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راهنماى استفاده از خودروى ميتسوبيشى اى اس ايكس 
Mitsubishi ASX Owner’s Manual

تهيه شده در واحد خدمات پس از فروش 
شركت آرين موتور پويا (سهامى خاص) 

نماينده رسمى ميتسوبيشى موتورز ژاپن 





داسی خَدسٍهسئَلیت اهَس سشٍیس ٍ ًگِ

ضوب ثِ عٌَاى هبلک خَدسٍ . ایي کتبثچِ، خذاٍل سشٍیس ٍ ًگْذاسی هشثَط ثِ خَدسٍی ضوب آٍسدُ ضذُ است 10دس ثخص 

هسئَل پیگیشی اًدبم کلیِ اهَس سشٍیس ٍ ًگْذاسی ثب تَخِ ثِ فَاصل صهبًی ٍ پیوبیطی اعالم ضذُ تَسط سبصًذُ خَدسٍ 

سخت ، الصم است ثشخی اص هَاسد سشٍیس ٍ ًگْذاسی ثیص اص حبلت ی ساًٌذگدس صَست استفبدُ اص خَدسٍ دس ضشایط  .ّستیذ

.صَست ثگیشدهعوَل 

مشترى محترم

آپشن هاى موجود در این کتابچه بیانگرسیستم هایى است که شرکت میتسوبیشى مى تواند روى خودروهاى خود نصب نماید. لذا 
ممکن است برخى از این آپشن ها در خودروى تحویل داده شده وجود نداشته باشد.



 

 

 گفتارپیش

. ایذ هتطکشینخَدسٍی خذیذ خَد ثشگضیذُسا ثِ عٌَاى  ASXاص ایٌکِ 

لزت ثشدى اص توبهی  ثشایی ساٌّوب ثش اطالعبت ضوب دس ایي کتبثچِ

کوپبًی هیتسَثیطی هَتَسص . خَاّذ افضٍد ،اهکبًبت هفیذ ایي خَدسٍ

یب افضٍدى اهکبًبت ٍ /حق ایدبد تغییش دس طشاحی ٍ هطخصبت فٌی ٍ

ثْجَد ایي هحصَل سا ثذٍى ًیبص ثِ هدَص اعوبل ثش سٍی هحصَالت 

سعبیت کبهل قَاًیي ٍ هقشسات . داًذسبختِ ضذُ قجلی، هحفَظ هی

ی ٍ ایي کتبثچِ. سثَط ثِ خَدسٍّب ثشای ساًٌذگبى کبهالً الضاهی استم

ساٌّوب ًیض دس ّوبٌّگی کبهل ثب ایي هقشسات ٍ قَاًیي تٌظین ضذُ 

لطفبً ٌّگبم فشٍش خَدسٍ ایي کتبثچِ ساٌّوب سا ثِ خشیذاس . است

 .تحَیل دّیذ تب اٍ ًیض ثتَاًذ ثِ اطالعبت آى دستشسی داضتِ ثبضذ

توبهی تعویشات هطوَل  :ی ٍاساًتیدس دٍسُ ٍی ضوب؛تعویشات خَدس

تسَثیطی ثبیست تَسط هشکض سشٍیس سسوی کوپبًی هیٍاساًتی هی

 .صَست گیشد (پَیب ضشکت آسیي هَتَس)هَتَسص 

خَدسٍ ثب هسئَلیت هبلک ٍ دس هشکض هَسد ی ٍاسًتی؛خبسج اص دٍسُ

 .ضَدًظش اٍ تعویش هی

 

ایي لغبت . خَسدثِ کشات ثِ چطن هی "احتیاط"ٍ  "اخطار"ی ساٌّوب لغبت تبثچِکدس ایي 

عذم پیگیشی دقیق ایي . ثش هَاسدی کِ ًیبصهٌذ دقت خبظ ّستٌذ تبکیذ داسًذ

 .تَاًذ هٌدش ثِ آسیت دیذى ضوب ٍ یب خشاثی خَدسٍیتبى گشددّب هیدستَسالعول

 
 اخطار

ّب دس صَست ضذیذ ثشای اضخبظ ٍ حتی هشگ آىی احتوبل ثبالی ثشٍص آسیت دٌّذًُطبى

 . است عذم سعبیت دستَسالعول

 
 احتیاط

تَاًذ هٌدش ثِ ثشٍص آسیت دیذى ثِ هعٌی ٍخَد خطش ٍ یب عولیبت خطشًبک است کِ هی

 .ضوب ٍ یب خشاثی خَدسٍیتبى گشدد

 .حاوی اطالعات مفید است: توجه
-ثٌذیتَاًذ دس طجقِایي تدْیضات هی .استی تجهیزات اختیاری دهندهنشان: *          

ثشای کست اطالعبت دقیق ثِ کبتبلَگ . ّبی هختلف فشٍش یک هحصَل هتفبٍت ثبضذ

 .فشٍش هحصَل هشاخعِ کٌیذ

 :ی ساٌّوبدس ایي کتبثچِحشٍف اختصبسی ثِ کبس سفتِ 

LHD :خودروی چپ فرمان 

RHD :خودروی راست فرمان 

M/T :گیربکس دستی 

CVT : متغیر پیوستهگیربکس 

 :عالئن ثِ کبس سفتِ سٍی خَدسٍ

 .ی ساٌّوب هشاخعِ کٌیذثِ کتبثچِ: 
  



 

 

 ثشًبهِ هشاقجت اص خَدسٍی ضوب

 خذهبت ثبصسسی پیص اص تحَیل

ثشای خلت حذاکثش سضبیت ضوب اص خَدسٍی هیتسَثیطی خذیذتبى، 

طجق دستَسالعول ثبصسسی  پَیب ضشکت آسیي هَتَسایي خَدسٍ تَسط 

تَصیِ ضذُ تَسط کوپبًی هیتسَثیطی، هَسد ثبصسسی قشاس گشفتِ ٍ 

 .ثشای تحَیل آهبدُ ضذُ است

 سشٍیس سایگبى

ضشکت آسیي هَتَس پَیب خْت سفبُ حبل ٍ اطویٌبى اص ایوٌی ضوب دس 

کیلَهتش اٍل  1000دس  ثِ هطتشیبى خَد ،استفبدُ اص خَدسٍیتبى

هطبثق ثب هحتَیبت دفتشچِ گبساًتی اسایِ هی  خذهبت ثبصدیذ سایگبى

 .دّذ

 ایداسی دٍسُخذهبت سشٍیس ٍ ًگِ

ّبی داسی هٌبست ثشای ساًٌذگی ایوي ٍ کبّص ّضیٌٍِ ًگِتعویش 

فصل  ای هعشفی ضذُ دسخذهبت تعویش دٍسُ. خَدسٍ ضشٍسی است

ضشکت آسیي است کِ ثبیذ تَسط  ایي کتبثچِ حذاقل هلضٍهبتی 10

 . سٍی خَدسٍی ضوب صَست گیشدپَیب  هَتَس

 

 ی سٌگیيضشایط استفبدُ ایسةخذهبت 

ی سٌگیي قشاس گیشد، اگش خَدسٍ دس ضشایط سخت هَسد استفبدُ

چِ ثشای ثیطتشی ًسجت ثِ آى دفعبتّبی فٌی ثبیذ دس ثبصسسی

. ای دس ًظش گشفتِ ضذُ است، صَست گیشدخذهبت ثبصسسی فٌی دٍسُ

 :اص خَدسٍ ضبهل هَاسد صیش است گیيی سيضشایط استفبدُ

  ٍی حبٍی رسات دس َّاساًٌذگی دس هٌبطق غجبسآلَد یب هٌبطقی کِ خَدس

 .ضَدآة ضَس ساًذُ هییب  ًوک

 ُآة گشفتِ یب کَّستبًی، پش دست اًذاصّبی ساًٌذگی دس خبد. 

 ساًٌذگی دس هٌبطق سشدسیش. 

 ساًٌذگی دس هسبفتّبی طَالًی ٍ یب ساًٌذگی ثب دٍس آسام هَتَس دس هسبفت-

 .ّبی کَتبُ دس َّای سشد

 تشهضگیشی ًبگْبًی هکشس. 

 ثکسل کشدى. 

 ِایاستفبدُ ثِ عٌَاى تبکسی یب خَدسٍی کشای. 

  32کبسثشد خَدسٍ دس تشافیک ضْشی سٌگیي دس َّای گشم % 50ثیص اص 

 .یب ثیطتش( دسخِ فبسًْبیت 90)گشاد دسخِ سبًتی

  هبیل  75)کیلَهتش دس سبعت  120کبسثشد خَدسٍ دس سشعت % 50ثیص اص

 (.دس سبعت

 ساًٌذگی ثب ثبس اضبفی. 



 

 

 خَدتبى اًدبم دّیذ

داسی هتعذدی سا ثِ ضخصِ تَاًیذ هَاسد ثبصسسی فٌی ٍ ًگِضوب هی

 شپیص اص سفشّبی طَالًی ٍ یب تشخیحبً پی. سٍی خَدسٍ اًدبم دّیذ

 .سا سٍی خَدسٍ اعوبل کٌیذّب اص ساًٌذگی دس ّش سٍص ایي ثبصسسی

 ساًٌذگی دس کطَسّبی خبسخی

الصم است ثِ هطتشیبى خَد گَضضد کٌین کِ خَدسٍّب دس کطَسّبی 

هختلف دس سشاسش خْبى ثِ تٌبست ضشایط خبظ ّوبى کطَسّب 

ثِ یکی اص کطَسّبی ثب خَدسٍی خَد اگش هبیلیذ . اًذطشاحی ضذُ

دیگش سفش کٌیذ اثتذا ثب عبهلیت هدبص هیتسَثیطی هَتَسص دس کطَس 

تَاًذ ضشایط ٍ هقشسات هحلی دس ّش کطَس هی .هطَست کٌیذ هقصذ

 :ثِ صَست صیش تغییش کٌذ

  سَخت یب سٍغي هَتَس دس کطَسّبی هختلف هوکي است ثشای خَدسٍی ضوب

تَاًذ هٌدش ثِ هٌبست ًجبضذ ٍ استفبدُ اص سَخت یب سٍغي هَتَس ًبهٌبست هی

 .آسیت خَدسٍ ضَد

 حلی ّش کطَس هوکي است اصالحبتی دس ثٌب ثِ ضشایط ساًٌذگی ٍ یب قَاًیي م

 .خَدسٍی ضوب الصم ثبضذ

 ی هیتسَثیطی هَتَسص دس ّش خب کِ هوکي است ضشکت ٍاسد کٌٌذُاص آى

د، خذهبت پس اص هذل خَدسٍّبی ایي کوپبًی سا تَصیع ًکي کطَس ّوِ

فشٍش هٌبست خَدٍسی ضوب هوکي است دس کطَسّبی دیگش قبثل اسائِ 

 . ًجبضذ

 تست خبدُ

ای اص هَاسدی است کِ دس خذهبت ثبصسسی فٌی دٍسُ خبدُتست 

گٌدبًذُ ضذُ ٍ پس اص تکویل ّوِ هشاحل خذهبت فٌی هشثَط ثِ 

دس ایي تست هَاسد صیش سا ثشسسی . ضَدای، اًدبم هیّش سشٍیس دٍسُ

 : کٌیذ

 خالصی غشثیلک فشهبى 

  عولکشد تشهض ٍ تشهض دستی(service break) 

  عولکشد هَتَس(driveability of engine) 

 سی ٍ هدبسی سیستن ّبی خبسخی، ثخبّب، چشاغٍضعیت لَاصم ًطبًگشّب، گیح

 .کَلش

 سٍغي هَتَس

صیش استفبدُ  APIثٌذی اص سٍغي هَتَس هٌبست ثب هلضٍهبت طجقِ

 :کٌیذ

 ثٌضیٌی خَدسٍّبی ....For service SG یب ثبالتش 

 دیضل خَدسٍّبی ....For service CD یب ثبالتش 
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 بررسی اجمالی

 و کنترل تجهیزات

 
 

  

 2-3صفحه نشانگرها ص. 

 42-4ص.  *اهرم تعویض دنده پشت فرمان

کن و پاککلید برف  

77-3شور شیشه جلو ص. شیشه  

کن و پاککلید برف  

85-3شور شیشه عقب ص. شیشه  

 19-1ص.  *کلید روشن/خاموش کردن موتور

 71-4ص.  *کلید کروز کنترل

 48-2ص.  *کیسه هوای زانوی راننده-سیستم ایمنی سرنشین

 18-4ص. *  مغزی سوئیچ

 47-2و  39-2)برای صندلی راننده( ص.  کیسه هوا -سیستم ایمنی سرنشین

 88-3بوق ص. 

 68-5ص.  2.1نسخه  بلوتوثرابط 

 11-4ص.  دسته تنظیم زاویه و تلسکوپی ستون فرمان

 * کلیدهای ریموت کنترل صوتی روی غربیلک فرمان

 57-5ص. 

 72-3ص.  *کلید تغییر سطح نور چراغ جلو

 روشن-کلید خاموش کردن سیستم خاموش

 34-4ص. * خودکار موتور

 کلید سیستم هشداردهنده 

 81-4ص.  *موانع پشت خودرو 

 کلید خاموشی کنترل پایداری 

 68-4ص.  *(ASCفعال خودرو )

 65-3ص.  نور باالهای جلو و چراغ کلید مجموعه

 74-3دسته چراغ راهنما ص. 

 76-3ص.  *شکن جلوکلید چراغ مه

 76-3شکن عقب ص. کلید چراغ مه

 86-3ص.  *ی چراغ جلوکلید شوینده



 بررسی اجمالی

 

 
 

  

 65-5ص.  *ساعت دیجیتال

 17-5ص.  *سیستم صوتی

 2-5مرکزی ص.  مطبوعمجاری تهویه  *سیستم ارتباط چندگانه میتسوبیشی

 2-5ص.  جانبیمجاری تهویه هوای 

 27-1ص.  *قرار گیری سوئیچ هوشمندمحل 

کیسه هوای سرنشین  ON-OFFکلید 

 44-2جلو ص. 

 111-5جعبه داشبورد ص. 

 75-3کلید فالشر ص. 

 87-3کلید بخارگیر شیشه عقب ص. 

 95-5سوکت لوازم جانبی ص. 

 94-5فندک ص. 

 38-4، ص. 35-4دسته دنده ص. 

 111-5دارنده لیوان ص. نگه 6-4ترمز دستی ص. 

 46-4انتخاب وضعیت رانندگی ص. 

باز کننده در باک بنزین  اهرم

 3ص. 

 111-5جاسیگاری ص. 

 4-5سیستم تهویه مطبوع ص. 

ی موتور دسته بازکننده در محفظه 3-8دسته بازکننده در کاپوت ص.  3-8دسته بازکننده در کاپوت ص. 

 3-8ص. 

 31-8جعبه فیوز ص.  31-8جعبه فیوز ص. 

 5-3دکمه نشانگر اطالعات چندگانه ص. 



 بررسی اجمالی

 نمای داخلی

 
 

  

 14-4های بیرونی ص. کلید کنترل از راه دور الکتریکی آیینه

 59-1کلید قفل ص. 

 کلید قفل مرکزی

 59-1ص. 

 53-2ص.  *ایپردهکیسه هوای -ایمنی سرنشینسیستم  57-1کلید کنترل الکتریکی پنجره ص. 

  15-2کمربند ایمنی ص. 

 21-2ص.  مهار کمربند ایمنی قابل تنظیم

 سیستم ایمنیهای مهار کننده

 53-2ص.  * کودک

 116-5ص.  * کف صندوق عقب

 11-2ص.  *محافظ سر 116-5ص.  * المپ صندوق عقب

 جانبی کیسه هوای -سیستم ایمنی سرنشین

 52-2ص.  *)برای سرنشینان جلو(

 4-2جلو ص صندلی 

 8-2ص.  *کنصندلی دارای گرم

  117-5کلید کنترل روشنایی سایبان سقف ص. 

 11-2ی داخلی ص. آیینه



 بررسی اجمالی

 

 
 

  

 111-5ص.  * ای عقبپنل طبقه

 112-5کمکی ص.  هایدستگیره

 113-5قالب آویز لباس ص. 

 115-5ص. عقب  سقفیچراغ 

 91-5گیر ص. آفتاب

 92-5راننده ص. آیینه شخصی 

 93-5جاکارتی ص. 

 97-5جلو ص.  سقفیو چراغ  مطالعهچراغ 

 111-5ص.  *سقف کلید روشنایی سایبان

)برای  کیسه هوا-سیستم ایمنی سرنشین

 47-2و  39-2( ص. جلو سرنشینصندلی 

 111-5ص.  دارنده بطرینگه

 7-2ص.  *ی صندلیدسته

 51-5ص.  *(RCAاتصال صوتی اضافی )

 86-5ص.  * USBترمینال ورودی 

 95-5سوکت لوازم جانبی ص. 
 9-2ص.  صندلی عقب

 9-2ص.  *ی صندلیدسته

 111-5ص.  *دارنده لیواننگه

 



 بررسی اجمالی

 فضای صندوق عقب

 
 

  

 لوازم تعمیر چرخ کیتخودروهای مجهز به 

 11-6ص.  *لوازم تعمیر چرخ کیت
 9-6ابزارها ص. 

 121-5قالب بار و وسائل ص. 

 قالب

 121-5قالب بار و وسائل ص. 

 9-6ابزارها ص. 

 121-5قالب بار و وسائل ص. 

 9-6جک ص. 



 بررسی اجمالی

 

 
 

  

 خودروهای مجهز به چرخ زاپاس

 چرخ زاپاس

 9-6ابزارها ص. 

 9-6ابزارها ص. 

 121-5قالب بار و وسائل ص. 

 121-5قالب بار و وسائل ص. 

 قالب

 9-6جک ص. 

 121-5قالب بار و وسائل ص. 



 بررسی اجمالی

 خارجی نمای

 
 

  

 77-3کن شیشه جلو ص. برف پاک

در محفظه موتور 

 3-8ص. 

 راهنمای جلوچراغ

 52-8، 42-8، 74-3ص.  

 های جلو، نور باالچراغ

 48-8، 42-8، 65-3ص.  

 54-8، 42-8، 76-3ص. * شکن جلوهای مهچراغ

 54-8، 42-8ص. * های روشنایی روز چراغ

 

 های جلو، نور پائینچراغ

 47-8، 44-8، 42-8، 65-3ص.  

 موقعیتهای چراغ

 51-8، 42-8، 65-3ص.  

 *راهنمای کناریچراغ 

 53-8، 42-8، 74-3ص.  

 14-4ص.  یرونیهای بآیینه

 53-8، 42-8، 74-3ص.  *راهنمای کناریچراغ 

 3باک بنزین ص.  در

 57-1کنترل الکترونیک پنجره ص. 



 بررسی اجمالی

 

 
 

 43-1صندوق عقب ص.  بدر
 42-8چراغ ترمز قسمت باال ص.  64-5آنتن ص. 
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 15-9ها و تایرها ص. اندازه چرخ
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 انتخاب سوخت

 شده های توصیهسوخت

 خودروهای بنزینی

 (EN228بنزین بدون سرب با اکتان شماره )  

 یا باالتر 99اکتان : 0811 و 0611 هایمدل    

 یا باالتر 91اکتان  : 2111مدل     

 خودروهای دیزلی

 (991EN) عدد ستان

 یا باالتر 90    

 
 احتیاط

 تواند صدمات جدی به می دارهای سربدر خودروهای بنزینی، استفاده از سوخت

 استفاده ننمائید. هاسوختاین وارد آورد. از  کاتالیزوریموتور و مبدل 

 اند که تنها از سوخت دیزل با استاندارد خودروهای دیزلی طوری طراحی شده

095EN  ،متیل استفاده نمایند. استفاده از هر نوع سوخت دیزلی دیگر )بیو دیزل

 گذارد.، و غیره( به شدت روی عملکرد موتور و طول عمر آن اثر منفی میاستر

 توجه

  هستند که در صورتی که در سفر  لرزش موتورخودروهای بنزینی دارای سیستم کنترل

یا باالتر موجود نبود، بتوانند از بنزین بدون  99با اکتان یا مواقع دیگر، بنزین بدون سرب 

استفاده کنند. در چنین شرایطی، نیاز به تنطیمات خاص برای موتور  91با اکتان سرب 

-، عملکرد موتور پائین می91با اکتان باشد. در صورت استفاده از بنزین بدون سرب مین

 آید.

  ،به رود.  ه سمت جامد شدن میببه علت جدا شدن پارافین،  ،با کاهش دماسوخت دیزل

. در فصل زمستان به "زمستانی"و  "تابستانی"همین دلیل، دو نوع سوخت وجود دارد: 

 صورت بگیرد. ی محیطمتناسب با مقدار دماانتخاب سوخت باید  این موضوع توجه کنید.

5باالی  C:  تابستانی"سوخت" 

5زیر  C زمستانی ": سوخت" 

 .گردیدهای محل اقامتتان مطلع قبل از سفر از نوع سوخت موجود در ایستگاه

 ایجاد رسوبات تواند منجر به های کم میکوتاه با سرعت هایدر مسافت مکررهای رانندگی

گیری بعدی اگر چنین مشکلی پیش آمد، در سوخت. رسانی موتور شوددر سیستم سوخت

باعث برطرف شدن  هاافزودنیاستفاده نمائید.  شوینده  هایافزودنیاز  بنزینهمراه 

اطمینان حاصل گرداند. شود و موتور را به وضعیت عادی خود برمیمی سوخت رسوبات

استفاده از نمائید. اصل استفاده میی سیستم سوخت میتسوبیشی کنید که از تمیزکننده

برای اطالعات تواند باعث بروز مشکل در عملکرد موتور شود. نامناسب میی هاافزودنی

 مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. مرکزیک بیشتر، لطفاً با 

  سر و ، روشن شدن ممکن است باعث ایجاد مشکالتی مانند سختسوخت کیفیت پائین

کردید  اگر با چنین مواردی برخورددر عملکرد سیستم شود. تاخیر صدای موتور، و ایجاد 

 از انواع دیگر بنزین استفاده کنید.

یک زند، در اسرع وقت خودروی خود را به اگر چراغ هشدار بازرسی موتور چشمک می

 .برسانیدمرکز مجاز میتسوبیشی موتورز 
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 E10بنزین نوع 

% 01)دارای  E10، با بنزین نوع EN228موتور بنزینی، مطابق استانداردهای اروپائی 

 باشد.می سازگاراتانول( 

 احتیاط 

  05از اتانول با غلظت بیشتر از( %grain alcohol.استفاده نکنید ) 

 زدن به% ممکن است باعث صدمه 05استفاده از اتانول با غلظت بیشتر از 

 سیستم سوخت خودرو، موتور، سنسورهای موتور و سیستم احتراق گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 پر کردن باک بنزین

  
 اخطار

  را رعایت کنید. سوختهای پمپ ایستگاهگاراژها و هنگام کار با سوخت، مقررات ایمنی 

 هنگام کار با آن، دچار سوختگی و یا باشد و ممکن است به شدت قابل اشتعال می بنزین

گیری، موتور را خاموش کنید و از هر گونه شعله، سوخت در زمانصدمات جدی شوید. 

 دوری کنید. همیشه در فضای باز بیرون ساختمان با سوخت کار کنید.جرقه و دود 

 ی ساکن بدن خود را با تماس با یک بخش فلزی باک، الکتریسیته پوشقبل از باز کردن در

تواند جرقه الکتریسیته ساکن روی بدنتان میخودروی خود یا پمپ سوخت تخلیه کنید. 

 بخار سوخت شود. اشتعالتولید کند و باعث 

 را  (و غیره ، برداشتن درپوش باکباک بنزین گیری )اعم از باز کردن درکلیه مراحل سوخت

نزدیک شود. اگر به شخص  باک بنزینشخصاً انجام دهید. اجازه ندهید فرد دیگری به 

ی کمک دهید و بدن آن شخص دارای الکتریسته ساکن باشد، بخار سوخت دیگری اجازه

 ممکن است مشتعل شود.

  دور نشوید. اگر فاصله گرفتید و کار دیگری انجام دادید باک بنزین تا اتمام مراحل کار از

ی ساکن جدید )مثالً نشستن روی صندلی خودرو(، در این صورت ممکن است الکتریسته

 جذب کنید.

 از قطعات میتسوبیشی موتورز اصل استفاده  ، حتماًشتاگر درپوش باک نیاز به تعویض دا

 نمائید.
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 ظرفیت باک سوخت

 لیتر 63: (2WD) چرخ محرکهای دو مدل

 لیتر 61: (4WD) چرخ محرکهای چهار مدل

  گیریسوخت

 گیری موتور را خاموش کنید.قبل از سوخت .0

 باشد.باک بنزین در سمت چپ عقب خودرویتان می .2

 .کنید باز ،اش که در کنار صندلی راننده استباز کننده اهرمرا با  در باک بنزین

:(LHDخودوری چپ فرمان )
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 درپوش باک را باز کنید. .3

های ساعت باز به آهستگی در جهت خالف عقربه باک بنزین را با چرخاندن درپوش در

 کنید. 

 
 باز کردن -0

 بستن -2

 درپوش باک را از قالب درون در باک بنزین آویزان کنید. بندهنگام پر کردن باک،  .4

 

 

 

 

 احتیاط 

  ممکن است سیستم سوخت تحت فشار باشد، درپوش باک را به از آن جائی که

آهستگی باز کنید. این کار باعث کاهش فشار یا خالء احتمالی موجود در باک 

شنیدید، تا تمام شدن  سوتشود. اگر هنگام باز کردن درپوش باک صدای می

صدا صبر کنید. در غیر این صورت ممکن است سوخت به بیرون پاشیده و 

 .ه زدن به شما یا اطرافیان گرددموجب صدم

 نازل پمپ را تا انتها وارد باک کنید. .9

 احتیاط 

 .نازل را کج نکنید 
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 زمانی که نازل به طور خودکار متوقف شد، سوخت بیشتر وارد باک نکنید. .6

 درپوش باک را ببندید. .7

های ساعت بچرخانید تا صدای برای بستن درپوش باک، آن را به آهستگی در جهت عقربه

 را ببندید. باک بنزین  کلیک را بشنوید. سپس به آرامی در 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اندازی لوازم جانبیراه و نصب

 کنیم با یک مرکز مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.توصیه می

 ن یانوق چهارچوبدر  باید فقط و غیره اختیاری قطعات ،لوازم جانبی نصب و راه اندازی

 انجامبا خودرویتان  همراه اسناد موجود در هشدارهای ها ودستورالعمل با مطابق تان وکشور

  .شود

 سوزی شود. به بخش نصب اشتباه تجهیزات الکتریکی ممکن است منجر به آتش

ی راهنمای خودرو در دفترچه "الکتریکی یا سوخت هایاصالحات/تغییرات در سیستم"

 مراجعه کنید.

  استفاده از تلفن همراه یا دستگاه رادیو در داخل خودرو بدون آنتن خارجی ممکن است

تواند منجر به عملکرد غیر ایمن باعث تداخل در سیستم الکتریکی خودرو شود که می

 خودرو شود. 

 هایی که با مشخصات تعریف شده مطابقت ندارند نباید استفاده شوند. و چرخ تایرها 

مراجعه " مشخصات"ها به بخش ی تایرها و چرخبیشتر در رابطه با اندازهبرای اطالعات 

 کنید. 
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 نکات مهم!

سازندگان مختلف،  توسطبه علت تنوع زیاد لوازم اضافی و قطعات تولیدی موجود در بازار 

نه تنها برای میتسوبیشی موتورز، بلکه برای مراکز مجاز میتسوبیشی موتورز هم مقدور 

اتصال یا نصب تمامی این قطعات را روی ایمنی کلی خودروی میتسوبیشی  تاثیرنیست که 

 شما بررسی کنند. 

اند، برای مثال توسط شدهو تائید حتی زمانی که برخی قطعات به طور رسمی شناخته 

اتصال یا نصب چنین  بر ، یا وقتی یک اپراتورقطعه( یارزیاب) "اپراتورهای عمومی مجوز"

ها نتیجه گرفت که ایمنی توان تنها براساس این بررسیز هم نمیقطعاتی نظارت کند، با

 رانندگی با خودرویتان تحت تاثیر قرار نگرفته است. 

تنها  ایمنی حداکثر .داردن یمسئولیت هیچ ارزیاب که اساساًداشته باشید در نظر  چنینهم

 مجازعاملیت  توسط نصب شده فروخته شده و ،هدشتوصیه یدک و لوازم جانبی  قطعاتدر 

 به توجه بانیز  میتسوبیشی خودروهای تغییر درشود. ز تضمین میموتور میتسوبیشی

جز تغییرات  تغییرات هر گونهاز انجام به دالیل ایمنی، باید انجام شود.  تولید مشخصات

 ز اجتناب کنید.موتور میتسوبیشی مجازعاملیت توصیه شده توسط 

 
 
 
 
 

 

 

 الکتریکی یا سوخت هایاصالحات/تغییرات در سیستم

شرکت میتسوبیشی موتورز همواره تالش در ساخت خودروهای ایمن و با کیفیت باال داشته 

های الکتریکی یا در سیستم تغییراتاست. در راستای حفظ این ایمنی و کیفیت، هر گونه 

 های میتسوبیشی باشد.سوخت، باید مطابق با دستورالعمل

 احتیاط 

 های نامناسب نصب ی خودرو در تماس باشند یا با روشبدنهها با اگر سیم

شوند )از فیوزهای حفاظتی استفاده نشود یا موارد دیگر(، وسائل الکترونیکی 

 سوزی یا تصادف شود.ممکن است به شدت آسیب ببینند و منجر به آتش
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 قطعات اصلی

مجهز با کیفیت عالی و قابلیت هایی های بسزایی کرده تا اتومبیلمیتشوبیشی موتورز تالش

 اطمینان باال ارائه کند.

سعی نمائید که از قطعات اصلی میتسوبیشی موتورز استفاده نمائید زیرا طوری طراحی و 

اند که خودروی میتسوبیشی شما را در باالترین سطح کارائی نگه دارند. قطعات ساخته شده

شوند و در تمامی مراکز مجاز اصلی میتسوبیشی موتورز با این عالمت شناخته می

 میتسوبیشی موتورز موجود هستند. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 استفاده شده ایمنی و دفع روغن موتور

 

 
 اخطار

 تواند منجر به بیماریتماس مکرر و طوالنی مدت با روغن موتور استفاده شده می-

 های پوستی جدی، اعم از آماس پوست یا سرطان شود.

  از تماس روغن موتور استفاده شده با پوست تا حد ممکن اجتناب کنید و بعد از

 تماس، پوست را کامل شست و شو دهید. 

  .روغن موتور استفاده شده را دور از دسترس کودکان نگه دارید 

 محیط زیست را حفظ کنید

-غیر قانونی است. از تجهیزات جمع عملی های فاضالبچاهآلوده کردن ذخائر آب، خاک و 

شده  مصرفروغن  فیلترو  روغن دفعمراکز مجاز دفع روغن برای  جمله ازمجاز،  زبالهآوری 

خود  با مقامات محلی ک دارید،های خود شدر مورد محل دفع زبالهاگر استفاده کنید. 

 مشورت کنید. 
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 های استفاده شدهدفع باطری

 

 باشد.میخودروی شما دارای باطری 

 های خانگی مخلوط نکنید.را همراه با زبالهآن 

ها را شده، لطفاً آن استفادههای ریطبا و بازیافتبرای رفتار مناسب 

و کشورتان ملی قوانین آوری، مطابق به مراکز مجاز جمع

 ببرید. EE/2006/66 دستورالعمل

جلوگیری ها، به حفظ منابع طبیعی ارزشمند و با دفع درست باطری

ها و محیط زیست کمک از اثرات منفی احتمالی روی سالمتی انسان

 . کنیدمی

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (AS&G) خاموش موتور-روشنسیستم خودکار 

 

( مانند AS&G) خاموش موتور-روشناین پاراگراف به موضوعات مهم سیستم خودکار 

پردازد. برای اطالعات بیشتر، به های آن، مراحل عملکرد و مواردی دیگر میویژگی

مراجعه  27-4ی در صفحه "(AS&G) خاموش موتور-روشنسیستم خودکار "مبحث 

 کنید.

را کاهش و اگزوز  از خروج گاز ( فرآیندAS&G) خاموش موتور-روشنسیستم خودکار 

( به طور AS&G) خاموش موتور-روشندهد. سیستم خودکار بازدهی سوخت را افزایش می

وقتی که خودرو  موتور روشن/خاموشکلید یا موتور  سوئیچو بدون استفاده از  خودکار

-متوقف است )مثالً پشت چراغ قرمز یا در ترافیک متراکم(، موتور را خاموش یا روشن می

 کند. 
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 سازیفعال

 "ON"حالت  در سوئیچ موتور( زمانی که AS&G)خاموش موتور-روشنسیستم خودکار 

 شود. فعال می خودکاربه طور  ،قرار داده شده است ONدر حالت و یا وضعیت عملکرد  باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سازیغیرفعال

این سیستم را  "(AS&G)خاموش موتور-روشنسیستم خودکار "توانید با فشردن کلید می

 شود. روشن می ""غیرفعال کنید. در این صورت چراغ نشانگر 
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 خودکارتوقف 

 خودرو را متوقف کنید. .0

 ی خودرو را در حالت خالص قرار دهید.دنده .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 را رها کنید. کالچپدال  .3

 شود. خاموش می خودکارروشن خواهد شد و موتور به طور  ""چراغ/نشانگر  .4
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 حرکت خودکار

"را فشار دهید. چراغ/نشانگر  کالچدر حالتی که دنده در حالت خالص قرار دارد پدال 

 شود.روشن می خودکارشود و موتور به طور خاموش می "

 
 های سیستمویژگی

برای مثال تامین ( با توجه به نیاز خودرو )AS&G)خاموش موتور-روشنسیستم خودکار 

 خاموششود. این ویژگی به این معنی است که در برخی شرایط موتور ( منطبق میانرژی

 شود.روشن می خودکارشود و در شرایط دیگر موتور به طور نمی

 شودروشن می خودکارشرایطی که موتور به طور 

  زمانی که دمای داخل خودرو افزایش یابد و سیستم تهویه هوا شروع به کار کند تا دما را

 پائین بیاورد.

 .زمانی که مصرف نیروی الکتریکی باال باشد 

 مرتب فشرده شود. زمانی که پدال ترمز به طور 

  کیلومتر بر ساعت یا بیشتر انجام شود. 3روی شیب با سرعت  حرکتزمانی که 

  شیشه جلو باشد گیریبخارروی وضعیت حالت سیستم تهویه  گرانتخابزمانی که. 

 .زمانی که سیستم تهویه با فشردن کلید سیستم تهویه هوا فعال شود 

  ای تغییر کند.تهویه هوا به مقدار قابل مالحظهزمانی که دمای تنظیم شده برای سیستم 

  کنترل دما در بیشترین  گرانتخابباشد و یا  خودکارزمانی که سیستم تهویه هوا در حالت

ی مقدار گرم یا بیشترین مقدار سرد تنظیم شده باشد )در خودروهایی که سیستم تهویه

 دارند(. خودکارهوای 

روشن شود. برای اطالعات  خودکارجز موارد ذکر شده در باال، موتور ممکن است به طور 

 27-4ی در صفحه "(AS&G)خاموش موتور-روشنسیستم خودکار "بیشتر، به بخش 

 مراجعه کنید.

 شودمین خاموششرایطی که موتور 

 3دمای داخل کمتر از  زمانی که C .باشد 

 ثانیه مجدداً 01شود و سپس بعد از مدت روشن می خودکارموتور به طور  زمانی که

 شود.خاموش می
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 روشن شود و خودرو بدون حرکت باقی بماند. خودکارموتور به طور  زمانی که 

  قرار داده گیری شیشه جلو بخارروی وضعیت حالت سیستم تهویه  گرانتخابزمانی که

 شود )به شکل زیر توجه کنید(.

 

  کنترل دما در بیشترین  گرانتخابقرار دارد و  خوکارزمانی که سیستم تهویه هوا در حالت

 خودکاری هوای بیشترین مقدار سرد است )در خودروهایی که سیستم تهویه یام مقدار ک

 دارند(.

شود. برای خاموش نمی خودکارجز موارد ذکر شده در باال، موتور در شرایط دیگر به طور 

ی در صفحه "(AS&G)خاموش موتور-روشنسیستم خودکار "اطالعات بیشتر، به بخش 

  مراجعه کنید. 4-27
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 هاسوئیچ

 1نوع 

 کند.ها را باز میتمامی قفل این سوئیچ

 
 (ایموبیالیزربا )سوئیچ  -1

 سوئیچی شماره برچسب -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 2نوع 

 کند.ها را باز میاضطراری تمامی قفلسوئیچ 

 
 سوئیچ هوشمند -1

 سوئیچ اضطراری -2

 ی سوئیچبرچسب شماره -3

 
 اخطار

  ،ای از هیچ دکمهدقت کنید که در صورت حمل سوئیچ خود به داخل هواپیما

 های سوئیچ باعث انتشار امواجفشردن دکمهرا فشار ندهید.  خود سوئیچ

 تواند به شدت عملکرد هواپیما را مختل کند.شود که میالکترومغناطیسی می

ای اید، اطمینان حاصل کنید که دکمهاگر سوئیچ را درون کیف خود قرار داده

 به اشتباه فشرده نشود.
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 توجه

 ی سوئیچ روی برچسب آن نوشته طور که در شکل نشان داده شده است، شمارههمان

ی آن را در ی سوئیچ را به خاطر بسپارید و سوئیچ و برچسب شمارهشماره شده است.

گم شدن سوئیچ اصلی،  اری کنید. به این ترتیب، در صورتدای نگهجاهای جداگانه

 اش را خواهید داشت.امکان سفارش سوئیچ به کمک شماره

 ی سیگنال در ی الکترونیکی دقیق و حساس است که یک فرستندهسوئیچ یک قطعه

 لطفاً برای جلوگیری از بروز مشکل به نکات زیر توجه کنید.آن تعبیه شده است.  داخل

 سوئیچ را در معرض مستقیم تابش آفتاب، مثالً روی داشبورد قرار ندهید.  -

 و یا تغییری در آن ایجاد نکنید. ننمائید ی سوئیچ را باز بدنه -

 ی سوئیچ را خم نکنید و آن را محکم به جایی نکوبید.بدنه -

 وئیچ را معرض تماس با آب قرار ندهید.س -

 سی استفاده نکنید.یهای مغناطاز جاسوئیچی -

ای که های صوتی، رایانه شخصی، تلویزیون یا هر وسیلهسوئیچ را نزدیک سیستم -

 کند قرار ندهید.میدان مغناطیسی تولید می

وسائل کنند، مانند تلفن همراه، می ساطعسوئیچ را از وسائلی که امواج مغناطیسی  -

 سیم و تجهیزات فرکانس باال )حتی تجهیزات پزشکی( دور کنید.بی

 های آلتراسونیک یا مشابه آن شست و شو ندهید.سوئیچ را با شوینده -

 های با حرارت یا رطوبت باال قرار ندهید.سوئیچ را در محل -

  واحد کنترلیکد شناسائی ثبت شده در اگر موتور طوری طراحی شده است که 

برای اطالعات بیشتر در نشود.  روشن ،با کد شناسائی سوئیچ یکسان نباشد یزرایموبیال

 مراجعه کنید. "ایموبیالیزر"ی استفاده از سوئیچ به بخش مورد نحوه

 ]در صورتی که سیستم  ]ی امنیتیبرای خودروهای مجهز به سیستم هشدار دهنده

 است به نکات زیر توجه کنید. "فعال"ی امنیتی هشدار دهنده

 مراجعه کنید.  64-1ی در صفحه "ی امنیتیسیستم هشدار دهنده"به بخش 

توسط سوئیچ، ها بدراگر ی امنیتی فعال است، سیستم هشدار دهنده در زمانی که -

د، صدای زنگ سیستم هشدار نی قفل مرکزی باز شویا دکمه و ی قفل داخلیدکمه

 شآید.به صدا در می

اگر برای قفل است،  "فعال"امنیتی در حالت ی حتی وقتی سیستم هشدار دهنده -

کردن در، از سیستم ورود بدون سوئیچ یا سیستم عملکرد بدون سوئیچ استفاده 

 .شودفعال نمیی امنیتی هشدار دهندهنشده باشد، سیستم 
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 سرقت( ضد استارت)سیستم  ایموبیالیزر

ی کار ز نحوهبرای اطالع ا ]های مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچخودرو در[

سیستم عملکرد بدون "های مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ، به بخش خودرو

 مراجعه کنید. 11-1ی در صفحه "سرقت( ضد استارت)سیستم ایموبیالیزر سوئیچ: 

به منظور  ایموبیالیزر ]های مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچخودرو به استثناء[

چنانچه هدف این سیستم این است که شده است. کاهش احتمال سرقت خودرو طراحی 

ی قادر وئیچس. تنها موتور روشن نخواهد شد، کنیداستارت زدن با سوئیچ دیگری اقدام به 

  است موتور را روشن کند که برای ایموبیالیزر همان خودرو شناسائی شده باشد.

 توجه

 شناسائی شده یچ شده را از سوئدر حاالت زیر، خودرو قادر نیست کد شناسائی ثبت

 د. شونمیروشن دریافت کند و موتور  وبرای خودر

شیء مغناطیسی در تماس باشد یک زمانی که سوئیچ با جاسوئیچی یا فلز دیگر یا  -

 (A)نوع 

 (Bزمانی که بخش فلزی سوئیچ با سوئیچ دیگری در تماس باشد )نوع  -

گر )حتی سوئیچ دی ایموبیالیزر مجهز به هایی سوئیچ با سوئیچزمانی که بدنه -

 (Cخودروهای دیگر( نزدیک باشد )نوع 

های دیگر را از سوئیچ خودرو دور کنید. سپس برای در چنین حاالتی، اجسام یا سوئیچ

میتسوبیشی موتورز  عاملیت مجازنشد با یک موتور روشن استارت مجدد اقدام کنید. اگر 

 تماس بگیرید.
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 میتسوبیشی  عاملیت مجازدر اسرع وقت با یک  هایتان را گم کردید،اگر یکی از سوئیچ

های آن را به برای گرفتن سوئیچ اضافه، خودرو و تمامی سوئیچ موتورز تماس بگیرید.

واحد کنترلی ها باید مجدد در میتسوبیشی موتورز ببرید. تمام سوئیچ عاملیت مجاز

 ثبت کند. سوئیچ مختلف را  1تواند تا میایموبیالیزر ثبت شوند. ایموبیالیزر 

 احتیاط 

  ای را اضافه و کم نکنید. ممکن است عملکرد قطعه ایموبیالیزربه سیستم

 را دچار مشکل کنید. ایموبیالیزر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *سوئیچسیستم ورود بدون 

 ریموت کنترلی عقب، دکمه درب صندوقو  هادرببرای قفل کردن یا باز کردن تمامی 

 کرد. باز و جمعهای بیرونی را نیز آیینهتوان را فشار دهید. حتی می

 

 ی قفل کردندکمه -1

 ی باز کردندکمه -2

 چراغ نمایشگر -3

 قفل کردن

عقب قفل خواهند شد.  درب صندوقو  هادرب(. تمامی 1را فشار دهید ) LOCKی دکمه

های راهنما یک بار چشمک عقب قفل شد، چراغ درب صندوقو  هادربزمانی که تمامی 

 زنند.می
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 جهتو

  ی باشد، دو بار متوالی فشردن دکمهمی ایمنیدر خودروئی که مجهز به سیستم قفل

در  "تنظیم سیستم"شود. )به بخش می ایمنیقفل منجر به فعال شدن سیستم قفل 

 مراجعه کنید.( 33-1ی صفحه

 باز کردن

عقب قفل خواهند  درب صندوقو  هادرب(. تمامی 2را فشار دهید )  UNLOCKی دکمه

های راهنما یک بار عقب قفل شد، چراغ درب صندوقو  هادربد. زمانی که تمامی ش

ی چراغ زمانی باز شوند که دکمه ،عقب درب صندوقو  هادرباگر  زنند.چشمک می

 استثناء)به عقب سقفی ی چراغ باشد یا دکمه "DOOR"جلو در حالت سقفی 

 خودرو سقفی( باشد، چراغ •)در حالت وسط ( هستندسایبان مجهز به خودروهایی که 

بسته به  زنند.های راهنما دو بار چشمک میشود و چراغثانیه روشن می 11برای حدود 

را نیز طوری تنظیم کرد که برای مدت و موقعیت های عقب توان چراغمدل خودرو، می

ی در صفحه "آمدخوشتجهیزات و کنترل: چراغ "ثانیه روشن شوند. به بخش  33تقریبی 

 مراجعه کنید. 3-03

 توجه

  و  هادربتوان عمل باز کردن می، ایمنیهای مجهز به سیستم قفل خودرو به استثناء

 ریک باUNLOCK (2 )ی عقب را طوری تنظیم کرد که زمانی که دکمه درب صندوق

 هادربانجام شود، باقی اگر این تنظیم  باز شود. درب سمت رانندهشود تنها فشرده می

دو بار متوالی  UNLOCKی شوند که دکمهعقب تنها زمانی باز می قدرب صندوو 

ی در صفحه "عقب درب صندوقو  هادربتنظیمات باز کردن "به بخش  فشرده شود.

 مراجعه کنید.  1-1

 شود.( روشن می3ایی فشرده شود، چراغ نشانگر )هر بار که دکمه 

 ریموت کنترلی فشردن دکمهبا ی آیینه، کنندهی جمعدر خودروهای مجهز به دکمه، 

های نهی، آیسیستم ورود بدون سوئیچدر نوع  ها،بقفل کردن یا باز کردن دربه منظور 

-آیینهاستارت زدن و رانندگی: "به بخش شوند. باز یا بسته می خودکاربه طور  بیرونی

 مراجعه کنید.  16-6ی در صفحه "های بیرونی

 یاگر دکمهUNLOCK  (2) عقب بعد از  درب صندوقیا  هادربیکی از  فشرده شود و

 د.نشومجدد قفل می هادرب خودکارد، به طور وثانیه باز نش 33حدود 

 عاملیت یک ، با برای اطالعات بیشتر .را به طرق زیر تغییر داد کارکردهاتوان این می

در خودروهای مجهز به سیستم ارتباط  تماس بگیرید. میتسوبیشی موتورز مجاز

تنظیمات را اعمال کرد. برای  ،نمایشی صفحه به کمکتوان می(، MMCS) چندگانه

 جزئیات، به دفترچه راهنمای جداگانه این بخش مراجعه کنید. 

 توان تغییر داد.را می خودکارزمان قفل شدن مجدد  -

توان طوری تنظیم کرد که تنها در های راهنما( را میعمل تائید )چشمک زدن چراغ -

 عقب صورت بگیرد. درب صندوقو  هادربز شدن زمان قفل یا با

عقب  درب صندوقو ها دربی قفل شدن یا باز شدن عمل تائید )که نشان دهنده -

 توان غیرفعال کرد.های راهنما است( را میتوسط چشمک زدن چراغ

 توان تغییر داد.های راهنما را در عمل تایید را میتعداد چشمک زدن چراغ -

 یمنیاعملکرد سیستم قفل 

کنترل ریموت سیستم را به کمک این توان ، میایمنیسیستم قفل  مجهز به در خودروی

  مراجعه کنید(. 1-33ی در صفحه "ایمنیسیستم قفل "کرد )به بخش  فعال
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 ی آیینه (کنندهی جمعهای مجهز به دکمهخودروهای بیرونی )در آیینهعملکرد 

 بستن

، LOCK (1)ی عقب به کمک دکمه درب صندوقو  هادربثانیه بعد از قفل کردن  33تا 

 .جمع شوند بیرونیهای را سریعاً دو مرتبه بفشارید تا آیینه LOCKی دکمه

 باز کردن

  UNLOCKیدکمهعقب به کمک  درب صندوقو  هادربثانیه بعد از باز کردن  33تا 

به حالت اولیه  بیرونیهای را سریعاً دو مرتبه بفشارید تا آیینه  UNLOCKیدکمه(، 2)

 برگردند.

به آن اشاره شد، از ابتدا به این گونه تنظیم نشده در باال  بیرونی کههای آیینه عملکرد

استارت زدن و "بخش های بیرونی، به است. برای اطالع از چگونگی تنظیم  عملکرد آیینه

 مراجعه کنید.  16-6ی در صفحه "بیرونیهای رانندگی: آیینه

 میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.  عاملیت مجازشتر، با یک برای جزئیات بی

نمایش ی توان از صفحه(، میMMCSدر خودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه )

، به دفترچه راهنمای جداگانه بیشتر استفاده کرد تا تنظیمات را تغییر داد. برای جزئیات

 این بخش مراجعه کنید. 

 

 

 

 توجه

  کند:سوئیچ در حاالت زیر عمل نمیسیستم ورود بدون 

 باقی مانده باشد. استارت مغزی سوئیچسوئیچ در  -

 عقب باز باشد. درب صندوقیا  هادربیکی از  -

  کند. با این حال، متر از خودرو کار می 6ی تقریبی در فاصله ریموت کنترلسوئیچ

تگاه پخش ، یا ایسنیروگاه برقممکن است در نزدیکی  ریموت کنترلی کاری محدوده

 رادیو/تلویزیون تغییر کند.

 .اگر یکی از مشکالت زیر پیش آید، ممکن است باطری سوئیچ ضعیف شده باشد 

درب و  هادربی مناسب از خودرو قرار دارد، ولی در فاصله ریموت کنترلسوئیچ  -

 شوند.عقب قفل/باز نمی صندوق

 شود.( کمرنگ است یا روشن نمی3چراغ نشانگر ) -

-میتسوبیشی موتورز مشورت کنید. اگر می عاملیت مجازت بیشتر، لطفاً با یک برای اطالعا

ریموت مراحل تعویض باطری سوئیچ "به بخش خواهید باطری را خودتان تعویض کنید، 

 مراجعه کنید. 1-1ی در صفحه "کنترل

  شما گم شد یا مشکلی پیدا کرد، برای گرفتن یک سوئیچ  ریموت کنترلاگر سوئیچ

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. عاملیت مجازیک اضافه با 

  عاملیت مجازدیگری نیز داشته باشید، با یک  ریموت کنترلاگر تمایل دارید که سوئیچ 

برای هر  ریموت کنترلسوئیچ  1میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. تعداد ماکزیمم 

 باشد.خودرو موجود می
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های مجهز به سیستم خودروب )جزء در عق درب صندوقو  هادربتنظیمات باز کردن 

 (ایمنیقفل 

هر بار که تواند در دو حالت زیر تنظیم شود. عقب می درب صندوقو  هادربباز کردن 

-شنیده می بوقیشود، صدای عقب انجام می درب صندوقو  هادربتنظیمات باز کردن 

 گوید.میعقب را  درب صندوقو  هادربشود که به شما شرایط عملکرد باز کردن 

 وضعیت هازنگتعداد 

 شوند.عقب باز می درب صندوقو  هادربتمامی  بوقیک 

 شود.باز می درب سمت رانندهتنها  بوقدو 

 خارج کنید. استارت مغزی سوئیچسوئیچ را از  .1

درب سمت را در حالت خاموش قرار داده، و  های جلو و نور باالکلید مجموعه چراغ .2

 را باز بگذارید. راننده

چنین در ثانیه نگه دارید و هم 13الی  6( را فشار داده و به مدت 1) LOCK ی دکمه .3

 ( را نیز فشار دهید.2) UNLOCK ی این فاصله دکمه

های ، به ترتیب دکمه3ی در مرحله LOCKی ثانیه از فشردن دکمه 13در مدت  .6

LOCK  وUNLOCK .را رها کنید 

 توجه

 در خودروهای مجهز به سیستم ارت( باط چندگانهMMCSمی ،)نمایشی توان از صفحه 

استفاده کرد تا تنظیمات را تغییر داد. برای جزئیات، به دفترچه راهنمای جداگانه این 

 بخش مراجعه کنید.

 ریموت کنترلمراحل تعویض باطری سوئیچ 

قبل از تعویض باطری، الکتریسیته ساکن بدن خود را با تماس با یک شیء فلزی  .1

 د.تخلیه کنی

 باز کنید. ریموت کنترلی سوئیچ ( را از بدنهAپیچ ) .2
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سوئیچ را از سمتی که عالمت میتسوبیشی آن به سمت شما باشد گرفته و به کمک  .3

ی سوئیچ را از وسط بدنه، ایدوشاندهکه آن را با پارچه پدو سو گوشتی یک پیچنوک 

 باز کنید. 

 

 توجه

 به سمت  ی سوئیچ عالمت میتسوبیشی آن حتماًدقت کنید که در هنگام باز کردن بدنه

اش جدا از بدنهاست شما باشد. اگر از جهت برعکس بدنه را باز کنید، سویچ ممکن 

 شود.

 

 

 

 

 

ی سوئیچ جدا کنید. سپس، فرستنده را به روشی که ی از راه دور را از بدنهفرستنده .6

 شرح داده شد باز کنید. 3ی در مرحله

 

 بردارید.باطری قدیمی را  .1
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 آن رو به پائین باشد. (B) باطری جدید را طوری جایگزین کنید که سمت مثبت .4

 

 ی فرستنده را به محکم ببندید.بدنه .0

  ی سوئیچ را به خوبی ببندید.ی سوئیچ قرار داده و بدنهفرستنده را در بدنه .1

 . دیدببنرا و آن  را سر جای خود قرار دهید 2ی ( برداشته شده در مرحلهAپیچ ) .3

کنید تا از صحت کار سوئیچ اطمینان حاصل  آزمایشسیستم ورود بدون سوئیچ را  .13

 کنید.

 توجه

 های لوازم الکترونیکی تهیه کنید.توانید باطری را از فروشگاهشما می 

  ،توانند باطری سوئیچ شما تسوبیشی موتورز هم مییمجاز م هایعاملیتاگر مایل باشید

 را تعویض کنند. 

 

 طاحتیا 

 ی سوئیچ باز است، دقت کنید که آب یا گرد و غبار یا اشیاء زمانی که بدنه

چنین، دقت کنید که به اجزای داخلی سوئیچ همدیگر وارد آن نشوند. 

 دست نزنید.

 
  



 قفل کردن و باز کردن

1-11 

1 

 *بدون سوئیچ عملکردسیستم 

 همراه داشتن اتنها ببتوانید دهد که سیستم عملکرد بدون سوئیچ به شما این امکان را می

عقب را قفل یا باز کنید، موتور را استارت بزنید و  درب صندوقو  هادرب، سوئیچ هوشمند

-چنین سوئیچ این سیستم را میهمرا تغییر دهید.  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور

 سیستم ورود بدون سوئیچ استفاده کرد.  ریموت کنترلتوان به جای سوئیچ 

 33-1ی در صفحه "تم ورود بدون سوئیچسیستم عملکرد بدون سوئیچ: سیس"به بخش 

 مراجعه کنید.

همراه خود داشته باشد. این سوئیچ برای قفل یا باز را  سوئیچ هوشمندراننده باید همواره 

عقب، استارت زدن موتور و کار با خودرو، ضروری است. لذا،  درب صندوقو  هادربکردن 

را  سوئیچ هوشمندل کنید که  و ترک خودرو، اطمینان حاص هادربقبل از قفل کردن 

 همراه خود دارید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اخطار

 ساز قلب یا افرادی که طی جراحی در بدن خود دستگاه باطری ضربان

cardiovascular-defibrillators های اند، نباید نزدیک فرستندهقرار داده

وئی سیستم عملکرد امواج رادی( خودرو بشوند. B( یا داخلی )Aخارجی )

ساز تواند اثرات منفی رو عملکرد دستگاه باطری ضربانبدون سوئیچ می

 داشته باشند. cardiovascular-defibrillatorsقلب یا 
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 اخطار

 ساز قلب یا جدای از دستگاه باطری ضربانcardiovascular-defibrillators ،

ی با سازندگان وسیله از قبل، electromedicalائل هنگام استفاده از دیگر وس

electromedical   تماس حاصل کنید تا از هر گونه آثار منفی ناشی از امواج

 رادیوئی روی این وسائل جلوگیری کنید.

های ممکن سیستم عملکرد بدون سوئیچ را به طرق زیر محدود کنید. توانید عملکردمی

ن سوئیچ به جای سیستم ورود بدون سوئیچ استفاده کرد.( توان از سیستم عملکرد بدو)می

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. عاملیت مجازبا یک لطفاً 

عقب  درب صندوقو  هادربتوانید فعالیت این سیستم را به قفل کردن و باز کردن می -

 محدود کنید. 

 توانید فعالیت این سیستم را به استارت زدن موتور محدود کنید.می -

 توانید سیستم را غیر فعال کنید.می -

 

ها به این صورت فعالیت وقتی تنظیمات سیستم عملکرد بدون سوئیچ انجام شد، فرستنده

 کنند.می

ی خارجی و عقب: فرستنده درب صندوقو  هادربتنها قفل کردن و باز کردن  -

 ی داخلیفرستنده

 ی داخلیاستارت زدن موتور: فرستنده -

 توجه

  کند. در ج الکترومغناطیسی بسیار ضعیفی استفاده میاموابدون سوئیچ از سیستم عملکرد

 شرایط زیر ممکن است سیستم عملکرد بدون سوئیچ به خوبی کار نکند.

ی قوی ساطع کند، از جمله در ئویای در نزدیکی خودرو امواج رادوسیلهزمانی که  -

 ودگاه.، یا ایستگاه پخش رادیو/تلویزیون یا فرنیروگاه برقنزدیکی: 

زمانی که سیستم عملکرد بدون سوئیچ به همراه وسائل ارتباطی مانند تلفن همراه یا  -

 ی شخصی حمل شود.دستگاه رادیو، یا وسائل الکترونیکی مانند رایانه

 سیستم عملکرد بدون سوئیچ در تماس یا پوشش یک شیء فلزی باشد. -

 یت باشد.یک سیستم عملکرد بدون سوئیچ در نزدیکی شما در حال فعال -

 زمانی که باطری سیستم عملکرد بدون سوئیچ ضعیف شده باشد. -

در  ی یا نویز شدید باشد.ئویدر محلی با امواج رادزمانی که سیستم عملکرد بدون سوئیچ  -

عملکرد بدون سیستم "به بخش  اضطراری استفاده نمائید.چنین مواقعی، از سوئیچ 

 کنید.مراجعه  21-1ی در صفحه "عملکرد بدون سوئیچ

 های درون خودرو سیستم عملکرد بدون سوئیچ برای ارتباط با فرستندهجائی که از آن

شوند. زمان عدم کارکرد سیستم هم ضعیف میحتی در  هاباطریکند، سیگنال دریافت می

باشد. زمانی که باطری ضعیف شد، سال می 3تا  1عمر باطری، بسته به میزان کارکرد، بین 

 میتسوبیشی موتورز مراجعه کنید.  عاملیت مجاز برای تعویض به یک

 افت یدرکند، جائی که سیستم عملکرد بدون سوئیچ به طور مداوم سیگنال دریافت میاز آن

باطری شود. سوئیچ را نزدیک تلویزیون،  ضعیف شدنتواند باعث شدید میرادیوئی موج 

  ی شخصی یا دیگر لوازم الکترونیکی قرار ندهید.رایانه
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 ی کاری سیستم عملکرد بدون سوئیچدهمحدو
ی کاری سیستم عملکرد بدون خود دارید، وارد محدوده هرا همرا سوئیچ هوشمنداگر شما 

و  درب سمت راننده یا درب سمت کمک رانندهی قفل شدن/باز شدن سوئیچ شوید، دکمه

ی کد شناسائرا فشار دهید،  عقب درب صندوقی باز شدن ی قفل شدن یا دکمهدکمه

 شود.سوئیچ شما شناخته می

درب و  هادرب توانیدمیتنها شما اگر کد شناسائی سوئیچ و خودروی شما یکسان باشد، 

وضعیت کلید خاموش/روشن عقب را قفل یا باز کنید، موتور را استارت بزنید و  صندوق

 را تغییر بدهید. موتور

 
 

 توجه

 شدن است و یا امواج  اگر باطری سیستم عملکرد بدون سوئیچ در حال ضعیف

ی کاری ممکن الکترومغناطیسی یا نویز شدید در محیط اطراف وجود دارد، محدوده

 است کمتر شود و عملکرد سیستم ممکن است مختل گردد.
 عقب درب صندوقو  هادربی کاری قفل کردن/باز کردن محدوده

درب و  سمت راننده دربسانتیمتر از قفل  03ی به فاصلهی کاری به طور تقریبی محدوده

 باشد. میعقب  درب صندوقی باز شدن ی قفل شدن یا دکمهدکمهو  سمت کمک راننده

 

 راستای حرکت رو به جلو:  *

 ی کاریمحدوده:  

 توجه

  عقب تنها در صورتی ممکن است که  درب صندوقو  هادربقفل کردن و باز کردن

 ی کاری باشد.در محدوده سوئیچ هوشمند

 نزدیک باشید، ممکن است سیستم خیلی عقب  درب صندوقیا  شیشهجلو،  براگر به د

  به خوبی کار نکند.
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  ی قفل شدن/باز شدن سانتیمتری از دکمه 03ی در فاصله سوئیچ هوشمندحتی اگر

ی باز شدن ی قفل شدن یا دکمهو دکمه درب سمت راننده یا درب سمت کمک راننده

دیک به زمین یا در ارتفاع خیلی باال باشد، ممکن عقب باشد، اما خیلی نز درب صندوق

 است سیستم درست کار نکند.

  شخصی که حتی سوئیچ را به همراه ی کاری باشد، در محدوده سوئیچ هوشمنداگر

درب سمت راننده یا درب سمت ی قفل شدن/باز شدن تواند با فشردن دکمهندارد می

و  هادربعقب،  درب صندوقشدن ی باز ی قفل شدن یا دکمهو دکمه کمک راننده

 عقب را قفل یا باز کند. درب صندوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 ی کاری استارت زدن موتورمحدوده

 باشد.ی کاری در داخل خودرو میمحدوده

 

 راستای حرکت رو به جلو:  *

 ی کاریمحدوده:  

 توجه

 جعبه د مانند ی کوچکی باشدر محفظهولی ی کاری باشد، حتی اگر سوئیچ در محدوده

یا در فضای صندوق  هادربی دارنده، فضای نگهکنسول میانی داشبوردداشبورد، روی 

مقدور  وضعیت کلید خاموش/روشن موتوراستارت زدن یا تغییر عقب، ممکن است 

 نباشد.

  بیرون  سوئیچ هوشمندنزدیک باشید، ممکن است حتی اگر  شیشهاگر خیلی به در یا

 استارت زده شود.خودرو هم باشد موتور 
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 کار با سیستم عملکرد بدون سوئیچ
 عقب درب صندوقو  هادربقفل کردن 

درب سمت راننده  کردنی قفل کردن/باز اگر دکمه، سوئیچ هوشمند همراه داشتنهنگام 

( را در Bعقب ) درب صندوقی قفل کردن (، یا دکمهA) یا درب سمت کمک راننده

راهنما یک مرتبه های چراغ و عقب قفل درب صندوقو  هادربی کاری بفشارید، محدوده

درب ، قفل مرکزی، هادربقفل کردن/باز کردن: "چنین به بخش هم زنند.چشمک می

 مراجعه کنید. 63-1و  30-1، 36-1ی در صفحه "عقب صندوق

 
 توجه

 درب و  هادربی آیینه، زمانی که تمامی کنندهی جمعدر خودروهای مجهز به دکمه

به  بیرونیهای شوند، آیینهعقب به کمک عملکردهای بدون سوئیچ قفل می دوقصن

 شوند.جمع می خودکار طور

 مراجعه کنید. 16-6ی در صفحه "بیرونیهای استارت زدن و رانندگی: آیینه"به بخش 

 
  ی باشد، دو بار متوالی فشردن دکمهمی ایمنیدر خودروئی که مجهز به سیستم قفل

ی قفل (، یا دکمهA) درب سمت راننده یا درب سمت کمک رانندهاز کردن قفل کردن/ب

شود. )به می ایمنی( منجر به فعال شدن سیستم قفل Bعقب ) درب صندوقکردن 

 مراجعه کنید.( 33-1ی در صفحه "تنظیم سیستم"بخش 

 کند:سیستم بدون سوئیچ در شرایط زیر کار نمی 

 داخل خودرو باشد. سوئیچ هوشمند -

 عقب باز یا نیمه باز باشد. درب صندوقیا  هادرباز یکی  -

 نباشد. OFFدر حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور -

  

 سمت کمک راننده: بسمت راننده و در بل کردن/باز کردن درهای قفدکمه

 های درب صندوق عقب:دکمه
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 ی توان از دکمهمیOPEN درب صندوق ( عقبC برای اطمینان حاصل کردن از )

ی عقب در فاصله درب صندوق OPENی دکمهدرست قفل شدن خودرو استفاده کرد. 

 ار دهید.ثانیه از قفل کردن فش 3

 ی اگر دکمهOPEN درب و  هادربثانیه فشار داده شود،  3به مدت عقب  درب صندوق

 شوند.عقب باز می صندوق

 توان میرا خودرو اطمینان حاصل کرد دن بوقفل  ازتوان مدت زمانی که حین آن می

ر دتماس بگیرید. میتسوبیشی موتورز  عاملیت مجازبرای اطالعات بیشتر، با تغییر داد. 

ی نمایش توان از صفحه(، میMMCSخودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه )

، به دفترچه راهنمای بیشتر استفاده کرد تا تنظیمات را اعمال کرد. برای جزئیات

 جداگانه این بخش مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 عقب درب صندوقو  هادربباز کردن 

درب سمت راننده ی قفل کردن/باز کردن دکمه، اگر سوئیچ هوشمندهنگام همراه داشتن 

( را در Bعقب ) درب صندوقی قفل کردن (، یا دکمهA) یا درب سمت کمک راننده

چراغ ی اگر دکمهشوند. عقب قفل می درب صندوقو  هادربی کاری بفشارید، محدوده

ه )به جز خودروهایی کچراغ سقفی عقب ی باشد یا دکمه "DOOR"در حالت سقفی جلو 

ثانیه  11( باشد، چراغ قسمت جلو برای حدود •( در حالت وسط )هستندسایبان مجهز به 

ی قفل کردن/باز کردن اگر دکمه زنند.های راهنما دو بار چشمک میشود و چراغروشن می

درب یا  هادربفشار داده شود و یکی از  درب سمت راننده یا درب سمت کمک راننده

شوند. مجدد قفل می هادرب خودکارثانیه باز نشد، به طور  33ی عقب در فاصله صندوق

در  "عقب درب صندوق، قفل مرکزی، هادربقفل کردن/باز کردن: "چنین به بخش هم

 مراجعه کنید. 63-1و  30-1، 36-1 یصفحه

 
  

 سمت کمک راننده: بسمت راننده و در بهای قفل کردن/باز کردن دردکمه
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 توجه

 درب و  هادربی آیینه، زمانی که تمامی کنندهی جمعدر خودروهای مجهز به دکمه

 به طوربیرونی های شوند، آیینهبدون سوئیچ باز می سیستمعقب به کمک  صندوق

 گردند.به حالت اولیه برمی خودکار

 عملکرد سیستم بدون توان ، میایمنیهای مجهز به سیستم قفل خودرو به استثناء

درب سمت ی قفل کردن/باز کردن زمانی که دکمهسوئیچ را طوری تنظیم کرد که 

به  ،اگر تنظیمات عملکرد باز شود. درب سمت رانندهشود تنها میفشار داده  راننده

ی قفل کردن/باز کردن صورت توضیح داده شده در باال صورت بگیرد، هنگامی که دکمه

عقب باز  درب صندوقو  هادربدو بار متوالی فشرده شود، تمامی  درب سمت راننده

ی در صفحه "عقب صندوقدرب و  هادربتنظیمات باز کردن ". به بخش  شوند.می

 مراجعه کنید. 33-1

 کند:سیستم عملکرد بدون سوئیچ در شرایط زیر کار نمی 

 داخل خودرو باشد. سوئیچ هوشمند -

 عقب باز یا نیمه باز باشد. درب صندوقیا  هادربیکی از  -

 نباشد. OFFدر حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور -

 ی از قفل شدن به کمک دکمه ثانیه بعد 3تا عقب  درب صندوقو  هادربOPEN  درب

 شوند. عقب باز نمی صندوق

 توان توان از قفل بودن خودرو اطمینان حاصل کرد را میمدت زمانی که حین آن می

میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. در  عاملیت مجازتغییر داد. برای اطالعات بیشتر، با 

ی نمایش توان از صفحه(، میMMCSخودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه )

استفاده کرد تا تنظیمات را اعمال کرد. برای جزئیات، به دفترچه راهنمای جداگانه این 

 بخش مراجعه کنید.

  عاملیت یک با لطفاً توان تنظیم کرد. را می خودکارزمان بین باز شدن و قفل شدن

تم ارتباط مشورت کنید. در خودروهای مجهز به سیسمیتسوبیشی موتورز  مجاز

ی نمایش تنظیمات را اعمال کرد. برای صفحه به کمکتوان (، میMMCSچندگانه )

 جزئیات، به دفترچه راهنمای جداگانه این بخش مراجعه کنید.

 تائید عملکرد هنگام قفل کردن و باز کردن

تنها زمانی روشن  سقفیچراغ گونه بررسی کرد. با این حال، صحت عملکرد را اینتوان می

چراغ سقفی ی باشد یا دکمه "DOOR"در حالت چراغ سقفی جلو ی دکمهشود که یم

هنگام  ( باشد.•( در وضعیت وسط )هستندسایبان مجهز به )به جز خودروهایی که عقب 

برای  سقفیچراغ هنگام باز شدن  زنند.های راهنما یک بار چشمک میچراغ قفل کردن

  زنند.دو بار چشمک می های راهنماثانیه روشن و چراغ 11حدود 
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 توجه

 عاملیت مجازیک برای اطالعات بیشتر، با توان به این صورت تغییر داد. را می کردهاعمل 

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. 

ی توان از صفحه(، میMMCSدر خودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه )

زئیات، به دفترچه راهنمای نمایش استفاده کرد تا تنظیمات را اعمال کرد. برای ج

 جداگانه این بخش مراجعه کنید.

های راهنما( را تنها برای زمان قفل شدن یا توان عمل تائید )چشمک زدن چراغمی -

 باز شدن خودرو تنظیم کرد.

 های راهنما( را غیرفعال کرد.توان عمل تائید )چشمک زدن چراغمی -

 تغییر داد.را در عمل تائید  های راهنماهای چراغتوان تعداد چشمک زدنمی -

 ایمنیعملکرد سیستم قفل 

ی قفل توان این سیستم را به کمک دکمهدارد، می ایمنیدر خودرویی که سیستم قفل 

درب  LOCKی یا دکمه درب سمت راننده یا درب سمت کمک رانندهکردن/باز کردن 

مراجعه  33-1ی در صفحه "ایمنیسیستم قفل "عقب تنظیم کرد )به بخش  صندوق

 کنید(.

 

 

 

 

 

 

 سرقت( ضد استارت)سیستم  ایموبیالیزر

به منظور کاهش احتمال سرقت خودرو طراحی شده است. هدف این سیستم  ایموبیالیزر

این است که در صورت استارت زدن نامعتبر، خودرو را ساکن نگه دارد. از دید سیستم 

ی خودرو صورت یچ ثبت شده، استارت زدنی معتبر است که تنها توسط سوئکنندهساکن

 گیرد. 

های خودروی شما ثبت برای تمامی سیستمهای همراه خودروی جدید شما تمامی سوئیچ

 مراجعه کنید. 13-1ی در صفحه "کلید خاموش/روشن موتور". به بخش شده است

 توجه

 میتسوبیشی  عاملیت مجازهایتان را گم کردید، در اسرع وقت با یک اگر یکی از سوئیچ

های آن را به وتورز تماس بگیرید. برای گرفتن سوئیچ اضافه، خودرو و تمامی سوئیچم

 کنترلیها باید مجدد در واحد میتسوبیشی موتورز ببرید. تمام سوئیچ عاملیت مجاز

 سوئیچ مختلف را ثبت کند.  6تواند تا میایموبیالیزر ثبت شوند.  ایموبیالیزر
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 کلید خاموش/روشن موتور

موتور روشن نخواهد شد مگر اینکه از سوئیچ جلوگیری از دزدیده شدن خودرو،  به منظور

اگر  موتور(. ایموبیالیزر)عملکرد  هوشمند شناسائی شده برای همان خودرو استفاده شود

چنین، به بخش توانید موتور را استارت بزنید. همهمراه شماست، می سوئیچ هوشمند

 مراجعه کنید. 23-6و  22-6ی در صفحه "ن موتوراستارت زدن و رانندگی: استارت زد"

 

 احتیاط 

  ،چراغ نشانگراگر در سیستم عملکرد بدون سوئیچ مشکلی پیش بیاید (A )

و در  در این شرایط هرگز خودرو را نرانیدزند. به رنگ نارنجی چشمک می

 .میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید عاملیت مجازاسرع وقت با یک 

 

 

 احتیاط 

  راحت و روان نیست و به نظر می کلید خاموش/روشن موتورعملکرد اگر-

مشکلی دارد، از سوئیچ استفاده نکنید و در اسرع وقت با یک رسد که 

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. عاملیت مجاز

 توجه

  کلید را کامالً فشار دهید، اگر کلید تا انتها، کلید خاموش/روشن موتورهنگام استفاده از 

فشرده نشده باشد ممکن است موتور استارت زده نشود یا وضعیت کلید خاموش/روشن 

شود، نیازی نیست  هفشار دادبه درستی  کلید خاموش/روشن موتوراگر موتور تغییر نکند. 

 نگه دارید. فشردهکه آن را 

 و کارکردهایش وضعیت کلید خاموش/روشن موتور
OFF 

در هر  دسته دندهزمانی که خاموش است.  وتورکلید خاموش/روشن مچراغ نشانگر روی 

توان را نمی وضعیت کلید خاموش/روشن موتور( باشد CVT)پارک( ) "P"جز حالت  حالتی

 قرار داد.  OFFدر حالت 
ACC 

کلید چراغ نشانگر روی توانند کار کنند. سیستم صوتی و دیگر وسائل الکتریکی می

 ت.به رنگ نارنجی روشن اس خاموش/روشن موتور

ON 
 کلید خاموش/روشن موتورتوانند کار کنند. چراغ نشانگر روی تمامی وسائل الکتریکی می

  شود. به رنگ سبز روشن است. وقتی موتور روشن شود، چراغ نشانگر خاموش می



 قفل کردن و باز کردن

1-21 

1 

 توجه

  برای استارت زدن موتور، کد شناسایی که باشد. می ایموبیالیزرخودروی شما مجهز به

 مطابقت داشته باشد. واحد کنترلی ایموبیالیزرکد با فرستد باید میدرون سوئیچ  فرستنده

 مراجعه کنید. 11-1ی در صفحه "سرقت( ضد استارت)سیستم ایموبیالیزر  "به بخش 

 وضعیت کلید خاموش/روشن موتورتغییر 

( M/T) کالچ( یا پدال CVTرا بدون فشردن پدال ترمز ) کلید خاموش/روشن موتوراگر 

، OFF ،ACC،  ONرا به ترتیب  وضعیت کلید خاموش/روشن موتورتوانید میفشار دهید، 

OFF .تغییر دهید 

 
 
 

 

 احتیاط 

 را در حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور، کندوقتی موتور کار نمی

OFF  .را برای مدت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتورزمانی که قرار دهید

قرار دهید،  ACCیا  ONدر وضعیت طوالنی در شرایط کار نکردن موتور 

ممکن است باطری تخلیه و استارت مجدد و قفل کردن یا باز کردن غربیلک 

 شود.فرمان غیر ممکن می

  ،بعد شود. در حافظه ثبت می کلیدوضعیت فعلی وقتی باطری متصل نیست

شود. انتخاب می خودکاراز اتصال مجدد باطری، وضعیت ثبت شده  به طور 

وضعیت کلید دقت کنید که ، برای تعمیر یا تعویض کردن باطری قبل از جدا

اگر هنگام اتصال باطری  قرار دهید. OFFرا در حالت  خاموش/روشن موتور

در چه حالتی بوده است،  وضعیت کلید خاموش/روشن موتوردانید که نمی

 دقت کنید.

  وضعیت کلید توان نمی نباشدداخل خودرو در  سوئیچ هوشمنداگر

تغییر داد.  ACCیا  ONبه وضعیت  OFFرا از وضعیت  /روشن موتورخاموش

ی کاری برای استارت زدن سیستم عملکرد بدون سوئیچ: محدوده"به بخش 

 14-1ی در صغحه "وضعیت کلید خاموش/روشن موتورموتور و تغییر 

 مراجعه کنید.

 ACC قطع خودکار نیروی برق در وضعیت

سیستم صوتی و دیگر برق  خودکار، به طور ACCضعیت دقیقه کار در و 33بعد از حدود 

فشار داده شود، برق این  کلید خاموش/روشن موتورشود. زمانی که لوازم الکتریکی قطع می

 گردد.وسائل مجدد تامین می
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 را به این صورت تغییر داد: کارکردهاتوان می 

 دقیقه تغییر داد. 43به توان میشود را میقطع به طور خودکار برق که  رازمانی  -

 را غیرفعال کرد. خودکار توان سیستم قطع برقمی -

در خودروهای میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.  عاملیت مجازبرای جزئیات بیشتر، با یک 

ی نمایش استفاده کرد تا توان از صفحه(، میMMCSمجهز به سیستم ارتباط چندگانه )

به دفترچه راهنمای جداگانه این بخش مراجعه  تنظیمات را اعمال کرد. برای جزئیات،

 کنید.

 سازی هشدارفعال

کاهش احتمال سرقت خودرو یا عملکرد اتفاقی سیستم عملکرد بدون سوئیچ،  به منظور

به راننده هشدار  منظوره چندی اطالعات ی نمایش در صفحهصفحهو  (ربازر )بوق هشدا

را بررسی کنید. اگر خطائی در  چ هوشمندسوئیاگر هشداری داده شد، خودرو و  دهند.می

اگر یکی از هشدارهای زیر  شود.سیستم عملکرد بدون سوئیچ رخ دهد نیز هشدار داده می

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. عاملیت مجازفعال شد، با یک 

 

 

 خطائی در سیستم عملکرد بدون سوئیچ وجود دارد.

 

 باشد.ضعیف می سوئیچ هوشمندباطری 

 

قرار دهید و  OFFرا در حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور

اگر هشدار برطرف نشد، خطایی در  موتور را مجدد استارت بزنید.

عاملیت سرقت( وجود دارد. با یک  ضد استارت)سیستم  ایموبیالیزر

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. مجاز

توان هشدار را رد درست انجام شود میشود، اما اگر عملکدر شرایط زیر، هشداری فعال می

 برطرف کرد.

  و خودرو مطابقت ندارد. سوئیچ هوشمندکد شناسائی 

 

ی ممکن است شما سوئیچ دیگری را به همراه دارید یا خارج محدوده

 کاری باشید.

-1ی در صفحه "سوئیچ هوشمند وجود بر نظارتسیستم "به بخش 

 مراجعه کنید. 22

 درب سمت راننده یا درب سمت کمک ی قفل کردن/باز کردن دکمه با وجود فشار دادن

 شوند.عقب باز نمی درب صندوقو  هادربعقب،  درب صندوق LOCKی ، یا دکمهراننده

 

-1ی در صفحه "سوئیچجا ماندن سیستم پیشگیری از "به بخش 

 مراجعه کنید. 22

 

ی صفحهدر  "هادربسیستم پیشگیری از نیمه باز ماندن "به بخش 

 مراجعه کنید. 1-22

 

 وضعیت کلید خاموش/روشن موتورسیستم یادآوری "به بخش 

OFF" مراجعه کنید. 22-1ی در صفحه 
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 سوئیچ هوشمند وجود بر نظارتسیستم 

 
اگر بعد از باز کردن یکی از پارک باشد،  OFF تیوضعجز  تییوضعزمانی که خودرو در هر 

بازر )بوق شود و ، در را ببندید، هشداری نمایش داده میندسوئیچ هوشمو درآوردن  هادرب

 شود.مرتبه شنیده می 6 هشدار(

 توجه

  بر نظارتبدون باز کردن در خارج کنید، سیستم  شیشهرا از راه  سوئیچ هوشمنداگر 

 کند.کار نمی سوئیچ هوشمند وجود

 بدون باز  شیشهاه را از ر سوئیچ هوشمندتوان تنظیمات را طوری انجام داد که اگر می

برای  کند.کار  سوئیچ هوشمند وجود بر نظارتسیستم باز هم کردن در خارج کنید، 

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. عاملیت مجازاطالعات بیشتر با یک 

 کد شناسائی ی کاری استارت زدن موتور باشد، اگر در محدوه سوئیچ هوشمنداگر  حتی

برای مثال به علت محیط اطراف یا یکسان نباشد،  مندسوئیچ هوشخودرو با کد شناسائی 

 فعال شود. ممکن است هشدارشرایط الکترومغناطیسی، 

 

 

 

 

 سوئیچ از جا ماندنگیری سیستم پیش

 
درب و  هادربباشد، اگر تمامی  OFFدر وضعیت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتوروقتی 

ببندید و سعی کنید که مانده است باقی در خودرو که  سوئیچ هوشمندعقب را با  صندوق

و  درب سمت رانندهی قفل کردن/باز کردن دکمه عقب را با فشردن درب صندوقو  هادرب

عقب قفل کنید هشداری در  درب صندوق LOCKی ، یا دکمهدرب سمت کمک راننده

-آید و نمیثانیه به صدا در می 3برای  بازر )بوق هشدار(شود و صفحه نمایش نمایان می

 عقب را قفل کنید. درب صندوقو  هادربتوانید 

 توجه

  همراه شماست.  سوئیچ هوشمند، هادرباطمینان حاصل کنید که قبل از قفل کردن

را در خودرو جا گذارید، ممکن است که بسته به محیط اطراف  سوئیچ هوشمندحتی اگر 

 قفل شوند. هادربسیم، های بیو شرایط سیگنال

 هادربباز ماندن  نیمهگیری از سیستم پیش

 
ی اگر سعی کنید با دکمهباشد،  OFFدر وضعیت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتوروقتی 

درب  LOCKی ، یا دکمهدرب سمت کمک رانندهو  درب سمت رانندهقفل کردن/باز کردن 

بازر )بوق شود و هشداری در صفحه نمایش نمایان می ،را قفل کنید هادربعقب  صندوق

عقب را قفل  درب صندوقو  هادربتوانید آید و نمیثانیه به صدا در می 3برای  (هشدار

 کنید.
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  کلید خاموش/روشن موتور OFFوضعیت سیستم یادآوری 

 
باشد، اگر تمامی  OFFدر هر حالتی جز حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتورزمانی که 

عقب  درب صندوقو  هادربکه  ببندید و سپس سعی کنیدعقب را  درب صندوقو  هادرب

، یا درب سمت کمک رانندهو  درب سمت رانندهی قفل کردن/باز کردن را با فشردن دکمه

و شود میهشداری در صفحه نمایش نمایان عقب قفل کنید،  درب صندوق LOCKی دکمه

عقب را  درب صندوقو  هادربتوانید آید و نمیثانیه به صدا در می 3برای  بازر )بوق هشدار(

 قفل کنید.

