین فشار دهید
تا درب جعبه فیوز باز شود.
 یک کارت راهنمای جعبه فیوز داخل درب جعبه
نصب شده است .از گیره کنار فیوز برای بیرون
کشین فیوزها استفاده کنید.
 در صورتی که فیوزی سوخته ،آن را با گیره
بیرون بیاورید.
 فیوزی با آمپر یکسان جایگزین کنید.

آن را تعویض نمایید.
 اگر یک فیوز سوخته پیدا کردید ،حتم ًا بقیه
فیوزها را هم کنترل کنید.
 فیوز جدید باید کامال داخل شیار قرار بگیرد .اگر
فیوز زاپاس ندارید ،یک فیوز مشابه خریداری
کرده و یا از فیوزهای آمپر پایینتر بخشهای
بالاستفاده (همچون فندک) استفاده نمایید.

بعد از کنترل و یا تعویض فیوزها ،درب جعبه فیوز
را ببندید .در غیر این صورت تجهیزات الکتریکی
خودرو آسیب میبینند.

wwجعبه فیوز داخل خودرو
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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 سوئیچ استارت و تمام تجهیزات الکتریکی
خودرو را خاموش کنید.
 درپوش جعبه فیوز را باز کنید.
 یک برچسب راهنمای جعبه فیوز داخل درپوش
جعبه قرار دارد.
 فیوزها را بررسی کنید .اگر فیوزی سوخته بود،

ííجعبه کمکهای اولیه

قیچی ،باند و چسبزخم موجود در جعبه
کمکهای اولیه میتواند به مصدومانی که دچار
خونریزی شدهاند کمک ویژهای کند.

wwمثلثی اعالم هشدار

در مواقع اضطراری ،برای مثال وقتی خودرو به
دلیل نقص فنی در کنار جاده توقف کرده است،
مثلثی اعالم هشدار را با فاصله از خودرو بر
روی جاده قرار دهید تا خودروهایی که در حال
نزدیک شدن هستند با شما برخورد نکنند.

توجه

جعبه فیوز داخل خودرو در قسمت زیرین سمت
چپ جلو داشبورد واقع شده است.

برخی تجهیزات را در خودرو نگهداری کنید تا
در شرایط اضطراری به شما کمک کنند.

ííموقعیت بار قرار گرفته در خودرو

دقت کنید بار وارد شده به خودرو (اعم از وزن
سرنشینان و بارهای جانبی) به طور متناسب
در خودرو توزیع شود.

 اشیای سنگین باید در جلو ،پشت پشتی صندلی
یا بین محور جلو و عقب خودرو واقع شوند.

wwتجهیزاتشرایطاضطراری(درصورتمجهزبودن)

مثلثی اعالم هشدار خودروی شما در پانل
سمت چپ محل قرارگیری الستیک زاپاس واقع
شده است و در صورت نیاز میتوانید آن را
بیرون آورده و استفاده نمایید.

wwگیج فشار باد

فشار باد الستیک با هر بار استفاده به تدریج
کم میشود .از این رو توصیه میشود در
بازههای زمانی مشخص برای تنظیم باد
الستیکها اقدام کنید .البته این به معنای وجود
نشتی در الستیک نیست و کاهش فشار باد

در بلندمدت امری طبیعی است .از آنجایی که
فشار باد با باال رفتن دما افزایش پیدا میکند،
در زمان خنک بودن الستیکها فشار باد آنها را
اندازهگیری کنید.

آتش ،به دقت محل را بررسی کنید و از خاموش
شدن کامل آتش اطمینان حاصل نمایید .زیرا
ممکن است آتش دوباره روشن شود.

wwکپسول اطفاء حریق

اگر خودرو آتش گرفت:

شرایط اضطراری

 به سرعت خودرو را در محلی امن پارک کرده،
پس از خاموش کردن موتور با کمک کپسول
اطفا حریق آتش را خاموش کنید.
 بــرای خامــوش کــردن آتــش در لحظــه شــروع
آتشســوزی ،کپســول اطفــاء حریــق الزم و
ضــروری اســت.
 برای حفظ ایمنی بیشتر ،پیشنهاد میکنیم یک
کپسول اطفاء حریق در خودرو داشته باشید.
روش استفاده از کپسول اطفاء حریق
 .1پین باالی کپسول را بیرون بکشید .اجازه
ندارید به طور ناگهانی دستگیره را بفشارید.
 .2نازل را به سمت محل آتشسوزی بگیرید.
 .3با حفظ فاصله  2/5متری از شعله آتش،
دستگیره را فشار دهید .با رها کردن دستگیره،
فعالیت کپسول متوقف میشود.
 .4چند بار با کمک نازل ،ماده آتشخاموشکن را به
محل آتشسوزی بپاشید .پس از خاموش کردن

165

w

w

w

.

k

e

r

m

a

n

m

o

www.kermanmotor.ir

t

o

r

.

i

r

فصلششم
اطالعاتفنی

شماره شناسایی خودرو ()VIN

 ۱۶۸مشخصات جزییات

 ۱۷۱هم ترازی چرخ ها

۱۷۲

مشخصات خودرو

 ۱۶۹تجهیزات حفاظتی خودرو

 ۱۷۱سوخت

۱۷۲

مشخصات موتور

 ۱۷۰الستیک و فشار باد الستیک

 ۱۷۲روغن ها و سوخت

۱۷۳

ííشماره شناسایی خودرو ()VIN

شماره شناسایی (شاسی) خودرو شما در چند
نقطه نصب شده است:

wwپالک اسم تاییدشده (پالک اسم)

دفترچه راهنمای خودروی جک S5

168

wwشماره سریال موتور

شماره سریال موتور روی بلوک سیلندر موتور
طرف لوله اگزوز نزدیک به گیج نشانگر سطح
روغن حک شده است.

wwشماره شناسایی خودرو ()VIN

این شماره در گوشه باالی سمت چپ جلو
داشبورد طرف راننده قرار گرفته است.

این شماره روی قوطی شاسی افقی زیر صندلی
سرنشین جلو حک شده است.

این پالک در قسمت پایینی ستون درب جلو سمت
راست (بین دو درب) قرار گرفته و اطالعاتی
همچون شماره شناسایی خودرو ( ،)VINشماره
موتور ،شماره شاسی ،حجم موتور ،تاریخ
تولید خودرو و ...بر روی آن حک شده است.

wwشماره شناسایی زیر صندلی سرنشین جلو

ííمشخصات خودرو
عنوان
مدل

مقدار
6MT

2.0 T

واحد

طول

4475

4475

میلیمتر

عرض

1840

1840

میلیمتر

ارتفاع

( 1680 / 1670با باربند)

( 1680 / 1670با باربند)

میلیمتر

فاصله دو محور

2645

2645

میلیمتر

عرض محور جلو

1590

1590

میلیمتر

عرض محور عقب

1590

1590

میلیمتر

حجم صندوق عقب

505

505

لیتر

وزن خالص

1505

1545

کیلوگرم

حداکثر وزن

1880

1920

کیلوگرم

بار وارده به محور

1010/870

1152/768

کیلوگرم

اطالعات فنی

2.0T 6DCT

-
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ííمشخصات موتور
عنوان
مدل
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مقدار
2.0 T

6MT

واحد
2.0L

-

5MT

مدل موتور

HFC4GA3.1D

HFC4GA3.C

-

حداکثر توان خروجی

118

95

کیلووات

حداکثر توان

130/5200

100/5500

کیلوات بر دور در دقیقه

حداکثر گشتاور

(265/)2000~4000

(180/)3000~4500

نیوتون متر بر دور در دقیقه

قطر سیلندر×کورس

85×88

85×88

میلیمتر

دور موتور در حالت درجا

800±30

750±30

دور در دقیقه

حجم موتور

1997

1997

میلیلیتر

سرعت حداکثر

190

180

کیلومتر بر ساعت

مصرف سوخت

8

8/5

لیتر در  100کیلومتر

ííمشخصات جزییات
عنوان

مقدار

واحد

زاویه ورود به شیب ()Approach

≤ 26

درجه

زاویه تابع شیب

≤ ۱۹

درجه

≤ 30

درصد

زاویه ترک شیب ()Departure

≤ 22

حداقل فاصله از زمین

210

حداقل شعاع گردش

≥ 5/5

حداکثر شیبروی

درجه

میلیمتر
متر

ííتجهیزات حفاظتی خودرو
عنوان

پارامتر

مواد

(پوشش سپر) PP+EPDM

ساختار

احاطه پیرامونی

(عرض×طول×ضخامت) (میلیمتر)

(عقب) 1833×636×2/8

اتصال

به وسیله پیچ

ابعاد

به شکل U

اطالعات فنی

شکل

(جلو) 1831 ×697×2/8
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ííالستیک و فشار باد الستیک
الستیک اصلی
R16 100S
R17 99H
R1۸
R18

مدل
فشار (کیلوپاسکال)

الستیک زاپاس

215/70
225/60
225/65
225/55

155/90 R16 110M
۲۲۵/۵۵ R18
250±10

250±10

ííهمترازی چرخها
چرخ جلو

چرخ عقب

عنوان
مجموع

 0±0/2درجه ( 0±2/4میلیمتر)

 0/2±0/2درجه ( 2/4±2/4میلیمتر)

 -0/5±0/5درجه

 -1 ±0/5درجه

تواین چرخ جلو

تکی

کمبر چرخ
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زاویه کستر

کینگ پینگ

 4/02±0/5درجه

 12/91±0/5درجه

 0±0/1درجه ( 0±1/2میلیمتر)

 0/1±0/1درجه ( 1/2±1/2میلیمتر)

-

-

ííسوخت
ظرفیت مخزن سوخت
استاندارد آالیندگی

 55لیتر
یورو 4

ííروغنها و سوخت
عنوان

درجه

مدل

-

ظرفیت
6MT

T 2.0

5MT

2.0L

6DCT

T 2.0

1.5T GDI
6MT

بنزین بدون سرب

اکتان  93و باالتر

 55لیتر

 55لیتر

 55لیتر

 55لیتر

مایع خنککننده موتور

LongFan9# -45°

 7/5لیتر

 7/5لیتر

 7/5لیتر

 7/5لیتر

روغن گیربکس اتوماتیک

Pentosin FFL-2

-

-

 7/1لیتر

-

روغن گیربکس معمولی

SAE 75W/90 GL-4

 3لیتر

 2/1لیتر

-

 3لیتر

 SAE 5W/30 SJو باالتر

( -35درجه سانتیگراد تا  27درجه سانتیگراد)
روغن موتور

SAE 10W40 SJ

( -24درجه سانتیگراد تا  38درجه سانتیگراد)

 5/5لیتر

 4/5لیتر

 5/5لیتر

 4/7لیتر

روغن ترمز

DOT4

 0/4لیتر

 0/4لیتر

 0/4لیتر

 0/4لیتر

اطالعات فنی

 SAE 10W/30 SJو باالتر

( -29درجه سانتیگراد تا  32درجه سانتیگراد)
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فصلهفتم
راهنمایگارانتی

خدمات گارانتی

176

توصیه های مهم

179

سرویس های ادواری

181

ííخدمات گارانتی

مدت زمان گارانتی:
 60ماه بعد از تاریخ تحویل خودرو یا  150000کیلومترکارکرد (هرکدام که زودتر فرا برسد)
شرایط گارانتی قطعات:
الف .قطعات تزئینی

wwقطعات تزئینی

		
ب .قطعات مصرفی

ج .سایر قطعات

قطعاتــی ماننــد آفتابگیــر ،صندلــی ،آینههــا و رودریهــا و  ...شــامل قطعــات تزئینــی میباشــند کــه بــه هنــگام تحویــل خــودرو توســط اداره تحویــل ،بینقــص
بــودن ظاهــری آنهــا بــه اســتحضار مشــتریان رســانیده میشــوند .لــذا پــس از تحویــل خــودرو و تاییــد ســامت ایــن قطعــات توســط خریــدار و تکمیــل فــرم
مربوطــه قطعــات فــوق مشــمول گارانتــی نخواهنــد بــود.

wwقطعات مصرفی

بــه قطعاتــی اطــاق مــی گــردد کــه عمــر آنهــا نســبت بــه ســایر قطعــات خــودرو محــدود تــر بــوده و بــه صــورت عــادی پــس از مدتــی محــدود یــا مقــدار کارکــرد
خاصــی مســتهلک شــده و بایســتی تعویــض شــوند و اســتهالک ایــن قطعــات رابطــه مســتقیمی بــا نحــوه اســتفاده از خــودرو توســط کاربــرآن دارد.
لذا لیست برخی از این قطعات که شامل شرایط گارانتی نمی شوند به شرح ذیل اعالم می گردد :
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 .1بستها
				
 .۴فیلترها

				
 .2خارهای تزئیناتی
		
 .۵انواع روغنها

				
 .۳فیوزها
 .۶مایع خنککننده (ضد یخ)

 لیست قطعات مصرفی که دارای شرایط خاص گارانتی میباشند:

ردیف

قطعه موردنظر

مدت زمان گارانتی

1

دیسک ترمز

 2سال یا  40000کیلومتر

3

الستیک

 1سال یا  10000کیلومتر

2
4
5

6

۷

باتری

 1سال یا  20000کیلومتر

سیستم صوتی

 ۱۸ماه یا  ۴۰۰۰۰کیلومتر

شمع

 ۳ماه یا  ۳۰۰۰کیلومتر

لنت ترمز
تسمهها

توضیحات

 ۳ماه یا  ۳۰۰۰کیلومتر

 1سال یا  10000کیلومتر

wwسایر قطعات

ی مجــاز و دفتــر مرکــزی ناشــی از کیفیــت قطعــه باشــد ،قطعــه و اجــرت تعویــض ،مشــمول
چنانچــه علــت معیــوب شــدن قطعــه طبــق نظــر کارشــناس نمایندگـ 
گارانتــی خواهــد بــود.

راهنمای گارانتی
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××توصیه مهم

هماننــد اســتفاده از رینگهــا و الســتیکها،

 .11صدمــات ناشــی از تــردد خودرو در مســیرهای

اســتاندارد و طراحــی خــودرو میباشــد

برخــی از قطعــات و جایگزینــی بــا قطعــات دیگــر

خواهشــمند اســت بــرای اطــاع و بهــره بــرداری
مقتضــی از مــوارد ذیــل بــه وب ســایت شــرکت بــم
خــودرو بــه آدرس www.bamkhodro.com
مراجعــه نماییــد.

باعــث خــارج شــدن از گارانتــی جلوبنــدی و

 .2قانــون حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان

 .4صدمــات ناشــی از شــرایط جــوی هماننــد

گرفتــن خــودرو در یــک محیط نامناســب باشــد .

 .3لیســت هزینــه اجــرت خدمــات و قطعــات یدکــی

 .5هزینــه پارکینــگ و عــدم اســتفاده از خــودرو و

دفــع آفــات نباتــی و غیــره  ،فضلــه پرنــدگان،

 .4شــماره تلفــن و محــل اســتقرار واحــد هــای

و در شــرایط خــاص بــه تشــخیص شــرکت

بــاران هــای اســیدی  ،انــواع آلودگــی هــای

 .5لیســت نمایندگــی هــای فــروش و خدمــات پــس

 .6از کار افتــادن باتــری (دشــارژ شــدن) بــه علــت

بدنــه و رنــگ خــودرو

 .۶فهرست متعلقات خودرو

 .7نفــوذ آب بــه داخــل قطعــات الکترونیکــی بــه علــت

میدان های قوی مغناطیسی و ( ...کنار پستها

 .1خط مشی گارانتی و آخرین تغییرات آن
خــودرو و آییــن نامــه اجرایــی آن

هــر یــک از محصــوالت

امــداد خــودروی شــرکت کرمــان موتــور

از فــروش محصــوالت کرمــان موتــور
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 .3اســتفاده از آپش ـنهایی کــه مغایــر بــا وضعیــت

یــا نــرم افــزار  TCUگیربکــس و  ).....یــا حــذف

××مواردی که مشمول گارانتی نمیشود

 .1قطعاتــی کــه بــه غیــر از نقــص ســاخت و جنــس

دچــار ایــراد شــده باشــند (اســتفاده نادرســت،
تصــادف و )...

 .2اســتفاده از قطعــات متفرقــه کــه از نمایندگیهای

مجاز تأمین نشــده و مورد تایید شــرکت نباشد.

سیســتمهای پخــش ،دزدگیــر و  ...کــه
سیســتمهای برقــی مرتبــط و  ...خواهــد شــد.
طوفــان ،تگــرگ ،صاعقــه ،ســیل و ...

بکســل کــردن خــودرو (بکســل کــردن خــودر

گارانتــی میگــردد).

عــدم اســتفاده از خــودرو.

شستشــوی موتــور و داخــل خــودرو.

 .8خرابــی ناشــی از تصادفــات و اســتفاده
نامناســب از خــودرو

 .9استفاده از خودرو در مسابقات رالی ،سرعت و ...

 .10هــر گونــه تغییــرات در خــودرو و تقویــت آن
(و یــا تغییــرات در نــرم افــزار  ECUموتــور و

قیــر پاشــی شــده  ،نمــک ریــزی شــده و عوامــل

بیرونــی نظیــر برخــورد ســنگ و شــن بــا خــودرو

 .12وجــود هــر گونــه گــرده رنــگ کــه ناشــی از قــرار
 .13تاثیــر مــوارد پراکنــده در محیط  ،مانند ســموم
شــیره درختــان و همچنیــن عوامــل جــوی نظیــر

زیســت محیطــی و ســایر عوامــل تاثیــر گــذار بــر

 .14خســارات ناشــی از قــرار گرفتــن خــودرو در
و زیــر دکل هــای فشــار قــوی انتقــال نیــرو)

 مــوارد زیــر خــودرو را از گارانتی خــارج میکند:
 .1دستکاری کیلومتر خودرو
س اولیه
 .2عدم انجام سروی 

 .3تعمیــر خــودرو در مکانهایــی غیــر از
نمایندگیهــای مجــاز و مــورد تاییــد شــرکت

توجه
 گارانتــی رنــگ خــودرو درصــورت رعایــت نــکات
و شــرایط مطروحــه در ایــن دفترچــه " ســه
ســال" از تاریــخ تحویــل خــودرو بــه مشــتری
مــی باشــد.
 مطابــق دســتورالعمل شــرکت بازرســی کلیــه
خدمــات ارائــه شــده از طــرف نماینــدگان بــه
مــدت  2مــاه یــا  3000کیلومتــر کارکــرد و
قطعــات بــه مــدت  ۶مــاه یــا  ۱۰۰۰۰کیلومتــر هــر
کــدام کــه زودتــر فــرا برســد (مطابــق شــرایط
اعــام شــده) میبایســتی تضمیــن گــردد.

الــف .انجــام ســرویسهای ادواری و کنتــرل

کارکــرد موتــور خــودرو عــاوه بــر اطمینــان از
رانندگــی و ایمنــی ســفر ،در کاهــش آالیندههــای

ب .قبــل از هــر رانندگــی طوالنــی و بــه ویــژه در

فصــول گــرم ســطح روغــن و دیگــر مایعــات را
بازدیدنماییــد.

پ .هیچــگاه کلیــد  A/Cخــودرو را در دورموتــور
بــاال روشــن ننماییــد.

ت .بــرای حفــظ کارکــرد طوالنــی پمــپ بنزیــن و
سیســتم انژکتــوری خــودرو بهتــر اســت کــه باک

 عیــوب ناشــی از عــدم انجــام ســرویس هــای
دوره ایــی مطابــق بــا شــرایط منــدرج در همیــن
دفترچــه در شــبکه نمایندگیهــای مجــاز کرمــان
موتــور ،باعــث خــروج مجموعههــای مرتبــط
خــودرو بــه خدمــت مــورد نظــر ،از شــرایط
تضمیــن میگــردد.

بنزیــن را قبــل از رســیدن حجــم بنزیــن بــاک بــه

مقــدار  ٪25آن ،پــر نماییــد.

ج .در صــورت متوقــف بــودن خــودرو بــه مــدت
بیــش از  5مــاه روغــن و فیلتــر روغــن را تعویض
نماییــد تــا از بــروز خســارتهای فنــی بــه موتــور

جلوگیــری گــردد.

ه .همیشــه بــه چــراغ و عالئــم هشــدار دهنــده

روی صفحــه آمپــر توجــه نماییــد و در صــورت
مشــاهده عالمتــی خــاص ســریعا بــا نمایندگــی
مجــاز تمــاس حاصــل نماییــد.

ط .از اقــدام بــه تعمیــر و دســتکاری خــودرو توســط
اشــخاص غیرمســئول و در تعمیرگاههــای

غیرمجــاز جــدا خــودداری نماییــد.

راهنمای گارانتی

ííتوصیههای مهم

زیســت محیطــی تأثیــر بســزایی خواهــد داشــت.

توجه
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توجه
 زمــان انجــام ســرویسهای ادواری در شــرایط
آب و هوایــی ســخت و مناطــق پرگــرد و غبــار
و آلــوده بایســتی کوتاهتــر باشــد ،در چنیــن
شــرایطی توصیــه میشــود کــه پیوســته ســطح
روغــن ،آب و وضعیــت تســمهها را بازدیــد
نماییــد.
 بــه خاطــر داشــته باشــید کــه تعمیــرات صحیــح و
تعویــض قطعــات اصلــی فقــط در نمایندگیهــای
مجــاز شــرکت کرمــان موتــور و بــه دســت
تکنســینهای آمــوزشدیــده میســر اســت.

توجه
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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 هزینــه اجــرت ســرویسهای ادواری فقــط
شــامل مــواردی اســت کــه در ســتون مقابــل
بــه شــرح کار قیــد شــده اســت و در صــورت
نیــاز بــه خدماتــی کــه در آن ســتون ذکــر نشــده
باشــد ،اجــرت مطابــق قوانیــن و مقــررات
شــرکت محاســبه و از مشــتری (یــا گارانتــی)
اخــذ میگــردد.
 هزینــه قطعــات تعویــض شــده و یــا مــواد

مصرفشــده بــرای خــودرو در ســرویسهای
ادواری بــه طــور جداگانــه مطابــق قوانیــن و
قیمتهــای شــرکت محاســبه و از مشــتری (یــا
گارانتــی) اخــذ میگــردد.