 قفل غربیلک فرمان
 قفل کردن

را در وضعیت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتوررا فشار دهید تا  کلید خاموش/روشن موتور

OFF .را باز کنید. هادربیکی از  قرار دهید 

 باز کردن

 استفاده کنید. توانید برای باز کردن غربیلک فرمان قفل شدههای زیر میاز روش

 قرار دهید. ACCرا در حالت  خاموش/روشن موتور وضعیت کلید -

 موتور را استارت بزنید. -

 

 احتیاط 

  ،ی را باز نکنید و دکمه هادرباگر موتور در حین رانندگی متوقف شدهUNLOCK 

را نفشارید تا خودرو در یک محل ایمن متوقف شود. در  ریموت کنترلروی سوئیچ 

 قفل و هدایت خودرو غیر ممکن گردد. غیر این صورت ممکن است غربیلک فرمان

  وضعیت داشت،  بکسلنیاز به  . اگر خودروبرداریدهنگام ترک خودرو، سوئیچ را

 قرار دهید تا غربیلک فرمان قفل نشود. ACCرا در حالت کلید خاموش/روشن 

 توجه

 وضعیت کلید خاموش/روشن موتورزیر در  موارد انجام OFF شدن غربیلک قفل  باعث

 شود.میفرمان 

 عقب( را قفل یا باز کنید. درب صندوق)به غیر از  هادربیکی از  -

عقب را با سیستم ورود یا سیستم عملکرد بدون سوئیچ قفل  درب صندوقو  هادرب -

ی ی نمایش در صفحهشود، هشداری روی صفحهزمانی که غربیلک فرمان قفل نمی کنید.

-که غربیلک فرمان را به آهستگی می شود. در حالیمنظوره نشان داده می چنداطالعات 

 را مجدد فشار دهید. کلید خاموش/روشن موتورچرخانید 

 
 استارت زدن و خاموش کردن موتور

 نکاتی در رابطه با استارت زدن

  تواند باشد.در هر حالتی می وضعیت کلید خاموش/روشن موتوربرای استارت زدن موتور  
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  ثانیه  11ها شود، استارت زدن موتور برای حدود فشرده و ر کلید خاموش/روشن موتوراگر

فشرده  کلید خاموش/روشن موتوردر حین استارت خوردن موتور اگر مجدد یابد. ادامه می

نگه داشته شود،  کلید خاموش/روشن موتوردر زمانی شود. شود، موتور خاموش می

 یابد.ثانیه ادامه می 33استارت زدن موتور برای 

تالش د، برای مدتی صبر کنید و مجدد برای استارت زدن اقدام کنید. اگر موتور روشن نش

تواند به سیستم استارت در حال کار است می که مجدد برای استارت زدن موتور در حالی

 مکانیزم سیستم آسیب برساند.

 ]کامل فشرده استدر حالی که خودرو متوقف است و پدال کالچ  ]در خودروهای دیزلی ،

دور در  3333دور موتور باالتر از حتی اگر پدال گاز فشرده شود، موتور، برای حفاظت از 

 رود.دقیقه نمی

 
 اخطار

  هرگز در فضای سربسته و محدود خودرو را بیش از زمان الزم برای روشن کردن

 و حرکت دادن روشن نگه ندارید. گاز مونوکسید کربن بی بو و کشنده است.

 

 احتیاط 

 .هرگز سعی نکنید با حول دادن یا کشیدن  خودرو موتور را روشن کنید 

  تا زمانی که موتور زمان کافی برای گرم شدن نداشته، آن را با دور موتور یا

 سرعت باال نرانید.

 (بنزینیاستارت زدن موتور )خودروهای 

 برای استارت زدن مراحل زیر را انجام دهید:

 کمربند خود را ببندید. .1

 کنید که ترمز دستی باال باشد.دقت  .2

 پدال ترمز را کامل فشار داده و نگه دارید. .3

 .(M/T)پدال کالچ را کامل فشار داده و نگه دارید  .6

 توجه

  خاموش موتور-روشندر خودروهای مجهز به سیستم خودکار(AS&G تا زمانی که ،)

 شود.پدال کالچ کامل فشرده نباشد، استارت زده نمی

در  قرار دهید.)خنثی(  را در حالت خالص دسته دنده(، M/Tای )در خودروهای دنده .1

 )پارک( قرار دهید. "P"را در وضعیت  دسته دنده(، CVTخودروهای دنده اتوماتیک )

 
  

 :M/Tمجهز به  :CVTمجهز به 
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 توجه

 در وضعیت  دسته دندهشود که موتور تنها زمانی روشن می"P"  پارک( یا("N" ( الص)خ

در  دسته دندهد زمانی استارت زده شود که برای حفظ ایمنی، موتور بای. (CVTباشد )

 ها قفل هستند.)پارک( قرار دارد که چرخ "P"وضعیت 

 
 را فشار دهید. کلید خاموش/روشن موتور .4

 دقت کنید که چراغ تمامی هشدارها در وضعیت مناسب باشد. .0

 توجه

 صداهای کمی شنیده شود. این صداها زمانی  است هنگام استارت خوردن موتور ممکن

 روند.د از بین میوموتور گرم شکه 

 استارت زدن موتور )خودروهای دیزلی(

 کمربند خود را ببندید. .1

 دقت کنید که ترمز دستی باال باشد. .2

 پدال ترمز را کامل فشار داده و نگه دارید. .3

 .(M/T)پدال کالچ را کامل فشار داده و نگه دارید  .6

 توجه

  موتورخاموش -روشندر خودروهای مجهز به سیستم خودکار(AS&G تا زمانی که ،)

 شود.پدال کالچ کامل فشرده نباشد، استارت زده نمی

 

 
 را در حالت خالص قرار دهید.  دسته دنده .1

 

 را فشار دهید. کلید خاموش/روشن موتور .4

گردد، که  شود و بعد از مدتی خاموش میدیزل روشن میابتدائی چراغ نشانگر گرم شدن 

 شود.ی گرم شدن است. سپس موتور روشن میی کامل شدن مرحلهدهندهنشان
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  توجه

  چراغ نشانگر گرم شدن ابتدائی دیزل برای مدت بیشتری روشن باشداگر موتور سرد ،

 ماند.می

  در حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتورقرار دادنON  نیز باعث گرم شدن موتور

م شدن ابتدائی دیزل، موتور ثانیه از خاموش شدن چراغ نشانگر گر 1اگر بعد از شود. می

مجدد قرار دهید. سپس،  OFFدر حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتورروشن نشد، 

 مراحل استارت زدن را تکرار کنید.

  صداهای کمی شنیده شود. این صداها زمانی است هنگام استارت خوردن موتور ممکن

 روند.که موتور گرم شد از بین می

 

 *MIVECاستفاده از موتور 

پائین و -بین حالت سرعترا  Intake-کنترل دریچه ،خودکاربه طور  MIVECموتور 

 کند.راهم دهد تا بهترین عملکرد را برای موتور فتغییر میباال -سرعت

 

 توجه

  ،انتخاب حالت ی موتور پائین است، کنندهزمانی که دمای خنکبرای محافظت از موتور

 باشد.مقدور نمیباال -سرعت

 

 

 

 

 ف کردن موتورمتوق

 
 اخطار

  را فشار ندهید، مگر در شرایط  کلید خاموش/روشن موتورهنگام رانندگی

اگر موتور در حین رانندگی متوقف شد، عملکرد سروومکانیزم ترمز اضطراری. 

چنین، سیستم فرمان آید. همشود و راندمان ترمزگیری پائین میمتوقف می

دی برای هدایت فرمان الزم خواهد بود. نیروی فیزیکی شدیکند و دیگر کار نمی

 تواند منجر به تصادف شدیدی شود.این امر می

 توجه

  ،کلید اگر مجبور شدید که در شرایط اضطراری هنگام رانندگی موتور را خاموش کنید

-ثانیه یا بیشتر فشار داده و نگه دارید. موتور متوقف می 3را برای  خاموش/روشن موتور

 رود.می ACCبه حالت  خاموش/روشن موتوروضعیت کلید شود و 

  در وضعیت  فقطرا موتور"P"  )خاموش کنید. چنانچه موتور در هر وضعیت )پارک

 OFF ورود می ACCبه حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتوردیگری خاموش شود، 

 .نخواهد شد

 ن موتوروضعیت کلید خاموش/روش)پارک(،  "P"در وضعیت  دسته دندهبعد از قرار دادن 

 قرار دهید. OFFرا در حالت 

 خودرو را متوقف کنید. .1

 در حال فشردن پدال ترمز، ترمز دستی را نیز به طور کامل باال بکشید. .2
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را فشار دهید تا موتور  کلید خاموش/روشن موتور(، M/Tای )در خودروهای دنده .3

عقب )در  )در سرباالئی( یا دنده 1ی در در وضعیت دنده دسته دندهشود،  خاموش

را در وضعیت  دسته دنده(، CVTدر خودروهای دنده اتوماتیک ) سرپائینی( قرار دهید.

"P"  ،را فشار دهید تا موتور متوقف  کلید خاموش/روشن موتور)پارک( قرار دهید

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کندگر سیستم عملکرد بدون سوئیچ درست کار نمیا

داشبورد قرار  یهوشمند داخل محفظهسوئیچ  قرار گیری محلرا در  سوئیچ هوشمند

مقدور  وضعیت کلید خاموش/روشن موتوردر این حالت باید استارت زدن و تغییر دهید. 

 باشد.

را از  سوئیچ هوشمند، وضعیت کلید خاموش/روشن موتوربعد از استارت زدن و تغییر دادن 

 بردارید.محل قرار گیری سوئیچ هوشمند 

 
 توجه

  وارد نکنید.  سوئیچ هوشمند، سوئیچ دیگری جز گیری سوئیچ هوشمندمحل قرار در

 .محل قرار گیری سوئیچ هوشمند آسیب ببیندممکن است 

  هر شیء یا محل قرار گیری سوئیچ هوشمندبه  سوئیچ هوشمندقبل از وارد کردن ،

ممکن است خودرو نتواند کد شناسائی ثبت شده را سوئیچ دیگری را از آن جدا کنید. 

وضعیت کلید  دروشن نشود و نتوانممکن است موتور در نتیجه، افت کند. دری

  را تغییر داد. خاموش/روشن موتور
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 سوئیچ هوشمندیادآوری 

 

محل قرار در  سوئیچ هوشمندو  OFFدر حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور چنانچه

، هشداری در باشد، اگر در این وضعیت درب سمت راننده باز شود گیری سوئیچ هوشمند

آید تا سوئیچ را ثانیه به صدا در می 3برای  بازر )بوق هشدار(شود و صفحه نمایش نمایان می

 بردارید.

 

 

 

 

 

 

 

 ی کار بدون سیستم عملکرد بدون سوئیچنحوه

 سوئیچ اضطراری

قرار دارد. اگر سیستم عملکرد بدون سوئیچ کار  سوئیچ هوشمندسوئیچ اضطراری در داخل 

یا خالی شدن باطری خودرو،  سوئیچ هوشمندی مثال به دلیل ضعیف شدن باطری برانکرد، 

برای استفاده از سوئیچ را با سوئیچ اضطراری قفل و باز کنید.  درب سمت رانندهتوانید می

سوئیچ ی ( و سوئیچ اضطراری را از بدنهBی روی بدنه را فشار دهید )(، دکمهAاضطراری )

 خارج کنید. هوشمند

 
 توجه

  .سوئیچ هوشمنداگر باطری از سوئیچ اضطراری فقط در موارد اضطراری استفاده کنید 

 استفاده نمائید. سوئیچ هوشمندضعیف شد، در اسرع وقت آن را تعویض کنید و 
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 .بعد از استفاده از سوئیچ اضطراری، آن را سر جای خود قرار دهید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درب سمت رانندهقفل کردن و باز کردن 

چرخاندن سوئیچ اضطراری به سمت جلوی خودرو در را قفل و چرخاندن آن به سمت 

-36ی در صفحه "هادربقفل کردن و باز کردن: "به بخش  کند.آن را باز میعقب خودرو 

 مراجعه کنید. 1

 

 قفل کردن -1

 باز کردن -2

  



 قفل کردن و باز کردن

1-31 

1 

 سیستم ورود بدون سوئیچ

 درب صندوقو  هادربی شما تمام مطابق خواسته را فشار دهید، و ریموت کنترلی دکمه

 را نیز کنترل کرد. بیرونیهای توان آیینهچنین میهمشود. عقب قفل و باز می

 
 (ی قفل کردن )دکمه -1

 (ی باز کردن )دکمه -2

 چراغ نشانگر -3

 

 قفل کردن

. خواهند شدعقب قفل  درب صندوقو  هادربتمامی را فشار دهید. LOCK (1 )ی دکمه

 شوند.عقب قفل می درب صندوقو  هادربزنند و های راهنما یک بار چشمک میراغچ

 توجه

  ی دو بار متوالی فشردن دکمه، ایمنیدر خودروهای مجهز به سیستم قفلLOCK (1 )

ی در صفحه "تنظیم سیستم"شود. )به بخش می ایمنیسیستم قفل  فعال شدنمنجر به 

 مراجعه کنید.( 33-1

 باز کردن

عقب باز خواهند شد.  درب صندوقو  هادرب( را فشار دهید. تمامی 2) UNLOCKی هدکم

)به جز چراغ سقفی عقب ی باشد یا دکمه "DOOR"در حالت چراغ سقفی جلو ی اگر دکمه

خودرو برای  سقف( باشد، چراغ •خودروهایی که مجهز به سایبان هستند( در حالت وسط )

زنند. بسته به مدل های راهنما دو بار چشمک میاغشود و چرثانیه روشن می 11حدود 

توان طوری تنظیم کرد که های عقب را نیز میچراغ های موقعیت وچراغ توانخودرو، می

در  "آمدتجهیزات و کنترل: چراغ خوش"ثانیه روشن شوند. به بخش  33برای مدت تقریبی 

 مراجعه کنید. 03-3ی صفحه

 توجه

 و  هادربتوان عمل باز کردن ، میایمنیهز به سیستم قفل های مجخودرو به استثناء

یک بار فشرده  UNLOCKی عقب را طوری تنظیم کرد که زمانی که دکمه درب صندوق

درب و  هادربباز شود. اگر این تنظیم انجام شود، باقی  درب سمت رانندهشود تنها می

 بار متوالی فشرده شود.دو  UNLOCKی شوند که دکمهعقب تنها زمانی باز می صندوق
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مراجعه  33-1ی در صفحه "عقب درب صندوقو  هادربتنظیمات باز کردن "به بخش 

 کنید.

 ( با هر بار فشردن یکی از کلیدها روشن می3چراغ نشانگر ).شود 

 ی اگر دکمهUNLOCK (2 فشرده شود و )33عقب در مدت  درب صندوقو یا  هادرب 

 شوند.مجدد قفل می هادربی همه دکارخوثانیه باز نشوند، به طور 

 عاملیت مجازبرای اطالعات بیشتر، با  .را به طرق زیر تغییر داد کارکردتوان این می 

میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. در خودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه 

(MMCSمی ،)رای ی نمایش استفاده کرد تا تنظیمات را اعمال کرد. بتوان از صفحه

 جزئیات، به دفترچه راهنمای جداگانه این بخش مراجعه کنید. 

ی قفل شدن ( تا لحظه2) UNLOCKی ی فشردن دکمهزمان سپری شده از لحظه -

 توان تغییر داد.را می خودکارمجدد 

توان طوری تنظیم کرد که تنها در های راهنما( را میعمل تائید )چشمک زدن چراغ -

 عقب صورت بگیرد. درب صندوقو  هادربن زمان قفل شدن یا باز شد

عقب  درب صندوقو  هادربی قفل شدن یا باز شدن عمل تائید )که نشان دهنده -

 توان غیرفعال کرد.های راهنما است( را میتوسط چشمک زدن چراغ

 توان تغییر داد.های راهنما را در عمل تایید را میتعداد چشمک زدن چراغ -

 ایمنیعملکرد سیستم قفل 

کننده از توان این سیستم را به کمک کنترلدارد، می ایمنیدر خودرویی که سیستم قفل 

 مراجعه کنید(. 33-1ی در صفحه "ایمنیسیستم قفل "راه دور تنظیم کرد )به بخش 

 

 ی آیینه (کنندهی جمعهای مجهز به دکمهخودرو)در  بیرونیهای عملکرد آیینه

 جمع کردن

، LOCK (1)ی عقب به کمک دکمه درب صندوقو  هادربفل کردن ثانیه بعد از ق 33تا 

 .جمع شوندبیرونی های را سریعاً دو مرتبه بفشارید تا آیینه LOCKی دکمه

 باز کردن

UNLOCK (2 ،) یدکمهعقب به کمک  درب صندوقو  هادربثانیه بعد از باز کردن  33تا 

 به حالت اولیه برگردند.بیرونی های ینهرا سریعاً دو مرتبه بفشارید تا آی UNLOCK یدکمه

-. اگر میباشدنمیف شده در باال یحالت توص مطابق بیرونیهای تنظیمات اولیه آیینه

ها رو طوری تنظیم کنید که با قفل/باز ها به این صورت کار کنند باید آنخواهید که آیینه

سیستم عملکرد عقب توسط سیستم ورود بدون سوئیچ یا  درب صندوقو  هادربشدن 

 نشوند.  جمعبدون سوئیچ باز/

 مراجعه کنید.  16-6ی در صفحه "بیرونیهای استارت زدن و رانندگی: آیینه"به بخش 

 میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.  عاملیت مجازبرای جزئیات بیشتر، با یک 

 ی نمایشتوان از صفحه(، میMMCSدر خودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه )

 استفاده کرد تا تنظیمات را تغییر داد. 

 برای جزئیات، به دفترچه راهنمای جداگانه این بخش مراجعه کنید. 
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 توجه

 درب و  هادربی آیینه، زمانی که تمامی کنندهی جمعدر خودروهای مجهز به دکمه

شوند، سیستم ورود بدون سوئیچ قفل یا باز می ریموت کنترلعقب توسط  صندوق

 شوند.جمع یا باز می خودکاربه طور بیرونیهای آیینه

 مراجعه کنید. 16-6ی در صفحه "بیرونیهای استارت زدن و رانندگی: آیینه"به بخش 

  عقب باز باشد، سیستم ورود بدون سوئیچ کار  درب صندوقیا  هادربزمانی که یکی از

 کند.نمی

  کند. با این حال، کار می متر از خودرو 6ی تقریبی در فاصله ریموت کنترلسوئیچ

، یا ایستگاه پخش نیروگاه برقممکن است در نزدیکی  ریموت کنترلی کاری محدوده

 رادیو/تلویزیون تغییر کند.

 .اگر یکی از مشکالت زیر پیش آید، ممکن است باطری سوئیچ ضعیف شده باشد 

درب و  هادربی مناسب از خودرو قرار دارد، ولی در فاصله ریموت کنترلسوئیچ  -

 شوند.عقب قفل/باز نمی صندوق

 شود.( کمرنگ است یا روشن نمی3چراغ نشانگر ) -

-میتسوبیشی موتورز مشورت کنید. اگر می عاملیت مجازبرای اطالعات بیشتر، لطفاً با یک 

ریموت مراحل تعویض باطری سوئیچ "خواهید باطری را خودتان تعویض کنید، به بخش 

 جعه کنید.مرا 33-1ی در صفحه "کنترل

  شما گم شد یا مشکلی پیدا کرد، برای گرفتن یک سوئیچ  ریموت کنترلاگر سوئیچ

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. عاملیت مجازاضافه با یک 

  عاملیت مجازدیگری نیز داشته باشید، با یک  ریموت کنترلاگر تمایل دارید که سوئیچ 

برای هر  ریموت کنترلسوئیچ  6 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. تعداد ماکزیمم

 باشد.خودرو موجود می
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های مجهز به سیستم خودرو به استثناءعقب ) درب صندوقو  هادربتنظیمات باز کردن 

 (ایمنیقفل 

 تغییرهر بار با تواند در دو حالت تنظیم شود. عقب می درب صندوقو  هادربباز کردن 

شود که به شما شنیده می بوقی، صدای عقب درب صندوقو  هادربتنظیمات باز کردن 

 گوید.عقب را می درب صندوقو  هادربشرایط عملکرد باز کردن 

 وضعیت هابوقتعداد 

 شوند.عقب باز می درب صندوقو  هادربتمامی  بوقیک 

 شود.باز می درب سمت رانندهتنها  بوقدو 

 قرار دهید. OFFرا در حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور .1

درب سمت را در حالت خاموش قرار داده، و  های جلو و نور باالکلید مجموعه چراغ .2

 را باز بگذارید. راننده

ثانیه نگه دارید و همچنین در  13الی  6( را فشار داده و به مدت 1) LOCK ی دکمه .3

 ( را نیز فشار دهید.2) UNLOCK ی این فاصله دکمه

های  ، به ترتیب دکمه3ی در مرحله LOCKی ثانیه از فشردن دکمه 13در مدت  .6

LOCK  وUNLOCK .را رها کنید 

 توجه

 ( در خودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانهMMCSمی ،)ی نمایش توان از صفحه

استفاده کرد تا تنظیمات را تغییر داد. برای جزئیات، به دفترچه راهنمای جداگانه این 

 بخش مراجعه کنید.

 

 

 ریموت کنترلسوئیچ مراحل تعویض باطری 

قبل از تعویض باطری، الکتریسیته ساکن بدن خود را با تماس با یک شیء فلزی  .1

 تخلیه کنید.

سوئیچ را از سمتی که عالمت میتسوبیشی آن به سمت شما باشد گرفته و به کمک  .2

ی سوئیچ را از وسط اید، بدنهکه آن را با پارچه پوشاندهدو سو گوشتی نوک یک پیچ

  باز کنید.

 
 توجه

 ی سوئیچ عالمت میتسوبیشی آن حتما به سمت دقت کنید که در هنگام باز کردن بدنه

 اش جدا شود.ممکن از بدنه فرستندهشما باشد. اگر از جهت برعکس بدنه را باز کنید، 

 باطری قدیمی را بردارید. .3
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 ( آن رو به پائین باشد.Bباطری جدید را طوری جایگزین کنید که سمت مثبت ) .6

 
 ی فرستنده را به محکم ببندید.بدنه .1

 سیستم ورود بدون سوئیچ را تست کنید تا از صحت کار سوئیچ اطمینان حاصل کنید. .4

 توجه

 های لوازم الکترونیکی تهیه کنید.توانید باطری را از فروشگاهشما می 

 توانند باطری سوئیچ شما رااگر مایل باشید، مراکز مجاز مبتسوبیشی موتورز هم می 

 تعویض کنند. 

 احتیاط 

 ی سوئیچ باز است، دقت کنید که آب یا گرد و غبار یا اشیاء زمانی که بدنه

 چنین، به اجزای داخلی سوئیچ دست نزنید.دیگر وارد آن نشوند. هم

 

 هادرب

 احتیاط 

  یی هادرببسته هستند. رانندگی با  هادرباطمینان حاصل کنید که تمامی

 اند بسیار خطرناک است.شدهکه کامالً بسته ن

 .هرگز کودکان را تنها در خودرو رها نکنید 

  ،را قفل نکنید. هادربدقت کنید که زمانی که سوئیچ درون خودرو است 

 توجه

  نه باز است  درب سمت رانندهبرای پیشگیری از باقی ماندن سوئیچ در خودرو، زمانی که

 را قفل کرد. درب سمت رانندهان توو نه با سوئیچ نمی درب سمت رانندهبا قفل 
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 قفل کردن و باز کردن با سوئیچ

 
 قفل کردن -1

 باز کردن -2

 توجه

  برای  شود.قفل یا باز می درب سمت رانندههنگام قفل کردن یا باز کردن با سوئیچ، تنها

، سیستم ورود بدون هادرب، از قفل مرکزی هادربقفل کردن یا باز کردن تمامی 

 "هادربقفل مرکزی "به بخش  لکرد بدون سوئیچ استفاده نمائید.سوئیچ یا سیستم عم

و   33-1و  1-1ی در صفحه "سیستم ورود بدون سوئیچ"، بخش 30-1ی در صفحه

 مراجعه کنید. 11-1ی در صفحه "کار با سیستم عملکرد بدون سوئیچ"بخش 

 را می درب سمت رانندهباشد، اگر خودرو مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ می-

-1ی توان با سوئیچ اضطراری نیز قفل یا باز کرد. به بخش سوئیچ اضطراری در صفحه

 مراجعه کنید. 21

 قفل کردن و باز کردن از داخل خودرو

 

 قفل کردن -1

 باز کردن -2

 ی در را به سمت خودتان بکشید تا در باز شود.دستگیره

 توجه

 ی در باز ا با کشیدن دستگیرهی قفل و تنهتوان بدون دکمهرا می درب سمت راننده

 کرد.

  نمیفعال باشد  ایمنیزمانی سیستم قفل ، ایمنیدر خودروهای مجهز به سیستم قفل-

-در صفحه "ایمنیسیستم قفل "ی قفل در را باز کرد. )به بخش با باز کردن دکمهتوان 

 مراجعه کنید.( 33-1ی 
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 قفل کردن بدون استفاده از سوئیچ

 عقب بدر ،درب سمت کمک راننده

 
 ( را ببندید.2) ب( را در حالت قفل قرار دهید و در1ی قفل )دکمه

 توجه

  ی قفل داخل قفل توان آن را به کمک دکمهباز است نمی درب سمت رانندهزمانی که

 کرد.

 
 
 
 
 
 

 
 

 ONدر حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتورسیستم یادآوری 

 سوئیچهای مجهز به سیستم عملکرد بدون خودرودر 

 
وضعیت کلید خاموش/روشن بودن موتور باز شود و  خاموشهنگام  درب سمت رانندهاگر 

وضعیت کلید سیستم یادآوری  بازر )بوق هشدار(باشد،  OFFدر هر حالی جز حالت  موتور

زند تا به شما یادآوری کند که بوق میبه طور متناوب  ONدر حالت  خاموش/روشن موتور

 قرار دهید.OFF را در حالت شن موتوروضعیت کلید خاموش/رو

 شود.ی اطالعات چند منظوره نمایان میی نمایش در صفحهچنین، هشداری در صفحههم
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 هادربقفل مرکزی 

 توجه

  ی قفل آن در قفل یا باز توان به طور مستقل به کمک دکمهرا می هادربهر کدام از

 کرد.

  درب سمت ، تنها با استفاده از سوئیچ هدرب سمت رانندهنگام قفل کردن یا باز کردن

 شود.قفل یا باز می راننده

 تواند سیستم حفاظت داخلی سیستم قفل قفل کردن و باز کردن می به طور ممتد

اگر چنین اتفاقی را فعال کند و مانع از کارکرد درست سیستم شود.  هادربمرکزی 

 ی صبر کنید.دقیقه قبل از کار با قفل مرکز 1افتاد، به مدت تقریبی 

  آن را قفل   هادربتوان به کمک قفل مرکزی باز است، می درب سمت رانندهزمانی که

 کرد.

 

 عقب درب صندوقو  هادربقفل کردن و باز کردن 

 هابدر ی قفل مرکزیبه کمک دکمه

و در   هادربتوان می درب سمت رانندهروی  هادربی قفل مرکزی با استفاده از دکمه

 را قفل یا باز کرد. صندوق عقب 

 

 

 

 

 

 
 قفل کردن -1

 باز کردن -2
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 عقب درب صندوقو  هادربباز کردن 

، یا با استفاده از کلید خاموش/روشن موتوروضعیت یا سوئیچ  با تغییر وضعیتتوانید می

 را انجام دهید. هادرب( عمل باز کردن CVTاتوماتیک ) دسته دندهموقعیت 

شود این تنظیمات در آن اعمال نشده است. برای ل میزمانی که خودرو از کارخانه ارسا

میتسوبیشی موتورز  عاملیت مجازبا یک فعال کردن یا غیر فعال کردن این تنظیمات، لطفاً 

 تماس بگیرید.

 کلید خاموش/روشن موتورتغییر وضعیت سوئیچ یا وضعیت 

 روشن موتوروضعیت کلید خاموش/یا  LOCKدر موقعیت  مغزی سوئیچسوئیچ در زمانی که 

 عقب را باز کنید.  درب صندوقو  هادربتوانید تمامی باشد می OFFدر حالت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (CVTاتوماتیک ) دسته دندهاستفاده از موقعیت 

سوئیچ  در حالی که ببریدرا )پارک(  "P"حالت  بهاتوماتیک  دسته دندهموقعیت زمانی که 

 ON در حالت خاموش/روشن موتوروضعیت کلید یا  "ON"روی حالت  مغزی سوئیچدر 

 شوند.باز میعقب  درب صندوقو  هادربتمامی قرار دارد، 

 
 توجه

 ( در خودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانهMMCSمی ،)ی نمایش توان از صفحه

استفاده کرد تا تنظیمات را تغییر داد. برای جزئیات، به دفترچه راهنمای جداگانه این 

 .بخش مراجعه کنید
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 *ایمنیسیستم قفل 

و  هادربزمانی که تمامی کند. به پیشگیری از سرقت خودرو کمک می ایمنیسیستم قفل 

عقب توسط سیستم عملکرد بدون سوئیچ یا سیستم ورود بدون سوئیچ قفل  درب صندوق

های قفل داخل خودرو دهد که به کمک دکمهاجازه نمی ایمنیشده باشند، سیستم قفل 

 شوند.باز  هادرب

 احتیاط 

  با را فعال نکنید.  ایمنیزمانی که شخصی داخل خودرو است، سیستم قفل

های قفل داخل خودرو به کمک دکمه هادربسیستم، باز کردن این فعال بودن 

را به  هادربرا فعال کردید،  ایمنیاگر به اشتباه سیستم قفل باشد. ممکن نمی

 رد بدون سوئیچ باز کنید.یا سیستم عملک ریموت کنترلکمک سوئیچ 

 فعال کردن سیستم

مغزی خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ، سوئیچ را از  به استثناء  .1

 بردارید. سوئیچ

وضعیت کلید خاموش/روشن در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ، 

 قرار دهید. OFFرا در حالت  موتور

 عقب را ببندید. درب صندوقو  هادرباز خودرو خارج شوید. تمامی  .2

درب ی قفل کردن/باز کردن ، دکمهریموت کنترلروی سوئیچ LOCK (A )ی دکمه .3

 عقب درب صندوق LOCKی ، یا دکمه(B) سمت راننده یا درب سمت کمک راننده

(C ) های راهنما عقب قفل شود. چراغ درب صندوقو  هادربرا فشار دهید تا تمامی

 زنند.یک مرتبه چشمک می

-های راهنما سه مرتبه چشمک میچراغ ثانیه مجدداً دکمه را فشار دهید. 2در مدت  .6

 فعال شده است. ایمنیزنند تا نشان دهند که سیستم قفل 

 
 

 
  

 خودروهای مجهز به به استثناء 

 :سیستم عملکرد بدون سوئیچ

 خودروهای مجهز به سیستم

 :رد بدون سوئیچعملک 
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 توجه

 ی یک مرتبه فشردن دکمهLOCK (A روی سوئیچ )در حالی که سیستم  ریموت کنترل

ر دهای راهنما سه مرتبه چشمک بزنند، د که چراغشوفعال است موجب می ایمنیقفل 

 فعال شده است. ایمنیتوان اطمینان حاصل کرد که سیستم قفل نتیجه نمی

 غیرفعال کردن سیستم

شوند و سیستم قفل عقب باز می درب صندوقو  هادربزمانی که کارهای زیر انجام شود، 

 شود.زمان غیرفعال میهم ایمنی

 ی دکمهUNLOCK فشرده شود. ریموت کنترلوئیچ روی س 

  درب ی قفل کردن/باز کردن را همراه شماست، دکمه سوئیچ هوشمندهنگامی که

 ( فشرده شود.E) سمت راننده یا درب سمت کمک راننده

 ی دکمهOPEN درب صندوق ( عقبF.فشرده شود ) 

  

 ی قفل کردن/باز کردن درب سمت دکمه

 :*راننده یا درب سمت کمک راننده

 :*عقب درب صندوق LOCKی دکمه

 :خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچبه استثناء 
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 توجه

  مگر در ثانیه باز نشدند ) 33عقب در مدت  درب صندوقیا  هادرباگر هیچ کدام از

عقب به  درب صندوقو  هادرب، (عقب درب صندوق OPENی حالت استفاده از دکمه

 شود.نیز همزمان فعال می ایمنیمجدد قفل و سیستم قفل  خودکارطور 

  سیستم عملکرد یا سیستم ورود بدون سوئیچ مقدور نباشد، زمانی که امکان استفاده از

سیستم قفل  در این وضعیترا باز کرد.  رب سمت رانندهدتوان به کمک سوئیچ می

را نیز  هادرباگر مایل هستید که باقی شود. غیرفعال می درب سمت رانندهبرای  ایمنی

 باز کنید، به این صورت عمل کنید.

 مغزی سوئیچسوئیچ در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سیستم،  به استثناء  -

 قرار دهید. "ACC"یا  "ON"را در وضعیت 

وضعیت کلید خاموش/روشن خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سیستم، در  -

  قرار دهید. ACCیا  ONرا در حالت  موتور

 :در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ

 درب ی قفل کردن/باز کردن دکمه

 :*رب سمت کمک رانندهسمت راننده یا د

 :عقب درب صندوق OPENی دکمه
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 ی فشردن دکمهتوان زمان بین میUNLOCK (D روی )ی قفل یا دکمه ریموت کنترل

 خودکارن (، و قفل شدE) درب سمت راننده یا درب سمت کمک رانندهکردن/باز کردن 

میتسوبیشی موتورز تماس  عاملیت مجازبرای اطالعات بیشتر، با یک را تغییر داد. 

-توان از صفحه(، میMMCSدر خودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه ) بگیرید.

ی نمایش استفاده کرد تا تنظیمات را تغییر داد. برای جزئیات، به دفترچه راهنمای 

 نید.جداگانه این بخش مراجعه ک

 با یک را  ایمنیعقب را قفل و سیستم قفل  درب صندوقو  هادربتوان همزمان می

ی قفل کردن/باز دکمه، ریموت کنترل( روی سوئیچ A) LOCKی مرتبه فشردن دکمه

 عقب درب صندوق LOCKی (، یا دکمهBیا کمک راننده ) درب سمت رانندهکردن 

(C ) .میتسوبیشی موتورز تماس  عاملیت مجازبرای اطالعات بیشتر، با یک فعال کرد

 بگیرید.

 آزمایش کردن سیستم

تنظیمات "را فعال کنید )به بخش  ایمنیرا باز کنید، سپس سیستم قفل  هادربتمامی 

، از ایمنیمراجعه کنید(. بعد از فعال کردن سیستم قفل  33-1ی در صفحه "سیستم

را به  هادربتوانید نید که نمیدست خود را وارد کرده و اطمینان حاصل ک شیشهطریق 

 ی قفل باز کنید.کمک دکمه

 توجه

  عاملیت مجاز نیاز به مشاوره داشتید، با یک ایمنیاگر برای فعال کردن سیستم قفل 

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

 

 

 های عقببدر "کودک قفل"

 

 قفل کردن -1

 باز کردن -2

شود. اگر دسته در حالت از داخل می ی عقبهادربمانع از باز شدن تصادفی قفل کودک 

شوند، و تنها ی داخل خودرو باز نمیی عقب به کمک دستگیرههادربقفل باشد، 

قفل باشد، مکانیزم  "باز"اگر دسته در حالت  را باز کند. هادربتواند ی بیرونی میدستگیره

 باشد.غیرفعال میکودک 

 احتیاط 

 را فعال قفل کودک و هست، لطفاً هنگامی که کودکی در صندلی عقب خودر

 کنید تا مانع از باز شدن در و هر گونه تصادف شوید. 
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 عقب درب صندوق

 
 اخطار

  باشد، زیرا ممکن است عقب خطرناک می درب صندوقرانندگی هنگام باز بودن

را ببینید یا  COتوانید شما نمی( داخل خودرو شود. COگاز مونوکسید کربن )

 در نتیجه ممکن است بیهوشی یا حتی مرگ در پی داشته باشد. استشمام کنید.

  عقب، اطمینان حاصل کنید شخصی در  درب صندوقهنگام باز و بسته کردن

 یا دیگر نقاط بدنتان صدمه برخورد نکند. به سر، گردن باطراف نباشد یا در

 باز کردن

 عقب، آن را بلند کنید. درب صندوقبعد از باز کردن قفل 

 

 

 توجه

 ی اگر بالفاصله بعد از فشردن دکمهOPEN درب عقب آن را باز نکنید،  درب صندوق

را فشار  OPENی شود. اگر چنین اتفاقی افتاد، مجدد دکمهعقب بلند نمی صندوق

 عقب را بلند کنید. درب صندوقدهید و 

  ،شود.عقب باز نمی درب صندوقزمانی که باطری ضعیف یا قطع باشد 

 بستن

( را به Aعقب ) درب صندوقی گیرهدسته در شکل نشان داده شده است، همان طور ک

سپس در را با نیروی کافی فشار دهید تا کامل بسته شود. همیشه   سمت پائین بکشید.

 اطمینان حاصل کنید که در کامل بسته شده است.
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 احتیاط 

 ی عقب دقت کنید که انگشت خود یا شخص دیگر درب صندوقبستن   هنگام

 الی در نماند.

 توجه
عقب در موقعیت ایستاده، پیشگیری از صدمه یا  درب صندوقحفظ برای  (B) جک گازی

 احتمالی است.اتفاقات 

  را با دست نگه ندارید. جک گازیعقب  درب صندوقهنگام بستن 

 را فشار ندهید و نکشید. جک گازیچنین، هم 

  ید.چسب یا اشیاء پالستیکی، غیره نچسبانجک گازی به 

  زنجیر یا طنابی گره نزنید. جک گازیدور 

  آویزان نکنید. جک گازیشیء ایی را از 

 

 عقب از داخل درب صندوقی بازکننده

عقب از داخل برای باز کردن در مواقعی که باطری خالی شده  درب صندوقی بازکننده

درب  عقب )مطابق شکل( روی درب صندوقی ی بازکنندهباشد طراحی شده است. دسته

 عقب نصب شده است. صندوق

 

عقب آشنایی  درب صندوقی ی بازکنندهتان باید با عملکرد دستهشما و افراد خانواده

 داشته باشید.
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 باز کردن

( نمائید و به آرامی در پوش را بلند Aوارد شکاف درپوش )یک پیچ گوشتی دو سو را  .1

 کنید.

 

 

 

 باز کنید.عقب را  درب صندوقاهرم را بلند کنید تا  .2

 

 ا باز شود.تعقب را بکشید  درب صندوق .3

 احتیاط 

 را بسته نگه دارید تا وسائل و بارهای صندوق  همواره درپوش اهرم بازکننده

عقب  درب صندوقعقب به طور اتفاقی باعث کشیده شدن اهرم و باز شدن 

 نشوند.
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 *ی امنیتیسیستم هشدار دهنده

محفظه عقب یا در  درب صندوق هادربکه یکی از مانی ز ی امنیتیسیستم هشدار دهنده

ورود برای  باز شودبدون سیستم عملکرد بدون سوئیچ یا سیستم ورود بدون سوئیچ  موتور

ممکن است  هشدار آالرمچنین، هم. دهدهشدار می (هشدار بوق) بازربا مشکوک به خودرو 

 در موارد زیر نیز به صدا در بیاید:

 غیرمجاز خودرو. )سیستم تشخیص شیب خودرو( تالش در حرکت دادن 

  خودرو(به تشخیص حرکتی در خودرو. )سیستم تشخیص ورود غیر مجاز 

  اتصاالت باطری.قطع شدن 

 شود.می "فعال"ی امنیتی سیستم هشدار دهنده

تغییر "های موجود در بخش هنگام ایجاد تغییرات در تنظیمات، لطفاً از دستورالعمل

 پیروی کنید. 61-1ی در صفحه "ی امنیتیدار دهندهتنظیمات سیستم هش

ی نمایش توان از صفحه(، میMMCSمجهز به سیستم ارتباط چندگانه ) خودروهایدر 

استفاده کرد تا تنظیمات را تغییر داد. برای جزئیات، به دفترچه راهنمای جداگانه این 

 بخش مراجعه کنید.

 احتیاط 

  ای به آن ی امنیتی را تغییر ندهید یا قطعهسیستم هشدار دهندهساختار هرگز

 تواند در عملکرد این سیستم اختالل ایجاد کند.چنین کاری میاضافه نکنید. 

 

 

 
 توجه

  های قفل درون خودرو یا قفل عقب توسط سوئیچ، دکمه درب صندوقو  هادرباگر

ن سوئیچ(، مرکزی قفل شوند )به جای قفل شدن با سیستم عملکرد یا سیستم ورود بدو

 شود. ی امنیتی فعال نمیدر  این صورت سیستم هشدار دهنده

  عقب توسط سیستم عملکرد بدون سوئیچ  درب صندوقیا  هادرباگر بعد از قفل کردن

ممکن است سیستم های راهنما چشمک نزدند، یا سیستم ورود بدون سوئیچ، چراغ

 عاملیت مجازبررسی به یک  خودرو را برای ی امنیتی درست کار نکند.هشدار دهنده

بعد از  های راهنمااگر عمل تائید )چشمک زدن چراغ میتسوبیشی موتورز منتقل کنید.

های راهنما راغچغیر فعال باشد، ( عقب درب صندوقیا  هادربقفل شدن یا باز شدن 

برای اطالعات بیشتر در مورد عمل  زنند.بعد از قفل شدن یا باز شدن چشمک نمی

کار با "و بخش  33-1، 1-1در صفحات  "سیستم ورود بدون سوئیچ"ه بخش تائید، ب

 مراجعه کنید. 11-1ی در صفحه "سیستم عملکرد بدون سوئیچ

 تواند فعال شود.ی امنیتی در مواقع زیر میسیستم هشدار دهنده 

 کارواشاستفاده از -

 قایق بارییک  درحمل خودرو  -

 اتوماتیک ینگدر پارکپارک خودرو  -

 خودرو در حیوان خانگییک  و یاشخصی یک  ترک -

 هاشیشهیکی از باز گذاشتن  -

 خودرو در یا لوازم جانبیپرزدار  اسباب بازییک  مانند ناپایدار جسمیک  ترک -

  تگرگ، رعد و برق، و غیرهقرار گرفتن تحت یک فشار یا لرزش مداوم مانند  -
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جاز به خودرو را متناسب با شرایط، سیستم تشخیص شیب خودرو و تشخیص ورود غیر م

غیرفعال کردن سیستم تشخیص شیب خودرو و سیستم "به بخش غیرفعال کنید. 

 مراجعه کنید. 13-1ی در صفحه "تشخیص ورود غیر مجاز به خودرو

 برای توان تنظیم کرد. حساسیت سیستم تشخیص ورود غیر مجاز به خودرو را می

 ز تماس بگیرید.میتسوبیشی موتور عاملیت مجازاطالعات بیشتر، با یک 

 دارد: حالتی امنیتی چهار هشدار دهنده

 ثانیه( 21)به طور تقریبی  سازی سیستمآماده حالت

 زند.(( چشمک میAآید و چراغ نشانگر )به طور ممتد به صدا در می بازر )بوق هشدار()

 
 ریموت کنترلروی  LOCKی شود که دکمهسازی سیستم از زمانی شروع میزمان آماده

 شود.شود تا زمانی که سیستم آماده به کار میفشرده می سیستم عملکرد بدون سوئیچ یا

 بدونعقب را  درب صندوقیا  هادربتوان به طور موقتی یکی از میدر طول این زمان، 

بازر )بوق کمک سیستم ورود بدون سوئیچ یا سیستم عملکرد بدون سوئیچ باز کرد و 

-گذاشته ایی را داخل خودرو جاشیءی مثال، هنگامی که آید )برابه صدا در نمی هشدار(

 (.ها باز استشیشهشوید که یکی از اید یا متوجه می

 سیستم بودن آماده به کار حالت

 (دهد.چراغ نشانگر امنیتی با کاهش نور در این بازه به چشمک زدن ادامه می)

ه به کار بودن سیستم سازی سیستم پایان یافته است، حالت آمادزمانی که حالت آماده

 شود.شروع می

محفظه عقب یا در  درب صندوق، هادربیکی از در حالت آماده به کار بودن سیستم اگر 

شود تا اشخاص اطراف خودرو را از فعال می هشدار آالرم، به طور غیرمجاز باز شود موتور

 شرایط غیرعادی مطلع کند.

ورود غیر مجازی به رکت داده شود یا هنگامی که خودرو به طور غیرمجاز حچنین، هم

 شود.فعال می هشدار آالرمخودرو انجام داده شود نیز 

 هشدار آالرمسازی فعال

 آید.ثانیه به صدا در می 33زند و بوقی برای مدت تقریبی های راهنما چشمک میچراغ

 مراجعه کنید. 11-1ی در صفحه "هشدار آالرمسازی فعال"به بخش 

  توجه

 خاموش شده باشد،  هشدار آالرمتکرار شود، حتی اگر یا غیر عادی غیرمجاز  اگر عمل

 آید.مجدد به صدا در می
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 غیرفعال کردن سیستم

، سیستم را سازی سیستم یا حالت آماده به کار بودن سیستمآمادهدر طول حالت توان می

 غیرفعال کرد.

 مده است غیرفعال کرد. را زمانی که به صدا در آ هشدار آالرمتوان میچنین، هم

در  "هشدار آالرمغیرفعال کردن "و  16-1ی در صفحه "غیرفعال کردن سیستم"به بخش 

 مراجعه کنید. 14-1ی صفحه

 توجه

 دهید یا شخص دیگری رانندگی زمانی که خودروی خود را به شخص دیگری قرض می

سیستم هشدار ا توضیحات الزم در رابطه بگیرد، حتماً خودروی شما را به عهده می

 ی امنیتی به او بدهید. دهنده

های قفلی امنیتی آشنا نباشد به طور تصادفی اگر شخصی که با سیستم هشدار دهنده

باعث سلب آرامش  هشدار آالرمشد، صدای  هشدار آالرمد و باعث شروع باز کرخودرو را 

 اطرافیان خواهد شد.

 ی امنیتیتغییر تنظیمات سیستم هشدار دهنده

 تغییر دهید. "غیرفعال"به حالت  "فعال"را از حالت  هشدار آالرمصدای وضعیت  توانیم

 مراحل زیر را انجام دهید.

سوئیچ را از محل  خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ، به استثناء  .1

بردارید. در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ،  مغزی سوئیچ

 قرار دهید. OFFرا در حالت  وشن موتوروضعیت کلید خاموش/ر

 را باز بگذارید. درب سمت رانندهقرار دهید،  OFFرا در حالت  چراغی دکمه .2
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را به سمت خود بکشید و نگه دارید. )از آن  شویو شیشهکن پاکبرف دسته .3

وضعیت کلید یا  LOCKدر وضعیت  مغزی سوئیچسوئیچ در جائی که ( 

به سمت شیشه  شویقرار دارد، مایع شیشه OFFحالت  در خاموش/روشن موتور

 شود.(پاشیده نمی

 
-برف دستهآید. به صدا در می بازر )بوق هشدار(ثانیه،  13بعد از مدت حدودی  .6

اید نگه دارید. )اگر را همان طور که به سمت خود کشیده شویکن و شیشهپاک

-یمات غیرفعال میرها شد، حالت تغییر تنظ شویکن و شیشهپاکبرف دسته

 گام سوم مجدد تکرار کنید.(از شود. برای شروع مجدد، مراحل را 

 

 

 

 

کن و پاکبرف دستههمان طور که شود، متوقف می (هشدار بوق) بازرزمانی که  .1

UNLOCK (A )ی اید، دکمهرا که به سمت خود کشیده و نگه داشته شویشیشه

را انتخاب  هشدار آالرمظیم وضعیت تنرا فشار دهید تا حالت  ریموت کنترلروی 

 کنید.

 
  

 :در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچبه استثناء 
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از روی تعداد تغییر دهید.  UNLOCKی با فشردن دکمهتوانید حالت تنظیمات را می

 شود.می تائیدحالت انتخابی شنیده شده  بازر )بوق هشدار(صدای  دفعات
شنیده شدن صدای دفعات تعداد 

 بازر
 ی صدای زنگ خطر امنیتیشدهحالت تنظیم

 غیرفعال آالرم هشدار 1

 فعال آالرم هشدار 2

 

 

 

 

 انتخاب شده خاتمه دهد.تنظیمات به تواند انجام شود تا کارهای زیر می یکی از .4

 شویکن و شیشهپاکبرف دستهرها کردن  -

 درب سمت رانندهبستن  -

خودروهای مجهز به سیستم  به استثناء ) مغزی سوئیچوارد کردن سوئیچ درون  -

 ن سوئیچ(عملکرد بدو

)در  ACCیا  ONدر حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتورقرار دادن  -

 خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ(

 "OFF"ی چراغ در حالتی جز حالت دکمهقرار دادن  -

 ثانیه بدون انجام تغییری در تنظیمات 33سپری کردن  -

 توجه

 ی امنیتی سیستم هشدار دهندهتنظیمات تغییر در رابطه با  چنانچه مورد یا مطلبی

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. عاملیت مجازبود، با یک  شما نامفهوم برای

 ی امنیتی فعال است، از گذاشتن اشیاء قیمتی در حتی زمانی که سیستم هشدار دهنده

 خودروتان پیشگیری کنید.

  

 :در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ
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 تنظیم کردن سیستم

 ضعیت آماده به کار قرار دهید.سیستم را در و  کارهای زیر را انجام دهید تا

خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ، سوئیچ را از محل  به استثناء  .1

وضعیت بردارید. در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ،  مغزی سوئیچ

 قرار دهید. OFFرا در حالت  کلید خاموش/روشن موتور

را  محفظه موتورعقب و در  صندوق درب، هادرباز خودرو خارج شوید و تمامی  .2

 ببندید.

سیستم ورود بدون سوئیچ یا سیستم  ریموت کنترل( روی A) LOCKی دکمه .3

یا کمک راننده  درب سمت رانندهی قفل کردن/باز کردن دکمهعملکرد بدون سوئیچ، 

(Bیا دکمه ،) یLOCK عقب درب صندوق (C را فشار دهید تا تمامی )درب و  هادرب

 ب قفل شوند.عق صندوق

 
 

 
  

 
 

 
  

 :در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچبه استثناء 

 در خودروهای مجهز به 

 :سیستم عملکرد بدون سوئیچ

 :*یا کمک راننده درب سمت رانندههای قفل کردن/باز کردن دکمه
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با قفل کردن خودرو توسط سیستم ورود بدون سوئیچ یا سیستم عملکرد بدون سوئیچ، 

 شود.سازی سیستم فعال میحالت آماده

( در پنل صوتی برای Dدهد و چراغ نشانگر امنیتی )صدای ممتدی می (هشدار بوق) بازر

 زند.تائید چشمک می

 
 توجه

  سیستم ورود بدون سوئیچ یا عقب به روش دیگری جز  درب صندوقو  هادربزمانی که

ی قفل داخلی ند )برای مثال توسط سوئیچ، دکمهوسیستم عملکرد بدون سوئیچ قفل ش

 شود.سازی سیستم فعال نمییا قفل مرکزی(، حالت آماده

  

 :*عقب درب صندوق LOCKی دکمه
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  ود، و سیستم به حالت شباز است، چراغ نشانگر امنیتی روشن می محفظه موتوراگر در

بسته است، سیستم به  محفظه موتورزمانی که در  شود.نمی سازی سیستم واردآماده

ثانیه سیستم  23بعد از گذشت زمان حدود شود، و می سازی سیستم واردحالت آماده

 شود.وارد حالت آماده به کار می

زمانی که شود، و  میمتوقف  بازر )بوق هشدار(، ثانیه 23بعد از گذشت زمان حدود  .6

شود. سیستم به حالت آماده به کار وارد میکند، چشمک زدن شروع به کم شدن می

 دهد.در حالت آماده به کار به چشمک زدن ادامه میچراغ نشانگر امنیتی 

 توجه

  سیستم هشدار توانید باز است نیز میشیشه سوار خودرو هستید و یا در هنگامی که

، بازر )بوق هشدار(سازی تصادفی برای پیشگیری از فعالعال کنید. را فی امنیتی دهنده

 ی امنیتی را فعال نکنید. در حالی که سوار خودرو هستید، سیستم هشدار دهنده

 ی امنیتی فعال است، از گذاشتن اشیاء قیمتی در حتی زمانی که سیستم هشدار دهنده

 خودروتان پیشگیری کنید.

شیب خودرو و سیستم تشخیص ورود غیر مجاز به غیرفعال کردن سیستم تشخیص 

 خودرو

توان سیستم تشخیص شیب خودرو و سیستم تشخیص ورود غیر مجاز به خودرو را در می

یا هنگام باز یا هنگام رها کردن حیوان خانگی در خودرو  اتوماتیک ینگزمان پارک در پارک

 ها غیرفعال کرد.شیشهگذاشتن 

 

هز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ، سوئیچ را از محل خودروهای مج به استثناء   .1

وضعیت بردارید. در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ،  مغزی سوئیچ

 قرار دهید. OFFرا در حالت  کلید خاموش/روشن موتور

 3بلند کنید و برای  "MIST"را به سمت موقعیت  شویکن و شیشهپاکبرف دسته .2

آید و عملکرد آن غیرفعال یک مرتبه به صدا در می ر )بوق هشدار(بازثانیه نگه دارید. 

 شود.می

 "MIST"را به سمت موقعیت  شویکن و شیشهپاکبرف دستهبرای فعال کردن مجدد، 

آید و عملکرد دو مرتبه به صدا در می بازر )بوق هشدار( ثانیه نگه دارید. 3و کرده بلند 

 شود.فعال می

 
 توجه

 ل زیر عملکرد سیستم را مجدداً فعال کنید:با انجام مراح 

عقب توسط سیستم ورود بدون سوئیچ یا سیستم عملکرد  درب صندوقو  هادرباگر  -

  ند.وبدون سوئیچ باز ش
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 به استثناء وارد شود ) "ACC"یا  "ON"در حالت  مغزی سوئیچسوئیچ در اگر  -

 .خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ(

قرار داده شود )در  ACCیا  ONدر حالت  د خاموش/روشن موتوروضعیت کلیاگر  -

 .خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ(

 سازی سیستمغیرفعال

یا حالت سازی های زیر استفاده کرد تا زمانی که سیستم در حالت آمادهاز روشتوان می

 آماده به کار است، عملکرد آن غیرفعال شود.

 ی فشردن دکمهUNLOCK  ریموت کنترلروی. 

  در حالت  مغزی سوئیچسوئیچ در قرار دادن"ON" ( خودروهای مجهز به  به استثناء

 سیستم عملکرد بدون سوئیچ(.

  در حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتورقرار دادنON  در خودروهای مجهز به(

 سیستم عملکرد بدون سوئیچ(.

  مغزی ب، یا وارد کردن سوئیچ در عق درب صندوقیا  هادربباز کردن هر کدام از

خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ( زمانی که  به استثناء ) سوئیچ

 سازی قرار دارد.سیستم در حالت آماده

 درب سمت های قفل کردن/باز کردن و فشردن دکمه هوشمندداشتن سوئیچ  در دست

یا  هادرببرای باز کردن عقب  درب صندوق OPENی یا کمک راننده، یا دکمه راننده

 عقب )در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ(. درب صندوق

 

 

 توجه

  سازی سیستم باز شود، حالت در هنگام فعال بودن حالت آماده محفظه موتوراگر در

سیستم به  محفظه موتوررود. با بسته شدن در سازی سیستم به حالت تعلیق میآماده

  رود.ی میسازحالت آماده

 سازی قرار دارد، قطع شوند در حالی که سیستم در حالت آمادههای باطری اگر اتصال

 حافظه پاک خواهد شد.

 سوئیچ برای  6سیستم ورود بدون سوئیچ و  ریموت کنترلسوئیچ برای  1توان تا می

ها ثبت شده تا زمانی که همگی آن سیستم عملکرد بدون سوئیچ ثبت کرد. ریموت کنترل

توان می شوندمیفعال کردن سیستم استفاده ها جدای آن که برای از آن مهر کداباشند، 

های بیشتری اگر تمایل به ثبت سوئیچ استفاده شوند.نیز برای غیرفعال کردن سیستم 

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. عاملیت مجازدارید، با یک 

 باشد. متر می 6طور تقریبی برابر  سازی برای سیستم ورود بدون سوئیچ بهمسافت فعال 

ی مناسب قرار دارید ولی قفل کردن و یا باز کردن با فشردن سوئیچ اتفاق اگر در فاصله

ی امنیتی را فعال یا غیر فعال کرد، ممکن است توان سیستم هشدار دهندهافتد یا نمینمی

تسوبیشی موتورز می عاملیت مجازباطری را در یک  باطری نیاز به تعویض داشته باشد.

 تعویض کنید.

 ی اگر دکمهUNLOCK  درب های قفل کردن/باز کردن ، یا دکمهریموت کنترلروی

عقب  درب صندوقیا  هادربشود و هیچ کدام از یا کمک راننده فشرده می سمت راننده

شود. عقب قفل می درب صندوقیا  هادرب خودکارثانیه باز نشدند، به طور  33در مدت 

  رود.سازی میسیستم به حالت آمادهحالت، در این 
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 ی ی فشردن دکمهزمان سپری شده از لحظهUNLOCK  یا دکمهریموت کنترلروی ،-

ی قفل شدن یا کمک راننده تا لحظه درب سمت رانندههای قفل کردن/باز کردن 

س میتسوبیشی موتورز تما عاملیت مجازتوان تغییر داد. لطفاً با یک مجدد را می خودکار

 بگیرید.

ی نمایش توان از صفحه(، میMMCSدر خودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه )

استفاده کرد تا تنظیمات را اعمال کرد. برای جزئیات، به دفترچه راهنمای جداگانه این 

 بخش مراجعه کنید. 

 

 هشدار آالرمسازی فعال

-دربباز شود یا اگر یکی از رو خود قفلزمانی که سیستم در حالت آماده به کار است، اگر 

توسط روشی به غیر از سیستم ورود بدون  محفظه موتورعقب یا در  درب صندوقیا  ها

را  هشدار آالرمتوان به ترتیب زیر سوئیچ یا سیستم عملکرد بدون سوئیچ باز شوند، می

 فعال کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

های راهنما چشمک شود، چراغثانیه فعال می 33برای مدت تقریبی  هشدار آالرم .1

 آید.زنند و بوقی به طور ممتد به صدا در میمی

 
خاموش شده باشد،  آالرم هشداراگر عمل غیرمجاز یا غیر عادی تکرار شود، حتی اگر  .2

 آید.مجدد به صدا در می
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 توجه
ی ی نمایش در صفحهروی صفحه هشدار عالمت آالرم، هشدار آالرمدر حین کار 

 شود.نشان داده می اطالعات چند منظوره

 1نوع 

 
 2نوع 

 
 

 آالرام هشدارغیرفعال کردن 

 را به این ترتیب غیرفعال کرد: هشدار آالرمتوان عملکرد می

 ی فشردن دکمهLOCK  یاUNLOCK  بعد از فشردن  .ریموت کنترلروی سوئیچ(

 ها قفلعقب بسته باشند، تمامی آن درب صندوقو  هادرباگر تمامی ، LOCKی دکمه

 (شود.سازی سیستم برای بار دیگر فعال میشوند و بعد از آن حالت فعالمی

  در حالت  مغزی سوئیچسوئیچ در قرار دادن"ON" ( خودروهای مجهز به  به استثناء

 سیستم عملکرد بدون سوئیچ(.

  در حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتورقرار دادنON  در خودروهای مجهز به(

 سوئیچ(. سیستم عملکرد بدون

 درب صندوقو  هادربو قفل کردن و باز کردن  سوئیچ هوشمندداشتن  با در دست 

استفاده از عملکرد بدون سوئیچ )در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون  عقب با

 سوئیچ(.

 توجه

  روی حالت  مغزی سوئیچسوئیچ در در حالی که"ON"  وضعیت کلید خاموش/روشن یا

امر آید. این مرتبه به صدا در می 6برای  هشدار آالرمار دارد، قر ONدر حالت  موتور

 فعال شده است.  هشدار آالرمدهد که در حالی که خودرو پارک بوده است، نشان می

لطفاً داخل خودرو را بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید جسمی از داخل خودرو به 

 سرقت نرفته است.

  شود.پاک نمی هشدار آالرمعال بودن ی ف، حافظهشودحتی اگر باطری قطع 
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 شیشه  برقیکنترل 

یا  "ON"روی حالت  مغزی سوئیچسوئیچ در تنها در حالی که  شیشه برقیکنترل 

 کند.قرار دارد عمل می ONدر حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور

 
 اخطار

  اطمینان حاصل کنید که چیزیکنترل برقی شیشهقبل از به کار انداختن ، 

 گیر نکند. شیشه)سر، دست، انگشت،...( بین 

 .هرگز خودرو را قبل از برداشتن سوئیچ ترک نکنید 

  باشد( را نمی کنترل برقی شیشههرگز کودک )یا شخصی که قادر به کار ایمن با

 در خودرو به تنهایی رها نکنید.

 های خود یک کودک ممکن است با سوئیچ به اشتباه بازی کرده و سر یا دست

 گرفتار کند. شیشهبین  را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کنترل برقی شیشهی دکمه

 شود.اش باز یا بسته میی مربوطهبا دکمه شیشههر 

 
  

های درب سمت راننده در دکمه

 (:LHDخودروی فرمان چپ )
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 درب سمت رانندهی شیشه -1

 درب سمت کمک رانندهی شیشه -2

 ی در سمت چپ عقبشیشه -3

 ی در سمت راست عقبشیشه -6

 ی قفلدکمه -1

 درب سمت رانندههای دکمه

ی را با دکمهشیشه هر ها را کنترل کرد. شیشهتوان تمام ها میین دکمهبا استفاده از ا

باز شیشه توان باز یا بسته کرد. دکمه را به سمت پائین فشار دهید تا اش میمربوطه

به  درب سمت راننده شیشهی اگر دکمه .باال رودشیشه شود و آن را به باال بکشید تا 

کند. عمل می خودکاربه طور  شیشهن فشرده شود، طور کامل تا باال کشیده یا به پایی

 را متوقف کنید، به آرامی دکمه را در جهت مخالف ببرید. شیشهخواهید حرکت اگر می

 های مسافرانشیشهی دکمه

دکمه  اش به کار برد.ی مربوطهشیشهکنترل  توان برایهای مسافران را میشیشهی دکمه

بسته شیشه و آن را به باال بکشید تا  پائین بیایدشه شیرا به سمت پائین فشار دهید تا 

 شود.

 
 توجه

  ها ممکن است باطری را شیشهدر حالی که موتور متوقف است، تکرار باز یا بسته کردن

ها فقط هنگام روشن بودن موتور استفاده کنترل برقی شیشههای ضعیف کند. از دکمه

 نمائید.

 ند.شوهای عقب فقط تا نیمه باز میشیشه 

  

های درب سمت راننده در دکمه

 (:RHDخودروی فرمان راست )
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 ی قفلدکمه

باال یا پائین ی مسافران برای هاشیشههای هنگامی که این دکمه زده شده باشد، دکمه

قادر به  بی همان درشیشهجز  درب سمت رانندهی کند و دکمهها کار نمیشیشه بردن

 ها نیست.شیشهدیگر باال یا پائین بردن 

 د.برای باز کردن قفل این دکمه، مجدد آن را فشار دهی

 

 قفل کردن -1

 باز کردن -2

 
 اخطار

 های خود را یک کودک ممکن است با سوئیچ به اشتباه بازی کرده و سر یا دست

ی قفل لطفاً دکمهگرفتار کند. هنگامی کودکی سوار خودروی شماست، شیشه بین 

 های مسافران را غیرفعال کنید.شیشههای را بزنید تا دکمه

 

 سنجعملکرد زمان

، هنگامی که اما. برد پائینیا  باالموتور  خاموش کردنثانیه از  33بعد از ها را هشیشتوان می

 .باال یا پائین بردتوان ها را نمیشیشهیا سمت کمک راننده باز است،  درب سمت راننده

 ی سمت راننده(شیشهمکانیزم ایمنی )تنها برای 

با این حال،  آید.ین میپائ خودکاربه طور شیشه بماند،  شیشهبین اگر سر یا دستی 

و مجدداً ی پائین رفته شیشهنماند. شیشه بین اطمینان حاصل کنید که سر یا دست کسی 

 .شودمکانیزم ایمنی بعد از چند ثانیه فعال می

 
 اخطار

  اگر مکانیزم ایمنی سه مرتبه یا بیشتر فعال شود، مکانیزم به طور موقتی

ی جدی تواند صدمهگیر کند، می شیشهاگر سر یا دستی بین شود. غیرفعال می

 ببیند.

 

 احتیاط 

  شود تا به طور کامل بسته شود، مکانیزم ایمنی غیرفعال میشیشه قبل از اینکه

های آخر بنابراین، دقت نمائید که در لحظهبتواند به درستی بسته شود.  شیشه

 نماند. شیشه، حتی انگشتی بین شیشهبسته شدن 
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 احتیاط 

 نی که دکمه به سمت باال کشیده شده است، مکانیزم ایمنی غیرفعال است. زما

 نماند.شیشه بنابراین، در این هنگام بسیار توجه کنید که انگشتی بین 

 توجه

  زمانی که شرایط رانندگی یا شرایط دیگر باعث شود که برخورد شدید سر یا دست به

تواند مکانیزم ایمنی می ،کندوارد  آنی شدیدی به ضربه درب سمت رانندهی شیشه

 فعال شود.

 فعال شود، مکانیزم به طور موقتی  یاگر مکانیزم ایمنی سه مرتبه یا بیشتر به طور متوال

 نخواهد شد.بسته بسته به طور کامل شیشه شود و غیرفعال می

اگر در چنین شرایطی، برای برطرف کردن این وضعیت باید مراحل زیر انجام شود. 

تا  ور مکرر بلند کنیدطسمت راننده را به ب ی درشیشهی است، دکمه پائین شیشه

سپس دکمه را رها کنید، یک بار دیگر آن را بلند کرده . به طور کامل بسته شودشیشه 

ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید. اکنون باید قادر باشید  1و آن را برای مدت حداقل 

 نید.را در شرایط عادی باز و بسته ک شیشهکه 

 

 

 

 

 

 سقف سایبان

 
 اخطار

 باشد( را در نمیسقف ی سایبان هرگز کودک )یا شخصی که قادر به کار ایمن با دکمه

 خودرو به تنهایی رها نکنید.

 دقت کنید که سر، دست یا انگشتی بین سایبان باقی نمیسقف با سایبان قبل از کار ،-

 ماند.

 سقف ود را نزدیک محل سایبان هرگز هنگام حرکت خودرو سر، دست یا انگشت خ

 نیاورید.

 این کار ممکن است در مواقع ترمز شدید به سر، دست یا انگشت شما صدمه بزند.

 

 احتیاط 

 ایی قرار ندهید. این کار هرگز وسائل و بار سنگین را روی سقف پانورامای شیشه

 ای آسیب بزند.ممکن است به سقف شیشه

  و سقفسقف  ی سایبانفاصلهطعات بین یا قو سقف هرگز از محل سایبان، 

جسمی را آویزان نکنید یا اجازه ندهید شخصی از این محل آویزان شود، یا 

 آسیب بزند.سقف این کار ممکن است به سایبان نیروی شدیدی به آن وارد کند. 
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 توجه

  کامالً باز یا بسته شد، دکمه را رها کنید.سقف به محض اینکه سایبان 

 تغییری در وضعیت آن رخ نداد، بررسی کنید که سقف ی سایبان دن دکمهاگر با فشر

آیا جسمی الی آن گیر کرده است یا خیر. اگر جسمی نبود، لطفاً برای بررسی سایبان 

 اقدام کنید.سقف 

  ممکن است سقف است، تکرار باز یا بسته کردن سایبان  خاموشدر حالی که موتور

 قط هنگام روشن بودن موتور استفاده نمائید.باطری را ضعیف کند. سایبان را ف

  را ببندید. پارک کردن زیر سقف هنگام پارک خودرو برای زمان طوالنی، حتماً سایبان

 شود دمای داخل خودرو به شدت باال رود.آفتاب شدید باعث می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت کلید یا  مغزی سوئیچسوئیچ در کند که تنها زمانی کار میسقف سایبان 

 باشد. ONدر حالت  خاموش/روشن موتور

 
 باز کردن -1

 بستن -2

 متوقف کردن -3

( را فشار داده و نگه دارید،سایبان به 1ی )دکمه ( را فشار دهید.1ی )برای باز کردن دکمه

 کند دکمه را رها کنید.شود. هنگامی که سایبان شروع به حرکت میباز می خودکارطور 

 ( را بفشارید.3( یا )2(، )1های )از دکمه برای متوقف کردن حرکت سایبان، یکی

( را فشار داده و نگه دارید،سایبان به 2ی )دکمه ( را فشار دهید.2ی )برای بستن دکمه

 کند دکمه را رها کنید.شود. هنگامی که سایبان شروع به حرکت میبسته می خودکارطور 

  ( را بفشارید.3ا )( ی2(، )1های )برای متوقف کردن حرکت سایبان، یکی از دکمه
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 مکانیزم ایمنی

باز  خودکاردر حال بسته شدن بماند، سایبان به طور سقف اگر سر یا دستی بین سایبان 

شود. با این حال، اطمینان حاصل کنید که سر یا دست کسی بین سایبان در هنگام باز می

 فعال خواهد شد مکانیزم ایمنی سایبان سقف بعد از چند ثانیه مجدداًیا بسته شدن نماند. 

 احتیاط 

  به طور کامل بسته شود، مکانیزم ایمنی غیرفعال سقف قبل از اینکه سایبان

شود تا سایبان بتواند به درستی بسته شود. بنابراین، دقت نمائید که در می

 نماند.شیشه ، حتی انگشتی بین سقف های آخر بسته شدن سایبانلحظه

 توجه

 شود که برخورد شدید سر یا دست شرایط دیگر باعث می زمانی که شرایط رانندگی یا

 تواند فعال شود.ی شدیدی به آن وارد کند مکانیزم ایمنی میضربه ،به سایبان
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 صندلی

 

 صندلی جلو -0

  4-2صفحه  ←به سوی جلو یا عقب صندلی تنظیم 

  1 -2صفحه  ←صندلی  پشتیتنظیم 

  )2-2 ←تنظیم ارتفاع صندلی )مختص صندلی راننده 

 7-2صفحه  ← *زیر آرنجی 

  8-2صفحه  ← *کن گرمدارای صندلی 

 

 صندلی عقب -2

 9-2صفحه  ← زیر آرنجی 

 01-2صفحه  ← *درب پشت زیر آرنجی 
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 تنظیم صندلی

صندلی راننده را طوری تنظیم کنید که راحت بوده و ضمن حصول میدان دیدی باز، 

 یا باشد.هها و غیره نیز به راحتی مسوئیچها، غربیلک فرمان، دسترسی به پدال

 
 اخطار

 چرا که ممکن است کنترل خودرو ید نحین رانندگی اقدام به تنظیم صندلی نک

را از دست داده و دچار تصادف شوید. پس از تنظیم، با حرکت دادن صندلی به 

مطمئن شوید صندلی در موقعیت  ،جلو و عقب بدون استفاده از مکانیزم تنظیم

 خود ثابت شده است.

 هایی از خودرو که فاقد صندلی یا از استقرار سالمندان و خردساالن در موقعیت

ی سرنشینان جلوگیری کنید. همچنین مطمئن شوید همه هستندمربند ایمنی ک

اند و نیز خردساالن در شان را بستهدر صندلی خود نشسته و کمربندهای ایمنی

 اند.محافظ کودک مستقر شده

  ،های صندلی پشتیجهت کاهش خطر آسیب افراد در تصادف یا ترمز ناگهانی

که  تقریباً عمودی قرار داشته باشند چرا حین حرکت خودرو باید در موقعیت

صندلی به شدت کاهش می یابد. همچنین  پشتی کمربندها با خواباندن ایمنی

سر خوردن سرنشین  در موردتری صندلی خطر بزرگ پشتیدر حالت خواباندن 

 های جدی منجر شود.به آسیب  از زیر کمربند ایمنی وجود دارد که می تواند

 

 

 

 

 احتیاط 

 ها تنظیم شده نظارت آن اب امطمئن شوید صندلی توسط بزرگساالن و ی

 باشد تا عملکرد درست و ایمن داشته باشد.

  صندلی حین رانندگی  پشتیخود و  بیناز قرار دادن بالشتک یا نظایر آن

های سر در صورت خودداری کنید زیرا در این حالت کارآیی محافظ

 ف کاهش می یابد.دتصا

 صندلی به جلو و عقب مراقب باشید به دست یا پایتان  هنگام سراندن

 گیر نکند.
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 صندلی جلو

 برای تنظیم به سوی جلو یا عقب

 نوع دستی

ی تنظیم صندلی را کشیده و صندلی را به سوی جلو یا عقب در موقعیت مطلوب دسته

 خود تنظیم کنید و دسته را رها نمایید.

 
 

 
 اخطار

  تنظیم، با حرکت دادن صندلی به جلو و عقب بدون استفاده از مکانیزم پس از

 تنظیم مطمئن شوید صندلی در موقعیت خود ثابت شده است.

 

 برقینوع 

 ها تنظیم کنید.نشان داده شده با فلش کلیدصندلی را با استفاده از 

 
 تنظیم رو به جلو -0

 تنظیم رو به عقب -2

 توجه

  روشن بودن موتور  مهنگاتنها از صندلی برقی  باطری،برای جلوگیری از تخلیه

 استفاده کنید.
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 صندلی پشتیخواباندن 

 نوع دستی

صندلی را باال  پشتیی قفل صندلی کمی به جلو خم شده، دسته پشتیجهت خواباندن 

کشیده و آنگاه به عقب تا رسیدن به موقعیت مطلوب متمایل شوید و دسته را رها کنید. 

 در همان وضعیت ثابت خواهد شد. پشتی

 
 

 احتیاط 

  صندلی تحت فشار فنر است تا به محض عمل  پشتیمکانیزم خم شدن

ی ی قفل به حالت عمودی باز گردد لذا هنگام استفاده از دستهکردن دسته

نشسته یا آن را با دست نگاه دارید تا حرکت بازگشتی  پشتیقفل نزدیک 

 آن را کنترل کنید.

 برقینوع 

ها نشان داده شده تنظیم همانند آنچه توسط فلش سوئیچرا با استفاده از  پشتیی زاویه

 کنید.

 
 برای حرکت به سوی جلو-0

 برای خواباندن به عقب-2

 توجه

  روشن بودن موتور استفاده  ماز صندلی برقی هنگا ،باطریبرای جلوگیری از تخلیه

 کنید.
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 راننده(تنظیم ارتفاع صندلی )فقط صندلی 

 نوع دستی

 دسته را مکرراً تا تنظیم ارتفاع مطلوب به کار برید. ،برای تنظیم ارتفاع صندلی

 
 باالبه حرکت  -0

 به پائینحرکت  -2

 

 

 

 

 برقینوع 

 ها به کار برید.را مطابق فلش کلیدبرای تنظیم ارتفاع صندلی 

 توجه

  روشن بودن موتور استفاده  ماز صندلی برقی هنگا باطری،برای جلوگیری از تخلیه

 کنید.

 
 صندلیگاه نشیمنبرای حرکت باال و پایین جلوی  -0
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 صندلی گاهقسمت انتهائی نشیمنبرای حرکت باال و  -2

 
 صندلی گاهنشیمنبرای حرکت باال و پایین  -3

 *زیر آرنجی

را ایفا  زیر آرنجیمی تواند به جلو و عقب حرکت کرده و نقش  وسطجعبه کنسول  درب

 کند.
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 کنگرمدارای های صندلی

توان می باشد، "ON" وضعیتدر  کلید خاموش/روشن موتوریا  وضعیت سوئیچزمانی که 

 کن صندلی روشن می شود.( با عمل کردن گرمAها را گرم کرد. المپ نشانگر )صندلی

 
0  (HI) –کن قوی )برای گرم کردن سریع(گرم 

 کن خاموشگرم -         2

3 (LO) – کن ضعیف )برای گرم نگاه داشتن صندلی(گرم 

 احتیاط 

 کن های صندلی را خاموش کنید.گرم ،در صورت عدم استفاده 

  وضعیت“HI”  را برای گرم کردن سریع فعال کنید. به محض گرم شدن

قرار دهید تا گرم بماند. با  ”LO“کن را در وضعیت گرم سوئیچصندلی 

در دمای صندلی  ممکن است تغییرات مختصریکن صندلی استفاده از گرم

بوده  صندلیکن ها احساس شود که به دلیل عملکرد ترموستات داخلی گرم

 ی خرابی آنها نیست.و نشانه

 کنند ممکن است دچار گرما کن صندلی استفاده میاگر افراد زیر از گرم

 زدگی یا اندکی سوختگی شوند. ) سرخی پوست، تاول حرارتی و غیره(:

 ودکان، سالمندان یا افراد بیمارک -

 افراد دارای پوست حساس -

 افرادی که بسیار خسته اند -

اند )داروی ها که تحت تأثیر دارو خوابیدهافراد تحت تأثیر الکل یا آن -

 سرما خوردگی یا غیره(

 وزن یا هر جسم نوک تیز های چسبنده، ساز قرار دادن اجسام سنگین، پین

 کنید.ها خودداری روی صندلی

 ها حین اد که عایق حرارتند بر روی صندلیاز پتو، بالشتک یا سایر مو

-که ممکن است باعث شود گرم کن برقی استفاده نکنید چرااستفاده از گرم

 کن بیش از حد داغ شود.

 ها های آلی جهت نظافت صندلیاز بنزین، نفت، نفت سفید یا سایر حالل

-کن نیز میصندلی بلکه به المنت گرم استفاده نکنید زیرا نه تنها به روکش

 تواند آسیب برساند.

 کن ها اجازه اگر آب یا هر مایعی روی صندلی ریخت پیش از استفاده از گرم

 دهید کامالً خشک شود.
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 صندلی عقب

 شود، باال بکشد.سری خود را تا جائی که ثابت میبایست پشتسرنشین صندلی عقب می

 *زیر آرنجی

 پایین بخوابانید.به را  آن زیر آرنجیبرای استفاده از 

 تراز شدن با صندلی عقب بکشید.را تا هم آن ولیهبرای بازگرداندن به موقعیت ا

 
 توجه

  رساند.به آن آسیب می زیر آرنجیسوار شدن یا نشستن بر 

  است.ی لیوان برای سرنشینان عقب دارندهدارای جایگاه نگه زیر آرنجیسطح رویی 

 مراجعه کنید. 001-1 صفحهدر  "ی لیواننگه دارنده"به بخش 

 درب پشت زیر آرنجی

دسترسی داشته باشید. این  بارتا از داخل کابین به فضای مخصوص  باز کنیدرا  درباین 

های در صندلیتوانند میدو سرنشین طراحی شده است، وضعیت برای حمل اجسام طویل 

 .بنشینندعقب 

( را به پایین لغزانده و همزمان به Aپایین بخوابانید و سپس شستی )به ی صندلی را دسته

 باز شود. ب پشت زیر آرنجیجلو بکشید تا در
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 هاسریپشت

 
 اخطار

  سایر سرنشینان را در یک یا تواند شما می هایسرپشترانندگی بدون استقرار

یا حتی مرگ قرار دهد. برای کاهش خطر  های شدیدتصادف در معرض آسیب

نشیند مطمئن شوید که وقتی سرنشینی روی صندلی می ،آسیب در تصادفات

 نصب شده و در موقعیت مناسب قرار داشته باشند. هایسرپشت

  صندلی قرار ندهید زیرا این کار با  پشتیهرگز بالشتک یا نظایر آن را روی

-تأثیر معکوس می سریپشتر عملکرد ب سریپشتی سر شما و افزایش فاصله

 گذارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم ارتفاع

را طوری تنظیم کنید که مرکز آن تا حد امکان نزدیک به سطح ارتفاع  سریپشتارتفاع 

چشم قرار گیرد تا احتمال آسیب در صورت وقوع تصادف کم شود. اگر شخصی قد بلندتر 

را تا  سریپشتدر سطح چشم او در حالت نشسته قرار گیرد، باید  سریپشتاز آن بود که 

 حد امکان باال کشیده و تنظیم کند.

، آن را به سریپشت، آن را به سوی باال بکشید. برای پایین بردن سریپشتبرای باال بردن 

( را در جهت فلش فشار دهید. پس از Aسمت پایین حرکت داده و همزمان شستی )

 را به سمت پایین فشار داده و مطمئن شوید ثابت شده است. سریپشتتنظیم 
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 جدا کردن

 سریپشت ،( به داخلA)از صندلی، ضمن فشار دادن شستی  هاسریپشتبرای جدا کردن 

 را بلند کنید.

 
 نصب کردن

ی آن در جهت درست قرار گرفته و ، ابتدا مطمئن شوید که رویه هاسریپشتبرای نصب 

( را در جهت Aصندلی وارد کرده و همزمان شستی تنظیم ) پشتیتسپس آنها را درون 

 نشان داده شده توسط فلش فشار دهید.

 

 

 

 

 

 

 احتیاط 

 ( مطمئن شوید چنان که نشان داده شده است شستی تنظیم ارتفاعA به )

را باال بکشید تا مطمئن  یسرپشتچنین درستی تنظیم شده است و هم

 صندلی خارج نمی شوند. پشتیشوید از 
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 احتیاط 

 ها از لحاظ شکل و اندازه متفاوتند. هنگام نصب برای صندلی سریپشت

ها را های مربوطه باشند و آنها متناسب با صندلیسریپشتدقت کنید که 

 در جهت نادرست نصب نکنید.

 

 

 

 

 

 ایجاد فضای بار

 
 اخطار

 ها را هنگامی بار و اثاثیه، هرگز وضعیت صندلی برای تأمین فضایی جهت حمل

که خودرو در حرکت بوده یا در سراشیبی است تغییر ندهید. زیرا ممکن است 

ها به طور غیر منتظره یا بیش از حد نیاز تغییر وضعیت داده و سبب صندلی

 تصادفات جدی شوند.

  ها را پیش از حرکت خودرو تغییر وضعیت دهید.نیاز همیشه صندلیدر صورت 

  هنگام حرکت خودرو به کسی اجازه ندهید در فضای اثاثیه سوار شود. افرادی

که به درستی ننشسته یا محافظت نشوند ممکن است در تصادفات مورد آسیب 

 جدی قرار گرفته و یا کشته شوند.

 هرگز به عنوان محیط بازی کودکان استفاده  فضای اثاثیه در انتهای خودرو نباید

شود. کودکان باید همیشه با کمربندهای ایمنی بسته شده روی صندلی در 

 هنگام حرکت خودرو بنشینند.

  صندلی پس از بازگشت به وضع اولیه به طور ایمن در  گاهتکیهمطمئن شوید که

 جای خود ثابت شده باشد.
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 احتیاط 

  صندلی در خودرو خودداری کنید.  پشتیاز قرار دادن بار بیش از حد ارتفاع

در مواقع ترمز گیری ناگهانی ورود اشیا محافظت نشده به داخل اتاق 

 سرنشین می تواند منجر به تصادفات جدی شود.

  مطمئن شوید وضعیت صندلی توسط یک فرد بزرگسال در جایگاه خود ثابت

توسط کودکان انجام شود احتمال وقوع تصادفات شده باشد. اگر این کار 

 غیر منتظره وجود دارد.

  هنگام تغییر وضعیت صندلی مراقب باشید به دست یا پایتان گیر نکند زیرا

 ممکن است باعث آسیب شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندلی عقب به سمت جلو پشتیخم کردن 

تواند به هم بپیوندد که فضای کابین بار و مسافر می ،صندلی به جلو پشتیبا خم کردن 

 این برای حمل اجسام طویل مفید است.