ííسرویسهای ادواری

بــنســرویــساولــیـــه

wwسرویس اولیه

انجام خدمات (رایگان) سرویس اولیه بین کیلومتر  3000-2500کیلومتر کارکرد  ،قبل از سپری شدن یکسال از تاریخ تحویل خودرو
الزامی بوده و عدم انجام آن در محدوده زمانی و مسافتی مذکور ،منجر به ابطال گارانتی کامل خودرو میگردد.

wwشرح اقدامات سرویس اولیه

ردیف
1

2
3

روغن موتور

شرح

فیلتر روغن

فیلتر هوا

4

اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها

6

تسمه ها از نظر وجود پلیسه  ،سائیدگی و کشش

5

تعویض
تعویض

بازدید ( در صورت نیاز تمیز گردد)

بازدید(درصورتنیازنصبصحیحصورتپذیرد)

باک بنزین  ،لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی
توربوشارژر  ،شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( ) PCV

بازدید

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

11

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

13

شــلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشــتی و ســطح روغن ترمز

بازدید

8

فیلتر بنزین

10

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)

9

12

14

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

مکانیزم فرمان

خودروی  S5اتوماتیک

مهر و تایید واحد تحویل

اقدامات

بازدید

7

 2500 - 3000کیلومتر

بازدید

شماره شاسی:

شماره موتور:

شماره نمایندگی مجاز:

بازدید
بازدید و تنظیم در صورت نیاز

مهرو امضاء نمایندگی محتـــرم

بازدید
بازدید
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 ادامه سرویس اولیه

ردیف
15

زوایای چرخهای جلو و عقب

16

سیبک و گردگیرها

18

روغن گیربکس (در مدل اتوماتیک)

17

شرح

روغن گیربکس (در مدل دنده ای)

بازدید

اقدامات

بازدید

تعویض

بازدید (و سر ریز در صورت نیاز)

19

کمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

21

تایرها و باد الستیک ها

بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

20

22

آچارکشی کامل خودرو

عملکرد سیستم کولر و بخاری

کنترل گشتاور پیچ ها
بازدید

23

گاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت

بازدید

25

سیستم خنک کاری موتور ( رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور )

بازدید

27

باتری خودرو

بازدید

29

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

24

26
28

تسمه تایم

سطح مایع خنک کننده موتور

بلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها

بازدید

بازدید و سرریز در صورت نیاز
بازدید

تست با دستگاه عیب یاب

سرویس اولیه انجام شد.
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مهر و امضاء نمایندگی:

wwشرح اقدامات سرویس ادواری  10000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان
از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12

روغن موتور

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

فیلتر روغن

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

فیلتر اتاق

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

فیلتر هوا

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها

بازدید

باک بنزین  ،لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

تسمه ها از نظر وجود پلیسه  ،سائیدگی و کشش

بازدید

توربوشارژر  ،شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( ) PCV

بازدید

فیلتر بنزین

بازدید

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

راهنمای گارانتی

10

شرح

اقدامات
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 ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری  10000کیلومتر

ردیف
13
14
15
16
17
18
19
20
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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21
22
23

شرح

اقدامات

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

مکانیزم فرمان

بازدید

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

سیبک و گردگیرها

بازدید

روغن گیربکس(در مدل دنده ای)

بازدید و سرریز در صورت نیاز

کمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

تایرها و باد الستیک ها

جابجایی ضربدری چرخها و تنظیم باد

سطح مایع خنک کننده موتور

بازدید و سرریز در صورت نیاز

باتری خودرو

بازدید

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

wwشرح اقدامات سرویس ادواری  15000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

2
3

4

روغن موتور

شرح

فیلتر روغن

فیلتر هوا

اقدامات

تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

6

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

8

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

10

سیبک و گردگیرها

بازدید

12

سطح مایع خنک کننده موتور

5

7

9

11

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

زوایای چرخهای جلو و عقب

تایرها و باد الستیک ها

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

بازدید

بازدید
بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی

13

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

185

wwشرح اقدامات سرویس ادواری  20000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

2
3

4

فیلتر روغن

فیلتر اتاق
فیلتر هوا

تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
بازدید

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

باک بنزین  ،لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

7

توربوشارژر  ،شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( ) PCV

بازدید

9

دریچه گاز

شستشو و پاک کردن

11

فیلتر بنزین

تعویض

13

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)

15

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

6
8
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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روغن موتور

شرح

اقدامات

10
12
14

تسمه ها از نظر وجود پلیسه  ،سائیدگی و کشش

انژکتورها

شمع ها

بازدید

شستشو و پاک کردن
بازدید ( رنگ و خالصی الکترود آن )

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

 ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری  20000کیلومتر

ردیف
16

شرح

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

روغن گیربکس(در مدل دنده ای)

تعویض

17

مکانیزم فرمان

19

سیبک و گردگیرها

21

روغن گیربکس (در مدل اتوماتیک)

18

20

22

کمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

23

آچارکشی کامل خودرو

25

عملکرد سیستم کولر و بخاری

24

تایرها و باد الستیک ها

26

گاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت

28

سطح مایع خنک کننده موتور

27

بازدید

بازدید

بازدید (و سر ریز در صورت نیاز)
بازدید

کنترل گشتاور پیچ ها

جابجایی ضربدری چرخها و تنظیم باد

بازدید
بازدید

سیستم خنک کاری موتور ( رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور )

بازدید

29

باتری خودرو

بازدید

31

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

بازدید و سرریز در صورت نیاز
بازدید

تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی

30

بلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها

اقدامات
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wwشرح اقدامات سرویس ادواری  25000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

2
3

فیلتر روغن

فیلتر هوا

تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

4

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

6

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

8

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

10

سیبک و گردگیرها

بازدید

12

سطح مایع خنک کننده موتور

5

7

9

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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روغن موتور

شرح

اقدامات

11
13

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)
لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

زوایای چرخهای جلو و عقب
تایرها و باد الستیک ها

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

بازدید
بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

wwشرح اقدامات سرویس ادواری  30000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف

اقدامات

شرح

2

فیلتر روغن

تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

3

فیلتر اتاق

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

4

فیلتر هوا

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها

بازدید

6

باک بنزین  ،لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

7

تسمه ها از نظر وجود پلیسه  ،سائیدگی و کشش

بازدید

8

توربوشارژر  ،شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( ) PCV

بازدید

9

فیلتر بنزین

بازدید

10

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

11

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

راهنمای گارانتی

1

روغن موتور

تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
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اقدامات

شرح

12

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

13

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

14

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

15

مکانیزم فرمان

بازدید

16

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

17

سیبک و گردگیرها

بازدید

18

روغن گیربکس(در مدل دنده ای)

بازدید و سرریز در صورت نیاز

19

کمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

20

تایرها و باد الستیک ها

جابجایی ضربدری چرخها و تنظیم باد

21

سطح مایع خنک کننده موتور

بازدید و سرریز در صورت نیاز

22

باتری خودرو

بازدید

23

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

wwشرح اقدامات سرویس ادواری  35000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

روغن موتور

شرح

اقدامات

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

2

فیلتر روغن

4

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

6

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

8

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

10

سیبک و گردگیرها

بازدید

12

سطح مایع خنک کننده موتور

3
5

7

9

11

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)
لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

زوایای چرخهای جلو و عقب
تایرها و باد الستیک ها

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)
بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

بازدید
بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی

13

فیلتر هوا

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
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شرح اقدامات سرویس ادواری  40000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

2
3

4

فیلتر روغن

فیلتر اتاق
فیلتر هوا

تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

باک بنزین  ،لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

7

توربوشارژر  ،شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( ) PCV

بازدید

9

دریچه گاز

شستشو و پاک کردن

فیلتر بنزین

تعویض

6
8
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روغن موتور

شرح

اقدامات

10

11

12

تسمه ها از نظر وجود پلیسه  ،سائیدگی و کشش

انژکتورها

شمع

تعویض ( هر  40000کیلومتر)

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو
خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید ( تعویض روغن ترمزهر 40000کیلومتر یا دو سال)

13

15

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

16

شستشو و پاک کردن

بازدید

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)

14

بازدید

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید
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ردیف
17

18

مکانیزم فرمان

زوایای چرخهای جلو و عقب
روغن گیربکس(در مدل دنده ای)

تعویض

19

21

روغن گیربکس (در مدل اتوماتیک)

22

بازدید

بازدید (و سر ریز در صورت نیاز)

کمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

تایرها و باد الستیک ها

جابجایی ضربدری چرخها و تنظیم باد

23

آچارکشی کامل خودرو

25

عملکرد سیستم کولر و بخاری

24

بازدید

بازدید

سیبک و گردگیرها

20

شرح

کنترل گشتاور پیچ ها
بازدید

26

گاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت

بازدید

28

سیستم خنک کاری موتور ( رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور )

بازدید

باتری خودرو

بازدید

27

تسمه تایم

31

بلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها

32

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

تعویض( هر  40000کیلومتر)
تعویض ( هر  40000کیلومتر یا دو سال )

بازدید

تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی

29

سطح مایع خنک کننده موتور

30

اقدامات
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wwشرح اقدامات سرویس ادواری  45000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

2

فیلتر روغن

4

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

6

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

8

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

10

سیبک و گردگیرها

بازدید

12

سطح مایع خنک کننده موتور

3

5

7

9

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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روغن موتور

شرح

اقدامات

11
13

فیلتر هوا

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)
لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

زوایای چرخهای جلو و عقب
تایرها و باد الستیک ها

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)
بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

بازدید
بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

wwشرح اقدامات سرویس ادواری  50000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف

اقدامات

شرح

2

فیلتر روغن

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

3

فیلتر اتاق

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

4

فیلتر هوا

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها

بازدید

6

باک بنزین  ،لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

7

تسمه ها از نظر وجود پلیسه  ،سائیدگی و کشش

بازدید

8

توربوشارژر  ،شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( ) PCV

بازدید

9

فیلتر بنزین

بازدید

10

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

11

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

12

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

راهنمای گارانتی

1

روغن موتور

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
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ردیف
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اقدامات

شرح

13

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

14

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

15

مکانیزم فرمان

بازدید

16

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

17

سیبک و گردگیرها

بازدید

18

روغن گیربکس(در مدل دنده ای)

بازدید و سرریز در صورت نیاز

19

کمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

20

تایرها و باد الستیک ها

جابجایی ضربدری چرخها و تنظیم باد

21

سطح مایع خنک کننده موتور

بازدید و سرریز در صورت نیاز

22

باتری خودرو

بازدید

23

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

wwشرح اقدامات سرویس ادواری  55000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

2
3

روغن موتور

شرح

فیلتر روغن

فیلتر هوا

اقدامات

تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

4

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

6

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

8

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

10

سیبک و گردگیرها

بازدید

12

سطح مایع خنک کننده موتور

5

7

9

11

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

زوایای چرخهای جلو و عقب
تایرها و باد الستیک ها

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

بازدید

بازدید
بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی

13

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
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wwشرح اقدامات سرویس ادواری  60000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

2
3

4

فیلتر روغن

فیلتر اتاق
فیلتر هوا

تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

باک بنزین  ،لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

7

توربوشارژر  ،شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( ) PCV

بازدید

9

دریچه گاز

شستشو و پاک کردن

6
8
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روغن موتور

شرح

اقدامات

10

تسمه ها از نظر وجود پلیسه  ،سائیدگی و کشش

انژکتورها

شمع ها

11

فیلتر بنزین

13

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)

15

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

12
14

16

بازدید

شستشو و پاک کردن
بازدید ( رنگ و خالصی الکترود آن )

تعویض

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

شلنگها ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

 ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری  60000کیلومتر

ردیف
17

18

مکانیزم فرمان

زوایای چرخهای جلو و عقب
روغن گیربکس(در مدل دنده ای)

تعویض

19

21

روغن گیربکس (در مدل اتوماتیک)

22

23

24

25

بازدید

تعویض

کمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

تایرها و باد الستیک ها

جابجایی ضربدری چرخها و تنظیم باد

آچارکشی کامل خودرو

عملکرد سیستم کولر و بخاری

26

گاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت

28

سطح مایع خنک کننده موتور

27

بازدید

بازدید

سیبک و گردگیرها

20

شرح

کنترل گشتاور پیچ ها
بازدید
بازدید

سیستم خنک کاری موتور ( رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور )

بازدید

29

باتری خودرو

بازدید

31

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

بلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها

بازدید و سرریز در صورت نیاز
بازدید

تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی

30

اقدامات

199

wwشرح اقدامات سرویس ادواری  ۶۵000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

2

فیلتر روغن

4

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

6

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

8

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

10

سیبک و گردگیرها

بازدید

12

سطح مایع خنک کننده موتور

3
5

7

9

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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روغن موتور

شرح

اقدامات

11
13

فیلتر هوا

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)
لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

زوایای چرخهای جلو و عقب
تایرها و باد الستیک ها

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)
بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

بازدید
بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

wwشرح اقدامات سرویس ادواری  ۷۰۰۰۰کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف

اقدامات

شرح

2

فیلتر روغن

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

3

فیلتر اتاق

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

4

فیلتر هوا

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها

بازدید

6

باک بنزین  ،لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

7

تسمه ها از نظر وجود پلیسه  ،سائیدگی و کشش

بازدید

8

توربوشارژر  ،شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( ) PCV

بازدید

9

فیلتر بنزین

بازدید

10

کلیه چراغ های (المپها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

11

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

12

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

راهنمای گارانتی

1

روغن موتور

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
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ردیف

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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اقدامات

شرح

13

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

14

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

15

کاتالیزور و گازهای خروجی اگزوز

بازدید

16

مکانیزم فرمان

بازدید

17

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

18

سیبک و گردگیرها

بازدید

19

روغن گیربکس (در مدل دنده ای)

بازدید و سرریز در صورت نیاز

20

کمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

21

تایرها و باد الستیک ها

جابجایی ضربدری چرخها و تنظیم باد

22

سطح مایع خنک کننده موتور

بازدید و سرریز در صورت نیاز

23

باتری خودرو

بازدید

24

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

wwشرح اقدامات سرویس ادواری  ۷۵000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

اقدامات

شرح
روغن موتور

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

فیلتر هوا

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

2

فیلتر روغن

4

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

6

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

8

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

10

سیبک و گردگیرها

بازدید

12

سطح مایع خنک کننده موتور

3

5

7

9

11

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

زوایای چرخهای جلو و عقب
تایرها و باد الستیک ها

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

بازدید

بازدید
بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی

13

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

203

wwسرویس  80000کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودرو خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جدول مخصوص زیر درجگردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

2

فیلتر روغن

4

فیلتر هوا

6

تسمه ها از نظر وجود پلیسه  ،سائیدگی و کشش

3

5

فیلتر اتاق

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)
بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

باک بنزین  ،لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

7

توربوشارژر  ،شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( ) PCV

بازدید

9

دریچه گاز

شستشو و پاک کردن

11

فیلتر بنزین

تعویض

13

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)

8

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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روغن موتور

شرح

اقدامات

10
12
14
15

16

انژکتورها

شمع

بازدید

شستشو و پاک کردن
تعویض (هر  40000کیلومتر)

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید ( تعویض روغن ترمزهر 40000کیلومتر یا دو سال)

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

 ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری  ۸۰۰۰۰کیلومتر

ردیف
17

18

مکانیزم فرمان

بازدید

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

روغن گیربکس(در مدل دنده ای)

تعویض

19

سیبک و گردگیرها

21

روغن گیربکس (در مدل اتوماتیک)

20

شرح

اقدامات

بازدید

بازدید و سر ریز در صورت نیاز

22

کمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

24

تایرها و باد الستیک ها

جابجایی ضربدری چرخها و تنظیم باد

23

25

26
27

28

آچارکشی کامل خودرو

عملکرد سیستم کولر و بخاری

گاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت

سیستم خنک کاری موتور (رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور)

بازدید

باتری خودرو

بازدید

تسمه تایم

31

بلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

تعویض ( هر  40000کیلومتر)

تعویض (هر  40000کیلومتر یا دو سال)
بازدید

تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی

29

32

بازدید
بازدید

سطح مایع خنک کننده موتور

30

کنترل گشتاور پیچ ها
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wwشرح اقدامات سرویس ادواری  ۸۵۰۰۰کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

2

فیلتر روغن

4

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

6

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

8

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

10

سیبک و گردگیرها

بازدید

12

سطح مایع خنک کننده موتور

3
5

7

9

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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روغن موتور

شرح

اقدامات

11
13

فیلتر هوا

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)
لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

زوایای چرخهای جلو و عقب
تایرها و باد الستیک ها

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)
بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

بازدید
بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

wwشرح اقدامات سرویس ادواری  ۹۰۰۰۰کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

2
3
4
5
6
7
8
9
11
12

شرح
روغن موتور

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

فیلتر روغن

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

فیلتر اتاق

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

فیلتر هوا

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها

بازدید

باک بنزین  ،لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

تسمه ها از نظر وجود پلیسه  ،سائیدگی و کشش

بازدید

توربوشارژر  ،شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( ) PCV

بازدید

فیلتر بنزین

بازدید

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

راهنمای گارانتی

10

اقدامات

207
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ردیف
13

14
15
16
17
18
19
20
21
دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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22
23

اقدامات

شرح
لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

شلنگها ،اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

مکانیزم فرمان

بازدید

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

سیبک و گردگیرها

بازدید

روغن گیربکس(در مدل دنده ای)

بازدید و سرریز در صورت نیاز

کمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

تایرها و باد الستیکها

جابجایی ضربدری چرخها و تنظیم باد

سطح مایع خنک کننده موتور

بازدید و سرریز در صورت نیاز

باتری خودرو

بازدید

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

wwشرح اقدامات سرویس ادواری  ۹۵۰۰۰کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

اقدامات

شرح
روغن موتور

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

فیلتر هوا

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

2

فیلتر روغن

4

کلیه چراغهای (المپها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

6

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

8

شلنگها ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

10

سیبک و گردگیرها

بازدید

12

سطح مایع خنک کننده موتور

3

5

7

9

11

لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها

زوایای چرخهای جلو و عقب
تایرها و باد الستیکها

کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید
بازدید
بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی

13

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
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برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

2

فیلتر روغن

4

فیلتر هوا

3

فیلتر اتاق

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

باک بنزین ،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

7

توربوشارژر  ،شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ()PCV

بازدید

9

دریچه گاز

شستشو و پاک کردن

6
8
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روغن موتور

شرح

اقدامات

10

تسمهها از نظر وجود پلیسه  ،سائیدگی و کشش

انژکتورها
شمعها

11

فیلتر بنزین

13

خالصی پدال کالچ (در مدل دندهای)

15

لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها

12
14

16

بازدید

شستشو و پاک کردن
بازدید ( رنگ و خالصی الکترود آن )

تعویض

کلیه چراغهای (المپها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمزدستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

شلنگها  ،اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

 ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری  100000کیلومتر

ردیف
17

18

مکانیزم فرمان

زوایای چرخهای جلو و عقب

روغن گیربکس (در مدل دندهای)

تعویض

19

21

روغن گیربکس (در مدل اتوماتیک)

22

23

24

25

بازدید

بازدید (و سر ریز در صورت نیاز)

کمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

تایرها و باد الستیک ها

جابجایی ضربدری چرخها و تنظیم باد

آچارکشی کامل خودرو

عملکرد سیستم کولر و بخاری

26

گاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت

28

سطح مایع خنک کننده موتور

27

بازدید

بازدید

سیبک و گردگیرها

20

شرح

کنترل گشتاور پیچ ها
بازدید
بازدید

سیستم خنک کاری موتور (رله و فنها و نشتی از لولهها و رادیاتور)

بازدید

29

باتری خودرو

بازدید

31

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

بلبرینگ چرخها و درپوش آنها

بازدید و سرریز در صورت نیاز
بازدید

تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی

30

اقدامات
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برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

2
3

فیلتر روغن

فیلتر هوا

تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

4

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

6

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

8

شلنگها ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

10

سیبک و گردگیرها

بازدید

12

سطح مایع خنک کننده موتور

5

7

9
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روغن موتور

شرح

اقدامات

11
13

خالصی پدال کالچ (در مدل دندهای)
لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها

زوایای چرخهای جلو و عقب
تایرها و باد الستیکها

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید
بازدید
بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

wwشرح اقدامات سرویس ادواری  ۱۱۰۰۰۰کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

شرح
روغن موتور

تعویض

فیلتر هوا

بازدید ( در صورت نیاز تمیز گردد)

2

فیلتر روغن

4

اتصاالت برقی بدنه و سنسورها

3

اقدامات
تعویض

بازدید (درصورت نیازنصب صحیح صورت پذیرد)

5

باک بنزین ،لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

7

توربوشارژر ،شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( ) PCV

بازدید

9

کلیه چراغهای (المپها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

شلنگها ،اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

6
8

تسمهها از نظر وجود پلیسه ،سائیدگی و کشش
فیلتر بنزین

12

لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها

11

13

14

مکانیزم فرمان

بازدید

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

بازدید

راهنمای گارانتی

10

خالصی پدال کالچ (در مدل دندهای)

بازدید
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 ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری  ۱۱۰۰۰۰کیلومتر

ردیف
15

شرح

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

روغن گیربکس (در مدل دندهای)

تعویض

بازدید

16

سیبک و گردگیرها

18

کمک فنرها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

تایرها و باد الستیکها

جابجایی ضربدری چرخها و تنظیم باد

17

19

آچارکشی کامل خودرو

21

عملکرد سیستم کولر و بخاری

20

22

گاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت

24

سطح مایع خنک کننده موتور

کنترل گشتاور پیچ ها
بازدید
بازدید

سیستم خنک کاری موتور ( رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور )

بازدید

25

باتری خودرو

بازدید

27

کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

23

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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اقدامات

26

بلبرینگ چرخها و درپوش آنها

بازدید و سرریز در صورت نیاز
بازدید

تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

wwشرح اقدامات سرویس ادواری  ۱۱۵۰۰۰کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف

اقدامات

شرح

1

روغن موتور

تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

3

فیلتر هوا

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

2

فیلتر روغن

تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

4

کلیه چراغ های (المپها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

6

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

8

شلنگها ،اتصاالت و لولههای ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

10

سیبک و گردگیرها

بازدید

12

سطح مایع خنک کننده موتور

5

7

9

11

لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها

زوایای چرخهای جلو و عقب
تایرها و باد الستیک ها

کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

بازدید
بازدید

بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی

13

خالصی پدال کالچ (در مدل دندهای)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
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برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

2

فیلتر روغن

4

فیلتر هوا

3

فیلتر اتاق

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

باک بنزین ،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

7

توربوشارژر ،شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ()PCV

بازدید

9

دریچه گاز

شستشو و پاک کردن

6
8
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روغن موتور

شرح

اقدامات

تسمه ها از نظر وجود پلیسه  ،سائیدگی و کشش

انژکتورها

بازدید

شستشو و پاک کردن

10

شمع ها

12

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

شلنگها ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید( تعویض روغن ترمزهر 40000کیلومتر یا دو سال)

11

فیلتر بنزین

13

خالصی پدال کالچ (در مدل دندهای)

15

لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها

14

16

تعویض ( هر  40000کیلومتر)