 ی رها کننده صندلی عقب خم شوند.ها می توانند توسط دکمهپشتی

 توجه

 شوند.های صندلی به طور همزمان فقط به یک سمت خم میپشتی 

 

 های صندلیپشتیبرای خم کردن 

 صندلی به جلو خم شود. پشتیرا فشار دهید تا ( Aی صندلی عقب )ی رهاکنندهدکمه
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 صندلی به وضعیت اولیه پشتیبرگرداندن 

 عبور دهید. جایگاهخود خارج شده است آن را از ( B) جایگاهاگر کمربند ایمنی از  .0

 صندلی را به عقب بکشید تا در موقعیت خود ثابت شود. .2

-به عقب می ها را به طور عادی یا به آرامیکه شما آنهای صندلی بسته به اینپشتی

های صندلی آرام پشتیشوند. موقع برگرداندن های مختلف ثابت میکشید، در موقعیت

 قبل از رسیدن به موقعیت عادی خود ثابت می شود.  پشتیتر از حد معمول، 

 توجه

 ها بار آن اگر در وضعیت ثابت شدن، کمربندهای ایمنی را نتوان بیرون کشید باید یک

گاه یک بار دیگر کمربند را به آرامی و سپس بازگردانید. آن را با شدت بیرون بکشید

 بیرون بکشید.

  مهکصندلی از یک موقعیت ثابت شدن به موقعیت دیگر، د پشتیبرای تغییر وضعیت-

 صندلی را حرکت دهید. پشتیی صندلی عقب را فشرده و ی رهاکننده

 

 

 

 

بند ایمنی از د و کمرخود ثابت شده باشصندلی در موقعیت  پشتیئن شوید که ممط .3

 ( عبور کند.Bخود ) جایگاه

 احتیاط 

 ( اگر بخش قرمز رنگCدر پشت دکمه )ی صندلی عقب قابل ی رهاکننده

صندلی به درستی در موقعیت خود ثابت نشده است. پشتی مشاهده باشد، 

رامی کشیده و بفشارید تا به درستی در موقعیت خود ثابت آرا به  پشتی

 شود.

 
  



 صندلی وکمربندهای ایمنی

2-15 

15 

2 

 هاصندلی کمربندهای ایمنی

ترین چیز این است که در مواقع تصادف مهم سرنشینانبرای محافظت از شما و 

 کمربندهای ایمنی به درستی بسته شده باشند.

هستند. این کمربندها نیز نظیر  کشندهسیستم پیشکمربندهای ایمنی جلو دارای 

 شوند.کمربندهای ایمنی معمولی استفاده می

در  "ی نیروکمربندهای ایمنی و سیستم محدود کننده کشندهستم پیشسی"به بخش 

 مراجعه کنید. 24-2صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اخطار

 ی خود عبور دهید و هرگز آن همواره کمربند ایمنی شانه را از شانه و روی سینه

 را پشت خود یا زیر دستتان نگذارید.

  تنها برای یک سرنشین استفاده شود. در غیر این صورت هر کمربند ایمنی باید

 خطرناک است.

  اکثر بند ایمنی حدصندلی در حالت کامالً عمودی قرار گیرد کمر پشتیاگر

خم شود خطر سر  پشتیآورد. اگر حفاظت را برای سرنشین خود به ارمغان می

و ممکن خوردن سرنشین از زیر کمربند مخصوصاً در ضربات از جلو بیشتر بوده 

آسیب  پشتیی نشانگرها یا است سرنشین توسط کمربند یا برخورد با صفحه

 ببیند.

 رانند ی افراد بزرگسال که خودرو را میکمربندهای ایمنی باید همواره توسط همه

ی کافی بزرگ ی که برای بستن کمربند به اندازهیا در خودرو سوارند و کودکان

 باشند، بسته شود.

 مناسب استفاده کنند. محافظ کودکهای د از سیستمسایر کودکان بای

 .هنگام استفاده از کمربند هر گونه پیچ خوردگی آن را برطرف کنید 

  هیچ گونه تغییرات یا وسایل اضافی نباید در مورد کمربند ایمنی توسط سرنشین

کننده کمربند برای عمل ر تنظیماتواند از عملکرد درست ابزاعمال گردد زیرا می

ی کمربند کردن آن ممانعت کرده و یا مانع تنظیم شدن مجموعه محکمکردن و 

 شدن آن شود. محکمایمنی و 
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 اخطار

  هنگام حرکت خودرو هرگز کودک را در دست یا روی زانو نگاه ندارید حتی اگر

های مرگبار را بروز خطر یا آسیب کمربند ایمنی را بسته باشید. این کار احتمال

 دهد.افزایش می

 کنید تنظیم نمایید.همواره کمربند ایمنی را در موقعیتی که احساس راحتی می 

 .قسمت افقی کمربند را به درستی از روی ران خود عبور دهید 

 
 

 

 

 

 

 نقطه ای )دارای مکانیزم قفل شدن اضطراری(-3کمربندهای ایمنی نوع 

کمربند ایمنی نیاز به تنظیم طول ندارد. یک بار که بسته شود به طور خودکار با این نوع 

شود ولی در مواقع ضربات ناگهانی و شدید کمربند به طور حرکت سرنشین خود تنظیم می

 خودکار قفل شده تا بدن سرنشین را حفظ کند.

 توجه

  متحان کنید.با کشیدن سریع کمربند به سمت بیرون قفل شدن آن را ا توانیدمی 

 

 برای بستن

 آن را در دست نگه دارید. زبانهکمربند ایمنی را به آرامی بیرون بکشید و همزمان  .0

 توجه

 بار آن را به شدت بیرون شود یکاگر کمربند ایمنی قفل شده و بیرون کشیده نمی

 گاه دوباره کمربند را به آرامی بیرون بکشید.کشیده و سپس بازگردانید. آن
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 ی مشابه کلیک بشنوید.یتا صدا کردهآن وارد  قفلکمر بند را در  زبانه  .2

 
 

 
 اخطار

  کمر بند را از روی شکم خود عبور ندهید زیرا هنگام تصادف  افقیهرگز قسمت

 می تواند به شدت به شکم فشار آورده و خطر آسیب را افزایش دهد.

  خوردگی داشته باشد.کمربند ایمنی هنگام بسته شدن نباید پیچ 

 کمربند را به آرامی بکشید تا میزان شل بودن آن را در حد مطلوب تنظیم کنید. .3

 

 

 

 

 باز کردن

 را فشار دهید. قفلی روی کمربند را با دست نگه دارید و دکمه زبانه

 
 توجه

  آن را در دست نگه دارید تا به آرامی در جایگاه خود  زبانهکمربند  شدنهنگام جمع

 بیند.مخفی شود در غیر این صورت خودرو آسیب می
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 اخطار و نشانگر بستن کمربند ایمنی راننده چراغ

 اخطار چراغ

 
 0نشانگر اخطار نوع 

 
 0نشانگر اخطار نوع 

 
و صدای اخطار برای یادآوری به راننده جهت بستن کمربند ایمنی استفاده  چراغاز یک 

باشد و  ONدر حالت  خودرو کلید خاموش/روشن موتوریا  وضعیت سوئیچشده است. اگر 

روشن شده و صدای مربوطه برای  هشدار چراغیکی از کمربندهای ایمنی بسته نشده باشد 

 می دهد.  هشدارثانیه به راننده جهت بستن کمربند ایمنی  2تقریباً 

مکرراً روشن شده و  هشدار چراغ ،اگر خودرو بدون بستن کمربند ایمنی به حرکت درآید

 کمربند ایمنی را ببندید"نیز پیوسته به صدا در می آید. همزمان عبارت  هشدارصوت 

(FASTEN SEAT BELT)"  نشان داده چندگانه در صفحه اطالعات  صفحه نمایشدر

 شود.می

 ثانیه خاموش می شوند. 91پس از تقریباً  هشدارو صوت  چراغ

هر زمان که خودرو هشدار و صوت  چراغمتعاقباً اگر کمربند ایمنی باز هم بسته نشود 

جهت بستن کمربند ایمنی متوقف شده و دوباره راه بیفتد شروع به کار کرده تا به راننده 

به همین نحو  هشدارهاآوری نماید. اگر هنگام راندن خودرو کمربند ایمنی باز شود این دیا

 شوند.شروع به کار خواهند کرد و به محض بسته شدن کمربند متوقف می
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 مهار کمربند ایمنی قابل تنظیم )صندلی های جلو(

 است.ارتفاع مهار کمربند ایمنی صندلی قابل تنظیم 

باال کشیده یا ( Bکننده )را همزمان با فشردن شستی قفل( Aمهار کمربند ایمنی صندلی )

 پایین ببرید.

 

 

 
 اخطار

 قرار دهید که با  االمکان در ارتفاعیتیهنگام تنظیم مهار کمربند ایمنی آن را ح

 گردنتان تماسی نداشته باشد.ی شما تماس کامل داشته ولی با شانه

 

 قفل 2نقطه ای با -3کمربند ایمنی نوع 

 .قرار دارددر قسمت مرکزی صندلی عقب  قفل 2نقطه ای با -3کمربند ایمنی نوع 

 توجه

  را امتحان کنید. بودنمی توانید با کشیدن سریع کمربند به سمت بیرون قفل 

 بستن

 ( عبور دهید.Aکمربند ) جایگاهکمربند را با آرامی بیرون کشیده و آن را از درون  .0

 
 توجه

 بار آن را به شدت بیرون شود یکاگر کمربند ایمنی قفل شده و بیرون کشیده نمی

  .گاه دوباره کمربند را به آرامی بیرون بکشیدکشیده و سپس بازگردانید. آن

 پائین: باال:
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( در راستای C) قفل( را درون B) زبانهخوردگی کمربند پس از اطمینان از عدم پیچ .2

 وارد کرده تا صدای کلیک را بشنوید. قفلو  زبانه( روی Dهای )عالمت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اخطار

 زبانهکمربند ایمنی از اتصال ایمن  زبرای استفاده ا (B در )قفل (C مطمئن )

تواند باعث کاهش یافته و این می محافظتشوید. در غیر این صورت میزان 

 های ناگهانی گردد.های جدی در تصادفات و یا توقفوقوع آسیب
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 نوید.شکرده تا صدای کلیک را ب وارد( F) قفل( را در E) زبانه .3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنقدر پایین واقع شده تا باالی ران شما را در  بخش افقی کمربندمطمئن شوید  .4

 بخش افقی کمربندوری بکشید تا میزان شل بودن طگیر را برگیرد و کمربند شانه

 تنظیم شود.
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 باز کردن

 ( را فشار دهید.F) قفلی روی مهک( را نگه داشته و دE) زبانه .0

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزاد کنید. قفلکمربند را از  (E) زبانهرا فشرده و به همراه  (C) قفل( روی G) یمهکد .2
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 خارج سازید. (A) جایگاهو آن را از  بازگرداندهکمربند را  .3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را در  (B) زبانهو  (H)را در شکاف باالیی  (E) زبانهپس از جمع شدن کامل کمربند  .4

 وارد کنید. (I)شکاف پایینی 
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 باردار هایخانم یایمن

 
 اخطار

 های کنند. خانمهای باردار محافظت میکمربندهای ایمنی از همه از جمله خانم

باردار در حد امکان باید از کمربند ایمنی استفاده کنند تا احتمال خطر برای 

ها عبور از روی ران بایستقسمت افقی کمربند میخود و کودکشان کاهش یابد. 

ولی نباید کمر را در برگیرد. برای کسب  کرده و برای باالی ران راحت باشد

 اطالعات بیشتر با پزشک خود مشورت نمایید.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی نیرو کمربند ایمنیکنندهو سیستم محدود کشندهسیستم پیش

 اند.مجهز شده کشندهسیستم پیشهای راننده و سرنشین جلو هر یک با صندلی

 

 سیستم پیش کشنده

خودرو در شرایط زیر باشد در صورت  کلید خاموش/روشن موتوریا  سوئیچوضعیت وقتی 

زننده به راننده یا سرنشین جلو، از جلو یا کنار خودرو )خودروهای ی آسیبورود ضربه

 کشندهسیستم پیشای(، دارای سیستم ایمنی کیسه هوای جانبی و کیسه هوای پرده

دهی کمربند را باال می برد. در کمربند ایمنی مربوطه را آناً جمع کرده و بدین شکل باز

 صورتی که:

 ]سوئیچعملکرد بدون خودروهای دارای سیستم  به استثناء[

 باشد. "START"یا  "ON"در وضعیت  سوئیچ

  ] عملکرد بدون سوئیچبرای خودروهای دارای سیستم [

 باشد. ONدر حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور

  



 صندلی وکمربندهای ایمنی

2-25 

25 

2 

 

 
 اخطار

  مطمئن شوید صندلی خود  کشندهسیستم پیشبرای حصول بهترین عملکرد از

 را به طور مناسب تنظیم نموده و کمربند ایمنی خود را به درستی بسته باشید.
 

 احتیاط 

  نصب هرگونه تجهیزات صوتی یا انجام تعمیرات در مجاورت کمربندهای ایمنی

باید توسط عاملیت مجاز  وسطیا کنسول  کشندهسیستم پیشدارای 

سیستم میتسوبیشی موتورز صورت گیرد. زیرا این کار می تواند بر عملکرد 

 تأثیر بگذارد. پیش کشنده

  خودرو با عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز کردن در صورت نیاز به اوراق

تواند منجر به می کشندهسیستم پیشی مشورت کنید زیرا عملکرد غیر منتظره

 آسیب شود.

 توجه

 ی شدید از کنار یا جلو کمربندهای ایمنی در صورت ورود ضربه کشندهسیستم پیش

شوند )خودروهای دارای سیستم ایمنی کیسه هوای جانبی و کیسه عال میخودرو ف

 ای( حتی اگر کمربندها بسته نشده باشند.هوای پرده

  اند که تنها یک بار طوری طراحی شده کشندهسیستم پیشکمربندهای ایمنی دارای

فعال شوند. پس از هر بار عملکرد باید توسط عاملیت مجاز شرکت میتسوبیشی موتورز 

 گردند. تعویض

 (SRS) مکملاخطار سیستم ایمنی 

کیسه هوا و کمربندهای  مکملسیستم ایمنی  مشابهی برای هر دو هشدار چراغنشانگر و 

 در نظر گرفته شده است. کشندهپیشایمنی دارای 

 مراجعه کنید. 12-2در صفحه  "مکملسیستم ایمنی  چراغ هشدارنشانگر و "به بخش 

 

 سیستم محدود کننده نیرو

ی نیرو به طور مؤثری نیروی وارده به کمربند در صورت وقوع تصادف سیستم محدودکننده

 ی وارد به سرنشین را به حداقل برساند.ایمنی را جذب کرده تا ضربه
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 کودک محافظ

کودک بسته به سن و  محافظهای کان در خودرو باید از برخی سیستمحمل کود هنگام

مقررات  داند.ها استفاده شود. قانون اکثر کشورها نیز این موضوع را الزامی میآن اندازه

مربوط به حمل کودکان در صندلی جلو در کشورهای مختلف متفاوت است که پیشنهاد 

 ود عمل نمایید.شود شما طبق مقررات مربوط به خمی

 
 اخطار

  در صورت امکان کودکان را در صندلی عقب سوار کنید. آمار تصادفات نشان

وقتی در صندلی عقب به درستی  هااندازهدهد کودکان در همه سنین و می

 محافظت شوند نسبت به صندلی جلو از ایمنی بیشتری برخوردارند.

 جایگزین مناسبی برای یک سیستم ایمنی  نگهداری کودکان در دستانتان

-تواند منجر به آسیبنیست. عدم استفاده از یک سیستم ایمنی مناسب می

 های شدید و مرگ بار برای کودکتان شود.

  کودک باید تنها برای یک کودک  محافظهر یک از تجهیزات یا ملحقات

 استفاده شود.

 صندلی جلو را در  پشتیکنید وقتی کودکی را در صندلی عقب مستقر می

حالت عمودی قرار دهید. در غیر این صورت هنگام ترمزگیری ناگهانی یا 

 های جدی برای کودک وجود دارد.تصادف امکان وقوع آسیب

 

 

 

احتیاط جهت نصب محافظ کودک برای خودروهای دارای کیسه هوای سرنشین 

 جلو

 سرنشین جلو نصب شده است.برچسب نشان داده شده در خودروهای دارای کیسه هوای 

 
 

 
 اخطار

 !خطر بسیار مهم 

از محافظ کودک رو به عقب در خودرویی که دارای کیسه هوای سرنشین جلو 

 ید.نباشد استفاده نکمی
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 توجه

 های مختلف وجود داشته باشد.تواند در موقعیتاین برچسب بسته به مدل خودرو می 

 
 اخطار

  یک محافظ کودک رو به عقب نباید در صندلی جلو قرار گیرد زیرا کودک را

در موقعیتی بسیار نزدیک به کیسه هوا قرار می دهد. نیروی باز شدن کیسه 

تواند باعث آسیب جدی و حتی مرگ کودک شود. از این نوع محافظ هوا می

 باید تنها در صندلی عقب استفاده کرد.

 
 

 

 

 
 اخطار

  محافظ کودک رو به جلو در صورت امکان باید در صندلی عقب قرار گیرد. در

 صورت قرار دادن آن در صندلی جلو، صندلی را تا حد امکان عقب بکشید.
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 نوزادان و خردساالن

 های زیر استفاده کنید.خردساالن در خودرو از دستورالعملهنگام حمل نوزادان یا 

 
 راهنمایی:

 که قدشان  یبرای نوزادان از جایگاه مخصوص نوزادان استفاده کنید. برای خردساالن

کمربند با صورت و گردنشان در تماس قرار بخش اریب هنگام نشستن در حدی است که 

 الن استفاده کرد.اگیرد باید از صندلی مخصوص خردسمی

  وده و برای خودرو نیز مناسب کودک باید با وزن و قد کودک متناسب ب محافظسیستم

 کودک باید در صندلی عقب تعبیه گردد. محافظباشد. برای ایمنی بیشتر: سیستم 

 

  کودک آن را برای نصب در صندلی عقب امتحان  محافظپیش از خرید سیستمی برای

های کمربند ایمنی و شکل بالشتک صندلی ممکن قفلگیری کنید. به خاطر جای قرار

 کودک دشوار باشد. محافظهای سیستم برخی مدلاست نصب ایمن 

 
 اخطار

 ی آن پیروی از دستورالعمل سازنده سیستم محافظ کودکی یک هنگام تعبیه

کنید. در غیر این صورت احتمال وقوع آسیب جدی یا مرگبار برای کودک وجود 

 دارد.

  پس از نصب آن را به جلو و عقب و جناحین کشیده و بفشارید تا از نصب ایمن

به درستی نصب نشود ممکن است  سیستم محافظ کودکآن مطمئن شوید. اگر 

 باعث آسیب کودک یا سایر سرنشینان شود.

  آن را با کمربند ایمنی مهار  ،کنیداستفاده نمی سیستم محافظ کودکوقتی از

ی آن داخل خودرو جدا کنید تا از پرت شدن و حرکت آزادانهکرده یا از خودرو 

 حین تصادف جلوگیری شود.
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 توجه

  ی که در اختیار دارید در سیستم محافظ کودکبسته به موقعیت نشستن در خودرو و

 یکی از دو موقعیت زیر می توانید آن را نصب کنید:

که سیستم ایمنی دارای ی پایینی در صندلی عقب تنها در صورتی به مهار کننده -

 را مشاهده کنید(. 32-2های ایزوفیکس باشد )صفحه دسته

 را مشاهده کنید.( 34-2و  01-2به کمربند ایمنی )صفحات  -

 

 ترکودکان بزرگ

باید در صندلی  ،استفاده کنند سیستم محافظ کودککودکانی که بزرگ تر از آنند که از 

 بهره گیرند. افقیو  اریبعقب نشسته و از ترکیب کمربند ایمنی 

و از زیر استخوان  ه،درپایین و از روی ران عبور ک ازو  ،کمربند باید راحت بوده افقیبخش 

باالی ران رد شود. در غیر این صورت می تواند حین تصادف به ران کودک فشار آورده و 

 باعث آسیب شود.
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 های ایزوفیکس مختلفبرای موقعیتهای مناسب راه

 قیود ی ابعادیرده بندی جرمیدسته
 های ایزوفیکس خودروموقعیت

 سمت خارجی عقب سرنشین جلو

Carrycot 
F ISO/L1 X X 
G ISO/L2 X X 
  X X 

 کیلوگرم 01تا  0
E ISO/R1 X X 

  X X 

 کیلوگرم 03تا  +0

E ISO/R1 X X 
D ISO/R2 X X 
C ISO/R3 X X 
  X X 

I 9 کیلوگرم 08تا 

D ISO/R2 X X 
C ISO/R3 X X 
B ISO/F2 X IUF 

B1 ISO/F2X X IUF 
A ISO/F3 X IUF 
  X X 

II 01  کیلوگرم 21تا   X X 
III 22  کیلوگرم 32تا   X X 
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 کلید حروف جدول باال:

 IUF- ی جرمی.بندی جهانی پذیرفته شده برای استفاده در یک دستهدر ردههای محافظ کودک جلو ایزوفیکس مناسب برای سیستم 

 X- ی ابعادی./یا یک ردهی جرمی وهای محافظت کودک ایزوفیکس در یک دستهموقعیت ایزوفیکس نامناسب برای سیستم 

 تناسب با موقعیت های نشستن مختلف

 دسته ی جرمی

 موقعیت نشستن

 عقب و وسط دو طرف عقب سرنشین جلو

 X U X کیلوگرم 01تا  0
 X U X کیلوگرم 03تا  +0

I 9  کیلو گرم 08تا X U X 
II & III 01  کیلوگرم 32تا X U X 

 

 :کلید حروف به کار رفته در جدول باال

 U- ی جرمی.مورد تأیید برای استفاده در یک دسته "جهانی"های گروه مناسب برای محافظ 

 X-  ی جرمی مناسب نیست.این دستهموقعیت جرمی برای کودکان در 
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های مختص های پایینی )دستهبه مهارکننده سیستم محافظ کودکنصب یک 

 های کمندیکنندهایزوفیکس( و مهار سیستم محافظ کودک

 های پایینیکنندهموقعیت مهار

با  سیستم محافظ کودکهای پایینی برای اتصال صندلی عقب خودروی شما به مهارکننده

 های ایزوفیکس مجهز است.دسته

 
 

 

 

 

 

 

 های کمندیموقعیت مهارکننده

در  سیستم محافظ کودکی نقطه برای مهارکننده 2های صندلی عقب گاهدر پشت تکیه

به  سیستم محافظ کودکهای کمندی نظر گرفته شده است. این نقاط جهت بستن رکاب

 باشد.جایگاه نشیمن صندلی عقب می 2

 
 

 
 اخطار

 تنها برای تحمل بار وارده از سوی  سیستم محافظ کودکهای مهار کننده

اند. تحت هیچ های کودک که به درستی نصب شده باشند طراحی شدهمحافظ

اجسام یا ها جهت کمربندهای ایمنی بزرگساالن، مهار توان از آنشرایطی نمی

 اتصال سایر موارد یا تجهیزات به خودرو استفاده نمود.
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 های ایزوفیکسبا دسته سیستم محافظ کودک

های پایینی طراحی های دارای مهارکنندهتنها برای صندلی سیستم محافظ کودکاین 

 را مهار کنید. سیستم محافظ کودکها شده است. با استفاده از این مهارکننده

 را با کمربند ایمنی صندلی خودرو ببندید. سیستم محافظ کودکالزم نیست 

 
A سیستم محافظ کودک: اتصاالت 

 

 

 

 

 

 

 نصب

هر گونه مواد خارجی داخل یا اطراف اتصاالت را جدا کرده و مطمئن شوید که  .0

 کمربند ایمنی خودرو در موقعیت نگهداری معمول خود قرار دارد.

-( را کمی با دست باز کرده تا مهارکنندهB) پشتی( و A)فضای بین بالشتک صندلی  .2

 ( را در موقعیت خود قرار دهید.Cهای پایینی )

( طبق Cهای پایینی )( را درون مهارکنندهD) سیستم محافظ کودکاتصاالت  .3

 فشار دهید. سیستم محافظ کودکی العمل سازندهردستو

 
Aبالشتک صندلی خودرو : 

B : صندلیپشتی 

C کننده پایینی: مهار 

Dاتصاالت : 
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خواهید محافظ کودک را نصب کنید ی محافظ را از موقعیتی که در آن میسر تسمه .4

 خارج سازید.

کرده و بند  زبانه( Fی کمند )ی مهارکننده( جایگاه کودک را به میلهEقالب کمند ) .1

 باالیی را سفت کرده تا به طور ایمن بسته شود.

 
 توجه

  کردن قالب کمند محافظ سخت است قالب را به طرفین بچرخانید. زبانهاگر 

 محافظ کودک را در همه جهات کشیده و بفشارید تا از ایمنی آن مطمئن شوید. .2

 باز کردن

 ی آن باز کنید.را طبق دستورالعمل سازنده سیستم محافظ کودک

نقطه ای )دارای مکانیزم قفل -3به کمربند ایمنی  سیستم محافظ کودکنصب 

 ی اضطراری(کننده

 نقطه ای-3موقعیت کمربند ایمنی نوع 

تواند با استفاده از کمربند ی زیر مینند موقعیت نشان داده شدهما سیستم محافظ کودک

 ای مهار شود.نقطه-3ایمنی نوع 

 
 نصب

ببندید. حین وارد  محافظ کودکسیستم کمربند ایمنی را برای مهار کردن ایمن  .0

 از شنیدن صدای کلیک مطمئن شوید. قفلداخل  زبانهکردن 

 کننده استفاده کنید.بند از بست قفلبرای محدود کردن هر گونه شلی کمر .2

  محافظ کودک را در همه جهات کشیده و بفشارید تا از ایمنی آن مطمئن شوید. .3
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 اخطار

  های کودک بست قفلمحافظبرای برخی( کنندهA باید برای جلوگیری از )

 آسیب حین تصادف یا مانور خودرو استفاده شود.

 این بست باید طبق دستورالعمل سازنده ی محافظ بسته و استفاده شود.

 این بست نیز باید جدا شود. ،پس از باز کردن محافظ کودک
 

 
 

 

 

 

 

 بازرسی کمربند ایمنی صندلی

  گیر و یا ترک یا را از جهت نبود بریدگی، خوردگی، ساییدگی نوارهای ضربهکمربند

های فلزی بازرسی کنید. در صورت وجود عیب مجموعه کمربند را تغییر شکل بخش

 تعویض نمایید.

 خورنده محلول در آب گرم کننده غیرکثیف شده باشد باید با مواد پاک کمربندی که

ر آب بگذارید در سایه خشک شود. سعی نکنید تمیز شود. پس از آلودگی زدایی د

های آن تأثیر آمیزی کنید چون این کار بر ویژگیزدایی یا رنگکمربند را رنگ

 نامطلوب می گذارد.

 
 اخطار

 افزارهای اتصال پس از ها و سختکنندهی کمربند ایمنی شامل جمعمجموعه کل

شرکت میتسوبیشی موتورز مورد بازرسی  هر تصادف باید توسط عاملیت مجاز

شود مجموعه کمربند ایمنی که هنگام وقوع تصادف قرار گیرند. پیشنهاد می

مگر اینکه تصادف خفیف بوده و نشانی از آسیب  ،شود تعویض گردداستفاده می

 در کمربندها نباشد و بتوانند به درستی به عملکرد خود ادامه دهند.

  مجموعه کمربند ایمنی را به شخصه تعمیر یا تعویض سعی نکنید هیچ بخشی از

کنید. این کار باید توسط عاملیت مجاز شرکت میتسوبیشی موتورز صورت 

گیرد. در غیر این صورت امکان دارد کارآیی کمربندها کاهش یافته و در صورت 

 وقوع تصادف آسیب های جدی به بار آید.

 مجدد نیست و باید به همراه  قابل استفاده ،در صورت عمل سیستم پیش کشنده

 جمع کننده کمر بند تعویض شود.
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 کیسه هوا -(SRS) مکملسیستم ایمنی 

های حاوی موارد مهمی در مورد کیسه (SRS)های هوا اطالعات مربوط به سیستم کیسه

-های هوای جانبی و کیسههوای راننده و سرنشین جلو، کیسه هوای زانوی راننده، کیسه

برای تکمیل محافظت اولیه از راننده و  SRSهای هوای ای است. کیسهپردههای هوای 

های کمربند ایمنی جانبی صندلی، با محافظت از این سرنشین جلو، توسط سیستم

های سر و سینه در حد خاصی از شدت تصادفات از روبرو، سرنشینان در مقابل آسیب

)در صورت تجهیز خودرو به آن( برای  SRSکیسه هوای زانوی راننده  طراحی شده است.

نده طراحی شده است. این تکمیل محافظت توسط سیستم سیستم کمربند ایمنی ران

رکت رو به جلو قسمت پایینی پای راننده را محدود کرده و میزان حتواند سیستم می

ی های هواکیسه محافظت از باال تنه را در حد خاصی از تصادفات از روبرو، افزایش دهد.

)در صورت تجهیز خودرو( برای تکمیل عملکرد کمربندهای ایمنی صندلی  SRSجانبی 

طراحی شده و راننده و سرنشین جلو را در مقابل آسیب های سینه و ران در حد خاصی از 

)در صورت  SRSای های هوای پردهکیسه کنند.تصادفات ضربه از جناحین، محافظت می

اننده و سرنشین ندهای ایمنی صندلی  طراحی شده و رتجهیز( برای تکمیل عملکرد کمرب

 کند.ادفات ضربه از جناحین، محافظت میهای سر در حد خاصی از تصرا در مقابل آسیب

جایگزین کمربند ایمنی نیست. برای اطمینان از حصول حداکثر محافظت در  SRSسیستم 

نده باید کمربندهای ایمنی ی سرنشینان اعم از مسافرین و رانانواع تصادفات و ضربات همه

 خود را ببندند.

 چگونه عمل می کند مکملسیستم ایمنی 

 از اجزای زیر تشکیل شده است. SRSسیستم 

 
 مدول کیسه هوا )راننده( -0

 مدول کیسه هوا )سرنشین( -2

 *مدول کیسه هوای زانوی راننده -3
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 *مدول های کیسه هوای جانبی -4

 *مدول های کیسه هوای پرده ای -1

در شرایط زیر باشد، خودرو  کلید خاموش/روشن موتوریا  وضعیت سوئیچتنها زمانی که 

 کنند.های هوا عمل میکیسه

 ]سوئیچعملکرد بدون خودروهای دارای سیستم  به استثناء[

 باشد. STARTیا  ONدر وضعیت  سوئیچاگر 

 ] عملکرد بدون سوئیچبرای خودروهای دارای سیستم [

 باشد. ONدر حالت  خاموش/روشن موتوروضعیت کلید اگر 

-باز شدن کیسه هوا صدایی مهیب و ناگهانی تولید کرده و مقداری دود و پودر پراکنده می

افرادی که از تنها . شودنمیبروز آتش در خودرو  منجر به آسیب یاسازد اما این شرایط 

های تنفسی رنج می برند ممکن است دچار تحریکات موقتی ناشی از مواد ناراحتی

شیمیایی استفاده شده برای عملکرد باز شدن کیسه هوا، شوند. لذا در صورت امکان و عدم 

 ها را بگشایید.وجود خطر پس از باز شدن کیسه هوا پنجره

 کم ،د شدن دیدشوند لذا خطر محدوهای هوا پس از باز شدن به سرعت خالی میکیسه

 است.

 احتیاط 

 شوند. در موارد خاص برخورد با کیسه های هوا با سرعت بسیار زیادی باد می

های هوا هنگام باد شدن ممکن است منجر به خراشیدگی یا کبودی و کیسه

 نظایر این گردد.
 

 
 اخطار

 راننده یا سرنشین جلو که حین باز  .مهم است که به درستی بنشینید بسیار

بسیار نزدیکند در معرض خطر  داشبوردشدن کیسه هوا به غربیلک فرمان یا 

های هوا بسیار سریع و با نیروی کیسه های جدی قرار دارند.مرگ یا آسیب

شوند. اگر راننده و سرنشین جلو به درستی ننشسته و محافظت می دزیادی با

-ها محافظت کنند و حتی میتوانند به درستی از آنهای هوا نمینشوند، کیسه

 های مرگ بار گردند.آسیب موجبشدن  دتوانند موقع با
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 اخطار

  باشد  داشبوردی صندلی یا در حالتی که پایتان بسیار نزدیک به لبهروی

ی ی خود را تا نزدیکی غربیلک فرمان یا صفحهننشینید و نیز سر یا سینه

 نمایش خم نکنید.

  نوزادان و خردساالن را در صندلی عقب و تحت محافظت کامل توسط یک

 قرار دهید. سیستم محافظ کودک

 ترین مکان است.مندلی عقب برای نوزادان و کودکان اصن 

 

 
 

 

 

 

 
 اخطار

  نوزادان و خردساالن هرگز نباید در شرایط محافظت نشده، حالت ایستاده مقابل

و یا در دستان شما یا روی زانویتان قرار گیرند. زیرا در این شرایط در  داشبورد

چنین باز شدن کیسه هوا ممکن است در معرض صورت وقوع تصادف و هم

ن را در صندلی عقب آسیب جدی و یا خطر مرگ قرار گیرند. نوزادان و خردساال

قرار دهید. به بخش  سیستم محافظ کودکو تحت محافظت کامل توسط یک 

 راهنما رجوع کنید.ی دفترچهدر این  "محافظت کودک"
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 اخطار

  یک محافظ کودک رو به عقب نباید در صندلی سرنشین جلو قرار گیرد زیرا

دهد. نیروی باز شدن هوای سرنشین قرار مینوزاد را بسیار نزدیک به کیسه 

تواند نوزاد را در معرض آسیب جدی یا خطر مرگ قرار دهد. این کیسه هوا می

 نوع محافظ باید تنها در صندلی عقب قرار گیرد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 اخطار

 .محافظ کودک رو به جلو نیز در صورت امکان باید در صندلی عقب قرار گیرد 

اگر ناچارید آن را در صندلی جلو قرار دهید باید صندلی را تا حد ممکن عقب 

بکشید. در غیر این صورت ممکن است کودک در معرض آسیب جدی یا خطر 

 مرگ قرار گیرد.

  

 
 اخطار

 تر باید در صندلی عقب نشسته و کمربند ایمنی خود را به درستی کودکان بزرگ

 بهره گیرند. کمکیهای در صورت لزوم از صندلیببندند و 
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 احتیاط در مورد نصب محافظ کودک در خودروهای دارای کیسه هوای سرنشین جلو

 برچسب نشان داده شده در خودروهای دارای کیسه هوای سرنشین جلو نصب شده است.

 

 
 اخطار

 !خطر بسیار مهم 

مقابلش کیسه هوا وجود دارد  که در صندلیاز محافظ کودک رو به عقب 

 استفاده نکنید!
 

 توجه

 های متفاوت باشند.توانند در موقعیتها بسته به مدل خودرو میاین برچسب 

 

 سیستم کیسه هوای مقابل سرنشین و راننده

ی وسط غربیلک فرمان تعبیه شده است. کیسه هوای راننده در زیر پوشش برجستهکیسه

 شبورد قرار گرفته است.اجلو در صفحه نشانگر باالی دهوای سرنشین 

کیسه هوای راننده و کیسه هوای سرنشین جلو طوری طراحی شده اند که همزمان باز 

 شوند حتی اگر سرنشینی در صندلی جلو حضور نداشته باشد.
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 *سیستم کیسه هوای زانوی راننده

دارد. کیسه هوای زانوی راننده طوری کیسه هوای زانوی راننده زیر غربیلک فرمان قرار 

 طراحی شده است که به طور همزمان با کیسه هوای جلوی راننده باز شود.

 

 

 

 

 

 

 هوای جلو و کیسه هوای زانوی راننده هایبازشدن کیسه

اند که زمانی باز هوای جلو و کیسه هوای زانوی راننده طوری طراحی شده هایکیسه

 شوند که ...

 خودرواند که وقتی هوای جلو و کیسه هوای زانوی راننده طوری طراحی شده هایکیسه

هایی از این شرایط در شود باز شوند. مثالای با شدت متوسط یا شدید میمتحمل ضربه

 اند.شکل زیر نشان داده شده

 

 کیلومتر در ساعت یا باالتر 21برخورد از جلو با دیوار صلب در سرعتی حدود  -0

 های هاشورخورده بین فلشلو با شدت متوسط یا شدید در ناحیهبرخورد از ج -2
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هوای جلو  هایی طراحی شده باشد، کیسهدر صورتی که شدت ضربه باالتر از سطح آستانه

 21و کیسه هوای زانوی راننده باز خواهند شد، برای مثال در تصادفی با سرعتی حدود 

کیلومتر در ساعت هنگام برخورد مستقیم با دیوار محکمی که حرکت نکند یا تغییر شکل 

هوای جلو و کیسه  هایتر از سطح آستانه باشد، کیسهندهد. اگر شدت این برخورد پایین

ننده ممکن است باز نشوند. با این حال، در صورتی که خودرو با مانعی هوای زانوی را

برخورد کند که شدت ضربه را با تغییر شکل یا حرکت جذب نماید، این سرعت آستانه به 

ی توقف کرده، خودرورود )به عنوان مثال، هنگام برخورد با یک میزان قابل توجهی باال می

 یک ستون یا گاردریل(.

توانند به راحتی شما را از جایتان تکان دهند، ضروری های از جلو میبرخورد از آنجائی که

است که همیشه کمربندهای ایمنی را صحیح ببندید. کمربندهای ایمنی به شما کمک 

ای ایمن از غربیلک فرمان خواهند کرد تا در طی مراحل اولیه باز شدن کیسه هوا، در فاصله

اولیه باز شدن کیسه هوا پرفشارترین مرحله است، و ممکن و داشبورد باقی بمانید. مرحله 

های جدی و مرگبار شود. عالوه بر این، کمربندهای ایمنی در است موجب مصدومیت

 SRSهوای  هایها هستند. کیسهی حفاظتی شما در تصادفخودروی شما اولین وسیله

منظور حفظ ایمنی خود و اند. بنابراین، به برای فراهم کردن حفاظت بیشتر طراحی شده

 دیگر سرنشینان، همیشه از بسته بودن صحیح کمربندهای ایمنی اطمینان حاصل کنید.

 

 هوای جلو و کیسه هوای زانوی راننده ممکن است باز نشوند اگر... هایکیسه

به منظور  ی بدنه خودرو برای جذب شدت تصادفهای از جلو، سازهبا توجه به انواع تصادف

دیدگی طراحی شده است. )قسمت جلویی ممکن است به طور حفاظت سرنشینان از آسیب

قابل توجهی تغییر شکل دهد تا شدت ضربه را جذب نماید(. در چنین شرایطی، ممکن 

هوای جلو و کیسه هوا زانوی راننده، صرفنظر از تغییر شکل و آسیب وارده  هایاست کیسه

 به بدنه، باز نشود.

 اند.هایی از این شرایط در شکل زیر نشان داده شدهمثال

 
 در هنگام برخورد با یک تیر برق، درخت یا سایر اجسام باریک -0

 هنگام لغزیدن خودرو به زیر بدنه یک کامیون -2

  تصادفات مورب از جلو -3
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زانوی راننده از سرنشین در تمام انواع  یهوای جلو و کیسه هوا هایاز آنجائی که کیسه

کند، همیشه از صحیح بسته بودن کمربندهای ایمنی خود های جلو حفاظت نمیتصادف

 اطمینان حاصل کنید.

جلو و کیسه هوای زانوی راننده برای بازشدن در این حاالت طراحی  یهوا هایکیسه

  نشده اند...

اند که در شرایطی که راننده طوری طراحی شدهکیسه هواهای جلو و کیسه هوای زانوی 

هایی از این شرایط در شکل مثال توانند حفاظت سرنشین را تامین نمایند باز نشوند.نمی

 اند.زیر نشان داده شده

 
 های از عقبتصادف -0

 های جانبیتصادف -2

 هاروی سقف یا درب خودروواژگون شدن  -3

 هوای جلو و کیسه هوا زانوی راننده ممکن است وقتی باز شوند که... هایکیسه

متحمل  خودروهوای جلو و کیسه هوا زانوی راننده ممکن است وقتی که کف  هایکیسه

 شود باز شوند )آسیب به شاسی خودرو(.ضربه با شدت متوسط یا شدید می

 اند.هایی از این شرایط در شکل زیر نشان داده شدهمثال

 
 برخورد با یک مانع برآمده یا جدول لبه خیابان -0

 از روی یک گودال یا دست انداز عمیق خودروعبور  -2

 حرکت خودرو از یک سراشیبی با شیب شدید و برخورد با زمین  -3

-هوای جلو و کیسه هوای زانوی راننده در تصادفات پیش هایاز آنجائی که باز شدن کیسه

اند، ممکن است به راحتی شما ه در شکل باال نشان داده شدهبینی نشده مانند شرایطی ک

ی شرایط ضروری تان جابجا کند، بستن صحیح کمربندهای ایمنی در همهرا از صندلی

ی ایمن شما از غربیلک فرمان و داشبورد در باشد. کمربندهای ایمنی به حفظ فاصلهمی

اولیه باز شدن کیسه هوا  مراحل اولیه بازشدن کیسه هوا کمک خواهند کرد. مرحله

 های جدی و مرگبار شود.پرفشارترین مرحله است و ممکن است موجب مصدومیت
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 اخطار

  هیچ جسمی، از جمله لوازم تزئینی و یا تجهیزات دیگر را به پوشش بیرونی

غربیلک فرمان متصل نکنید. زیرا ممکن است در صورت باز شدن کیسه هوا، 

 ای به سرنشین وارد کند و او را مصدوم نماید.ضربه

 راننده قرار ندهید و به آن متصل کمک  هیچ جسمی را روی داشبورد سمت

ی وارد نکنید. زیرا ممکن است در صورت بازشدن کیسه هوا به سرنشین صدمه

 کند.

 

 

 
 اخطار

  نچسبانید یا جلوی آن قرار ندهید. این  خودرواجسام تزئینی را به شیشه جلوی

شدن کیسه  دشدن کیسه هوا را محدود کنند، یا پس از باد اشیاء ممکن است با

 ای به سرنشین وارد نمایند.هوا صدمه

  کلیدها یا اجسام تزئینی )اشیاء سخت، نوک تیز یا سنگین( را به کلید خودرو

شدن صحیح کیسه هوای  دتوانند مانع از بامتصل نکنید. چنین اشیائی می

شدن کیسه هوا به راننده برخورد کنند و سبب  دزانوی راننده شده یا هنگام با

 دیدگی جدی شوند. ایجاد آسیب

  اجسام تزئینی را به بخش پایینی داشبورد سمت راننده متصل نکنید. چنین

شدن صحیح کیسه هوای زانوی راننده شده یا  دتوانند مانع از بااشیائی می

دیدگی شدن کیسه هوا به راننده برخورد کنند و سبب ایجاد آسیب دام باهنگ

 جدی شوند.
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 اخطار

 هوا و راننده یا  هایها، حیوانات خانگی یا دیگر اجسام را بین کیسهبسته

سرنشین جلو قرار ندهید. این کار ممکن است بر عملکرد کیسه هوا تاثیر منفی 

 دیدگی  شود.تواند هنگام باز شدن کیسه هوا موجب آسیببگذارد، یا می

  درست پس از باز شدن کیسه هوا، برخی اجزاء سیستم کیسه هوا داغ خواهند

 وختگی وجود دارد.خطر سزیرا شد. به این اجزاء دست نزنید. 

  سیستم کیسه هوا تنها برای یک بار کار کردن طراحی شده است. هنگامی که

بار باز شوند، دیگر کار نخواهند کرد و باید فوراً تعویض شوند. هوا یک هایکیسه

شود که سیستم کیسه هوای خود را برای بازرسی کامل به اکیداً توصیه می

 میتسوبیشی موتورز منتقل نمایید. عاملیت مجاز
 

 

 

 

 

 

 

 *سیستم کیسه هوای جانبی

سرنشین جلو تعبیه  راننده و صندلی های صندلیگاه( در تکیهAهوای جانبی ) هایکیسه

 اند.شده

کیسه هوای جانبی طوری طراحی شده است که تنها در سمتی که به خودرو ضربه وارد 

 .حضور نداشته باشدشود باز شوند، حتی اگر سرنشینی در صندلی جلو می
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هایی که کیسه هوای جانبی صندلی گاهبرچسب نشان داده شده در این شکل به تکیه

 دارند، چسبانده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 *ایسیستم کیسه هوای پرده

اند و طوری واقع شدههای جلویی و ریل جانبی سقف ای در ستونپرده یهوا هایکیسه

وارد شده است باز شوند،  به آن جانبی خودرو که ضربه اند که تنها در آن وجهطراحی شده

 حتی اگر سرنشینی در صندلی جلو یا عقب حضور نداشته باشد. 
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 ایهای هوای جانبی و کیسه های هوای پردهباز شدن کیسه

 اند تا وقتی باز شوند که ...ای طوری طراحی شدههای هوای جانبی و پردهکیسه

ای طوری طراحی شده اند تا وقتی باز شوند که خودرو در های هوای جانبی و پردهکیسه

 از ضربه جانبی به وسط محفظه ی سرنشین قرار گیرد. خاصیمعرض 

 این شرایط در شکل زیر نشان داده شده است.

 
از شما در تصادفات هستند.  ی محافظتکمربندهای ایمنی در خودروی شما وسایل اولیه

طراحی شده اند. لذا برای  مکملبرای محافظت  SRSای های هوای جانبی و پردهکیسه

اره از بسته بودن درست کمربندهای ایمنی مطمئن ومی سرنشینان، هایمنی خود و همه

 شوید.

 

 ای ممکن است باز نشوند وقتی که ...های هوای جانبی و پردهکیسه

ی خودرو طوری طراحی شده است که در انواع خاصی از تصادفات جانبی ساختار بدنه

ی شوک ضربه را جذب کرده و بدین ترتیب سرنشینان را از صدمه حفظ کند. )ناحیه

ی خودرو ممکن است تحت تأثیر جذب ضربه مشخصاً تغییر شکل یابد.( در جانبی بدنه

ر از تغییر شکل و آسیب وارده ای صرف نظهای هوای جانبی و پردهچنین شرایطی کیسه

بسته به محل ورود ضربه به طور مشابه به بدنه خودرو ممکن است باز نشوند. همچنین 

هایی از این شرایط در شکل ممکن است باز نشوند. مثال ،ایهای هوای جانبی و پردهکیسه

 زیر نشان داده شده است.

 
 نی سرنشیناای دور از محفظهضربات جانبی در ناحیه -0

 برخورد موتور سیکلت یا سایر وسایط نقلیه کوچک به کنار خودرو -2

  برخورد با تیرهای کنار جاده، درخت یا سایر اجسام باریک -3
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 ضربات جانبی مورب -4

 چپ کردن خودرو روی سطح جانبی یا سقفش -1

ی انواع تصادفات ای سرنشینان را در همههای هوای جانبی و پردهاز آنجا که کیسه

 کنند، همواره از بستن درست کمربندهای ایمنی مطمئن شوید.محافظت نمی

 

 

 

 

 ای برای باز شدن در شرایط زیر طراحی نشده اند ...های هوای جانبی و پردهکیسه

اند که در شرایطی که عمالً تأثیری ای طوری طراحی شدههای هوای جانبی و پردهکیسه

شرایط به طور نوعی در شکل زیر نشان داده در حفظ جان سرنشینان ندارند باز نشوند. این 

 شده است.

 
 تصادفات از جلو -0

 تصادفات از عقب -2

  



 صندلی وکمربندهای ایمنی

2-49 

49 

2 

ی انواع تصادفات ای سرنشینان را در همههای هوای جانبی و پردهاز آنجا که کیسه

 کنند، همواره از بستن درست کمربندهای ایمنی مطمئن شوید.محافظت نمی

 
 اخطار

 اند تا عملکرد کمربندهای ایمنی ای طراحی شدههای هوای جانبی و پردهکیسه

لذا کمربندهای ایمنی باید  ،صندلی را در برخی ضربات جانبی خاص تکمیل کنند

همیشه به درستی بسته شده و راننده و سرنشین باید همواره کامالً تکیه داده و 

 عمودی بنشینند و به سمت پنجره یا در خم نشوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اخطار

 شوند لذا برای ای با نیروی بسیار زیادی باز میهای هوای جانبی و پردهکیسه

های هوای جانبی شدن کیسه دکاهش خطر آسیب جدی یا احتماالاً مرگ در اثر با

ای، راننده و سرنشین نباید دست خود را از پنجره بیرون برده یا به در و پرده

 کنند.تکیه 
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 اخطار

  جهت کاهش خطر آسیب ناشی از باز شدن کیسه هوای جانبی به سرنشینان

های جلو را بگیرند. مخصوصاً در این صندلی پشتیصندلی عقب اجازه ندهید که 

 مورد باید از کودکان مراقبت ویژه شود.

  جلو قرار ندهید. این های صندلی پشتیجسمی را در نزدیکی یا مقابل هیچ

ممکن است باز شدن کیسه هوای جانبی را مختل کرده و در صورت پرتاب  ءاشیا

 شدن آزادانه موجب آسیب سرنشینان گردند.

  های جلو صندلی پشتیتزیینات داخلی خودرو را روی اتیکت، برچسب یا سایر

 کنند.نصب نکنید. این اشیا ممکن است باز شدن کیسه هوای جانبی را مختل 

 اند پوشش صندلی قرار ندهید و هایی که دارای کیسه هوای جانبیروی صندلی

ها را تعویض ننمایید. این کار ممکن است باز شدن چنین روکش این صندلیهم

 درست کیسه هوای جانبی را مختل سازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اخطار

 ( میکروفونAیا هر شیئ یا وسیله ) حوالی بخشی که کیسه هوای ی دیگر را

-ی در جانبی، ستونی جلو، شیشه( نظیر شیشهBشود )ای از آن خارج میپرده

ید. در صورت باز شدن نهای کناری سقف، نصب نکهای جلو و عقب و دستگیره

ای این اشیا با نیروی بسیار زیاد پرتاب شده و یا احتمال دارد کیسه هوای پرده

که این شرایط ممکن  ال دن درست جلوگیری کنداز فعای کیسه هوای پرده

 است به آسیب جدی یا مرگ منجر گردد.
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 اخطار

 آویز یا اشیا سنگین یا نوک تیز روی قالب آویز لباس از قرار دادن رخت

ای این گونه اشیا خودداری کنید زیرا در صورت عمل کردن کیسه هوای پرده

-شدن درست کیسه هوای پرده دنیروی بسیار زیاد پرت شده یا باممکن است با 

ها را مستقیماً بر قالب آویز بیاویزید )بدون استفاده از ای را مختل کنند. لباس

های آویز( و مطمئن شوید هیچ شیئ نوک تیز یا سنگینی داخل جیبرخت

 ها نباشد.لباس

  ندهید. محافظ کودک رو هرگز محافظ کودک رو به عقب را در صندلی جلو قرار

به جلو نیز در صورت امکان باید در صندلی عقب قرار گیرد. اگر ناچارید محافظ 

کودک رو به جلو را در صندلی جلو قرار دهید موقعیت صندلی را تا حد امکان 

قرار داشته  بعقب بکشید و مراقب باشید که کودک در محافظ خود و دور از در

 باشد.

 فظ نشسته باشد اجازه ندهید به در جلو یا نزدیکی آن حتی اگر کودک در محا

 تکیه دهد.

  های هوای جانبی و ای که کیسهیا نزدیکی ناحیه بنیز نباید به درسر کودک

های هوا کودک شدن کیسه داند تکیه کند زیرا در صورت باای تعبیه شدهپرده

 در معرض خطر قرار می گیرد.

 ها می تواند منجر به آسیب جدی یا مرگ ی این دستوالعمل عدم توجه به همه

 بار برای کودک شود.
 

 

 
 اخطار

  ای های هوای جانبی و پردهدر اطراف و روی اجزای سیستم کیسهکار و تعمیرات

باید تنها توسط عاملیت مجاز شرکت میتسوبیشی موتورز صورت گیرد. کار 

های هوای کردن غیر ضروری کیسه تواند منجر به عملتعمیر غیر مناسب می

بروز  منجر به تواندها را از کار بیاندازد که شرایط میای شده یا آنجانبی و پرده

 های جدی گردد.آسیب
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 (SRS) اخطار کیسه هوا / نمایشگرچراغ هشدار

 چراغ هشدار

 
 0نوع  هشدارنمایشگر 

 
 2نوع  هشدارنمایشگر 

 
دهد. بعالوه اشکالی در سیستم وجود داشته باشد عالمت میوقتی  هشدارنمایشگر /چراغ

شود. در اطالعات چندگانه نمایش داده میه حنمایش در صفی نمایشگر اخطار روی صفحه

در  وضعیت کلید خاموش/روشن موتوربوده یا  ONدر حالت  سوئیچحالت عادی وقتی 

باید چند ثانیه عالمت داده و سپس خاموش شود.  چراغ هشدارقرار گیرد،  ONحالت 

عالمت داده  چراغ هشدارعمل کنند  کشندهسیستم پیشو  SRSهمچنین اگر کیسه هوای 

-سیستم پیش( و SRS) مکملبین سیستم ایمنی SRS  چراغ هشدار ماند.و روشن می

 کمربند ایمنی مشترک است. کشنده

 

 
 اخطار

  به طریق زیر عمل می کند اخطار کیسه هوا نمایشگر هشدار/چراغ وقتی

ی کمربند کشندهسیستم پیشیا  SRSسیستم دچار اشکال است و کیسه هوای 

ایمنی ممکن است به درستی در یک تصادف عمل نکنند و این منجر به آسیب 

ها را توسط عاملیت مجاز شرکت میتسوبیشی موتورز شود، لذا این سیستم

 م قرار دهید.ئدا تحت بازرسی

  در وضعیت  سوئیچوقتیON  در  وضعیت کلید خاموش/روشن موتوربوده یا

 ماند.عالمت نمی دهد یا روشن می چراغ هشدارگیرد قرار می ONحالت 

 دهد.حین رانندگی عالمت می چراغ هشدار 

  کند.حین رانندگی عمل می اخطار کیسه هوانمایشگر 

 SRSتعمیرات 

 
 اخطار

  هرگونه تعمیر در مجاورت یا روی اجزای سیستمSRS  باید توسط عاملیت مجاز

به اشخاص دیگر اجازه ندهید که روی  شرکت میتسوبیشی موتورز صورت گیرد.

کشی آن سرویس، بازرسی و یا تعمیرات انجام یا سیم SRSاجزای سیستم 

نباید توسط شخصی غیر از عاملیت  SRSدهند. به طور مشابه هیچ بخشی از 

 مجاز شرکت میتسوبیشی موتورز دستکاری شده یا باز شود.

  عملکرد نادرست روی اجزایSRS  یا سیم کشی آن می تواند منجر به باز شدن

را از کار بیاندازد. که این شرایط می  SRSغیر ضروری کیسه هوا شده یا سیستم 

 تواند باعث بروز آسیب های جدی شود.
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 اخطار

  هیچ یک از اجزایSRS کننده کمربند ایمنی را مورد از جمله غربیلک فرمان یا جمع

برای مثال تعویض غربیلک فرمان یا اعمال تغییرات روی سپر جلو  ،اصالح قرار ندهید

تأثیر نامطلوب گذارده و منجر به آسیب  SRSیا ساختار بدنه می تواند روی عملکرد 

 های احتمالی شود.

  اگر خودروی شما در معرض هر گونه آسیب قرار گرفت باید سیستمSRS  را توسط یک

عاملیت مجاز شرکت میتسوبیشی موتورز تحت بازرسی قرار داده تا مطمئن شوید این 

 سیستم در شرایط کار مناسب قرار دارد.

های جلو، ستون وسط و کنسول وسط یسه هوای جانبی صندلیدر خودروهای مجهز به ک

تأثیر نامطلوب  SRSتواند بر عملکرد را مورد تغییر و اصالح قرار ندهید. این کار می

 گذارده و منجر به آسیب های احتمالی گردد.

 

 توجه

 شود که مالک جدید اگر مالکیت خودروی خود را به شخص دیگری سپردید توصیه می

های مطلع ساخته و او را به قسمت SRS کیسه هوا مجهز بودن خودرو به سیستمرا از 

 کاربردی این راهنما ارجاع دهید.

 شود که ابتدا خودرو را نزد عاملیت در صورت اسقاط یا اوراق کردن خودرو توصیه می

 آن را به طرز ایمن خارج نماید. SRSمجاز شرکت میتسوبیشی موتورز برده تا سیستم 
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 صفحه نمایشگر و کنترل

 2 ..................................................................................... شگرینما صفحه

 4 ................................................................ اطالعات ی چندگانه شینما صفحه

 42 ............................... اطالعات شینما صفحه ستیل و اخطار، چراغ نشانگر، چراغ

 75 ................................................................................. نشانگر یغهاچرا

 75 .................................................................................. هشدار یچراغها

 16 ................................................................. چندگانه اطالعات شینما صفحه

 17 ......................................................... باال ورن و جلو یچراغها مجموعه دیکل

 52 ........................................................................ جلو یها چراغ نور سطح

 54 ................................................................................ راهنما چراغ دسته

 57 ......................................................................... خطر هشدار فالشر دکمه

 51 ............................................................................... شکن مه چراغ دیکل

 55 ................................................................. شور شهیش و کن پاک برف دیکل

 51 ........................................................................... *جلو چراغ ندهیشو دیکل

 55 ......................................................................... عقب شهیش ریبخارگ دیکل

 55 ................................................................................................. بوق
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 صفحه نمایشگر

 
 2-3ص.  ← دور موتور نشانگر -1

 4-3ص.  ← صفحه نمایش چندگانه اطالعات -2

 42-3ص.  ←لیست صفحه نمایش اطالعات 

 (mph  +km/hیا  kmسنج )سرعت -3

 ها(نشانگر)کنترل روشنایی  زمان روز متنظیدکمه  -4

 

 

 

 

 

 دور موتور نشانگر

دور موتور به  نشانگردهد. موتور )دور/دقیقه( را نشان میدوران سرعت  ،دور موتور نشانگر

چنین شما را از سرعت بیش تری داشته باشید و همکند رانندگی اقتصادیشما کمک می

 ز(.ی قرمکند )ناحیهاز حد موتور آگاه می

 
 

 
 احتیاط

  دور موتور دقت کنید تا سرعت موتور وارد  نشانگردر هنگام رانندگی، به

 ی قرمز نشود )سرعت بیش از حد موتور(.ناحیه
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 ها(نشانگرزمان روز )کنترل روشنایی  تنظیمدکمه 

ی شود و میزان روشنایی صفحهصدایی شنیده میدهید، هر بار که این دکمه را فشار می

 کند.گر تغییر مینشان

 توجه

 سطح برای تنظیم میزان نور وجود دارد،  8های موقعیت روشن هستند زمانی که چراغ

 سطح دیگر وجود دارد. 8های موقعیت روشن نیستند و زمانی که چراغ

 ی چراغ در موقعیتی غیر از موقعیت وقتی دکمه"OFF"  ،ها نشانگرروشنایی قرار دارد

 شود. میزان روشنایی بیرون خودرو تنظیم می به طور خودکار متناسب با

  در حالت  سوئیچ در مغزی سوئیچزمانی که“OFF”  وضعیت کلید خاموش/روشن یا

 شود، میزان سطح روشنایی در سطح فعلی  باقی میقرار داده می OFFحالت  موتور در

 ماند.

 دتی بیشتر های موقعیت روشن هستند اگر دکمه را فشار داده و برای مزمانی که چراغ

گیرد. فشردن و نگه ثانیه نگه دارید، سطح روشنایی در بیشترین سطح قرار می 1

-ثانیه سطح روشنایی را در سطح قبلی قرار می 1داشتن کلید برای مدتی بیشتر از 

 دهد.

 

 

 

 
 نمایش میزان روشنایی -1

 تنظیم روشنائی نشانگرهای دکمه -2
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 ی اطالعاتصفحه نمایش چندگانه

مقدار سوخت کننده موتور، دمای خنکسرویس، زمان یادآور ، مسافت سنج، کیلومتر شمارهشدارها، شود: ی اطالعات نشان داده میی نمایش چندگانهخودرو را در محل ایمن متوقف کنید. اطالعات زیر در صفحه ،اره قبل از کارهمو

ی رانندگی، سرعت ای، محدودهو لحظه متوسط(، مصرف سوخت 4WD) چهار چرخ محرکخودروهای وضعیت کلید خاموش/روشن موتور(، CVTاتوماتیک )دنده دنده در خودروهای دسته بیرون، موقعیت محیط دمای باقیمانده، 

 غییر داد.ی اطالعات تی نمایش چندگانهنوع واحدها را روی صفحهزبان و مواردی مانند چنین این امکان وجود دارد که هم ها.نشانگرو روشنایی  متوسط

در ( M/Tوضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور )زمانی که 

 قرار دارد. ONحالت 

در ( CVTوضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور )زمانی که 

 قرار دارد. ONحالت 

 OFFحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درزمانی که 

 قرار دارد.

 
 6-3ص.  ← (OFFحالت  ضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درو) صفحه نمایش عالمت  -1

 6-3ص.  ←( OFFحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) اطالعاتی صفحه -2

 8-3ص.  ←( OFFحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) اخطاری نمایش صفحه

( OFFحالت  ئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور دروضعیت سوصفحه نمایش هشدار نیمه باز ماندن در ) -3

 11-3ص.  ←

 12-3ص.  ←صفحه نمایش وضعیت رانندگی  -4

 12-3ص.  ←( ONحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) صفحه نمایش عالمت  -5

 12-3ص.  ←( ASC) فعال صفحه نمایش خاموشی سیستم کنترل پایداری -6

 12-3ص.  ←( ONحالت  ید خاموش/روشن موتور دروضعیت سوئیچ یا کل) اطالعاتصفحه  -7

 21-3ص.  ←( ONحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) اخطاری نمایش صفحه

 22-3ص.  ←ی نمایش موقعیت دنده در خودروهای اتوماتیک صفحه -8

 1نوع          2نوع         1نوع          2نوع         1نوع          2ع نو       
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 22-3ص.  ←صفحه نمایش دمای محیط بیرون  -9

 23-3ص.  ← مقدار سوخت باقیماندهصفحه نمایش  -11

 14-3ص.  ←کننده موتور صفحه نمایش دمای خنک -11

 35-4ص.  ←صفحه نمایش موقعیت دنده  -12

 27-4ص.  ← *(AS&Gتوقف خودکار )-صفحه نمایش سیستم حرکت -13

 34-4ص.  ← *(AS&Gتوقف خودکار )-صفحه نمایش خاموشی سیستم حرکت 

 توجه

  منوی "به بخش و دما، زبان نمایش، و تنظیمات دیگر قابل تغییر هستند.  سوختواحد

ی در صفحه "(ONحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) تنظیمات

 مراجعه کنید. 3-29

  صفحه نمایش بسته بهON  بودن یاOFF  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن بودن

وضعیت سوئیچ یا کلید ) صفحه نمایش اطالعات"متفاوت است. به بخش موتور

مراجعه کنید. به بخش  6-3ی در صفحه "(OFFالت ح خاموش/روشن موتور در

حالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) لیست نمایش هشدارها"

OFF)" از سوئیچ)صفحه نمایش اطالعات "مراجعه کنید. به بخش  44-3ی در صفحه 

به  OFFاز حالت وضعیت کلید خاموش/روشن موتوریا  "ON"به حالت  LOCKحالت 

صفحه نمایش اطالعات "مراجعه کنید. به بخش  11-3ی در صفحه "(برود ONحالت 

 12-3ی در صفحه "(ONحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در)

وضعیت سوئیچ یا کلید )لیست نمایش هشدارها "مراجعه کنید. به بخش 

 مراجعه کنید. 47-3ی در صفحه "(ONحالت  خاموش/روشن موتور در

 اطالعات چندگانه انگرنشدکمه 

شود و صفحه فشرده شود، صدائی شنیده میاطالعات چندگانه  نشانگرهر بار که دکمه 

مسافت (، 1)نوع  کیلومتر شمارنمایش اطالعات چندگانه بین اطالعاتی مانند هشدارها، 

و  متوسط(، مصرف سوخت 1ی موتور )نوع کنندهسرویس، دمای خنکزمان ، یادآور سنج

چنین میتوان با فشردن هم کند.ی رانندگی و سرعت متوسط تغییر میمحدوده ای،لحظه

ی نمایش اطالعات چندگانه، مواردی مانند زبان و نوع واحدها را روی صفحه نشانگردکمه 

 ی اطالعات تغییر داد.چندگانه
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وضعیت سوئیچ یا کلید ) صفحه نمایش عالمت 

 (OFFحالت  خاموش/روشن موتور در

نشانگر اطالعات چندگانه را فشار دهید و از صفحه نمایش هشدارها به  یاگر دکمه

بازگشت به "شود. به بخش نمایان می ی قبلی برگردید، عالمت  صفحه

-مراجعه کنید. این عالمت هم 9-3در صفحه  "ی قبل از نمایش هشدارصفحه

ش داده شده وجود شود که هشداری عالوه بر هشدار نمای نمایان می زمانیچنین 

به  داشته باشد. زمانی که علت به وجود آمدن هشدار برطرف شود، عالمت 

 شود.طور خودکار حذف می

 توجه
  تواند در صفحه نمایان است، صفحه نمایش هشدار می زمانی که عالمت-

صفحه نمایش اطالعات )وضعیت "ی اطالعات نیز نمایش داده شود. به بخش 

 6-3ی در صفحه "(OFF/روشن موتور در حالت سوئیچ یا کلید خاموش

صفحه نمایش اطالعات )وضعیت سوئیچ یا کلید "مراجعه کنید. به بخش 

 مراجعه کنید. 12-3ی در صفحه "(ONخاموش/روشن موتور در حالت 

حالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درصفحه نمایش اطالعات )

OFF) 

اطالعات چندگانه را فشار دهید، صفحه نمایش به  نشانگری هر بار که به آرامی دکمه

 کند.ترتیب زیر تغییر می
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  مسافت سنج(/1)نوع  کیلومتر شمار -1

  مسافت سنج(/1)نوع  کیلومتر شمار -2

 سرویسزمان یادآور  -3

 هشداریک نمایش مجدد صفحه نمایش  -4

 مسافت سنج/کیلومتر شمار

ات چندگانه را فشار دهید، صفحه نمایش تغییر اطالع نشانگری هر بار که به آرامی دکمه

ادآور ی ← مسافت سنج/کیلومتر شمار ← مسافت سنج/کیلومتر شمار: کندمی

)نوع  کیلومتر شمار ←هشداریک نمایش مجدد صفحه نمایش  ←سرویسزمان 

 . مسافت سنج(/1

 دهد.مسافت طی شده را نشان می کیلومتر شمار: کیلومتر شمار -

 مثالبرای  دهد.مسافت طی شده بین دو نقطه را نشان می افت سنجمس: مسافت سنج -

مسافت توان دو مسافت طی شده را به طور همزمان اندازه گرفت، از منزل به کمک می

 . مسافت سنجو از یک نقطه خاص در مسیر به کمک  سنج 

را  اطالعات چندگانه نشانگری دکمه، مقدار صفر کردنبرای : مسافت سنجریست کردن  -

نمایش صفحه فعلی یه یا بیشتر به سمت پائین نگه دارید. تنها مقدار نثا 2برای مدت 

 شود. صفر می

  شود.صفر میآن قدار تنها مشود، نمایش داده می مسافت سنجمقدار اگر : مثال
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 توجه

  شود: نمایش نباشد، ترتیب تغییر صفحات به این ترتیب می صفحهاگر هشداری در

ادآور ی← مسافت سنج(/1)نوع کیلومتر شمار← مسافت سنج/ارکیلومتر شم

 . مسافت سنج(/1)نوع  کیلومتر شمار←سرویسزمان 

 مایل(  999999کیلومتر ) 999999توانند تا می  مسافت سنجو   کیلومتر شمار

مایل( برسد، به  999999کیلومتر ) 999999به  کیلومتر شماررا بشمارند. زمانی که 

و    کیلومتر شماری در هنگام قطع اتصال باطری، حافظه گردد.رمیمقدار صفر ب

 گردند.شود و مقادیر به صفر برمیپاک می   مسافت سنج

 سرویسزمان یادآور 

 ایدورهاین صفحه مسافت طی شده و تعداد ماه باقیمانده تا سرویس  1نوع 

 دهد.بعدی را نشان می

 
 2نوع 

 
 

 

 (OFFحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) اراخطی نمایش صفحه

بازر )بوق ها، برای نمایش آماده است،  صدای زمانی که اطالعاتی، مانند یادآوری چراغ

مایش هشدارها نآید و صفحه نمایش اطالعات چندگانه به صفحه به صدا در می هشدار(

 دامات الزم را انجام دهید.یابد. به صفحات مربوطه مراجعه کنید و اقتغییر می

زمانی که علت به وجود آمدن هشدار برطرف شود، هشدار نشان داده شده به طور خودکار 

وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن لیست نمایش هشدارها )"به بخش  شود.حذف می

 مراجعه کنید. 44-3ی در صفحه "(OFFحالت  موتور در

 
 هشدار نمایش داده شده است. -1

  به وجود آمدن هشدار برطرف شده است.علت  -2

 1نوع 

 2نوع 
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 ی قبل از نمایش هشداربازگشت به صفحه -3

ی قبل از توانید به صفحهحتی اگر علت به وجود آمدن هشدار برطرف نشده باشد، می

اطالعات چندگانه را فشار دهید، صفحه نمایش  نشانگراگر دکمه مایش هشدار برگردید. ن

نمایش ( A) گردد و عالمت تمایش هشدار برمیی قبل از صفحهکند و به تغییر می

 شود.داده می

 
 

 

 

  توجه

  توان تغییر را می وجود دارد یا  عالمت آن  در باال سمت راستهشدارهایی که

اطالعات چندگانه را به این  نشانگرخواهید صفحه را تغییر دهید، دکمه داد. اگر می

 ترتیب فشار دهید:

 د.: به آرامی بفشاری""

 ثانیه یا بیشتر بفشارید. 2: برای ""

 هشداریک نمایش مجدد صفحه نمایش 

اطالعات  نشانگردکمه نشان داده شده است، به آرامی چندین مرتبه  زمانی که عالمت 

 شود.نمایشی که تغییر داده بودید، مجدد نمایان می ، صفحهچندگانه را فشار دهید

حالت  سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در وضعیتصفحه نمایش اطالعات )"به بخش 

OFF)" مراجعه کنید. 6-3ی در صفحه 

  

 1نوع 

 2نوع 
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وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن صفحه نمایش هشدار نیمه باز ماندن در )

 (OFFحالت  موتور در

اگر یکی از درها یا در صندوق عقب کامل بسته نشده باشد، در این صفحه عالمت باز بودن 

 شود.نمایان می

 
 درها و در صندوق عقب بسته است. -1

 درها یا در صندوق عقب باز است. -2

 

 

 

 

 

وضعیت کلید یا  "ON"به حالت  LOCKاز حالت  سوئیچصفحه نمایش اطالعات )

 برود( ONبه حالت  OFFاز حالت خاموش/روشن موتور

، برود ONبه حالت وضعیت کلید خاموش/روشن موتوریا  "ON"به حالت  سوئیچزمانی که 

 کند.صفحه نمایش به ترتیب زیر تغییر می

 
 OFFحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درصفحه زمانی که  -1

 قرار دارد.

 صفحه بررسی سیستم -2

 ONحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درصفحه زمانی که  -3

 قرار دارد.

  

 1نوع 

 2نوع 

 1نوع 

 2نوع 
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3 

 صفحه بررسی سیستم

برود،  ONبه حالت وضعیت کلید خاموش/روشن موتوریا  "ON"به حالت  سوئیچزمانی که 

ی نباشد، صفحه نمایش یاگر خطاشود. نمایش داده میثانیه  4صفحه بررسی سیستم برای 

اگر  شود.( نمایان میONحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور دراطالعات )

لیست نمایش " یابد. به بخشخطائی باشد، صفحه به صفحه نمایش هشدار تغییر می

-3ی در صفحه "(ONحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درهشدارها )

 مراجعه کنید. 47

 
 توجه

  به تجهیزات مشتری ممکن است متفاوت باشد. با توجهصفحه بررسی سیستم 

 

 

 یادآور زمان سرویس

یا  "ON"به حالت  سوئیچرسد، بعد از اینکه ای فرا میهای دورهزمانی که موعد سرویس

برود، هشدار یادآوری زمان سرویس برای  ONبه حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور

مراجعه  25-3در صفحه  "یادآوری زمان سرویس"به بخش شود. چند ثانیه روشن می

 کنید.

 1نوع 

 
 2نوع 

 
 

  

 1نوع  2نوع 



 کنترلصفحه نمایشگر و 

3-12 

12 
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 *صفحه نمایش نشانگر حالت رانندگی 

 دهد.را نشان می 4WDاین شکل وضعیت  1نوع 

انتخاب  4WDرا توسط دسته دنده  "4WD LOCK"ت حالاگر 

حالت اگر شود؛ نمایش داده می "4WD LOCK"عالمت ؛ کنیدمی

"4WD LOCK AUTO"  ،4"را انتخاب کنیدWD"  نمایش داده

 شود.می

 

  2نوع 

 
 

 

 وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/) صفحه نمایش عالمت 

 (ONحالت  روشن موتور در

صفحه نمایش اطالعات چندگانه را فشار دهید و  نشانگر یاگر دکمه 

  .شود، این عالمت ظاهر میهشدار را تغییر دهید

شود که هشداری عالوه بر نمایان می زمانیچنین این عالمت هم

 هشدار نمایش داده شده وجود داشته باشد. 

ه ب زمانی که علت به وجود آمدن هشدار برطرف شود، عالمت 

 شود.طور خودکار حذف می

 

 

 

 

 

 توجه

  ی اطالعات تواند در صفحهنمایان است، صفحه نمایش هشدار می زمانی که عالمت

وضعیت سوئیچ یا کلید صفحه نمایش اطالعات )"نیز نمایش داده شود. به بخش 

مراجعه کنید. به بخش  6-3ی در صفحه "(OFFحالت  خاموش/روشن موتور در

حالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درطالعات )صفحه نمایش ا"

ON)" مراجعه کنید. 12-3ی در صفحه 

 

 فعال سیستم کنترل پایداری سازیغیرفعالصفحه نمایش 

(ASC)* 

( توسط دکمه ASCاگر سیستم کنترل پایداری فعال خودرو ) 

شود. این عالمت نشان داده می ،( خاموش شودASC) سازیغیرفعال

به شود. نشان داده می ASC OFFباشد، عالمت  ASCگر خطایی در ا

 مراجعه کنید. 68-4در صفحه  "ASC OFF"بخش 

حالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درصفحه نمایش اطالعات )

ON) 

، صفحه نمایش به ترتیب فشاریدبه آرامی می اطالعات چندگانه را نشانگرهر بار که دکمه 

 کند.ر میزیر تغیی

  



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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3 

 

  مسافت سنج(/1)نوع  کیلومتر شمار -1

  مسافت سنج(/1)نوع  کیلومتر شمار -2

 یادآور زمان سرویس -3

 (1کننده موتور )نوع دمای خنک -4

 (1ی رانندگی )نوع نمایش محدوده -5

 (1ای )نوع لحظه و متوسط، مصرف سوخت متوسطنمایش سرعت  -6

 ( 2ای )نوع لحظه ی رانندگی، نمایش مصرف سوختنمایش محدوده -7

 (2ای )نوع ، نمایش مصرف سوخت لحظهمتوسطنمایش مصرف سوخت  -8

 (2ای )نوع ، نمایش مصرف سوخت لحظهمتوسطنمایش سرعت  -9

 منوی تنظیمات -11

 هشداریک نمایش مجدد صفحه نمایش  -11

 توجه

  ،نشانگرشود، حتی اگر دکمه نمایش داده نمی منوی تنظیماتدر هنگام رانندگی 

خودرو را متوقف  ،همواره قبل از کار با تنظیمات دهید. فشارنه را اطالعات چندگا

 وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) منوی تنظیمات"به بخش کنید. 

 مراجعه کنید.  29-3ی در صفحه "(ONحالت 

 بازر )بوق صدای  ، برای مثال خطای سیستم،زمانی که اطالعاتی برای نمایش آماده است

 اخطار صفحه نمایش "به بخش . یابدآید و صفحه نمایش تغییر میصدا در میبه  هشدار(

مراجعه  21-3ی در صفحه "(ONحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در)

  کنید.

 1نوع 

 2نوع 

زمانی که هشداری برای 

 نمایش وجود دارد.

زمانی که هشداری برای 

 نمایش وجود دارد.

 نباشد.زمانی که هشداری 

 نباشد.زمانی که هشداری 



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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 مسافت سنج/کیلومتر شمار

 
حالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درمشابه حالتی است که روش کار 

OFF .7-3در صفحه  مسافت سنج/کیلومتر شماربرای اطالعات بیشتر به بخش  باشد 

 مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 یادآور زمان سرویس

ای این صفحه مسافت طی شده و تعداد ماه باقیمانده تا سرویس دوره 1نوع 

در صفحه  "یادآور زمان سرویس"به بخش  دهد.بعدی را نشان می

  مراجعه کنید. 3-25
 2نوع 

 
 

 کننده موتورنمایش دمای خنک

 1نوع 

 

 2نوع 

 

-دهد. اگر خنککننده موتور را نشان میاین صفحه دمای خنک 

زند. هنگام رانندگی به چشمک می ""کننده داغ شود، عالمت 

 کننده موتور بسیار دقت کنید.عالمت دمای خنک

 

 

 
 احتیاط

   زند. در این می چشمک ""اگر موتور داغ شده است، عالمت

باشد. فوراً خودرو را در ناحیه قرمز می ایمیلهصورت، نمودار 

الزم را انجام دهید. به  اقداماتدر محل ایمن متوقف کرده و 

 مراجعه کنید. 6-6بخش داغ شدن موتور در صفحه 

  

 2نوع  1نوع 



 کنترلصفحه نمایشگر و 

3-15 

15 

3 

 ی رانندگینمایش محدوده

هایی که ومترها یا مایل)تعداد کیلممکن ی رانندگی محدودهبه طور تقریبی این عالمت 

 31کیلومتر ) 51ی رانندگی زیر دهد. هنگامی که محدودهتوانید برانید( را نشان میمی

  شود.ظاهرمی "---"مایل( شود، عالمت 

 در اسرع وقت بنزین بزنید.

 
 

 

 

 

 

 

 

 توجه

 گردد. در نتیجهی رانندگی بر اساس اطالعات مصرف سوخت محاسبه میمحدوده، 

به مسافت نشان داده شده ند بسته به شرایط و عادات رانندگی متفاوت باشد. توامی

 فقط به چشم یک تخمین تقریبی نگاه کنید.

 شود. ی رانندگی به روز میگیری کردید، محدودههنگامی که سوخت 

هر  شود.میمقدار صحیح نشان داده ند، کنی گیریاگر مقدار کمی سوختحال،  این اب

 باک بنزین را کامل پر کنید. زمان ممکن بود،

 اید، ممکن است مقدار نشان در شرایط خاص، اگر روی شیب بسیار تند پارک کرده

این خطا به علت جابجائی سوخت ی رانندگی، مقدار واقعی نباشد. داده برای محدوده

 در مخزن بنزین است و به دلیل وجود خطا در کار سیستم نیست. 

 به بخش  یا مایل( تغییر دهید. واحد دلخواه )کیلومترد به توانیتنظیمات نمایش را می

در  "(ONحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) منوی تنظیمات"

 مراجعه کنید. 29-3ی صفحه

  

 2نوع  1نوع 



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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 متوسطنمایش سرعت 

دهد. برای از آخرین ریست قبلی تا سرعت کنونی را نشان می متوسطاین عالمت سرعت 

ت وجود دارد که در زیر آورده شده است. برای روش تغییر تنظیمات تنظیمات، دو حال

وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن ) منوی تنظیمات"، به بخش متوسطنمایش سرعت 

 مراجعه کنید. 29-3ی در صفحه "(ONحالت  موتور در

 
 

 

 

 

 

 

 

 حالت ریست دستی

  اطالعات چندگانه را  گرنشاندر حال نمایش است، اگر دکمه  متوسطزمانی که سرعت

 شود.آن لحظه ریست می متوسطبه سمت پائین نگه دارید، سرعت 

  اگر دستور زیر انجام شود، تنظیمات حالت به طور خودکار از حالت دستی به حالت

 .کنندتغییر می خودکار

  ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ به استثناء[

 ببرید.  "ON"به حالت  "LOCK"یا  "ACC"را از حالت  سوئیچ

  ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

 ببرید.  ONبه حالت  OFFیا  ACCرا از حالت وضعیت کلید خاموش/روشن موتور

اگر تغییر به حالت دستی شود. به طور خودکار انجام می خودکارتغییر به وضعیت 

 ود.شانجام شد، اطالعات ریست قبلی نشان داده می

  

 2نوع  1نوع 



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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 خودکارحالت ریست 

  اطالعات چندگانه را  نشانگردر حال نمایش است، اگر دکمه  متوسطزمانی که سرعت

 شود.آن لحظه ریست می متوسطبه سمت پائین نگه دارید، سرعت 

  حاالت زیر باشد، سرعت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درزمانی که

 شود.به طور خودکار ریست می متوسط

  ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ به استثناء[

 باشد.  "LOCK"یا  "ACC"ساعت یا بیشتر در حالت  4برای مدت  سوئیچ

  ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

یا  ACCحالت ساعت یا بیشتر در  4برای مدت وضعیت کلید خاموش/روشن موتور

OFF .باشد 

 توجه

  در هر دو حالت ریست دستی و  متوسطو مصرف سوخت  متوسطنمایش سرعت

 توانند به طور جداگانه ریست شوند.خودکار می

  گیری نباشد.قابل اندازه متوسطشود که سرعت زمانی نمایش داده می "---"عالمت 

  است. "حالت ریست خودکار"تنظیمات اولیه در 

 

 

 

 یلومتر یا مایل( تغییر دهید. به بخش توانید به واحد دلخواه )کتنظیمات نمایش را می

در  "(ONحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) منوی تنظیمات"

 مراجعه کنید. 29-3ی صفحه

 شود. ی  حالت ریست دستی و ریست خودکار پاک میاگر باطری قطع شود حافظه 

  



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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 متوسطنمایش مصرف سوخت 

 دهد. ی فعلی نشان میریست تا لحظه را از آخرین متوسطاین صفحه مصرف سوخت 

برای تنظیمات، دو حالت وجود دارد که در زیر آورده شده است. برای روش تغییر 

وضعیت سوئیچ یا ) منوی تنظیمات"، به بخش متوسطتنظیمات نمایش مصرف سوخت 

 مراجعه کنید. 29-3ی در صفحه "(ONحالت  کلید خاموش/روشن موتور در

 
 دهد.را نشان می متوسطای مقدار مصرف سوخت سوخت لحظه انگرنشدر  ""عالمت 

 

 

 

 حالت ریست دستی

  اطالعات  نشانگردر حال نمایش است، اگر دکمه  متوسطزمانی که مصرف سوخت

 شود.آن لحظه ریست می متوسطچندگانه را به سمت پائین نگه دارید، مصرف سوخت 

 ور خودکار از حالت دستی به حالت اگر دستور زیر انجام شود، تنظیمات حالت به ط

 .کنندتغییر می خودکار

  ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ به استثناء[

 ببرید.  "ON"به حالت  "LOCK"یا  "ACC"را از حالت  سوئیچ

  ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

 ببرید.  ONبه حالت  OFFیا  ACCرا از حالت وضعیت کلید خاموش/روشن موتور

شود. اگر تغییر به حالت دستی به طور خودکار انجام می خودکارتغییر به وضعیت 

 شود.انجام شد، اطالعات ریست قبلی نشان داده می

  

 2نوع  1نوع 



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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  حاالت زیر باشد، مصرف  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درزمانی که

 شود.به طور خودکار ریست می متوسطسوخت 

  ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ تثناءبه اس[

 باشد.  "LOCK"یا  "ACC"ساعت یا بیشتر در حالت  4برای مدت  سوئیچ

  ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

یا  ACCساعت یا بیشتر در حالت  4برای مدت وضعیت کلید خاموش/روشن موتور

OFF .باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه

 در هر دو حالت ریست دستی و  متوسطو مصرف سوخت  متوسطیش سرعت نما

 توانند به طور جداگانه ریست شوند.خودکار می

  گیری قابل اندازه متوسطشود که مصرف سوخت زمانی نمایش داده می "---"عالمت

 نباشد.

  است. "حالت ریست خودکار"تنظیمات اولیه در 

  رایط جاده، عادات رانندگی و غیره( به شرایط رانندگی )ش متوسطمصرف سوخت

نشان داده شده ممکن است با مقدار واقعی  متوسطبستگی دارد. مصرف سوخت 

 متفاوت باشد. به مقدار نشان داده شده فقط به چشم یک تخمین تقریبی نگاه کنید.

 شود. ی حالت ریست دستی و ریست خودکار پاک میاگر باطری قطع شود حافظه 

 توانید به واحد دلخواه )می تنظیمات نمایش راkm/L ،mpg (US) ،mpg (UK)  یا

L/100 km وضعیت سوئیچ یا کلید ) منوی تنظیمات"( تغییر دهید. به بخش

 مراجعه کنید. 29-3ی در صفحه "(ONحالت  خاموش/روشن موتور در

  



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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 اینمایش مصرف سوخت لحظه

-ای نشان داده میمیلهای به صورت یک نموار مصرف سوخت لحظهدر هنگام رانندگی، 

 شود.

 
شود، مصرف بیشتر می متوسطای از مصرف سوخت مصرف سوخت لحظههنگامی که 

  .(2)نوع  شودای سبز رنگ نشان داده میای با نمودار میلهسوخت لحظه

، رانندگی با ای باالی مقدار مصرف سوخت متوسطبا حفظ مصرف سوخت سوخت لحظه

 فراهم شود. تواندمصرف سوخت بهتری می

 توجه

 ای نمایش داده نمیگیری نباشد، نمودار میلهای قابل اندازهاگر مصرف سوخت لحظه-

 شود.

 توانید به واحد دلخواه )تنظیمات نمایش را میkm/L ،mpg (US) ،mpg (UK)  یا

L/100 km وضعیت سوئیچ یا کلید ) منوی تنظیمات"( تغییر دهید. به بخش

 مراجعه کنید. 29-3ی در صفحه "(ONلت حا خاموش/روشن موتور در

 وضعیت ) منوی تنظیمات"ای سبز رنگ را غیرفعال کرد. به بخش نمودار میلهتوان می

 مراجعه کنید. 29-3ی در صفحه "(ONحالت  سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در

 

 منوی تنظیمات

تنظیمات زبان نمایش، واحد دما، واحد سوخت مصرفی، و روش 

توان مطابق با سلیقه سرعت و سوخت مصرفی متوسط را میریست 

وضعیت سوئیچ یا کلید ) منوی تنظیمات"تغییر داد. به بخش 

مراجعه  29-3ی در صفحه "(ONحالت  خاموش/روشن موتور در

 کنید.

 

حالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) صفحه نمایش اخطار

ON) 

 نمایش هشدار

بازر )بوق ، برای نمایش آماده است،  صدای خطا در یک سیستمعاتی، مانند زمانی که اطال

مایش هشدارها نآید و صفحه نمایش اطالعات چندگانه به صفحه به صدا در می هشدار(

 یابد.تغییر می

  

 2نوع  1نوع 



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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لیست نمایش هشدارها "به بخش اقدامات الزم را انجام دهید. به لیست هشدارها مراجعه و 

مراجعه  47-3ی در صفحه "(ONحالت  کلید خاموش/روشن موتور دروضعیت سوئیچ یا )

کنید. زمانی که علت به وجود آمدن هشدار برطرف شود، هشدار نشان داده شده به طور 

 شود.خودکار حذف می

 ی قبل از نمایش هشداربازگشت به صفحه

قبل از ی توانید به صفحهحتی اگر علت به وجود آمدن هشدار برطرف نشده باشد، می

اطالعات چندگانه را فشار دهید، صفحه نمایش  نشانگرنمایش هشدار برگردید. اگر دکمه 

نمایش داده  گردد و عالمت مایش هشدار برمینی قبل از صفحهکند و به تغییر می

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توجه

  اد. توان تغییر ددر باال سمت راست صفحه را می یا  با عالمت  نمایشصفحات

اطالعات چندگانه را به این ترتیب  نشانگرخواهید صفحه را تغییر دهید، دکمه اگر می

 فشار دهید:

 : به آرامی بفشارید.""

  ثانیه یا بیشتر بفشارید. 2: برای ""

 1نوع 

 2نوع 
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 نمایش مجدد یک هشدار

اطالعات  نشانگردکمه نشان داده شده است، به آرامی چندین مرتبه  زمانی که عالمت 

 شود.نمایشی که تغییر داده بودید، مجدد نمایان می ه را فشار دهید، صفحهچندگان

 اخطارهای دیگر نمایش

-هر سیستم روی صفحه نمایش اطالعات نشان داده میوضعیت کلید خاموش/روشن موتور

شود. برای اطالعات بیشتر، به صفحه مرتبط در لیست نمایش هشدارها مراجعه کنید. به 

 مراجعه کنید. 54-3در صفحه  "هااخطار سایر نمایش"بخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یت دنده در خودروهای دنده اتوماتیکوضعصفحه نمایش 

دنده در خودروهای دنده اتوماتیک را نمایش  وضعیتاین صفحه 

 دهد.می

 

 

 دمای محیط بیرونصفحه نمایش 

 دهد.این صفحه دمای محیط بیرون را نمایش می

 توجه

 تنظیمات نمایش را می( توانید به واحد دلخواهCیاF )

وضعیت سوئیچ یا ) منوی تنظیمات"تغییر دهید. به بخش 

-3ی در صفحه "(ONحالت  کلید خاموش/روشن موتور در

 مراجعه کنید. 29

 نشان داده شده  دمایرانندگی  ی مانند شرایطبه شرایط بسته

 ا مقدار واقعی متفاوت باشد.ممکن است ب
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 مقدار سوخت باقیماندهصفحه نمایش 

 دهد.این صفحه میزان سوخت باقیمانده را نشان می

 
 

 
 احتیاط

 ،بنزین درون باک به اتمام برسد، چرا  اجازه ندهید در خودورهای بنزینی

رساند. در صورت رسانی خودرو آسیب میکه این امر به سیستم سوخت

 .گیری کنیداخطار سطح پائین سوخت، دوباره سوخت نمایش

  ،سوخت  اتمام با سطح پائین سوخت رانندگی نکنید؛در خودروهای دیزلی

 آسیب بزند.  رسانیتواند به سیستم سوختمیداخل باک 

 

 

 

 توجه

  ممکن است چند ثانیه طول بکشد تا صفحه نمایش ثابت شود.گیریسوختبعد از ، 

 حالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درگیری، اگر در زمان سوختON 

 باشد، نشانگر سوخت ممکن سطح سوخت را به درستی نشان ندهد.

 عالمت درب باک سوخت

 باشد.دهد که باک بنزین در سمت چپ بدنه خودرو می( نشان میAجهت فلش )

  

 2نوع  1نوع 
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 نمایش هشدار میزان سوخت باقیمانده

صفحه نمایش اطالعات به صفحه لیتر رسید،  11ان تقریبی مقدار سوخت به میززمانی که 

( در صفحه B) ""یابد، و عالمت نمایش هشدار میزان سوخت باقیمانده تغییر می

-نمایش هشدار میزان سوخت باقیمانده به آرامی )برای یک بار در هر ثانیه( چشمک می

 گردد. زمیزند. بعد از چند ثانیه، صفحه نمایش اطالعات به صفحه قبلی با

لیتر رسید، صفحه نمایش اطالعات به صفحه  5زمانی که میزان سوخت باقیمانده به مقدار 

( در صفحه B) ""یابد، و عالمت نمایش هشدار میزان سوخت باقیمانده تغییر می

 زند. )برای دو بار در هر ثانیه( چشمک می سرعتنمایش هشدار میزان سوخت باقیمانده به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توجه

 ها، ممکن است به علت جابجائی سوخت در باک بنزین، دار و پیچدر مسیرهای شیب

 هشدار ناصحیح داده شود.

  

 1نوع 

 2نوع 



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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 یادآوری زمان سرویس

ای بعدی که میتسوبیشی موتورز توصیه این صفحه زمان تقریبی باقیمانده تا سرویس دوره

زمان سرویس فرا که  شودزمانی نمایان می "---"دهد. عالمت کرده است را نشان می

 رسیده باشد.

 توجه

  زمان نمایش داده شده برای سرویس بعدی توصیه شده خودرو،  مشخصاتبسته به

، تنظیمات برای نمایش به عالوهتوسط میتسوبیشی موتورز ممکن است متفاوت باشد. 

 توان تغییر داد. زمان سرویس بعدی را می

جاز میتسوبیشی موتورز مراجعه کنید. به یک عاملیت مبرای تغییر تنظیمات نمایش، 

 برای اطالعات بیشتر، با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کند.زمان باقیمانده تا سرویس بعدی را یادآوری می 1شکل  .1

 توجه

 زمان در  شود.نشان داده میمایل(  111کیلومتری ) 111در قالب واحدهای  مسافت

 شود.ی ماه نشان داده میقالب واحدها

  

 1نوع 

 2نوع 
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شود که  پیشنهاد میباشد. ای میی رسیدن زمان سرویس دورهنشان دهنده 2شکل  .2

 یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.با 

وضعیت یا  "ON"به حالت  "LOCK"از حالت  سوئیچدر این وضعیت، هنگامی که 

صفحه نمایش هشدار رود، ب ONبه حالت  OFFاز حالت کلید خاموش/روشن موتور

 شود.برای چند ثانیه روی صفحه نمایش اطالعات نمایان می

 1نوع 

 
 2نوع 

 
 

 

 

 

 

 

بازدید و شما در یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز  خودرویبعد از این که  .3

 شود. ای بعدی نشان داده می، زمان سرویس دوره3سرویس شد، مطابق شکل 

 ریست کردن

توان قرار دارد، می OFFحالت  سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در وضعیتزمانی که 

ه نمایش ریست شود، زمان باقیمانده تا حهنگامی که صفرا ریست کرد.  "---"عالمت 

 "ON"به حالت  "LOCK"از حالت  سوئیچشود و هنگامی که سرویس بعدی نشان داده می

برود، دیگر این عالمت  ONحالت به  OFFاز حالت وضعیت کلید خاموش/روشن موتوریا 

 شود. نمایان نمی
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اطالعات چندگانه را فشار دهید، صفحه  نشانگراگر به آرامی چندین مرتبه دکمه  .1

 یابد. نمایش اطالعات به صفحه نمایش یادآوری زمان سرویس تغییر می

 
ارید تا ثانیه یا بیشتر نگه د 2اطالعات چندگانه را فشار داده و برای  نشانگردکمه  .2

ثانیه اتفاقی نیفتاد، صفحه  11ظاهر شود و چشمک بزند. )اگر برای  ""عالمت 

 گردد.(نمایش به صفحه قبل برمی

 

اطالعات چندگانه را فشار  نشانگردر حین چشمک زدن عالمت، به آرامی دکمه  .4

تغییر دهید. در این  "CLEAR"به حالت  " ---"دهید تا صفحه نمایش را از حالت 

 شود.ای بعدی نشان داده میزمان سرویس دوره حالت،

 
  

 1نوع 

 2نوع 

 1نوع 

 2نوع 
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 احتیاط

 ای و تعمیرات الزم را های دورهی خودرو موظف است که سرویسدارنده

گیری از ای و تعمیرات الزم باید برای پیشهای دورهانجام دهد. سرویس

 وقوع تصادف صورت بگیرند.

 توجه

  حالت  شن موتور دروضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روزمانی کهON قرار دارد نمی-

 را ریست نمود. "---" توان عالمت

  نمایان است، بعد از گذشت یک زمان مشخص یا مسافت  "---"زمانی که عالمت

ای بعدی شود و زمان باقیمانده تا سرویس دورهنمایش این عالمت ریست میمشخص، 

 شود.نشان داده می

 یک گردد که با را ریست نمودید، توصیه می اگر به طور تصادفی نمایش این عالمت

 عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.

 

 

 

 

وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن صفحه نمایش هشدار نیمه باز ماندن در )

 (ONحالت  موتور در

 1نوع 

 

 2نوع 

 
ت باز بودن اگر یکی از درها یا در صندوق عقب کامل بسته نشده باشد، در این صفحه عالم

 8اگر هنگامی که یکی از درهای خودرو باز است، سرعت خودرو بیشتر از  شود.نمایان می

آید. این صدا به راننده بار به صدا درمی 4رای ب بازر )بوق هشدار(کیلومتر در ساعت بشود، 

 دهد که یکی از درهای خودرو باز است.هشدار می

 
 احتیاط

 ان حاصل کنید که چراغ هشدار خاموش قبل از ترک خودروی خود اطمین

 است.
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 (ONحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) منوی تنظیمات

ترمز دستی را به طور کامل بکشید و دنده  خودرو را در یک محل ایمن متوقف کنید. .1

)پارک(  P( در موقعیت CVT( و یا در خودروهای اتوماتیک )M/Tرا در حالت خالص )

 دهید.قرار 

اطالعات چندگانه را فشار دهید تا صفحه نمایش  نشانگردکمه به آرامی چندین مرتبه  .2

به بخش  تغییر دهید.( Setting Menu) منوی تنظیماتاطالعات را به صفحه 

حالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درصفحه نمایش اطالعات )"

ON)" مراجعه کنید. 12-3ی در صفحه 

 

 

 
 حتیاطا

 در خودرو را متوقف کنید.  ،برای حفظ ایمنی، قبل از اعمال تنظیمات

اطالعات چندگانه را فشار دهید،  نشانگرهنگام رانندگی، حتی اگر دکمه 

 شود.نمایان نمی منوی تنظیمات

 واردثانیه و بیشتر نگه دارید تا  2اطالعات چندگانه را فشار داده و برای  نشانگردکمه  .3

 د.شویب( Menu)صفحه منو 

 

 

  

 2نوع  1نوع 

 1نوع 

 2نوع 
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 توجه

  چندگانه  اطالعات نشانگربرای برگرداندن صفحه منو به صفحه نمایش اطالعات، دکمه

 ثانیه یا بیشتر نگه دارید. 2را فشار داده و برای 

  منو اگر هنگامی که صفحه نمایش در حالت صفحه(Menu )ثانیه  15باشد، برای می

 گردد.تنظیمات کارکرد برمیکاری انجام نشود، صفحه به صفحه نمایش 

آن را انتخاب کرده و تغییر دلخواه را ایجاد نمایید. برای  ،برای تغییر یکی از تنظیمات .4

  اطالعات بیشتر در مورد روش عملکرد به بخش مربوط به آن تنظیمات مراجعه کنید.

ی در صفحه "ریست برای مصرف سوخت متوسط و سرعت متوسط حالتتغییر "به بخش 

  مراجعه کنید. 3-31

  مراجعه کنید. 32-3ی در صفحه "تغییر واحد نمایش مصرف سوخت"به بخش 

  مراجعه کنید. 34-3ی در صفحه "تغییر واحد نمایش دما"به بخش 

  مراجعه کنید. 35-3ی در صفحه "تغییر زبان نمایش"به بخش 

  مراجعه کنید. 35-3ی در صفحه "زبان مشترککنترل "به بخش 

  مراجعه کنید. 37-3ی در صفحه "تنظیمات صدای عملکرد"به بخش 

مراجعه  38-3ی در صفحه ""یادآور استراحت"تغییر زمان باقیمانده تا نمایش "به بخش 

  کنید.

 مراجعه کنید.  39-3ی در صفحه "تغییر صدای چراغ راهنما"به بخش 

  مراجعه کنید. 41-3ی در صفحه "اینمایش مصرف سوخت لحظه"به بخش 

 مراجعه کنید. 41-3ی در صفحه "بازگشت به تنظیمات کارخانه"به بخش 

 

 ریست برای مصرف سوخت متوسط و سرعت متوسط حالتتغییر 

ریست "حاالت موجود برای مصرف سوخت متوسط و سرعت متوسط بین دو حالت 

 تواند تغییر کند. می "ریست خودکار"و  "دستی

ثانیه یا بیشتر نگه دارید تا از  2شار داده و برای چندگانه را ف اطالعات نشانگردکمه  .1

 بروید.( Menu)صفحه منو به ( Setting Menuمنوی تنظیمات )صفحه 

حالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) منوی تنظیمات"به بخش 

ON)" مراجعه کنید. 29-3ی در صفحه 

)مصرف سوخت  AVG"د تا چندگانه را به آرامی فشار دهی اطالعات نشانگردکمه  .2

 را انتخاب کنید. "متوسط و سرعت متوسط(
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ثانیه یا بیشتر نگه دارید تا به  2چندگانه را فشار داده و برای  اطالعات نشانگردکمه  .3

 A ← )حالت ریست دستی( Pیا  M ،2← )حالت ریست خودکار( 1یا  Aترتیب از 

 )حالت ریست خودکار( صفحه را تغییر دهید. 1یا 

 یابد.تنظیمات به حالت تنظیمات انتخاب شده تغییر می

 

 

 حالت ریست دستی

  زمانی که مصرف سوخت متوسط و سرعت متوسط در حال نمایش است، اگر دکمه

اطالعات چندگانه را به سمت پائین نگه دارید، مصرف سوخت متوسط و سرعت  نشانگر

 شود.متوسط آن لحظه ریست می

 د، تنظیمات حالت به طور خودکار از حالت دستی به حالت اگر دستور زیر انجام شو

 .کنندخودکار تغییر می

  ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ به استثناء[

 ببرید.  "ON"به حالت  "LOCK"یا  "ACC"را از حالت  سوئیچ

  ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

 ببرید.  ONبه حالت  OFFیا  ACCرا از حالت وضعیت کلید خاموش/روشن موتور

شود. اگر تغییر به حالت دستی تغییر به وضعیت خودکار به طور خودکار انجام می

 شود.انجام شد، اطالعات ریست قبلی نشان داده می

  

 1نوع 

 2نوع 
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 حالت ریست خودکار

  زمانی که مصرف سوخت متوسط و سرعت متوسط در حال نمایش است، اگر دکمه

ات چندگانه را به سمت پائین نگه دارید، مصرف سوخت متوسط و سرعت اطالع نشانگر

 شود.متوسط آن لحظه ریست می

  حاالت زیر باشد، مصرف  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درزمانی که

 شود.سوخت متوسط و سرعت متوسط به طور خودکار ریست می

  ]سوئیچخودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون  به استثناء[

 باشد.  "LOCK"یا  "ACC"ساعت یا بیشتر در حالت  4برای مدت  سوئیچ

  ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

یا  ACCساعت یا بیشتر در حالت  4برای مدت وضعیت کلید خاموش/روشن موتور

OFF .باشد 

 توجه

  ی و متوسط در هر دو حالت ریست دستسرعت متوسط و مصرف سوخت نمایش

 توانند به طور جداگانه ریست شوند.خودکار می

 ی حالت ریست دستی و ریست خودکار برای مصرف اگر باطری قطع شود حافظه

 شود.سوخت متوسط و سرعت متوسط پاک می

  است. "حالت ریست خودکار"تنظیمات اولیه در 

 

 

 تغییر واحد نمایش مصرف سوخت

واحد مسافت، سرعت و میزان خواه تغییر دهید. توانید به واحد دلتنظیمات نمایش را می

 خوانی داشته باشند.کنند تا با واحد سوخت انتخابی همنیز تغییر می

ثانیه یا بیشتر نگه دارید تا از  2چندگانه را فشار داده و برای  اطالعات نشانگردکمه  .1

 صفحه منو بروید.صفحه تنظیم حالت به 

 "(ONحالت  یا کلید خاموش/روشن موتور دروضعیت سوئیچ ) منوی تنظیمات"به بخش 

 مراجعه کنید. 29-3ی در صفحه

  



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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3 

)صفحه  AVG واحد"چندگانه را به آرامی فشار دهید تا  اطالعات نشانگردکمه  .2

 را انتخاب کنید. "نمایش تنظیمات مصرف سوخت(

 
 

 

 

 

 

 

ا بیشتر نگه ثانیه ی 2چندگانه را به آرامی فشار داده و برای  اطالعات نشانگردکمه  .3

 نمایان شود. ")صفحه نمایش تنظیمات مصرف سوخت( AVG واحد"دارید تا 

 ←  km/Lچندگانه را به آرامی فشار دهید تا به ترتیب از اطالعات نشانگردکمه  .4

L/100 km ← mpg (US) ← mpg (UK) ← ( بازگشتRETURN) 

←km/L. 

 
ثانیه یا بیشتر نگه  2و برای  چندگانه را به آرامی فشار داده اطالعات نشانگردکمه  .5

 دارید تا تنظیمات را به واحد انتخابی تغییر دهید.

  

 1نوع 

 2نوع 

 2نوع  1نوع 



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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 توجه

 مصرف سوخت میانگین، سرعت متوسط و ، ی رانندگیواحدهای نمایش برای محدوده

سنج(، نشانگر )سرعت عقربهکنند ولی واحدهای ای تغییر میمصرف سوخت لحظه

 مانند.نقطه بدون تغییر باقی میو کلیومترشمار بین دو  کیلومتر شمار

  اگر باطری قطع شود، تنظیمات واحدها پاک و به طور خودکار بهL/100 km گردد.برمی 

-کنند تا با واحد مصرف سوخت همواحدهای سرعت و مسافت در حاالت زیر تغییر می

 خوانی داشته باشند.

 سرعت )سرعت متوسط( ی رانندگی(مسافت )محدوده مصرف سوخت

L/100 km km km/h 
mpg (US) mile (s) mph 
mpg (UK) mile (s) mph 

km/L km km/h 
 تغییر واحد دما

 توان تغییر داد.واحد دمای نمایش داده شده را می

ثانیه و بیشتر نگه دارید  2اطالعات چندگانه را فشار داده و برای  نشانگردکمه مرتبه  .1

به  .بروید( Menu)صفحه منو به ( Setting Menuمنوی تنظیمات )تا از صفحه 

حالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) منوی تنظیمات"بخش 

ON)" مراجعه کنید. 29-3ی در صفحه 

)تنظیمات  ""اطالعات چندگانه را به آرامی فشار دهید تا عالمت  نشانگردکمه  .2

 واحد دما( را انتخاب کنید.

 
ثانیه و بیشتر نگه دارید  2دگانه را فشار داده و برای اطالعات چن نشانگردکمه مرتبه  .3

 یابد.تغییر دهید. تنظیمات تغییر می C ← F←Cاز واحد را تا 

 توجه

  اگر باطری قطع شود، حافظه تنظیمات پاک شده و واحد به طور خودکار بهC تغییر

 یابد.می

  

 1نوع 

 2نوع 



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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 تغییر زبان نمایش

 توان تغییر داد.را می صفحه نمایش اطالعات چندگانه زبان

ثانیه و بیشتر نگه دارید تا از  2اطالعات چندگانه را فشار داده و برای  نشانگردکمه  .1

ت وضعی) منوی تنظیمات"ه صفحه منو بروید. به بخش بصفحه وضعیت تنظیمات 

مراجعه  29-3  یدر صفحه "(ONحالت  سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در

 کنید.

 "LANGUAGE"اطالعات چندگانه را به آرامی فشار دهید تا  نشانگردکمه  .2

 ( را انتخاب کنید.زبان)تنظیمات 

 

اطالعات چندگانه را به آرامی فشار داده و نگه دارید تا  نشانگردکمه  .3

"LANGUAGE" مات زبان( نمایان شود.)تنظی 

اطالعات چندگانه را به آرامی فشار دهید تا زبان مورد نظر را انتخاب  نشانگردکمه  .4

 کنید.

ثانیه و بیشتر نگه دارید، زبان مورد نظر  2اطالعات چندگانه را برای  نشانگردکمه اگر  .5

 شود.انتخاب می

 توجه

 طور خودکار به زبان  اگر باطری قطع شود، حافظه تنظیمات پاک شده و زبان به

 یابد.انگلیسی تغییر می

  ی اخطارانتخاب شود در زمانی که هشداری یا  "---"اگر در تنظیمات زبان، عالمت

 شود.برای نمایش آماده است، پیغام هشدار نمایش داده نمی

 *تغییر کنترل مشترک زبان

در صورت ( )MMCSارتباط چندگانه میتسوبیشی )سیستم در زبان مورد استفاده توان می

( را به طور خودکار به زبان در صورت مجهز بودن) 291نسخه  بلوتوثیا رابط ( مجهز بودن

 صفحه نمایش اطالعات چندگانه تغییر داد.

تا از ثانیه و بیشتر نگه دارید  2اطالعات چندگانه را فشار داده و برای  نشانگردکمه  .1

. به بخش بروید( Menu) صفحه منو( به Setting Menuصفحه منوی تنظیمات )

در  "(ONحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) منوی تنظیمات"

  مراجعه کنید. 29-3ی صفحه

 1نوع 

 2نوع 



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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)کنترل مشترک  ""اطالعات چندگانه را به آرامی فشار دهید تا  نشانگردکمه  .2

 زبان( را انتخاب کنید.

 
 

 

 

 

 

ثانیه یا بیشتر نگه دارید تا به  2ده و برای چندگانه را فشار دا اطالعات نشانگردکمه  .3

 A ← غیرفعال( زبان مشترک) Pیا  M ،2← فعال( زبان مشترک) 1یا  Aترتیب از 

 فعال( صفحه را تغییر دهید. زبان مشترک) 1یا 

 یابد.تنظیمات به حالت تنظیمات انتخاب شده تغییر می

 توجه

 شده و تنظیمات به طور  اگر باطری قطع شود، حافظه کنترل مشترک زبان پاک

 یابد.تغییر می فعال( زبان مشترک) 1یا  Aخودکار به 

 توان زبان نمایش تغییر داده شده توسط تنظیمات زبان را به روش زیر تغییر داد.می 

فعال( در کنترل مشترک زبان انتخاب شده است،  زبان مشترک) 1یا  Aهنگامی که  -

در صورت ( )MMCSدگانه میتسوبیشی )زبان مورد استفاده در سیستم ارتباط چن

( به طور خودکار مشابه در صورت مجهز بودن) 291نسخه  بلوتوث( یا رابط مجهز بودن

 شود.زبان صفحه نمایش اطالعات انتخاب می

غیرفعال( در کنترل مشترک زبان انتخاب شده  زبان مشترک) Pیا  M ،2هنگامی که  -

در ( )MMCSچندگانه میتسوبیشی ) است، زبان مورد استفاده در سیستم ارتباط

( به طور خودکار در صورت مجهز بودن) 291نسخه  بلوتوث( یا رابط صورت مجهز بودن

 شود.مشابه زبان صفحه نمایش اطالعات انتخاب نمی

  

 1نوع 

 2نوع 



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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 تنظیمات صدا

زمان روز را  تنظیماطالعات چندگانه و دکمه  نشانگرتوانید صدای عملکرد دکمه می

 خاموش کنید.

تا از ثانیه و بیشتر نگه دارید  2اطالعات چندگانه را فشار داده و برای  نشانگردکمه  .1

. به بخش بروید( Menu)صفحه منو ( به Setting Menuصفحه منوی تنظیمات )

در  "(ONحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) منوی تنظیمات"

 مراجعه کنید. 29-3ی صفحه

)تنظیمات صدای  ""دگانه را به آرامی فشار دهید تا اطالعات چن نشانگر دکمه .2

 عملکرد( را انتخاب کنید.

 

 

 
ثانیه یا بیشتر نگه دارید تا به  2چندگانه را فشار داده و برای  اطالعات نشانگردکمه  .3

روشن( صفحه را  )صدا ON ←خاموش( )صدا OFF ← روشن( )صدا ONترتیب از 

 تغییر دهید.

 یابد.یمات انتخاب شده تغییر میتنظیمات به حالت تنظ

  

 1نوع 

 2نوع 



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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 توجه

 پاک شده و به طور خودکار به  ود، تنظیمات صدااگر باطری قطع شON روشن( )صدا 

 یابد.تغییر می

 زمان روز را غیرفعال  تنظیماطالعات چندگانه و دکمه  نشانگردکمه  توان صداتنها می

 رفعال کرد.توان غیکرد. صدای نمایش یک هشدار یا دیگر صداها را نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "یادآور استراحت"تغییر زمان باقیمانده تا نمایش 

 .توانید زمان باقیمانده تا نمایش یادآور استراحت را تغییر دهیدمی

تا از ثانیه و بیشتر نگه دارید  2اطالعات چندگانه را فشار داده و برای  نشانگردکمه  .1

. به بخش بروید( Menu)منو  صفحه( به Setting Menuصفحه منوی تنظیمات )

در  "(ONحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) منوی تنظیمات"

 مراجعه کنید. 29-3ی صفحه

)تنظیمات  "ALARM"اطالعات چندگانه را به آرامی فشار دهید تا  نشانگر دکمه .2

 زمان استراحت( را انتخاب کنید.

 
 "ALARM"آرامی فشار داده و نگه دارید تا  اطالعات چندگانه را به نشانگردکمه  .3

 )تنظیمات زمان استراحت( نمایان شود.

  

 1 نوع

 2نوع 



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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اطالعات چندگانه را به آرامی فشار دهید تا زمان باقیمانده را انتخاب  نشانگردکمه  .4

 کنید.

ثانیه و بیشتر نگه دارید، تنظیمات مورد  2اطالعات چندگانه را برای  نشانگر اگر دکمه .5

 شود.می نظر انتخاب

 توجه

  اگر باطری قطع شود، تنظیمات پاک شده و به طور خودکار بهOFF یابد. تغییر می 

  به حالت وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتورزمانی کهOFF  برود زمان

 شود.رانندگی ریست می

 تغییر صدای چراغ راهنما

 .توانید صدای چراغ راهنما را تغییر دهیدمی

تا از ثانیه و بیشتر نگه دارید  2عات چندگانه را فشار داده و برای اطال نشانگردکمه  .1

. به بخش بروید( Menu)صفحه منو ( به Setting Menuصفحه منوی تنظیمات )

در  "(ONحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) منوی تنظیمات"

 مراجعه کنید. 29-3ی صفحه

)تغییر صدای چراغ  ""ه آرامی فشار دهید تا اطالعات چندگانه را ب نشانگر دکمه .2

 راهنما( را انتخاب کنید.

 
  

 2نوع  1نوع 

 1نوع 

 2نوع 



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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ثانیه یا بیشتر نگه دارید تا به  2چندگانه را فشار داده و برای  اطالعات نشانگردکمه  .3

 1)صدای  1 ←(چراغ راهنما 2 )صدای  2 ← (چراغ راهنما 1)صدای  1ترتیب از 

 صفحه را تغییر دهید. چراغ راهنما(

 یابد.انتخاب شده تغییر می صدای چراغ راهنمایتنظیمات به حالت 

 (2ای )نوع تغییر نمایش مصرف سوخت لحظه

 ای را تغییر داد.ای مصرف سوخت لحظهتوان تنظیمات نمودار میلهمی

تا از ثانیه و بیشتر نگه دارید  2اطالعات چندگانه را فشار داده و برای  نشانگردکمه  .1

. به بخش بروید( Menu)صفحه منو ( به Setting Menuات )صفحه منوی تنظیم

در  "(ONحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در) منوی تنظیمات"

 مراجعه کنید. 29-3ی صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

)تغییر نمایش  ""اطالعات چندگانه را به آرامی فشار دهید تا  نشانگردکمه  .2

 .ای( را انتخاب کنیدمصرف سوخت لحظه

 
ثانیه یا بیشتر نگه دارید تا به  2چندگانه را فشار داده و برای  اطالعات نشانگردکمه  .3

ای سبز  )بدون نمودار میله OFF ← ای سبز رنگ()با نمودار میله ONترتیب از 

 ای سبز رنگ( صفحه را تغییر دهید.)با نمودار میله ON ←رنگ(

 یابد.تنظیمات به حالت تنظیمات انتخاب شده تغییر می

 بازگشت به تنظیمات کارخانه

 توان به تنظیمات اولیه کارخانه برگرداند.تمام تنظیمات را می

تا از ثانیه و بیشتر نگه دارید  2اطالعات چندگانه را فشار داده و برای  نشانگردکمه  .1

. به بخش بروید( Menu)صفحه منو ( به Setting Menuصفحه منوی تنظیمات )

در  "(ONحالت  یت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور دروضع) منوی تنظیمات"

  مراجعه کنید. 29-3ی صفحه



 کنترلصفحه نمایشگر و 
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)بازگشت به  "RESET"اطالعات چندگانه را به آرامی فشار دهید تا  نشانگردکمه  .2

 تنظیمات کارخانه( را انتخاب کنید.

 
ر به طخ ، زنگثانیه یا بیشتر نگه دارید 5چندگانه را برای  اطالعات نشانگر دکمهاگر  .3

 شوند. آید و تمام تنظیمات به تنظیمات کارخانه برگردانده میصدا در می

 توجه

 :تنظیمات کارخانه به این صورت هستند 

 )ریست خودکار( Aمصرف سوخت متوسط و سرعت متوسط:  -

 L/100 kmواحد نمایش مصرف سوخت:  -

 )سلسیوس( Cد دما: حوا -

 سیزبان نمایش: انگلی -

 Aکنترل مشترک زبان:  -

 )صدا روشن( ONصدای عملکرد:  -

 OFF: "زمان استراحت"نمایش  -

 چراغ راهنما 1صدای چراغ راهنما: صدای  -

 ON(: 2ای سبز رنگ )نوع ای با نمودار میلهمصرف سوخت لحظه -

 

 

  

 1نوع 

 2نوع 



 صفحه نمایشگر و کنترل
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 چراغ نشانگر، چراغ اخطار، و لیست صفحه نمایش اطالعات

 لیست چراغ نشانگر و چراغ هشدار

 

 57-3ص.  ← چراغ نشانگر چراغ موقعیت -1

 57-3ص.  ← باال-چراغ نشانگر نور -2

 61-3ص.  ← چراغ هشدار شارژ -3

 57-3ص.  ←های نشانگر فالشر خطرهای نشانگر چراغ راهنما/چراغچراغ -4

*شکن جلوچراغ نشانگر چراغ مه -5
 57-3ص.  ←

*شکن عقبچراغ نشانگر چراغ مه -6
 57-3ص.  ←

 62-4ص.  ← (ABSقفل )-ضدچراغ هشدار سیستم ترمز  -7

 58-3ص.  ←چراغ هشدار ترمز -8

*چراغ نشانگر کروز کنترل -9
 72-4ص.  ←

 18-2ص.  ←چراغ هشدار کمربند ایمنی -11

 58-2ص.  ←( SRS) سرنشین ایمنی چراغ هشدار سیستم -11

 12-3ص.  ←بررسی موتور چراغ هشدار  -12

 69-4ص.  ←( *ASCنشانگر خاموشی سیستم کنترل پایداری فعال ) -13

 69-4ص.  ←( *ASCسیستم کنترل پایداری فعال )نشانگر  -14

 34-4ص.  ← *(AS&Gتوقف خودکار )-چراغ نشانگر خاموشی سیستم حرکت -15

 27-4ص.  ← *(AS&Gتوقف خودکار )-چراغ نشانگر سیستم حرکت -16

 58-3ص.  ← دیزل )در خودروهای دیزلی( پیش گرمکنچراغ نشانگر  -17

 43-3ص.  ←لیست نمایش صفحه اطالعات  -18

 

 

 

  



 صفحه نمایشگر و کنترل

3-43 

43 

3 

 نمایش صفحه اطالعات لیست

-مایش هشدارها تغییر مینآید و صفحه نمایش اطالعات چندگانه به صفحه به صدا در می بازر )بوق هشدار(زمانی که اطالعاتی، مانند یادآوری روشن ماندن چراغ، برای نمایش آماده است، صدای 

 یابد. به صفحات مربوطه مراجعه کنید و اقدامات الزم را انجام دهید.

 شود.مانی که علت به وجود آمدن هشدار برطرف شود، هشدار نشان داده شده به طور خودکار حذف میز

 مراجعه کنید. 44-3ی در صفحه "(OFFحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درلیست نمایش هشدارها )"به بخش 

 مراجعه کنید. 47-3ی در صفحه "(ONحالت  تور دروضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن مولیست نمایش هشدارها )"به بخش 

 مراجعه کنید. 54-3در صفحه  "هااخطار سایرنمایش "به بخش 

 

 توجه

 زیر به صدا در بیاید.  خاص موارد در بازر )بوق هشدار( نمایش داده شده و اطالعات صفحه نمایش بر روی هشداری ممکن است

 .وجود نداردعملکرد سیستم  اشکالی درباشد و می قوی امواج الکترومغناطیسی یایستم ناشی از نویز به وجود آمده در س تداخلاین موضوع به علت 

 ای از یک سیم، یا یک ایستگاه رادار باشد.از یک منبع مانند یک دستگاه رادیوی غیرقانونی،جرقه قوی موج الکترومغناطیسی -

 الکتریکی )شامل قطعات بعد از خرید( تولید شود. ولتاژ غیرعادی یا تخلیه الکتریسیته ساکن با نصب تجهیزات -

 شد، با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید. مشاهدههشدار به طور مکرر اگر 
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 (OFFحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درلیست نمایش هشدارها )

 حل )ارجاع(راه علت 1صفحه نوع  1صفحه نوع 

  

 ها را خاموش کنید.اید که چراغفراموش کرده   های ها )چراغچراغ عملکرد خاموشی خودکار"به بخش

 مراجعه کنید. 65-3در صفحه  "ها، غیره(شکنجلو، مه

  

 باشد.ی امنیتی در حال کار میسیستم هشدار دهنده   در صفحه  "ی امنیتیسیستم هشدار دهنده "به بخش

 مراجعه کنید. 1-46
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 حل )ارجاع(راه علت 1صفحه نوع  1صفحه نوع 

- 

 

 

 

 

 

  وجود داردخطایی در سیستم عملکرد بدون سوئیچ.   در صفحه  "سیستم عملکرد بدون سوئیچ( "به بخش

 مراجعه کنید. 1-11

- 

 

  سرقت( -)سیستم استارت ضد ایموبیالیزرخطایی در

 .وجود دارد

 .با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید 
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 حل )ارجاع(راه علت 1صفحه نوع  1صفحه نوع 

- 

 

  یافت نشد.سوئیچ هوشمند   روی محل قرارگیری سوئیچ هوشمند در راسوئیچ هوشمند 

 بدون عملکرد سیستم اگر"به بخش  .دهید قرار داشبورد

 مراجعه کنید. 27-1درصفحه  "کندنمی کار درست سوئیچ

- 

 

 محل قرارگیری  از را سوئیچ هوشمنداید که فراموش کرده

 داشبورد بردارید. روی سوئیچ هوشمند

  روی محل قرارگیری سوئیچ هوشمند را ازسوئیچ هوشمند 

 داشبورد بردارید.

- 

 

 .غربیلک فرمان قفل شده است  قفل "را فشار دهید. به بخش  موتور خاموش/روشن کلید

 مراجعه کنید. 23-1در صفحه  "غربیلک فرمان

- 

 

  شده و دنده در موقعیت دیگری به جز حالت موتور متوقف

"P" .پارک( قرار دارد( 

 ( در خودروهایCVT برای قرار دادن ،) وضعیت کلید

 "P"، دنده را در حالت OFFحالت  خاموش/روشن موتور در

 )پارک( قرار دهید.

- 

 

 در حالی که غربیلک فرمان قفل نیست باز  درب سمت راننده

 شود.می

  مراجعه  23-1در صفحه  "فرمان قفل غربیلک"به بخش

 کنید.
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 حل )ارجاع(راه علت 1صفحه نوع  1صفحه نوع 

- 

 

  وجود دارد الکتریکیخطایی در سیستم.   فوراً خودرو را در یک محل ایمن متوقف کنید. توصیه

شود که با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز می

 مشورت کنید.

 

 حل )ارجاع(راه علت 1صفحه نوع  1صفحه نوع 

  

  خطایی در( سیستم فرمان الکتریکیEPS) .وجود دارد   خودرو را در یک محل ایمن متوقف کنید و به دقت

 بررسی کنید. 

  اگر بعد از بررسی خودرو هشدار برطرف نشد، توصیه

کنیم که با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز می

 مشورت کنید.

در صفحه  "(EPSسیستم فرمان الکتریکی )"به بخش 

 مراجعه کنید. 4-56
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 حل )ارجاع(راه علت 1صفحه نوع  1صفحه نوع 

- 

 

 

 

 

 

 .11-1در صفحه  "سیستم عملکرد بدون سوئیچ"به بخش  خطایی در سیستم عملکرد بدون سوئیچ وجود دارد 

 مراجعه کنید.
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 حل )ارجاع(راه علت 1صفحه نوع  1صفحه نوع 

  

 غن ترمز در مخزن به سطح کمی رسیده میزان سطح رو

 است.

 .خطائی در سیستم ترمز وجود دارد 

  فوراً خودرو را در یک محل ایمن متوقف کنید. توصیه

شود که با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز می

در صفحه  "نمایش هشدار ترمز"به بخش  مشورت کنید.

 مراجعه کنید. 3-62

  

  خطائی در سیستم( ترمز ضد قفلABS) .وجود دارد   از ترمزهای ناگهانی و رانندگی با سرعت باال پرهیز

کنید، خودرو را در یک محل ایمن متوقف کنید. به 

 "(ABSترمز ضد قفل )سیستم  هشدارنمایش "بخش 

 مراجعه کنید. 62-4در صفحه 

  

 .یکی از درها یا در صندوق عقب کامل بسته نشده است 

 شود.مایش داده میدر نیمه باز ن

 .دری که باز مانده است را ببندید 

صفحه نمایش هشدار نیمه باز ماندن در "به بخش 

حالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در)

ON)"  مراجعه کنید. 28-3در صفحه 

  

  باشد.باز می محفظه موتوردر   محفظه  در"به بخش  را ببندید. محفظه موتوردر

 مراجعه کنید. 8-3صفحه در  "موتور

 

 

  سرقت( -)سیستم استارت ضد ایموبیالیزرخطایی در

 وجود دارد.

 را در حالت وضعیت کلید خاموش/روشن موتورOFF  قرار

اگر هشدار  دهید، و مجدد موتور را استارت بزنید.

برطرف نشد، با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز 

 مشورت کنید.
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 حل )ارجاع(راه علت 1 صفحه نوع 1صفحه نوع 

- 

 

 وضعیت کلید سمت راننده باز است و  بدر

قرار  OFFوضعیتی جز حالت  خاموش/روشن موتور در

 دارد.

 را در حالت وضعیت کلید خاموش/روشن موتورOFF  قرار

 دهید.

در  "وضعیت کلید خاموش/روشن موتورتغییر "به بخش 

 مراجعه کنید. 21-1صفحه 

- 

 

 فل فرمان وجود دارد.خطائی در سیستم ق   .فوراً خودرو را در یک محل ایمن متوقف کنید 

شود که با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی توصیه می

 موتورز مشورت کنید.

- 

 

 .خطائی در سیستم الکتریکی وجود دارد   .فوراً خودرو را در یک محل ایمن متوقف کنید 

شود که با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی توصیه می

 ورز مشورت کنید.موت

  

 .موتور داغ کرده است   خودرو را در یک محل ایمن متوقف کنید و اقدامات

 تعمیری الزم را انجام دهید. 

مراجعه  6-6در صفحه  "داغ کردن موتور"به بخش 

 کنید.

  

  روغن دمای( گیربکس اتوماتیکCVT.باال رفته است )  گیربکس اتوماتیک "به بخشINVECS III لیت تعویض با قاب

 یکنترل الکترونیکهوشمند )سیستم مرحله  6دستی در 

 مراجعه کنید. 38-4در صفحه  "خودرو(
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 حل )ارجاع(راه علت 1صفحه نوع  1صفحه نوع 

  

  ،را در وضعیت  سوئیچبدون بستن کمربند ایمنی"ON" 

 ONرا در وضعیت وضعیت کلید خاموش/روشن موتوریا 

 اید.قرار داده

  ایمنی را به درستی ببندید. کمربند 

 18-2در صفحه  "هشدار کمربند ایمنی"به بخش 

 مراجعه کنید.

  

  وجود دارد. "سیستم سوخت"خطائی در  شود که با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی توصیه می

 موتورز مشورت کنید.

  

 چنان باال است در حال شما در حالی که ترمز دستی هم

 رانندگی هستید.

  دستی را پائین بکشید. ترمز 

مراجعه  62-3در صفحه  "نمایش هشدار ترمز"به بخش 

 کنید.

  

 .خطائی در سیستم جریان روغن موتور وجود دارد   .فوراً خودرو را در یک محل ایمن متوقف کنید 

شود که با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی توصیه می

 موتورز مشورت کنید.

 64-3در صفحه  "ننمایش هشدار فشار روغ"به بخش 

 مراجعه کنید.

  

 وجود دارد. باطری خطائی در سیستم شارژ   .فوراً خودرو را در یک محل ایمن متوقف کنید 

شود که با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی توصیه می

 موتورز مشورت کنید.

 63-3در صفحه  "باطری نمایش هشدار شارژ"به بخش 

 مراجعه کنید.
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 حل )ارجاع(راه علت 1نوع صفحه  1صفحه نوع 

  

  خطائی در کیسه هوایSRS  پیش کشندهیا سیستم 

 وجود دارد.

 مرکز فنی به  بازدیدکنیم تا سیستم را برای پیشنهاد می

چراغ هشدار سیستم ایمنی "ببرید. به بخش مناسب 

 مراجعه کنید. 58-2در صفحه  "(SRSسرنشین )

  

 ئی وجود دارد.در تعیین سطح خودکار چراغ جلو خطا  مرکز فنی به  بازدیدکنیم تا سیستم را برای پیشنهاد می

تعیین سطح خودکار چراغ "ببرید. به بخش مناسب 

 مراجعه کنید. 58-2در صفحه  "جلو

  

 ( خطائی در سیستم کنترل پایداری فعالASC وجود )

 دارد.

 مرکز فنی به  بازدیدکنیم تا سیستم را برای پیشنهاد می

سیستم کنترل پایداری فعال "رید. به بخش ببمناسب 

(ASC)"  مراجعه کنید. 58-2در صفحه 

  وجود  سیستم کمکی حرکت در سراشیبیخطائی در

 دارد.

 به یک  بازدیدکنیم تا سیستم را برای پیشنهاد می

سیستم "عاملیت مجاز میتسوبیشی ببرید. به بخش 

مراجعه  56-4در صفحه  "کمکی حرکت در سراشیبی

 .کنید

  

  4خطائی در سیستم کنترل الکترونیکیWD .وجود دارد  مرکز فنی به  بازدیدکنیم تا سیستم را برای پیشنهاد می

سیستم کنترل الکترونیکی "ببرید. به بخش مناسب 

4WD"  مراجعه کنید. 56-4در صفحه 

  

  خطائی در( گیربکس اتوماتیکCVT) .وجود دارد  گیربکس اتوماتیک "بخش  بهINVECS III  با قابلیت

)سیستم هوشمند کنترل مرحله  6تعویض دستی در 

 مراجعه کنید. 38-4در صفحه  "خودرو( یالکترونیک
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 حل )ارجاع(راه علت 1صفحه نوع  1صفحه نوع 

  

  4سیستم کنترل الکترونیکیWD .4سیستم کنترل الکترونیکی "به بخش  داغ شده استWD" در صفحه    

 ید.مراجعه کن 4-46

  

 .میزان سوخت کم است  نمایش "گیری کنید. به بخش در اسرع وقت سوخت

مراجعه  24-3در صفحه  "هشدار سوخت باقیمانده

 کنید.

  

 ذرات معلقزیادی  مقدار (PM) ذرات فیلتر در داخل 

 .)در خودروهای دیزلی( یافته است تجمع دیزل

اجعه مر 46-4در صفحه  "(DPF) دیزل ذرات فیلتر"به بخش 

 .)در خودروهای دیزلی(کنید

  

 باال  بیش از حد که سطح روغن موتوررود احتمال می

 آمده باشد.

در اسرع وقت خودروی خود را به یک عاملیت مجاز 

 میتسوبیشی ببرید. 

     در صفحه "نمایش هشدار سطح روغن موتور"به بخش 

 مراجعه کنید. 3-64

  

 مجاز بیشتر  مقدار آب درون فیلتر سوخت از حد

 .)در خودروهای دیزلی(است

 مرکز فنی به  بازدیدکنیم تا خودرو را برای پیشنهاد می

 "نمایش نشانگر فیلتر سوخت"ببرید. به بخش مناسب 

 مراجعه کنید. 61-3در صفحه 
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 حل )ارجاع(راه علت 1صفحه نوع  1صفحه نوع 

  

  دمای بیرونC3 (F37 ) باشد. مییا کمتر  د.یجاده یخبندان باش مراقب 

  حتی اگر این هشدار نشان داده نشود، ممکن است جاده

 لغزنده باشد. به آهستگی حرکت کنید.

 هااخطار سایرنمایش 

 حل )ارجاع(راه سیستموضعیت کلید خاموش/روشن موتور 1صفحه نوع  1صفحه نوع 

- 

 

 خاموش/روشندکمه خودرو،  شن کردندر زمان رو 

 اید.( فشار دادهM/Tموتور را بدون فشردن پدال کالچ )

 ( در خودروهایM/T دنده را در حالت خالص قرار ،)

داده، پدال کالچ و ترمز را تا انتها فشار دهید. سپس، 

 "موتور را فشار دهید. به بخش  خاموش/روشندکمه 

 23-1صفحه در  "کردن موتور خاموشو  روشن کردن

 مراجعه کنید.

- 

 

 دنده در موقعیتی جز خودرو،  در زمان روشن کردن

یا خالص قرار دارد، یا دکمه  "P"موقعیت 

فشار  ترمزرا بدون فشردن پدال موتور  خاموش/روشن

 .(CVT)در خودروهای مجهز به گیربکس  ایدداده

 ( در خودروهایCVT دنده را در حالت ،)"P " ،قرار داده

مز را تا انتها فشار دهید. سپس، دکمه پدال تر

روشن  "موتور را فشار دهید. به بخش  خاموش/روشن

مراجعه  23-1در صفحه  "کردن موتور خاموشو  کردن

 کنید.
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 ورد نظر مراجعه کنید.شود. برای اطالعات بیشتر به صفحه مربوط به سیستم مهر سیستم روی صفحه نمایش اطالعات نشان داده میوضعیت کلید خاموش/روشن موتور

 حل )ارجاع(راه سیستموضعیت کلید خاموش/روشن موتور 1صفحه نوع  1صفحه نوع 

  

  4سلکتور وضعیت زمانی که به کمکWD  حالت

"2WD" شود.انتخاب می 

    در صفحه "4WDسیستم کنترل الکترونیکی "به بخش 

 مراجعه کنید. 4-46

  

  4سلکتور وضعیتزمانی که به کمکWD   4"حالتWD 

AUTO" شود.انتخاب می 

  

  4سلکتور وضعیتزمانی که به کمکWD   4"حالتWD 

LOCK" شود.انتخاب می 

 

  زمانی که( سیستم کنترل پایداری فعالASC در حال )

 باشد.کار می

در صفحه  "(ASCسیستم کنترل پایداری فعال )"به بخش 

 مراجعه کنید. 4-67
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 ای خودرویتان فرا رسیده است.کند که زمان سرویس دورهم میاین نماد به شما اعال

 حلراه 1صفحه نوع  1صفحه نوع 

  

مراجعه  25-3در صفحه  "یادآور زمان سرویس"ببرید. به بخش مرکز فنی مناسب به  بازدیدکنیم تا خودرو را برای پیشنهاد می

 کنید.

 

 توان تغییر داد.ت را میهای نمایش عالمت زمان استراحتنظیمات برای بازه

 حلراه 1صفحه نوع  1صفحه نوع 

  

 خودرو را در یک محل ایمن متوقف کنید، موتور را خاموش کنید و استراحت نمائید. 

 به این هشدار به عنوان یک راهنمای جدی برای زمان استراحت کردن نگاه کنید. 

 منوی تنظیمات"به بخش توان تنظیم کرد. شدن این هشدار را میی نمایان ی شروع رانندگی و لحظهی بین لحظهطول بازه

 مراجعه کنید.  29-3ی در صفحه "(ONحالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در)

دارد که زمان تنظیم شده برای استراحت فرا رسیده است. اگر بدون و نمایش هشدار به راننده اعالم می بازر )بوق هشدار(صدای 

 آید تا شما را به استراحت تشویق کند.به صدا در می بازر )بوق هشدار(دقیقه  5به رانندگی ادامه دهید هر  توقف

تنظیم شده گردد. سپس، هنگامی که زمان ی قبلی برمیشود و صفحه نمایش به صفحهدر شرایط زیر، زمان رانندگی ریست می

 دارند.ه شما زمان استراحت را اعالم میو نمایش هشدار ب بازر )بوق هشدار(صدای  رسدفرا می

  بار به صدا در آید. 3 بازر )بوق هشدار(صدای 

 را در وضعیت  سوئیچ"LOCK"  را در وضعیت وضعیت کلید خاموش/روشن موتوریاOFF .قرار دهید 

  ثانیه یا بیشتر نگه داشته شود. 2اطالعات چندگانه برای  نشانگردکمه 
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 های نشانگرچراغ

 

 های نشانگر فالشری نشانگر چراغ راهنما/چراغهاچراغ

 زنند.های نشانگر در شرایط زیر چشمک میاین چراغ

چراغ راهنما حرکت داده شود تا چراغ راهنمای یک  اهرم -

در صفحه  "دسته چراغ راهنما"به بخش  سمت را فعال کند.

 مراجعه کنید. 3-74

ا را هشود تا چراغفشار داده میهنگامی که دکمه فالشر  -

 74-3در صفحه  "دکمه فالشر "به بخش  روشن کنند.

 مراجعه کنید.

های هنگامی به علت ترمز ناگهانی در هنگام رانندگی چراغ -

در صفحه  "دکمه فالشر "شوند. به بخش فالشر روشن می

 مراجعه کنید. 3-74

 توجه

 های باال های راهنما در هر یک از حالتدر صورتی که چراغ

هانی، سریعتر از معمول چشمک بزند، علت آن به جز ترمز ناگ

ها سوخته است یا اشکالی در اتصاالت است که یکی از چراغ

 وجود دارد.

 

 چراغ نشانگر نور باال

 هنگامی که از نور باال استفاده شود این چراغ نشانگر روشن می

 شود.

 

 شکن جلوچراغ نشانگر مه

د این چراغ شکن جلو روشن هستنهای مههنگامی که چراغ

 شود.نشانگر روشن می

 

 شکن عقبچراغ نشانگر مه

این چراغ  شکن عقب روشن هستندهای مههنگامی که چراغ

 شود.نشانگر روشن می

 

 چراغ نشانگر چراغ موقعیت

های موقعیت روشن هستند این چراغ نشانگر هنگامی که چراغ

 شود.روشن می
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 خودروهای دیزلی( دیزل )در پیش گرمکنچراغ نشانگر 

 دهد. را نشان می شمع گرمکن پیش گرم کردناین چراغ شرایط 

  ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ به استثناء[

برده شود، این چراغ روشن  "ON"هنگامی که سوئیچ به وضعیت 

-گرم شود، چراغ خاموش می شمع گرمکنشود. هنگامی که می

 ستارت زد.توان موتور را اشود و می

  ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

 ONبه وضعیت وضعیت کلید خاموش/روشن موتورهنگامی که 

پیش گرم کردن شمع شود و برده شود، این چراغ روشن می

 شمع گرمکنشود. هنگامی که طور خودکار شروع می گرمکن به

 ستارت زد.وان موتور را اتشود و میگرم شود، چراغ خاموش می

 توجه

  دیزل برای  پیش گرمکناگر موتور سرد باشد، چراغ نشانگر

 ماند.تری روشن میمدت طوالنی

  دیزل  پیش گرمکنهنگامی که موتور گرم است، چراغ نشانگر

وضعیت کلید شود حتی اگر سوئیچ یا روشن نمی

 برده شود. "ON"به وضعیت خاموش/روشن موتور

 

 

 

 های هشدارچراغ

 

 هشدار ترمز چراغ 

وضعیت کلید شود که سوئیچ یا این چراغ زمانی روشن می

قرار داده شود، و بعد از  "ON" حالت خاموش/روشن موتور در

 شود.چند ثانیه خاموش می

 حتماً قبل از شروع رانندگی تا خاموش شدن این چراغ صبر کنید.

 سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در قرار گرفتن حالتبا 

 شود:، چراغ هشدار ترمز در شرایط زیر روشن میON وضعیت

 .هنگامی که ترمز دستی باال باشد 

  ذخیره پائین آمدههنگامی که سطح روغن ترمز در مخزن 

 باشد.

  توزیع نیروی ترمز به درستی کار نمی سیستمهنگامی که-

 کند.
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 احتیاط

  ،رو پایداری ممکن است عملکرد ترمز مختل شود یا خودکه در شرایط زیر

در این بنابراین، ممکن است ترمز ناگهان عمل کند. خود را از دست بدهد، 

سرعت باال یا گرفتن ترمز ناگهانی پرهیز کنید. عالوه  بااز رانندگی شرایط 

شود خودرو را بالفاصله در یک محل ایمن متوقف کنید و براین، توصیه می

 شان دهید.مناسب ن فنی خودرو را برای بررسی به یک مرکز

شود یا هنگامی که ترمز دستی باال است چراغ هشدار ترمز روشن نمی -

 شود.هنگامی که ترمز دستی پائین است چراغ هشدار ترمز خاموش نمی

به طور همزمان روشن هستند.  ABSچراغ هشدار ترمز و چراغ هشدار  -

در صفحه  "ABSچراغ هشدار "بیشتر، به بخش  برای اطالع از جزئیات

 مراجعه کنید. 4-62

 ماند.در حین رانندگی چراغ هشدار ترمز روشن باقی می -

 

 

 

 

 

 

 

 
 احتیاط

  هنگامی که عملکرد ترمز مختل شده است باید خودرو را به طریق زیر

 متوقف کنید.

 پدال ترمز را محکم تر از همیشه فشار دهید. -

-ر انتهائیحتی اگر پدال ترمز تا انتها پائین است، با قدرت زیاد پدال را د

 ترین موقعیت نگه دارید.

در صورت عدم کارکرد درست ترمز، از ترمز موتور برای کاهش سرعت  -

 استفاده کنید و با دقت ترمز دستی را بکشید.

ترمزها فعال شوند و به خودروهای  پدال ترمز را فشار دهید تا چراغ

 سری هشدار دهند.پشت
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 موتور چکچراغ هشدار 

است که  (OBDیابی )خود عیباز یک سیستم  این چراغ بخشی

را  CVT، سیستم کنترل موتور و سیستم کنترل آالیندگی

ها مشاهده کند. اگر مشکلی در یکی از این سیستمنظارت می

زند. با وجود اینکه شود یا چشمک میشود، این چراغ روشن می

تواند حرکت کند و نیازی به حمل دراین شرایط غالباً خودرو می

شود که در اسرع وقت خودرو را برای شدن ندارد، توصیه می

چنین ببرید. این چراغ هممرکز فنی مناسب بررسی به یک 

 وضعیت کلید خاموش/روشن موتور درزمانی که سوئیچ یا 

شود و بعد از قرار داده شود نیز روشن می "ON"وضعیت 

د. اگر بعد از استارت چراغ گرداستارت موتور خاموش می

شود که خودرو را برای بررسی به یک موش نشد، توصیه میخا

 ببرید.مرکز فنی مناسب 

 
 احتیاط

 تواند به سیستم رانندگی  طوالنی مدت هنگام روشن بودن این چراغ می

چنین، بر مصرف سوخت و کیفیت آسیب وارد کند. همآالیندگی کنترل 

 گذارد.رانندگی از منفی می

  در وضعیت وضعیت کلید خاموش/روشن موتور یا سوئیچ با قرار دادن اگر

"ON" شود خودرو را برای بررسی به یک قرار داده شود چراغ روشن نمی

 ببرید.مرکز فنی مناسب 

 

 

 
 احتیاط

  اگر هنگام رانندگی این چراغ روشن شد، از رانندگی با سرعت باال اجتناب

میتسوبیشی  به یک عاملیت مجاز کرده و در اسرع وقت خودروی خود را

 موتورز منتقل کنید.

 در این شرایط عملکرد پدال گاز و ترمز ممکن است مختل شود.

 

 توجه

  خود عیبماژول کنترل الکترونیکی موتور به عنوان جزئی از سیستم( یابیOBD) 

اگزوز( را در خود آالیندگی ی متعددی )مخصوصاً در مورد سیستم های خطاداده

 ذخیره دارد.
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 باطری دار شارژچراغ هش

سوئیچ یا وضعیت کلید خاموش/روشن موتور در این زمانی که 

و بعد از استارت  شدهقرار داده شود روشن  "ON"وضعیت 

چنین هشداری روی صفحه نمایش شود. همموتور خاموش می

 شود.اطالعات چندگانه نیز نمایان می

 
 احتیاط

 ندگی با سرعت باال اجتناب اگر هنگام رانندگی این چراغ روشن شد، از ران

منتقل مرکز فنی مناسب و در اسرع وقت خودروی خود را، به یک  کرده

 کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه نمایش اطالعات چندگانه

 نمایش نشانگر فیلتر سوخت

 1نوع 

 
 2نوع 

 
قرار داده شود، " ON"سوئیچ یا وضعیت کلید خاموش/روشن موتور در وضعیت زمانی که 

 درآب درون فیلتر سوخت بیش از حد مجاز باشد، هشداری در صفحه اطالعات  مقداراگر 

 شود.صفحه نمایش اطالعات چندگانه نمایان می

 
 احتیاط

 مرکز شود که خودروی خود را به یک اگر این هشدار نمایان شد، توصیه می

 نشان دهید.فنی مناسب 

اند به موتور تورانندگی  طوالنی مدت هنگام روشن بودن این چراغ می

 آسیب وارد کند.
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 توجه

  دن آب هشدار خشک شاگر با"REMOVE WATER IN SEPARATOR"  برطرف

 نشد، خودروی خود را، به یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز منتقل کنید.

 نمایش هشدار ترمز

 1نوع 

 
 2نوع 

 
ید. چراغ هشدار در شود که با ترمز دستی باال رانندگی کناین هشدار زمانی نمایان می

 شود که ترمز دستی باال باشد.صفحه نمایشگر تنها زمانی روشن می

 
 احتیاط

  شود، که ترمز دستی حرکت کند، ترمز داغ می بدون آزاد کردناگر خودرو

 .آن خواهد شدمنجر به آسیب ترمز و عملکرد ناصحیح احتمالی 

 اگر این هشدار نمایان شد، ترمز دستی را بخوابانید.

 

 

 1نوع 

 
 2نوع 

 
قرار داده شود، " ON"سوئیچ یا وضعیت کلید خاموش/روشن موتور در وضعیت زمانی که 

 شود.سطح روغن ترمز پائین باشد، این هشدار نمایان می راگ

 شود.چراغ هشدار در صفحه نمایشگر نیز روشن میچنین هم

 
 احتیاط

 ی خاموش نشد، خطر اگر این هشدار روشن باقی ماند و هنگام رانندگ

درست کار نکردن ترمز وجود دارد. در این صورت، خودرو را در یک محل 

 نشان دهید.مرکز فنی مناسب ایمن متوقف کنید و آن را به یک 

  اگر هشدار ترمز نمایش داده شده و چراغ هشدار ترمز و چراغ هشدار

ABS  ،تی توزیع نیروی ترمز به درس سیستمبه طور همزمان روشن هستند

کند، در نتیجه هنگام ترمزگیری شدید ممکن است خودرو ناپایدار کار نمی

از رانندگی با سرعت باال و ترمزهای ناگهانی اجتناب  در این شرایط شود.

مرکز فنی ، خودرو را در یک محل ایمن متوقف کنید و آن را به یک کرده

 نشان دهید.مناسب 
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 احتیاط

 ق زیر ختل شده است باید خودرو را به طرهنگامی که عملکرد ترمز م

 متوقف کنید.

  پدال ترمز را محکم تر از همیشه فشار دهید. -

حتی اگر پدال ترمز تا انتها پائین است، با قدرت زیاد پدال را در 

 ترین موقعیت نگه دارید.انتهائی

در صورت عدم کارکرد درست ترمز، از ترمز موتور برای کاهش سرعت  -

  و با دقت ترمز دستی را بکشید.استفاده کنید 

ترمز فعال شوند و به خودروهای  هایپدال ترمز را فشار دهید تا چراغ

 سری هشدار دهند.پشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باطری نمایش هشدار شارژ

 1نوع 

 
 2نوع 

 
صفحه  درصفحه اطالعات  رویهشداری ، شته باشداگر خطائی در سیستم شارژ وجود دا

 شود.انه نمایان مینمایش اطالعات چندگ

 
 احتیاط

  اگر هنگام رانندگی این چراغ روشن شد، فوراً خودروی خود را متوقف

 نشان دهید.مرکز فنی مناسب را به یک  آنکنید و در اسرع وقت 
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 نمایش هشدار فشار روغن

 1نوع 

 
 2نوع 

 
 درفحه اطالعات ص رویهشداری موتور فشار روغن موتور پائین بیاید، کردن اگر هنگام کار 

 شود.صفحه نمایش اطالعات چندگانه نمایان می

 
 احتیاط

  سطح، یا زمانی که کم استروغن موتور  میزاناگر خودرو در حالی که 

، ممکن رانده شود اما هشدار آن نمایان است بودهروغن موتور مناسب 

 .بسوزدو  است موتور آسیب ببیند

 ،فوراً خودروی خود را متوقف  اگر هنگام رانندگی این چراغ روشن شد

 نشان دهید.مرکز فنی مناسب را به یک  آنکنید و در اسرع وقت 

  ،اگر زمانی که فشار روغن موتور مناسب است هشدار آن نمایان است

 نشان دهید.مرکز فنی مناسب خودرو را به یک 

 

 

 *نمایش هشدار سطح روغن موتور

 1نوع 

 
 2نوع 

 
قرار دارد، اگر  ONوضعیت  ا کلید خاموش/روشن موتور دروضعیت سوئیچ یهنگامی که 

صفحه اطالعات  رویهشداری احتمال رود که سطح روغن موتور به شدت باال رفته باشد، 

 شود.صفحه نمایش اطالعات چندگانه نمایان می در

 
 احتیاط

  و  کردهاگر هنگام رانندگی این چراغ روشن شد، خودروی خود را متوقف

 کنید. بازدیدتور را سطح روغن مو

 مراجعه کنید. 6-8به بخش روغن موتور در صفحه 

 توجه

  در اسرع وقت خودروی خود را برای بررسی به یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز

 منتقل کنید.
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 های جلو و نور باالکلید مجموعه چراغ

 های جلوچراغ

 توجه

 های کشور ه نسبت به جادههنگام ورود به کشوری که خودروها در جهت مخالف جاد

کنند، اقدامات الزم باید صورت بگیرد تا جریان ترافیک خودروهای شما حرکت می

های مسیر مقابل دچار گمراهی نشوند. با این وجود، نیاز به اعمال تغییر در چراغ

باشد.جلوی این خودرو نمی

 اقی نگذارید. را برای مدت طوالنی روشن ب هاهنگامی که موتور خاموش است، چراغ

این کار ممکن است منجر به تخلیه باطری شود.

  که این  کندبخار می هاچراغ هنگام بارندگی یا بعد از شستن خودرو، داخل لنزگاهی

نشان از وجود مشکل در عملکرد چراغ نیست.

برد. با این حال، اگر آب داخل را از بین می بخارهنگامی که چراغ روشن شود، گرما 

نشان دهید.مرکز فنی مناسب شود خودرو را به یک شد، توصیه می چراغ جمع

 1نوع 

ها روشن شوند.کلید را بچرخانید تا چراغ

OFF
 }(در صورت مجهز بودنهای روشنایی روز )چراغ{ها تمامی چراغ

خاموش هستند.

 روشنائی کلیدهای داشبوردهای موقعیت، عقب، روشنایی پالک و چراغ

 ستند.روشن ه

باشند.ها روشن میهای جلو و دیگر چراغچراغ
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2نوع 

ها روشن شوند.کلید را بچرخانید تا چراغ

OFF
 }(در صورت مجهز بودنهای روشنایی روز )چراغ{ها تمامی چراغ

خاموش هستند.

AUTO

-، چراغONوضعیت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور دربا 

 روشنائی کلیدهای داشبورد، عقب، روشنایی پالک، و های جلو، موقعیت

-متناسب با روشنایی محیط بیرون به طور خودکار روشن و خاموش می

( زمانی روشنی در صورت مجهز بودنهای روشنایی روز )چراغ{شوند. 

سوئیچ یا  هنگامی که }های عقب خاموش هستند.شوند که چراغمی

شود قرار داده می "OFF"لت در حاوضعیت کلید خاموش/روشن موتور 

 شوند.ها به طور اتوماتیک خاموش میتمامی چراغ

 روشنائی کلیدهای داشبوردهای موقعیت، عقب، روشنایی پالک و چراغ

 روشن هستند.

باشند.ها روشن میهای جلو و دیگر چراغچراغ

 توجه

 اموش/روشن شدن توان حساسیت کنترل خدر خودروهای مجهز به سنسور باران، می

برای اطالعات بیشتر، با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز خودکار را تغییر داد. 

سیستم ارتباط چندگانه میتسوبیشی مشورت کنید. در خودروهای مجهز به 

(MMCSمی ،) .برایتوان به کمک صفحه نمایش تنظیمات دلخواه را اعمال کرد 

 کنید. مراجعه بخش این جداگانه راهنمای دفترچه به جزئیات،اطالع از 

  سوئیچ های جلو در حالتچراغ کههنگامی "ON"،  توسط کنترل خاموش/روشن

در صورت مجهز شکن جلو و عقب )های مهشوند، چراغشدن خودکار خاموش می

 ،"ON" سوئیچ حالتهای جلو در چراغشوند. هنگامی که ( نیز خاموش میبودن

شکن جلو های مهشوند، چراغدکار روشن میتوسط کنترل خاموش/روشن شدن خو

خواهید مانند. اگر میشکن عقب خاموش باقی میهای مهشوند ولی چراغروشن می

بچرخانید. اًشکن عقب را روشن کنید، کلید را مجددهای مهچراغ

  جسمی را روی سنسور روشنایی خودکار(A )روی سنسور  شویقرار ندهید و با شیشه

را پاک نکنید.
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  اگر در حالی که کلید در حالت"AUTO" ها به طور خودکار قرار دارد چراغ

توصیه  در این شرایط .شوند به طور دستی کلید را تغییر دهیدخاموش/روشن نمی

 نشان دهید.مرکز فنی مناسب شود خودرو را برای بررسی به یک می

 غیره(ها، شکنهای جلو، مهها )چراغچراغ عملکرد خاموشی خودکار

 زیر انجام شود،  عملیاتقرار دارد  ""ها در موقعیت اگر در حالی که کلید چراغ

جز در خودروهای [شوند. سمت راننده خاموش می بها با باز شدن درتمامی چراغ

قرار  "LOCK"یا  "ACC"سوئیچ در حالت  ]مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ

در خودروهای مجهز به سیستم [شود.  بیرون آوردهمغزی سوئیچ یا از  شده داده

قرار  OFFیا  ACCحالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور در ]عملکرد بدون سوئیچ

سمت  باگر سوئیچ برداشته و در ]سوئیچ توسطهنگام استارت موتور [داده شود. 

شود تا راننده راننده باز شود، بازر )بوق هشدار( با صدای بلند و متناوب شنیده می

اگر  ]هنگام استارت موتور با سیستم عملکرد بدون سوئیچ [ها را خاموش کند. چراغ

باز شود،  درب سمت رانندهو باشد  OFFحالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور در

ها را خاموش شود تا راننده چراغبازر )بوق هشدار( با صدای بلند و متناوب شنیده می

 کند.

 ها زیر انجام شود، چراغ عملیاتقرار دارد  ""ت ها در موقعیاگر وقتی کلید چراغ

ها به طور بسته شود و سپس چراغ درب سمت رانندهمانند تا دقیقه روشن می 3برای 

خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون  به استثناء[شوند. خودکار خاموش می

ی مغزیا سوئیچ از شده قرار داده  "LOCK"یا  "ACC"سوئیچ در حالت  ]سوئیچ

 ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[بیرون آورده شود. سوئیچ 

 قرار داده شود. OFFیا  ACCحالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور در

 توجه

 ها کار قرار دارد عملکرد خاموشی خودکار چراغ ""در موقعیت چراغ  وقتی کلید

 کند.نمی

 را غیرفعال کرد. برای اطالعات بیشتر، با ها عملکرد خاموشی خودکار چراغتوان می

سیستم یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید. در خودروهای مجهز به 

توان به کمک صفحه نمایش تنظیمات (، میMMCSارتباط چندگانه میتسوبیشی )

 بخش این جداگانه راهنمای دفترچه به جزئیات، اطالع از برایدلخواه را اعمال کرد. 

  کنید. جعهمرا
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 ها روشن بمانند:خواهید چراغوقتی می

جز در خودروهای مجهز به [قرار دهید.  "OFF"ها را در حالت در حاالت زیر، کلید چراغ .1

قرار دارد.  "LOCK"یا  "ACC"وقتی سوئیچ در حالت  ]سیستم عملکرد بدون سوئیچ

ید وضعیت کلوقتی  ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

قرار داده شود. OFFیا  ACCحالت  خاموش/روشن موتور در

ها روشن کنید، چراغ" "یا  ""ها را با چرخاندن مجدد کلید به وضعیت چراغ .2

مانند.روشن باقی می

 توجه

  باز و سوئیچ  درب سمت رانندهزمانی که موتور توسط سوئیچ استارت زده شود، اگر

با صدای بلند و متناوب به صدا در  هاچراغ ارهشدبرداشته شود، بازر )بوق هشدار( 

-شود )همبسته شود صدای زنگ متوقف می درب سمت رانندهآید. هنگامی که می

شود(. بازر روی صفحه نمایش اطالعات چندگانه نیز نمایش داده می یهشدارچنین 

شود.های زیر متوقف می)بوق هشدار( به روش

 دهید.قرار  OFFکلید چراغ را در موقعیت -

را ببندید. درب سمت راننده-

  درب سمت زمانی که موتور توسط سیستم عملکرد بدون سوئیچ استارت زده شود، اگر

قرار بگیرد، بازر )بوق  OFFحالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور درباز شود و  راننده

ب سمت درآید. هنگامی که با صدای بلند و متناوب به صدا در می هاچراغ هشدارهشدار( 

روی صفحه نمایش  یهشدارچنین شود )همبسته شود صدای زنگ متوقف می راننده

های زیر متوقف شود(. بازر )بوق هشدار( به روشاطالعات چندگانه نیز نمایش داده می

شود.می

قرار دهید. OFFکلید چراغ را در موقعیت -

را ببندید. درب سمت راننده-

هاهشدار چراغبازر )بوق هشدار( 

]هنگام استارت موتور با سوئیچ[

قرار  "ACC"یا  "LOCK"باز شود در حالی که سوئیچ در موقعیت  درب سمت رانندهاگر 

ها روشن هستند، برداشته شود در حالی که چراغ سوئیچ از مغزی سوئیچ یا  داشته باشد

.نمایدخاموش  ها راآید تا به راننده یادآوری کند که چراغبازر )بوق هشدار( به صدا در می

]هنگام استارت موتور با سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

موقعیت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور درباز شود در حالی که  درب سمت رانندهاگر 

ACC  یاOFF آید تا به ها روشن هستند، بازر )بوق هشدار( به صدا در میقرار دارد و چراغ

 .نمایداموش ها را خراننده یادآوری کند که چراغ

خاموش کردن ها، عملکرد خاموشی خودکار چراغ در صورت فعال شدندر هر دو حالت، 

.شودخاموش می ردرب، باز نیا بست هاچراغکلید 
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 )تغییر نور باال/پائین( تنظیم

قرار دارد، هر بار که دسته چراغ راهنما تا  ""ها در موقعیت هنگامی که کلید چراغ

( آورده شود وضعیت نور باال به وضعیت نور پائین )یا برعکس( تغییر 1موقعیت انتهایی )

چراغ در وضعیت نور باال است، نشانگر چراغ نور باال در صفحه که یابد. هنگامی می

 شود.نشانگرها روشن می

 
 

 

 

 

 

 

 

 فالشر چراغ جلو

زنند و میزمانی که دسته چراغ راهنما به آرامی تا نیمه کشیده شود چراغهای جلو فالش 

 شوند.هنگامی که دسته چراغ راهنما رها شود خاموش می

چراغ در وضعیت نور باال است، نشانگر چراغ نور باال در صفحه نشانگرها روشن که هنگامی 

 شود.می

 توجه

 شود نیز چراغ نور باال فالش بزند.ممکن است هنگامی که کلید چراغ خاموش می 

 ها را خاموش کنید، دفعه بعدی آنت نور باال هستند ها در موقعیاگر در حالی که چراغ

-به طور خودکار به وضعیت نور پائین میقرار بگیرند  ""در موقعیت ها که چراغ

 د.نرو
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 *چراغ خوشامد

روی فرستنده کنترل از راه دور فشرده  UNLOCKطبق این کارکرد هنگامی که دکمه 

)در  "AUTO"یا  "OFF"در حالت  های جلو و نور باالکلید مجموعه چراغشود و 

عقب چراغ جلو و موقعیت های خودروهای مجهز به کنترل خودکار چراغ( باشد، چراغ

شوند. در خودروهای مجهز به کنترل خودکار چراغ، ثانیه روشن می 31خودرو به مدت 

 که هوا تاریک باشد. شودفعال میچراغ خوشامد تنها زمانی 

 
 

 

 

 

 

 

 توجه

 اغ خوشامد روشن است، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید تا آن را هنگامی که چر

 غیرفعال کنید.

 روی فرستنده کنترل از راه دور را بفشارید. LOCKدکمه  -

 

قرار " "یا  ""وضعیت  دررا  های جلو و نور باالکلید مجموعه چراغ -

 .دهید

 ر دهید.قرا "ON"در وضعیت را  وضعیت کلید خاموش/روشن موتورسوئیچ یا  -

 تغییر داد: طرق زیرکرد را به عملتوان این می 

 های جلو را در وضعیت نور پائین روشن کرد.توان چراغمی -

   کرد چراغ خوشامد را غیر فعال کرد.عملتوان می -
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برای اطالعات بیشتر، با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید. در 

توان به (، میMMCSنه میتسوبیشی )سیستم ارتباط چندگاخودروهای مجهز به 

 دفترچه به جزئیات،اطالع از  برایکمک صفحه نمایش تنظیمات دلخواه را اعمال کرد. 

 کنید. مراجعه بخش این جداگانه راهنمای

 بدرقهچراغ 

در وضعیت  را وضعیت کلید خاموش/روشن موتورهنگامی که سوئیچ یا  عملکردطبق این 

"OFF" ثانیه در وضعیت نور پائین روشن می 31های جلو به مدت قرار داده شود، چراغ-

 شوند.

)در  "AUTO"یا  "OFF"را در حالت  های جلو و نور باالکلید مجموعه چراغ .1

 خودروهای مجهز به کنترل خودکار چراغ( قرار دهید.

 OFFرا در حالت وضعیت کلید خاموش/روشن موتوریا  "LOCK"سوئیچ را در حالت  .2

ین، اگر از سوئیچ برای استارت موتور استفاده کردید، سوئیچ را از چنقرار دهید. هم

 .خارج کنیدسوئیچ مغزی 

 

 

 

 

 

در  سوئیچ یا وضعیت کلید خاموش/روشن موتورثانیه از قرار دادن  61مدت طول در  .3

 ، دسته چراغ راهنما را به سمت خود بکشید. "OFF"وضعیت 

 
شوند. بعد از خاموش ور پائین روشن میثانیه در وضعیت ن 31های جلو به مدت چراغ .4

ها در وضعیت نور پائین، توانید برای روشن کردن مجدد آنهای جلو، میشدن چراغ

در  سوئیچ یا وضعیت کلید خاموش/روشن موتورثانیه از قرار دادن  61در مدت 

، دسته چراغ راهنما را به سمت خود بکشید. برای روشن کردن "OFF"وضعیت 

سوئیچ یا وضعیت کلید خاموش/روشن ثانیه از قرار دادن  61و بعد از های جلچراغ

 تکرار کنید. 1را از مرحله  این دستورالعمل، "OFF"در وضعیت  موتور

 توجه

 توان این عملکرد را به طرق زیر تغییر داد:می  
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 دسته چراغ راهنما را به سمت خود بکشید. -

 ببرید." "یا  ""ضعیت را به و های جلو و نور باالکلید مجموعه چراغ -

 قرار دهید. "ON"در وضعیت را  وضعیت کلید خاموش/روشن موتوریا  سوئیچ -

 توان این عملکرد را به طرق زیر تغییر داد:می 

 توان تغییر داد.مانند را میهای جلو روشن میزمانی که چراغ -

 چراغ خوشامد را غیر فعال کرد. عملکردتوان می -

یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید. در  برای اطالعات بیشتر، با

توان به (، میMMCSسیستم ارتباط چندگانه میتسوبیشی )خودروهای مجهز به 

 به جزئیات،اطالع از  برایکمک صفحه نمایش تنظیمات دلخواه را اعمال کرد. 

 کنید. مراجعه بخش این جداگانه راهنمای دفترچه

 

 

 

 

 

 جلوهای چراغ نور سطح 

 (زنونهای جلو چراغ مجهزخودروهای  به استثناءلید تعیین سطح چراغ جلو )ک

 کند بستگی دارد.های جلو به وزن باری که خودرو حمل میزاویه نور چراغ

های جلو )در کلید تعیین سطح چراغ جلو برای تنظیم مسافت روشنایی چراغ توان ازمی

ها دید دیگر کننده نور این چراغبش خیرهبه طوری که تا ،وضعیت نور پائین( استفاده نمود

 رانندگان را منحرف نکند.

 کلید را مطابق جدول زیر تنظیم کنید.

 
  



صفحه نمایشگر و کنترل

3-73

73

3

احتیاط

  .همواره قبل از رانندگی این تنظیم را انجام دهید

گونه تنظیمات در حین رانندگی ممکن است منجر به وقوع انجام این

تصادف شود.