تعویض

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

 ادامه شرح اقدامات سرویس ادواری  ۱۲۰۰۰۰کیلومتر

ردیف
17

18

مکانیزم فرمان

شرح

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

اقدامات

بازدید

19

سیبک و گردگیرها

21

روغن گیربکس (در مدل اتوماتیک)

تعویض

کمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

تایرها و باد الستیکها

جابجایی ضربدری چرخها و تنظیم باد

20

22

23

روغن گیربکس (در مدل دندهای)
تسمه تایم

24

آچارکشی کامل خودرو

26

عملکرد سیستم کولر و بخاری

25

27
28
29

گاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت

سیستم خنک کاری موتور (رله و فنها و نشتی از لولهها و رادیاتور )
سطح مایع خنک کننده موتور
باتری خودرو

32

کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

31

بلبرینگ چرخها و درپوش آنها

تعویض
تعویض ( هر  40000کیلومتر)

کنترل گشتاور پیچ ها
بازدید
بازدید
بازدید

تعویض (هر  40000کیلومتر یا دو سال)

بازدید
بازدید

تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی

30

بازدید
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برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

2
3

فیلتر روغن

فیلتر هوا

تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

4

کلیه چراغهای (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

6

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

8

شلنگها ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

10

سیبک و گردگیرها

بازدید

12

سطح مایع خنک کننده موتور

5

7

9
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روغن موتور

شرح

اقدامات

11
13

خالصی پدال کالچ (در مدل دندهای)
لنتهای ترمز و دیسک ترمز چرخها

زوایای چرخهای جلو و عقب
تایرها و باد الستیکها

کلیه سیستمهای الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید
بازدید
بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

wwشرح اقدامات سرویس ادواری  ۱۳۰۰۰۰کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

2
3
4
5
6
7
8
9
11
12

شرح
روغن موتور

تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

فیلتر روغن

تعویض(هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

فیلتر اتاق

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

فیلتر هوا

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

اتصاالت برقی بدنه و سنسورها

بازدید

باک بنزین ،لولهها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

تسمهها از نظر وجود پلیسه  ،سائیدگی و کشش

بازدید

توربو شارژر  ،شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( ) PCV

بازدید

فیلتر بنزین

بازدید

کلیه چراغهای (المپها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

خالصی پدال کالچ (در مدل دندهای)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترم ز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

راهنمای گارانتی

10

اقدامات
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ردیف
13

شرح

14

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

16

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

روغن گیربکس(در مدل دنده ای)

بازدید و سرریز در صورت نیاز

15

مکانیزم فرمان

17

سیبک و گردگیرها

19

کمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

سطح مایع خنک کننده موتور

بازدید و سرریز در صورت نیاز

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

تست با دستگاه عیب یاب

18
20

تایرها و باد الستیک ها

22

باتری خودرو

21
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اقدامات

23

بازدید

بازدید

جابجایی ضربدری چرخها و تنظیم باد

بازدید

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

wwشرح اقدامات سرویس ادواری  ۱۳۵۰۰۰کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

اقدامات

شرح
روغن موتور

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

فیلتر هوا

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

2

فیلتر روغن

4

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

6

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

8

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

10

سیبک و گردگیرها

بازدید

12

سطح مایع خنک کننده موتور

3

5

7

9

11

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

زوایای چرخهای جلو و عقب
تایرها و باد الستیک ها

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

بازدید

بازدید
بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی

13

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
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wwشرح اقدامات سرویس ادواری  ۱۴۰۰۰۰کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

2

فیلتر روغن

4

فیلتر هوا

3

فیلتر اتاق

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

بازدید (درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

باک بنزین  ،لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

7

توربوشارژر  ،شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( ) PCV

بازدید

9

دریچه گاز

شستشو و پاک کردن

6
8
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روغن موتور

شرح

اقدامات

10

تسمه ها از نظر وجود پلیسه  ،سائیدگی و کشش

انژکتورها

شمع

11

فیلتر بنزین

13

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)

15

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

12
14

16

بازدید

شستشو و پاک کردن
بازدید ( رنگ و خالصی الکترود آن )

تعویض

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید
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ردیف
17

18

19
20

21

مکانیزم فرمان

زوایای چرخهای جلو و عقب
روغن گیربکس(در مدل دنده ای)

تعویض

سیبک و گردگیرها

روغن گیربکس (در مدل اتوماتیک)

22

24

آچارکشی کامل خودرو

26

عملکرد سیستم کولر و بخاری

25

بازدید

بازدید و سرریز در صورت نیاز
بازدید

کمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

تایرها و باد الستیک ها

جابجایی ضربدری چرخها و تنظیم باد

27

گاز کولر و شیلنگ ها و اتصاالت

29

سطح مایع خنک کننده موتور

28

بازدید

بازدید

کاتالیزور و گازهای خروجی اگزوز

23

شرح

کنترل گشتاور پیچ ها
بازدید
بازدید

سیستم خنک کاری موتور ( رله و فن ها و نشتی از لوله ها و رادیاتور )

بازدید

30

باتری خودرو

بازدید

32

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

بلبرینگ چرخ ها و درپوش آنها

بازدید و سرریز در صورت نیاز
بازدید

تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

راهنمای گارانتی

31

اقدامات
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wwشرح اقدامات سرویس ادواری  ۱۴۵۰۰۰کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف
1

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

2

فیلتر روغن

4

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

6

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

8

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

10

سیبک و گردگیرها

بازدید

12

سطح مایع خنک کننده موتور

3

5

7

9
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روغن موتور

شرح

اقدامات

11
13

فیلتر هوا

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)
لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

زوایای چرخهای جلو و عقب
تایرها و باد الستیک ها

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)
بازدید و تنظیم در صورت نیاز
بازدید

بازدید
بازدید و تنظیم باد در صورت نیاز

بازدید و سرریز در صورت نیاز
تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

wwشرح اقدامات سرویس ادواری  ۱۵۰۰۰۰کیلومتر

برای اطالع از انجام سرویسهای ادواری بر روی خودروی خود ،ضروری است شرح اقدامات مربوط در جداول مخصوص زیر درج گردد ،تا ضمن اطمینان

از انجام به موقع سرویسها ،توجه به انجام سرویسهای بعدی نیز مبذول گردد.

ردیف

اقدامات

شرح

2

فیلتر روغن

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)

3

فیلتر اتاق

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

4

فیلتر هوا

بازدید(درصورت نیاز تمیز و یا تعویض گردد)

5

اتصاالت برقی بدنه و سنسور ها

بازدید

6

باک بنزین  ،لوله ها و اتصاالت آن و متعلقات سوخت رسانی از نظر وجود نشتی

بازدید

7

تسمه ها از نظر وجود پلیسه  ،سائیدگی و کشش

بازدید

8

توربوشارژر  ،شلنگ و سوپاپ تخلیه بخارات کارتل ( ) PCV

بازدید

9

فیلتر بنزین

بازدید

10

کلیه چراغ های (المپ ها) داخلی و خارجی خودرو

بازدید

11

خالصی پدال کالچ (در مدل دنده ای)

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

12

خالصی پدال ترمز و رگالژ ترمز دستی

بازدید و تنظیم در صورت نیاز

راهنمای گارانتی

1

روغن موتور

تعویض (هر  5000کیلومتر یا  3ماه)
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ردیف

دفترچه راهنمای خودروی جک S5
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اقدامات

شرح

13

لنت های ترمز و دیسک ترمز چرخها

بازدید

14

شلنگ ها  ،اتصاالت و لوله های ترمز از نظر وجود نشتی و سطح روغن ترمز

بازدید

15

مکانیزم فرمان

بازدید

16

زوایای چرخهای جلو و عقب

بازدید

17

سیبک و گردگیرها

بازدید

18

روغن گیربکس(در مدل دنده ای)

بازدید و سرریز در صورت نیاز

19

کمک فنر ها و ادوات سیستم تعلیق جلو و عقب

بازدید

20

تایرها و باد الستیک ها

جابجایی ضربدری چرخها و تنظیم باد

21

سطح مایع خنک کننده موتور

بازدید و سرریز در صورت نیاز

22

باتری خودرو

بازدید

23

کلیه سیستم های الکتریکی (شامل ترمز و ایربگ و موتور و سوخت رسانی و ).....

تست با دستگاه عیب یاب

ســرویس انجــام شــد.
مهر و امضاء نمایندگی:

لیستنمایندگیهایمجازشرکتکرمانموتور
ردیف

نوع
نمایندگی

شهر

1

تبریز

فروش و
شرکت تیزران خودرو
خدمات پس 1001
(علیپور)
از فروش

2

تبریز

فروش و
شرکت بانیان خودرو
خدمات پس 1002
خودکار (خودکار)
از فروش

صاحب امتیاز

کد

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

41

32861143

32861140

32861136

سه راهی فرودگاه ،کیلومتر  2جاده مرند
شرکت تیزران خودرو

41

35512724
35516566

36379020-4

35512723
36379025

واحد فروش :فلکه باغ گلستان ،ابتدای خیابان
امام خمینی ،شرکت بانیان خودرو خودکار
واحد خدمات پس از فروش :میدان بسیج
روبروی کارخانه اطلس پود ،کوچه کرمان موتور