وضعیت 

خودرو

"3" "2" "1" "1" "1" حالت کلید

یک سرنشین : 

: بار کامل صندوق عقب

 : تنها راننده/یک سرنشین"1"حالت کلید

 سرنشین )شامل راننده( 5: "1"حالت کلید

سرنشین )شامل راننده( + بار کامل صندوق عقب 5: "2"حالت کلید

 : تنها راننده + بار کامل صندوق عقب"3"حالت کلید

(زنون های جلوچراغ مجهزخودروهای  به استثناءین سطح خودکار )تعی

های جلو )موقعیت پرتوها( را بسته به شرایط این مکانیزم به طور خودکار راستای نور چراغ

-کند. هنگامی که چراغها یا میزان بار صندوق عقب تنظیم میخودرو مانند تعداد سرنشین

قرار دارند،  "ON"وضعیت  خاموش/روشن موتور درسوئیچ یا کلید روشن بوده و های جلو 

 شوند.خودرو موقعیت پرتوها به طور خودکار تنظیم می با توقف

نمایش هشدار سیستم تعیین سطح خودکار

 1نوع 

2نوع 

اگر خطایی در سیستم تعیین سطح خودکار وجود داشته باشد، هشداری روی صفحه 

 شود.نمایش اطالعات چندگانه نمایش داده می
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 احتیاط

  اگر هشدار نمایش داده شد، ممکن است عملکرد سیستم مختل شده

مرکز فنی مناسب شود که خودرو را برای بررسی به یک باشد، پیشنهاد می

 نشان دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسته چراغ راهنما

 
 های راهنمای گردشچراغ -1

 ممائید. بعد از انجا( استفاده ن1هنگام انجام یک گردش عادی، از موقعیت )

 گردد.گردش، دسته چراغ راهنما به طور خودکار به موقعیت اولیه برمی

 های راهنمای تغییر خطچراغ -2

( برای انجام یک تغییر خط، 2هنگام قرار دادن دسته چراغ راهنما در موقعیت )

های راهنما و چراغ نشانگر در صفحه نشانگرها تنها در مدتی که دسته در چراغ

چنین، هنگامی که دسته را به آرامی هم شوند.( قرار دارد روشن می2یت )موقع

های راهنما و چراغ نشانگر در کنید، چراغدهید و رها می( قرار می2در موقعیت )

  زنند.صفحه نشانگرها سه مرتبه چشمک می
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  توجه

 از  زنند، ممکن است المپ یکیها به طرز غیرعادی سریع چشمک میاگر یکی از چراغ

مرکز فنی شود خودرو را برای بررسی به یک های راهنما سوخته باشد. توصیه میچراغ

نشان دهید.مناسب 

 کردهای زیر را فعال کرد:عملتوان می

سوئیچ یا موقعیت با های راهنما زمانی که دسته چراغ راهنما چشمک زدن چراغ-

.ه شودموقعیت داد تغییر ،"ACC"وضعیت  کلید خاموش/روشن موتور در

های راهنما برای تغییر خط.غیرفعال کردن سه مرتبه چشمک زدن چراغ-

سه مرتبه چشمک  برایچراغ راهنما جهت فعال کردن دسته الزم  مدت زمان-

.قابل تنظیم است ،زدن

برای اطالعات بیشتر، با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید. در 

توان به (، میMMCSدگانه میتسوبیشی )سیستم ارتباط چنخودروهای مجهز به 

 به جزئیات،اطالع از  برایکمک صفحه نمایش تنظیمات دلخواه را اعمال کرد. 

 کنید. مراجعه بخش این جداگانه راهنمای دفترچه

 هشدار خطر دکمه فالشر

زمانی استفاده کنید که مجبورید در شرایط اضطراری در جاده متوقف فالشر از دکمه 

وضعیت سوئیچ یا کلید کند و به شرایط ن دکمه در تمامی شرایط کار میشوید. ای

 بستگی ندارد. خاموش/روشن موتور

های راهنما به طور متناوب چشمک بزنند. برای خاموش دکمه را فشار دهید تا تمامی چراغ

 دکمه را فشار دهید. اًکردن فالشر، مجدد

 توجه

-فعال شدن دستی دکمه فالشر چشمک میهای هشدار خطر به علت در حالی که چراغ

 کند.کار نمی فالشر اتوماتیکزنند، 

مراجعه کنید. 61-4در صفحه  "فالشر اتوماتیک"به بخش 
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 شکنمه کلید چراغ

 *شکن جلوکلید چراغ مه

های جلو و عقب روشن هستند همزمان روشن تواند زمانی که چراغشکن جلو میچراغ مه

شکن روشن شود. همچنین، بچرخانید تا چراغ مه "ON"وضعیت شوند. کلید را به سمت 

 "OFF"کلید را به سمت وضعیت در صفحه نشانگرها روشن خواهد شد.  نشانگرچراغ 

شکن خاموش شود. هنگامی که کلید را رها کنید به طور خودکار به بچرخانید تا چراغ مه

 گردد.وضعیت اولیه برمی

 
 توجه

 شکن جلو به طور خودکار های مهب خاموش شوند، چراغجلو یا عق هایوقتی چراغ

شکن جلو، بعد از روشن کردن های مهشوند. برای روشن کردن مجدد چراغخاموش می

 بچرخانید. "ON"جلو یا عقب، کلید را به سمت وضعیت  هایچراغ

 صورت ممکن است آلود استفاده نکنید، در غیر اینشکن جز در هوای مههای مهاز چراغ

 با نور زیاد موجب کم شدن دید رانندگان مسیر مقابل بشوید.

 

 شکن عقبکلید چراغ مه

در صورت شکن جلو )های مههای جلو و چراغتواند زمانی که چراغشکن عقب میچراغ مه

شکن عقب چنین، هنگامی که چراغ مههم ( روشن هستند همزمان روشن شود.مجهز بودن

 فحه نشانگرها روشن خواهد شد. در ص نشانگرروشن است، چراغ 

  ]شکن جلوهای مهدر خودروهای بدون چراغ[

بچرخانید. برای  "ON"شکن عقب کلید را یک مرتبه در جهت برای روشن کردن چراغ مه

بچرخانید. هنگامی  "OFF"شکن عقب کلید را یک مرتبه در جهت خاموش کردن چراغ مه

 گردد.ضعیت اولیه برمیکه کلید را رها کنید به طور خودکار به و

  ] شکن جلوهای مهدر خودروهای مجهز به چراغ [

شکن عقب، کلید را به ترتیب یک شکن جلو و سپس چراغ مهبرای روشن کردن چراغ مه

شکن عقب و بچرخانید. برای خاموش کردن چراغ مه "ON"مرتبه و دو مرتبه در جهت 

بچرخانید. هنگامی  "OFF"تبه در جهت سپس جلو، کلید را به ترتیب یک مرتبه و دو مر

 گردد.که کلید را رها کنید به طور خودکار به وضعیت اولیه برمی
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 توجه

 ( خاموش شوند، در صورت مجهز بودنشکن جلو )های مهجلو یا چراغ هایوقتی چراغ

شوند.شکن عقب به طور خودکار خاموش میهای مهچراغ

  جلو،  هایچراغشکن عقب، بعد از روشن کردن مههای برای روشن کردن مجدد چراغ

های در خودروهای بدون چراغبچرخانید. ) "ON"کلید را یک مرتبه به سمت وضعیت 

(شکن جلومه

 جلو،  هایچراغشکن عقب، بعد از روشن کردن های مهبرای روشن کردن مجدد چراغ

-مجهز به چراغ در خودروهایبچرخانید. ) "ON"کلید را دو مرتبه به سمت وضعیت 

(شکن جلوهای مه

شورکن و شیشهپاککلید برف

احتیاط

 استفاده شود، مایع اسپری شده به   شویاگر در هوای سرد از شیشه

شیشه ممکن است روی شیشه یخ بزند و میزان دید را کم کند. قبل از 

گرم کنید. هاشیشه بخارگیر، شیشه را به کمک شویاستفاده از شیشه

 ی جلوهای شیشهکنپاکفبر

 توجه

 ای ی عقب، اگر دسته دنده در خودروهای دندهبرای تضمین وضوح میدان دید شیشه

های شیشه جلو کنپاکدر حالی که برف ،قرار داده شود "R"یا اتوماتیک در موقعیت 

ی متوالی به کن شیشه عقب به طور خودکار چندین مرتبهپاکفعال هستند، برف

آیند.یحرکت در م

 مراجعه کنید. 85-3در صفحه  "شیشه عقب شویکن و شیشهپاکبرف"به بخش 
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  خودروهای مجهز به سنسور باران به استثناء

وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن کنند که ها تنها در زمانی کار میشیشه کنپاکبرف

 باشد.  ACCیا  ONحالت  موتور در

اند، تا آب شدن یخ زده و به شیشه جلو یا عقب چسبیده ها یخکنپاکهای برفاگر لبه

 بیند.کن آسیب میپاکصورت موتور برفصبر کنید، در غیر این

 
MIST: کنند.ها یک مرتبه کار میکنپاکبرف -گرفتگیعملکرد هنگام مه 

OFF: خاموش 

INT: )متناوب )حساس به سرعت 

LO: کند 

HI: سریع 

 

 نی حالت متناوبهای زماتنظیم بازه

توان متناوب )حساس به سرعت( باشد، می "INT"در حالت  کنپاکبرف هنگامی که دسته

 ( تغییر داد.Aهای زمانی را با چرخاندن کلید )بازه

 
 سریع -1

 کند -2

 توجه

 برای اطالعات بیشتر، با کن را غیرفعال کرد. پاکتوان عملکرد حساس به سرعت برفمی

سیستم شی موتورز مشورت کنید. در خودروهای مجهز به یک عاملیت مجاز میتسوبی

توان به کمک صفحه نمایش تنظیمات دلخواه (، میMMCSارتباط چندگانه میتسوبیشی )

  کنید. مراجعه بخش این جداگانه راهنمای دفترچه به جزئیات، اطالع از برایرا اعمال کرد. 
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 آلودعملکرد در هوای مه

وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور کند که ی کار میآلود زمانعملکرد در هوای مه

 باشد.  ACCیا  ONحالت  در

ها یک مرتبه کنپاکآورده و رها شود، برف "MIST"به موقعیت کن پاکبرفاگر دسته 

شود. اگر نم باریده میکنند. این عملکرد مناسب زمانی است که باران به صورت نمکار می

ها به عملکرد خود کنپاکنگه داشته شود، برف "MIST"موقعیت در  کنپاکبرفدسته 

 دهند.ادامه می

 
 

 

 

 

 

  در خودروهای مجهز به سنسور باران

وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن کنند که ها تنها زمانی کار میشیشه کنپاکبرف

 باشد.  "ACC"یا  "ON"حالت  موتور در

اند، تا آب شدن یخ ه و به شیشه جلو یا عقب چسبیدهها یخ زدکنپاکهای برفاگر لبه

 بیند.کن آسیب میپاکصورت موتور برفصبر کنید، در غیر این

 
MIST: کنند.ها یک مرتبه کار میکنپاکبرف -گرفتگیعملکرد هنگام مه 

OFF: خاموش 

AUTO: ها به طور کنپاکبرف -سنسور باران -کنپاککنترل خودکار برف

 کنند.ر متناسب با رطوبت شیشه کار میخودکا

INT: )متناوب )حساس به سرعت 

LO: کند 

HI: سریع 
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 سنسور باران

 وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درباشد که تنها هنگامی قابل استفاده می

 باشد. "ON"حالت 

ران، برف، دیگر ( میزان بارندگی )باAباشد، سنسور باران ) "AUTO"اگر دسته در موقعیت 

ها به طور خودکار کار کنپاکدهد و برفها، خاک و غیره( را تشخیص میکنندهمرطوب

 کنند.می

دارید.  نگه "OFF"اگر شیشه جلو کثیف است یا هوا خشک است، دسته را در حالت 

ها کنپاکتواند شیشه را خش بیاندازد و به برفها در این شرایط میکنپاککارکرد برف

 آسیب بزند.

احتیاط

  حالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درباON  و دسته

کن در حاالت زیر به پاک، ممکن است برفAUTOدر موقعیت کن پاکبرف

طور خودکار فعال شود.

کن و شیشه گیر کرد، ممکن است آسیب پاکاگر دست شما بین برف

وضعیت سوئیچ تل شود. دقت نمائید که کن مخپاکبرفعملکرد ببینید یا 

در کن پاکبرفیا دسته  OFFحالت  یا کلید خاموش/روشن موتور در

باشد تا سنسور باران غیرفعال شود. OFFموقعیت 

هنگام تمیز کردن سطح بیرونی شیشه جلو، اگر سنسور را لمس کنید.-

را  ایهنگام تمیز کردن سطح بیرونی شیشه جلو، اگر دستمال یا پارچه-

روی سنسور بکشید.

هنگام استفاده از کارواش خودکار.-

هنگامی که ضربه فیزیکی به شیشه جلو بخورد.-

 هنگامی که ضربه فیزیکی به سنسور باران بخورد.-
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 توجه

 کن، عملکرد این سیستم هنگامی که خودرو پاکبرای حفظ بخش پالستیکی برف

 باشد، غیرفعال است.یمتوقف است یا دمای بیرون صفر درجه یا کمتر م

 قرار آن چنین، پوشش ضدآبی روی هم ه وروی سنسور برچسبی یا پوششی نچسباند

تواند میزان باراندگی را تشخیص دهد و سنسور باران نمیدرغیر این صورت، ندهید. 

 دهند.ها کارکرد عادی خود را از دست میکنپاکبرف

 برای اطالعات بیشتر، با ل شده باشد. در موارد زیر ممکن است سنسور باران دچار مشک

 یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.

های زمانی ثابت ها در بازهکنپاککند ولی برفزمانی که میزان بارندگی تغییر می -

 کنند.کار می

 کنند.ها با وجود بارندگی کار نمیکنپاکهنگامی که برف -

 شه جلو باالی سنسور باران چسبیده شود یا هنگامی که حشره یا جسم خارجی به شی

 یزمانی که شیشه جلو یخ زده باشد، ممکن است سنسور باران فعال شود. اگر اجسام

. برای فعال کردن ها را بزدایدآنتواند کن نمیپاکبه شیشه جلو چسبیده باشند برف

-پاکبرفچنین، قرار دهید. هم "HI"یا  "LO"کن، دسته را در حالت پاکمجدد برف

ها ممکن است به علت تابش شدید و مستقیم آفتاب یا امواج الکترومغناطیسی کن

 قرار دهید. "OFF"ها، دسته را در حالت فعال شوند. برای متوقف کردن آن

  هنگام تعویض شیشه یا وارد کردن فشار به شیشه اطراف سنسور با یک فروشنده مجاز

 نید. عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت ک

 تنظیم حساسیت سنسور باران

توان حساسیت سنسور )سنسور باران( باشد، می "AUTO"هنگامی که دسته در حالت 

 ( تغییر داد.Bباران را به چرخاندن کلید )

 
 : حساسیت بیشتر نسبت به باران"+"

 : حساسیت کمتر نسبت به باران"-"
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توجه

 توان کارکردهای زیر را فعال کرد:می

های باران( را به عملکرد متناوب ن عملکرد خودکار )حساسیت به قطرهتوامی -

)حساسیت به سرعت خودرو( تغییر داد.

های باران( را به عملکرد متناوب )جز توان عملکرد خودکار )حساسیت به قطرهمی-

حساسیت به سرعت خودرو( تغییر داد.

ز مشورت کنید. در برای اطالعات بیشتر، با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتور

توان به (، میMMCSسیستم ارتباط چندگانه میتسوبیشی )خودروهای مجهز به 

 به ،برای اطالع از جزئیاتکمک صفحه نمایش تنظیمات دلخواه را اعمال کرد. 

 کنید. مراجعه بخش این جداگانه راهنمای دفترچه

 آلودعملکرد در هوای مه

 ها، دسته را به سمت باال برده و رها کنید.کنپاکبرفیک مرتبه کارکرد تنها برای 

آلود است. شود یا هوا مهنم باریده میاین عملکرد مناسب زمانی است که باران به صورت نم

وضعیت سوئیچ آورده و رها شود در حالی که  "MIST"به موقعیت  کنپاکفبراگر دسته 

یک تنها ها کنپاکباشد، برف "ACC"یا  "ON"حالت  یا کلید خاموش/روشن موتور در

ها به کنپاکنگه داشته شود، برف "MIST"کنند. اگر دسته در موقعیت مرتبه کار می

 دهند.عملکرد خود ادامه می
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چرخانده شود  "+"( در جهت عالمت Cبرده شود و کلید ) "AUTO"اگر دسته به موقعیت 

-پاکباشد، برف "ON"حالت  موتور دروضعیت کلید خاموش/روشن در حالی که سوئیچ یا 

 کنند.ها یک مرتبه کار میکن

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 *شیشه جلو شویشیشه

 "ACC"یا  "ON"حالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درهنگامی که 

 شیشه جلو استفاده کرد.  یشوتوان از شیشهباشد، می

یع شوینده به سمت شیشه جلو را به سمت خودتان بکشید ماکن پاکبرفاگر دسته 

 شود.اسپری می

 فعال نیست یا در وضعیت کار متناوب است، با کشیدن دستهکن پاکبرفهنگامی که 

به سمت خود، شوینده با اسپری کردن مایع به سمت شیشه چندین مرتبه کار  کنپاکبرف

ها یک کنپاکثانیه، برف 6، بعد از گذشت سفارش ایرانخودروهای  به استثناءکنند. می

 کند.مرتبه دیگر کار می

های جلو روشن های جلو، در حالی که چراغی چراغدر خودروهای مجهز به شوینده

شوند. ی شیشه جلو، فعال میهای جلو نیز با فعال شدن شویندهی چراغهستند، شوینده

کن پاکرفبدسته بالفاصله ، با رها کردن سفارش ایرانخودروهای  به استثناءچنین، هم

-کنپاکبعد از کشیدن آن به سمت خود، مایع شوینده چندین مرتبه همراه با فعالیت برف

ثانیه،  6شست و شوی راحت(. سپس، بعد از حدود سیستم شود )ها به شیشه اسپری می

 کند.ها یک مرتبه دیگر کار میکنپاکبرف

 ود.شبا هر تغییری در وضعیت دسته، شست و شوی راحت متوقف می
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 احتیاط

 استفاده شود، مایع اسپری شده به   شویاگر در هوای سرد از شیشه

شیشه ممکن است روی شیشه یخ بزند و میزان دید را کم کند. قبل از 

 گرم کنید. بخارگیر شیشه، شیشه را به کمک شویاستفاده از شیشه

 

 

 

 

 

 توجه

 توان کارکردها را به طرق زیر تغییر داد:می 

 شود.کن هنگامی مایع شوینده به شیشه اسپری میپاکوقف کردن کارکرد برفمت -

 . جز در خودروهای سفارش ایران غیرفعال کردن عملکرد شست و شوی راحت -

جز در خودروهای سفارش  ،ثانیه 6بعد از  کنپاکبرفغیرفعال کردن کارکرد مجدد  -

 ایران.

 . خودروهای سفارش ایران ایبر ،"شست و شوی راحت"سیستم فعال کردن عملکرد  -

 برای خودروهای سفارش ایران ،ثانیه 6بعد از  کنپاکبرففعال کردن کارکرد مجدد  -

برای اطالعات بیشتر، با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید. در 

توان به (، میMMCSسیستم ارتباط چندگانه میتسوبیشی )خودروهای مجهز به 

 به ،برای اطالع از جزئیاتظیمات دلخواه را اعمال کرد. کمک صفحه نمایش تن

 کنید. مراجعه بخش این جداگانه راهنمای دفترچه
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 شیشه عقب شویکن و شیشهپاکبرف

قرار  "ACC"یا  "ON"حالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درهنگامی که 

 کنند.یتوانند کار مشیشه عقب می شویکن و شیشهپاکدارند، برف

 
INT: های ها برای چند ثانیه به طور متوالی و سپس در بازهکنپاکبرف

 کنند.ثانیه به طور متناوب کار می 8زمانی 

OFF: خاموش 

ها تا انتها در هر کدام از جهتکن پاکبرفزمانی که کلید دسته  :

-پاکشود. برفچرخانده شود، مایع شوینده به شیشه عقب اسپری می

ا در زمان اسپری شدن مایع به طور خودکار چندین مرتبه کار هکن

 کنند.می

 

 توجه

 وضعیت کن شیشه جلو یا شیشه عقب در حال کار است )پاکاگر در حالی که برف

ای و اتوماتیک در خودکار( دسته دنده در خودروهای دندهکلید خاموش/روشن موتور

به طور خودکار چندین مرتبه کار  کن شیشه عقبپاکقرار بگیرد، برف "R"موقعیت 

باشد  "OFF"در حالت  کنپاکبرف کند. بعد از عملکرد خودکار، اگر کلید دستهمی

کن پاکباشد برف "INT"شود و اگر در حالت کن شیشه عقب متوقف میپاکبرف

توان گردد. میمتناوب باز میوضعیت کلید خاموش/روشن موتورشیشه عقب به 

کن شیشه عقب را محدود به زمانی کرد که دسته دنده در خودروهای پاکعملکرد برف

کن شیشه عقب وقتی کلید دسته پاکو برفبوده  "R"ای و اتوماتیک در موقعیت دنده

 است در حال کار باشد.  "INT"در حالت کن پاکبرف

 برای اطالعات بیشتر، با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.

 در حالت کن پاکبرفدسته  اگر کلید"OFF"  قرار دارد، کلید دسته را دو مرتبه سریع

کن شیشه عقب در وضعیت کاری مداوم قرار پاکقرار دهید تا برف "INT"در حالت 

را در حالت کن پاکبرفمداوم(. کلید دسته وضعیت کلید خاموش/روشن موتوربگیرد )

"OFF"  مداوم را غیرفعال کنید. موتوروضعیت کلید خاموش/روشن قرار دهید تا 

 توان تغییر داد. برای اطالعات بیشتر، با یک عاملیت زمانی عملکرد متناوب را می بازه

سیستم ارتباط مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید. در خودروهای مجهز به 

توان به کمک صفحه نمایش تنظیمات دلخواه را (، میMMCSچندگانه میتسوبیشی )

 مراجعه بخش این جداگانه راهنمای دفترچه به ،برای اطالع از جزئیات. اعمال کرد

  کنید.
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 *کلید شوینده چراغ جلو

حالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور درشوینده چراغ جلو در حالی که 

"ON"  یا"ACC"  تواند کار کند.قرار دارد می ""و کلید چراغ در حالت 

 ید تا مایع شوینده به چراغ جلو اسپری شود.کلید را یک مرتبه فشار ده

 
 توجه

  حالت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور دراگر"ON"  یا"ACC" و چراغ-

های جلو روشن باشند، اولین باری که دسته شوینده شیشه جلو کشیده شود، شوینده 

 کنند.های جلو همزمان با شوینده شیشه جلو کار میچراغ

 

 

 

 کن و شویندهپاکگام استفاده از برفاحتیاط هن

 کن در حال کار شود حتی اگر پاکاگر یخ یا جسم دیگری روی شیشه مانع حرکت برف

کن خاموش شود، موتور آن ممکن است بسوزد. اگر مانعی وجود داشت، پاککلید برف

-شیشه را پاک کنید تا برف و، موتور را خاموش کردهخودرو را در یک محل امن متوقف 

 ها بتوانند به روانی و راحتی کار کنند.کنپاک

 ها استفاده نکنید. شیشه ممکن خش بیفتد و کنپاکزمانی که شیشه خشک است از برف

 .برودکن از بین پاکهای برفلبه

 باشند.  ها یخ نزده و به شیشه جلو یا عقب نچسبیدهکنپاکهای برفکنید که لبه بازدید

ها استفاده شود ممکن است اند از آنها به شیشه چسبیدهکنکپااگر در حالی که برف

 بسوزد.کن پاکبرفموتور 

  چنین، هنگامی که ثانیه استفاده ننمائید. هم 21از شوینده به طور مداوم برای بیشتر از

 سوزد.در غیر این صورت موتور می مخزن شوینده خالی است، آن را به کار نیندازید.

  و در صورت نیاز آن را پر کنید.  بازدیدشوینده را به طور مرتب مخزن 

مناسب برای مایع شوینده استفاده نمائید تا مایع درون  حالل شویندهدر هوای سرد، از 

زدگی ار یخچمخزن یخ نزند. در غیر این صورت، عملکرد شوینده مختل و اجزاء سیستم د

 شوند.می
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 شیشه عقب بخارگیرکلید 

کلید را فشار  شیشه عقب استفاده نمود. بخارگیرتوان از کند میمی هنگامی که موتور کار

دقیقه  21شیشه عقب فعال شود. این سیستم به طور خوکار بعد از  بخارگیردهید تا 

دقیقه، کلید را مجدد فشار  21قبل از   بخارگیرشود. برای خاموش کردن خاموش می

 شود.( روشن میA)روشن باشد چراغ نشانگر  بخارگیردهید. زمانی که 

 
 توجه

  های بیرونی نمای عقب زدگی آیینهشده باشد، بخار یا یخ فعال بخارگیرزمانی که کلید

 مراجعه کنید. 17-4در صفحه  "هاکن آیینهگرم"شود. به بخش نیز گرفته می

  باشد. قبل  شیشه می بخاربرای ذوب کردن یخ نیست، بلکه برای گرفتن  بخارگیرکلید

 ، ابتدا برف روی شیشه را پاک کنید.بخارگیره از کلید از استفاد

  کشی سیمبه در داخل خودرو اجسام را نزدیک به شیشه عقب قرار ندهید. ممکن است

 آسیب بزند. بخارگیر
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 بوق

 را فشار دهید. ""روی غربیلک فرمان یا اطراف عالمت 
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 رانندگی مقرون به صرفه

شوند. تنظیم صحیح  رعایتبرای یک رانندگی مقرون به صرفه یک سری الزامات فنی باید 

تر و کارکرد آن طوالنی خودرومصرف پایین سوخت است. برای اینکه عمر  یالزمهموتور، 

های تان در فواصل زمانی منظم مطابق با سرویسیکه خودرو شود، توصیه میشود بهینه

به شدت و سروصدا اگزوز سوخت و تولید آلودگی ی بهینهمصرف  استاندارد چک شود.

شوند  رعایتاست. نکات زیر باید  خودرو یچنین شرایط کارت رانندگی و هماعاد متاثر از

چنین آلودگی ها و استهالک موتور و همچرخهای ترمز، یدگی دیسکئتا عواملی نظیر سا

 محیط زیست به حداقل برسد.

و شتاب گرفتن ناگهانی اجتناب ورزید، زیرا موجب  روشن کردناز : موتور روشن کردن

 د.شوافزایش مصرف سوخت می

. همیشه از باالترین دنده را عوض کنیدسرعت و دور موتور مناسب در  حتماً: تعویض دنده 

 ترین دنده ممکن(.)سنگین استفاده کنید تعویض دندهموقعیت ممکن برای 

رانندگی باید  وضعیت گرانتخاب: (4WD)خودروهای  4WDرانندگی  وضعیت انتخاب

تنظیم شود تا بهترین  2WDهای معمولی و مخصوص در حالت هنگام رانندگی در جاده

 مصرف سوخت صورت پذیرد. جویی درصرفه

برد. در باال می متوسط رامصرف سوخت  والیگیری متترمز و روشن کردن: ترافیک شهری

صورت امکان از مسیرهایی استفاده کنید که ترافیک سبکتری داشته باشند. هنگام 

 استفاده نکنید. رانندگی در مسیرهای شلوغ، از دنده سبک در دور موتور باال

. دسوخت دارمصرف کند هم خودرو حتی هنگامی که درجا کار می: درجا کار کردن

 ید.کنبرای مدت طوالنی اجتناب  خودرون از درجا کار کردن امکبنابراین تا حد ا

 

سرعت ماکزیمم شود. از رانندگی در های باال سوخت بیشتری مصرف میدر سرعت: سرعت

جویی قابل  ناچیز، موجب صرفهکردن پدال گاز به میزانی خودداری کنید. حتی رها 

 گردد.توجهی در مصرف سوخت می

طور مرتب چک کنید. کم شدن فشار باد هها را بفشار باد چرخ: هاچرخباد استاندارد فشار 

عالوه فشار شود. به سوخت می بیشترها باعث افزایش مقاومت سطحی جاده و مصرف چرخ

 گذارد.رانندگی تاثیر منفی میخودرو هنگام پایداری و  کششچرخ روی پایین 

رانندگی نکنید. بویژه هنگام رانندگی در سطح  بار فضایبا وسایل غیرضروری در : حمل بار

دارید، افزایش وزن روی مصرف سوخت و ترمزگیری متوالی  روشن کردنشهر، هنگامی که 

اب ورزید، اسباب غیر ضروری روی سقف خودرو اجتن چنین از قرار دادنگذارد. همتاثیر می

 گردد. مقاومت هوا موجب افزایش مصرف سوخت میافزایش چون 

-کند. همسوخت بیشتری مصرف میسرد موتور  روشن کردن: سرد شروع به کار موتور

شود.  مورد سوخت میموجب مصرف بی موتورساکن ماندن بعد از گرم شدن چنین 

 رانندگی را آغاز کنید.، استارت خوردبنابراین بالفاصله بعد از اینکه موتور 

-خودرو موجب افزایش مصرف سوخت می ی هوایاستفاده از تجهیزات تهویه: هوا یتهویه

  گردد.
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 رانندگی، مشروبات الکلی و دارو

رانندگی پس از نوشیدن مشروبات الکلی یکی از شایعترین عوامل در تصادفات است. حتی 

از حداقل مقدار مجاز باشد، ممکن است تر اگر میزان الکل موجود در خون بسیار پایین

اید، های الکلی استفاده نمودهتوانایی شما در رانندگی بطور جدی افت کند. اگر از نوشیدنی

رانندگی نکنید؛ به جای آن از یک راننده که مشروبات الکلی مصرف ننموده است یا یکی از 

ی و وسایل حمل و نقل دوستانتان بخواهید که به جای شما رانندگی کنند یا از تاکس

عمومی استفاده کنید. حتی دوش گرفتن و نوشیدن یک فنجان قهوه نیز موجب هوشیار 

 شود.شدنتان نمی

تواند هشیاری، داروهای تجویزی توسط نسخه پزشک یا غیر تجویزی نیز می ،طور مشابههب

نین العمل شما را تحت تاثیر قرار دهند. اگر در حال مصرف چادراک و زمان عکس

 با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. ،داروهایی هستید، قبل از رانندگی

 
 اخطار

 .هرگز پس از نوشیدن مشروبات الکلی رانندگی نکنید  

شود و قضاوت شما درست آید، عکس العملتان کند میهشیاری شما پایین می

 نخواهد بود.

 

 

 

 خطرهای یک رانندگی بیتکنیک

مطمئن رانندگی کردن و ایمن بودن مقابل تصادف و جرح صددرصد قابل تضمین نیست. 

 ید:ئکنیم توجه بیشتری به مسایل زیر بنمابه هر حال به شما توصیه می

 کمربند ایمنی

پیش از رانندگی از بسته بودن کمربند ایمنی خود و سایر سرنشینان خودرو اطمینان 

 حاصل نمایید.

  



 روشن کردن و رانندگی

4-3 

3 

4 

3 

 هاکفپوش

 
 اخطار

 ها باید ها دور نگاه دارید. کفپوشاز پدال را هاها، آنبا قرار دادن صحیح کفپوش

ها را بگیرید، متناسب با وسیله نقلیه شما باشند. برای اینکه جلوی لغزش آن

ها را با رعایت نکات ایمنی توسط قالب یا گیره نگهدارید. توانید کفپوشمی

تواند باشید قرار گرفتن کفپوش روی یک پدال یا در باالی آن میتوجه داشته 

 جلو عملکرد آن پدال را بگیرد و منجر به تصادفات جدی گردد.

 

 
 

 

 

 

 

 کودکان در خودرو دادنقرار 

  تنها نگذارید. کودکان در حالی که سوئیچ روی آن است  خودروکودکتان را در هرگز

 د.نرانندگی بازی کنند و منجر به تصادف شویچ و کنترلرهای ئممکن است با سو

  به نوزادان و کودکان خردسال ها نامهمطابق با قوانین و آییناطمینان حاصل نمایید که

قرار دارند و نشیمنگاه منظور حداکثر محافظت در هنگام تصادفات کامالً در جای خود 

 ها مهار شده است.آن

  ها در  جداً جلوگیری کنید. بازی کردن آنیه و اثاثبار  فضایاز بازی کردن کودکان در

 این قسمت هنگامی که خودرو در حال حرکت است بسیار خطرناک است.

 حمل بار

هنگام حمل بار مراقب باشید که بار باالتر از ارتفاع صندلی قرار نگیرد. این عمل نه تنها 

پرتاب شدن بار گیرد، بلکه ممکن است در تصادفات سنگین موجب جلو دید راننده را می

 به داخل کابین سرنشینان شود.
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 بندیی آبهای دورهتوصیه

شود که موارد زیر کیلومتر ابتدایی، به شما توصیه می 0111بندی برای در طول دوره آب

چنین کارکرد را به عنوال یک دستورالعمل رعایت نمایید تا به باال بردن عمر خودرو و هم

 کنید:تر آن کمک بهتر و اقتصادی

 های زیاد دور موتور را باال نبرید.در سرعت 

  سریع و ترمزهای ناگهانی و رانندگی کردن در سرعت باال برای مدت  روشن کردناز

 زمان طوالنی اجتناب ورزید.

 بندی مطابق با جدول ذیل حفظ کنید. لطفاً توجه داشته باشید ی آبسرعت را در دوره

 شود باید رعایت شود.داده میکه حد مجاز که برای سرعت نمایش 

  تجاوز نکنید.خودرو مجاز حداکثر وزن از 

 کش خودداری کنید.از بکسل کردن یدک 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خودروهای با گیربکس دستی

 تعویض دنده

 سرعت ودهحدم

 خودروهای بنزینی
 خودروهای دیزلی

 0111مدل  0011مدل 

 Km/h01 Km/h 01 Km/h 01  0دنده 

 Km/h 01 Km/h 06 0دنده 
Km/h 56 

Km/h *51 

 Km/h 01 Km/h 06 0دنده 
Km/h 01 

* Km/h06 

 Km/h 006 Km/h 001 5دنده 
Km/h 06 

* Km/h01 

 Km/h 066 Km/h 066 Km/h 001 6دنده 

 - - 0دنده 
Km/h 006 

* Km/h051 
*

 پایین( co2کیلو وات )انتشار  56موتور : 
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 )گیربکس دور متغیر پیوسته(  CVTگیربکس خودروهای مجهز به 

 محدوده سرعت تعویض دنده

"D" )رانندگی( Km/h001 

 اسپرتدر وضعیت 

 Km/h 61 0موقعیت 

 Km/h 01 0موقعیت 

 Km/h 01 0موقعیت 

 Km/h 01 5موقعیت 

  Km/h001 6موقعیت 

 Km/h 001 0موقعیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترمز دستی

ابتدا تا توقف کامل خودرو صبر کنید، سپس بطور کامل برای پارک نمودن وسیله نقلیه، 

 ترمز دستی را بکشید.

 اعمال ترمز دستی

 
پدال ترمز را محکم فشار داده و آنرا نگه دارید. سپس دستگیره را بدون فشار دادن  -0

 دکمه در انتهای دستگیره باال بیاورید.
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 احتیاط 

  نمایید، محکم پدال ترمز هنگامی که قصد دارید از ترمز دستی استفاده

را فشار دهید تا خودرو قبل از باال کشیده شدن ترمز دستی کامالً متوقف 

ل فتواند باعث قت خودرو میکشده باشد. کشیدن ترمز دستی هنگام حر

های عقب گردد که این عمل منجر به ناپایدار شدن خودرو شدن چرخ

در ترمز دستی  تاللاختواند باعث ایجاد چنین میشود. این عمل هممی

 گردد.

 توجه

  به کار ببرید تا بعد از برداشتن پا از روی نیروی کافی برای کشیدن اهرم ترمز دستی

 پدال ترمز خودرو بدون حرکت باقی بماند.

  اگر بعد از برداشته شدن پدال ترمز، ترمز دستی خودرو را ساکن نگه نداشت، بالفاصله

 خودرو شما باید چک شود.

 

 

 

 

 

 

 آزاد کردن ترمز دستی

 
پدال ترمز را محکم فشار داده و نگه دارید، سپس اهرم را کمی به سمت باال  -0

 بکشید.

 دکمه انتهای اهرم را فشار دهید. -0

 اهرام را تا انتها پایین ببرید. -0
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 احتیاط 

  پیش از رانندگی اطمینان حاصل کنید که ترمز دستی کامالً آزاد شده

 است و چراغ هشدار ترمز خاموش است. 

اگر هنگام رانندگی ترمز دستی کامالً خوابانده شده نباشد هشدار مربوط 

شود. اگر خودرو را در به آن در صفحه نمایش اطالعات چندگانه ظاهر می

  به درستی کار نخواهد کرد.کند و این حالت برانید، ترمز داغ می

 چراغ هشدار

 
 1نمایش هشدار نوع 

 
 2نمایش هشدار نوع 

 
 

 

 

 پارک کردن

در در دنده را  دستهبرای پارک خودرو، ابتدا ترمز دستی را کامالً باال بکشید، سپس 

و در خودروهای مجهز  "R" یا دنده عقب 0دنده  موقعیتدر  M/Tخودروهای مجهز به 

 )پارک( قرار دهید.  "P"در موقعیت   CVTگیربکس به

 پارک کردن در منطقه شیبدار

 برای جلوگیری از به حرکت درآمدن خودرو از دستور عمل زیر پیروی کنید:

های جلو را به سمت جدول بچرخانید و خودرو را آنقدر به چرخپارک نمودن در سرازیری: 

 درهایی که سمت جدول هستند، به آهستگی آنرا لمس کنند. جلو برانید تا چرخ

دنده را دسته از ترمز دستی استفاده کنید و  )گیربکس دستی( M/Tخودروهای مجهز به 

از ترمز  CVTگیربکس مجهز به خودروهای قرار دهید. در   (R)در موقعیت دنده عقب

)پارک( قرار دهید. در صورت لزوم از  "P" دنده را روی حالت دستهو  کنیددستی استفاده 

 ها استفاده کنید.زیر چرخگوه شکل  مانعیک 

های جلو را به سمت خالف جدول بچرخانید و خودرو را چرخپارک نمودن در سرباالیی: 

سمت جدول هستند، به آهستگی آنرا لمس  کههایی آنقدر به سمت عقب برانید تا چرخ

)گیربکس دستی( از ترمز دستی استفاده کنید و  M/Tکنند. برای خودروهای مجهز به 

  CVTگیربکس مجهز به خودروهای قرار دهید. در   0دنده را در موقعیت دنده دنده دسته 

)پارک( قرار دهید. در صورت  "P" دنده را روی حالت دستهاز ترمز دستی استفاده نموده و 

  ها استفاده کنید.در زیر چرخگوه شکل  مانعلزوم از یک 
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 توجه

  گیربکس اگر خودرو مجهز بهCVT   دسته دنده را روی حالتباشد، قبل از اینکهP  

)پارک( قرار دهید از کشیده شدن ترمز دستی اطمینان حاصل نمایید. اگر قبل از 

)پارک( قرار داده باشید، ممکن   Pکشیده شدن ترمز دستی دسته دنده را روی حالت

است هنگامی که خواستید دوباره خودرو را برانید، خارج کردن دنده از این حالت 

دشوار باشد و نیازمند به کارگیری نیروی زیاد برای خارج کردن دسته دنده از این 

 حالت باشد.

 پارک با موتور روشن

در چنین، هرگز همکار پارک نکنید.  با موتور در حال ،خواب کوتاهیا  برای استراحتهرگز 

 نگه ندارید.روشن را موتور  فضای سربسته و محدود

 
 اخطار

  روشن نگهداشته شدن موتور خطر مجروح شدن یا مرگ را در اثر جابجائی

های سمی در داخل گاز تجمع( یا  CVTگیربکس یا  M/Tتصادفی دسته دنده )

 کابین سرنشینان را به همراه خواهد داشت. 

 

 
 اخطار

  های ها یا علفهایی که مواد قابل اشتعال نظیر برگخودرو را در محلهرگز

توانند در تماس با گاز اگزوز قرار گیرند پارک نکنید، زیرا ممکن خشک می

 است آتش سوزی اتفاق بیفتد.

 

 چرخ فرمان را برای مدت طوالنی در موقعیت تا انتها چرخانده نگه ندارید.هرگز 

 برگرداندن فرمان نیازمند نیروی بسیار زیادی خواهد بود. 

 مراجعه کنید. 06-5در صفحه  "(EPSهای فرمان با نیروی الکتریکی )سیستم"به بخش 

 هنگام ترک خودرو

درها  تمامیه داشته باشید و ارا به همر کنید، سوئیچهمیشه هنگامی که خودرو را ترک می

 عقب را قفل نمایید.  صندوق و در

 خود را در یک فضای روشن پارک کنید. یخودرو کنیدسعی  همیشه

  



 روشن کردن و رانندگی

4-9 

9 

4 

9 

 فرمانغربیلک تنظیم ارتفاع و میزان دسترسی 

 کشید، اهرم را آزاد کنید.هنگامی که غربیلک فرمان را به باال می -0

 دلخواه تنظیم نمایید.غربیلک فرمان را در موقعیت  -0

طور کامل غربیلک فرمان را با اطمینان در محل مورد نظر قفل دسته بهباال کشیدن با  -0

 نمایید.

 
A- قفل 

B- آزاد 

 
 اخطار

  فرمان نکنید. ارتفاع غربیلکهرگز هنگام رانندگی سعی در تنظیم 

 

 

 تنظیم آیینه داخلی نمای عقب

موقعیت آیینه داخلی نمای عقب را تنظیم کنید که موقعیت صندلی را تنظیم تنها زمانی 

 اید تا بتوانید دید واضحی از میدان پشت خودرو خود داشته باشید.کرده

 
 

 
 اخطار

 تواند می، دیهرگز هنگام رانندگی سعی در تنظیم آیینه جلو نداشته باش

 را پیش از رانندگی تنظیم کنید. آیینههمواره  خطرناک باشد.

ای تنظیم کنید که حداکثر میدان دید را از شیشه عقب داخلی نمای عقب را به گونه آیینه

 خودرو داشته باشید.
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 در راستای قائم آیینهتنظیم 

 پایین تنظیم کرد.  ارا به سمت باال ی آیینهتوان موقعیت می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 آیینهتنظیم موقعیت 

جا کرد تا موقعیت آن در جای باال/پایین و چپ/راست جابه جهاترا به  آیینهتوان می

 دلخواه تنظیم شود.
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 کم کردن شدت روشنایی

 0نوع 

تواند برای کم کردن میزان نور چراغ خودروهایی که در هنگام می آیینه( در پایین Aاهرم )

 اند به کار رود.شب پشت خودروی شما قرارگرفته

 
 معمولی -0

 ضد نور -0

 

 

 

 

 

 

 0نوع 

های جلوی خودروهای پشت سرتان خیلی شدید باشد، ضریب هنگامی که نور چراغ

کند تا شدت نور را کاهش ی داخلی نمای عقب به طور خودکار تغییر میانعکاس آیینه

 دهد.

 
در  وضعیت کلید خاموش/روشن موتوریا  "ON"در حالت  وضعیت سوئیچهنگامی که 

 کند.ینه به طور خودکار تغییر مییباشد، ضریب انعکاس آ ONحالت

 توجه

 کن بر روی آن اسپری ( قرار ندهید یا با اسپری شیشه پاک0را روی سنسور ) جسمی

 یابد.نکنید، زیرا میزان حساسیت آن کاهش می
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 0نوع 

های جلوی خودروهای پشت سرتان خیلی شدید باشد، ضریب هنگامی که نور چراغ

کند تا شدت نور را کاهش ی داخلی نمای عقب به طور خودکار تغییر میآیینهانعکاس 

 دهد.

 
در  وضعیت کلید خاموش/روشن موتوریا  "ON"در حالت  وضعیت سوئیچهنگامی که 

شود و ضریب انعکاس آیینه به طور ( روشن می0باشد، چراغ نشانگر سبز رنگ ) ONحالت

 کند.خودکار تغییر می

 توجه

 کن بر روی آن اسپری ( قرار ندهید یا با اسپری شیشه پاک0را روی سنسور ) جسمی

 یابد.نکنید )چه در مقابل و چه در پشت آن(، زیرا میزان حساسیت آن کاهش می

 ( را فشار دهید. در این حالت 0خواهید حالت خودکار را متوقف سازید کلید )اگر می

شود. برای بازگشتن به حالت خودکار، مجدداً کلید را فشار چراغ نشانگر خاموش می

 دهید یا از دستورالعمل زیر پیروی نمایید. 

 ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچبه استثناء [

در قرار دادید،  "ACC"یا  "LOCK"در حالترا بعد از آنکه  وضعیت سوئیچ

 قرار دهید. "ON"حالت

 ]سیستم عملکرد بدون سوئیچدر خودروهای مجهز به  [

در قرار دادید،  OFFرا بعد از آنکه در حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور

 قرار دهید. ONحالت
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 بیرونی های آیینه

 تنظیم موقعیت آیینه

در  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتورتوانند هنگامی که می بیرونی های آیینه

 قرار گرفته است عمل کنند. ACCیا  ONحالت

 
 اخطار

 تواند می، نداشته باشد بیرونی های هرگز هنگام رانندگی سعی در تنظیم آیینه

 را پیش از رانندگی تنظیم کنید. آیینههمواره  خطرناک باشد.

  های محدب است. لطفاً توجه داشته باشید که آیینهخودروی شما مجهز به

 رسند.تخت، دورتر و کوچکتر به نظر می آیینهاجسام در آن در مقایسه با یک 

ها برای تخمین مسافت هنگام تغییر در خط رانندگی خود استفاده آیینهاز این 

 نکنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدهید.خواهید تنظیم کنید قرار ای که میآیینه( را در جهت Aکلید ) -0

 
L- سمت چپ بیرونی نه یتنظیم آی 

R- سمت راست بیرونی نه یتنظیم آی 

  

 :کننده آیینهجمعکلید خودروهای مجهز به به استثناء 

 :کننده آیینهجمعکلید خودروهای مجهز به در 
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( استفاده Bبرای تنظیم موقعیت آیینه در جهات باال، پایین، راست و چپ از کلید ) -0

 نمایید.

 باال -0

 پایین -0

 راست -0

 چپ -5

 ( برگردانید.•( را به نقطه وسط )Aکلید ) -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیرونی های جمع کردن و باز کردن آیینه

توانند به منظور پیشگیری از آسیب احتمالی هنگام پارک شدن در های بیرونی میآیینه

 معابر تنگ و باریک به سمت خارج یا داخل تا شوند.

 احتیاط 

  شده رانندگی نکنید. کمبود میدان دیدی که های جمعآیینههرگز با

 شود ممکن است منجر به تصادف گردد.های بغل تامین میتوسط آیینه

آیینه را به سمت انتهای خودرو  ]کننده آیینهخودروهای مجهز به کلید جمعبه استثناء [

را به سمت خارج هل دهید تا زمانی که  آیینهفشار داده تا جمع شود. برای باز کردن آن، 

 صدای کلیک ناشی از قفل شدن در جای خود شنیده شود.
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 ]کننده آیینهدر خودروهای مجهز به کلید جمع[

 کننده آیینهها با استفاده از کلید جمعجمع کردن و باز کردن آیینه

، کلید ACCیا  ON حالتدر  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتوربا قرار دادن 

 نه را جمع کند.ینه را فشار دهید تا آییکننده آیجمع

 را فشار دهید. کلیدها و برگرداندن آن به موقعیت قبلی مجدداً همین ینهیبرای باز کردن آ

 وضعیت کلید خاموش/روشن موتوریا  LOCK حالت در وضعیت سوئیچپس از قرار دادن 

ینه پس یکننده آها با استفاده از سوئیچ جمعنهیباز کردن و جمع نمودن آی ،OFFدر حالت 

 پذیر خواهد بود.ثانیه امکان 01از مدت 

 
 

 

 

 احتیاط 

 پذیر است. با ها به صورت دستی نیز امکانباز کردن و جمع نمودن آیینه

حال، هر بار که از سوئیچ برای جمع نمودن آیینه استفاده کردید، باید این

باز کردن آن استفاده کنید و این کار را با دست مجدداً از سوئیچ برای 

انجام ندهید. اگر این کار را پس از بسته شدن با سوئیچ با دست انجام 

دهید، آیینه در جای صحیحش محکم و ثابت نخواهد شد. در نتیجه در 

 اثر وزش باد یا ارتعاشات خودرو هنگام رانندگی از جای خود منحرف می

 را مختل میکند.درو دید پشت خومیدان شود و 

 توجه

  به آن گیر نکند. آیینهمراقب باشید دستانتان در هنگام حرکت 

 به جای اول آن برگردانید،  جسمینه را بعد از برخورد به شخصی یا یاگر بخواهید آی

نه انجام دهید. اگر این اتفاق یکننده آیقادر نخواهید بود این کار را توسط سوئیچ جمع

سپس دوباره سوئیچ را . را جمع کنیدینه یکننده آسوئیچ جمعبه کمک افتاد، ابتدا 

 خود برگردد. اولیهبه موقعیت  آیینهتا  فشار دهید

 خواهید کار نکرد، از فشار دادن ینه آنگونه که شما مییاگر یخبندان اتفاق افتاد و آ

سوئیچ بصورت ممتد خودداری کنید؛ زیرا این عمل ممکن است موجب سوخته شدن 

 نه گردد.یمدار موتور آی
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 کننده آیینهها بدون استفاده از سوئیچ جمعجمع کردن و باز کردن آیینه

ها بطور خودکار پس از قفل یا ینهیآ ]در خودروهای مجهز به سیستم ورود بدون سوئیچ[

، بسته یا باز سیستم ورود بدون سوئیچ های خودرو توسط کنترل از را دورباز شدن درب

 مراجعه نمایید. 6-0صفحه در  "سوئیچهای ورود بدون سیستم" بخشبه  شوند.می

ها بطور خودکار پس از قفل یا نهیآی ]بدون سوئیچ عملکرددر خودروهای مجهز به سیستم [

های ضامن روی دستگیره دربهای خودرو توسط کنترل از راه دور یا بوسیله باز شدن درب

  شوند.یا باز می سمت راننده و سرنشین جمع

 ورود سوئیچ، سیستم بدون عملکرد سیستم با کار: عملکرد بدون سوئیچسیستم "بخش به 

 مراجعه نمایید.  01-0و  06-0 اتصفح در "سوئیچ بدون

 توجه

 عاملیت یک با بیشتر، جزئیات برای. را مطابق موارد زیر تغییر داد عملکردهاتوان می 

چندگانه  ارتباط سیستم به مجهز خودروهای در .کنید مشورت موتورز میتسوبیشی مجاز

(MMCS)، به جزئیات، برای .داد تغییر را تنظیمات ی نمایشصفحه به کمک توانمی 

 .کنید مراجعه بخش این جداگانه راهنمای دفترچه

  شوند.میها به طور خودکار باز آیینهوقتی که عملیات زیر انجام شد،  -

در را  وضعیت سوئیچ ]عملکرد بدون سوئیچ خودروهای مجهز به سیستمبه استثناء [

  قرار دهید. "ACC"یا  "ON"حالت

] 

وضعیت کلید خاموش/روشن  ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ

 قرار دهید. ACCیا  ONدر حالترا  موتور

یا قرار  LOCKبه وضعیت  وضعیت سوئیچکه درب راننده پس از چرخاندن  زمانی -

طور هها بنهیآیباز شد،  OFFحالت  در کلید خاموش/روشن موتوروضعیت دادن 

  .شوندمیجمع  خوکار

ها به طور خودکار باز کیلومتر در ساعت رسید آیینه 01هنگامی که سرعت خودرو به  -

 شوند.می

 توان غیر فعال کرد.ها را میعملکرد باز شدن خودکار آیینه -

 مجهز به گرمکن آیینه

برای  کلید بخارگیر شیشه عقب را بیرونی،های ینهیبخارزدایی روی آ زدایی یابرای برفک

-موقعی که بخارزدا فعال است، روشن می (A)نشانگر  چراغ فشار دهید. بیرونی های آیینه

 شود.دقیقه خاموش می 01بعد از  خودکارشود. گرمکن بطور 
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 سوئیچ در مغزی سوئیچ

 ]بدون سوئیچدر خودروهای مجهز به سیستم عملکرد [

به سیستم عملکرد بدون سوئیچ:  "برای بدست آوردن اطالعات درباره این خودروها به 

 مراجعه نمایید. 00-0در صفحه  "سوئیچ موتور

 ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچبه استثناء  [

 
 

 

 

 

 

 

 

LOCK 

 

به مغزی فقط می تواند در این حالت  سوئیچ. شودمیفرمان قفل غربیلک موتور خاموش و 

 وارد و خارج شود.سوئیچ 

ACC 
 توانند روشن شوند.های صوتی و سایر وسایل الکتریکی میموتور خاموش است اما سیستم

ON 
 شوند.شود و همه وسایل الکتریکی خودرو روشن میبرق موتور وصل می

START 
را رها کنید تا  سوئیچ، ه شدموتور استارت زدافتد. بعد از اینکه استارتر موتور به کار می

 قرار گیرد. ON در حالتبطور خودکار 

 توجه

 برای شروع به کار باشدمیالکترونیکی مجهز  یکنندهسیستم ساکنشما به  یخودرو .

-ساکندر کامپیوتر  هباید مطابق با کد ثبت شدشناسائی فرستنده سوئیچ موتور، کد 

الکترونیکی )سیستم استارت ضد سرقت( ی کنندهساکنسیستم  بخشبه  باشد.کننده 

 مراجعه کنید. 5-0صفحه در 
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 ACC در حالت برق خودکار قطع

 وضعیت در کار دقیقه 01 حدود از بعد ، ACCسیستم برق خودکار طور به

 موتور روشن/خاموش کلید که زمانی. شودمی قطع الکتریکی لوازم دیگر و صوتی

 .گرددمی تامین مجدد وسائل این برق شود، داده فشار

 توجه

 داد تغییر صورت این به را کارکردها توانمی: 

 .داد تغییر دقیقه 01 به توانمی را شودمی قطع خودکار طور به برق که زمانی -

 عاملیت یک با بیشتر، جزئیات برای .کرد غیرفعال را خودکار برق قطع سیستم توانیم -

 ارتباط سیستم به مجهز خودروهای در .کنید مشورت موتورز میتسوبیشی مجاز

 برای .داد تغییر را تنظیمات ی نمایشصفحه توان به کمکمی ،(MMCSچندگانه )

 .کنید مراجعه بخش این جداگانه راهنمای دفترچه به جزئیات،

 

 

 

 

 

 

 

 برداشتن سوئیچ

 (. CVTگیربکس قرار دهید ) "P"دسته دنده را در موقعیت پارک  -0

-را در این حالت نگاه دارید تا اینفشار دهید و آن "ACC"در حالت را  سوئیچوضعیت  -0

 را خارج سازید.چرخانده شود و سپس آن "LOCK"که به حالت 
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 احتیاط 

 صورت هرگز هنگام رانندگی سوئیچ را از جای خود خارج نکنید. در این

 شود.شود و کنترل خودرو از دست شما خارج میل میفقفرمان 

  )اگر هنگام رانندگی موتور خاموش شود، سیستم کمکی )سرومکانیزم

چنین آید. همافتد و بازدهی ترمز خودرو پایین میترمز خودرو از کار می

افتد و برای چرخاندن فرمان نیروی سیستم نیروی فرمان از کار می

 زیادتری مورد نیاز است.

 در حالت ت طوالنی روشن نیست، برای مد وتوررا وقتی که م سوئیچON 

 گردد.این کار موجب خالی شدن باتری می قرار ندهید، زیرا

  روشن است، سوئیچ را در وضعیت استارت قرار ندهید،  موتورموقعی که

 آسیب وارد کند.موتور زیرا این امر ممکن است به استارتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قفل غربیلک فرمان

 ]سوئیچدر خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون [

سیستم عملکرد بدون سوئیچ: قفل "برای بدست آوردن اطالعات درباره این خودروها به 

 مراجعه نمایید. 00-0در صفحه  "غربیلک فرمان

 ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچبه استثناء [

 قفل کردن

فرمان را آنقدر اده و از مغزی سوئیچ بردارید. قرار د "LOCK"در حالت را  وضعیت سوئیچ

 بچرخانید تا قفل شود.

 کردن باز

سمت چپ و راست آرامی به قرار دهید و فرمان را به  "ACC"در حالت را  وضعیت سوئیچ

 حرکت دهید تا آزاد شود.
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 احتیاط 

 .هنگام ترک خودرو، سوئیچ را خارج کنید 

در برخی کشورها گذاشتن سوئیچ داخل خودرو هنگام پارک آن ممنوع 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روشن کردن

 روشن کردننکاتی در مورد 

  ثانیه فعال نگه ندارید زیرا این عمل  01برای مدت بیش از  مداومموتور را بطور استارتر

وضعیت را به  وضعیت سوئیچگردد. اگر موتور روشن نشد، منجر به خالی شدن باتری می

"LOCK"  .های روشن کردنبرگردانید، چند ثانیه صبر کرده و مجدداً استارت بزنید

 رساند.استارت آسیب می مکانیزمپشت سر هم به 

 ] هنگامی که خودرو ایستاده است و پدال کالچ تا انتها فشار داده ] در خودروهای دیزلی

ر، دور موتور شده است، حتی اگر پدال گاز هم فشار داده شود، به منظور حفاظت از موتو

 شود.دور بر دقیقه بیشتر نمی 0111از 

 
 اخطار

  خود را بیش از  یای که تهویه مناسب ندارد، خودروبستهسرهرگز در فضای

روشن نگه ندارید. گاز  الزم استزمانی که برای خارج کردن یا داخل شدن 

 و کشنده است. شود گازی بی بومنوکسید کربن که در محیط پراکنده می

 

 احتیاط 

  روشن نکنید.یا کشیدن هل دادن سعی بر هرگز خودرو را با 

 شما گرم نشده است دور موتور را باال نبرید و  یتا زمانی که موتور خودرو

 خودرو را با سرعت باال نرانید.

 موتور آسیبی وارد نشود.استارتر سوئیچ را رها سازید تا به  ،پس از استارت 
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 موتور )خودروهای بنزینی( کردنروشن 

 ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

روشن سیستم عملکرد بدون سوئیچ:  "برای بدست آوردن اطالعات درباره این خودروها به 

 مراجعه نمایید. 05-0در صفحه  "کردن

 ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچبه استثناء [

 طبق روش زیر عمل کنید: ،روشن کردنبرای 

 نموده و کمربند ایمنی خود را ببندید.مغزی سوئیچ سوئیچ را وارد  -0

 مطمئن شوید که ترمز دستی کشیده شده است. -0

 پدال ترمز را فشار داده و نگه دارید. -0

 (M/Tپدال کالچ را کامالً فشار دهید. ) -5

 "N"خالص در حالت (، دسته دنده را M/Tدر خودروهای مجهز به گیربکس دستی ) -6

 قرار دهید.

پارک در حالت دسته دنده که مطمئن شوید   CVTگیربکس در خودروهای مجهز به 

"P" .قرار دارد 

 توجه

  گیربکس در خودروهای مجهز بهCVT های پارک ، در صورتی که دسته دنده در حالت

"P"  یا خالص"N"  روشن نباشد، استارت زده نخواهد شد. برای امنیت بیشتر، برای

 ها نیز قفل هستند.باشد که چرخ "P"بهتر است که دسته دنده در موقعیت  کردن

 

 :M/Tگیربکس دستی مجهز به  : CVTگیربکس مجهز به 

 

قرار دادید، مطمئن شوید که همه  "ON"در حالت را  وضعیت سوئیچبعد از اینکه  -0

 دهند.های هشدار، وضعیت مناسبی را نشان میچراغ

 "START"را به وضعیت استارت  وضعیت سوئیچبدون اینکه پدال گاز را فشار دهید،  -0

 بچرخانید و پس از روشن شدن موتور سوئیچ را رها سازید.

 توجه

  صداهای خفیفی ممکن است در شروع به کار موتور به گوش برسد. این صداها بعد از

 شوند.گرم شدن موتور قطع می
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 (یموتور )خودروهای دیزل روشن کردن

  ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

روشن سیستم عملکرد بدون سوئیچ:  "برای بدست آوردن اطالعات درباره این خودروها به 

 مراجعه نمایید. 06-0در صفحه  "کردن

 ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچبه استثناء [

 و کمربند ایمنی خود را ببندید. سوئیچ را وارد نموده -0

 مطمئن شوید که ترمز دستی کشیده شده است. -0

 پدال ترمز را فشار داده و نگه دارید. -0

 پدال کالچ را کامالً فشار دهید. -5

 قرار دهید. "N"خالص در حالت دسته دنده را  -6

 
 چراغ نشانگر گرم شدن ابتدائی قرار دهید. "ON"در حالت را  وضعیت سوئیچ -0

شود. این بدان معنی است که شود و بعد از مدت کوتاهی خاموش میدیزل روشن می 

 عمل گرم شدن ابتدائی انجام شده است.

 توجه

  ،ماند.میروشن  تریبیشبرای مدتی چراغ نشانگر اگر موتور سرد باشد 

  ثانیه شروع به کار  6موتور بعد از گذشت مدت حدوداً  ،چراغاگر بعد از خاموش شدن

 دهیدقرار  "ON"در حالت  سپس ده وبر "LOCK"وضعیت را به  وضعیت سوئیچنکرد، 

 .شروع شودمجدداً گرم شدن ابتدائی تا 

 در حالت  وضعیت سوئیچموتور گرم باشد، حتی اگر  اگر"ON"  قرار گیرد، چراغ نشانگر

 استارت بزنید. ،"START"به موقعیت  وضعیت سوئیچبا چرخاندن  روشن نخواهد شد.

 "START"را به وضعیت استارت  وضعیت سوئیچبدون اینکه پدال گاز را فشار دهید،  -0

 بچرخانید و پس از روشن شدن موتور سوئیچ را رها سازید.

 توجه

  از صداهای خفیفی ممکن است در شروع به کار موتور به گوش برسد. این صداها بعد

 شوند.گرم شدن موتور قطع می

 MIVECاستفاده از موتور 

برای رسیدن به کارایی حداکثر موتور دریچه کنترل ورودی برحسب  MIVECدر موتور 

 کند.یچ میئهای سرعت باال و سرعت پایین سوشرایط رانندگی بین حالت
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 توجه

  حالت به منظور حفاظت از موتور موتور پایین باشد،  کنندهخنکهنگامی که دمای

 یست.انتخاب نقابل سرعت باال 

 (یپاشش سوخت )خودروهای دیزلفرآیند یادگیری میزان 

یک فرآیند موتور  گاهی اوقاتو کاهش سروصدای موتور،  گاز اگزوزنتشار ا کاهشبرای 

 کند.یادگیری میزان پاشش سوخت را انجام می

صدای موتور کمی با حالت معمول متفاوت خواهد بود. تغییر در  در حین فرآیند یادگیری،

 صدای موتور نشانه بروز اشکال نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *(DPFای دیزل )فیلتر ذره

ای است که مواد بسیار ریز معلق در گاز اگزوز منتشر ( وسیلهDPFای دیزل )فیلتر ذره

در حین کار خودرو بطور خودکار ذرات جدا شده را  DPFگیرد. شده از موتور دیزل را می

قادر نخواهد بود که  DPFبرد. تحت برخی شرایط خاص رانندگی، سوزانده و از بین می

همه ذرات گرفته شده را از بین ببرد، در نتیجه مقدار زیادی از این ذرات درون آن انباشته 

 می شوند.

 
 اخطار

 DPF هایی که مواد قابل رسد. هرگز خودرو را در محلبه دمای بسیار باالیی می

توانند در تماس با سیستم اگزوز های خشک میها یا علفاشتعال نظیر برگ

 سوزی اتفاق بیفتد.قرار گیرند پارک نکنید، زیرا ممکن است آتش

 

 احتیاط 

  استفاده نکنید.  نیستاز سوخت یا روغن موتوری که مخصوص خودروی شما

ها به سوخت بپرهیزید. گیر و سایر افزودنیچنین از افزودن مواد رطوبتهم

انتخاب "داشته باشند. به بخش DPFاثرات زیانباری روی  تواندمیچنین موادی 

 مراجعه کنید. 6-8در صفحه  "روغن موتور"و  2در صفحه  "سوخت

 توجه

  سعی کنید از رانندگی برای مدت طوالنی در رات، ذبرای کم کردن میزان انباشته شدن

 در مسیرهای کوتاه اجتناب ورزید. مداومهای پایین و رانندگی سرعت
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  هنگامی کهDPF برد، صدای سوزاند و از بین میشده را می بطور خودکار ذرات جدا

شود. این تغییر در صدا نشانه بروز اشکال موتور کمی متفاوت با حالت معمول خود می

 موتور نیست. در

 DPFهشدار  گرنمایش

 0نوع 

 
 0نوع

 
 روشن می شود. DPFهشدار کارکرد غیرطبیعی دارد  DPFدر شرایطی که سیستم 

 در حین کار خودرو روشن شود DPFهشدار  گراگر نمایش

دهنده آن است که بطور پیوسته روشن بماند، این امر نشان DPFاگر نمایشگر هشدار 

DPF آوری شده را از بین ببرد و درنتیجه مقدار زیادی از این نتوانسته همه ذرات جمع

بتواند ذرات انباشته شده را بسوزاند و  DPFاند. برای اینکه ذرات در داخل آن انباشته شده

 شود رانندگی کنید: از بین ببرد، مطابق آنچه در زیر گفته می

  ای رانندگی کنید یلومتر بر ساعت، به گونهک 51دقیقه و حداقل با سرعت  01به مدت

 کننده موتور تقریباً بطور ثابت در وسط باشد.نشانگر دمای خنک اینمودار میله

همچنان روشن باقی ماند، با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی  DPFاگر نمایشگر هشدار 

 موتورز تماس بگیرید.

 احتیاط 

 رانندگی نکنید. همیشه سعی کنید که گونه که در باال گفته شد همواره آن

 مطمئن و با توجه به شرایط مسیری که در آن مشغول رانندگی هستید برانید.
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 و چراغ هشدار بازرسی موتور همزمان روشن شوند DPFاگر نمایشگر هشدار 

 چراغ هشدار

 
 0نمایشگر هشدار نوع 

 
 0نمایشگر هشدار نوع 

 
و چراغ هشدار بازرسی  DPFرخ دهد، هشدار  DPFاگر شرایطی غیر عادی در سیستم 

یک عاملیت مجاز موتور همزمان روشن شوند. در این حالت سیستم را برای بازرسی به 

 نشان دهید.میتسوبیشی موتورز 

 احتیاط 

  ادامه دادن به رانندگی هنگاهی که هشدارDPF  و چراغ هشدار بازرسی موتور

 همزمان روشن شده است ممکن است منجر به بروز مشکل برای موتور و خرابی
 گردد. DPFدر 

 

 *عملکرد توربوشارژر

 احتیاط 

  های پی در دور موتور را باال نبرید ) مثالً با گاز دادن روشن کردنبالفاصله بعد از

 پی و شتاب گرفتن سریع(

  بالفاصله بعد از رانندگی با سرعت باال یا در سرپایینی خاموش نکنید. موتور را

ابتدا اجازه دهید موتور کمی درجا کار کند تا به توربوشارژر فرصتی برای خنک 

 شدن داده شود.
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 توربوشارژر

-برد. قسمتتوربوشارژر توان موتور را با تزریق مقدار زیادی هوا به داخل سیلندرها باال می

چرخند و دمای بسیار باالیی دارند. دار داخل توربوشارژر با سرعت بسیار زیادی میپرههای 

های زمانی در بازهشوند. اگر روغن موتور ها با روغن موتور روغنکاری شده و خنک میآن

ها ها داغ کنند یا صداهای غیرطبیعی از آن، ممکن است یاتاقانشده تعویض نشودتعیین

 شود. شنیده

 
 رسور هواکمپ -0

 شدههوای فشرده -0

 سیلندر -0

 های توربینپره -5

 توربین -6

 گاز اگزوز -0

 

 

 *(AS&G)خاموش موتور-روشن خودکار سیستم

هنگامی که یا کلید روشن/خاموش موتور،  وضعیت سوئیچبدون استفاده از این سیستم 

به منظور  ،های سنگینپشت چراغ راهنما یا در ترافیک مثالً ،وسیله نقلیه ایستاده است

را خاموش و دوباره روشن موتور  ،جویی در مصرف سوختو صرفه گاز اگزوزکاهش میزان 

 کند.می

 احتیاط 

  را بدون  آنخواهید مییا  خواهد بود متوقفاگر خودرو شما برای مدتی طوالنی

کلید قرار داده یا  "LOCK"در حالت را  وضعیت سوئیچسرنشین ترک کنید، 

 را فشار دهید تا موتور خاموش شود. موتورکردن روشن/خاموش 

 خاموش کردن خودکار موتور

، قرار بگیرد ”ON“وضعیت سوئیچ  یا کلید خاموش/روشن موتور در حالت هنگامی که 

 شود.بطور خودکار فعال می( AS&Gخودکار موتور )روشن -سیستم خاموش

روشن -سیستم خاموش کلید خاموش کردن"توانید این سیستم را با فشار دادن می

 غیر فعال کنید. "موتور  (AS&G)خودکار

 مراجعه کنید. 05-5در صفحه  "سازیغیر فعال" بخشبه 
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 خودرو را متوقف کنید. -0

خالص در حالت همزمان با پدال ترمز، پدال کالچ را تا انتها فشار دهید و دسته دنده را 

"N" .قرار دهید 

خودروهای 

دنده  6

 :گیربکسی

 

 

خودروهای 

دنده  0

 :گیربکسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روشن شده و موتور بطور خودکار خاموش  " AS&G "پدال کالچ را رها کنید. نشانگر -0

 شود.می

 
  

 0نوع  0نوع 
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 توجه

 رانندگی اتفاق  وضعیتدر  یشود، تغییراتوقتی که موتور بصورت خودکار خاموش می

 افتد.می

 داشته باشید.موارد زیر توجه کامل به 

بوستر ترمز غیر فعال شده و نیروی بیشتری برای گرفتن پدال الزم است. اگر خودرو  -

 ، پدال را با نیرویی بیشتر در مقایسه با شرایط عادی فشار بدهید.کندمیحرکت 

 شود.شده و چرخاندن فرمان دشوارتر می غیر فعال( EPS)سیستم فرمان برقی  -
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 احتیاط 

  هنگامی که موتور بطور خودکار خاموش شد موارد زیر را رعایت کنید. در غیر

 روی دهد. تصادفیصورت ممکن است هنگام روشن شدن خودکار موتور این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتیاط 

هنگامی که خودرو متوقف است برای باال بردن دور موتور پدال گاز را فشار  -

در غیر اینصورت  در نظر گرفتن روشن یا خاموش بودن موتور(.ندهید )بدون 

 روی دهد. تصادفی خودکار موتورممکن است هنگام روشن شدن 

را باال نزنید. اگر کمربند ایمنی  در محفظه موتورصندلی راننده را ترک نکنید یا  -

 "AS&G"نمایشگر چراغ  ،باال زده شود در محفظه موتورراننده باز شود یا 

، افتادکند تا راننده را مطلع سازد. اگر چنین اتفاقی به چشمک زدن میشروع 

در کمربند ایمنی دوباره بسته شود یا  یا کالچ فشار داده شودپدال حتی اگر 

در این حالت، بسته شود، باز هم خودرو روشن نخواهد شد.  محفظه موتور

در را  ضعیت سوئیچوپدال ترمز، پدال کالچ را تا انتها فشار دهید و  همزمان با

را فشار دهید تا  کلید خاموش/روشن کردن موتورقرار داده یا  "START"حالت 

 موتور استارت بزند.

صفحه در  "و خاموش کردن موتور روشن کردن" بخشبرای اطالعات بیشتر به 

 مراجعه نمایید. 21-4 صفحهدر  "روشن کردن"یا  1-23

 قرار ندهید. "N"دسته دنده را در موقعیتی غیر از خالص  -

گرفته باشد نمایشگر قرار "N"اگر دسته دنده در موقعیتی غیر از خالص 

"AS&G "آید. به صدا در می بازر )بوق هشدار(کند و شروع به چشمک زدن می 

متوقف نمایشگر چشمک زدن  ،برگردد "N"خالص  اگر دسته دنده به موقعیت

شود. اگر دسته دنده در موقعیتی غیر از نیز قطع می بازر )بوق هشدار(و  شده

 روشن نخواهد شد. به طور خودکارقرار گرفته باشد موتور  "N"خالص 
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 توجه

 موتور روشن خودکار -حتی اگر خودرو متوقف شده باشد سیستم خاموش ،در موارد زیر

(AS&G  )شود.طور خودکار خاموش نمیهکند و موتور بعمل نمی 

 شده باشد.نکمربند ایمنی راننده بسته  -

 باز باشد. محفظه موتوردرب  -

کیلومتر بر  6، سرعت خودرو بیشتر از طور خودکاربه موتورمجدد پس از روشن شدن  -

 ساعت نشده باشد.

از حد معمول،  با نیروی بیشبخاطر فشرده شده شدن مدام پدال ترمز یا فشرده شدن  -

 د.فشار خالء بوستر ترمز پایین باش

وضعیت به  ON وضعیتسوئیچ از  تغییر وضعیتاز ثانیه یا بیشتر  01زمانی حدود  -

START .سپری نشده باشد 

 طور خودکار، خودرو متوقف شود.هموتور ب روشن شدن مجدداز ثانیه  01پس از  -

در وضعیت کلید برای استارت وقتی  کلید خاموش/روشن کردن موتور فشردنبعد از  -

 ثانیه یا بیشتر سپری نشده باشد. 01حدود ، زمانی است ONحالت 

 موتور پایین باشد. یکنندهخنکدمای  -

 باشد. C0از حدود  کمتردمای هوای محیط  -

 سرنشینان به اندازه کافی خنک نشده باشد. کابینباشد و  فعال هواسیستم تهویه  -

بخارگیری شیشه جلو و " بخشبه  باشد. گیریبخار وضعیتدر  گر سیستم تهویهانتخاب -

 مراجعه نمایید. 00-6صفحه در  "ها: بخارگیری سریعدرب شیشه

کنترل دمای آن  گرانتخابکار کند و  AUTOدر حالت  هواهنگامی که سیستم تهویه  -

خودروهای مجهز به سیستم  درروی ماکزیمم گرمایش یا ماکزیمم سرمایش باشد. )

 (هوای خودکارتهویه 

اشد یا سایر تجهیزات الکتریکی د، مثالً بخارگیر شیشه عقب روشن بباال بش برق مصرف -

 فعال باشند یا فن دمنده روی دور باال تنظیم شده باشد.

 ولتاژ باتری پایین یا عملکرد آن ضعیف باشد.  -

  .بزندچشمک  "" یا نمایشگرباشد چراغ هشدار بازرسی موتور روشن  -

  خودکار روشن -سیستم خاموشاگر( موتورAS&G ) و سیستم تهویه مطبوع همزمان کار

-فقط فن کار می ،شوند. در این حالتمتوقف می هواکنند، کمپرسورهای موتور و تهویه 

 کند.

  روشن خودکار-سیستم خاموشبخارگیر و  عملکرداگر(AS&G)   الزمدر یک زمان 

به بخش  .دهیدقرار  "بخارگیرپا/"در حالت را  ولوم انتخابشود که باشند، توصیه می

 مراجعه نمایید.  0-6صفحه در  "تهویه سیستم حالت انتخابولوم "

  در موقعیت بیشتر قرار دهید کنترل دما را گر انتخاب، فعال است هوااگر سیستم تهویه

 سپری شده تا خاموش شدن خودکار موتور را افزایش دهید.تا زمان 

 طور خودکاربه موتور مجددروشن شدن 

است فشار دهید. نمایشگر  "N"خالص در حالت ی دسته دنده وقتپدال کالچ را 

"AS&G" شود.خاموش شده و موتور بصورت خودکار مجدداً روشن می 
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 توجه

  شارژهشدار فشار روغن،  هایروشن نشد یا خاموش شد، چراغ خودکاراگر موتور بصورت 

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، حتی اگر پدال کالچ دوباره  شوند.و بازرسی موتور روشن می

پدال ترمز، پدال کالچ را تا انتها با  مجدداً روشن نخواهد شد. همزمان موتورفشرده شود 

کلید خاموش/روشن د یا هیقرار د "START"در حالت را  وضعیت سوئیچفشار دهید و 

 بخشبه  ،برای اطالعات بیشتر را فشار دهید تا موتور شروع به کار کند. کردن موتور

 00-5در صفحه  "روشن کردن"یا  00-0صفحه  "و خاموش کردن موتور روشن کردن"

 .مراجعه نمایید

 

 احتیاط 

 موتور روشن خودکار -سیستم خاموشحتی اگر موتور توسط  ،در موارد زیر

(AS&G  ) ،دقت کنید در شود. بطور خودکار روشن میمجدد خاموش شده باشد

 غیر اینصورت ممکن است هنگام روشن شدن خودکار موتور تصادفی روی دهد.

 کیلومتر بر ساعت یا بیشتر باشد. 3سرازیری  در یک خودروسرعت  -

بیش از حد با نیروی آن م پدال ترمز یا فشرده شدن وبخاطر فشرده شدن مدا -

 پایین باشد.معمول، فشار خالء بوستر ترمز 

 موتور پایین باشد. یکنندهخنکدمای  -

 در حال کار باشد. هوابا فشرده شدن کلید تهویه  هواسیستم تهویه  -

 تغییر قابل توجهی کند. هواسیستم تهویه ی شدهپیش تنظیم از دمای  وقتی -

روی  گر کنترل دماکار کند و انتخاب AUTOدر حالت  هواهنگامی که سیستم تهویه  -

ماکزیمم گرمایش یا ماکزیمم سرمایش  باشد. )برای خودروهای مجهز به سیستم 

 (هوای خودکارتهویه 

مپرسور سیستم کسرنشینان باال رفته و  کابینباشد، دمای  فعال هواسیستم تهویه  -

 برای پایین آوردن دما شروع به کار کرده باشد.  هواتهویه 

بخارگیری شیشه "به بخش  ی باشد.گیربخار وضعیتدر  گر سیستم تهویهانتخاب -

 مراجعه نمایید. 13-5در صفحه  "ها: بخارگیری سریعجلو و شیشه درب

باال بشد، مثالً بخارگیر شیشه عقب روشن باشد یا سایر تجهیزات  برقمصرف  -

 الکتریکی فعال باشند یا فن دمنده روی دور باال تنظیم شده باشد.

  

 0نوع  0نوع 
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 توجه

  خاموش کردن "اگر هنگامی که موتور بصورت خودکار خاموش شده است سوئیچ

تا سیستم غیرفعال شود،  هفشرده شد "موتور  (AS&G)روشن خودکار-سیستم خاموش

حتی اگر پدال کالچ هم فشار داده شود، موتور بصورت خودکار شروع به کار مجدد 

 .کردنخواهد 

  صدای ممکن است کند، کار مجدد میهنگامی که موتور بصورت خودکار شروع به

 مشکل نیست. وجودکاهش یابد. این امر نشانه بطور موقت سیستم صوتی 

 شود، ممکن است بطور موقت تغییری در هنگامی که موتور بطور خودکار خاموش می

 مشکل نیست. وجودرخ دهد. . این امر نشانه  هوامیزان حجم هوای سیستم تهویه 

 غیرفعال کردن

در حالت  وضعیت سوئیچهنگامی که ( AS&Gخودکار موتور )روشن -سیستم خاموش

"ON" توانید این سیستم را با فشار دادن شود. می، بطور خودکار فعال میقرار گیرد

غیرفعال کنید.  "موتور  (AS&G)روشن خودکار-خاموش کردن سیستم خاموش"سوئیچ 

" غیرفعال شود، نمایشگر( AS&Gخودکار موتور )روشن -سیستم خاموشهنگامی که 

، موتور  (AS&G)روشن خودکار -سیستم خاموش فعال کردنشود. برای روشن می "

را فشار دهید؛  "موتور  (AS&G)روشن خودکار-خاموش کردن سیستم خاموش"سوئیچ 

 شود.نمایشگر آن خاموش می

 

 
 توجه

  در حالت  وضعیت سوئیچاین نمایشگر  هنگامی که"ON"  وضعیت کلید یا

 شود.قرار بگیرد نیز به مدت چند ثانیه روشن می ONدر موقعیت  خاموش/روشن موتور

 درهنگام رانندگی شروع به چشمک زدن ک اگر نمایشگر

خودکار موتور روشن -سیستم خاموشد، رشروع به چشمک زدن ک ""نمایشگر اگر 

(AS&G ) کند.کار نمیدچار مشکل شده است و به درستی 

 شود که با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورزمشورت نمایید.توصیه می

  

 0نوع  0نوع 
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 گیربکس دستی

ی دسته دنده نشان داده شده است. برای شروع، پدال کالچ را تا روها روش تعویض دنده

یا دنده عقب قرار دهید. سپس به تدریج  0انتها فشار داده و دسته دنده را در حالت دنده 

 همزمان با رها کردن پدال کالچ، پدال گاز را فشار دهید.

 
 

 احتیاط 

  هنگام حرکت خودرو به سمت جلو، دسته دنده را در حالت دنده عقب قرار

 رساند.ندهید زیرا این کار به گیربکس آسیب می

  کالچ نگه ندارید، پدال روی برای استراحت هرگز هنگام رانندگی پای خود را

 شود.زیرا این عمل موجب سائیدگی کالچ و خرابی زودرس آن می

 با دنده خالص نرانید.در سرازیری  هرگز 

 

  

 ایدنده 0خودرو  ایدنده 6خودرو 
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 احتیاط 

  دست خود را برای استراحت روی دسته دنده نگه ندارید، زیرا این عمل موجب

 شود. می آسیب گیربکس

 توجه

  گیربکس گرم شود تعویض دنده دشوار است.  روغندر فصول سرد سال، پیش از آنکه

 کند.این موضوع طبیعی بوده و آسیبی به گیربکس وارد نمی

  دشوار بود، مجدد پدال کالچ را تا انتها فشار دهید، در این حالت،  0اگر تعویض به دنده

 شود.تر تعویض میدسته دنده راحت

  جویی در مصرف )اگر مجهز باشد( موقعیت پیشنهادی برای صرفهسته دنده دنمایشگر

و دنده  "▲"عالمت  ،سبکترنیاز به تعویض به دنده  هنگامدهد. سوخت را نشان می

 شود.نشان داده می "▼"عالمت  ،سنگینتر

 

 جا زدن دنده عقب

 ایدنده 5خودروهای 

 در، ابتدا دسته دنده را "R"به موقعیت دنده  6دنده موقعیت دنده از دسته برای جا زدن 

 ببرید. "R"دنده عقب آن را به موقعیت قرار دهید، سپس  "N"حالت خالص 

 ایدنده 6خودروهای 

-که حلقه کششی همدسته دنده را در حالی ،را به سمت باال کشیده (A)حلقه کششی 

 قرار دهید. "R"است در موقعیت دنده عقب  باالچنان 

 
  

 0نوع  0نوع 
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 احتیاط 

 ( حلقه کششیAرا تنها زمانی به سمت باال بکشید که می ) خواهید دسته دنده

موقعیت دنده عقب جا بزنید. اگر همیشه هنگام حرکت دادن دسته دنده  دررا 

را به حلقه کششی را به باال بکشید، ممکن است بطور ناخواسته  دسته دنده 

تواند منجر به تصادف یا خرابی در موقعیت دنده عقب ببرید و این امر می

 گیربکس شود. 

خود بر  اولیهببرید، حلقه کششی به موقعیت  "N"زمانی که دنده را به موقعیت خالص 

 گردد.می

 احتیاط 

 شود خودروی خود اگر حلقه کششی به موقعیت اولیه خود بر نگشت، توصیه می

 ببرید. مرکز فنی مناسبرا برای بررسی به 

 

 

 

 

 

 

 

 های ممکن برای رانندگیسرعت

رود )عقربه های باال پرهیز کنید زیرا دور موتور بسیار باال میسرعتدر از تعویض دنده 

 زند.شود( و به موتور آسیب میقرمز می یهناحیوارد  سنجی دورهسنج

 خودروهای بنزین سوز

 تعویض دنده
 ی سرعتمحدوده

 0111های مدل 0011های مدل

 Km/h61 Km/h 61 0دنده 

 Km/h 06 Km/h 011 0دنده 

 Km/h 051 Km/h 051 0دنده 

 Km/h 001 Km/h 056 5دنده 

 6دهد از دنده که سرعت خودرو اجازه می زمانیجویی در مصرف سوخت، برای صرفه

 استفاده کنید.