227
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41

37276868-74

37276868

37276871

مراغه ،جنب میدان مادر
شرکت رصد خورو مراغه

فروش و
خدمات پس 1004
از فروش

41

43234133

43234090

سراب ،ابتدای جاده اردبیل
روبروی اداره منابع طبیعی

1006

41

36662224

36662225

اتوبان پاسداران ،باالتر از الله پارک ،خیابان
ولیعصر دوم جنوبی ،نبش دهخدای دهم

1007

41

36371731

36371267

کیلومتر  1جاده تبریز تهران
نرسیده به سه راهی اهر ،نبش کوی مخترع

فروش و
خدمات پس ۱۰۰۸
از فروش

۴۱

34473111

34475515

34475516

خیابان دیزل آباد دوم ،نرسیده به پل کسائی
جنب کارخانه کبریت سازی

44

32722287
32720085

32720146

32720141

جاده سلماس ،بلوار بسیج ،کیلومتر 3
روبروی دانشگاه آزاد

32382001

32382000

بلوار شیخ شلتوت ،جنب بانک ملی

35224673

35224673

سلماس ،جاده تبریز ،جنب نیروگاه برق

نوع
نمایندگی

ردیف
228

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

شهر

3

مراغه

4

سراب

داوودی

5

تبریز

بهمنی

فروش

6

تبریز

بهمنی

خدمات پس
از فروش

7

تبریز

بزازوری

8

ارومیه

جوانمنش

فروش و
خدمات پس 1101
از فروش

9

ارومیه

جوانمنش

1103

44

10

سلماس

منسوبی

فروش و
خدمات پس 1104
از فروش

44

صاحب امتیاز

کد

فروش و
شرکت رصد خودرو
خدمات پس 1003
مراغه (فرخنده حال)
از فروش

فروش

ردیف
11

خوی

شکاری

12

ارومیه

غالم زاده

13

ارومیه

باقرزاده زاده

14

اردبیل

فصاحتی

15

اردبیل

علیزاده

16

اصفهان

حاج نیلی

17

اصفهان

بشتام

18

شهرضا

گالبی

فروش و
خدمات پس 1106
از فروش
فروش و
خدمات پس 1107
از فروش

فروش و
خدمات پس ۱۱۰۸
از فروش

فروش و
خدمات پس 1201
از فروش

فروش و
خدمات پس 1202
از فروش

فروش و
خدمات پس 1301
از فروش

فروش و
خدمات پس 1302
از فروش

فروش و
خدمات پس 1303
از فروش

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

44

36458335

44

32377788

32360593

۴۴

32386290-۱

۳۲۳۸۶۲۹۲

۳۲۳۸۶۲۹۳

45

33611305

33612532

33610129

خیابان بعثت ،نرسیده به میدان ایثار

45

33823579

33823580

33823578

خیابان جام جم ،جنب بانک ملت

31

36261181-3

36261181-3

36252828

خیابان ارتش ،جنب پل هوایی حسین آباد شماره
331

31

33206361

33206362

33206330

خیابان امام خمینی ،نبش چهار راه امام رضا

31

5328725353287414

53287415

53287254

شهرضا اول جاده شیراز ،شهرک امیرکبیر
جنب بانک صادرات

36458337

خوی ،بلوار مطهری ،میدان شهید نصرالهی

32369856

خیابان شیخ شلتوت ،جنب بانک سپه ،پالک 602
جاده دریا (چی چست) ،جنب زندان مرکزی

راهنمای گارانتی

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

229

ردیف
19

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

فروش و
شرکت حافظ قطعات
خدمات پس 1304
اصفهان
(یاوری)
از فروش

31

33868900

1305

31

52647480

52647481-2

فروش و
خدمات پس 1306
از فروش

31

46251971

46251972

46251974

31

52401314

52411597

52401314

مبارکه ،انتهای خیابان حافظ غربی
نبش میدان شهدا

31

55572751

55572752

55572752

میدان مدخل ،میدان گاز ،ابتدای بلوار نوش آباد

31

45243415

45274546

خیابان سعدی شمالی ،خیابان صبا

۳۱

34586070

34581776

34587490

اتوبان چمران ،بعد از خیابان آل محمد
جنب بانک تجارت

26

34333439
34333436

34322635
34333436

34333439

باغستان غربی ،بلوار پرستار ،پالک 45

شهر

 20فوالدشهر
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230

صاحب امتیاز

فیروزبخش

21

نایین

شرکت سریع کار
آسیا(افشاری)

22

مبارکه

اعتمادی

23

کاشان

فخارزاده

24

شاهین
شهر

کریمی مقدم

25

اصفهان

شرکت آسیا بانژ
(خلیل زاده)

26

کرج

صفری

نوع
نمایندگی

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

خدمات پس
از فروش

کد

فروش و
خدمات پس 1307
از فروش

فروش و
خدمات پس 1308
از فروش

فروش و
خدمات پس 1309
از فروش

فروش و
خدمات پس ۱۳۱۰
از فروش

فروش و
خدمات پس 1402
از فروش

فاکس

آدرس

33867335

خیابان امام خمینی ،شهرک صنعتی امیرکبیر
بلوار عطاءالملک

52633037

فوالد شهر ،سایت صنعتی ،فرعی سوم
خیابان امام خمینی ،روبروی مسجدالرضا
ساختمان افشاری

ردیف

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

27

کرج

باقری

فروش

1403

26

32738060

32738073

28

مارلیک

شاه محمدی

فروش

1404

21

65157979

65104721

29

کرج

باقری

فروش

1407

26

34204929

34205708

30

کرج

آزموده فرد

خدمات پس
از فروش

1408

26

34208986

34208986

گوهردشت ،بلوار انقالب ،نبش خیابان درخشیده

31

کرج

سلیمی

فروش و
خدمات پس 1409
از فروش

26

36600680
36600681

36636670

جاده مالرد ،خیابان گلستان ( 29پیک) ،پالک 21

32

کرج

آزموده فرد

فروش

1410

26

34211080

34467352

خیابان شهید بهشتی ،نبش دهقان ویالی دوم

33

کرج

برشان

فروش

1411

26

33525481

33525445

34

کرج

ابراهیمی

فروش و
خدمات پس ۱۴۱۲
از فروش

مهرشهر ،بلوار امامزاده طاهر
نرسیده به پمپ بنزین

۲۶

32307863

بلوار خلج آباد ،نبش کوچه اقبال ثانی

35

ایالم

رئیسی

33384026

بلوار آزادی ،نبش کربالی یکم

32301993- 32307840
33384026
3384026

بلوار دانش آموز بین میدان مادر و هفت تیر
نرسیده به چهارراه دولت آباد ،ساختمان سپهر
مارلیک ،بلوار ابوعلی سینا (سه بانده) ،بین
نرگس و نسترن

گوهردشت ،میدان طالقانی ،اول رستاخیز
روبروی پمپ بنزین پالک 159

راهنمای گارانتی

فروش و
خدمات پس 1501
از فروش

84

36636668
36636669

فاکس

آدرس

231

77

33335260

33452876

33452876

واحد فروش :بعد از پمپ بنزین مرکز شهر
خیابان تنگستان ،روبروی ایران پیما
واحد خدمات پس از فروش :میدان آزادی ابتدای
جاده نیروگاه ،جنب دلوار کشتی

35428608

35428608

دیر ،کیلومتر یک جاده ساحلی دیر به بوشهر

44986560

کیلومتر  16جاده مخصوص کرج ،بلوار کرمان
خودرو ،بلوارنخل

22537376

خیابان رسالت 16 ،متری اول شمالی
روبروی مسجد حجت ،پالک 51
میدان آزادی ،کیلومتر  6جاده مخصوص کرج،
نرسیده به تهرانسر(بلوار گلها) ،سمت چپ

دفترچه راهنمای خودروی جک S5

ردیف
232

نوع
نمایندگی

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

شهر

صاحب امتیاز

36

بوشهر

کاردانی

فروش و
خدمات پس 1601
از فروش

37

دیر

بحرانی

38

تهران

تعمیرگاه مرکزی
شماره ( 1لیفان)

فروش و
خدمات پس 1602
از فروش

77

1701

21

44986561-3

39

تهران

شرکت هویک
پارس(هویک)

فروش و
خدمات پس 1703
از فروش

21

22523573

22512449

40

تهران

شرکت اوج صنعت
غرب (مشایخ)

21

44523604
44503077

44523604

44568374

41

ری

سلیمانی پور

21

33766161

33766161

33742670

ری ،خیابان ابن بابویه میدان صفائیه شهید
عبدالملکی پالک 8

42

تهران

21

77333410
77966561

77120112-3

77334399

خیابان دماوند ،بعد از سه راه تهرانپارس
نرسیده به خیابان اتحاد ،پالک 1056

43

تهران

21

44982002

44982003-4

44984884

کیلومتر  16جاده مخصوص کرج ،بلوار کرمان
خودرو ،بلوارنخل

خدمات پس
از فروش

کد

فروش و
خدمات پس 1707
از فروش

فروش و
خدمات پس 1708
از فروش

فروش و
تعمیرگاه مرکزی
خدمات پس 1709
شماره(4شرکت
بادران گستر ایرسا) از فروش
تعمیرگاه مرکزی
شماره )JAC( 2

فروش و
خدمات پس 1711
از فروش

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

44

تهران

هژبری هوتکی

فروش و
خدمات پس 1713
از فروش

45

تهران

مددی مهر

46

تهران

تعمیرگاه مرکزی
فروش و
شماره ( 3شرکت
خدمات پس 1715
پشتیبان خدمات رهپو
از فروش
صنعت پیشرو)

47

تهران

خدمات در
محل

1716

21

48

تهران

شرکت عمران خودرو خدمات پس
از فروش
حامی(تیرانداز)

1719

21

66002030

49

تهران

بداخشان

خدمات در
محل

1720

21

66270150

66270124

50

پاکدشت

عسگری فر

51

تهران

شرکت نوید هنر
آبادگان(عباسی)

فروش و
خدمات پس 1721
از فروش

21

36465711

36463245

پاکدشت ،جنب جرثقیل گلستان ،پالک 777

1722

21

66631129

66631134

20متری یافت آباد شرقی ،پالک  ،27طبقه اول

شرکت آوا خودرو
همراه (غالمی)

کد

فروش و
خدمات پس 1714
از فروش

فروش

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

21

77595970

21

55320908

55321702

21

66819818

66804040

66644126

66644126
66004969

خیابان آزادی ،روبروی دانشگاه شریف
خیابان حیدرتاش ،پالک 40
خیابان خلیج فارس ،روبروی بانک اقتصاد نوین،
ساختمان قائم ،پالک 333

77541772

خیابان دماوند ،بین امام علی و سبالن روبروی
بی آر تی فرودگاه

55320912

بزرگراه بعثت ،خیابان خزانه شمالی ،چهارراه
باغ آذری ،خیابان رسول عالی ،پالک 7

66804040

بعد از میدان شیر پاستوریزه
جنب بازار استیل ایران
چهارراه یافت آباد ،میدان معلم ،طبقه همکف
پالک 90

راهنمای گارانتی

ردیف

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

233

21

65409200

65411149

65409204

شهریار ،میدان جهاد ،بلوار شورا ،نبش میدان
جعفریه

65151522

65173643

جاده مالرد ،بعد از سه راه اندیشه ،نرسیده به
خیابان شهید صدوقی

44593994
44518310

44593071

کیلومتر  10جاده مخصوص ،روبروی رنگ
هاویلوکس

46899600

46899501

کیلومتر  19جاده قدیم ،جنب پل قلعه حسن خان،
پالک 58
خیابان شریعتی ،پایین تر از بهار شیراز
نبش میثاق  ،4پالک 276

دفترچه راهنمای خودروی جک S5

ردیف
234

نوع
نمایندگی

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

شهر

صاحب امتیاز

52

شهریار

حدادی

فروش و
خدمات پس 1723
از فروش

53

تهران

شکاری

1724

21

54

تهران

محمدی

فروش و
خدمات پس 1725
از فروش

21

44593969
44593665

55

تهران

صادقی توحیدی

فروش و
خدمات پس 1726
از فروش

21

46899600

56

تهران

موتمنی

فروش

1730

21

77626985-7

77626988

57

تهران

پایدار فرد

فروش

1731

21

22840088

22840088

58

تهران

شرکت آدونیس
خودرو (یعقوبیان)

فروش

1732

21

88618650-3

88623099

59

تهران

خسروانی

فروش

1733

21

66015502

66069059

60

تهران

میرزایی

فروش

1734

21

88433684

88405948

61

تهران

خرمی

فروش

1736

21

88966966

88966965

فروش

کد

خیابان پاسداران ،بین نگارستان ششم و هفتم
پالک  ،167طبقه اول
ونک خیابان مالصدرا ،شیراز شمالی ،دانشور
شرقی پالک  ،26طبقه هفتم واحد E7

خیابان آزادی ،خیابان جیحون ،نرسیده به چهار
راه طوس سمت چپ پالک 725
خیابان مطهری ،بعد از خیابان سهرودی نیکران
خودرو ،پالک 69
خیابان دكتر فاطمی ،بین خیابان كاج و پروین
اعتصامی پ 135

ردیف

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

62

تهران

خانم غالمی

فروش

1739

21

66644528

63

تهران

شرکت دنیز پارس
آریا (بیک زاده)

فروش

1742

21

44697631
44671085

 64اسالمشهر

مقدسی

شرکت فضل یدک
جنوب (زیبایی)