  یخودروهای دیزل

 ی سرعتمحدوده تعویض دنده

* 0دنده 
 Km/h 01 ،Km/h 06 

*  0دنده 
Km/h 01 ،Km/h 06 

 Km/h 051 0دنده 

 Km/h 051 5دنده 
*

  (کم CO2کیلو وات )انتشار  56موتور : 
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)سیستم  CVTدنده  6اسپرت مدل  INVES-III یکگیربکس اتومات

 ( IIIکنترل الکترونیک هوشمند و نوین خودرو 

INVES-III دنده  موقعیتسازی برای انتخاب بهترین های منطبقسازی و سیستماز بهینه

و  خودکارقادر به تعویض  CVT گیربکس کند.بر اساس شیوه رانندگی و مسیر استفاده می

ترین هماهنگی با شیوه رانندگی را داشته ای که مناسبنسبت دنده است به گونه پیوسته

باشد و خودرو در تمام مراحل به بهترین شکل کار کند. بنابراین رانندگی با این شیوه روان، 

 ون احساس هیچ گونه ضربه و دارای کمترین مصرف سوخت است. بد

 احتیاط 

  روغن گیربکسبالفاصله بعد از شروع به رانندگی و هنگامی که CVT   سرد هنوز

پذیر نباشد. در صورت امکان سنگینهای است، ممکن است تعویض به دنده

فشار داده و بطور ، پدال ترمز را بروید ترسنگینهای لزوم برای اینکه به دنده

دستی این کار را انجام دهید. همیشه سعی کنید مطمئن و با توجه به مسیری 

 کنید برانید.که در آن رانندگی می

 

 

 

 

 

 طرز کار دسته دنده

دنده را بطور  موقعیتبا توجه به سرعت خودرو و موقعیت پدال گاز بهترین  CVTگیربکس 

 کند.خودکار انتخاب می

 (.Cدستی )تعویض  گیت( و Bاصلی ) تعویض گیتدارد.  گیت( دو Aدسته دنده )
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 دهید دسته دنده را در این گیت حرکت دهید.هنگامی که پدال ترمز را فشار می 

 دسته دنده را در این گیت حرکت دهید. 

 

 
 اخطار

  موقعیت خالص  هایی جزءبه موقعیتهمیشه هنگامی که دسته دنده را"N"  و

 کنید پدال ترمز را فشار دهید.تعویض می "P"پارک 

تعویض  "P"پارک  یا "N"دنده را از موقعیت خالص دسته هرگز موقعی که 

 پدال گاز فشار ندهید.پای خود را روی کنید می

 

 

 توجه

  ،خواهید حرکت دنده را محکم به هر موقعیت که میدسته برای اجتناب از بروز اشتباه

بعد از حرکت نگه دارید. همیشه  موقعیتدهید و برای مدت بسیار کوتاهی آن را در آن 

 شود چک کنید.را که در نشانگر موقعیت دنده نشان داده میدادن دسته دنده، موقعیتی 

 شود و  دنده فعال میدسته کننده اگر پدال ترمز فشرده و نگه داشته نشود دستگاه قفل

 گیرد.حرکت دسته دنده و خارج شدن آن از موقعیت پارک را می یجلو

 جابجا شود "P"تواند از موقعیت پارک هنگامی که دسته دنده نمی

باشد و پدال ترمز  ONدر موقعیت  خاموش/روشن موتوروضعیت سوئیچ یا کلید اگر  

های دیگر انتقال به موقعیت "P"پارک فشرده شده باشد اما نتوان دسته دنده را از موقعیت 

شده باشد. در  مختلدنده دسته کننده قفل مکانیزمداد، ممکن است باتری خالی شده یا 

مورد بازرسی  میتسوبیشی موتورزمجاز  عاملیتاین شرایط باید خودرو شما سریعاً توسط 

 قرار گیرد. 

ابق با آنچه اگر حتماً نیاز به استفاده از خودرو و حرکت دادن آن دارید، دسته دنده را مط

 نمایید.تعویض را دنده موقعیت دسته شود جابجا کرده و که گفته می

 اطمینان حاصل نمایید که ترمز دستی کامالً کشیده شده است. -0

 اگر موتور روشن است آن را خاموش نمایید. -0
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 حفره را درونرا که روی نوک آن پوششی وجود دارد  )دو سو( پیچ گشتییک  -0

(A) گونه که در تصویر نشان داده شده است با سپس همان. روکش وارد کنید

 دقت مانند یک اهرم روکش آن را بردارید.

 
 فشار دهید. پدال ترمز را با پای راست -5

حالت را در  وضعیت کلید خاموش/روشن موتوریا  "ACC"در حالت را سوئیچ  -6

ACC  .قرار دهید 

 

قرار دهید. سپس در  (Bآزاد کننده قفل دسته دنده ) حفرهرا در  پیچ گشتی -0

در موقعیت دهید دنده را را به سمت پایین فشار می پیچ گشتیحالی که نوک 

 .قرار دهید "N"خالص 

 
 نمایشگر موقعیت دسته دنده

اند، قرار گرفته "ON"در حالت  کلید خاموش/روشن موتورسوئیچ یا وضعیت هنگامی که 

 شود.نشان داده میموقعیت دسته دنده در نمایشگر اطالعات چندگانه 
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 اصلی( گیتهای دسته دنده )موقعیت

 "P" پارک

توان استارت می وشود. در این حالت گیربکس برای جلوگیری از حرکت اتومبیل قفل می

 زد.

 "R"دنده عقب 

 د.شواز این حالت برای حرکت به سمت عقب استفاده می

 احتیاط 

  ،هنگامی که خودرو  هرگزبرای اجتناب از آسیب رسیدن احتمالی به گیربکس

 قرار ندهید. "R" یا "P"های در حال حرکت است دنده را در حالت

 

 

 "N"خالص 

مانند حالت دنده خالص در گیربکس دستی  این حالتدر این موقعیت گیربکس آزاد است. 

های مانند ترافیک ماندمیخودرو برای مدتی طوالنی متوقف  کهاست و باید هنگامی 

 سنگین مورد استفاده قرار بگیرد.

 
 اخطار

 خالصدر حالت دنده را دسته هنگام رانندگی  هرگز "N"  قرار ندهید. زیرا

قرار داده یا  "R" یا "P"های را در حالت دسته دندهممکن است به اشتباه 

 ترمز موتور را از دست بدهید که این امر ممکن است منجر به تصادف شود.

 باید در حالت  در یک مسیر شیبدار، خودرو"P" حالت  استارت زده شود، نه

"N". 

  برای به حداقل رساندن خطر از دست دادن کنترل خودرو، همیشه هنگامی که

را از وضعیت خالص خارج کنید،  دنده را خالص کنید یا آندسته خواهید می

 .پای راست خود را روی پدال ترمز قرار دهید

 "D"راندن 

و بر مبنای  خودکار. گیربکس بصورت باشدمیبرای رانندگی در شرایط عادی  موقعیت ینا

ر ترمز موتور در صورت لزوم و ب و کنددنده مناسب را انتخاب می ،دادن سرعت و میزان گاز

 رود.به کار میاساس شرایط جاده، بطور خودکار 

 احتیاط 

  هنگامی که هنوز خودرو در حال حرکت گیربکس،  دیدنبرای اجتناب از آسیب

 .ندهید تغییر "R" حالتبه  "D"دنده را مستقیما از حالت دسته  است هرگز
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 حالت اسپرت

به  "D"دنده را از حالت دسته اگر به آرامی چه خودرو ساکن باشد یا در حال حرکت، 

بازگشت به وضعیت شود. برای ( ببرید، حالت اسپرت انتخاب میAدستی )تعویض  گیت

"D" گیت، به آرامی دنده را هل داده و به ( اصلیB.برگردانید ) 

بردن دسته عقب و جلو تواند بسیار ساده و سریع با ها میدر حالت اسپرت تعویض دنده

توان برای  مینیز فرمان  غربیلکروی دنده تعویض اهرم چنین از دنده حاصل شود. هم

ها را گیربکس دستی، در حالت اسپرت تعویض دنده برخالفها استفاده کرد. تعویض دنده

 زمان با فشار دادن پدال گاز انجام داد.توان هممی

 توجه

  م تعویض اهرتوانید بوسیله اصلی باشد، شما می گیتحتی هنگامی که دسته دنده در

د یتوانچنین می سیستم را به حالت اسپرت انتقال دهید. هم دنده روی غربیلک فرمان

 "D"برگردید. وقتی به محدوده عملیاتی "D"های زیر به حالت هر کدام از روش توسط

 کند.تغییر می "D"برگشتید، نمایشگر موقعیت دسته دنده به حالت 

 باال )به سمت راننده( بکشید.به ثانیه  0را به مدت  (SHIFT UPاهرم + ) -

 خودرو را متوقف کنید. -

 گیترا به ببرید و سپس آن (A)دستی تعویض  گیتبه  "D" دسته دنده را از حالت -

 برگردانید. (B)اصلی 

 

 

 
( +SHIFT UP) : شودمیتر سبک، گیربکس یک دنده عملکردبا هر بار. 

- (SHIFT DOWN) : شودتر میسنگینگیربکس یک دنده  عملکرد،با هر بار. 

 احتیاط 

 های سنگین به سبک را مطابق با در حالت اسپرت راننده باید تعویض دنده

کند انجام دهد. دقت داشته ای که در آن رانندگی میشرایط عمومی جاده

 باشید که دور موتور وارد محدوده قرمز نشود.

 باعث  اهرم تعویض دنده روی غربیلک فرمانمداوم با دسته دنده یا  تکرار کار

 .شودمی دندهتغییر مداوم موقعیت 

 زمان استفاده نکنید زیرا در اثر های تعویض دنده چپ و راست بطور هماز پدال

 خواهید جا بیفتد.ای که نمیاین کار ممکن است دنده

  

SHIFT 

UP 

SHIFT 

DOWN 

SHIFT UP 

SHIFT DOWN 
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 توجه

  قرمز گردد، تعویض به دنده  ناحیهوارد  ی دور موتورسنجهاگر دور موتور باال رود و عقربه

 گیرد.انجام می خودکارتر بطور سبک

  ،دنده عقب . برای یا استهنسبت دنده رو به جلو م 0تنها دسترسی به در حالت اسپرت

 قرار دهید.  "P"یا  "R"دسته دنده را در حالت برحسب نیاز یا پارک خودرو، 

 های مشخص، ممکن است گیربکس برای حفظ کارکرد مناسب در برخی از سرعت

انجام  دنده راد، تعویض شومیبرده ( SHIFT UP)هنگامی که دسته دنده به قسمت + 

های چنین برای پیشگیری از باال رفتن بیش از اندازه دور موتور در سرعتندهد. هم

( SHIFT DOWN)  -که دسته دنده به قسمت مشخص، ممکن است گیربکس هنگامی 

 بازر )بوق هشدار(را انجام ندهد. در چنین شرایطی  ترسنگینبرده شد، تعویض به دنده 

تر یا های سنگینآید و این نشان دهنده آن است که تعویض دنده به دندهبه صدا در می

 تر صورت نگرفته است.سبک

  انجام  خودکارتر بطور تعویض به دنده سنگیندر حالت اسپرت اگر سرعت پایین بیاید

 شود.انتخاب می 0گیرد. اگر خودرو متوقف شود بطور خودکار دنده می

 نمایشگر حالت اسپرت

انتخاب شده برای دنده در نمایشگر اطالعات چندگانه  فعلیدر حالت اسپرت، موقعیت 

 شود.داده می مایشن

 

 
 پیش آید CVT گیربکس درمشکلی هنگامی که 

 0نوع 

 یا  

 0نوع 

 یا  

 هنگامی که عالمت هشدار نمایش داده شود

ند، ممکن ونشان داده ش یا  نمایشگر اطالعات چندگانه هشدارهای  صفحهاگر در 

  در سیستم رخ داده باشد. مشکلی است

 0نوع  0نوع 



 روشن کردن و رانندگی

4-43 

43 

4 

43 

 

 احتیاط 

  گیربکس در هنگام رانندگی مشکلیاگر CVT  یا  رخ دهد، عالئم هشدار 

 شوند.اطالعات چندگانه ظاهر مینمایش  در صفحه

 در چنین حالتی، مطابق روش زیر عمل نمایید.

 ]روشن شود اگر هشدار [

سیستم کنترل ممکن است بیش از اندازه داغ شده است.  CVT روغن گیربکس

برای پایین موتور از طریق کاهش سرعت خودرو و پایین آوردن دور موتور 

 های زیر را در پیش گیرید:دن دما فعال شود. در این حالت یکی از روشورآ

 .سرعت خودرو را کم کنید -

قرار  "P"متوقف کنید، دسته دنده را در موقعیت  ایمنخودرو را در محلی  -

را باز کنید تا موتور  محفظه موتوردهید  و در حالی که خودرو روشن است 

 خنک شود.

خاموش شده است یا خیر. اگر خاموش  لحظه ببینید که هشداربعد از چند 

یا به طور  مانداما اگر هشدار روشن  ،توانید به رانندگی ادامه دهیدشده بود می

 رسی قرار گیرد.ازتان مورد بیکه خودرو شودشد، توصیه میمرتب روشن می

 ]روشن شود اگر هشدار [

باشد  CVT گیربکس غیر طبیعی درممکن است این امر به دلیل بروز رویدادی 

توصیه  ،که منجر به فعال شدن سیستم ایمنی خودرو شده است.  در این حالت

 .شود که خودرویتان مورد بازرسی قرار گیردمی

 

 CVT گیربکس عملکرد

 احتیاط 

 که موقعیتی را کند پیش از اینموتور کار می لیهنگامی که خودرو ساکن است و

انتخاب کنید، پدال ترمز را تا انتها فشار دهید تا مانع از جلو رفتن یا برای دنده 

 شود. خودرو ناگهانی حرکت

کند. به درگیر شود خودرو شروع به حرکت می CVT گیربکس محض اینکههب

رها  ،کندکار می تهویه مطبوعخصوص هنگامی که دور موتور باالست یا سیستم 

 .اتفاق بیفتدای که برای رانندگی آماده هستید پدال ترمز باید در لحظهکردن 

 پدال ترمز را با پای راست خود فشار دهید. استفاده از پای چپ ممکن  همواره

 در شرایط اضطراری در عملکرد راننده تاخیر ایجاد کند.است 

 های که دنده را از حالت هنگامیهرگز  ،برای جلوگیری از شتاب گرفتن ناگهانی

"N"  و"P" کنید، دور موتور را باال نبرید.تعویض می 

  تان روی پدال دهید پای دیگربا یک پا پدال گاز را فشار میاگر هنگامی که

گیرد و ممکن است لنت ترمز دچار ، کارآیی ترمز تحت تاثیر قرار میباشدترمز 

 سائیدگی زودرس گردد.

  و با  راشیبیسدنده را متناسب با شرایط رانندگی تعویض نمایید. هرگز در

چنین در رو به عقب رانندگی نکنید. همیا در حالت اسپرت  "D"موقعیت دنده 

است رو به جلو رانندگی  "R"دنده در حالت دسته که و در حالی سراشیبی

 نکنید.

ممکن است در این حالت موتور خاموش شود و افزایش نیروی مورد نیاز برای 

 فرمان منجر به تصادف گردد.غربیلک گرفتن پدال ترمز یا چرخاندن 
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 احتیاط 

  اید دور موتور که پدال ترمز را فشار دادهدر حالی هرگزوقتی خودرو ساکن است

چنین اگر آسیب برساند. هم  CVTگیربکس را باال نبرید. این کار ممکن است به 

پدال ترمز را هم فشار دهید، " D"در حالت زمان با فشار دادن پدال گاز هم

 رود.است باال نمی "N"در حالت دور موتور مانند زمانی که دنده ممکن است 

 شتاب گرفتن

 انتها( است پدال گاز را تا DRIVE) "D"برای افزایش شتاب وقتی که دسته دنده در حالت 

 شود. تر تعویض میبه طور خودکار به دنده سبک  CVTگیربکس فشار دهید. 

 توجه

  تر انجام فشار داده شود، تعویض به دنده سبک تا انتهادر حالت اسپرت اگر پدال گاز

 نخواهد شد.

 سراشیبیرانندگی در سرباالیی/ 

 در سرباالییرانندگی 

تر سرعت فعلی را حفظ نخواهد کرد، اگر کامپیوتر تشخیص بدهد که تعویض به دنده سبک

پدال گاز تعویض به دنده سبک صورت نخواهد گرفت. اگر هنگام باال رفتن از یک سرباالیی 

 تعویض نشود. تر، ممکن است گیربکس برای حفظ کارکرد روانتر به دنده سبکرا رها کنید

س از اینکه تعویض دنده را گرفته است. پ یاین شرایط طبیعی است زیرا کامپیوتر جلو

 خودرو به باالی شیب رسید، کارکرد تعویض دنده به وضعیت طبیعی برخواهد گشت.

 سراشیبیدر  رانندگی

های  طور خودکار به سمت دندههیوتر بپممکن است کام سراشیبیهنگام رانندگی در 

آید و نیاز به تر تعویض دنده انجام دهد. این سیستم به کمک ترمز موتور میسنگین

 دهد.استفاده از سیستم ترمز را کاهش می

 توقف

ت تواند در وضعیخودرو می ،های کوتاه مدت مانند توقف در پشت چراغ راهنماییدر توقف

تر های طوالنیو با استفاده از سیستم ترمز ساکن بماند. برای توقفمانده  اقیب "D"دنده 

برای  گرفتن ترمزقرار داده و ضمن  "N" خالص دسته دنده را در حالت ،با موتور روشن

 ساکن نگهداشتن خودرو، از ترمز دستی نیز استفاده کنید.

 احتیاط 

 گیربکس که هرگز خودرو را در سرباالیی در حالیCVT   است بوسیله گاز فعال

 /و سیستم ترمز استفاده کنید.ه ندارید، همیشه از ترمز دستی یادادن ساکن نگ

 پارک کردن

را کامالً متوقف سازید و ترمز دستی را تا انتها بکشید، کردن خودرو، ابتدا آنبرای پارک 

خواهید خودرو را بدون سرنشین اگر می قرار دهید. "P"در حالت سپس دسته دنده را 

 ترک نمایید، همیشه موتور را خاموش نموده و سوئیچ را همراه خود ببرید.
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 توجه

 در دار اطمینان حاصل کنید که از ترمز دستی پیش از قرار دادن دنده در محل شیب

بسیار  "P"وضعیت صورت خارج کردن دنده از اید. در غیر ایناستفاده کرده "P"حالت 

 شود و نیاز به نیرویی فراوان دارد.دشوار می

 کندتغییری را در سرعت ایجاد نمی  CVTگیربکس زمانی که  

شما  یکند یا خودرورانندگی تغییری را در سرعت خودرو ایجاد نمیاگر گیربکس هنگام 

گیرد، ممکن است دلیل آن بوجود آمدن هنگام باال رفتن از یک سرباالیی سرعت کافی نمی

شما  یسیستم ایمنی خودرو فعال شدنشرایطی غیر عادی در گیربکس باشد که باعث 

 قرار گیرد.فنی تان هر چه زودتر مورد بازرسی یکه خودرو شود. توصیه میشده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 *کنترل الکتریکیبا  (4WD) محرکسیستم چهار چرخ 

ه چهار چرخیک سیستم رانش  کنترل الکتریکیبا ( 4WD) محرکسیستم چهار چرخ 

فراهم می  گرانتخابرا از طریق یک زیر است که امکان انتخاب یکی از سه شرط رانندگی 

 آورد.

حالت 

 رانندگی
 توضیح

2WD 
های خشک و ترین روش برای رانندگی در جادهاین حالت مقرون به صرفه

 کنند.های جلو نیرو را منتقل میها است. در این روش چرخبزرگراه

4WD 
AUTO 

برای کنترل  حالتفرض برای این خودروهاست. این پیش حالت، حالتاین 

چرخ با توجه به شرایط رانندگی نیاز در چهار  توزیع گشتاور مورد خودکار

 است.

4WD 
LOCKED 

های برفی و این حالت برای رانندگی در مسیرهای لغزنده از قبیل جاده

های عقب منتقل ها به چرخای است. میزان بیشتری از گشتاور چرخماسه

و این امر موجب رانندگی پر قدرت و خارج شدن از مسیر لغزنده  هشدمی

 شود.می

عملکرد "بخش طلبد. به دقت میدر رانندگی  مهارت ویژه چهار چرخرانندگی با سیستم 

 مطالعه نمایید. 61-5را در صفحه  "چهار چرخرانندگی 
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  انتخابگر حالت رانندگی

 ONدر حالت  خاموش/روشن موتورکه وضعیت سوئیچ یا کلید حالت رانندگی را پس از آن

 توان تغییر داد.می گرانتخابهستند با چرخاندن 

 
0-2WD  

0-4WD Auto  

0-4WD Locked  

حالت رانندگی تغییر پیدا کند در خالل کار نمایشگر اطالعات چندگانه در صفحه اگر  

-خود بر می اولیهبعد از چند ثانیه صفحه اطالعات به حالت  شود.نشان داده می نمایش

 گردد.

 

 

 

 حالت رانندگی
 نمایشگر

 0نوع  0نوع 

2WD 

  

4WD AUTO 

  

4WD LOCKED 

  
 

 احتیاط 

 چرخند، های جلو در برف یا شرایط مشابه به دور خود میهنگامی که چرخ

انتخابگر حالت رانندگی را به کار نیندازید. خودرو ممکن است به سمت همزمان 

 خواهید خیز بردارد.مسیری که نمی

  4"رانندگی با حالتWD LOCKED"  روی یک جاده آسفالت خشک، با صدای

 زیاد و مصرف سوخت باال همراه است.

  2در حالت ها چرخهنگامی کهWD  رانندگی نکنید.  چرخندمیبه دور خود

 کند.ایجاد می محرکچنین عملی گرمای زیادی را در اجزای سیستم 
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 توجه

 تواند هنگام رانندگی یا توقف تغییر کند.حالت رانندگی می 

 نمایشگر حالت رانندگی

 0نوع  0نوع 

  
قرار  ONدر حالت  خاموش/روشن موتورکه وضعیت سوئیچ یا کلید بطور معمول، هنگامی 

گرفتند،  نشانگر روشن می شود و پس از آن شرایط رانندگی به مدت چند ثانیه بعد از 

 نشان داده می شود. روشن کردن

 حالت رانندگی
 حالت رانندگی نمایشگر

 "LOCK"نمایشگر  "4WD"نمایشگر 

2WD OFF OFF 
4WD AUTO ON OFF 

4WD LOCKED ON ON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتیاط 

  اگر نشانگر حالت رانندگی انتخاب شده شروع به چشمک زدن کند، خودرو به

های چرخ محرکبطور خودکار به حالت  محرکمنظور محافظت از اجزاء سیستم 

انتخاب حالت رانندگی دیگر از طریق انتخابگر آن دهد و جلو تغییر وضعییت می

 امکان پذیر نخواهد بود.

شود.  چندگانه ظاهر مینمایش اطالعات چنین عالمت هشداری در صفحه هم

سرعت خود را در این شرایط کاهش دهید و اگر بعد از مدتی عالمت هشدار 

 5یش از خاموش شد، به رانندگی خود ادامه دهید. اگر هشدار برای مدتی ب

میتسوبیشی مجاز  عاملیتیک دقیقه روشن باقی ماند، خودروی شما باید در 

 قرار گیرد.فنی مورد بازرسی  موتورز

 

 0نوع  0نوع 
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 احتیاط 

  اگر در نمایشگر صفحه اطالعات عالمت هشدار روشن شد، نشان دهنده آن

پیش آمده و دستگاه  4WDاست که مشکلی برای سیستم کنترل الکترونیکی 

 میتسوبیشی موتورزمجاز  عاملیتایمنی فعال شده است. خودروی شما باید در 

 مورد بازرسی قرار گیرد.

 

 0نوع  0نوع 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتیاط 

  هایی با اندازه، جنس و مارک یکسان استفاده کنید تا هیچ چرخهمیشه از

هایی چرخها وجود نداشته باشد. رانندگی با تفاوتی در میزان ساییده شدن آن

که اندازه، جنس و مارک یکسان ندارند ممکن است باعث شود که محافظ 

  ،"4WD"یا   "4WD AUTO"حالت در فعال شود و  محرکاجزای سیستم 

 بطور مداوم چشمک بزنند. LOCKچراغ 
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 محرک چهار چرخعملکرد رانندگی 

چهار اما سیستم  طراحی شده است. آسفالتهخودرو شما از ابتدا برای رانندگی در راه 

های غیر آسفالت، دهد که در مسیرهایی از قبیل جادهه به شما این امکان را میچرخ

-و مواردی مشابه نیز رانندگی نمایید. این امکان نه تنها برای جاده هانیکها ، پیککمپ

های لغزنده، است بلکه نیروی بیشتری را برای رانندگی در جادههای غیرآسفالت مناسب 

آورد. اما برای مسیرهای خیلی ناهموار یا بکسل کردن آلود فراهم میمرطوب، برفی و گل

ه چهار چرخ محرکبدانید که سیستم که در شرایط دشوار مناسب نیست. البته مهم است 

های بسیار زیاد را ندارد. شما باید از در شیب ها و ترمز موتورنوردیتوانایی کافی برای تپه

آلود رانندگی در مسیرهای با شیب زیاد بپرهیزید. هنگام رانندگی در مسیرهای شنی و گل

و هنگام عبور از داخل آب باید خیلی محتاط باشید و به این نکته توجه داشته باشید که 

راهم نباشد. لطفاً از رانندگی ی ممکن است فیهانیروی کافی برای عبور از چنین موقعیت

 های ماشین در شن یا گل وجود دارد بپرهیزید.چرخدر مناطقی که امکان گیر کردن 

 
 اخطار

  اتکا نکنید. حتی خودروهای با نیروی چهار چرخ محرک بیش از اندازه به سیستم

و حفظ کنترل و ها ها و تواناییهایی در سیستمنیز محدودیتچهار چرخ محرک 

پروا ممکن است منجر به تصادف شود. همیشه با دقت ینیرو دارند. رانندگی ب

 کنید توجه داشته باشید.رانندگی کنید و به شرایط مسیری که در آن رانندگی می

 

 

 
 اخطار

  تواند به تصادف و چه در خارج آن میآسفالته استفاده نادرست از خودرو چه در جاده

یا واژگون شدن خودرو منتهی شود که ممکن است جراحات جدی برای سرنشینان یا 

 مرگ را به همراه داشته باشد.حتی 

 راهنما را مطالعه کنید و طبق آن پیش بروید. یدفترچهدر ها همه دستورالعمل -

  نرانید.سرعت خود را پایین نگه دارید و در جایی که شرایط مناسب نیست تند  -

 توجه

 که از جاده رانندگی در مسیر ناهموار ممکن است برای خودرو دشوار باشد. قبل از این

الزم انجام  اقداماتها رعایت شده  و خارج شوید مطمئن شوید که همه دستورالعمل

ای داشته باشید و ها توجه ویژهچرخگرفته و خودرو شما بازرسی شده است. به شرایط 

 ها را بررسی نمایید.چرخفشار باد 

  ازوارد شده در اثر استفاده نادرست  هایها و زیانموتورز مسئول تصادفمیتسوبیشی 

های خودرو متاثر از مهارت و تجارب راننده و سرنشینان آن باشد. عملکردخودرو نمی

های توصیه شده در هرگونه خطر ناشی از سرپیچی از دستورالعملمسئولیت است. 

 کننده است.خود استفاده متوجهودرو استفاده از خ

  برای توقف چهار چرخ محرک با  یی که خودرویافاصلهمیزان توجه داشته باشید که

تفاوت دارد. هنگامی که در جاده برفی  دو چرخ محرکاحتیاج دارد کمی با خودروی با 

مقابل کنید، از رعایت فاصله صحیح با خودرویی که در آلود رانندگی مییا شنی و گل

 .شماست اطمینان حاصل نمایید
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  ی تنظیم مناسب موقعیتحالت نشستن راننده موقع رانندگی باید قائم باشد؛ صندلی را در

ها برایتان راحت باشد. حتماً کمربند ایمنی را پدالکنید تا کار با غربیلک فرمان و 

 ببندید.

 های خودرو را بررسی کنید و تمام بدنه بعد از رانندگی در مسیرهای ناهموار همه قسمت

بازرسی و نگهداری بعد از رانندگی در مسیرهای "ماشین را با آب بشوئید. به بخش 

 مراجعه نمایید. "نگهداری" هایو بخش "ناهموار

 احتیاط 

  4" حالترانندگی روی  وضعیتتنظیمWD" های برای رانندگی روی جاده

 ایجاد سروصدا همراه است.خشک با مصرف زیاد در سوخت و 

 های تندگردش در پیچ

پیچید، در با سرعت کم می "4WD LOCKED"تند و در حالت  پیچوقتی در یک 

کنید. به این حالت احساس میتفاوتی را  ایدگرفتهفرمان مشابه حالتی که ترمز غربیلک 

 موقعیت ازها چرخاست که فاصله آن این شود و دلیل گفته میای ناشی از پیچ جادهترمز 

افتد. اتفاق میمحرک  چهار چرخیکسان نیست. این پدیده برای همه خودروهای پیچ جاده 

های یا به حالت از فرمان دادن بیشتر خودداری کنید، حالتی پیش آمداگر چنین 

"2WD" 4" یاWD AUTO"  بدهید وضعیتتغییر. 

 زدهیا یخ در مسیرهای برفی

تنظیم  "4WD LOCKED"یا  "4WD AUTO"حالت رانندگی را روی  ،متناسب با جاده

 نرم پدال گاز را به تدریج فشار دهید.حرکت کنید و سپس برای شروع 

 توجه

  شود.توصیه می یخ شکنهای تایراستفاده از 

 مقابل قرار دهید؛ از گاز دادن ناگهانی بپرهیزید و از  یاز خودرو ایمنای خود را در فاصله

 ( استفاده کنید.سنگینترمز موتور )دنده 

 احتیاط 

 ممکن  زیراخودداری کنید.  سریعگاز دادن ناگهانی و پیچیدن  از ترمز گرفتن یا

 .را از دست بدهیداست سر بخورید و کنترل خودرو 

 آلودگل یارانندگی در مسیرهای شنی 

 برای شروع حرکت نرمتنظیم کنید و سپس  "4WD LOCKED"حالت رانندگی را روی 

توانید فشار روی پدال گاز را یکنواخت پدال گاز را به تدریج فشار دهید. تا جایی که می

 نگهدارید و در سرعت پایین رانندگی کنید.

 احتیاط 

 روی یک جاده شنی بی پروا رانندگی نکنید. در مقایسه با یک جاده آسفالت،  هرگز

موتور و سایر اجزای ماشین تحت تنش بسیار بیشتری هستند. این امر ممکن است 

 منجر به بروز تصادف شود.

  در صفحه نمایش اطالعات چندگانه  خنک کننده موتورمایع دمای اگر نمایشگر

شروع به چشمک زدن کرد، یا قدرت موتور هنگام رانندگی افت ناگهانی پیدا کرد، 

برای اطالعات بیشتر و انجام  ک نمایید.رسریعاً خودرو را در محلی مطمئن پا

 مراجعه کنید. 6-6صفحه در  "داغ کردن موتور"به بخش  الزماقدامات 
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 اخطار

 اید، هنگام بیرون کشیدن خودرو از یک موقعیت دشوار که در آن گیر کرده

اطمینان حاصل کنید که فضای اطراف خالی از وجود افراد یا اشیاء باشد. پرش 

اطراف آسیب  ءناگهانی خودرو به سمت جلو یا عقب ممکن است به افراد یا اشیا

 وارد کند.

 توجه

  صورت ممکن خودداری کنید. در این سریعگاز دادن ناگهانی و پیچیدن  یااز ترمز گرفتن

 است خودرویتان گیر کند.

  تواند از محل خارج می تکاناگر خودرو در مسیر شنی یا گلی گیر کرد، اغلب با یک

و  0دهید دنده را متناوباً بین دنده فشار میبه آرامی که که پدال گاز را شود. در حالی

برای خودروهای  "D"و  "R" یا )برای خودروهای گیربکس دستی( وعقب دنده 

 کنید. تعویض CVTگیربکس 

 الفاصله بعد شود. برانندگی در مسیر ناهموار موجب رنگ پریدگی و زنگ زدن خودرو می

 از رانندگی در چنین مسیرهایی خودرو را بشوئید.

 های تندپایین آمدن از شیب/باال رفتن

 نوردی و یا ترمز موتور در شیب شما نتواند نیروی کافی برای تپه یممکن است خودرو

های تند داشته باشد. از رانندگی در شیب های تند حتی با در نظر گرفتن اینکه خودرو 

 است پرهیز کنید.چهار چرخ محرک شما دارای نیروی 

 رانندگی داخل آب

شود. بنابر و غیر ممکن میاگر مدارهای الکتریکی خودرو خیس شوند، ادامه کارکرد خودر

اگر مجبورید در آب  از رانندگی در آب خودداری کنید. نیستیداین تا جایی که مجبور 

 رانندگی کنید مراحل زیر را انجام دهید.

قبل از اینکه بخواهید وارد آب شوید به عمق آب و محدوده اطراف توجه کنید. برای 

 آرام رانندگی کنید.توانید اجتناب از پاشش آب تا جایی که می

 احتیاط 

 اگزوز را در بر می محور چرخ یا ،هرگز در جایی که عمق آب زیاد است و رینگ 

دنده را هنگام رانندگی در آب )خودروهای دسته گیرد رانندگی نکنید. موقعیت 

 ( تعویض ننمایید. CVTگیربکس و M/Tگیربکس و

دارد؛  منفیرانندگی بطور متناوب در آب روی طول عمر خودرو شما تاثیر 

تعمیر کرده و  ودرو خود را بازرسی وتا در صورت لزوم خ شودتوصیه می

 سازی را روی آن انجام دهید.اقدامات آماده

  بعد از رانندگی در آب ترمزها را فشار دهید تا از کارکرد صحیح آن مطمئن

کردند، با رانندگی با سرعت س بودند یا درست کار نمیشوید.اگر ترمزها خی

های ها را خشک کنید. تمام قسمتآهسته و به آرامی فشار دادن پدال ترمز آن

 خودرو را به دقت بررسی کنید.
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 های ناهمواربعد از رانندگی در جاده تعمیرات بازرسی و

که در ادامه از خودرو  تعمیراتبعد از رانندگی در مسیرهای ناهموار دستورات بازرسی و 

 نجام دهید.خود ا یآید را برای خودرومی

 شما توسط صخره یا سنگ آسیب ندیده باشد. یبررسی کنید که خودرو 

 .به دقت خودرو را با آب بشوئید 

را خشک کنید.  ترمزها ،با رانندگی با سرعت آهسته و به آرامی فشار دادن پدال ترمز

را  خودروهرچه زودتر  شودتوصیه میکردند، ستی کار نمیاگر باز هم ترمزها به در

 ببرید. مرکز فنی مناسببرای بازرسی به 

 اند بردارید.را که در رادیاتور جمع شده دیگر اضافاتها و حشرات، شاخ و برگ 

 جعبه دنده و روغن دیفرانسیل را بررسی نمایید. اگر موتور، آب  ونبعد از رانندگی در

 را تعویض نمایید.شده باشد، باید آن کدر یا غلیظروغن و یا گریس به علت نفوذ آب 

 را خشک داخل خودرو را بررسی کنید. اگر جایی نفوذ آب را مشاهده کردید، آن

 نمایید.

 را تا آن شودبود، توصیه میها آب وارد شده های جلو را بررسی کنید. اگر در آنچراغ

 خالی کنید.

 

 

 

 چهار چرخ محرکخودروهای با  رانندگی بانکاتی درمورد 

 تایرهاها و چرخ

چهار چرخ عملکرد خودرو با سیستم بنابراین شود، منتقل می چهار چرخگشتاور رانشی به 

 ها توجه داشته باشید.چرخشود. به ها متاثر میچرخاز شرایط محرک 

  ها و چرخ"برای هر چهار چرخ استفاده کنید. به بخش شده  های مشخصتایرتنها از

 مراجعه نمایید. 06-0در صفحه  "تایرها

  اگر نیاز به  باید اندازه یکسان داشته باشند و از یک نوع باشند. تایرهاها و چرخهمه

 ها را تعویض کنید.ها بود، تمامی آنتعویض یکی از چرخ

  های جلو و عقب قابل چرختفاوت در خوردگی بین  تنها تا زمانی کهها باید چرخهمه

ها تفاوت وجود داشته باشد، چرخاگر در خوردگی  شوند. استفادهباشد،  مالحظه

 00-5 صفحهدر  "هاچرخچرخش "خودرو کارکرد خوبی نخواهد داشت. به بخش 

 مراجعه کنید.

  کنید. ها را مرتب بررسیچرخباد استاندارد فشار 

 احتیاط 

 هایی با اندازه، جنس و نوع یکسان استفاده کنید تا تفاوتی در همیشه از چرخ

هایی که یکسان ها وجود نداشته باشد. رانندگی با چرخمیزان ساییده شدن آن

د ممکن است باعث باال رفتن دمای روغن دیفرانسیل و آسیب جدی به یستنن

تحت بار بسیار زیادی قرار  محرکچنین سیستم . همشودخودرو  محرکسیستم 

  ها می شود.منجر به نشت روغن، گیرپاژ و سایر آسیب گیرد که احتماالًمی
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 یدک کشیدن

 
 

 
 اخطار

  های جلو یا که چرخ حالیوضعیت چهار چرخ محرک در هرگز خودرو را در

( یدک نکشید. این امر ممکن  B و A هایروی زمین هستند )شکلآن عقب 

خواهید این نوع . اگر میشود یناپایداریا  محرکسیستم آسیب  اعثاست ب

 .استفاده کنیدرا  D  و  Cحالت از  خودرو را یدک بکشید،

 

 

 

 احتیاط 

  های عقب یا جلو نیز نباید در حالی که چرخ دو چرخ محرکخودرو با نیروی

 روی زمین هستند یدک کشیده شود.

 چهار چرخ محرکجک زدن خودرو های 

 
 اخطار

  هایی که روی زمین قرار دارند چرخ. روشن نکنیددر هنگام جک زدن موتور را

 .پائین بیفتدو خودرو از روی جک  چرخیدهممکن است 

 عملکرد کالچ

-گیربکس میدرگیر کردن سریع کالچ در دورهای باال منجر به آسیب رسیدن به کالچ و 

 نیرو را آهسته و فزاینده وارد کنید. شود زیرا نیروی کشش بسیار باالست.
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 گیریترمز

کنیم تا طبق های سیستم ترمز برای ایمنی مهم هستند. به شما توصیه میتمام قسمت

 ببرد.فنی بازرسی برای ا در فواصل معین رخدمات، خودرو  دفترچه

 احتیاط 

  چنین هنگام رانندگی زیاد از ترمز استفاده کنید. همکه هرگز عادت نکنید

هنگام رانندگی پای خود را از روی پدال ترمز بردارید. این امر موجب داغ شدن 

 شود.لنت ترمز و از بین رفتن آن می

 سیستم ترمز

سیستم شما مجهز به  یو خودرو تشکیل شده استمجزا ز از دو مدار ترمز سیستم ترم

. اگر یکی از مدارها از کار بیفتد، مدار دیگر قادر خواهد بود که خودرو شدبامیتقویت ترمز 

-چنان کار میبه هر دلیلی از کار بیفتد، ترمز همتقویت ترمز را متوقف کند. اگر سیستم 

ممکن فشار دادید، آن را محکم و با  حدکند. در این موارد حتی اگر پدال ترمز را تا آخرین 

نیروی بسیار نگه دارید؛ خودرو را هرچه سریعتر متوقف سازید و سیستم ترمز آن را تعمیر 

 کنید.

 
 اخطار

  سیستم تقویت ترمز خودرو را در هنگام حرکت خاموش نکنید. در این صورت

 کند.شود و سیستم ترمز درست کار نمی قطع می

 

 

 

 
 اخطار

  از کار افتاد یا ترمز هیدرولیکی بطور کامل کار نکرد، سیستم  تقویت ترمز اگر

 ببرید. مرکز فنی مناسببرای بازرسی به خودرو را در اسرع وقت 

 نشانگر هشدار

چنین عالمت ترمز نشانه بروز اشکال در سیستم ترمز است. همهشدار روشن شدن چراغ 

 "چراغ هشدار ترمز"های شود. به بخشدر نمایشگر اطالعات چندگانه روشن میهشداری 

 مراجعه کنید. 00-0و  65-0 اتدر صفح "نمایشگر هشدار ترمز"و 

 هاهنگام مرطوب بودن ترمز

، به خصوص هنگامی که ی و هنگامی که سرعتتان پایین استبعد از شروع به رانندگ

 کنند یا خیر.تا ببینید آیا به درستی کار مینید ترمزها را چک ک ،ترمزها مرطوب هستند

ای از آب ممکن است در اثر بارندگی یا شستشوی اتومبیل یا عبور از میان گل و الی الیه

عملکرد آن را بگیرد. اگر چنین اتفاقی افتاد با  یروی لنت ترمز قرار گرفته باشد و جلو

 ها را خشک کنید.آن ،پدال ترمزآرام رانندگی با سرعت آهسته و فشردن 
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 رانندگی در سرپایینی

-با بهرهاز ترمز موتور ، تندبا شیب  سراشیبیبسیار مهم است که هنگام پایین آمدن از یک 

 د.یکنجلوگیری ها داغ شدن لنت ترمز استفاده کنید تا از های سنگینگیری از دنده

 
 اخطار

  زیر پدال ترمز قرار ندهید یا نگذارید کفپوش به زیر پدال  جسمی راهیچ وقت

فشار دهید و وجود  انتهاسر بخورد زیرا در موارد اضطراری نیاز است ترمز را تا 

تواند شود. اطمینان حاصل کنید که پدال در همه اوقات میآن شیء مانع آن می

 طمئن شوید.آزادانه کار کند. از محکم بودن و عدم سر خوردن کفپوش نیز م

 لنت ترمز

 011اند به حدود از ترمز گرفتن شدید پرهیز کنید. ترمزهایی که تازه نصب شده 

 به اندازه الزم سائیده شوند.تا کیلومتر رانندگی نیاز دارند 

 های ترمز به حد دیسک ترمزها مجهز به دستگاهی هستند که هنگام رسیدن لنت

کنند. اگر چنین صدایی را شنیدید باید از خود تولید می یمانند-سوت بحرانی صدای

 فوراً لنتهای ترمز را تعویض نمایید.

 
 اخطار

 وشدن خودرو متوقف  دشواریمنجر به های خورده شده رانندگی با دیسک 

 تصادف شود.

 

 سیستم شروع حرکت در شیب

-با جلوگیری از حرکت رو به عقب آسان می را های تندشروع حرکت خودرو در سرباالیی

 تا ،پدال ترمزپا از روی ثانیه پس از برداشتن  0است که تا مدت  اینآن  یوظیفهکند. 

 ند.کپدال گاز نیروی ترمز را اعمال می فشردن

 احتیاط 

  اعتماد نکنید. حتی با وجود این بیش از حد  شروع حرکت در شیببه سیستم

اوقات هنگام شروع به کار به دلیل فشرده نشدن کامل ترمز سیستم نیز برخی 

یا بار بیش از اندازه خودرو یا شیب بسیار تند جاده ممکن است خودرو به سمت 

 عقب حرکت کند.

 ثانیه  2بیش از مدت  ،این سیستم برای ساکن نگه داشتن خودرو در شیب

 طراحی نشده است.

 ز این سیستم برای ساکن نگه داشتن ها به جای استفاده از پدال ترمز ادر شیب

 خودرو استفاده نکنید. این امر منجر به بروز تصادف می شود.
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 احتیاط 

  کنید، کارهای زیر را استفاده می سیستم شروع حرکت در شیبهنگامی که از

 انجام ندهید.

 ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ جزء در[

 ."ACC"یا   "LOCK"در حالت  وضعیت سوئیچقرار دادن 

 ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچدر [

 . "OFF"یا  "ACC"در حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتورقرار دادن 

از کار بیفتد که این امر منجر به  شروع حرکت در شیبممکن است سیستم 

 تصادف می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستماین چگونگی عمل کردن 

 خودرو را با استفاده از پدال ترمز کامالً متوقف سازید. -0

برای  قرار دهید. 0 دندهموقعیت دنده را روی دسته گیربکس دستی، با در خودروهای  -0

 قرار دهید. "D"حالت  دردنده را   CVTگیربکس مجهز به خودروهای 

 توجه

 موقعیت دنده را روی دسته خواهید در شیب به حالت دنده عقب حرکت کنید اگر می

 قرار دهید. "R"دنده عقب 

ثانیه  0به مدت  سیستم  شروع حرکت در شیبپدال ترمز را رها سازید. در این حالت  -0

 دارد.خودرو را متوقف نگه می

نیروی ترمز را  به تدریجپدال گاز را فشار دهید. در این حالت سیستم کمک استارت  -5

 نماید.کند تا خودرو شروع به حرکت کم می
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 توجه

 شود که شرایط زیر برقرار باشد.موقعی فعال می سیستم شروع حرکت در شیب 

 روشن کردنیا بالفاصله بعد از  روشن کردن)این سیستم هنگام  موتور روشن باشد. -

 (.فعال نیست

 های زیر باشد.در خودرو های با گیربکس دستی دنده در وضعیت -

 ]به جلو در سرباالیی هنگام حرکت رو[

حتی  سیستم  شروع حرکت در شیب) باشد. "R"دنده در هر موقعیتی غیر از دنده عقب 

 (.کنداگر دنده در حالت خالص باشد نیز کار می

 ]هنگام حرکت رو به عقب به سمت سرباال[

حتی اگر دنده در  سیستم  شروع حرکت در شیب) باشد. "R"دنده در موقعیت عقب 

 کند(حالت خالص باشد نیز کار می

یا  "P"دنده در هر موقعیتی غیر ازدسته  ، CVTگیربکس در خودروهای مجهز به  -

"N" .باشد 

 خودرو کامال ساکن بوده و پدال ترمز فشرده شده باشد. -

 ترمز دستی آزاد شود. -

 موقعی که پدال گاز پیش از برداشته شدن ترمز فشار  سیستم شروع حرکت در شیب

 داده شود کار نخواهد کرد.

  سیستم شروع حرکت در شیب  کنید نیزحرکت میموقعی که در شیب رو به عقب

 شود.فعال می

 نمایش هشدار

 شوند. اگر شرایطی غیر طبیعی در سیستم اتفاق بیفتد، نمایشگرهای زیر نشان داده می

 ASCنمایشگر  -

 0نمایش هشدار نوع 

 
 0نمایش هشدار نوع 

 
 توجه

  شوند، بر حسب مدل خودرو تفاوت دارد.نشان داده میعالئمی که در صفحه نمایشگر 
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 احتیاط 

  ،دیگر کار  سیستم  شروع حرکت در شیباگر این هشدار نمایش داده شود

 کند. با دقت شروع به حرکت کنید.نمی

  موتور را سپس پارک کرده و موتور را خاموش کنید.  ایمنخودرو را در یک محل

یا نه. اگر نبود،  روشن استروشن کنید و ببینید آیا عالمت هشدار هنوز  مجدد

 مثل حالت عادی به رانندگی خود ادامه دهید.

، نیاز نیست که بالفاصله خودرو را متوقف روشن بوداگر عالمت هشدار هنوز 

مجاز میتسوبیشی موتورز مورد  عاملیتیک کنید اما خودرو شما باید توسط 

 رد.بازرسی قرار گی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترمز یسیستم کمک

-ست که به رانندگانی که در لحظات اضطراری نمیسیستم کمکی اسیستم تقویت ترمز 

 کند.و نیروی ترمز بیشتری را ایجاد می کردهتوانند پدال ترمز را محکم فشار دهند کمک 

 شود. اگر پدال ترمز ناگهان فشرده شود، نیروی ترمزی بیشتر از حد معمول اعمال می

 احتیاط 

  فاصله لذا تواند نیرویی بیشتر از ظرفیت آن وارد کند. نمیسیستم تقویت ترمز

سیستم تقویت کافی را با خودرو مقابل خود رعایت کنید و بیش از اندازه به 

 اعتماد نداشته باشید.ترمز 
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 توجه

  رها شود شود، حتی اگر پدال ترمز به آرامی فعال میسیستم تقویت ترمز زمانی که

ماند. برای از کار انداختن عملکرد سیستم پایتان را نیروی ترمز بسیار زیادی باقی می

 کامالً از روی پدال ترمز بردارید.

  شود و نیاز به فعال میسیستم تقویت ترمز اگر پدال ترمز تا انتها فشار داده شود نیز

 فشار دادن ناگهانی پدال نیست.

  کنید، ممکن است احساس در رانندگی استفاده میرمز سیستم تقویت تهنگامی که از

های جاییکه پدال دارای جابهشود، یا اینکنید که پدال ترمز به نرمی فشرده می

ی خودرو و باشد، یا حس کنید که بدنهمختصر به همراه مقداری سر و صدا می

عملکرد غیر طبیعی اند. هیچ یک از این موارد دلیل بر غربیلک فرمان دچار لرزش شده

 توانید به کار خود ادامه دهید.نیست و می

 دهید صدایی از آن ممکن است در هنگام سکون وقتی پدال ترمز را ناگهان فشار می

بشنوید. این نشانه بروز مشکل در سیستم ترمز نیست و سیستم به درستی کار می 

 کند.

 

 

 

 

 

 اتوماتیک فالشر سیستم

های  هنگام بروز مشکلی در خودرو با چشمک زدن سریع و خودکار چراغ این سیستم

آیند هشدار داده و خطر تصادف از عقب را هایی که از پشت سر میخطر، به اتومبیل

ضفحه شود، چراغ خطر در فعال می فالشر اتوماتیک سیستم دهد. هنگامی کهکاهش می

 کند. به چشمک زدن می به سرعت و به طور همزمان شروع نمایشگر پشت آمپر

 احتیاط 

  اگر چراغ هشدارABS  یاASC  ،کار  فالشر اتوماتیکسیستم نمایش داده شود

یا  62-4در صفحه  "ABSچراغ/نمایشگر هشدار "نخواهد کرد. به بخش 

 مراجعه نمایید. 70-4در صفحه  "ASCنمایشگر هشدار "
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 توجه

 ] سیستم فالشر اتوماتیکشرایط فعال شدن[ 

 شود. هنگامی که همه شرایط زیر فراهم باشد، این سیستم فعال می

 کیلومتر در ساعت یا باالتر باشد.  61سرعت خودرو حدوداً  -

پدال ترمز فشرده شود و سیستم از روی شتاب معکوس خودرو و شرایط کارکردن  -

 ( تشخیص دهد این یک ترمز ناگهانی است.ABSسیستم ترمز ضد قفل )

 ]سیستم فالشر اتوماتیکفعال شدن شرایط غیر [    

 شود. هنگامی که همه شرایط زیر فراهم باشد، این سیستم غیر فعال می

 پدال ترمز رها شده باشد. -

 کلید فالشر خطر فشار داده شود. -

سیستم از روی شتاب معکوس خودرو و شرایط کارکردن سیستم ترمز ضد  -

 ت.( تشخیص دهد این یک ترمز ناگهانی نبوده اسABSقفل)

 (ABSسیستم ترمز ضد قفل )

کند. این عمل ها هنگام ترمز گرفتن جلوگیری میسیستم ترمز ضد قفل از قفل شدن چرخ

شود که هنگام ترمز گرفتن نیز خودرو قابلیت رانندگی داشته باشد و فرمان به باعث می

 راحتی کار کند.

 نکاتی  برای  رانندگی

  را حفظ کنید. حتی با وجود اینکه خودرو شما از خودروی مقابل همیشه فاصله ایمن

 است در موارد زیر برای ترمز گرفتن فاصله بیشتری را در نظر بگیرید. ABSمجهز به 

 کنید.ای یا برفی رانندگی میهنگامی که روی جاده ماسه -

 کنید.با زنجیر چرخ رانندگی می -

 روی یک جاده با سطح ناهموار در حال رانندگی هستید. -

  عملکرد ترمزABS  محدود به شرایطی که در آن ترمز به صورت ناگهانی گرفته شود

ها، صفحات درپوشچنین این سیستم ممکن است هنگام عبور از روی نیست. هم

ها ای یا هر سطح ناصاف جاده از قفل شدن چرخها، عالئم جادهفلزی کف جاده

 جلوگیری کند.

  هنگامی که از سیستمABS کنید، ممکن است در پدال ترمز احساس استفاده می

چنین لرزش کنید. هماحساس ضربه کنید یا در غربیلک فرمان و بدنه اتومبیل 

 .نیز این حس وجود داردکند فشرده شدن مقاومت می برابرهنگامی که پدال در 

آن را مکرر فشار . نگه داریدمحکم پدال ترمز را به پائین  پدال رادر چنین حالتی 

 شود.زیرا این عمل منجر به کاهش کارآیی ترمز میندهید 

 آید یا از جانب هنگام شروع به رانندگی صدای عملکرد سیستم از محفظه موتور می

در حال  ABSشود. این صداها طبیعی بوده و سیستم ای احساس میپدال ترمز ضربه

  بررسی کردن عملکردش است و نشانه بروز اشکال نیست.
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 ABS کیلومتر در ساعت قابل استفاده است. اگر  01خودرو به سرعت  بعد از رسیدن

 کند.کیلومتر در ساعت باشد این سیستم کار نمی 6سرعت خودرو کمتر از 

 احتیاط 

 ABS تواند جلوی تصادف را بگیرد. رانندگی مطمئن و با رعایت نکات ایمنی نمی

 مسئولیت شماست.

 گیری از بروز خرابی در برای پیشABS  از هم اندازه و هم جنس بودن هر چهار

 چرخ خودرو اطمینان حاصل نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ABSهشدار سیستم ترمز ضد قفل )چراغ/نمایشگر 

 چراغ هشدار

 
 0نمایشگر هشدار نوع 

 
 0نمایشگر هشدار نوع 

 
 شود و نمایشگر هشدار درروشن میABS ش بیاید چراغ هشدار یاگر در سیستم اشکالی پ

 آید.صفحه اطالعات چندگانه به نمایش در می

کلید خاموش/روشن یا  وضعیت سوئیچتنها وقتی که   ABSدر شرایط عادی، چراغ هشدار 

 شود. میبعد خاموش چند ثانیه  ه وشدروشن " ON"در حالت  موتور
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 احتیاط 

 دهنده آن است که موارد زیر نشانABS ترمز سیستم عادی  کند و تنها کار نمی

کند(. اگر چنین حالتی پیش ستی کار میرد هترمز بسیستم عادی  فعال است. )

شود که خودرویتان را هرچه سریعتر برای بازرسی به متخصص آمد، توصیه می

 نشان دهید.

 "ON"در حالت  کلید خاموش/روشن موتوریا  وضعیت سوئیچهنگامی که  -

اینکه همیشه روشن باشد  قرار گرفته باشند اما چراغ هشدار روشن نشود یا

 و خاموش نشود.

 چراغ هشدار هنگام رانندگی روشن شود. -

 نمایشگر هشدار هنگام رانندگی روشن شود. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اگر چراغ/نمایشگر هشدار هنگام رانندگی روشن شود

 روشن شود ABSاگر فقط چراغ/نمایشگر هشدار 

خودرو را در محلی ایمن نگه دارید. از سرعت گرفتن و ترمز کردن سریع خودداری کنید. 

موتور را خاموش کرده و دوباره استارت بزنید. اگر چراغ بعد از چند دقیقه خاموش شد 

 توانید به رانندگی خود ادامه بدهید.مشکلی نیست و می

شود که اما اگر چراغ خاموش نشد یا دوباره هنگام رانندگی روشن شد، توصیه می

 خودرویتان بازرسی شود.
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 و چراغ/نمایشگر هشدار ترمز همزمان روشن شوند ABSچنانچه چراغ/نمایشگر هشدار 

 چراغ هشدار

   
 0نمایشگر هشدار نوع 

   
 0نمایشگر هشدار نوع 

   
یا سیستم توزیع نیروی ترمز کار نکند. بنابراین ترمزهای محکم ممکن  ABSممکن است 

است موجب ناپایداری خودرو گردد. از سرعت گرفتن و ترمز گرفتن سخت خودداری کنید. 

 خودرو را در محلی مطمئن نگه دارید. ما به شما توصیه می کنیم که خودروتان چک شود.

 

 

 

 توجه

   چراغ/نمایشگر هشدارABS  و چراغ/نمایشگر هشدار ترمز همزمان روشن می شوند و

 عالمت هشدار بطور متناوب در صفحه نمایشگر اطالعات چندگانه روشن می شود.

 بعد از رانندگی در راههای یخ زده

بعد از رانندگی در راههای یخ زده، همه یخ و برفهایی که ممکن است در چرخ باقی مانده 

مراقب باشید که به سنسور موجود در  ABSدروهای مجهز به باشند را خارج سازید. در خو

 یا سیم مربوط به آن آسیبی وارد نسازید.   (A)چرخ 

 
  

 چرخ جلو
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 (EPS)سیستم فرمان برقی 

( از یک موتور الکتریکی برای کمک کردن به چرخش غربیلک EPS)سیستم فرمان برقی 

کند و به موقعی که موتور روشن باشد کار میسیستم فرمان برقی  کند.فرمان استفاده می

این  کند که نیروی کمتری را برای چرخاندن غربیلک فرمان به کار ببرد.راننده کمک می

تواند به سیستم یک سیستم جایگزین با قابلیت مکانیکی دارد که در مواقع قطع برق می

بود از غربیلک فرمان استفاده کنید. اگر کار بیفتد و حتی در این مواقع قادر خواهید 

از کار بیفتد چرخاندن غربیلک فرمان نیروی بسیار باالتری نیاز خواهد  الکتریکیسیستم 

-داشت و غربیلک فرمان دارای خالصی خواهد بود. اگر چنین حالتی پیش آمد توصیه می

 شود خودرویتان بازرسی شود.

 

 
 اخطار

  هنگامی که ماشین در حرکت است موتور را خاموش نکنید زیرا در این هرگز در

فرمان بسیار سخت خواهد شد و امکان تصادف  صورت حرکت دادن غربیلک

 وجود دارد.

 توجه

 چرخانید )مثالً مانند زمانی که میاگر به طور مداوم غربیلک فرمان را تا انتها می-

خواهید خودرویتان را برای پارک در یک فضای محدود هدایت کنید، سیستمی برای 

شود تا از بیش از حد گرم شدن آن فعال میسیستم فرمان برقی محافظت از 

جلوگیری نماید. در این حالت چرخاندن غربیلک فرمان به تدریج دشوار خواهد شد. 

صبر کنید تا سیستم خنک  در چنین شرایطی غربیلک فرمان را کمتر بچرخانید و

 توانید مانند حالت معمول به کار با غربیلک فرمان ادامه دهید.شود. پس از آن می

  

 عقبچرخ 



 روشن کردن و رانندگی

4-65 

65 

4 

65 

 های جلو روشن هستند غربیلک فرمان را اید و چراغاگر در حالیکه ساکن ایستاده

شوند. این نشانه عملکرد غیر طبیعی خودرو های جلو کم نور میبچرخانید، چراغ

 گردند.ها بعد از مدتی به حالت طبیعی خود بر میغنیست و چرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الکتریکی نیروی با فرمان روشن شدن نشانگر هشدار سیستم

 0 نوع

 
 0 نوع

 
بوجود آید نشانگر هشدار آن در صفحه نمایشگر سیستم فرمان برقی اگر ایرادی در 

 اطالعات چندگانه روشن خواهد شد.

 احتیاط 

  این هشدار هنگام رانندگی روشن شود، چرخاندن فرمان دشوار خواهد شد.اگر 

 اگر نشانگر هشدار هنگام رانندگی روشن شود

 خودرو را در محلی ایمن نگه داشته و موتور را خاموش نمایید. -0

ثانیه مجدداً روشن کنید. اگر عالمت هشدار خاموش شده بود،  01خودرو را بعد از  -0

ا اگر چراغ خاموش نشد یا دوباره هنگام رانندگی روشن شد، ام مشکلی وجود ندارد.

 شود خودرویتان بازرسی شود.توصیه می
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 *(ASC) سیستم کنترل پایداری فعال 

، ضد قفل( یک کنترل یکپارچه بین سیستم ترمز ASCکنترل پایداری فعال ) سیستم

و سیستم کنترل پایداری برای کمک به کنترل خودرو است. لطفاً  کششسیستم کنترل 

، سیستم کنترل سائیدگی و سیستم ABSاین قسمت را به همراه صفحات مربوط به 

 کنترل پایداری مطالعه نمایید.

 00-5( صفحه ABS) ضد قفلسیستم ترمز 

 05-5صفحه  کششسیستم کنترل 

 05-5سیستم کنترل پایداری صفحه 

 احتیاط 

  بیش از اندازه بهASC تواند جلو اتکا نداشته باشید زیرا این سیستم نمی

مسائلی را که بر اساس قوانین فیزیکی ممکن است برای خودرو پیش آید 

تواند در هایی دارد و نمیها محدودیتاین سیستم نیز مانند همه سیستم بگیرد.

گی منجر به تصادف دقتی در رانندها کنترل خودرو را حفظ کند. بیهمه حالت

های راننده است. این بدان خواهد شد. رانندگی کردن با دقت از مسئولیت

 معناست که به میزان ترافیک جاده و شرایط رانندگی توجه داشته باشید.

 صورت هایی با اندازه و جنس یکسان استفاده کنید در غیر اینحتما از چرخ

ASC .به درستی کار نخواهد کرد 

 

 

 توجه

 کن است صدایی تحت شرایط زیر از محفظه موتور به گوش برسد. این صدا از چک مم

شود. در این زمان ممکن است هنگام فشردن ناشی می ASCعملیات خودکار کردن 

 ای احساس کنید. این حالت نشانه بروز مشکل نیست.پدال ترمز، از جانب آن ضربه

قرار  "ON"در حالت  موتورکلید خاموش/روشن یا  وضعیت سوئیچهنگامی که  -

 گرفته است.

 هنگامی که مدتی از روشن شدن موتور و آغاز به رانندگی گذشته باشد. -

  هنگامی کهASC هایی را احساس کنید فعال شود ممکن است در بدنه خودرو تکان

 یا اینکه صدایی از محفظه موتور به گوشتان برسد.

 باشند.دلیل وجود اشکال در آن نمی این عالئم نشانه کارکرد طبیعی خودرو هستند و

  هنگامی که چراغ هشدار ABS ،روشن شود ASC .فعال نخواهد بود 
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 کششسیستم کنترل 

های محرک جلوگیری از هرز چرخیدن چرخ کششدر یک سطح لغزنده، سیستم کنترل 

کند تا خودرو از حالت ساکن حرکت خود را آغاز نماید. کند و بدین ترتیب کمک میمی

را هنگامی که خودرو با  پذیری کافیچنین این سیستم نیروی محرک و عملکرد فرمانهم

 کند.پیچد فراهم میمیشتاب 

 احتیاط 

 استفاده و  شکنیخهای تایرزده حتماً از هنگام رانندگی در مسیرهای برفی و یخ

 با سرعت مناسب رانندگی کنید.

 سیستم کنترل پایداری

-به راننده در حفظ کنترل خودرو در مسیرهای لغزنده یا حرکتاین سیستم برای کمک 

ها کار های تند فرمان است. این سیستم با کنترل خروجی موتور و ترمز در هر یک از چرخ

 کند.می

 توجه

  کند.کیلومتر بر ساعت و باالتر عمل می 06سیستم کنترل پایداری در سرعت 

 

 

 

 

 

 ASC (“ASC OFF”) کلید خاموش کردن 

ASC  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در حالت پس از اینکه"ON"  قرار

توانید این سیستم را با فشار دادن کند. شما میگرفتند بصورت خودکار شروع به کار می

غیرفعال شود،  ASCثانیه غیر فعال کنید. وقتی که  0به مدت  ”ASC OFF“کلید 

 ASC“شود. اگر بخواهید مجدداً سیستم را فعال کنید کلید روشن می نمایشگر 

OFF”  شود.خاموش می را یک مرتبه فشار بدهید. نشانگر 

 
 

 احتیاط 

  الزم اسیت سیستم برای ایمنی“ASC”  ًخودرو فعال باشدهنگام توقف حتما. 

  حتما برای رانندگی در شرایط معمولASC .فعال باشد 
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 توجه

  هنگام خارج شدن از گل و الی، ماسه و برف تازه، ممکن است فشار دادن پدال گاز

 ASC“موجب باال رفتن دور موتور نشود. در چنین حالتی خاموش کردن موقت کلید 

OFF” ن موقعیت کمک کند.ایتر از تواند به خارج شدن سادهمی 

 استفاده از کلید“ASC OFF”  را  کششهر دو سیستم کنترل پایداری و کنترل

 کند.خاموش می

  اگر به فشار دادن کلید“ASC OFF” را خاموش کرده بودید ادامه که آندر حالی

-می روشن دوباره ASCفعال شده و  "عملکرد جلوگیری از اشتباه در عملیات"دهید، 

 .شود

 ASC OFFیا نمایشگر  ASCنمایشگر عملکرد 

-کند چشمک میعمل می ASCه ک: این نمایشگر هنگامی ASCنمایشگر عملکرد  -

 زند.

 ASC“با فشرده شدن کلید   ASC: این نمایشگر هنگامی کهASC OFFنمایشگر  -

OFF” شود.غیر فعال شده باشد روشن می 

 توجه

 .عالئمی که در صفحه نمایشگر نشان داده میشوند، بر حسب مدل خودرو تفاوت دارند 

 

 احتیاط 

 زند، چشمک می هنگامی که نمایشگرASC  فعال است و این بدان معناست

ها در حال سر خوردن هستند. در چنین شرایطی که جاده لغزنده است یا چرخ

 تر و با گاز کمتر برانید. آهسته

  اگر دمای سیستم ترمز به دلیل کارکرد مداوم ترمز در مسیرهای لغزنده شروع

شود. برای جلوگیری از داغ کردن روشن می کند، نمایشگربه باال رفتن 

شود. غیر فعال می موقتاً کششسیستم ترمز، کنترل ترمز سیستم کنترل 

و عملکرد معمول ترمزها تحت تاثیر قرار  کششکنترل موتور سیستم کنترل 

گیرند. خودرو را در محلی ایمن پارک کنید. وقتی دمای سیستم ترمز پائین نمی

مجدداً شروع به کار  کششخاموش شده و سیستم کنترل  نمایشگرآمد، 

 کند.می

 توجه

  شود. این بدان معناست روشن  ممکن است نمایشگرموتور  روشن کردنهنگام

که موقتاً ولتاژ باتری در اثر شروع به کار موتور افت کرده و نشانه بروز ایرادی در 

 که نمایشگر بالفاصله خاموش شود. یسیستم نیست، البته به شرط

  اضطکاکبه خودرو شما اضافه شود، توانایی  با پهنای کمتروقتی که یک چرخ زاپاس 

  .بیشتر است نمایشگر در این حالت احتمال روشن شدنشود و این چرخ کمتر می
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  نمایشگر هشدار ASC 

 شود.می اگر شرایط غیر طبیعی در سیستم پیش آید، نمایشگر/عالمت زیر روشن

 ASCنمایشگر  -

 ASC OFF نمایشگر/عالمت  -

 0نمایشگر هشدار نوع 

 
 0نمایشگر هشدار نوع 

 
 توجه

 شوند، بر حسب مدل خودرو تفاوت عالئمی که در صفحه نمایشگر نشان داده می

 دارند.

 

 احتیاط 

  سیستم ممکن است دچار عیب گردد. خودرو را در یک محل ایمن پارک کرده و

موتور را خاموش کنید. موتور را دوباره روشن کنید و ببینید آیا عالمت هشدار 

هنوز وجود دارد یا نه. اگر نبود، به طور عادی به رانندگی خود ادامه دهید. اما 

اگر عالمت هشدار هنوز وجود داشت، نیاز نیست که بالفاصله خودرو را متوقف 

 بازرسی قرار گیرد. شود که خودروی شما موردکنید اما توصیه می

 یدک کردن

 احتیاط 

 های عقب های جلو یا چرخکه تنها چرخدن خودرو و در حالیهنگام یدک کشی

در را  کلید خاموش/روشن موتوریا  وضعیت سوئیچروی زمین هستند، هرگز 

کند و ممکن است عمل می ASCقرار ندهید زیرا در این صورت  "ON"حالت 

منجر به بروز تصادف شود. توجه داشته باشید روش درست یدک کشیدن 

بستگی دارد. برای جزئیات بیشتر به  محرکخودرو به نوع گیربکس و سیستم 

 مراجعه کنید. 36-6در صفحه  "یدک کشیدن"بخش 
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 *کروز کنترل

کروز کنترل یک سیستم خودکار برای کنترل سرعت است که سرعت خودرو را در یک 

کیلومتر بر ساعت یا بیشتر فعال 51تواند در سرعت و می داردنگه میثابت اندازه مشخص 

 .شود

 احتیاط 

 کروز خواهید در یک سرعت مشخص رانندگی کنید، برای حفظ ایمنی اگر نمی

 را خاموش کنید. کنترل

 دهد، هنگامی که شرایط رانندگی به شما اجازه راندن در یک سرعت مشخص را نمی

هایی که وزش باد وجود دارد یا کف آن مانند رانندگی در مسیر پر ترافیک، در جاده

های پرشیب، از این سیستم یخ زده، برفی، مرطوب یا لغزنده است یا در جاده

 استفاده نکنید. 

  ،کنید وقتی با سرعت تنظیم شده رانندگی میدر خودروهای با گیربکس دستی

قرار ندهید. در این صورت  "N"بدون گرفتن پدال کالچ روی حالت  دسته دنده را

 کند و ممکن است آسیب ببیند.موتور با دور بسیار باال کار می

 توجه

 کند. تواند سرعت را در سرباالیی و سراشیبی حفظکروز کنترل نمی 

 کند. برای ثابت نگهداشتن سرعت های تند کاهش پیدا میسرعت خودرو در سرباالیی

 در اندازه مورد نظر باید پدال گاز را فشار دهید.

 های تند، سرعت شما بیشتر از اندازه تعیین شده خواهد شد. برای کنترل در سراشیبی

 سرعت تنظیمبا سرعت باید از ترمز استفاده نمائید. در نتیجه رانندگی 

 شود.غیر فعال میشده  

 کلیدهای کروز کنترل

 
A-  کلید"ON OFF".برای روشن و خاموش کردن کنترل سرعت به کار می رود  : 

B-  کلید"COAST SET" برای کاهش دادن سرعت تنظیمی و رسیدن به سرعت دلخواه :

 شود.استفاده می

C-  کلید"ACC RES" تنظیم قبلی استفاده می: برای افزایش سرعت تنظیمی و رسیدن به-

 شود.

D- کلید"CANCEL" باشدمیتنظیم شده با سرعت : برای غیر فعال کردن رانندگی. 

 توجه

 کنید، دقت داشته باشید که کلیدهای های تنظیم سرعت کار میهنگامی که با دکمه

آن را به درستی فشار دهید. اگر دو یا چند کلید را همزمان فشار دهید، ممکن است 

  تنظیمی شما غیر فعال شود.سرعت 
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 سازیفعال

، کلید "ON"در حالت  کلید خاموش/روشن موتوریا  وضعیت سوئیچبا قرار دادن  .0

"ON OFF" (A را فشار دهید تا سیستم کروز کنترل روشن شود. چراغ نمایشگر )

“CRUISE”  شود.روشن می صفحه نمایش پشت آمپردر 

 
 

 

 

 

 توجه

  موتور اگر هنگام انجام عملیات زیر کروز کنترل روشن باشد، این سیستم دفعه بعد که

چنین چراغ نمایشگر بصورت خودکار فعال خواهد شد. هم را روشن کردید

“CRUISE” شود.روشن می 

 ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچبه استثناء [

 قرار دهید. "ACC"یا  "LOCK"در حالت را  وضعیت سوئیچ

 ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

 قرار دهید. ACCیا  OFFرا در حالت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور

 های حافظه برای کروز کنترل ممکن است پاک شود. اگر ولتاژ باتری کافی نباشد داده

شود. نمی موتور روشن روشن کردنهنگام دوباره  CRUISEدر نتیجه المپ نشانگر 

را دوباره فشار دهید تا سیستم کروز  "ON OFF"اگر چنین حالتی اتفاق افتاد کلید 

 کنترل روشن شود.

  



 روشن کردن و رانندگی

4-72 

72 

4 

72 

شتاب بگیرید یا از سرعت خود بکاهید تا به سرعت دلخواه برسید، سپس کلید  .0

"COAST SET" (Bرا هنگامی که چراغ نشانگر )CRUISE   روشن است فشار داده و

 دهد.سپس رها کنید. خودرو در سرعت مورد نظر به رانندگی ادامه می

 
 توجه

  هنگامی که کلید"COAST SET "کنید، سرعت خودرو تنظیم می شود.را رها می 

 افزایش سرعت تنظیم شده

 دو روش برای افزایش سرعت تنظیم شده وجود دارد.

 ACC"کنید، کلید سرعت تنظیم شده رانندگی میهنگامی که در ": ACC RES"کلید 

RES" (C را فشار دهید تا سرعت شما به تدریج افزایش یابد. وقتی به سرعت مورد نظر )

 خود رسیدید، کلید را رها کنید. سرعت کروز جدید شما اکنون تنظیم شده است.

 

 
 0مدت کمتر از ( را به C) "ACC RES"برای افزایش سرعت تنظیمی به مقدار کم، کلید 

دهید، را فشار می "ACC RES"ثانیه فشار دهید و آن را رها سازید. هر بار که کلید 

 کیلومتر بر ساعت باالتر خواهد رفت. 0/0سرعت شما به میزان 

کنید، با استفاده از پدال گاز هنگامی که در سرعت تنظیم شده خود رانندگی میپدال گاز: 

 COAST"به سرعت مورد نظر خود برسید. سپس کلید سرعت خود را افزایش دهید تا 

SET" (B را فشار داده و رها کنید. به محض رها شدن کلید، سرعت در اندازه مورد نظر )

 شود.تنظیم می
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 کاهش سرعت تنظیم شده

 دو روش برای کاهش سرعت تنظیم شده وجود دارد.

کنید، کلید رانندگی میهنگامی که در سرعت تنظیم شده ": COAST SET"کلید 

"COAST SET "(B را فشار دهید تا سرعت شما به تدریج کاهش یابد. وقتی به سرعت )

مورد نظر خود رسیدید، کلید را رها کنید. سرعت کروز جدید شما اکنون تنظیم شده 

 است.

 

 

 

 

 

 
 0را به مدت کمتر از " COAST SET"برای کاهش سرعت تنظیمی به مقدار کم، کلید 

دهید، را فشار می " COAST SET"ثانیه فشار دهید و آن را رها سازید. هر بار که کلید 

 آید.کیلومتر بر ساعت پایین می 0/0سرعت شما به میزان 

کنید، با استفاده از پدال هنگامی که در سرعت تنظیم شده خود رانندگی میپدال ترمز: 

ترمز سرعت خود را کاهش دهید تا به سرعت مورد نظر خود برسید. سپس کلید 

"COAST SET "(B را فشار داده و رها کنید. به محض رها شدن کلید، سرعت در اندازه )

 شود.مورد نظر تنظیم می
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 کم کردن یا باال بردن موقت سرعت

 افزایش موقت سرعت

شه پدال گاز را فشار دهید. هنگامی که پدال را رها سازید به سرعت از پیش همانند همی 

 تنظیم شده خود باز خواهید گشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توجه

  در برخی شرایط رانندگی ممکن است سرعت تنظیم شده غیرفعال شود. اگر چنین

مراجعه کنید و روش تنظیم  00-5در صفحه  "سازیفعال"شرایطی رخ داد، به بخش 

 سرعت را تکرار کنید.

 کاهش موقت سرعت

تا سرعت خود را کاهش دهید. برای بازگشتن به سرعت قبلی،  دادهپدال ترمز را فشار  

در  "ادامه دادن با سرعت تنظیم شده"به بخش  ( را فشار دید.C) "ACC RES"کلید 

 مراجعه نمایید. 00-5صفحه 
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 سازیفعال غیر

 های زیر غیرفعال شود.تواند به روشسرعت تنظیم شده می

  کلید"ON OFF" (A.را فشار دهید تا سیستم کروز کنترل خاموش شود ) 

 کلید"CANCEL" (D.را فشار دهید ) 

 

 

 

 

 

 

 

 .پدال ترمز را فشار دهید 

 
 شود.سرعت تنطیم شده در هر یک از حاالت زیر به طور خودکار غیر فعال می

 .)اگر پدال کالچ را فشار دهید )در خودروهای گیربکس دستی 

  کیلومتر بر ساعت یا بیشتر  06اگر در اثر شیب زیاد و یا دیگر موارد، سرعت تا اندازه

 از سرعت تنظیم شده پائین بیاید.

  کیلوتر بر ساعت یا کمتر شود. 51اگر سرعت شما تا حدود 

  اگر سیستم کنترل پایداری فعال(ASC) ( .در صورت تجهیزشروع به کار کند) 

 مراجعه نمایید. 00-5صفحه  "(ASC)کنترل پایداری فعال "به بخش 
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 اخطار

 گیربکسدر خودروهای مجهز بهCVT  در رغم اینکه قرار دادن دسته دنده علی

هرگز دسته  شود،موجب غیر فعال شدن سرعت تنظیم شده می "N"حالت 

 قرار ندهید. "N"دنده را هنگام رانندگی در موقعیت 

 ممکن است شما ترمز موتور نداشته باشید و تصادف رخ دهد.

 تواند در اثر عوامل زیر غیرفعال شود.همچنین سرعت تنظیم شده می

 ی دور موتور برسد.ی قرمز سنجهموتور باال رود و به ناحیه هنگامی که دور 

 احتیاط 

 چه در باال گفته شد غیر فعال شود، یک سرعت تنظیم شده در حالتی غیر از آن اگر

 اشکال در سیستم به وجود آمده است.

را فشار دهید تا کروز کنترل غیر فعال شود، سپس خودرو را  "ON OFF "دکمه 

 به یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز نشان دهید.

 ادامه دادن با سرعت تنظیم شده

 00-5در صفحه  "غیرفعال کردن"اگر سرعت تنظیم شده تحت شرایطی که در قسمت 

هنگامی که با  "ACC RES"توانید با فشار دادن دکمه گفته شد غیرفعال شد، شما می

کنید به سرعتی که قبالً تنظیم کرده کیلومتر بر ساعت یا بیشتر رانندگی می 51سرعت 

 بودید برگردید.

 

 

 
گردید. در زیر، با فشار دادن کلید به سرعت تنظیمی قبلی خود بر نمیاما تحت شرایط 

 چنین شرایطی روش تنظیم سرعت را دوباره تکرار کنید.

  کلید"ON OFF" .فشار داده شده باشد 

 ]جزء در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[ 

 چرخیده شده باشد. "ACC"یا  "LOCK"های به موقعیت وضعیت سوئیچ

 ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[  

 قرار داده شده باشد. ACCیا  OFFدر موقعیت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتور

  المپ نمایشگر"CRUISE" .خاموش شده باشد 
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 *سنسور دنده عقبسیستم 

این سیستم هنگامی که خودرو را به سمت عقب هدایت می کنید فعال می شود. این 

از سنسور های عقب و کناری برای یافتن موانع احتمالی استفاده می کند و اگر سیستم 

مانعی را در پشت تشخیص داد، از طریق صفحه نمایشگر اطالعات چندگانه و بوقی که 

 .نمایدایجاد می کند، فاصله تقریبی را تا شیء مشخص می

 احتیاط 

 تا جسمی که در کند که فاصله تقریبی به شما کمک می سنسور دنده عقب

هایی در تشخیص موانع پشت سر شما قرار دارد را تخمین بزنید. محدودیت

قابل شناسایی وجود دارد و ممکن است برخی از اشیاء کامالً تشخیص داده 

عقب اتکا نداشته باشید و تا دنده نشوند. بنابراین بیش از حد روی سنسورهای 

 دقت کنید.توانید هنگام حرکت به سمت عقب جایی که می

 خود بررسی نمائید تا از امنیت آن مطمئن شوید.  محیط اطراف را با چشم

 نرانید. سنسور دنده عقبخودرو را تنها با تکیه بر سیستم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدوده تشخیص موانع

چه که در شکل و سنسورهای کناری به آنسنسورهای دنده عقب میدان تحت پوشش 

به عالوه سنسورها قادر به تشخیص اشیاء باریک یا کم  باشد.نشان داده شده محدود می

باشد. بنابراین برای اطمینان چنین اشیائی که نزدیک به سپر عقب هستند نمیارتفاع و هم

کنید بیشتر، محیط اطراف را همانند موقعی که از یک خودروی معمولی استفاده می

 بررسی نمایید.

 و کناریسنسورهای دنده عقب محل 

در وسط سپر  (B) سنسور دنده عقبهای سپر عقب و دو در حاشیه (A)ر کناری دو سنسو

 دارند. قرار
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 میدان تحت پوشش سنسورهای عقب

سنسور دنده توان سیستم کش باشد یا خیر، میبسته به اینکه خودرو مجهز به میله یدک

ای است که کش سیستم به گونهرا به دو حالت تقسیم کرد. در حالت با میله یدک عقب

 گیرد.ابعاد میله را هم برای برخورد نکردن با موانع در نظر می

 کشخودروهای بدون میله یدک

 061(، Aمتری از سنسورهای کناری )سانتی 01میدان تحت پوشش شامل فاصله حدود 

( به Cمتری یا کمتر از سطح زمین )سانتی 01(، B)سنسورهای دنده عقب متری از سانتی

 باشد.( میDمتری از سطح زمین )سانتی 01استثنای 

 
 کشخودروهای با میله یدک

 061(، Aمتری از سنسورهای کناری )سانتی 01میدان تحت پوشش شامل فاصله حدود 

( به Cمتری یا کمتر از سطح زمین )سانتی 01(، B)سنسورهای دنده عقب متری از سانتی

( هم که قابلیت Eی )باشد. محدوده( میDمتری از سطح زمین )سانتی 01استثنای 

 ( از سپر است.Fمتری )سانتی 01سازی ندارد حدود آشکار

 

 
 توجه

 و کناری به سنسورهای دنده عقب ای وارد شود، ممکن است اگر به سپر عقب ضربه

درستی عمل نکنند. خودرو را برای بازرسی به یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز 

 ببرید.

  دهند. اگر موانعی که دقیقاً زیر یا نزدیک به سپر باشند را تشخیص نمیسنسورها

تر از محل نصب شدن سنسورهای کناری یا عقبی باشد، حتی اگر موقعیت موانع پائین

 در ابتدا تشخیص داده شده باشند ممکن است دیگر تشخیص داده نشوند.
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 شش سنسورها به بخش ی تغییر میدان تحت پوبرای اطالعات بیشتر در مورد نحوه

 مراجعه نمایید. 50-5در صفحه  "تغییر میدان تحت پوشش سنسورها"

 احتیاط 

  تحت شرایط زیر به درستی کار نکند. سنسور دنده عقبممکن است سیستم 

 سنسور یا اطراف آن از یخ، برف یا شن و ماسه پوشیده شده باشد. -

 سنسورها یخ زده باشد. -

فراصوتی دریافت کرده باشد. )مانند بوق سایر سیستم از منبع دیگری امواج  -

وسایل نقلیه، صدای موتورسیکلت، ترمز، امواج، ریزش باران، پاشش آب، 

 زنجیر چرخ و ...(

 خودرو به میزان قابل توجه شیب داشته باشد. -

ای ناهموار رانده شود. )با سطح پر از دست انداز، خاکی، تپه خودرو در جاده -

 ن(ماهوری یا پر از گیاها

 خودرو خیلی نزدیک به مانع باشد. -

ای کاغذ یا سایر سنسور یا اطراف آن با دست سائیده شده باشد یا اینکه تکه -

 لوازم جانبی به آن چسبیده شده باشد.

 ممکن است اشیا زیر را تشخیص ندهد: سنسور دنده عقب 

 اشیاء باریک مثل سیم، تور یا طناب. -

 مانند برف. کننداشیائی که امواج صوتی را جذب می -

 اشیائی که دارای زوایای تیز هستند. -

 اشیائی با سطح صاف مثل شیشه. -

 اشیاء کم ارتفاع مانند سنگ جدول. -

 

 توجه

  اگر اغتشاشی از جانب یک منبع فراصوتی به سنسور وارد شود، ممکن است صدای

 تر است به گوش برسد و این نشانه بروز مشکل نیست.بوقی که از حالت معمول خفیف

بعد از برطرف شدن اغتشاش، صدای بوق قطع شده و سیستم به حالت عادی خود بر 

 گردد.می

 چگونگی عملکرد

قرار دهید. اگر سیستم  "R"برای کار کردن با سیستم، دسته دنده را در موقعیت عقب 

شود. برای روشن می "A" سنسور دنده عقبفعال شود، چراغ نمایشگر  سنسور دنده عقب

را بزنید، این سیستم غیر فعال شده و چراغ نمایشگر  ”SONAR“غیر فعال کردن، کلید 

"A" شود.خاموش می 
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 توجه

  فقط هنگامی که دنده در حالت"R"  تواند بوسیله می سنسور دنده عقباست سیستم

 فعال یا غیرفعال شود. SONARکلید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدار برای موانع

اگر مانعی در پشت خودرو وجود داشت، هشداری در صفحه نمایشگر اطالعات چندگانه به 

 شود.آید و صدای بازر )بوق هشدار( بلند مینمایش در می

 
 سنسور گوشه )چپ( -0

 سنسور دنده عقب -0

 سنسور گوشه )راست( -0

 سنسور گوشه

 فاصله تا مانع تناوب صدا/نمایش هشدار

 مترسانتی  01-51حدوداً  متناوب

 سانتی متر 51-01حدوداً  متناوب سریع

 سانتی متر 01کمتر از  ممتد
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 کش()خودروهای با میله یدک سنسور دنده عقب

 فاصله تا مانع تناوب صدا/نمایش هشدار

 سانتی متر 061-51حدوداً  متناوب

 سانتی متر 51-51حدوداً  متناوب سریع

 سانتی متر 51کمتر از  ممتد

 کش()خودروهای بدون میله یدک عقبسنسور دنده 

 فاصله تا مانع تناوب صدا/نمایش هشدار

 سانتی متر 061-011حدوداً  متناوب

 سانتی متر 011-01حدوداً  متناوب سریع

 سانتی متر 01کمتر از  ممتد

 

 احتیاط 

  این فواصل تنها به عنوان یک منبع هستند، فاصله حقیقی ممکن است تحت

 مانند دما، رطوبت یا شکل مانع متفاوت باشد.تاثیر عواملی 

  توجه

  اگر سنسورها اجسام مختلفی را در یک زمان پیدا کرده باشند، صفحه نمایشگر

اند را مشخص اطالعات چندگانه جهت جسمی که هر کدام از سنسورها پیدا کرده

بازر  کند. در هر حال نزدیکترین شیء نسبت به سایر اجسام اولویت دارد و صدایمی

 سازد.  )بوق هشدار( شما را از وجود نزدیکترین مانع مطلع می

های تواند به روشمیدان تحت پوشش سنسورها می: تغییر  میدان تحت پوشش سنسورها

 زیر تغییر کند.

متوقف شد،  "SONAR"هنگامی که عملکرد از طریق کلید : کشخودروهای با میله یدک

را رها کنید. بوق دو دارید و سپس آنثانیه نگه 0ه مدت را فشار داده و ب "SONAR"کلید 

آید که به شما اعالم کند میدان تحت پوشش سنسورها تغییر کرده مرتبه به صدا در می

 است.

متوقف  "SONAR"هنگامی که عملکرد از طریق کلید : کشخودروهای بدون میله یدک

را رها کنید. دارید و سپس آنثانیه نگه 0را فشار داده و به مدت  "SONAR"شد، کلید 

آید که به شما اعالم کند میدان تحت پوشش سنسورها تغییر بوق یک مرتبه به صدا در می

 کرده است.

 توجه

  چنانچه کلید"SONAR"  دارید، میدان تحت پوشش ثانیه نگه 01را بیش از

 سنسورها تغییر نخواهد کرد.

  پس از فشار دادن کلید"SONAR"  بر اساس تنظیمات  نده عقبسنسور دسیستم

 محدوده یافته شده متفاوت عمل خواهد کرد.

 تنظیم در خودروهای بدون میله یدک کش -

شود؛ فعال می سنسور دنده عقببرده شود،  "R"هنگامی که دسته دنده به موقعیت 

 غیر فعال شده باشند. "SONAR"حتی اگر سنسورهای گوشه از طریق کلید 
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 کشمجهز به میله یدکتنظیم در خودروهای  -

غیر فعال شده باشد،  "SONAR"یا فشار دادن کلید  سنسور دنده عقبوقتی سیستم 

قرار گیرد هم  "R"تا موتور خودرو خاموش نشود حتی اگر دنده به حالت عقب 

 کند.سیستم کار نمی

را فشار دهید یا  "SONAR"کلید  سنسور دنده عقببرای ادامه دادن کار با سیستم 

 قرار دهید. "R"را خاموش و مجدداً روشن کنید؛ سپس دنده را در حالت  موتور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنسور دنده عقبنمایش هشدار سیستم 

سنسور روی داده باشد، نمایشگر خرابی سیستم  سنسور دنده عقباگر ایرادی در سیستم 

صدا در می ثانیه به  6زند و بازر )بوق هشدار( برای مدت حدود چشمک می دنده عقب

که صدای بازر )بوق هشدار( قطع شد، نمایشگر به چشمک زدن خود ادامه آید. بعد از این

دهد تا سیستم سنسور به حالت طبیعی خود برگردد. در این حالت خودروی شما باید می

 توسط عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز بازرسی شود.

 
  



 روشن کردن و رانندگی

4-83 

83 

4 

83 

 *دوربین نمای عقب

است که نمای پشت خودرو را در صفحه نمایش سیستم دوربین نمای عقب سیستمی 

 جلو خودرو نمایش می دهد. آیینه( یا در MMCSارتباط چندگانه میتسوبیشی )

 احتیاط 

 کند دوربین نمای عقب خودرو یک سیستم کمکی است که به راننده کمک می

تا نمای پشت خودرو را برای بررسی وجود جسمی در پشت خودرو ببیند. 

دید آن محدود است پس نباید فقط به آن تکیه کنید. لطفاً با وجود میدان 

 استفاده از این سیستم، هنگام استفاده از آن دقت کافی داشته باشید.

  محیط اطراف را خودتان بررسی نمائید تا از امنیت آن مطمئن شوید. خودرو را

 تنها با تکیه بر سیستم دوربین نمای عقب نرانید.

 دوربین نمای عقبدامنه دید 

ود که در شکل نشان داده شده شمیدامنه دید دوربین نمای عقب محدود به فضاهایی 

 تر از سپر عقب را نشان دهد.های خودرو و نواحی پایینتواند کنارهاست. این سیستم نمی

طور چشمی ایمنی محدوده اطراف هنگام حرکت به سمت عقب مطمئن باشید که به

 اید.ردهخودرو را بررسی ک

 

 

 محل دوربین نمای عقب

دوربین نمای عقب در قسمتی نزدیک به دستگیره درب صندوق عقب خودرو نصب شده 

 .است
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 محدوده دید دوربین نمای عقب

 
 

 
 

 

 چگونه از دوربین نمای عقب استفاده کنیم

است و دسته  ONدر موقعیت  وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتورهنگامی که 

طور خودکار در صفحه نمایش دهید، نمای پشت خودرو بهقرار می "R"دنده را در حالت 

جلو خودرو به نمایش در  آیینه( یا داخل MMCSسیستم ارتباط چندگانه میتسوبیشی )

آید. هنگامی که دسته دنده را در هر موقعیت دیگری قرار بدهید، صفحه به موقعیت می

 گشت. قبلی خود برخواهد

 احتیاط 

 تر یا تواند اشیا را نزدیکدوربین نمای عقب یک عدسی مخصوص دارد که می

 شان نشان بدهد.جلوتر از محل واقعی
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 توجه

 جایی که دوربین نمای عقب دارای یک عدسی است، خطوط روی زمین و بین از آن

 فضای پارکینگ ممکن است موازی به نظر نرسند.

  ،دهد ممکن است به سختی دیده شود که تصویری که صفحه نشان میدر شرایط زیر

 غیر طبیعی نیست.

 نور کم )هنگام شب( -

 هنگامی که نور خورشید یا نور خودروهای مقابل مستقیماً به عدسی بتابد. -

  اگر دوربین گرم باشد و سپس بوسیله باران یا کارواش خنک شود، ممکن است بخار

 شود.ول محسوب نمیای غیر معمبگیرد. این پدیده

 شوند. اگر عدسی اگر عدسی کثیف باشد، اجسام در پشت خودرو به درستی دیده نمی

را پاک کنید و اطمینان در اثر نفوذ قطرات آب یا برف یا گل کثیف شده باشد، آن

 حاصل کنید کثیفی به آن نچسبیده باشد.

 خرابی دوربین خواهد شد. ها منجر بهلطفاً به موارد زیر توجه کنید. نادیده گرفتن آن 

 ضربه فیزیکی به دوربین وارد نکنید. -

 برای تمیز کردن دوربین از واکس استفاده نکنید. -

 دوربین را در معرض آب جوش قرار ندهید. -

 دوربین را از جای خود خارج نسازید. -

 

 خطوط مرجع روی صفحه

 شود.( روی صفحه نمایش داده میAخطوط مرجع و سطح بیرونی سپر )

  خط قرمز(B)  متری پشت سپر را نشان می دهد.سانتی 61حدود 

  دو خط سبز(C)  دهند.متری خارج از بدنه خودرو را نشان میسانتی 01حدود 

 ( فاصله را از سپر عقب نشان می0تا  0خطوط متقاطع کوتاه ).دهند 

 
 : تقریبا در لبه سپر عقب0

 مترسانتی 011: حدود 0

 مترسانتی 011: حدود 0
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 توجه

 پذیر نیست. برای اطالعات بیشتر به دفترچه راهنمای تعویض زبان نمایشگر امکان

تغییر نمایش در صفحه "یا  "سیستم ارتباط چندگانه میتسوبیشی"، بخش جداگانه

 مراجعه نمایید. 50-5در صفحه  "جلو: تغییر زبان متن هشدار آیینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سرنشینان، یا موقعیت بد بار یا شرایط سطح جاده نسبت اگر خودرو به دلیل وزن زیاد

به حالت عادی دارای شیب شده باشد، خطوطی که در نمای عقب دوربین نشان داده 

 شوند، با موقعیت واقعی جاده مطابقت ندارند.می

خطوط مرجع برای فاصله و عرض خودرو بر پایه جاده مسطح و هموار در نظر گرفته 

چه که در واقع زیر، اجسام نشان داده شده در صفحه دورتر از آناند. در موارد شده

 رسند.هستند به نظر می

 هنگامی که انتهای خودرو در اثر وزن سرنشینان یا بار پائین آمده باشد. -

 
Aجسم واقعی : 

Bشود.: جسمی که در صفحه نشان داده می 
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 هنگامی که در پشت خودرو یک سرباالیی وجود داشته باشد. -

 
Aجسم واقعی : 

B .جسمی که در صفحه نشان داده می شود : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خطوط مرجع برای فاصله و عرض خودرو بر پایه یک سطح افقی مانند یک جاده

اند. بنابراین ممکن است یک جسمی که دارای مسطح و هموار در نظر گرفته شده

از این دوربین به برآمدگی باشد در صفحه نمایش متفاوت با موقعیت واقعیش باشد. 

 عنوان راهنما در تخمین فاصله اجسام استفاده نکنید.

نشان  Aو سپس نقطه  Cنزدیکترین نقطه، بعد نقطه  Bمثال: در صفحه نمایش نقطه 

در C باشند و نقطه تراز میاز نظر فاصله هم Aو B که نقاط شوند. در حالیداده می

 فاصله دورتری نسبت به آنان قرار دارد.
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 جلو آیینهتغییر نمایش در صفحه 

 توان خاموش کرد و زبان پیغام هشدار صفحه را تغییر داد.جلو را می آیینهصفحه نمایش 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم حالت بدون نمایشگر موقت

طور موقت را هنگامی که تصویر در نمایشگر وجود دارد فشار دهید، تصویر به 0اگر کلید 

 شود.حذف می

 به حالت نمایش، کلید را دوباره فشار بدهید یا مراحل زیر را انجام دهید. برای برگشتن

 ]جزء در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

را در قرار دادید، آن "ACC"یا  "LOCK"را در موقعیت وضعیت سوئیچکه بعد از این

 قرار دهید. ONموقعیت 

 ]سوئیچدر خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون [

را در قرار دادید، آن OFFرا در موقعیت  وضعیت کلید خاموش/روشن موتورکه بعد از این

 قرار دهید. ONموقعیت 
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 تنظیم دائمی حالت بدون نمایشگر 

را در  وضعیت کلید خاموش/روشن موتوریا  "ON"در حالت را  وضعیت سوئیچ -0

 قرار دهید. ONموقعیت 

 احتیاط 

  این مراحل را هنگامی که موتور روشن است  انجام ندهیدبرای ایمنی بیشتر. 

 قرار دهید. "R"دسته دنده را در موقعیت  -0

 ثانیه نگه دارید. 06را به مدت ( را فشار دهید و آن0کلید ) -0

شود. وقتی که ( روشن می0دهید نمایشگر نارنجی رنگ )هنگامی که کلید را فشار می

 شود.میدائمی ایشگر تصویر محو شود، تنظیم حالت بدون نم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3تغییر زبان متن هشدار )

را در  وضعیت کلید خاموش/روشن موتوریا  "ON"در حالت را  وضعیت سوئیچ -0

 قرار دهید. ONموقعیت 

 احتیاط 

 برای ایمنی بیشتر این مراحل را هنگامی که موتور روشن است  انجام ندهید. 

 قرار دهید. "R"دنده را در موقعیت  -0

ثانیه  00الی  0را به مدت را برای ورود به حالت زبان انتخابی فشار دهید و آن 0کلید  -0

 نگه دارید.

-کلید را آن شود.( روشن می0شود و کلید سبزرنگ )در این حالت تصویر نمایان می

 قدر فشار دهید تا زبان مورد نظر ظاهر شود.

کند. وقتی که متن هشدار چشمک زد، دهید زبان تغییر میهر بار که کلید را فشار می -5

 تنظیم کامل شده است.
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 حمل بار

 نکاتی در مورد حمل بار

 احتیاط 

  هنگام حمل بار یا چمدان مراقب باشید که بار باالتر از ارتفاع صندلی قرار

جا نشود. سد ای قرار دهید که هنگام حرکت خودرو جابهنگیرد. بار را به گونه

چنین پرت شدن وسایل در کابین سرنشینان هنگام شدن دید عقب و هم

 ترمزهای ناگهانی ممکن است به بروز تصادفات جدی و جرح ختم گردد.

 های سنگین را در جلوی خودرو قرار دهید. اگر بار در پشت بارها یا چمدان

 خودرو خیلی سنگین باشد ممکن است سیستم فرمان خودرو ناپایدار گردد.

 نصب بار بند

 احتیاط 

  ًاز باربندی که کامالً متناسب با خودروی شماست استفاده نمایید. بار را مستقیما

 روی سقف خودرو قرار ندهید.

 ی راهنما که همراه باربند است مراجعه نمایید.برای نصب به دفترچه

  هنگام نصب کردن/برداشتن باربند یا هنگام قراردادن/برداشتن بار، مراقب

 مشخص فشار وارد نکنید. باشید به یک نقطه

برحسب اینکه به چه نقطه ای فشار وارد می شود، ممکن است در سقف خودرو 

 فرورفتگی ایجاد شود.

 

 

 توجه

 هایش شکل شود از باربند اصل میتسوبیشی استفاده نمایید، چون پایهتوصیه می

میتسوبیشی شود با یک عاملیت مجاز خاصی دارند. برای جزئیات بیشتر، توصیه می

 موتورز مشورت نمایید.

 های نصب باربندپایه

( زیر پوشش Aهای )( استفاده نمایید. پایهAکنید، از پایه )هنگامی که باربند را نصب می

(B.قرار دارند ) 

 
 نصب باربند

 را بردارید.( را به سمت جلوی خودرو بلغزانید تا بتوانید آنBهای )هرکدام از پوشش
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 هاروکشنصب مجدد 

 ( در سقف قرار گیرد.Dوجود دارد که باید در شکاف ) (C)ای زیر هر روکش، زائده -0

 را در جای خود قرار دهید.( را به سمت عقب خودرو بلغزانید تا آنBروکش ) -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکاتی در مورد باربند

 احتیاط 

 .اطمینان حاصل کنید که وزن بار بیشتر از حداکثر بار مجاز سقف نباشد 

 اگر از حداکثر بار مجاز تجاوز کنید، ممکن است به خودرو آسیب وارد شود.

عالوه وزن باری که باشد )وزن باربند بهمیزان بار برابر حداکثر بار مجاز سقف می

 شود(.روی باربند قرار داده می

 مراجعه نمایید. 9-9صفحه  "حداکثر بار سقف"برای یک مقدار مشخص، به 

 

  



 روشن کردن و رانندگی

4-92 

92 

4 

92 

 

 احتیاط 

 کنید، لطفاً آهسته رانندگی کنید و از هنگامی که بار را روی باربند حمل می

 یدن با سرعت زیاد بپرهیزید.چهای ناگهانی مانند ترمزهای سریع یا پیتکان

تر ای که بارهای سنگینصورت هموار بگونهبند و بهعالوه بار را در یک ترکبه

اشیائی را که عرضی بیشتر از عرض اند، قرار دهید. در پایین قرار داده شده

 باربند دارند را حمل نکنید.

کند و روی کنترل اضافه شدن وزن به سقف خودرو، مرکز ثقل آن را بیشتر می

 گذارد.خودرو تاثیر می

در نتیجه خطا در رانندگی و مانورهای اضطراری ممکن است به از دست رفتن 

 کنترل خودرو و تصادف منتهی شود.

 ندگی و پس از طی کردن مسافتی کوتاه، بار را بررسی نموده تا از قبل از ران

 محکم بسته شدن آن به باربند اطمینان حاصل نمائید. 

 در هنگام رانندگی نیز بطور متناوب از ایمن ماندن بار اطمینان حاصل نمایید.

 توجه

 صرف برای جلوگیری از ایجاد صدای ناشی از باد هنگام رانندگی و صرفه جویی در م

 کنید بردارید.سوخت، باربند را هنگامی که از آن استفاده نمی

 .باربند را قبل از بردن خودرو به کارواش خودکار بردارید 

  هنگام بستن باربند، فاصله کافی را برای باز و بسته شدن درب پشت خودرو درنظر

 بگیرید.

 یدک کشیدن تریلر

با تمام مقررات مربوطه برای یدک کشیده خواهید یک تریلر را که مطابق هنگامی که می

شدن به خودروی خود نصب کنید، با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت 

 نمائید.

مقررات مربوطه برای یدک کشیدن تریلر بین کشورهای مختلف، متفاوت است. توصیه 

 شود در هر منطقه از قوانین مربوط به آن منطقه پیروی نمائید.می

 احتیاط 

 !خطر تصادف 

 های میتسوبیشی موتورز بسته شود.کش باید مطابق با دستورالعملمیله یدک

 حداکثر وزن قابل یدک کشیده شدن همراه با ترمز و حداکثر وزن دماغه تریلر

هرگز از حداکثر وزن قابل یدک کشیده شدن همراه با ترمز و حداکثر وزن دماغه تریلر که 

مراجعه  0-0نوشته شده است تجاوز ننمائید )به صفحه در دفترچه راهنما مشخصات 

 0111کنید که ارتفاعی بیشتر از اگر با یدک کشیدن تریلر در محلی رانندگی می کنید(.

درصد از وزن  01متر باالتر از سطح دریا  0111متر باالتر از سطح دریا دارد، به ازای هر 

 شود.کاهش فشار در اثر ارتفاع کم میزیرا خروجی موتور به دلیل  ،بکاهیدناخالص خودرو 

 کشهای میله یدکمشخصه

 کش ببینید.( به میله یدکAجدول صفحه بعد را برای بستن نقطه )
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50136  mm 0 

500  mm 0 

0536  mm 0 

06  mm 5 

001  mm 6 

0036  mm 0 

61  mm 0 

60  mm 5 

505  mm (در شرایط وزن جدول ) 0 

mm 001   تاmm 055 (در شرایط بارگیری) 01 

550  mm 00 

550  mm 00 

506  mm 00 

60636  mm 05 

 توجه

  تواند بر اساس وزن بار تغییر کند.می 00مقدار ردیف 

 نکاتی برای کار با خودرو

  برای جلوگیری از سرخوردن کالچ، )خودروهای گیربکس دستی( هنگام روشن کردن

 را از حدی که نیاز است باالتر نبرید. خودرو، دور موتور

  کیلومتر بر  011در هنگام یدک کشیدن، اطمینان حاصل کنید که سرعت خودرو از

 شود در مواردی که حد مجاز برای سرعت باکند. توصیه میساعت تجاوز نمی

 کیلومتر بر ساعت است، از قانون پیروی نمایید. 011تر از تریلر پایین

 شود ابتدا پدال ترمز را از ضربه وارد شدن هنگام ترمز گرفتن، توصیه میگیری برای پیش

 به نرمی فشار داده سپس فشار بیشتری به آن وارد کنید.

  ترسنگینبرای استفاده کامل از ترمز موتور هنگام پایین آمدن از یک سرپایینی، از دنده 

 استفاده کنید.

  CVTگیربکس اقدامات احتیاطی بیشتر در خودروهای مجهز به 

استفاده کنید. از حالت اسپرت در  "D"های پایین از موقعیت دنده در سراشیبی یا سرعت

مناطق کوهستانی استفاده کنید تا استفاده بهتری از ترمز موتور کرده و به سیستم ترمز 

کمک کرده باشید. به هر حال توجه داشته باشید که سرعت از مقدار حداکثر برای دنده 

 انتخاب شده تجاوز نکند. 

 جوش آوردن

آید. اگر خودروی شما در سیستم به وجود میاین حالت به علت وقوع عیب مکانیکی 

تواند در اثر شل شدن را متوقف کرده و مورد بررسی قرار دهید. مشکل میجوش آورد، آن

کننده آب، پارگی تسمه، خرابی در رادیاتور یا کم شدن سطح خنکیا خراب شدن پمپ

ل مکانیکی دیگری دارد رادیاتور باشد. اگر در این موارد مشکلی وجود نداشت، احتماالً دالی

 که باید در مراکز خدمات توسط متخصص بررسی شود. 

 احتیاط 

 جوش "ی مرجع بخش اگر موتور جوش آورد پیش از هرگونه اقدامی به دفترچه

 مراجعه کنید. "های اضطراریموقعیت"بخش  "آوردن موتور
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 احتیاط 

  گیربکس در خودروهای مجهز بهCVT   دهنده این نشان نمایشگر هشدار

 باالست.  CVTگیربکس است که دمای سیال 

 شود مراجعه کرده و موارد الزم را رعایت نمایید.ای که مرجع داده میبه صفحه

 43-4در صفحه  "مشکلی پیش آید  CVTگیربکس هنگامی که در "به بخش 

 مراجعه کنید.
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 حلراه علت 2نمایشگر نوع  1نمایشگر نوع 

- 

 

  برخورد  کاهش دهندهنقص عملکردی در سیستم

 ( وجود دارد.FCMاز جلو )

 جهت چک سیستم مراجعه کنیدکنیم که توصیه می. 

در صفحه  “ FCM سیستم عملکرد ترمزگیری“به بخش 

 مراجعه کنید. 75-6
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 حلراه علت 2وع نمایشگر ن 1نمایشگر نوع 

- 

 

  برخورد  کاهش دهندهسیستم عملکرد ترمزگیری

 فعال شده است. (FCMاز جلو )
در صفحه  “ FCM سیستم عملکرد ترمزگیری“به بخش 

 مراجعه کنید. 75-6

- 

 

  کاهش دهندهسیستم ( برخورد از جلوFCM به )

باشد. این طور موقت در دسترس نمیدالیلی به

 شود.وب نمیمورد نقص عملکرد محس

- 

 

  رانندگیسیستم هشدار ( بین خطوطLDW  )

تشخیص داده است که خودرو از خطوط جاده 

 باشد.عبور کرده است یا در حال عبور از آن می

 “(LDWبین خطوط ) رانندگیسیستم هشدار “به بخش 

 مراجعه کنید. 6-66در صفحه 

- 

 

  بین رانندگینقص عملکردی در سیستم هشدار 

 ( وجود دارد.LDWخطوط )

 کنیم که سیستم را بررسی کنید. به بخش توصیه می

در صفحه  ”به دلیل نقص عملکرد LDW شدن غیرفعال“

 مراجعه کنید. 66-6
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 حلراه علت 2نمایشگر نوع  1نمایشگر نوع 

- 

 

 .سنسور دچار نقص عملکرد شده است 

 رت مشوعاملیت مجاز شرکت آرین کنیم که با توصیه می

 نید.ک

: (FCMبرخورد از جلو ) کاهش دهندهسیستم “به بخش 

 مراجعه کنید. 6-61صفحه  در ”هشدارهای سیستم

( : LDWبین خطوط ) رانندگیسیستم هشدار “به بخش 

 مراجعه کنید. 6-66صفحه  در ”هشدار سیستم

( : AHBسیستم چراغ نور باال خودکار )“به بخش 

 کنید.مراجعه  7-76صفحه  در ”هشدارهای سیستم

- 

 

  کاهش دهندهسیستم ( برخورد از جلوFCM ،)

( و LDWبین خطوط ) رانندگیهشدار  سیستم

( به دلیل زیاد یا AHBباالی خودکار )نور چراغ 

طور موقت به بودن بیش از حد دمای سنسورکم 

 باشند.در دسترس نمی

  ،پس از رسیدن دمای سنسور به محدوده موردنظر

بازخواهد عادی حالت عملکرد طور خودکار به سیستم به

 گشت.

(: FCMبرخورد از جلو ) کاهش دهندهسیستم “به بخش 

 مراجعه کنید. 6-61صفحه  در ”هشدارهای سیستم

( : LDWبین خطوط ) رانندگیسیستم هشدار “به بخش 

 مراجعه کنید. 6-66صفحه  در ”هشدار سیستم

( : AHBسیستم چراغ نور باال خودکار )“به بخش 

 مراجعه کنید. 7-76صفحه  در ”یستمهشدارهای س

- 

 

  سنسور به دلیل شرایطی مانند چسبیدن مواد

طور سنسور بهسطح شیشه جلوی خارجی به 

باشد. این موارد نقص موقت در دسترس نمی

 شود.عملکرد محسوب نمی

(: FCMبرخورد از جلو ) کاهش دهندهسیستم “به بخش 

 ید.مراجعه کن 6-61صفحه  در ”هشدارهای سیستم

( : LDWبین خطوط ) رانندگیسیستم هشدار “به بخش 

 مراجعه کنید. 6-66صفحه  در ”هشدار سیستم

( : AHBسیستم چراغ نور باال خودکار )“به بخش 

 مراجعه کنید. 7-76صفحه  در ”هشدارهای سیستم
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 حلراه علت 2نمایشگر نوع  1نمایشگر نوع 

- 

 

 ی نقص عملکردی در سیستم چراغ نور باال

 ( وجود دارد.AHBخودکار )

 عاملیت مجاز شرکت آرین موتورکنیم که با توصیه می 

 مشورت کنید.

( : AHBسیستم چراغ نور باال خودکار )“به بخش 

 مراجعه کنید. 7-76در صفحه  ”هشدارهای سیستم

 

 

 توجه

 د کهدر نظر داشته باشی. نیز فعال شده باشدآن سیستم بر روی نمایشگر اطالعات وضعیت عملکرد نشانگر ها، اطمینان حاصل کنید که هنگام کارکردن هرکدام از سیستم 

 باشد.عملکرد نشان داده نشود، حتی اگر سیستم درحال دیگر شدن پیغام هشدار،  فعالوضعیت عملکرد سیستم بالفاصله پس از نشانگر ممکن است 
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 توجه

 یا   ، در وضعیت   هااگر کلید چراغ

“AUTO”  روشن  عقبهای چراغ داشته باشدقرار

 عنوانرانندگی در روز به  هایچراغ شده و

 د.نشوروشن می)موقعیت( های کوچک چراغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 *( AHBچراغ نور باالی خودکار )
 

در  های جلوی خودروینور چراغ( Aکه سنسور )هنگامی

های عقب نور چراغحال نزدیک شدن در مسیر روبرو، 

را تشخیص دهد های خیابان یا نور چراغویی خودروی جل

باال به حالت نور پایین نور به صورت اتوماتیک از حالت 

 دهد.تغییر وضعیت می

در مورد سیستم نور باالی برای کسب اطالعات بیشتر 

سیستم نور باالی  عملکرد سنسور“ خودکار به بخش

 .مراجعه فرمایید 6-66در صفحه  ”خودکار

 

 

 

 

 

 

 
 

 هشدار

  نور چراغ جلو )نور باال یا نور پایین( ممکن است در

طور خودکار تغییر نکند. تغییر شرایط خاصی به

دستی با توجه به  صورتبه حالت نور چراغ جلو 

 به عهده راننده خواهد بود. شرایط رانندگی

کلید چراغ جلو )تغییر نور باال و نور “به بخش 

 مراجعه کنید. 7-76در صفحه  ”پایین(
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 (AHBنحوه استفاده از چراغ نور باالی خودکار )
 

که موتور روشن است، کلید چراغ را به وضعیت    هنگامی .1

 بچرخانید. AUTOیا  

 

 توجه

  که کلید چراغ در وضعیت هنگامیاگرAUTO 

باشند، چراغ های جلو روشن میقرار دارد، چراغ

 کند.( کار میAHBنور باالی خودکار )

 

 ( را فشار دهید.AHBنور باالی خودکار )کلید چراغ  .2

 

 
 

 

 

 

 

( فعال شده و نشانگر آن AHBچراغ نور باالی خودکار )

روشن خواهد شد. اگر کلید چراغ نور باالی خودکار 

(AHB مجدداً فشار داده شود، چراغ نورباالی خودکار )

(AHB.غیرفعال شده و نشانگر آن خاموش خواهد شد ) 

 

 
 

 توجه

 حتی اگر چر( اغ نور باالی خودکارAHB فعال )

توانید حالت نور چراغ جلو )نور باال یا نور باشد می

 طور دستی تغییر دهید.پایین( را به

)تغییر نور باال و نور  کلید چراغ جلو“به بخش 

 مراجعه کنید. 7-76در صفحه  "پایین(

طور دستی حرکت داده شود، به کلید چراغ جلواگر 

( غیرفعال شده و AHBدکار )چراغ نور باالی خو

تغییر “به بخش  نشانگر آن خاموش خواهد شد.

 مراجعه کنید. 7-76در صفحه  ”حالت دستی

 را به آرامی حرکت دهید کلید چراغ جلو که هنگامی

(، چراغ ایجلو لحظههای چراغ)برای روشن کردن 

 شود.( غیرفعال نمیAHBنور باالی خودکار )

 

  تغییر حالت دستی 

 ر حالت به نور پایینتغیی

 دسته راهنما را به سمت خودتان بکشید. .1

( خاموش AHBنشانگر چراغ نور باالی خودکار ) .2

 خواهد شد.

با فشردن مجدد کلید چراغ نور باالی خودکار  .6

(AHB.این سیستم فعال خواهد شد  ،) 

 

 تغییر حالت به نور باال

 دسته راهنما را به سمت خودتان بکشید. .1

( خاموش AHBباالی خودکار ) نشانگر چراغ نور .2

 شود.خواهد شد و نشانگر چراغ نور باال روشن می

با فشردن مجدد کلید چراغ نور باالی خودکار  .6

(AHB.این سیستم فعال خواهد شد  ،) 

 

 شرایط تغییر حالت خودکار
 

که تمام شرایط زیر فراهم باشد، چراغ نور باال هنگامی

 شود :روشن می

 کیلومتر بر ساعت شود. 61ز سرعت خودرو بیشتر ا 

 روی خودرو تاریک باشد.مسیر روبه 

  در مسیر )در حال نزدیک شدن( خودرویی در جلو یا

های کدام از چراغرو وجود نداشته باشد، یا هیچروب

 ها روشن نباشند.بیرونی آن
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نور  به جلوشرایط زیر فراهم باشد، چراغ  یکی ازکه هنگامی

 .هددتغییر وضعیت میپایین 

  باشدکیلومتر بر ساعت  61از  کمترسرعت خودرو. 

 روی خودرو روشن باشد.مسیر روب 

  یا  ییهای بیرونی خودروی جلویکی از چراغحداقل

 رو روشن باشد.در مسیر روبخودروی موجود 
 

 توجه
  ر باال وهای جلو از نرایط زیر چراغشممکن است در

 به نور پایین تغییر وضعیت ندهند :

 در مسیر خودروی موجود یا  ییوخودروی جل
های جاده، پیچ جاده، ناهمواری به دلیلرو روب

رختان اطراف تابلوهای راهنمایی و رانندگی، د
جاده یا سایر موارد به درستی توسط سنسورها 

 .تشخیص داده نشود

  با دید جاده باشد و پیچ  بر سرخودروی شما
رو مسیر روبموجود در نامناسب از کنار خودروی 

 ور کند.عب

 خودروی شما عبور کنداز جلوی  یخودروی دیگر 
 .)مثالً در تقاطع(

 د )مانن نورانی یا بازتاب دهنده نورکه جسم هنگامی
تابلوهای راهنمایی و رانندگی، های جاده، چراغ

در مسیر وجود تابلوهای تبلیغاتی یا سایر موارد( 
های جلو در حالت ، ممکن است چراغداشته باشد

بمانند )یا از نور باال به نور پایین تغییر  نور پایین
 کنند(

  هر کدام از عوامل زیر ممکن است بر زمانبندی
 تغییر حالت نور چراغ جلو تاثیر بگذارند :

 های بیرونی خودروی میزان روشنایی چراغ
 رومسیر روبموجود در یا خودروی  ییجلو

  یا  ییمسیر یا جهت حرکت خودروی جلونوع
 رومسیر روب موجود درخودروی 

 

 توجه

  فقط چراغ بیرونی سمت چپ یا راست خودروی

رو روشن مسیر روبموجود در یا خودروی  ییجلو

 باشد.

 در مسیروسیله موجود یا  ییوسیله نقلیه جلو 

 رو، موتورسیکلت باشد.روب

 )شرایط جاده )شیب جاده، پیچ جاده، سطح جاده 

  بار موجود در خودرویا تعداد سرنشینان 

  سیستم( چراغ نور باالی خودکارAHB ) با تشخیص

اطراف و جلوی خودرو، شرایط محیطی را  نورمنابع 

که حالت نور چراغ جلو سنجد. بنابراین هنگامیمی

ممکن  ، در این مواقعکندطور خودکار تغییر میبه

 است احساس کنید مشکلی وجود دارد.

  این سیستم ممکن است وسایل نقلیه سبک مانند

 تشخیص ندهد. دوچرخه را

 این سیستم ممکن است در برخی موارد به علت 

تشخیص درستی نداشته باشد و  شدت نور بیرون

نور چراغ جلو باعث ایجاد مشکل در دید رانندگان 

. در چنین شرایطی باید نور چراغ جلو را دیگر شود

 طور دستی تغییر دهید.به

  شرایط جوی نامناسب )باران شدید، مه، برف یا

 شن(طوفان 

 .شیشه جلو کثیف شده یا بخار گرفته باشد 

 .شیشه جلو ترک برداشته یا شکسته باشد 

 .سنسور کثیف شده یا تغییر شکل داده باشد 

 های جلو یا عقب در اطراف مشابه با چراغ ینور

  خودرو وجود داشته باشد.

 

 

 توجه
 در خودروی موجود یا  ییهای خودروی جلوچراغ

د، کثیف باشد یا جهت و رو روشن نباشمسیر روب
مناسب ناطور ها بهارتفاع نور چراغ جلوی آن

 تنظیم شده باشد.

 .محیط اطراف خودرو مداوم تاریک و روشن شود 

 رانندگی بر روی سطوح ناهموار 

 رانندگی در جاده پرپیچ و خم 

 ای مانند تابلوهای تبلیغاتی یا آینه،جسم بازتابنده 
 دهد.خودرو را بازتاب چراغ جلوی نور 

 یا خودروی  ییکه نور چراغ خودروی جلوهنگامی
های دیگر رو با نور چراغروبموجود در مسیر 

 شود.ترکیب می

 مانند محفظه بار کامیون( عقب خودروی جلو( ،
 کند. را منعکس کندنور شدیدی 

  چراغ جلوی خودروی شما کثیف یا شکسته شده
 باشد.

 کشی، خودرویبه دلیل پنچر شدن تایر یا یدک 
 .خم شودشما 

  هشدارهای “پیغام هشدار روشن شود )به بخش
 مراجعه کنید( 7-76در صفحه  ”سیستم

  اقدامات احتیاطی زیر را برای حفظ شرایط عملکرد

 مناسب رعایت کنید :

 .اقدام به جدا کردن سنسور نکنید 

 .برچسبی بر روی شیشه جلو و کنار سنسور نچسبانید 

 خودرو  از قراردادن بار بیش از حد داخل
 خودداری کنید.

 .تغییراتی در خودرو ایجاد نکنید 

  هنگام تعویض شیشه جلو از قطعات اصلی شرکت

 خودروسازی میتسوبیشی موتورز استفاده کنید.
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 هشدارهای سیستم
 

وجود آید، براساس نوع مشکل اگر مشکلی در سیستم به

 های هشدار زیر روشن خواهند شد.موجود، پیغام

 یستم چراغ نور باالی خودکار غیرفعال شدن س

(AHBبه دلیل نقص عملکرد )  

در سیستم تشخیص داده شود، پیغام هشدار زیر  نقصیاگر 

( AHBروشن شده و سیستم چراغ نور باالی خودکار )

 طور خودکار خاموش خواهد شد.به

یا قراردادن  LOCKاگر پس از قراردادن سوئیچ در وضعیت 

ها در سپس قرار دادن آنو  OFF دکمه استارت در حالت 

، باز هم پیغام هشدار روشن باقی ماند، با ONوضعیت 

 تماس بگیرید.عاملیت مجاز شرکت آرین موتور 

( دچار AHBکه سیستم چراغ نور باالی خودکار )هنگامی[

 ]شود، پیغام هشدار فعال مینقص عملکرد شده است

 
پیغام  که سنسور دچار نقص عملکرد شده استهنگامی[

 ]شودزیر فعال می

 

 

 
 

 توجه

  هنگامی که خودرو در معرض نور شدید خورشید

های شده است، اگر دمای سنسور یا قسمت کپار

اطراف آن بسیار زیاد شود، ممکن است پیغام هشدار 

“AHB SERVICE REQUIRED" ( سیستم

AHB .نیاز به بررسی دارد( نمایش داده شود 

یا  دمای سنسور رسیدناگر حتی پس از 

به محدوده عملکردی های اطراف آن قسمت

باز هم پیغام هشدار روشن باقی ماند، با مناسب، 

 تماس بگیرید.عاملیت مجاز شرکت آرین موتور 

 

 باشد.سنسور بسیار داغ یا سرد می 

دمای سنسور باال یا بیش از حد پایین باشد، سیستم اگر 

نمایش پیغام هشدار زیر  شود وطور موقت غیرفعال میبه

 خواهد شد. داده

مناسب عملکردی که دمای سنسور به محدوده پس از آن

 طور خودکار فعال خواهد شد.رسید، سیستم به

اگر پس از مدتی، پیغام هشدار خاموش نشد، احتمال نقص 

( وجود دارد. AHBعملکرد سیستم چراغ نور باالی خودکار )

ت شرکعاملیت مجاز سیستم با  بررسیدر این حالت، برای 

 تماس بگیرید.آرین موتور 

 

 
 .شیشه جلو کثیف است 

( تشخیص دهد AHBاگر سیستم چراغ نور باالی خودکار )

که عملکرد آن کاهش یافته است، پیغام هشدار روشن 

 دهد کهخواهد شد. این مورد هنگامی رخ می

  اجسام خارجی مانند گردوخاک، برف یا یخ بر روی

 د.ور چسبیده باشنشیشه جلو و قسمت قرارگیری سنس

  مانند باران، برف، طوفان شن  نامناسبدر شرایط جوی

 و غیره.

 رو بر مسیر روبموجود در یا خودروی  ییخودروی جلو

 روی سنسور آب، برف یا گردوخاک بپاشند.

با برگشتن عملکرد سنسور به حالت عادی، سیستم چراغ 

 د داد.( به کار خود ادامه خواهAHBنور باالی خودکار )

گر پس از مدتی، پیغام هشدار خاموش نشد، احتمال نقص ا

( وجود دارد. AHBعملکرد سیستم چراغ نور باالی خودکار )

عاملیت مجاز شرکت سیستم با  بررسیدر این حالت، برای 

 تماس بگیرید.آرین موتور 
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 *( FCMبرخورد از جلو ) کاهش دهندهسیستم 

 

( از سنسور FCM) برخورد از جلو کاهش دهندهسیستم 

(A برای تعیین فاصله و سرعت نسبی ) و  جلوییخودرو تا

که خودروی شما به کند. هنگامیعابر پیاده استفاده می

و  شدن استنزدیک در حال خودروی دیگر یا عابر پیاده 

FCM سیستم این دهد، احتمال برخورد را تشخیص می

شدار هشدار صوتی و تصویری ایجاد خواهد کرد )عملکرد ه

 دهدترمز را افزایش میمدار برخورد از جلو(، فشار روغن 

پدال ترمز  اگرو همچنین  )عملکرد هشدار برخورد از جلو(

، سیستم کمکی نیروی ترمز را فعال داده شده باشدفشار 

تا از برخورد جلوگیری  (FCM)عملکرد ترمز کمکی  کندمی

 شود.
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سیستم  این د، که احتمال برخورد افزایش یابهنگامی

تا راننده را به ترمزگیری  کندفعال میپیش را ترمزکمکی 

ترغیب کند. اگر سیستم تشخیص دهد که وقوع برخورد 

را ( FCM)عملکرد ترمزگیری نزدیک است، ترمز اضطراری 

های حاصل از برخورد را کاهش دهد کند تا آسیباعمال می

، ی خودکاریا از وقوع برخورد جلوگیری کند. حین ترمزگیر

 شوند.های ترمز روشن میچراغ

 

 

 هشدار

 باشد. به عهده راننده می کردن رانندگی ایمن

FCM های سیستمی است که تا حدامکان آسیب

دهد یا از وقوع حاصل از برخورد را کاهش می

 کند.جلوگیری میدر حد امکان برخورد 

رو به این سیستم کمبود دقت راننده به مسیر پیش

دید مسدود شدن محدوده احتیاطی و یا یدلیل ب

 کند.راننده به دلیل باران و مه را جبران نمی

گاه جایگزینی برای ایمنی و دقت این سیستم هیچ

باشد. همواره آماده باشید تا در رانندگی نمی

 ترمزگیری را انجام دهید.

 سیستم FCM  تا حدامکان از وقوع برخورد از جلو

 حال تاثیر عملکرد آن بنابر . با اینکندجلوگیری می

شرایط و موقعیت موجود مانند شرایط رانندگی، 

شرایط جاده و عملکردهای چرخش غربیلک فرمان، 

باشد. افزایش سرعت و ترمزگیری متفاوت می

بنابراین عملکرد این سیستم همواره یکسان 

 باشد.نمی

، تمام استاگر خودرو در خطر وقوع برخورد 

پدال محکم نند فشاردادن اقدامات احتیاطی ما

نظر از فعال بودن یا نبودن سیستم را ترمز، صرف

 انجام دهید.

  سیستم کردن عملکرد تستاقدام به FCM  .نکنید

تواند منجر به وقوع در شرایط خاص، این کار می

 حادثه و صدمات شدید یا مرگ شود.

 

 عملکرد هشدار برخورد از جلو
 

ال برخورد با خودروی تشخیص دهد که احتماگر سیستم 

پیاده وجود دارد، این عملکرد با هشدارهای جلو یا عابر 

 سازد.صوتی و تصویری شما را از خطر مطلع می

که این عملکرد فعال شود، همزمان بوق هشدار به هنگامی

 زند.چشمک می آید و نشانگر صدا درمی

 
های زیر عمل عملکرد هشدار برخورد از جلو در سرعت

 د :کنمی

  کیلومتر بر  161الی  17خودرو : تقریبًا  برخورد بادر

 ساعت

  کیلومتر  67الی  5عابر پیاده :تقریباً  برخورد بادر

 برساعت
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 احتیاط        

  در شرایط خاصی ممکن است هشدار صوتی کار

نکند یا صدای کمی داشته باشد. بیش از حد به این 

 ما در معرضسیستم متکی نباشید. اگر خودروی ش

، تمام اقدامات احتیاطی داردخطر برخورد قرار 

پدال ترمز، صرف نظر از محکم مانند فشار دادن 

 فعال بودن یا نبودن سیستم را انجام دهید.

 

 FCMترمز مدار روغن فشار عملکرد افزایش 
 

اگر سیستم تشخیص دهد که احتمال وقوع برخورد با 

رد، این عملکرد باعث خودروی جلو یا عابر پیاده وجود دا

مپ پسیستم ترمز  به مدارشود که روغن ترمز بیشتری می

شود تا ترمزها به فشار دادن پدال ترمز، پاسخگویی 

 سریعتری داشته باشند.

 کند:های زیر عمل میاین عملکرد در سرعت

  کیلومتر بر ساعت. 01الی  7خودرو: تقریباً برخورد با در 

  کیلومتر بر  67الی  7تقریباً عابر پیاده:  برخورد بادر

 ساعت.

 

 FCMعملکرد ترمز کمکی 
 

اگر سیستم تشخیص دهد که احتمال وقوع برخورد با 

 خودروی جلو یا عابر پیاده وجود دارد،

 

 

کرد کند. عملکمکی را فعال می ترمزبالفاصله این عملکرد، 

 کند:های زیر عمل میدر سرعت FCMترمز کمکی 

  کیلومتر بر  01الی  17: تقریباً خودرو برخورد بادر

 ساعت.

  کیلومتر بر  67الی  17عابر پیاده: تقریباً  برخورد بادر

 ساعت.

 

 احتیاط        

  هنگام فشار دادن پدال ترمز در شرایط خاص ممکن

است عملکرد ترمز کمکی فعال نشود. بیش از حد 

به این سیستم متکی نباشید. اگر خودروی شما در 

تمام اقدامات  داردخورد قرار معرض خطر بر

احتیاطی مانند فشار دادن پدال ترمز، صرف نظر از 

 فعال بودن یا نبودن سیستم را انجام دهید.

 

 FCMعملکرد ترمزگیری 
 

که احتمال وقوع برخورد با اگر سیستم تشخیص دهد 

ا تیا عابر پیاده وجود دارد، ترمزها توسط سیستم خودرو 

 .داننده را به ترمزگیری ترغیب کننشوند تا رفعال می حدی

، ترمزگیری خطر برخورد را تشخیص دهد ،اگر سیستم

های حاصل از برخورد کند تا آسیباضطراری را فعال می

 کاهش یابد یا در صورت امکان از برخورد جلوگیری شود.

 

 

به شود، هشدار میکه ترمزگیری اضطراری فعال هنگامی

شود تا راننده را از خطر یتصویری ایجاد مصورت صوتی و 

 موجود مطلع سازد.

در فعال شدن ترمزگیری اضطراری با نمایش پیغامی 

 شود.به شما اطالع داده می نمایشگر چندمنظوره اطالعات

 
 کند:های زیر عمل میدر سرعت FCMعملکرد ترمزگیری 

  کیلومتر بر ساعت. 01الی  7خودرو: تقریباً  برخورد بادر 

  کیلومتر بر  67الی  7عابر پیاده: تقریباً  برخورد بادر

 ساعت.

 

 احتیاط       

  از در شرایط معمولیFMC هایترمزگیری برای 

نکنید )خودتان اقدام به ترمزگیری عادی استفاده 

 .کنید(

 شدنپس از فعال FCM و متوقف شدن خودرو ،

ممکن خودرو شود و ترمزگیری خودکار غیرفعال می

پدال ترمز  کندشروع به حرکت آهسته مجدداً است 

 را فشار دهید تا خودرو را بدون حرکت نگه دارید.

 که ترمزگیری خودکار فعال شده است، هنگامی

شود و فشار دادن آن پدال ترمز مقداری سفت می

خواهد. این حالت غیرعادی نیروی بیشتری می

توانید فشار بیشتری بر روی پدال ترمز باشد. مینمی

 اعمال کنید.ترمزگیری جهت کمک در 
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 احتیاط        

  در شرایط زیر، سیستم فعال نشده و هشدار

 دهد:نمی

 صورت ای بهکه خودرو یا عابر پیادههنگامی

 گیرد.ناگهانی جلوی خودرو قرار می

 که فاصله با خودروی جلو یا عابر پیاده هنگامی

 بسیار کم باشد.

 د.آیرو میدر مقابل خودرویی که از روبه 

  در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک یا

CVT  اگر اهرم تعویض دنده در وضعیتP 

 قرار داشته باشد.)عقب(  Rیا )پارک( 

  در خودروی مجهز به گیربکس دستی، اگر اهرم

قرار )دنده عقب(  Rتعویض دنده در وضعیت 

 داشته باشد.

 در سیستم تشخیص داده شود. نقصیکه هنگامی 

  اگرASC ل باشد، عملکرد ترمزگیری غیرفعا

FCM  سیستم کنترل "عمل نخواهد کرد. به بخش

 مراجعه کنید. 6-60در صفحه  "پایداری خودرو

  ،ممکن است براساس شرایط موجودFCM 

موتورسیکلت، دوچرخه یا دیوار را تشخیص ندهد. 

FCM  برای تشخیص این اجسام طراحی نشده

 است.

 د ترمزگیری عملکرد هشدار برخورد از جلو و عملکر

FCM :ممکن است در شرایط زیر عمل نکند 

 طور ناگهانی جلوی که خودرویی بههنگامی

 خودرو قرار گیرد.

 ا فاصله کم جلوی خودرو که خودرویی بهنگامی

 قرار گیرد.

 احتیاط        
 در سمت چپ یا  ییکه خودروی جلوهنگامی

 .داشته باشدراست خودرو قرار 

 تریلری را ییوکه خودروی جلهنگامی ،
 کشی کند.یدک

 .کامیونی که محفظه بار نداشته باشد 

 بیرون حامل باری که بار آن از خودرو خودروی 
 باشد. زده

 ارتفاع کمی داشته باشد. ییخودروی جلو 

 .بدنه خودرو فاصله زیادی با زمین داشته باشد 

  بسیار کثیف باشد.خودروی جلویی 

 شد.با برف پوشیده شده با ییخودروی جلو 

 باشد.بزرگی  دارای شیشه ییخودروی جلو 

 دارای رفلکتور  ییکه خودروی جلوهنگامی
ا محل ینور  )انعکاس دهنده نور چراغ( نباشد

 قرارگیری آن بسیار پایین باشد.

 .خودروی جلو حامل خودروی دیگری باشد 

 .جسم دیگری نزدیک خودرو وجود داشته باشد 

 و دارای  هنگام رانندگی بر روی جاده ناهموار
 گیرهای زیاد.سرعت

  سرعت.ناگهانی هنگام افزایش و کاهش 

 که سیستم تشخیص دهد چرخش هنگامی
غربیلک فرمان، افزایش سرعت، ترمزگیری یا 
تعویض دنده برای جلوگیری از وقوع برخورد 

 انجام شده است.

 ای که شیب زیادی هنگام رانندگی بر روی جاده
 دارد.

 و  خیسده لغزنده و هنگام رانندگی بر روی جا
 برف، یخ و سایر موارد. پوشیده شده از

 
 

 احتیاط        
 انداز ناهموار و پر از دستکه سطح جاده هنگامی

 .باشد

 ها هنگام رانندگی در مناطق تاریک مانند تونل
 یا رانندگی در شب.

  ار قربالفاصله و تغییر مسیر ناگهانی هنگام
 گرفتن پشت خودروی دیگر.

 .پس از چرخش به سمت چپ یا راست 

 ی هاکه بار بسیار سنگینی بر روی صندلیهنامی
 دارد. دعقب یا محفظه بار وجو

 که موتور مدت زمان زیادی روشن بوده هنگامی
 است.

 شویهنگام استفاده از شیشه 

 اصلی شرکت  یهاکنپاکبرفاز  کههنگامی
ده نشخودروسازی میتسوبیشی موتورز استفاده 

 .باشد

 باشدکه سنسور بسیار گرم یا سرد هنگامی. 

 که باتری ضعیف یا خالی شده باشد.هنگامی 

 که سنسور در معرض نور شدید مانند هنگامی
چراغ جلوی  نور مستقیم خورشید یا نور

 رو قرار گیرد.خودروی روب

  در شرایط جوی نامساعد )باران، برف، طوفان
 شن و سایر موارد(.

 با قطرات آب،  نسوری سکه شیشه جلوهنگامی
گرد و خاک، برف، یخ یا سایر موارد پوشانده 

 شده باشد.

 که آب، برف یا شن موجود بر روی جاده هنگامی
توسط خودروهای دیگر به روی خودرو پاشیده 

 شود.
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 احتیاط        

  ممکن استFCM  در شرایط خاص، عابر پیاده را

 تشخیص ندهد. بعضی از این شرایط عبارتند از:

 که قد عابر پیاده کمتر از یک متر یا هنگامی

 متر باشد. 2بیشتر از 

 های بزرگ و آویزان پوشیده اگر عابر پیاده لباس

 باشد.

  ند انماگر قسمتی از بدن عابر پیاده با اجسامی

 پوشیده باشد.چتر، کیف بزرگ 

  اگر عابر پیاده به جلو خم شده یا روی جاده

 باشد.دراز کشیده نشسته یا 

 که عابر پیاده جسمی مانند دوچرخه، امیهنگ

 ویلچر یا سایر موارد را بکشد یا هل دهد.

 جمعیصورت دستهپیاده به ینکه عابرهنگامی 

 داشته باشند. رجلوی خودرو قرا

 رنگ محیط که لباس عابر پیاده همهنگامی

 باشد.

 یک که عابر پیاده به جسمی مانند هنگامی

 خودرو بسیار نزدیک باشد.

 که عابر پیاده در مکانی تاریک مانند میهنگا

 تونل قرار داشته باشد.سایه یا 

 یا در حال دویدن که عابر پیاده هنگامی

 .باشدروی سریع پیاده

 طور ناگهانی جلوی که عابر پیاده بههنگامی

 خودرو قرار گیرد.

 که فاصله عابر پیاده با خودرو بسیار کم هنگامی

 باشد.
 

 

 احتیاط        

  نحوه ییخودروی جلو باعواملی مانند فاصله ،

سایر خودروها به دلیل رانندگی و حرکت نامنظم 

و  FCMممکن است بر عملکرد  بروز تصادف

 هشدارهای آن تأثیر بگذارد.

 که سیستم تشخیص دهد چرخش غربیلک هنگامی

فرمان یا افزایش سرعت برای جلوگیری از وقوع 

و  FCM، ممکن است عملکرد استبرخورد 

 های آن لغو شود.رهشدا

  عملکردFCM  و هشدارهای آن ممکن است در

 شرایط زیر فعال شود.

 هنگامی( که جسمیB قبل از پیچ جاده یا )

 تقاطع وجود داشته باشد.

 
 عرض.هنگام عبور از روی پل فلزی کم 

  هنگام عبور از دروازه با ارتفاع یا فاصله جانبی

 کم.

 لزی بر روی جاده فیا موانع که اجسام هنگامی

 وجود داشته باشد.

  هنگام نزدیک شدن سریع به خودروی جلو برای

 گیری.سبقت

 .هنگام عبور از باجه اخذ عوارض 

  هنگام عبور از زیر زیرگذر، پل عابر پیاده یا تونل

 کوچک.

 

 احتیاط        

 م حرکت در پارکینگ طبقاتی.هنگا 

  هنگام عبور از جاده با شیب و پستی و

 های زیاد.دیبلن

  ا به دیوار ینسبت هنگام توقف بسیار نزدیک

 .ییخودروی جلو

  هنگام عبور از کنار خودرو، عابر پیاده یا اجسام

 دیگر.

 
 ییای که خودروی جلوهنگام حرکت در جاده 

 .تغییر مسیر دهدسمت چپ یا راست  به

 
 ای که ممکن است اجسامی هنگام عبور از منطقه

 ای(ها )پارچهربنتان یا مانند چمن، شاخه درخ

 تبلیغاتی با خودرو تماس داشته باشد.

 هایی ای که دارای عالمتهنگام حرکت در جاده

است که ممکن است با خودرو یا عابر پیاده 

 اشتباه گرفته شود.

 جلوی طور ناگهانی که خودرویی بههنگامی

خودروی شما بپیچد و در محدوده شناسایی 

 سنسور قرار گیرد.
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 احتیاط        

 به رو، مسیر روبموجود در که خودروی هنگامی
 سر پیچ در مقابل شما قرار گیرد.

 مانندورودی  هنگام عبور از پرده پالستیکی(
 .ها(سالن

 که هنگامیFCM  تشخیص دهد که جسم بلندی
 بر روی خودرو قرار دارد.یا باربند مانند چوب اسکی 

  و خاک.هنگام عبور از مه، بخار، دود یا گرد 

 با گرد و خاک،  ی سنسورشیشه جلو کههنگامی
قطرات آب، برف، یخ و سایر موارد پوشیده شده 

 باشد.

  هنگام قرارگیری خودرو در شرایط زیر، سیستم را
 خاموش کنید زیرا ممکن است ناخواسته فعال شود:

 .هنگام استفاده از کارواش اتوماتیک 

 دارد و خودرو روی دستگاه باالبر قرار که هنگامی
 .چرخندهای خودرو بوسیله موتور خودرو میچرخ

 کشی یا یدک کشیده شدن توسط هنگام یدک
 خودروی دیگر.

 که خودرو توسط کامیون حمل شود.هنگامی 

 در  استفاده از حالت رانندگی اسپرت هنگام
 .پیست مسابقه

 که خودرو بر روی دینامومتر یا بر روی هنگامی
 غلطک قرار دارد.

 باشد.فشار باد تایر مناسب نمی کههنگامی 

  برای سرایط خاص زاپاس چرخهنگام نصب. 

 مانند زنجیرچرخ  زمستانیکه تجهیزات هنگامی
 نصب شده است.

 رک ت ی سنسور یا سنسورکه شیشه جلوهنگامی

 .باشدبرداشته یا خراشیده شده 

 

 توجه

 سازی ترمزگیری خودکار، صدایی هنگام فعال

دا مربوط به عملکرد سیستم شود. این صشنیده می

 باشد و طبیعی است.می

 

 FCM سیستم کلید روشن و خاموش کردن
 

و  FCM سیستم این کلید برای روشن و خاموش کردن

هشدار برخورد  اعالمبندی زمان تنظیم دلخواههمچنین 

 گیرد.مورد استفاده قرار می

 ON/OFFدارید، حالت که کلید را فشار داده و نگهزمانی

)خاموش(  OFF)روشن( به  ONاز حالت  FCMیستم س

در حالت  FCMکه کلید کند. اگر زمانیو برعکس تغییر می

بندی اعالم روشن است کلید را فشار کوتاهی دهید، زمان

 هشدار برخورد تغییر خواهد کرد.

 
 

 

 

 

 

 روشن و خاموش کردن سیستم
 

 قرار دارد، اگر کلید ONکه سوئیچ در وضعیت هنگامی

را فشار داده و نگه دارید،  FCMروشن و خاموش کردن 

 ON)خاموش( به  OFFاز حالت توانید سیستم را می

)خاموش( تغییر  OFF)روشن( به  ON)روشن( یا از 

 .دهید

ه کهشدار برخورد اعالم بندی با روشن شدن سیستم، زمان

 دهد و نشانگر را نشان میدر حال حاضر انتخاب شده 

 ود.شخاموش می

 
های زیر بر روی که سیستم خاموش شود، پیغامهنگامی

 شود ونشان داده میصفحه نمایشگر چندمنظوره اطالعات 

 شود.روشن میدر صفحه پشت آمپر  نشانگر 

 
باعث  ONدر وضعیت یا دکمه استارت قرار دادن سوئیچ 

 خواهد شد. FCMروشن شدن مجدد 
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 هشداراعالم بندی تغییر زمان
 

سیستم  کلید روشن و خاموش کردنکوتاه فشردن ا ب

FCM ،هشدار برخورد از جلو را اعالم بندی زمانتوان می

بندی . هربار که این کلید را فشار دهید، زماندادتغییر 

، دورکند: با فاصله سطح تغییر می 6هشدار در اعالم 

 .نزدیکمتوسط، با فاصله 

در خاب شده ها، سطح انتبا انتخاب هرکدام از حالت

حتی شود. نشان داده مینمایشگر چندمنظوره اطالعات 

یا قرار دادن سوئیچ  FCMسیستم  پس از خاموش کردن

 OFFیا دکمه استارت در موقعیت ، LOCKدر وضعیت 

هشدار در حافظه اعالم بندی باز هم آخرین حالت زمان

 ماند.سیستم ذخیره می

 دورفاصله: فاصله  تنظیم

 

 متوسط فاصله: تنظیم

 
 

 

 نزدیکفاصله: فاصله  تنظیم

 
 

 احتیاط        

 فشار سازی عملکردهای افزایش بندی فعالزمان

و عملکرد  FCMترمز، ترمز کمکی مدار روغن 

 توان تغییر داد.را نمی FCMترمزگیری 

 

 هشدارهای نقص سیستم
 

اس شد، براساگر نقص عملکردی در سیستم وجود داشته با

 د، پیغامی در نمایشگر چندمنظوره اطالعاتشرایط موجو

 شود.نشان داده می

 

 شیشه جلو کثیف است.
 

تشخیص دهد که عملکرد آن با  FCMکه سیستم هنگامی

غیرفعال خواهد شد. این  FCMمشکل مواجه شده است، 

 دهد که:مورد زمانی رخ می

 یخ، مه یا بخار فاجسام خارجی مانند گرد و خاک، بر ،

 قرار داشته باشد. یجلو بر روی شیشه

 

  باران، برف، طوفان بارش در شرایط جوی نامساعد مانند

 شن و سایر موارد.

 رو بر مسیر روبموجود در یا خودروی  ییخودروی جلو

 روی خودروی شما آب، برف یا گرد و خاک بپاشد.

صفحه نمایشگر چند منظوره اطالعات پیغام زیر بر روی 

روشن در پشت آمپر  شود و نشانگر نشان داده می

 خواهد شد.

 
 FCMکه عملکرد سنسور به حالت عادی برگردد، هنگامی

 نیز به عملکرد خود ادامه خواهد داد.

اگر این پیغام خاموش نشد، ممکن است نقص عملکردی 

سنسور با  بررسیدر سنسور وجود داشته باشد. برای 

 تماس بگیرید.عاملیت مجاز شرکت آرین موتور 

 

 توجه

 که سنسور نتواند خودرو، عابر پیاده یا جسم گامیهن

دیگری را در محدوده موردنظر تشخیص دهد، 

 ”CAMERA BLOCKED“ ممکن است پیغام

طور موقت بر روی به (دوربین مسدود شده است)

صفحه کیلومتر نشان داده شود. این حالت نقص 

شود. اگر خودرو یا جسم عملکرد محسوب نمی

تشخیص داده موردنظر سایی شنادیگری در محدود 

فعال شده و این پیغام خاموش  FCM، عملکرد شود

 خواهد شد.
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 توجه

  یا با تردد چند هنگام رانندگی در جاده خلوت

ممکن است پیغام وسیله نقلیه و وجود مانع در جلو 

“CAMERA BLOCKED”  دوربین مسدود(

 نشان داده شود.شده است( 

 
 

 مغیرفعال شدن موقتی سیست
 

م طور موقت غیرفعال شود، این پیغااگر سیستم به دالیلی به

نمایشگر بر روی صفحه  نشان داده و نشانگر 

طور به FCMشود و روشن می چندمنظوره اطالعات

 خودکار خاموش خواهد شد.

 
اگر این پیغام خاموش نشد، ممکن است نقص عملکردی 

ا سیستم ب بررسیوجود داشته باشد. برای  FCMدر 

 تماس بگیرید.عاملیت مجاز شرکت آرین موتور 

 
 

 سنسور بسیار گرم یا سرد است.
 

مای دباال یا پایین بودن بیش از حد اگر سیستم به دلیل 

گر در نمایشزیر طور موقت غیرفعال شود، پیغام سنسور به

در پشت  نشان داده شده و نشانگر چندمنظوره اطالعات 

ور خودکار خاموش طبه FCMشود و روشن می آمپر

 خواهد شد.

 

 

 
مناسب عملکردی پس از اینکه دمای سنسور در محدوده 

 طور خودکار فعال خواهد شد.قرار گرفت، سیستم به

اگر این پیغام خاموش نشد، ممکن است نقص عملکردی 

سیستم با  بررسیوجود داشته باشد. برای  FCMدر 

 تماس بگیرید.عاملیت مجاز شرکت آرین موتور 

 
 

 به دلیل نقص عملکرد FCMغیرفعال شدن 
 

اگر نقص عملکردی در سیستم تشخیص داده شود، یکی از 

نشان داده در نمایشگر چندمنظوره اطالعات های زیر پیغام

 FCMشود و روشن می در پشت آمپر شده و نشانگر 

 طور خودکار خاموش خواهد شد.به

 
 

 

 

 
و  LOCK قعیتمواگر حتی پس از قرارگیری سوئیچ در 

و  OFFیا قراردادن دکمه استارت در موقعیت  ONسپس 

عاملیت این پیغام خاموش نشد، با  ONسپس در موقعیت 

 تماس بگیرید.مجاز شرکت آرین موتور 
 

 توجه

  هنگامی که خودرو در معرض نور شدید خورشید

های شده است، اگر دمای سنسور یا قسمت کپار

کن است پیغام هشدار اطراف آن بسیار زیاد شود، مم

(FCM SERVICE REQUIRED سیستم ،

FCM .نیاز به بررسی دارد( نمایش داده شود 

روشن کردن موتور و رسیدن دمای اگر حتی پس از 

به محدوده های اطراف آن سنسور یا قسمت

باز هم پیغام هشدار روشن باقی عملکردی مناسب 

تماس عاملیت مجاز شرکت آرین موتور ماند، با 

 رید.بگی
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 عملکرد سنسور
 

شیشه جلو  یداخلروی سطح شکل  مطابق( Aسنسور )

 .نصب شده است

 شود:کار گرفته میهای زیر بهاین سنسور در سیستم

  کاهش دهندهسیستم ( برخورد از جلوFCM) 

  رانندگیسیستم هشدار ( بین خطوطLDW) 

 ( سیستم چراغ نورباالی خودکارAHB) 
 

 
 

 احتیاط        

 رای حفظ عملکرد مناسب بFCM ،LDW  وAHB 

 اقدامات زیر را انجام دهید:

 .همواره شیشه جلو را تمیز نگه دارید 

کثیف سطح داخلی شیشه جلوی سنسوراگر 
عاملیت مجاز شرکت ، با گرفته استیا بخار  شده

 تماس بگیرید. آرین موتور

 

 

 

 احتیاط        

 ه و به روی سنسور یا اطراف آن ضربه نزد
 جسمی قرار ندهید.

 یا اطراف آن  ی سنسوربر روی شیشه جلو
 .یا طلق رنگی قرار ندهید برچسب

 
 .اقدام به جدا کردن سنسور نکنید 

  در صورت بخار گرفتن شیشه جلو، کلید
را فشار دهید تا بخار شیشه جلو از  ییبخارزدا

 بین برود.

 کن را در شرایط مناسب پاکهای برفتیغه
 حفظ کنید.

-6در صفحه  "کنپاکتیغه های برف"بخش  به
 مراجعه کنید. 9

کن از قطعات پاکهای برفهنگام تعویض تیغه
 اصلی میتسوبیشی موتورز استفاده کنید.

 .سنسور را کثیف نکنید و به آن صدمه نزنید 

 شوی اسپری نکنیدبر روی سنسور، مایع شیشه .
همچنین مایعات دیگر مانند نوشیدنی بر روی 

 شید.آن نپا

  نزدیک سنسور، تجهیزات الکترونیکی مانند
های منتشرکننده امواج قوی آنتن یا دستگاه

 نصب نکنید.

 

 

 احتیاط        

  وهمواره از تایرهایی با اندازه، نوع و برند مشابه 
 استفاده کنید.بدون ساییدگی 

 .سیستم تعلیق خودرو را دستکاری نکنید 

 آن ترک بردارد یا اطراف  ی سنسوراگر شیشه جلو

یا خراشیده شود، سنسور ممکن است اجسام را به 

 تواند منجر بهدرستی تشخیص ندهد. این حالت می

را خاموش کنید و هرچه  FCMوقوع تصادف شود. 

ه مراجع عاملیت مجاز شرکت آرین موتورتر به سریع

 کنید.

خواهید شیشه جلو را تعویض کنید، با اگر می

 تماس بگیرید. موتور عاملیت مجاز شرکت آرین

 گام روشن بودن سیستم، سنسور اشعه مادون هن

بین، کند. با اجسامی مانند ذرهمنتشر می قرمز

داخل سنسور را نگاه نکنید. اشعه فروسرخ ممکن 

 است به چشمان شما آسیب بزند.

 
 

 سنسور لیزریمشخصات فنی 
 

 

 
 mW 45 حداکثر توان میانگین

 ns 33 طول انتشار

 nm 905 وجطول م

 زاویه انحراف
 °28×  °12 عمودی(× )افقی 

 لیزر مشخصات
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 برای اروپا

 
 

 برای روسیه، قزاقستان و اوکراین

 
 

 

 

 

 (*LDWبین خطوط ) رانندگیسیستم هشدار 

 

(، اگر A) سنسور با تشخیص مسیر حرکت خودرو توسط

ن بی رانندگی، سیستم هشدار خودرو از مسیر منحرف شود

در صفحه  رهای صوتی و تصویری( با هشداLDWخطوط )

 کند.، شما را مطلع مینمایشگر چندمنظوره اطالعات

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص عملکرد سنسور، به 

 مراجعه کنید. 6-66در صفحه  "عملکرد سنسور"بخش 
 

 
 

 

 
 

)سیستم هشدار رانندگی بین  LDWنحوه عملکرد 

 (خطوط
 

شگر چندمنظوره در نمایهای نشان داده شده پیغام

صورت زیر تغییر براساس وضعیت سیستم بهاطالعات 

 کند.می
 

)سیستم هشدار  LDWروشن و خاموش کردن 

 (رانندگی بین خطوط
 

 توجه

  ،پس از خروج خودرو از کارخانهLDW صورت به

 باشد.فرض روشن میپیش

  حتی پس از قرار دادن سوئیچ در وضعیتLOCK 

تنظیمات  OFF یا دکمه استارت در موقعیت

ذخیره )روشن یا خاموش(  LDWانتخاب شده 

 شود.می

، پس را فشار دهید LDWکلید برای روشن کردن سیستم، 

در نمایشگر چندمنظوره  نشانگر  LDWاز روشن شدن 

 روشن خواهد شد.اطالعات 

  

 لیزر مشخصاتبرچسب 
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 را فشار دهید. LDW، کلید LDWبرای خاموش کردن 

خاموش ه اطالعات در نمایشگر چندمنظور نشانگر 

 LDW، کلید LDWخواهد شد. برای روشن کردن مجدد 

 فشار دهید.مجدد را 

 
 

 کارحالت آماده به
 

تواند مسیر حرکت خودرو کار، سیستم میدر حالت آماده به

، خارج شدن خودرو از مسیررا تشخیص دهد و در صورت 

 هشدار صوتی و تصویری ایجاد کند.

 

 

 

طور م شرایط زیر، سیستم بهدرصورت فراهم شدن تما

د کنکار تغییر میخودکار از حالت روشن به حالت آماده به

به رنگ سبز در نمایشگر چندمنظوره اطالعات  و نشانگر 

 درخواهد آمد.

  کیلومتر بر ساعت شود. 67سرعت خودرو بیش از 

 .چراغ راهنما روشن نشود 

  روشن نشود.)فالشر( چراغ خطر 

 خیص خطوط جاده فراهم شرایط محیطی برای تش

 باشد.

 .سیستم در حالت روشن قرار گرفته باشد 
 

 
 

 

 

 

 توجه

  یا )فالشر( پس از توقف چشمک زدن چراغ خطر

 ،اولیه )غیرفعال(قرارگیری دسته راهنما در وضعیت 

ثانیه  5به مدت  در وضعیت عملکردیاین سیستم 

 ماند.میباقی 

 
 

 بین خطوط رانندگیهشدار 
 

خودرو از روی خطوط جاده عبور کند یا در  کههنگامی

آید و صدا درمیحالت عبور کردن باشد، بوق هشداری به

 زند.به رنگ زرد چشمک می نشانگر 
 

 
 

 توجه

  ثانیه یا بیشتر روشن باقی  6اگر هشدار به مدت

بماند، قبل از خاموش شدن هشدار، سیستم وارد 

 .شودحالت آماده به کار می

 

 

  

زن زردچشمک  سبز 
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 توجه

  ،اگر فقط یک سمت جاده دارای خطوط باشد

LDW .فقط در آن سمت عمل خواهد کرد 

 

 هشدارهای نقص سیستم
 

در سیستم به وجود آید، هشدار  نقص عملکردیاگر 

نقص بوجود آمده، نشان داده شده و تصویری مربوط به 

 .آیدبوق هشدار به صدا درمی

 
 

 باال یا پایین بودن بیش از حد دمای سنسور
 

تم سیس باشد،بسیار زیاد یا بسیار کم سنسور اگر دمای 

هشدار زیر نشان داده  شود ومیطور موقت غیرفعال به

 شود.می

طور برگردد، سیستم به معمولیاگر دمای سنسور به حالت 

 گردد.خودکار به وضعیت عادی برمی

اگر هشدار زیر خاموش نشد، احتمال وجود نقص عملکرد 

سیستم با  بررسید دارد، برای وجو LDWدر سیستم 

 تماس بگیرید.عاملیت مجاز شرکت آرین موتور 

 
 

 

 

 

 

 شیشه جلو کثیف است
 

م سنسور، سیست جلویاگر به دلیل کثیف بودن شیشه 

 شود.طور موقت غیرفعال شود، هشدار زیر نشان داده میبه

طور خودکار به اگر شیشه جلو تمیز شود، سیستم به

 گردد.وضعیت عادی برمی

اگر هشدار زیر خاموش نشد، احتمال وجود نقص عملکرد 

از عاملیت مجسیستم با  بررسیدر سنسور وجود دارد. برای 

 تماس بگیرید.شرکت آرین موتور 

 
 

 

 

 

 

 

 به دلیل نقص عملکرد LDWغیرفعال شدن 
 

)سیستم هشدار رانندگی  LDWاگر به دلیل نقص عملکرد، 

کی از هشدارهای زیر نشان شود، یفعال نمیبین خطوط( 

 شود.داده می

عاملیت مجاز شرکت سیستم با  بررسیدر این حالت برای 

 تماس بگیرید.آرین موتور 

 
 

 
 

 توجه

 رو در معرض نور شدید خورشید هنگامی که خود

های شده است، اگر دمای سنسور یا قسمت کپار

اطراف آن بسیار زیاد شود، ممکن است پیغام هشدار 

“LDW SERVICE REQUIRED”( سیستم

LDW )شودنمایش داده  نیاز به بررسی دارد. 

مای سنسور یا د رسیدناگر حتی پس از 

به محدوده عملکردی مناسب های اطراف آن قسمت

عاملیت باز هم پیغام هشدار روشن باقی ماند، با 

 تماس بگیرید. مجاز شرکت آرین موتور
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 احتیاط        

  سیستمLDW های عملکردی مخصوص به محدودیت

 خود را دارد، بیش از حد به این سیستم متکی نباشید.

  سیستمLDW احتیاطی تواند خطر ناشی از بینمی
)بدلیل وجود موانعی در به مسیر جلو و عدم دقت 

مسدود شدن محدوده یا کنار جاده و حواس پرتی( 
راننده به دلیل شرایط جوی را کاهش دهد.  دید

 اط رانندگی کنید.لطفاً با احتی

 طور صحیح در شرایط زیر ممکن است سیستم به
 را خاموش کنید. LDWعمل نکند. در صورت لزوم، 

  سفید ای که خطوط آن جادهدر هنگام حرکت(
پاک شده یا با گرد و خاک پوشانده یا زرد رنگ( 

طوری که سیستم قادر به شده است، به
 باشد.تشخیص خطوط نمی

 باشد. این ه نامشخص میکه خطوط جادهنگامی
حالت معموالً هنگام بارش باران، برف، وجود مه 
یا مناطق تاریک و یا حرکت در جهت تابش نور 

 دهد.خورشید رخ می

 شود که که خودرو وارد مکانی میهنگامی
، مانند کنندمیقطع همدیگر را خطوط جاده 

 ها.ورودی باجه اخذ عوارض یا تقاطع

 که خطوط قبلی آن  ایهنگام حرکت در جاده
کامالً پاک نشده است، خطوط جاده توسط برف 
پوشانده شده است یا رد ترمز خودروها بر روی 

)بخصوص پس از  سطح جاده باقی مانده است
 .باران و صیقلی شدن سطح جاده( یا سایر موارد

  هنگام حرکت در مسیری به غیر از مسیر
 مشخص شده با خطوط جاده.

 طوط منقطع یا سایر هنگام حرکت بر روی خ
 .و رانندگی خطوط راهنمایی

 احتیاط        

 عرض.ر بسیار کمیهنگام حرکت در مس 

 که فاصله خودرو با خودروی جلو بسیار هنگامی
که خطوط جاده به . )مخصوصاً هنگامیکم باشد

دلیل فاصله بسیار کم، توسط خودروی جلو 
 پوشانده شود.(

  مت از جاده که به تقاطع یا هر قس ورودهنگام
 .به پایان رسیده باشدخطوط آن 

  خطوط تعداد هنگام عبور از قسمتی از جاده که
آن افزایش یا کاهش یابد و یا خطوط موجود 
 همدیگر را قطع کرده و از روی هم عبور کنند.

 کشی شده خط با خطوط دوبلکه جاده هنگامی
 .باشد

  جاده پرپیچ و خم. درهنگام حرکت 

  روی جاده لغزنده و پوشیده هنگام حرکت بر
 شده از باران، برف، یخ و غیره.

 که شدت روشنایی  ییهاناهنگام عبور از مک
طور ناگهانی تغییر کند، مانند ورودی و به

 ها.خروجی تونل

 .هنگام چرخش در پیچ 

 که سطح جاده نور تابیده شده از روبه را هنگامی
 دهد.بازتاب می

 یر یا گسرعتکه خودرو حین عبور از هنگامی
ای، بیش از حد به یک سمت سایر موانع جاده

 خم شود.

 که به دلیل کثیف بودن یا خراب بودن هنگامی
 مناسب ، نور چراغ جلوو یا تنظیم نبودن ارتفاع

 نباشد.

 

 احتیاط        

 که به دلیل وجود بار بیش از حد داخل هنگامی
ه بخودرو یا تنظیم نبودن فشار باد تایر، خودرو 

 یک سمت خم شود.

 موجود در چراغ جلوی خودروی نور که هنگامی
 رو به سنسور بتابد.مسیر روب

 که خودرو مجهز به تایرهای هنگامی
)شامل تایرهای بیش از حد غیراستاندارد 

تجهیزات  و چرخ زاپاس موقت( و ده شدهسایی
ات یا قطع است و (مانند زنجیرچرخ) زمستانی

مانند قطعات جانبی غیراستاندارد روی خودرو 
 .نصب شده است سیستم تعلیق

 که شیشه جلو با قطرات آب، برف، گرد هنگامی
 و خاک و غیره پوشانده شده باشد.

 های زیر را رعایت کنید تا سیستم دستورالعمل

LDW .در شرایط عملکرد مناسب قرار داشته باشد 

 .همواره شیشه جلو را تمیز نگه دارید 

 سور خودداری کنید. از ضربه زدن بر روی سن
 اقدام به جداسازی سنسور نکنید.

 جسمی قرار ندهید  ی سنسوربر روی شیشه جلو
 و برچسب نچسبانید.

 ها فقط از قطعات کنپاکهنگام تعویض برف
 اصلی میتسوبیشی موتورز استفاده کنید.
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 تهویه مطبوعمجاری 

 
 کننده مرکزیتهویه -6

 جانبیکننده تهویه -2

 توجه

  سیستم . زیرا اگر مایعات داخل خودداری کنید داشبوردروی آشامیدنی از قرار دادن

 موجب آسیب دیدن سیستم گردد. تواندمیبریزد،  مطبوع تهویه

 

 

 

 

 

 

 جریان هوا و تنظیم جهت

 های مرکزیکنندهتهویه

 تنظیم نمایید.جهت را ( Aبا حرکت دادن دستگیره )

 تهویه، دستگیره را تا حد ممکن به سمت داخل حرکت دهید.مجرای برای بستن 

 
 بسته -6

 باز -2
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 جانبیهای کنندهتهویه

 (، تنظیمات را انجام دهید.Aبا حرکت دادن دستگیره )

 تهویه، دستگیره را تا حد امکان به سمت خارج حرکت دهید.مجرای برای بستن 

 
 بسته -6

 باز -2

 توجه

 این امر بستگی به  کننده ممکن است به صورت غبار خارج گردد.هوای خنک تهویه

دقیقه  کننده دارد. این مسئله پس از چندمیزان هوای مرطوب خنک شده توسط تهویه

 گردد.رفع می

 

 

 

 وضعیت دمیدن هواولوم انتخاب 

ولوم انتخاب وضعیت ، سیستم تهویهبرای تغییر وضعیت و میزان جریان هوای خروجی از 

 را بچرخانید.دمیدن هوا 

 

 وضعیت صورت

 باشد.قسمت باالیی بدن می به سمتجریان هوا تنها 

 وضعیت پا/صورت

 باشد.قسمت باالیی بدن و در ناحیه پاها می به سمتجریان هوا 

 وضعیت پا

 باشد.پاها می به سمت جریان هوا غالباً
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 بخارگیریوضعیت پا/ 

 باشد.ها میدرب شیشهو  پاها، شیشه جلو به سمتجریان هوا 

 وضعیت بخارگیری

 باشد.ها میدرب شیشهبه سمت شیشه جلو و  جریان هوا غالباً

 احتیاط 

  و  "" بین دو حالت کلید انتخاب منبع ورودی هوا کههنگامی"

انتخاب  کلیدبا فشردن برای جلوگیری از بخارگرفتن شیشه  ،باشدمی "

به بخش ). جریان هوای خارج خودرو را انتخاب کنیدهوا  منبع ورود

 (مراجعه شود. 6-5در صفحه  "هوا منبع ورودیولوم انتخاب "

 توجه

  به  ، جریان هوا غالباً"" و "" هایبین حالت هواوضعیت دمیدن با انتخاب

"های بین حالتوضعیت دمیدن هوا . با انتخاب رودمیسرنشینان  فضایسمت فوقانی 

 .رودپاها می یناحیهبه سمت  باً، جریان هوا غال"" و "

  مقدار اندکی از هوا به سمت شیشه  ""در موقعیت وضعیت دمیدن هوا با انتخاب ،

 یابد.جریان می هادرب شیشهجلو و 

  به هوا غالبا ، جریان ""و  ""های بین حالتوضعیت دمیدن هوا با انتخاب

، جریان هوا ""و  ""میان وضعیت دمیدن هوا با انتخاب  وی پاها سمت ناحیه

 .رودها میدرب شیشهغالبا به سمت شیشه جلو و 

 

 تهویه مطبوعسیستم  

درحال کار  خودروگردد که موتور تنها زمانی میسر می مطبوعتهویه سیستم استفاده از 

 کردن باشد.