فروش

1746

21

56122212-14

فروش

1747

21

26750092

26750383

اقدسیه ،ابتدای بلوار ارتش ،روبروی باغ بهشت

فروش

1748

21

44427936

44617431

بزرگراه ستاری ،خیابان میرزابابایی پالک 190

1751

21

22322448

26142433

21

66434312

66427910

خیابان آزادی ،نرسیده به بزرگراه نواب
خیابان رودکی ،تقاطع خیابان کلهر

44453612

44453614

سردارجنگل ،چهارراه مخبری ،پالک 68

55407654

میدان قزوین ،خیابان قزوین ،خیابان غفاری
پالک 58

44829863

جنت آباد شمالی ،باالتر از اتوبان نیایش
نبش  20متری گلستان غربی ،پالک 304

33252369

خیابان پیروزی ،نبش خیابان فارابی ،پالک 808

67

تهران

مرادی

فروش

68

تهران

رفیعی نیا

فروش

1752

69

تهران

شرکت پشتیبان
خدمات رهپو صنعت
پیشرو

فروش

1753

21

70

تهران

فروش

1754

21

55401213

71

تهران

فروش

1756

21

44829589
44829489

72

تهران

فروش

1759

21

3378749833787671

اتوبان رسالت ،بعد از خیابان کرمان ،نرسیده به
میدان رسالت ،پالک 824

راهنمای گارانتی

66

تهران

خدامددی

شرکت بادران گستر
ایرسا (علوی نسب)

44671085

اکباتان ،بلوار شهید نفیسی پالک  15ساختمان
آرین طبقه سوم واحد 13

56122214

65

شرکت کیان خودرو
نقش رستم

66634953

چهار راه یافت آباد ،بلوار معلم ،میدان معلم
پالک 1

اسالمشهر ،نبش خیابان آیت اله کاشانی

تهران

شرکت اوج صنعت
غرب (مشایخ)

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

235
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ردیف
236

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

73

تهران

شرکت بادران گستر
ایرسا (علوی نسب)

فروش

1760

21

77228204
77228195

77227841

74

تهران

نیکوکار

فروش

1761

21

22987892-3

22987880

75

تهران

رفیعی نیا

فروش

1762

21

 3354632133546326

33549425

76

تهران

حسینی

فروش

1763

21

55282194

55282196

77

تهران

شرکت عمران خودرو
حامی(تیرانداز)

فروش

1764

21

66964810

66468683

78

تهران

شرکت عمران خودرو
حامی(تیرانداز)

خیابان کارگر ،باالتر از میدان پاستور ،پالک
1061

فروش

1765

21

88318510

88318509

خیابان مطهری ،خیابان جم ،پالک 64

79

تهران

بهروزی

فروش

1767

21

66592067

66437080

خیابان جمالزاده شمالی ،بعد از خیابان
باقرخان ،نبش کوی شیبانی

80

تهران

خانم زاهدی وفا

فروش

1768

21

66502584

66502584

خیابان ستارخان ،روبروی خیابان نیایش

81

تهران

محمدی

فروش

1770

21

88372318-19
88572868

88099298

سعادت آباد ،بلوار دریا ،بین تقاطع فرحزادی و
پاکنژاد

82

تهران

گلریز

فروش

1771

21

22622785

22622788

فاکس

آدرس
خیابان فرجام ،بین خیابان آیت و خیابان
حیدرخانی
پاسداران ،خیابان ساقدوش ،جنب تاالر
ساقدوش

خیابان  17شهریور ،پایین تر از اتوبان محالتی
(آهنگ) ،باالتر از بلوار قیام ،روبروی مسجد
سلمان
چهاردانگه ،میدان مصلی
بازار بزرگ امام رضا ،پالک  ،81بلوک A

خیابان شریعتی ،خیابان شهید کالهدوز نرسیده
به بلوار کاوه ،نبش کوچه موسوی

38

34221779

32279151

شهر

صاحب امتیاز

83

بروجن

بنایی

فروش و
خدمات پس 1801
از فروش

84

شهرکرد

رضایی

فروش و
خدمات پس 1802
از فروش

38

85

بیرجند

غازی زاده

فروش و
خدمات پس 1902
از فروش

56

32446509
4446509

86

مشهد

تعمیرگاه مرکزی
مشهد (عاکف)

فروش و
خدمات پس 2001
از فروش

51

38591910
38526009

36675007

87

مشهد

هادی زاده

فروش و
خدمات پس 2006
از فروش

51

36071070

35593553

35593552
36088780

88

سبزوار

علی آبادی

فروش و
خدمات پس 2007
از فروش

51

44293331

44449353

44293328

کد

32279153

34236969

بروجن ،جاده مبارکه روبروی پمپ بنزین ایتام

32279154

خیابان فردوسی جنوبی ،پالک 23

32446896

فلکه توحید ،بلوار سید جمال الدین اسدآبادی،
جنب سالن پذیرایی سی گل

38528016
36663151

واحد فروش :میدان عدل خمینی ،نبش خرمشهر
17
واحد خدمات پس از فروش  :جاده قوچان آزادی
117
واحد فروش :بلوار وکیل آباد بین  19و 21
نرسیده به پل هاشمیه
واحد خدمات پس از فروش :خیابان شاندیز بین
مدرس  14و 16
خیابان آیت اله دستغیب ،جنب دستغیب 28

راهنمای گارانتی

ردیف

نوع
نمایندگی

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

237

دفترچه راهنمای خودروی جک S5

51

۴۷۲۱۷۱۱۱-۱۲

47232914

47217113

بعد از میدان ورزش ضلع شمالی بلوار امام رضا
روبروی دانشگاه سماء

51

57226951-2

57260901-3

57228907

خیابان سعدی ،نبش سعدی 21

38480433

38480434

سه راه ادبیات ،خیابان اسدالله
نبش اسدالله زاده هشتم

43334432

خیابان سی متری طالقانی ،حد فاصل چهارراه
کشتارگاه و چهارراه شریعتی
تربت حیدره جاده سنتو نبش امام رضا 24
میدان بسیج ،نبش معدآباد دوم

ردیف
238

نوع
نمایندگی

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

شهر

صاحب امتیاز

89

قوچان

بابایی

90

گناباد

نوری

فروش و
خدمات پس 2009
از فروش

91

مشهد

عاکف

2010

51

92

نیشابور

زرندی

فروش و
خدمات پس 2011
از فروش

51

43335775
43342020
43342121

93

تربت
حیدریه

نوری

2012

51

52284440

52284450

فروش و
خدمات پس 2013
از فروش

51

52527063

52527063

فروش و
خدمات پس 2014
از فروش

51

 94تربت جام

95

مشهد

آتشین پنجه
شرکت بازرگانی
یاران خودرو
خراسان
(بیک خراسانی)

کد

فروش و
خدمات پس 2008
از فروش

فروش

فروش

33444419

33444415

33444419

مشهد ،خیابان امام رضا ،امام رضا 74
(ورودی از امام رضا  ،)70پالک 55

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

96

مشهد

شرکت بازرگانی
یاران خودرو
خراسان
(بیک خراسانی)

فروش

2015

51

38555562

97

بجنورد

عضدی

فروش و
خدمات پس 2101
از فروش

58

32316793

32316791

98

بجنورد

عضدی

۲۱۰۲

۵۸

32241667

32241667

99

اهواز

شرکت زیبا خودرو
فرزاد (زیبایی)

فروش و
خدمات پس 2202
از فروش

61

35567723-4

35567720

100

بهبهان

دارخال

61

52836050

52836050

جاده اهواز ،میدان استیل ،نرسیده به پمپ بنزین

101

زنجان

قربانیان

24

33337071-3

33362449

کمربندی جنوبی خیام ،جنب ایران خودرو

102

زنجان

خاکی پرست

24

33321329

33321326

خیابان خیام ،نرسیده به میدان فلسطین روبروی
مدرسه قائم

23

32244126-7

32240396

میدان امام رضا ،بعد از بریدگی اول ،دست
چپ ،کیلومتر یک جاده مشهد

 103شاهرود

کالته

فروش

فروش و
خدمات پس 2205
از فروش

فروش و
خدمات پس 2302
از فروش
فروش و
خدمات پس 2303
از فروش

فروش و
خدمات پس 2401
از فروش

32244126-7

38555563

مشهد ،خیابان امام رضا ،بین میدان بسیج و
امام رضا  ،27پالک 1

32316790

خیابان امام خمینی ،باالتر از نیروگاه برق

32221948

میدان فردوسی ،خیابان رضا امامی جنوبی
(امیریه) ،جنب بانک ملت
بزرگراه آیت الله بهبهانی ،جنب مجتمع
نمایشگاهی

راهنمای گارانتی

ردیف

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

239

ردیف

شهر

 104شاهرود

رضایی

105

سمنان

خسروانی

106

زاهدان

غازی زاده

107

شیراز

شرکت کیان خودرو
نقش رستم

فروش و
خدمات پس 2403
از فروش

فروش و
خدمات پس 2404
از فروش

فروش و
خدمات پس 2501
از فروش
فروش و
خدمات پس 2603
از فروش

شیروانی

109

شیراز

حسینی

فروش و
خدمات پس 2605
از فروش

110

شیراز

رستمی

فروش و
خدمات پس 2607
از فروش

111

شیراز

تعمیرگاه مرکزی
شیراز (ساالری)

 108مرودشت
دفترچه راهنمای خودروی جک S5

240

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

فروش

2606

فروش و
خدمات پس 2608
از فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

23

32393002

33393003

23

33304444

33303344

میدان قومس ،بلوار  15خرداد ،نبش بلوار
خودکفایی

54

33231981

33231981

3227300

میدان  15خرداد (فلکه شرکت نفت)

71

36712154

36712154

36713191

حد فاصل دو کوهک و گویم

71

43339368

43341640

43336426

مرودشت ،کیلومتر یک جاده تخت جمشید

71

32345551-2

32345554

خیابان هنگ ،قبل از چهار راه بنفشه

71

38424828
38424941

38424828
38425041

38424827

بلوار باهنر شمالی ،بعد از ساختمان دریس

71

38207970-۵

38207970-۵

38316263

بلوار امیرکبیر  ،حدفاصل چهارراه سرباز و
شرکت نفت

فاکس

آدرس
خیابان تهران ،میدان هفت تیر ،ابتدای جاده
کارخانه قند

ردیف
112

آباده

نیکو

113

جهرم

حاجی پور

114

داراب

نیکخواهی

115

شیراز

شرکت کیان خودرو
نقش رستم ( زارع )

116

نورآباد

پارسیان

117

شیراز

گرک یراق

 118کازرون

حق شناس

119

قزوین

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

71

44364401-4

71

54441659

فروش و
خدمات پس 2611
از فروش

71

53549678

2612

71

فروش و
خدمات پس 2613
از فروش

71

42544131

71

37218293

37218293

71

42331000

42330199

42330198

28

33559053

33559762

33557717

کد

فروش و
خدمات پس 2609
از فروش

فروش و
خدمات پس 2610
از فروش

فروش

فروش و
خدمات پس 2614
از فروش

فروش و
خدمات پس 2615
از فروش

فروش و
شرکت سفیر خودرو
خدمات پس 2701
امین (طیبا)
از فروش

44364405

بلوار آزادی ،کیلومتر یک جاده اصفهان

54441659

خیابان استاد مطهری ،جنب کلینیک تخصصی
هنری ،نبش کوچه 27

53549680

بلوار امام خمینی ،بلوار کرمان موتور

36265323

خیابان چمران ،نبش خیابان خبرنگار

42544114

42544114

بلوار خلیج فارس ،نرسیده به پلیس راه
جنب چشمه آب گرم

37210494

بلوار نصر ،بعد از پارک رضوی
میدان دانشگاه ،بلوار دانشگاه
بلوار اسدآبادی ،پالك 86

54342390

36263599

راهنمای گارانتی

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

241

دفترچه راهنمای خودروی جک S5

ردیف
242

شهر

صاحب امتیاز

120

قزوین

محمدی

121

قم

شرکت خدماتی
نگین خودرو قم
(حسنخانی)

122

قم

صمصامی

123

سنندج

بهرامی

124

كرمان

شرکت خدمات
بازرگانی هزار
(برازوان)

125

بم

امانیان

 126رفسنجان
127

بم

میرزایی
صوفی آبادی

نوع
نمایندگی

کد

فروش و
خدمات پس 2702
از فروش

فروش و
خدمات پس 2801
از فروش

فروش و
خدمات پس 2802
از فروش

فروش و
خدمات پس 2901
از فروش

فروش و
خدمات پس 3001
از فروش

فروش و
خدمات پس 3002
از فروش

فروش و
خدمات پس 3003
از فروش

فروش و
خدمات پس 3005
از فروش

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

28

32846185

32846187

32846184

کیلومتر  ،20اتوبان قزوین کرج ،مجتمع خدمات
رفاهی پرستو

25

36666441-2

36666441

36655442

خیابان امام خمینی ،بعد از فلکه شهید زین الدین،
بعد از بیمارستان خرمی ،نرسیده به پل دستغیب

25

38877700

38870001-2

38877700

بلوار دانش ،کوچه مدرسه سازی

87

33360111

۳۳۳۶۰۱۲۴

33236665

ابتدای جاده همدان ،روبروی پلیس راه ،جاده
نایسر ،جنب نمایندگی ایران خودرو

34

33257802

33257801

ابتدای اتوبان هفت باغ علوی

34

44313331

44317896

کمربندی مطهری ،روبروی بانک قوامین خیابان
ابوالفضل

34

34287710

34283531

بلوار امام رضا ،جنب اداره صنایع

34

44220753

44220754

بم ،بلوار جمهوری اسالمی نبش کوچه 4

34287710-11

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

128

کرمان

شجاعی

فروش

3007

34

32728744

فروش و
خدمات پس 3008
از فروش

34

42280100

34

43310197

فروش و
خدمات پس 3010
از فروش

34

44319778

3011

34

33257802

33257801

فروش و
خدمات پس 3012
از فروش

34

34280793

34280794

بلوار امام رضا ،نبش کوچه شماره 3

83

38213842-3

38258741-2

38226130

خیابان اربابی ،باالتر از بانک مسکن ،تقاطع
حکیم نظامی

74

33321011

33321208

33321011

خیابان عدل ،نرسیده به میدان انقالب

 129سیرجان

صفاری

 130جیرفت

کریمی افشار

131

بم

ادیب

132

کرمان

شرکت خدمات
بازرگانی هزار
(برازوان)

 133رفسنجان

یوسفی

 134کرمانشاه

الهیاری

135

یاسوج

زارع

فروش و
خدمات پس 3009
از فروش

فروش

فروش و
خدمات پس 3101
از فروش

فروش و
خدمات پس 3201
از فروش

42239007

44318687

32728744

کیلومتر 2جاده کرمان شرف آباد

42261197

ابتدای بلوار تهران روبروی گمرک جنب پمپ
بنزین 110

43310197

جیرفت چهار راه صاحب آباد خیابان سلمان
فارسی

44319778

بم ،بلوار امام خمینی ،اول خیابان جانبازان
ابتدای اتوبان هفت باغ علوی

راهنمای گارانتی

ردیف

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

243

17

32130194

32129741

32158898

انتهای بلوار جرجان ،جنب کارواش جاللی

فروش و
خدمات پس 3303
از فروش

17

33222427

33222865

33227756
33223875

خیابان حافظ جنوبی ،چهارراه امامزاده شرقی

138

آق قال

سقر

فروش

3305

17

34527404

34527404

آق قال،خیابان نماز ،بعد از بیمارستان آل جلیل

139

کالله

خوجه

فروش

3306

17

35421808

35448998

خیابان امام خمینی جنوبی ابتدای بلوار جانبازان
روبروی سندیکای اتحاد پالک 112

140

گرگان

شرکت بازرگانی
هیرکان خودرو جاللی

فروش

3307

17

32470014

32470161

بلوار امام رضا ،جنب دانشگاه علوم پزشکی

141

رشت

شرکت احیاء موتور
(باقری)

فروش و
خدمات پس 3402
از فروش

13

33850710-3

33850711

فلكه امام حسین ،بلوار مدرس ،روبروی
دادگستری کل ،جنب دفتر روزنامه اعتماد

142

رشت

13

33255355

33255356

33221231

خیابان سعدی ،روبروی بازار روز ،اول خط
ماشین

13

42239523

42239508
42238125

42239508

الهیجان ،جاده رشت ،باالتر از میدان ابریشم

ردیف

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

شهر

136

گرگان

گنبد
137
کاووس

دفترچه راهنمای خودروی جک S5

244

 143الهیجان

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

کد

فروش و
شرکت بازرگانی
خدمات پس 3302
هیرکان خودرو جاللی
از فروش
ولی محمدی

فروش و
شرکت دیار بهمن
خدمات پس 3403
شمال (میرخداوندی)
از فروش
طواف زاده

فروش و
خدمات پس 3404
از فروش

ردیف

شهر

144

رشت

فروش و
شرکت بنیان خودرو
خدمات پس 3406
زرین (قربانی)
از فروش

13

34491751-4

34491751-4

3408

13

42631115

42631118

بلوار ولیعصر ،روبروی سازمان تامین اجتماعی

فروش و
خدمات پس ۳۴۰۹
از فروش

۱۳

۳۳۵۹۲۷۰۲

۳۳۵۹۲۲۳۲

۳۳۵۹۲۸۸۸

ابتدای اتوبان رشت به فومن ،آتشگاه ،سه راه
خاور ،پالک ۲۳

66

33432900
33401040

33409356

33408020

بلوار بهارستان ،ماسور ،بوتان

66

33438570

33438572

بلوار بهارستان ،میدان بهارستان

11

32272924

32274490

32271948

خیابان طالقانی ،كیلومتر 2جاده بابل به آمل
روبروی فروشگاه شهاب

11

54272424
54275000

54270101-4

54270105

جاده چالوس ،جنب منابع طبیعی

11

44288501

43081111

43082222

جاده محمودآباد ،ابتدای جاده سرخرود

شرکت هوسم خودرو خدمات پس
 145رودسر
از فروش
(آقازاده)
146

رشت

هژبری هوتکی

 147خرم آباد

ناصری

 148خرم آباد

باژدان

149

بابل

آقاجانی

150

تنکابن

کاویانی

151

آمل

موسوی

کد

فروش و
خدمات پس 3501
از فروش

فروش و
خدمات پس 3502
از فروش
فروش و
خدمات پس 3602
از فروش

فروش و
خدمات پس 3603
از فروش

فروش و
خدمات پس 3607
از فروش

کیلومتر  3جاده رشت انزلی نمایندگی بنیان
خودرو زرین

راهنمای گارانتی

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

245

3609

11

32252500
32252505

32253660

ابتدای جاده قائمشهر ،جنب پمپ بمزین شهمیری

11

44735027

44735028

محمودآباد ،خیابان امام خمینی ،روبروی پمپ
بنزین بابانیا

32250750

32250750

جاده قائم شهر ،نبش کوچه هریکنده

32250530

بابل ،جاده قائمشهر ،کیلومتر  ،4نبش بریدگی
دوم

52044646

نوشهر ،ملکار ،روبروی سازمان جهانگردی
ایرانگردی

52226786

خیابان  17شهریور ،جنب بانک سپه

33349732

ساری ،بلوار پاسداران ،روبروی دامپزشکی نبش
کوچه ارم

ردیف
دفترچه راهنمای خودروی جک S5

فروش و
خدمات پس 3608
از فروش

11

33736852

33736849-50

33736853

جاده نکاء ،کیلومتر  ،10جنب هتل بادله

نوع
نمایندگی

شهر

صاحب امتیاز

152

ساری

عرب خزائلی

153

بابل

صادقی

فروش

موسوی

فروش

3610

155

بابل

ابوالحسنی

فروش

3611

11

156

بابل

ابوالحسنی

فروش و
خدمات پس 3612
از فروش

11

32263988

157

نوشهر

موسوی

11

52043112-3

11

52227335

11

33349741-2

 154محمودآباد

246

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

 158چالوس
159

ساری

فقیه عبداللهی
غالمیان

کد

فروش و
خدمات پس 3613
از فروش

فروش و
خدمات پس 3614
از فروش

فروش و
خدمات پس 3615
از فروش

52219665

ردیف

شهر

 160قائمشهر

صاحب امتیاز
پهلوان

نوع
نمایندگی

کد

فروش و
خدمات پس 3616
از فروش
فروش

3617

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

11

42283144

42282893

11

35331025-7

35331028

خیابان امام خمینی ،نبش امام خمینی 27

86

32773612

32777379

32768750

میدان بسیج

86

42460444

42460279

42460215

ساوه ،بلوار آزادی ،نبش آزادی 1/24

33256900

33281012

خیابان قائم مقام ،بعد از چهارراه ادبجو
پالک 3334

161

بابلسر

موسوی

162

اراک

محمدی

163

ساوه

نیکوکار

فروش و
خدمات پس 3703
از فروش

164

اراک

محمدی

3704

86

فروش و
خدمات پس 3702
از فروش

فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس
کیلومتر  2جاده سوادکوه ،باالتر از تاالر پشت

 166بندرعباس

صفاری

فروش و
خدمات پس 3802
از فروش

76

33621709

33710247

33621708

واحد فروش :بندرعباس ،بلوار امام خمینی جنب
پمپ بنزین بالل
واحد خدمات :کیلومتر یک جاده تهران ،بعد از تن
ماهی ساحل

راهنمای گارانتی

 165بندرعباس

حاج ملک

فروش و
خدمات پس 3801
از فروش

76

33514700
33514800

33563977

33514600

واحد فروش :بلوار پاسداران ،مابین میدان یادبود
و چهارراه  22بهمن ،خیابان مالک اشتر ،نبش
کوچه شهید سرپرست
واحد خدمات :سه راه جانباز ،بلوار فرزانگان
کوچه ساحل یکم

247

دفترچه راهنمای خودروی جک S5

81

34265802

34265803

34265804

میدان کربال ،ابتدای جاده کرمانشاه

81

32220230

32247368

32230794

بلوار خلیج فارس ،بعد از کوچه کارخانه قند

34645331

34645381

34645332

بهار ،جاده کرمانشاه ،روبروی آرد سینا
نرسیده به پلیس راه

فروش و
خدمات پس 4001
از فروش

35

38254470

38254024-25

38253075

بلوار دانشجو ،سه راه تعاون ،جنب پارک شادی

فروش

4003

35

35218302

35218303

یزد بلوار فقیه خراسانی نرسیده به دروازه قرآن
نبش کوچه تابان کد

فروش

4004

35

32346988

32346977

میبد ،بلوار مدرس نرسیده به میدان نماز

ردیف
248

کد
شهر

تلفن واحد
فروش

تلفن واحد
خدمات پس از
فروش

فاکس

آدرس

شهر

صاحب امتیاز

نوع
نمایندگی

167

همدان

باب الحوائجی

فروش و
خدمات پس 3902
از فروش

168

مالیر

غیاثوندان

169

بهار

پوروش

170

یزد

شرکت احرار
(فرشی)

171

یزد

شرکت احرار
(فرشی)

172

میبد

شرکت احرار
(فرشی)

کد

فروش و
خدمات پس 3903
از فروش

فروش و
خدمات پس 3904
از فروش