 کنترل پنل

 

A – ولوم کنترل دما 

B – هوا منبع ورودانتخاب  کلید 

C –  فنسرعت  کنترلولوم  

 دستی تهویه مطبوع

 خودکار تهویه مطبوع
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D – مطبوع سیستم تهویه کلید 

E –  وضعیت دمیدن هواولوم انتخاب 

F –  61-2صفحه  ←عقب شیشه بخارگیریکلید 

 

 توجه

  خودکار، یک سنسور داخلی دمای هوا،  تهویه مطبوعسیستم  مجهز بههای خودرودر

 ( وجود دارد. Gدر محل نشان داده شده در تصویر )

سنسور چیزی قرار ندهید؛ چرا که این کار عملکرد صحیح سنسور را مختل  روی هرگز

 سازد. می

 
 

 

 

 فنسرعت  کنترلولوم 

یا خالف آن  های ساعتدر جهت عقربه فنسرعت  کنترلولوم را با چرخاندن سرعت فن 

 انتخاب نمایید. 

 یابد.به تدریج افزایش میسرعت فن به سمت راست  ولومبا چرخش 

 
  

 خودکار تهویه مطبوع دستی تهویه مطبوع
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 ولوم کنترل دما

 بچرخانید.های ساعت یا خالف آن در جهت عقربهرا  ولوم کنترل دما

 
 توجه

  هوای وضعیت باشد، حتی اگر شما  پائینموتور کننده خنکمایع دمای تا زمانی که

تا زمانیکه دمای موتور باال  سیستم تهویهگرم را انتخاب کرده باشید، هوای خروجی از 

  .سرد خواهد بودخنک/رود، 

  با تنظیم دما روی حداکثر و یا خودکار،  تهویه مطبوعسیستم های دارای خودرودر

به طور خودکار به صورت  هوا و سیستم تهویه منبع ورودیانتخاب  کلیدهایحداقل، 

 کند.زیر تغییر می

 )زمانی که دما روی حداکثر تنظیم شده باشد(سریع  شدن گرم -

 گردد.متوقف می تهویه مطبوعسیستم شده و  وارد محیط بیرون هوا از

 )زمانی که دما روی حداقل تنظیم شده باشد(سریع  د شدنسر -

تنظیمات  .کندکار می تهویه مطبوعسیستم و  افتدمی گردشبه  هوای داخل خودرو 

  .باشد میصورت گرفته توسط کارخانه اولیه تنظیمات توصیف شده در باال، 

 برنامه ریزیتوانند به صورت سفارشی میهوا و سیستم تهویه  منبع ورودانتخاب  کلیدهای

و  ی بیرونهواورود حالت  بینکند(، و تغییر خودکار شوند )تنظیمات عملکرد تغییر می

د. برای ند به صورت دلخواه تغییر یابنتوانمی اساس شرایط عملکرد بر تهویه مطبوعسیستم 

 به مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت نمایید.های عاملیتبا یکی از لطفا اطالعات بیشتر 

 و 5-1 هصفحدر  ")تهویه خودکار( مطبوع سیستم تهویه کلیدسازی سفارشی"بخش 

 مراجعه شود. 1-1در صفحه  "هوا منبع ورودانتخاب  کلیدسازی سفارشی"بخش 

 هوا منبع ورودانتخاب  کلید

بار  را فشار دهید. با هر هوا ورودمنبع انتخاب  کلید، به سادگی هوا منبع ورودبرای تغییر 

 رسد.به گوش میفشردن دکمه، صدایی 

 ( هوای بیرون : چراغ نشانگرAخاموش است ).  شود.می خودروهوای بیرون وارد فضای 

 ( گردش هوا : چراغ نشانگرAروشن است ) . افتدبه گردش می خودروهوای داخل. 

   

 خودکار تهویه مطبوع دستی تهویه مطبوع
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 احتیاط 

 ،شیشهشیشه جلو و برای تمیزی و زدودن بخار یا برفک از  در شرایط عادی 

بسیار . اگر تمایل به هوای هوای بیرون استفاده نمایید ورود از وضعیت هادرب

خنک دارید، و یا هوای بیرون غبارآلود یا آلوده است، از حالت گردش هوا 

بازگردید تا از  هوای بیرونبه حالت  یدر فواصلدر این حالت استفاده نمایید.

 ها جلوگیری شود. شیشهبخارگرفتگی 

  ها شیشهموجب بخار گرفتگی  تواندمیگردش هوا وضعیت استفاده طوالنی از

  شود.

 

 توجه

  هوای ورود  وضعیتدر تهویه سیستم ، زمانی که دستی تهویه مطبوعدر خودروهای دارای

بماند و یا  هوای بیرونکه آیا روی حالت  دهدتشخیص می، به طور خودکار کندبیرون کار می

-گیرد. اگر دمای هوای بیرون باال باشد، سیستم حالت گردش هوا را برمیگردش هوا صورت 

وضعیت شود. برای دسترسی به میروشن ( Aکلید ) زیند تا هوا را به سرعت خنک کند وگ

 . را بفشارید کلید اً، مجددهوای خارج

  وضعیت دمیدن هواانتخاب ولوم خودکار، زمانی که  تهویه مطبوعسیستم در خودروهای دارای 

قرار بگیرد،  "AUTO"، بعد از انجام عملیات دستی، روی حالت کنترل سرعت فنولوم و یا 

 شود. نیز به طور خودکار کنترل می هوا منبع ورودانتخاب  کلید

  ی موتورکنندهمایع خنکخودکار، زمانی که دمای  مطبوعتهویه سیستم در خودروهای دارای 

به طور خودکار به حالت گردش هوا تغییر یافته و هوا  منبع ورود، رودباال به مقدار مشخصی 

هوا فشرده شود،  منبع ورودانتخاب  کلیداگر  حتی ،حالتشود. در این ( روشن میAچراغ )

 . کندتغییر نمیهوای بیرون  سیستم به وضعیت

 هوا منبع ورودانتخاب  سازیسفارشی 

 توانند به شرح زیر، بنا بر خواسته مشتری تغییر یابد. عملکردها می

 سازی کنترل هوای خودکارفعال 

 هوامنبع ورود انتخاب  کلید، تهویه مطبوعسیستم ار کردن ک: هنگام دستی تهویه مطبوع -

 شود. به طور خودکار کنترل می

کنترل ولوم و یا  وضعیت دمیدن هواانتخاب ولوم خودکار: هنگامی که  تهویه مطبوع -

نیز به طور  هوا منبع ورودانتخاب  کلیدگیرد، قرار می "خودکار"، روی حالت سرعت فن

 شود. خودکار کنترل می

  

 خودکار تهویه مطبوع دستی تهویه مطبوع
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 سازی کنترل هوای خودکار غیرفعال 

کنترل سوییچ  ،مطبوعه یتهوسیستم : حتی هنگام کار کردن دستی تهویه مطبوع -

 ا به صورت خودکار صورت نمی گیرد.هو منبع ورودانتخاب 

و یا هوا  وضعیت دمیدنانتخاب  ولوم خودکار: حتی هنگامی که تهویه مطبوع -

به طور  هوا منبعانتخاب  کلیدقرار گیرد،  "خودکار"، روی حالت فنسرعت کنترل 

 خودکار کنترل نمی شود.

  روش تغییر تنظیمات 

 ثانیه یا بیشتر بفشارید. 62را به مدت  هوا منبع ورودانتخاب  کلید

 با تغییر تنظیمات، صدایی پخش شده و چراغ نشانگر چشمک می زند. 

بار صدا به گوش  2، یابدبه غیر فعال تغییر میاز فعال  هنگامی که تنظیم سیستم -

 بار چشمک می زند.  2 نیز رسیده و چراغ نمایشگر

صدا به گوش رسیده بار  2، یابدتغییر میفعال  غیرفعال به هنگامی که تنظیمات از -

 بار چشمک می زند.  2 و چراغ نمایشگر

 توجه

  می باشد.  "فعالسازی خودکار کنترل هوا"تنظیمات اولیه کارخانه روی حالت 

  قرار می گیرد، حتی اگر  روی  وضعیت دمیدن هواولوم انتخاب هنگامی که

 تهویه سیستمتغییر یافته باشد،   "غیرفعالسازی خودکار کنترل هوا"تنظیمات به 

هوای بیرون  ورود وضعیتها به  شیشهبخار گرفتگی از به منظور جلوگیری  مطبوع

 تغییر می کند. 

 مطبوع سیستم تهویه کلید

 ( روشن می شود. Aچراغ نشانگر )مطبوع و تهویه سیستم با فشردن کلید، 

 با هربار فشردن کلید، صدایی به گوش می رسد. 

 
 خاموش شود. سیستم کلید را فشار دهید تامجدداً 

 احتیاط 

  ممکن است همزمان با خاموش/روشن تهویه مطبوعهنگام استفاده از ،

در لذا به تدریج افزایش بیابد.  دور آرام موتورهوا،  کمپرسورشدن خودکار 

، پدال ترمز را کامل فشار هنگام توقف  CVTگیربکس  مجهز به خودرو

 حرکت نکند.  خودرودهید تا 
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 توجه

  تهویه مطبوعدر صورت بروز هرگونه مشکل در سیستم( چراغ نشانگر ،A چشمک می )

خاموش شود و با فشردن مجدد، چراغ را یک بار بفشارید تا  سیستم تهویه کلیدزند. 

( مجددا شروع به چشمک زدن نکرد، مشکلی Aاگر چراغ نشانگر )آن را روشن نمایید. 

وجود ندارد. اما اگر مجددا شروع به چشمک زدن کرد، خودرو را برای بررسی نزد یکی 

 های مجاز میتسوبیشی موتورز ببرید.  عاملیتاز 

 خیس  کندانسور، ممکن است اهی، برای مثال بعد از یک شستشو با فشار آب باالگ

چشمک بزند. در این مواقع، مشکلی وجود  ( مرتباAًشده و در نتیجه چراغ نشانگر )

ندارد. مدتی صبر کنید؛ سپس سیستم را با فشردن کلید، یک بار خاموش و روشن 

 کنید. با تبخیر آب، چشمک زدن متوقف خواهد شد. 

 خودکار( تهویه مطبوع)مطبوع  سیستم تهویه کلیدسفارشی سازی 

 عملکردها می توانند به شرح زیر، بنا بر خواسته مشتری تغییر یابد.

  و یا  دمیدن هوا وضعیتانتخاب ولوم : زمانی که تهویه مطبوعفعالسازی کنترل خودکار

کنترل دما روی حداقل باشد، ولوم قرار بگیرد، و یا  "خودکار"روی حالت  فنسرعت 

 نیز به طور خودکار کنترل می شود.  مطبوع سیستم تهویه کلید

  فعال تا زمانی  کلید سیستم تهویه مطبوع :تهویه مطبوعغیرفعالسازی کنترل خودکار

 گردد. به صورت خودکار کنترل نمی، نشود

 

 روش تغییر تنظیمات 

 ثانیه یا بیشتر بفشارید. 62را به مدت  سیستم تهویه کلید

 با تغییر تنظیمات، صدایی شنیده شده و چراغ نشانگر روشن می شود. 

بار به گوش  2، صدا تغیر یابداز حالت فعالسازی به غیرفعالسازی  تنظیماتزمانی که  -

 زند. بار چشمک می 2ده و چراغ نشانگر، رسی

بار به  2، صدا تغیر یابد از حالت غیرفعالسازی به فعالسازی تنظیمات زمانی که   -

 بار چشمک می زند. 2گوش رسیده و چراغ نشانگر، 

 توجه

  می باشد.  "تهویه مطبوعفعال بودن کنترل خودکار  "تنظیمات اولیه کارخانه، روی 

  قرار می گیرد، حتی اگر  روی  وضعیت دمیدن هواهنگامی که ولوم انتخاب

تهویه به  سیستمتغییر یافته باشد،   "غیرفعالسازی خودکار کنترل هوا"تنظیمات به 

 شود.منظور جلوگیری از بخار گرفتگی شیشه ها به طور اتوماتیک فعال می
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 تهویه مطبوعسیستم  به کار گیری

 (با تنظیم دستی تهویه مطبوعگرمایش )

را روی حالت  هوا منبع ورودانتخاب  کلید، و را روی  وضعیت دمیدن هواانتخاب  ولوم

 هوای بیرون قرار دهید. ورود 

عت گرد یا پار ساعت گرد را تا حصول به دمای دلخواه، در جهت ساکنترل دماولوم 

 دلخواه را انتخاب نمایید.  فنسرعت  بچرخانید و

 
 

 

 

 

 

 

 

 توجه

  ،داده شده در تصویر  را در حالت نمایش فننتخاب سرعت ا ولومبرای گرمایش سریع

 قرار دهید. 
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 دستی( تهویه مطبوعخنک سازی )

 

  قرار دهید.  را روی وضعیت دمیدن هواولوم انتخاب . 6

 هوای بیرون قرار دهید. ورود ( را روی حالت A) هوا منبع ورودانتخاب  کلید. 2

 ( را بفشارید. Bرا ) مطبوع سیستم تهویه کلید. 2

 در جهت ساعت گرد یا پادساعت گرد تنظیم نمایید. کنترل دما  ولوم. دما را با چرخاندن 4

 را انتخاب نمایید.  دلخواه فن. سرعت 1

 

 

 

 

 

 

 احتیاط 

 ازی باالیی آلود و یا آلوده بوده و یا خنک س درصورتی که هوای بیرون غبار

را روی حالت گردش هوا  هوا منبع ورودانتخاب  کلیدمد نظر می باشد، 

 را به سمت چپ بچرخانید. ولوم کنترل دماقرار داده و 

ها، در فواصل  شیشهبه منظور افزایش تهویه و جلوگیری از بخار گرفتگی 

  هوای بیرونی را انتخاب نمایید. ورود معین، حالت

 توجه

  هوای بیرون صورت می گیرد، سیستم به طور ورود با حالت  تهویه مطبوعهنگامی که

ی گردش هوا حالت خودکار تعیین می کند که آیا این حالت را حفظ کند و یا به

باشد، سیستم برای دستیابی به خنک  باال تغییر کند. اگر دمای هوای بیرون داخلی

سازی سریع، حالت گردش هوا را برگزیده و این امر موجب روشن شدن چراغ نشانگر 

 انتخاب را بفشارید.می گردد. برای بازگشت به حالت قبل، کلید 
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 دستی( تهویه مطبوع) غیر گرمترکیب هوای گرم و 

انتخاب  کلیدرا در وضعیت نمایش داده شده در تصویر، و  وضعیت دمیدن هواولوم انتخاب 

 خارجی قرار دهید. ورود هوای ( را در حالت A) هوا منبع ورود

دلخواه را  فنجریان هوا به سمت محدوده پاها و قسمت فوقانی هدایت خواهد شد. سرعت 

 انتخاب نمایید. 

 
ت سمت محدوده پاها، و هوای خنک و یا خنک تر )براساس تنظیماجریان هوای گرم به 

 دما( به سمت فوقانی اتاق سرنشین خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 خودکار( تهویه مطبوعحالت خودکار )

 
 در شرایط معمولی، از حالت خودکار سیستم استفاده نموده و مراحل زیر را دنبال نمایید: 

 قرار دهید.  "خودکار"را در حالت  فنسرعت  کنترل ولوم .6

 را روی دمای دلخواه قرار دهید. ولوم کنترل دما .2

 قرار دهید.  "خودکار"را در وضعیت  وضعیت دمیدن هواولوم انتخاب  .2

هوای خارجی/گردش هوا و سرعت ورود (، انتخاب  حالت )بجز خروج هواوضعیت 

 به صورت خودکار کنترل می گردد.  تهویه مطبوعسیستم ، و خاموش/روشن شدن فن

 قرار دهید.  "خاموش"را در وضعیت  هوا فنسرعت  کنترل ولومبرای توقف سیستم، 
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 احتیاط 

  هنگام استفاده از تهویه مطبوع، ممکن است همزمان با خاموش/روشن

شدن خودکار کمپرسور هوا، دور آرام موتور به تدریج افزایش بیابد. لذا در 

، پدال ترمز را کامل فشار هنگام توقف  CVTخودرو مجهز به گیربکس 

 دهید تا خودرو حرکت نکند.

 توجه

  ولوم کنترل دما باشد، حتی اگر شما  ور پاییندمای مایع خنک کننده موتتا زمانی که

باشید، هوای خروجی از بخاری سرد خواهد بود. برای  قرار دادههوای گرم را روی 

تهویه را روی  وضعیتها،  شیشه سایر جلوگیری از بخار گرفتگی شیشه جلو و

 را کاهش دهید. فنقرار داده و سرعت  

  وضعیت انتخاب  ولوم ،تهویه مطبوعسوییچ ، فنانتخاب سرعت ولوم در صورتی که

هوا در هنگامی به کار گرفته شود که سیستم در منبع ورود انتخاب  کلید ، و یادمیدن

عملکرد فعال شده، کنترل خودکار عملکرد مشابه را لغو هر حالت خودکار قرار دارد، 

 می کند. کنترل تمام عملکردهای دیگر، به طور خودکار باقی می ماند. 

 خودکار( تهویه مطبوعحالت دستی )

 وضعیتو انتخاب  فنسرعت ولوم می تواند با تنطیم  هوا وضعیت دمیدنو  فنسرعت  

، به وضعیت دلخواه کنترل گردد. برای بازگشت به عملیات خودکار، تنظیمات را در دمیدن

 قرار دهید.  "خودکار"وضعیت 

 های درببخارگیری شیشه جلو و شیشه

 احتیاط 

  ها دید کافی دارید.  شیشهبه منظور ایمنی، مطمئن شوید که از تمام 

ولوم انتخاب یا برفک از روی شیشه جلو و یا شیشه درب ها، از  بخاربرای از بین بردن 

 ( استفاده نمایید.  یا ) وضعیت دمیدن هوا

 زدایی معمولیبرای بخار

از این تنظیمات برای شفاف نگهداشتن شیشه جلو و شیشه درب ها، و گرم نمودن محدوده 

 پاها استفاده نمایید. 
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 قرار دهید.  ورود هوا از خارج( را در وضعیت A) هوا منبع ورودانتخاب  کلید .6

 قرار دهید.   حالترا در  وضعیت دمیدنولوم انتخاب  .2

 تعیین نمایید.  ولومدلخواه خود را با چرخاندن  سرعت فن .2

 دما انتخاب نمایید. کنترل  ولومدمای مورد نظر خود را با چرخاندن  .4

1.  

 ( را بفشارید. B)مطبوع  سیستم تهویه کلید .1

 

 برای بخار زدایی سریع

 

 قرار دهید.  حالترا در  دمیدن هواوضعیت ولوم انتخاب  .6

 حداکثر تنظیم نمایید.  رویرا  سرعت فن .2

 دما را روی حداکثر تنظیم نمایید.  .2

 توجه

 به صورت خودکار  تهویه مطبوعباشد،  روی ، وضعیت دمیدن هوا تا زمانی که ولوم انتخاب

  نیز به طور خودکار انتخاب می شود.  بیرون ورود هوا ازگیرد و وضعیت انجام می

 دستی تهویه مطبوع

 خودکار تهویه مطبوع

 دستی تهویه مطبوع

 خودکار تهویه مطبوع
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  درها  شیشهر، جریان هوا را از هواکش های جانبی به سمت بخارزدایی موثبه منظور

 هدایت نمایید. 

 وضعیت هوای سرد تنظیم ننمایید. هوای سرد از بخار  کثرکنترل دما را روی حدا ولوم

 زدایی جلوگیری می کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستی( تهویه مطبوع) خارجورود هوا از 

( را روی A) هوا منبع ورودانتخاب  سوییچبرای ورود هوا به داخل خودرو در هوای گرم، 

کنترل دما را در حالت نمایش داده شده تنظیم نمایید.  ولوم، و ورورد هوا از خارجوضعیت 

 فنکنترل دما تا حد ممکن به سمت چپ چرخیده باشد. سرعت  ولوممطمئن شوید که 

 دلخواه را انتخاب نمایید. 

 
 توجه

 را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در  وضعیت دمیدن هواانتخاب  ولوم

 جلو جریان بیابد.  شیشهمحدوده پاها و 
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 تهویه مطبوعکاربرد سیستم برای  راهکارهای مهم

  .خودرو را در سایه پارک نمایید 

پارک کردن خودرو در زیر آفتاب موجب گرم شدن بیش از حد داخل خودرو می گردد 

 و خنک کردن آن زمان بیشتر احتیاج دارد. 

درصورتی که ناچار به پارک کردن خودرو در آفتاب شدید، در دقایق اولیه کار کردن 

 ها را باز کنید تا هوای گرم خارج شود.  شیشهتهویه، برای چند دقیقه 

 ها را ببندید.  شیشهام استفاده از تهویه، در هنگ 

 ها، کارآیی خنک سازی را کاهش می دهد.  شیشهورود هوای بیرون از طریق 

  1تا  1سرمای زیاد برای سالمتی خوب نیست. دمای هوای داخل خودرو باید فقط 

 درجه سانتیگراد پایین تر از دمای هوای بیرون باشد. 

 هوا، واقع در جلوی شیشه جلوی  یشوید که ورود هنگام استفاده از سیستم، مطمئن

، عاری از موانعی همچون برگ یا برف باشد. جمع شدن برگ در محفظه ورود خودرو

 هوا موجب کاهش جریان هوا شده و آن را مسدود می سازد. 

 

 

 

 

 

 

 تهویه مطبوعسیستم  روغن گاز کولرو  گاز کولر

وجود نشتی در خنک کننده  شکاهش یافت، ممکن است علت تهویه مطبوعاگر کارآیی 

های مجاز میتسوبیشی موتورز بررسی  عاملیتباشد. اجازه دهید سیستم توسط یکی از 

 گردد. 

-SUNو روان کننده  HFC-134aسیستم تهویه خودروی شما باید توسط خنک کننده  

PAG56  .شارژ شود 

کننده یا روان کننده دیگر، می تواند موجب بروز صدمات سنگین  مایع خنکاستفاده از هر 

گاز  نشتباید از همچنین گردد که منجر به تعویض کل سیستم تهویه خودروی شما شود. 

 فضا خودداری شود.  به کولر

شارژ و برای استفاده های بعدی  گاز کولر پیشنهاد می گردد در صورت کاهش کارآیی

 شود. بازیابی 

 عدم استفاده به مدت طوالنی در صورت 

دقیقه در هفته کار کند. این امر  1باید حتی در هوای سرد، حداقل  تهویه مطبوعسیستم 

جلوگیری نموده و سیستم تهویه را در بهترین شرایط عملکرد نگه می  کمپرسور گیرپاژاز 

 دارد. 
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 پاالینده هوا

تهویه کننده هوا جای داده شده است که خاک و گرد و غبار  سیستم یک فیلتر هوا در این

 گیرد. می ی ورودیرا از هوا

های تعیین شده توسط عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز ایسرویس دوره درفیلتر هوا را 

تعویض کنید؛ زیرا با جذب آلودگی و گرد و خاک، توانایی فیلتر در پاالیش هوا کاهش می 

 مراجعه نمایید.  "خدماتدفترچه"، به های سرویسدورهاز فواصل یابد. برای اطالع 

 توجه

  کار کردن در شرایط خاصی همچون رانندگی در مسیرهای خاکی و استفاده طوالنی

مدت از سیستم تهویه، می تواند منجر به کاهش عمر فیلتر گردد. هنگامی که احساس 

ها به  شیشهنی که شیشه جلو یا کردید جریان هوا پایین تر از حد معمول است و یا زما

 ، فیلتر هوا را تعویض نمایید. گیرندمیبخار  راحتی

 های مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.  عاملیتبرای رسیدگی، با یکی از 

 

 

 

 

 

 

 

 سیستم صوتی

 
 CDبا پخش  AM/FMرادیوی  – 6نوع 

 CD چِینجربا  AM/FMرادیوی  – 2نوع 

 

 

 

 

  

 6نوع 

 2نوع 
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یا کلید روشن/ سیستم صوتی تنها زمانی می تواند مورد استفاده قرار گیرید که سوئیچ 

 فعال باشد.  خاموش موتور

 توجه

  کلید ، برای استفاده از سیستم صوتی، سوئیچ و یا خودرو خاموش استهنگامی که

و یا  خودروقرار دهید. در صورتی که سوئیچ  ACCرا در حالت  روشن/ خاموش موتور

باقی بماند، سیستم بعد از مدت معینی به  ACCدر حالت کلید روشن/ خاموش موتور 

طور خودکار خاموش شده و دیگر نمی توانید از سیستم صوتی استفاده نمایید؛ تا 

قرار بگیرد.  ACCدر حالت سوئیچ خودرو و یا کلید روشن/ خاموش موتور زمانی که 

 .4-66و  6-61در صفحه  "ACCعملکرد فیوز خودکار "مراجعه شود به 

  استفاده از تلفن همراه در داخل خودرو، ممکن است در سیستم صوتی پارازیت ایجاد

نیست. در چنین مواردی، برای استفاده از  سیستمنماید. این به معنای بروز مشکل در 

 تلفن همراه، تا حد امکان از سیستم صوتی فاصله بگیرید. 

 ارد تجهیزات صوتی گردید و یا دود یا بوی درصورتی که جسم خارجی و یا آب و

سیستم صوتی را خاموش نموده و آن را برای  به سرعتمشکوکی از آن خارج شد، 

تان های رسمی میتسوبیشی موتورز ببرید. هیچ گاه خودعاملیتبررسی نزد یکی از 

از استفاده مستمر بدون نظارت یک فرد متخصص اقدام نکرده و  سیستمبرای تعمیر 

 اری نمایید. خودد

 قرار دارد. فشار  سرنشین جلوکننده صوتی )درصورت تجهیز( در زیر صندلی یک تقویت

کننده و عیب فنی آن تواند منجر به خرابی تقویتزیادی بر آن وارد نکنید. این امر می

 گردد. 

 صفحه کنترل نوا و صدا

 
 کلید روشن/خاموش .6

 دکمه تنظیم صدا .2

 نمایشگر .2

 کلید کنترل صوتی .4

 صدا اتتنظیم

دکمه کنترل صدا را برای باال بردن صدا در جهت ساعت گرد، و برای پایین : کنترل صدا

 آوردن صدا در جهت پاد ساعت گرد بچرخانید. 

 ←تایپ ←ساب پانچ: حالت های صوتیرا برای انتخاب کلید کنترل صوتی : Toneتنظیم 

 حالت کنترل صوتی خاموش کردنو  ← باالنس ←فِیدر ←تریبل ←مید ←باس ←فیلد

   .بفشارید
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 توجه

 قابل تنظیم  ایحرفهتنها در خودروهایی با سیستم صوتی  حالت صوتی ساب پانچ

 است. 

حالت ، با فشردن کلید صوت، منو از ای حرفهدر خودروهای بدون سیستم صوتی 

 شروع می گردد.  تایپ

 حالت دسترسی سریع

صوت را فشرده و نگه کنترل حالت برای دسترسی سریع به گزینه های سیستم، کلید 

گرد بچرخانید تا به تنطیمات مورد نظر گرد/پاد ساعتدارید، سپس کلید را در جهت ساعت

 دسترسی یابید. برای تنظیم کلید را رها کنید. 

 ثابتحالت 

پیش  "ثابت"نگهدارید، حالت  ثانیه 2درصورتی که هنگام تنظیم، کلید صوت را بیش از 

 ثانیه ثابت می ماند.  2می آید. حالت صوتی منتخب، تا فشردن مجدد کلید برای بیش از 

 (ساب ووفر)کنترل صدای  ساب پانچ

 گردد.استفاده می ووفر صدای ساببرای انتخاب میزان 

 

 

 

 

 )انتخاب شاخصه آکوستیک( تایپ

 با چرخاندن کلید صوت، نوع موسیقی دلخواه را انتخاب نمایید.  .6

 کلید صوت را برای تغییر نوع موسیقی سیستم صوتی به حالت دلخواه بفشارید.  .2

ویژگی های 

 آکوستیک
 جزئیات

 کالسیک
ویژگی های مطلوب آکوستیک برای موسیقی کالسیک، که نیازمند 

 باالنس صوتی کلی است که یکنواخت می باشد. 

 جاز
ویژگی های مطلوب آکوستیک برای موسیقی جاز، که نیازمند صدای 

 جوی است که دارای نوسانات مختلف از بم تا زیر می باشد.

 پاپ
ویژگی های مطلوب آکوستیک برای موسیقی پاپ، که نیازمند اصوات 

 واضح با نوسانات زیر و بم است.

 راک
ویژگی های مطلوب آکوستیک برای موسیقی راک، که نیازمند 

 اصواتی با حس سرعت است که بر دامنه متوسط تاکید دارد. 

 هیپ هاپ
ویژگی های مطلوب آکوستیک برای موسیقی هیپ هاپ، که نیازمند 

 اصوات قدرتمند است که بر بم بودن تاکید دارد. 
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 زمینه )انتخاب زمینه صوتی(

 را برای انتخاب زمینه صوتی دلخواه بچرخانید.  صوتیکلید کنترل  .6

 را برای تنظیم سیستم صوتی در حالت انتخاب شده بفشارید. کلید سپس  .2

 جزئیات نوع زمینه 

 نرمال
صدای خواننده از جلو پخش شده و صدای آالت این زمینه صوتی در 

 کند.موسیقی شنونده را احاطه می

 استیج
شود و حس درست از جلوی راننده پخش میدر این زمینه صوتی صدا 

 کند.صحنه موسیقی را منتقل می

 الیو
این زمینه صوتی حسی شبیه حضور در یک اجرای زنده القا شده به 

 گیرند. طوریکه شنوندگان از همه جهات در احاطه صدا قرار می

 کند.زمینه حس حضور در یک سالن کنسرت آکوستیک را القا میاین  هال

 دلخواه بچرخانید.باس را برای انتخاب صدای  صداکنترل کلید بم(:  صدای)کنترل  باس

 را برای انتخاب آهنگ میانه بچرخانید. صداکنترل کلید میانه(: صدای )کنترل  مید

 زیر دلخواه بچرخانید.صدای را برای انتخاب  کلید کنترل صوتیزیر(:  صدای)کنترل  تریبل

یم صدا میان ظرا برای تن کلید کنترل صوتیلو/عقب(: جصدا در )کنترل تعادل فیدر 

 جلو و عقب بچرخانید. اسپیکرهای

 :راست/چپ(صدا در )کنترل تعادل  باالنس

 را برای تنظیم  کلید کنترل صوتی

 چپ بچرخانید. وراست  اسپیکرهایصدا از سمت تعادل 

 توجه

  زند. ، سیستم بوق می")صفر( 0"با تنظیم صدا روی 

  قطع برای مدت کوتاهی تغییر کند، صدا صدا یا زمینه  تایپ، ساب پانچهنگامی که

 شود اما این نشان دهنده نقص فنی نیست. می

  با شروع به کار رادیو یاCD ثانیه تنظیمی صورت نگیرد،  62، و در صورتی که ظرف

 گردد. حالت کنترل صوتی خاموش می

 عملکرد صوتی براساس سرعت

خودکار تنظیمات صدا و میزان بم یا زیر بودن را با توجه به سرعت این عملکرد، به طور 

 روش زیر فعال/غیرفعال کرد:  بهرا  آنتوان می و نمایدخودرو تنظیم می

 . کنید متوقفبرای تنظیمات هستید، کار را  کلید کنترل صوتیاگر درحال فشردن  .6

آمده و  ثانیه بفشارید. سیستم به حالت منو در 2را به مدت حداقل  کلید کنترل صوتی .2

 روی صفحه نمایش داده خواهد شد.  ”SCV ON“گزینه 

های ساعت بچرخانید. با چرخش را در جهت عقربه کلید کنترل صوتی، برای فعال کردن .2

 شود. های ساعت، عملکرد غیرفعال میاین کلید در خالف جهت عقربه

 توجه

 اساس سرعت فعال است.  اولیه کارخانه برای عملکرد صوتی بر تنظیمات 

  کند: فشارید، حالت منو به ترتیب زیر تغییر میرا می کلید کنترل صوتیهربار که شما

SCV ← PHONE ←  حالت خاموشیMENU  
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  اگرچه گزینه"PHONE" شود، اما عملکرد آن غیرقابل استفاده روی صفحه ظاهر می

 است. 

  با انتخاب رادیو یاCD  ثانیه با کلیدها کار نکند،  62و یا درصورتی که کاربر به مدت

 حالت منو به طور خودکار بسته می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایشگر و صفحه کنترل رادیو 

 
 کلید روشن/خاموش کردن  .6

 AM/FMدکمه )انتخاب(  .2

 AM/FMنمایشگر  .2

 (ST) نمایشگر استریو .4

 پیش فرض نمایشگر حافظه .1

AUTO-P 
 دکمه های انتخاب حافظه .1

 

 (SCANفرکانس ) دکمه مرور .1

 AUTO-P دکمه حافظه پیش فرض .6

 (TUNE) کلید تغییر فرکانس .5

 (UP-SEEK) باال( بهدکمه جستجو ) .62

 پایین( بهدکمه جستجو ) .66

(DOWN-SEEK) 
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 برای گوش دادن به رادیو

 را برای روشن کردن رادیو بفشارید.  AM/FMکلید روشن/خاموش و یا دکمه  .6

 کلید روشن/خاموش را مجددا برای خاموش کردن رادیو بفشارید. 

 را برای انتخاب باند مورد نظر بفشارید.  AM/FMدکمه  .2

یا انتخاب حافظه ( SEEKجستجو )دکمه یا را فشرده و ( TUNE)فرکانس  مرورکلید  .2

 بفشارید.  را برای تغییر فرکانس به ایستگاه پخش رادیویی

 برای تغییر فرکانس رادیو

 تغییر فرکانس خودکار

  ایستگاه قابل دریافت به طور خودکار انتخاب و دریافت جستجوبعد از فشردن دکمه ،

 آن آغاز می شود. 

  دکمه( فرکانسSCAN )های را بفشارید. رادیو فرکانس را به طور متوالی بین ایستگاه

ثانیه توقف می نماید. در صورت تمایل  1ایستگاه دهد و روی هر در دسترس تغییر می

را بفشارید. در طی جستجو، نمایشگر ( SCANفرکانس )دکمه  برای توقف مرور، مجدداً

 فرکانس چشمک می زند. 

 هافرکانس دستی مرور

کند. کلید را برای انتخاب بار که کلید تغییر فرکانس چرخانده شود، فرکانس تغییر می هر

 ه بچرخانید. ایستگاه دلخوا

 

 

 

 برای افزودن فرکانس ها به حافظه

 تنظیمات دستی

ایستگاه روی  1و  FMایستگاه روی موج  1شما می توانید با انتخاب دکمه حافظه، حداکثر 

افظه دستگاه بسپارید. )ایستگاه های جدید جایگزین ایستگاه های حرا به  AMموج 

 موجود در حافظه می گردند.( 

 
 مراحل زیر را انجام دهید: 

فرکانس را بچرخانید تا به فرکانسی که قصد  مرورو یا کلید  فشرده. دکمه جستجو را 6

 دارید به حافظه بیفزایید، برسید. 

پخش صدا به طور مقطعی . یکی از دکمه های انتخاب حافظه را بفشارید تا بوق بزند. 2

همزمان با فرکانس مورد نظر شماره شود. حین وارد کردن فرکانس به حافظه قطع می

 . شود نمایش داده خواهد شدای که فرکانس رویش ثبت میدکمه
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 ثانیه، حافظه پیش فرض بازیابی می شود.  6. با فشردن و رها کردن دکمه به مدت 2

 توجه

 موجب پاک شدن کلیه ایستگاه های ذخیره شده در حافظه میبرداشتن کابل باتری ،

 گردد. 

 خودکارتنظیمات 

توانند به طور می FMایستگاه  1و  AMایستگاه  1ها، در کنار تنظیمات دستی ایستگاه

 خودکار وارد حافظه گردند. مراحل زیر را دنبال کنید: 

 را برای انتخاب موج دلخواه بفشارید.  AM/FMدکمه  .6

ین کیفیت ایستگاهی که بهتر 1ثانیه یا بیشتر بفشارید.  2را برای   AUTO-Pدکمه  .2

سیگنال را داشته باشند، به طور خودکار ذخیره می گردند؛ ایستگاه های فرکانس 

شبکه های  پخشکمتر ذخیره می شوند. رادیو شروع به  یا اعداد هاپایین تر در دکمه

 می نماید.  "6کانال "ذخیره شده در 

شارید، رادیو بعد از این، هر بار که برای انتخاب شماره کانال، دکمه حافظه را می ف .2

 ایستگاه ذخیره شده در آن کانال را پخش می نماید. 

 توجه

  شما می توانید با فشردن کلیدAUTO-P بین دو حالت تنظیمات دستی و خودکار ،

زمانی نمایش داده می شود که رادیو در حالت تنظیمات  "AUTO-P" حرکت نمایید.

 خودکار باشد. 

 ذخیره شده در حافظه را پاک  های رادیوئیقطع کابل باتری تمام تنظیمات ایستگاه

 کند.می

 CDنمایشگر و صفحه کنترل 

 
 AM/FMدکمه  .6

 ( CD)عوض کردن  CDدکمه  .2

 (PWR) کلید خاموش/روشن .2

 (LOAD) دکمه فراخوانی .4

 (LOAD) نشانگر فراخوانی .1

 (DISP) دکمه نمایش .1

 (PAGEفهرست عناوین ) دکمه .1

 (RPT)دکمه تکرار  .6

 (RDM) دکمه انتخاب تصادفی .5

 )بازگشت سریع( دکمه  .62

 روی سریع(پیش) دکمه  .66

 CDنشانگر  .62

 (FOLDERپوشه )نشانگر  .62

 (DISK) دیسکنشانگر  .14
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 (TRACK) آهنگ. نشانگر شماره 61

 (TAGتگ ). نشانگر 61

 (DISPLAY) . نمایشگر61

 (REPEAT/ D-RPT) . نشانگر تکرار66

          . نشانگر پخش تصادفی65

                (Random/D-RDM) 

 دیسک. دکمه 22

  (Disc down /قبلیدیسک )    

 . دکمه دیسک 26

 (Disc up )دیسک بعدی/     

 (SCANها )فرکانس . دکمه مرور22

 . دکمه خارج کردن22

 CD. شیار فراخوانی 24

 . کلید فایل21

 بعد( آهنگ) . دکمه 21

 قبل( آهنگ) . دکمه 21

  CDبرای گوش کردن به 

 CDپخش کننده 

6. CD نشانگر ، وارد کنیداستآن رو به باال  تگحالی که  را در ،CD  روشن شده وCD 

نماید، حتی اگر رادیو در حال استفاده باشد. همچنین با فشردن دکمه شروع به اجرا می

CD  هنگامی کهCD  اخوانی قرار دارد، حتی اگر رادیو رو یا در شیار فدستگاه پخش در

 پخش می شود.  CDدرحال استفاده باشد، 

به حالت  AM/FMیا با فشردن دکمه کرده ، سیستم را خاموش CDبرای توقف پخش  .2

 را با دکمه خارج نمودن، بیرون بیاورید.  CDرادیو بروید، و یا 

 توجه

  برای کسب اطالعات درمورد تنظیمات صدا و( تنtone) و  "تنظیمات صدا"، به

 مراجعه کنید.  66-1در صفحه  "تنظیمات آهنگ"

 استفاده از  هنگامCDیستسانتیمتری نیازی به مبدل ن 6 ها .CD  را در قسمت 

 قرار دهید.  CDوسط شیار فراخوانی 

  برای کسب اطالعات مربوط به جابجاییCDجابجایی "بخش ، به هاCDدر صفحه  "ها

 مراجعه کنید.  1-11

 

 CD کنندهتعویض

حتی اگر سیستم صوتی خاموش باشد، می توانید پخش را با فشردن دکمه فراخوانی، آغاز 

 را خارج نمایید.  CDو یا با فشردن دکمه خروج، 

از کلید خاموش/ روشن برای روشن و یا خاموش کردن سیستم استفاده نمایید. سیستم  .6

 روی آخرین وضعیت تنظیمی باال می آید. 

داخل سیستم باشد، شروع به  CDرا بفشارید. اگر  CDدکمه  CDبرای ورود به حالت  .2

 اجرا می نماید. 

به  AM/FM، یا سیستم را خاموش کنید، یا با فشردن دکمه CDبرای توقف اجرای  .2

 را با دکمه خارج نمودن، بیرون بیاورید.  CDحالت رادیو بروید، و یا 

 توجه

 ظیمات صدا و مورد تن برای کسب اطالعات در( تنtone،)  و  "تنظیمات صدا"به

 مراجعه کنید.  66-1در صفحه  "تنظیمات آهنگ"

 1 تعداد تا CD  .می تواند در دستگاه قرار بگیرد 

 کننده تعویض دستگاهCD ،CDکند. سانتیمتری را اجرا نمی 6ی ها 

  برای کسب اطالعات مربوط به جابجاییCDجابجایی "، به هاCD11-1در صفحه  "ها 

  مراجعه کنید. 
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 CDاجرای یک 

 دکمه فراخوانی را بفشارید.  .6

 را نشان داده و آماده فراخوانی اطالعات می گردد. "صبر کنید"عبارت نمایشگر  .2

هنگامی که سیستم آماده فراخوانی شد، نشانگر فراخوانی روشن شده و نمایشگر  .2

 را نشان می دهد.  "(6-1شماره ) CDفراخوانی "

 وارد دستگاه می شود، سیستم آن را اجرا می نماید.  CDهنگامی که  .4

 توجه

  درصورتی که چند جای خالی برای ورودCD  وجود داشته باشد، شما می توانید شیار

 انتخاب نمایید.  CDموردنظر خود را با فشردن دکمه 

  ثانیه بعد از آغاز فراخوانی،  61درصورتی که ظرف مدتCDوارد سیستم ننمایید،  ییا

 انتظار فراخوانی لغو می گردد. حالت 

 هاCDاجرای تمام 

 بشنوید(. را ثانیه یا بیشتر بفشارید )تا صدای بوق  2نی را به مدت ادکمه فراخو .6

 سیستم اولین شیار خالی را انتخاب و وارد مرحله انتظار فراخوانی می گردد.  .2

را وارد نمایید.  CDنمایش داده شد،  "(6-1شماره ) CDفراخوانی "هنگامی که پیام  .2

سپس سیستم به طور خودکار، شیار خالی بعدی را انتخاب می نماید و وارد حالت انتظار 

 فراخوانی می گردد. 

 CDمراحل باال آن قدر تکرار می شود تا تمامی شیارها پر شوند. سپس اجرا از آخرین  .4

 وارد شده آغاز می گردد. 

 توجه

  دکمه فراخوانی را  فراخوانی است، مجدداًاگر درحالی که سیستم در حالت انتظار

 بفشارید، حالت انتظار فراخوانی لغو می گردد. 

 دلخواه CDانتخاب 

 CDمورد نظر خود را انتخاب نمایید. شماره  CD ،CDا استفاده از دکمه بشما می توانید 

 روی صفحه نمایش داده می شود.

<CD بعدی> 

 موردنظر نمایش داده شود.  CDبعدی( را مرتبا بفشارید تا شماره  CD) CDدکمه 

 <CD قبلی> 

 موردنظر نمایش داده شود.  CDقبلی( را مرتبا بفشارید تا شماره  CD) CDدکمه 
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 موسیقی CDگوش کردن به 

 

رفته و  CDرا بزنید. سیستم به حالت  CDدرون سیستم صوتی قرار دارد، دکمه  CDاگر 

)درصورتی که سیستم مجهز به تعویض کننده  CDمی نماید. شماره  CDشروع به پخش 

CD  و زمان موسیقی روی نمایشگر ظاهر خواهد شد. آهنگباشد(، شماره ،CDپشت سر  ها

 هم و به ترتیب اجرا خواهند شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CD mp3گوش کردن به 

/ 6در سطح  CDهای فشرده از روی انواع این سیستم صوتی شما را قادر به اجرای فایل

 211می تواند تا  CDو فرمت های گوناگون می سازد. هر  5112با کیفیت ایزو  2سطح 

می تواند در  ID3سطح در خود جای دهد. اطالعات  61پوشه و  622فایل را در حداکثر 

ه ، بID3 tagنمایش داده شود. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد  mp3حین پخش 

 رجوع کنید.  22-1در صفحه  "mp3و نمایش عنوان  CDموضوع "

 
را  "خواندن"را فشار دهید. نمایشگر  CDدر سیستم صوتی وجود دارد، دکمه  CDاگر 

 mp3، مدت پخش و نشانگر آهنگنشان داده و پخش آغاز می شود. شماره پوشه، شماره 

 روی صفحه نمایش داده خواهد شد. 
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 توجه

  در هنگام گوش کردن بهCD های صوتی دیجیتال و لیکه حاوی فاmp3  است، می

ثانیه یا بیشتر )تا زمان شنیدن صدای بوق(،  2به مدت  CDتوانید با فشردن دکمه 

، فایل های صوتی دیجیتال و ورودی صوتی خارجی mp3های بین حالت اجرای فایل

استفاده "ورودی صوتی خارجی، به حرکت نمایید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

 رجوع کنید.  12-1در صفحه  "از عملکرد ورودی صوتی خارجی

  درCDهای صوتی دیجیتال و لییی که حاوی فاهاmp3 های صوتی لاست، فای

 دیجیتال به طور خودکار، اول پخش می شوند. 

 ها متغیر است. برای کسب افزار کدکننده و میزان ارسال بیتکیفیت صدا باتوجه به نرم

 افزار کدکننده رجوع کنید. مورد نرم راهنما در دفترچهاطالعات بیشتر، به 

  ها و پوشه ها در بسته به نوع ترکیب فایلCD .زمان الزم برای آغاز پخش متغیر است ، 

  افزار تبدیل مجهز به نرماین سیستمmp3  نیستو نرم افزار رایت کردن . 

  ممکن است در اجرای برنامه یا نمایش اطالعات فایل هایmp3  توسطرایت شده 

 برخی نرم افزارهای خاص مشکل داشته باشید. 

  اگر تعداد زیادی فایل و پوشه غیرmp3  درCD  رایت کرده باشید، اجرای آن 

 کمی زمان می برد. 

 های این سیستم، فایلmp3 کند. را ضبط نمی 

  بخش برای کسب اطالعات بیشتر، به"CDهای معمولی (CD-R )/ CD های با قابلیت

 مراجعه کنید.  16-1در صفحه  "(CD-R/RW) رایت مجدد

 

 احتیاط 

  تالش برای اجرای فایل غیرmp3  که پسوند" mp3."  دارد، ممکن است

موجب ایجاد پارازیت و اشکال در بلندگوها و آسیب رساندن به شنوایی 

 گردد. 

 )مثال( mp3مراحل انتخاب پوشه/ مراحل اجرای فایل 

 
  

 6سطح           2سطح           2سطح          4سطح              
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 انتخاب پوشه

 طبق مراحل 
 

 انتخاب فایل

 طبق مراحل
 

 سریعپیشروی بازگشت/

را می فشارید، موسیقی با سرعت جلو می رود.  تا زمانی که دکمه : سریعپیشروی 

 اجرای فایل با رها کردن دکمه آغاز می شود. 

را می فشارید، موسیقی با سرعت به عقب بر می  تا زمانی که دکمه : بازگشت سریع

 گردد. اجرای فایل با رها کردن دکمه آغاز می شود. 

 (mp3ی هاCDانتخاب پوشه دلخواه )تنها در 

 می توانید با چرخاندن کلید پوشه، پوشه مورد نظر خود را انتخاب نمایید. 

کلید پوشه را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا شماره پوشه مورد نظر پوشه بعدی: 

 روی صفحه نمایش داده شود. 

 

 

 

 

 
عقربه های ساعت بچرخانید تا شماره پوشه کلید پوشه را در خالف جهت : پوشه قبلی

 مورد نظر روی صفحه نمایش داده شود.

 دلخواه آهنگانتخاب 

 مورد نظر برسید.  آهنگبه  یا  می توانید با استفاده از دکمه 

نمایشگر،  از روی یک آهنگ می پرد. CD، با هر بار فشردن دکمه : بعدی آهنگ

 انتخاب شده را نمایش می دهد.  آهنگشماره 
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می پرد. نمایشگر، به عقب از یک آهنگ  CD، با هر بار فشردن دکمه : قبلی آهنگ

 انتخاب شده را نمایش می دهد.  آهنگشماره 

 تکرار قطعات

، نشانگر تکرار مشخص، دکمه تکرار را بفشارید آهنگبرای اجرای یک : آهنگتکرار یک 

 ظاهر می شود. برای خروج از این حالت، مجددا دکمه را بفشارید. 

درحالی که موسیقی پخش می : <CDتعویض کننده >موسیقی(  CD)تنها  CDتکرار یک 

ثانیه یا بیشتر )تا زمان شنیدن صدای بوق( بفشارید. نشانگر  2شود، دکمه تکرار را به مدت 

تکرار می شود. برای خروج از این حالت،  CDظاهر شده و تمام آهنگ های  CDتکرار 

 مجددا دکمه را بفشارید. 

درحالی که موسیقی پخش می شود، : (mp3ی هاCDتکرار موسیقی های یک پوشه )تنها 

ثانیه یا بیشتر )تا زمان شنیدن صدای بوق( بفشارید. نشانگر تکرار  2دکمه تکرار یا به مدت 

CD ده و تمام آهنگ های پوشه موسیقی درحال پخش تکرار می شود. برای خروج ظاهر ش

 از این حالت، مجددا دکمه را بفشارید. 

 توجه

  درCDدیجیتال هستند و هم  آدیوهای هایی که هم حاوی فایلmp3 حالت تکرار تنها شامل تکرار ،

 (. mp3دیجیتال، یا آدیو شود )یا های دارای فرمت یکسان میفایل

 تغییر ترتیب اجرای قطعات

، نشانگر (RDM) با فشردن دکمه تصادفی: موسیقی( CD)تنها  CDاجرای تصادفی در یک 

شوند. برای پخش تصادفی ظاهر شده و قطعات به صورت تصادفی برای پخش انتخاب می

 خروج از این حالت، مجددا دکمه را بفشارید. 

 

با فشردن دکمه تصادفی، نشانگر پخش : (CD mp3اجرای تصادفی در یک پوشه )تنها 

ظاهر شده و قطعات به صورت تصادفی از پوشه در حال اجرا برای پخش ( RDM)تصادفی 

 انتخاب می شوند. برای خروج از این حالت، مجددا دکمه را بفشارید.

دکمه پخش : موسیقی( CDدر تعویض کننده )تنها  CDاز میان چند  اجرای تصادفی

ثانیه یا بیشتر )تا زمان شنیدن صدای بوق( بفشارید.  2را به مدت ( RDM)تصادفی 

-انتخاب می هاCDتصادفی از میان تمام  طورظاهر شده و و قطعات به  CDنشانگر تکرار 

 شوند. برای خروج از این حالت، مجددا دکمه را بفشارید. 

دکمه پخش : (CD mp3)تنها  CDاز میان تمام پوشه های یک  (RDM) اجرای تصادفی

ثانیه یا بیشتر )تا زمان شنیدن صدای بوق( بفشارید.  2را به مدت ( RDM)تصادفی 

در حال  CDظاهر شده و و قطعات به صورت تصادفی از میان پوشه های  CDنشانگر تکرار 

 پخش برای اجرا انتخاب می شوند. برای خروج از این حالت، مجددا دکمه را بفشارید. 

 توجه

  درحالت پخش تصادفی تمامCDیک اگر ، هاCD mp3  کننده تعویضدرCD  کننده ، تعویضگیردقرار

   رود.بعدی می CDاز روی آن پریده و به 
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  درCDدیجیتال هستند و هم آدیو های یی که هم حاوی فایلهاmp3 حالت پخش ،

شود )یا صوتی تصادفی تنها شامل پخش تصادفی فایل های دارای فرمت یکسان می

 (.mp3دیجیتال، یا 

را بفشارید. روی نمایشگر، ( SCAN)دکمه مرور : برای اجرا آهنگپیدا کردن ابتدای هر 

"(SCAN)"  ،دی های سیثانیه اول تمامی آهنگ 62نمایش داده شده و سیستم صوتی

چشمک  آهنگنماید. تا زمانی که حالت مرور فعال است، شماره انتخاب شده را اجرا می

 زند. برای خروج از این حالت، مجددا دکمه را بفشارید. می

 توجه

  پس از مرور تمامی قطعاتCD  انتخاب شده، اجرایCD  گردد ی آغاز میآهنگاز ابتدای

 که هنگام شروع مرور، در حال اجرا بود. 

  حالت مرور با انتخاب رادیو یا عملیاتCD  .لغو می گردد 

  درCDدیجیتال هستند و هم  آدیویی که هم حاوی فایل های هاmp3 حالت مرور تنها ،

 (.mp3دیجیتال، یا آدیو شامل مرور فایل های دارای فرمت یکسان می شود )یا 

دی خارج متوقف و سی CDبا فشردن دکمه خروج، پخش : خوان( CD)از  CDخارج کردن 

 گیرد. می شود. سیستم به طور خودکار در حالت رادیو قرارمی

 توجه

 اگر CD گردد. ثانیه برندارید، مجددا بازخوانی می 61را ظرف مدت  خارج شده 

 (CD)از تعویض کننده  CDخارج کردن 

 در حال پخش، دکمه خروج را بفشارید.  CDبرای خارج نمودن : CDخارج نمودن یک 

 توجه

  در حال خواندن "اگر هنگامی دکمه خروج را بفشارید که پیغامCD ( 6-1شماره)"  روی

 گردد. بعدی خارج می CDنمایشگر باشد، حالت انتظار بازخوانی لغو شده و 

 

 اگر CD  ثانیه برندارید،  61خارج شده را ظرف مدتCD  مجددا بازخوانی و حالت خروج

 شود. بازخوانی شده اجرا نمی CDگردد. لغو می

 هاCD یخارج کردن تمام

 ثانیه یا بیشتر )تا شنیدن صدای بوق( بفشارید.  2دکمه خروج را به مدت  .6

2. CD گردد. با برداشتن در حال پخش خارج میCD ،CD شود. بعدی خارج می 

ها تکرار نمایید. بعد از این مرحله، تعویض CDمراحل باال را تا خارج شدن تمامی  .2

 گردد. کننده وارد حالت انتظار بازخوانی می

  توجه

  درصورتی کهCD  ثانیه برندارید،  61خارج شده را ظرف مدتCD  مجددا بازخوانی و

 بازخوانی شده اجرا نمی شود.  CDحالت خروج لغو می گردد. 

، mp3و عنوان  CDاین سیستم صوتی می تواند متن : mp3و عنوان  CDنمایش موضوع 

  را نمایش دهد.  ID3 تگشامل اطالعات 
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را نمایش دهد. دکمه  هاCDو قطعات  CDاین سیستم صوتی می تواند عنوان : CDموضوع 

نام  را پشت سر هم بفشارید تا انتخاب شما به ترتیب زیر صورت گیرد :( DISP)نمایش 

CD←  حالت نمایش معمولی ←آهنگنام. 

 
 توجه

 حرف را نشان دهد. اگر نام  62تواند تا نمایشگر میCD  بیش از این تعداد  آهنگیا

 باشد، باید دکمه صفحه را برای دیدن مابقی حروف بفشارید. 

  را نمایش می دهد.  "بی نام"اگر عنوانی برای نمایش نداشته باشد، نمایشگر 

  شوند. نمایش داده می "."، به صورت تواند نمایش دهدنمیحروفی که سیستم 

یی با اطالعات تغییر هاCDاین سیستم صوتی می تواند نام پوشه و قطعات : mp3عنوان 

انتخاب شما به ترتیب زیر را پشت سر هم بفشارید تا یافته را نمایش دهد. دکمه نمایش 

 حالت نمایش معمولی ← آهنگنام  ←صورت گیرد : نام پوشه 

 

 
فایل هایی را که با  ID3 تگاین سیستم صوتی می تواند اطالعات : ID3 تگاطالعات 

 ضبط شده اند، نمایش دهد.  ID3 تگاطالعات 

نمایش داده  ID3 تگثانیه یا بیشتر بفشارید تا اطالعات  2دکمه نمایش را به مدت  .6

 روی نمایشگر نمایش داده می شود.  تگشود. نشانگر 

نام  انتخاب شما به ترتیب زیر صورت گیرد:تا دکمه نمایش را پشت سر هم بفشارید  .2

 .حالت نمایش معمولی ←نام هنرمند  ← آهنگنام  ←آلبوم 

 توجه

  ثانیه یا بیشتر بفشارید.  2برای بازگشت به نمایش نام پوشه، دکمه نمایش را به مدت 

  را نمایش می دهد.  "بی نام"اگر عنوانی برای نمایش نداشته باشد، نمایشگر 
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  تگو یا اطالعات  آهنگحرف را نشان دهد. اگر نام پوشه،  62نمایشگر می تواند تا ID3 

 را برای دیدن مابقی حروف بفشارید. ( PAGE)بیش از این تعداد باشد، باید دکمه صفحه 

  تگحرف باشد. قسمت اطالعات  22عنوان پوشه و قطعات می تواند تا  ID3  نیز می

 حرف باشد.  22تواند تا 

 نمایش داده می  "."فی که سیستم صوتی قادر به نمایش آن ها نیست، به صورت حرو

 شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 USB طریق از آهنگاجرای 

متصل کرده و از موسیقی  USBخود را به ورودی  USBشما می توانید آی پاد و یا حافظه 

 های ذخیره شده در آن ها استفاده نمایید. 

قابل اتصال و فایل های قابل پشتیبانی، به بخش زیر مراجعه برای مشاهده انواع وسایل 

 نمایید.

 .52-1در صفحه  "های قابل پشتیبانیهای انواع وسایل قابل اتصال و فایلویژگی "

نحوه "و  66-1در صفحه  "طریقه اتصال آی پاد "برای مشاهده روش های اتصال به 

 مراجعه نمایید. 61-1در صفحه  "USBاتصال حافظه 

توانید فایل باشد، میمی 2.2بلوتوث نسخه رصورتی که وسیله نقلیه شما مجهز به رابط د

 خود را از طریق عملکرد صوتی اجرا نمایید.  USBهای موسیقی داخل آی پاد و یا حافظه 

اجرای فایل حافظه  "و  21-1در صفحه  "اجرای فایل آی پاد از طریق عملکرد صوتی "به 

USB  مراجعه نمایید. 41-1در صفحه  "از طریق عملکرد صوتی 

  توجه

 ل های شامل قانون کپی رایت اجرا نشوند. ممکن است فای 

  وصل شده را در حالت صوتی وسیله اکوالیزر توصیه می گردد که( فلتFLAT)  قرار

  دهید. 
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 صفحه کنترل و نمایشگر آی پاد

 

 AM/FMدکمه  .6

 )تغییر حالت( CDدکمه  .2

 (PWR) خاموش/روشندکمه  .2

 (DISP/دکمه نمایش )نمایش عنوان .4

 (PAGE/دکمه صفحه )مرور عنوان .1

 (RPT) دکمه تکرار .1

 (RDM) دکمه پخش تصادفی .1

 )بازگشت سریع( دکمه  .6

 (پیشروی سریع) دکمه  .5

 )آی پاد( iنشانگر  .62

 (TRACK) آهنگنشانگر  .66

 CD (RPT/RDM/D-RDM)نشانگر تکرار/پخش تصادفی/ پخش تصادفی  .62

 (DISC UP) بعدی CDدکمه  .62

 (FOLDER) کلید پوشه .64

 قبل/بعد( آهنگ) آهنگدکمه  .61
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 پخش از آی پاد

دکمه روشن/خاموش را برای روشن نمودن سیستم صوتی بفشارید. سیستم روی  .6

 آخرین حالت استفاده شده روشن می گردد. 

 وصل نمایید.  USBآی پاد خود را به ورودی  .2

را چندین بار بفشارید تا حالت آی پاد انتخاب شود. با هربار فشردن دکمه  CDدکمه  .2

CD .حالت ورودی تغییر می کند ، 

 بلوتوثحالت  حالت آی پاد   CDحالت 

 توجه

  درصورتی که وسیله نقلیه شما مجهز به ورودیRCA  می باشد، دکمهCD  2را به مدت 

 شود.  AUXثانیه یا بیشتر بفشارید تا سیستم وارد حالت 

روی صفحه نمایش داده می  "i"هنگامی که وسیله انتخاب شد، پخش آغاز شده و  .4

 شود. 

 توجه

 ط آی پاد شما، زمان شروع پخش متغیر است. یبا توجه به شرا 

را بفشارید تا وارد یک حالت  CDیا  AM/FMبرای متوقف کردن پخش، دکمه  .1

  پخش دیگر شوید.

 توجه

  .کلیدهای آی پاد تا زمانی که آی پاد به سیستم صوتی متصل است، غیرفعال می شوند 

   تنظیم "و  "صدا اتتنظیم"و آهنگ، به  تنظیمات صدابرای کسب اطالعات درمورد

 مراجعه کنید.  66-1در صفحه  "آهنگ

 آهنگ پیشروی سریععقب رفتن/

 را بفشارید.  یا  در حال اجرا، دکمه  آهنگسریع پیشروی برای عقب رفتن/

 سریعپیشروی 

را بفشارید. تا زمانی که دکمه را می  در حال اجرا، دکمه  آهنگسریع پیشروی برای 

 ادامه دارد. پیشروی فشارید، 

 عقب رفتن سریع

را بفشارید. تا زمانی که دکمه را می  در حال اجرا، دکمه  آهنگبرای عقب رفتن سریع 

 فشارید، عقب رفتن ادامه دارد. 
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 دلخواه آهنگانتخاب 

 مورد نظر بفشارید.  آهنگرا برای انتخاب شماره  آهنگدکمه 

 یکی یکی اضافه می گردد.  آهنگ: شماره  فشردن 

 یکی یکی کم می گردد. آهنگ: شماره  فشردن 

تا زمانی که دکمه  آهنگثانیه یا بیشتر(: شماره 2برای مدت طوالنی )حدود  فشردن 

 ه داشته اید، اضافه می گردد. گرا ن

تا زمانی که دکمه را  آهنگثانیه یا بیشتر(: شماره 2برای مدت طوالنی )حدود فشردن 

 ه داشته اید، کم می گردد.گن

وسیقی از ابتدای همان را بفشارید، اجرای م دکمه  آهنگاگر درحین پخش یک 

 آغاز می شود.  آهنگ

 توجه

  در نمایشگر تغییر می کند.  آهنگ، شماره آهنگبا هربار فشردن دکمه انتخاب 

 

 

 

 

 

 

 

 از لیست آی پاد آهنگپیدا کردن یک 

 انتخاب یک آهنگ از منوی آی پاد

، "آلبوم ها"، "هنرمندان"، "لیست"مورد نظر خود را از منوی  آهنگشما می توانید 

 (. 2.2بلوتوث نسخه به رابط خودروهای مجهز انتخاب نمایید ) "نوع"یا  "آهنگ ها"

 دلخواه استفاده نمایید.  آهنگاز کلید زیر برای انتخاب 

 انتخاب شده، روی نمایشگر ظاهر می گردد.  آهنگلیست، دسته یا 

 .آهنگچرخاندن کلید پوشه : برای نمایش لیست، دسته یا 

 .آهنگفشردن کلید پوشه : برای انتخاب لیست، دسته یا 

 توجه

  برای لغو کردن انتخاب، دکمهCD بعدی (DISK UP)  را بفشارید تا به مرحله قبل

 برگردید. 

  دکمه پوشه،  ثانیه یا بیشتر، عملیاتی انتخاب نشود و یا بعد از 62درصورتی که به مدت

 مورد نظر لغو می گردد.  آهنگکلید دیگری فشرده شود، جستجوی 

  ثانیه یا بیشتر عملیاتی انتخاب نشود،  1، به مدت آهنگدرصورتی که بعد از انتخاب

 پخش موسیقی آغاز می گردد. 
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 آهنگتکرار اجرای یک 

روی صفحه نمایش داده  "(RPT) تکرار"، دکمه تکرار را بفشارید تا آهنگدر حین اجرای 

 شود. برای خروج از این حالت، مجددا دکمه را بفشارید. 

 (RDM) پخش قطعات به صورت تصادفی

آی پاد  روی صفحه نمایش داده شود. "پخش تصادفی"دکمه پخش تصادفی را بفشارید تا 

از  به طور تصادفی قطعاتی را از گروه در حال پخش انتخاب و اجرا می نماید. برای خروج

 این حالت، مجددا دکمه را بفشارید.

 اجرای قطعات یک آلبوم به صورت تصادفی

( RDM)پخش "دکمه پخش تصادفی را بفشارید و تا شنیدن صدای بوق صبر کنید تا 

آی پاد به طور تصادفی قطعاتی را از آلبوم  روی صفحه نمایش داده شود. "CDتصادفی 

برای خروج از این حالت، مجددا دکمه را  گروه در حال پخش انتخاب و اجرا می نماید. 

 بفشارید.

 تغییر اطالعات نمایش داده شده

شما می توانید عنوان قطعات، نام هنرمندان و عنوان آلبوم های ضبط شده در آی پاد را 

بار فشردن دکمه نمایش در حین اجرای قطعات، اطالعات نمایشگر مشاهده نمایید. با هر 

حالت نمایش  ←نام هنرمند ←آهنگنام  ←تیب زیر تغییر می کند. نام آلبومبه تر

 .معمولی

 

 

 
 توجه

  عنوان در  حرف به طور همزمان روی نمایشگر نمایش داده می شود. اگر 62حداکثر

را بفشارید. با هربار فشردن این دکمه، حروف  (PAGE) وسط قطع شد، دکمه صفحه

 بعدی نمایش داده می شوند. 

  ،بی نام"اگر عنوانی ذخیره نشده باشد (NO TITLE)"  روی صفحه نمایش داده می

 شود. 

  جایگزین می گردند.  "."حروفی که قابل نمایش نیستند، با  

 مثال

 نام آلبوم

 نام قطعه

 نام خواننده
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بلوتوث به رابط خودروهای مجهز ) فرمان دادن صوتیاجرای قطعات آی پاد از طریق 

 (1.2نسخه 

با  "نوع"و  "لیست آهنگ ها"، "آلبوم"، "هنرمند"قطعات مورد نظر می توانند براساس 

استفاده از دستورات صوتی انتخاب و اجرا شوند. برای کسب اطالعات بیشتر درمورد 

مراجعه  16-1در صفحه  "2.2بلوتوث نسخه رابط "ا، به عملکرد تشخیص یا ثبت صد

آماده شده و قطعات  فرمان دادن گفتارینمایید. در ادامه توضیح می دهیم که چگونه برای 

 را پخش نمایید. 

 فرمان دادن گفتاریآماده سازی 

 ( را بفشارید. 6، ابتدا دکمه گفتار )فرمان دادن گفتاریبرای استفاده از 

 
 

 

 

 براساس نام هنرمندستجو ج

 . "(PLAYپِلی )"در منوی اصلی بگویید  .6

 توجه

  نماید. درصورتی که شروع به تشخیص دستگاه وصل شده می 2.2بلوتوث نسخه رابط

 2.2بلوتوث نسخه وسیله ای تشخیص داده نشده و یا اشکالی در اتصال رخ دهد، رابط 

 راهنمایی صوتی ارائه می دهد. از راهنمای صوتی پیروی کنید. 

می خواهید براساس هنرمند اجرا شود یا آلبوم یا "بعد از اینکه راهنمای صوتی گفت  .2

 . "(Artistآرتیست )"بگویید  "لیست آهنگ ها یا نوع؟

 توجه

  می پرید.  2، از روی مرحله <"هنرمند نام>آرتیست "درصورتی که بگویید 

نام هنرمند را  "کدام هنرمند را می خواهید؟"د از اینکه راهنمای صوتی گفت بع .2

 بگویید.

 می رود.  1درصورتی که تنها یک نام مطابقت داشته باشد، سیستم به مرحله  .4

بیش از "درصورتی که دو یا چند نام مطابقت داشته باشد، راهنمای صوتی می گوید  .1

، "بله"اگر بگویید  "اجرا شود؟ <نام هنرمند>یک مورد وجود دارد. می خواهید 

، سیستم نام هنرمند بعدی را می "خیر"می رود. اگر بگویید  1سیستم به مرحله 

 گوید. 
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 توجه .6

 هنرمند پیدا "گوید باشد، راهنمای صوتی می "خیر"ها اگر پاسخ شما به سه یا تمامی نام

 گردد. می باز 2و سیستم به مرحله  "نشد، لطفا مجددا تالش نمایید

 های موجود روی وسیله وصل شده شما متغیر است. زمان جستجو بسته به تعداد آهنگ

 های زیادی دارند، زمان بیشتری الزم دارند. وسایلی که تعداد آهنگ

، سیستم یک شاخص <"نام هنرمند>اجرای "هنگامی که راهنمای صوتی می گوید  .1

 لیست برای هنرمند ایجاد می نماید. 

 توجه

  بودن نام هنرمند، آن را تایید فعال باشد، راهنمای صوتی با درست  تاییداگر عملکرد

. "خیر" دو اگر نبود، بگویی "بله"کند. درصورتی که نام هنرمند صحیح بود، بگویید می

، سیستم به "هنرمند پیدا نشد، لطفا مجددا تالش نمایید"بعد از اینکه سیستم بگوید 

 گردد. باز می 2مرحله 

 سیستم از حالت تشخیص صدا خارج شده و موسیقی اجرا می گردد.  .6

 جستجو از طریق نام آلبوم

 . "(PLAYپِلی )"در منوی اصلی بگویید  .6

 توجه

  نماید. درصورتی که شروع به تشخیص دستگاه وصل شده می 2.2بلوتوث نسخه رابط

 2.2بلوتوث نسخه ای تشخیص داده نشده و یا اشکالی در اتصال رخ دهد، رابط وسیله

 دهد. از راهنمای صوتی پیروی کنید. راهنمایی صوتی ارائه می

خواهید براساس هنرمند اجرا شود یا آلبوم یا می"بعد از اینکه راهنمای صوتی گفت  .2

 ."آلبوم"بگویید  "ها یا نوع؟لیست آهنگ

 توجه

  پرید. می 2، از روی مرحله <"نام>آلبوم "درصورتی که بگویید 

 نام آلبوم را بگویید. "خواهید؟کدام آلبوم را می"از اینکه راهنمای صوتی گفت بعد  .2

 رود. می 1درصورتی که تنها یک نام مطابقت داشته باشد، سیستم به مرحله  .4

بیش از "گوید درصورتی که دو یا چند نام مطابقت داشته باشد، راهنمای صوتی می .1

، سیستم "بله"اگر بگویید  "اجرا شود؟ <نام آلبوم>خواهید رد وجود دارد. مییک مو

 گوید. ، نام آلبوم بعدی را می"خیر"اگر بگویید  ورفته  1به مرحله 

  توجه

 هنرمند پیدا "گوید باشد، راهنمای صوتی می "خیر"ها اگر پاسخ شما به سه یا تمامی نام

 گردد.می باز 2و سیستم به مرحله  "نشد، لطفا مجددا تالش نمایید

، سیستم یک شاخص <"نام هنرمند>اجرای "گوید ه راهنمای صوتی میهنگامی ک .1

 نماید.لیست برای هنرمند ایجاد می

 توجه

  کندهمانند توضیحات قبل عمل میفعال باشد،  تاییداگر عملکرد . 

  گردد. سیستم از حالت تشخیص صدا خارج شده و موسیقی اجرا می .1
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 هاآهنگ جستجو از طریق لیست

 . "(PLAYپِلی )"بگویید در منوی اصلی  .6

 توجه

  نماید. درصورتی که شروع به تشخیص دستگاه وصل شده می 2.2بلوتوث نسخه رابط

 2.2بلوتوث نسخه وسیله ای تشخیص داده نشده و یا اشکالی در اتصال رخ دهد، رابط 

 راهنمایی صوتی ارائه می دهد. از راهنمای صوتی پیروی کنید. 

می خواهید براساس هنرمند اجرا شود یا آلبوم یا "گفت  بعد از اینکه راهنمای صوتی .2

 ."لیست"بگویید  "لیست آهنگ ها یا نوع؟

 توجه

  می پرید. اگر وسیله شما لیستی  2، از روی مرحله <"نام>لیست "درصورتی که بگویید

و  "لیستی روی وسیله ذخیره نشده است"نداشته باشد، راهنمای صوتی می گوید 

 ازمی گردد. ب 2سیستم به مرحله 

 نام لیست را بگویید. "کدام لیست را می خواهید؟"بعد از اینکه راهنمای صوتی گفت  .2

 می رود.  1درصورتی که تنها یک نام مطابقت داشته باشد، سیستم به مرحله  .4

بیش از "درصورتی که دو یا چند نام مطابقت داشته باشد، راهنمای صوتی می گوید  .1

، "بله"اگر بگویید  "اجرا شود؟ <نام لیست>خواهید یک مورد وجود دارد. می 

 ، سیستم نام لیست بعدی را می گوید."خیر"می رود. اگر بگویید  1سیستم به مرحله 

  توجه

  باشد، راهنمای  "خیر"اگر پاسخ شما به سه یا تمامی نام های ذکر شده توسط سیستم

 2و سیستم به مرحله  "دهنرمند پیدا نشد، لطفا مجددا تالش نمایی"صوتی می گوید 

 بازمی گردد.

، سیستم یک شاخص <"نام لیست>اجرای "هنگامی که راهنمای صوتی می گوید  .1

 ایجاد می نماید. انتخاب شده لیست برای لیست

 توجه

  اگر عملکرد تصدیق فعال باشد، راهنمای صوتی با درست بودن نام هنرمند، آن را تایید

. "خیر"و اگر نبود، بگویی  "بله"یح بود، بگویید می کند. درصورتی که نام هنرمند صح

، سیستم به "هنرمند پیدا نشد، لطفا مجددا تالش نمایید"بعد از اینکه سیستم بگوید 

 .11-1در صفحه  "تنظیمات عملکرد تصدیق"باز می گردد. مراجعه شود به  2مرحله 

 سیستم از حالت تشخیص صدا خارج شده و موسیقی اجرا می گردد.  .1

 جستجو از طریق نوع موسیقی

 . "(PLAYپِلی )"در منوی اصلی بگویید  .6

 توجه

  نماید. درصورتی که شروع به تشخیص دستگاه وصل شده می 2.2بلوتوث نسخه رابط

راهنمایی  بلوتوثوسیله ای تشخیص داده نشده و یا اشکالی در اتصال رخ دهد، رابط 

 صوتی ارائه می دهد. از راهنمای صوتی پیروی کنید. 
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می خواهید براساس هنرمند اجرا شود یا آلبوم یا "بعد از اینکه راهنمای صوتی گفت  .2

 ."(Genreژانر )"بگویید  "لیست آهنگ ها یا نوع؟

 توجه

  می پرید.  2، از روی مرحله <"نام> ژانر"درصورتی که بگویید 

 نوع موسیقی را بگویید. "خواهید؟کدام نوع  را می"راهنمای صوتی گفت  وقتی .2

 می رود.  1درصورتی که تنها یک نام مطابقت داشته باشد، سیستم به مرحله  .4

بیش از "درصورتی که دو یا چند نام مطابقت داشته باشد، راهنمای صوتی می گوید  .1

، سیستم "بله"اگر بگویید  "؟اجرا شود <نام آلبوم>یک مورد وجود دارد. می خواهید 

 گوید. ، سیستم نام آلبوم بعدی را می"خیر"می رود. اگر بگویید  1به مرحله 

  توجه

  باشد، راهنمای  "خیر"اگر پاسخ شما به سه یا تمامی نام های ذکر شده توسط سیستم

 2و سیستم به مرحله  "هنرمند پیدا نشد، لطفا مجددا تالش نمایید"صوتی می گوید 

 گردد.میباز

، سیستم یک شاخص لیست <"نوع>اجرای "هنگامی که راهنمای صوتی می گوید  .1

 برای نوع موسیقی ایجاد می نماید.

 توجه

  اگر عملکرد تصدیق فعال باشد، راهنمای صوتی با درست بودن نام هنرمند، آن را تایید

. "خیر" دبگوییو اگر نبود،  "بله"کند. درصورتی که نام هنرمند صحیح بود، بگویید می

، سیستم به "هنرمند پیدا نشد، لطفا مجددا تالش نمایید"بعد از اینکه سیستم بگوید 

 .11-1در صفحه  "تنظیمات عملکرد تصدیق"گردد. مراجعه شود به باز می 2مرحله 

 سیستم از حالت تشخیص صدا خارج شده و موسیقی اجرا می گردد.  .1

 و نمایشگر  USBصفحه کنترل 

 
 AM /FMدکمه  .6

 )تغییر حالت( CDدکمه  .2

 (PWR) دکمه خاموش/روشن .2

 (DISP/دکمه نمایش )نمایش عنوان .4

 (PAGE/دکمه صفحه )مرور عنوان .1

 (RPT) دکمه تکرار .1

 (RDM) دکمه پخش تصادفی .1

 )عقب رفتن سریع( دکمه  .8

 سریع(پیشروی ) دکمه  .5

 U (USB)نشانگر  .62

 نشانگر پوشه .66

 آهنگنشانگر  .62

/پخش تصادفی/ CDنشانگر تکرار/تکرار  .62

 / مرور/ مرور پوشهCDپخش تصادفی 

 بعدی CDدکمه  .14
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 دکمه مرور .61

 کلید پوشه .61

 دکمه آهنگ )آهنگ قبل/بعد(  .61

 

 USBاجرا از طریق حافظه 

دکمه روشن/خاموش را برای روشن نمودن سیستم صوتی بفشارید. سیستم روی  .6

 آخرین حالت استفاده شده روشن می گردد. 

نحوه اتصال "وصل نمایید. مراجعه شود به  USBخود را به ورودی  USBحافظه  .2

 .61-1در صفحه  "USBحافظه 

انتخاب شود. با هربار فشردن دکمه  USBرا چندین بار بفشارید تا حالت  CDدکمه  .2

CDکند. حالت ، حالت ورودی تغییر میCD   حالتUSB   بلوتوثحالت 

 توجه

  درصورتی که وسیله نقلیه شما مجهز به ورودیRCA  می باشد، دکمهCD  2را به مدت 

 شود.  AUXثانیه یا بیشتر بفشارید تا سیستم وارد حالت 

نمایش داده می  ،روی صفحه "U"هنگامی که وسیله انتخاب شد، پخش آغاز شده و  .4

 شود. 

 توجه

 با توجه به شرایطUSB  شما، زمان شروع پخش متغیر است . 

 

را بفشارید تا وارد یک حالت پخش  CDیا  AM/FMبرای متوقف کردن پخش، دکمه  .1

 دیگر شوید. 

 توجه

   تنظیم "و  "تنظیمات صدا"و آهنگ، به  تنظیمات صدابرای کسب اطالعات درمورد

 مراجعه کنید.  66-1در صفحه  "آهنگ

 فایل های تحت پشتیبانی

ذخیره شده روی حافظه  WAVو  mp3, WMA, AACاین سیستم می تواند فایل 

USB  سطح پشتیبانی  6پوشه و در  122فایل را در  11.121را اجرا نماید. این سیستم تا

 می کند.  
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 ترتیب انتخاب پوشه/ اجرای فایل )مثال(

 در زیر نشان داده شده است.  USBسلسله مراتب پوشه و فایل در حافظه 

 
 انتخاب پوشه 

 طبق مراحل
 

 انتخاب فایل

 طبق مراحل
 

 

 

 توجه

  .ممکن است فایل هایی که تحت قانون کپی رایت هستند، اجرا نشوند 

 آهنگبرای جلو/عقب رفتن سریع روی 

 را بفشارید.  یا  در حال اجرا، دکمه  آهنگسریع پیشروی برای عقب رفتن/

 سریعپیشروی 

را بفشارید. تا زمانی که دکمه را می  در حال اجرا، دکمه  آهنگسریع پیشروی برای 

 ادامه دارد. پیشروی فشارید، 

 عقب رفتن سریع

را بفشارید. تا زمانی که دکمه را  در حال اجرا، دکمه   آهنگبرای عقب رفتن سریع 

 می فشارید، عقب رفتن ادامه دارد. 

  

 6سطح           2سطح           2سطح          4سطح              

 پوشه اصلی
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 انتخاب فایل

 را برای انتخاب شماره فایل مورد نظر بفشارید.  آهنگدکمه 

 : شماره فایل یکی یکی اضافه می گردد.  فشردن 

 : شماره فایل یکی یکی کم می گردد. فشردن 

ثانیه یا بیشتر(: شماره فایل تا زمانی که دکمه را 2برای مدت طوالنی )حدود  فشردن 

 ه داشته اید، اضافه می گردد. گن

ثانیه یا بیشتر(: شماره فایل تا زمانی که دکمه را 2برای مدت طوالنی )حدود فشردن 

 ه داشته اید، کم می گردد.گن

 آهنگرا بفشارید، اجرای موسیقی از ابتدای همان دکمه  آهنگاگر درحین پخش یک 

 آغاز می شود. 

 توجه

  شماره فایل در نمایشگر تغییر می کند.گآهندکمه انتخاب  فشردنبا هربار ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آهنگپیدا کردن یک 

 دلخواه انتخاب نمایید.  آهنگشما می توانید یک پوشه را برای انتخاب 

 را بچرخانید تا پوشه مورد نظر نمایش داده شود. ( FOLDER)کلید پوشه  .6

  توجه

  ثانیه یا بیشتر، عملیاتی انتخاب نشود و یا بعد از دکمه پوشه،  62درصورتی که به مدت

از حالت انتخاب درآمده و نمایشگر به حالت اجرا درمی  آهنگکلید دیگری فشرده شود، 

 آید. 

 کلید پوشه را برای انتخاب پوشه بفشارید.  .2

 توجه

  با فشردن دکمهCD ا می گردد. بعدی، پوشه انتخابی از ابتدا اجر 

 دلخواه بچرخانید.  آهنگکلید پوشه را برای نمایش  .2

 توجه

  ثانیه یا بیشتر عملیاتی انتخاب  1درصورتی که بعد از چرخاندن کلید پوشه، به مدت

 نشود، پخش موسیقی آغاز می گردد. 

 کلید پوشه را برای انتخاب فایل بفشارید.  .4
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 اجرای مجدد یک فایل

روی صفحه نمایش داده شود. برای خروج از این  "تکرار"ا عبارت دکمه تکرار را بفشارید ت

 حالت، دکمه را مجددا بفشارید. 

 اجرای مجدد فایل های داخل یک پوشه

روی صفحه  "CDتکرار "دکمه تکرار را تا هنگام شنیدن صدای بوق بفشارید تا عبارت 

برای خروج از  شوند.تمامی قطعات داخل پوشه درحال اجرا تکرار می  نمایش داده شود.

 این حالت، دکمه را مجددا بفشارید.  

 اجرای یک پوشه با ترتیب تصادفی

 روی صفحه نمایش داده شود. "اجرای تصادفی"دکمه اجرای تصادفی را بفشارید تا عبارت 

سیستم به طور تصادفی قطعات را از درون پوشه درحال اجرا انتخاب و پخش می نماید. 

 برای خروج از این حالت، دکمه را مجددا بفشارید. 

 اجرای تمام پوشه با ترتیب تصادفی

اجرای تصادفی "دکمه اجرای تصادفی را تا زمان شنیدن صدای بوق بفشارید تا عبارت 

CD" سیستم به طور تصادفی قطعات را از درون تمام پوشه  د.روی صفحه نمایش داده شو

 ها انتخاب و پخش می نماید. برای خروج از این حالت، دکمه را مجددا بفشارید. 

 

 

 

 

 (1.2بلوتوث در یک پوشه برای اجرا )وسایل مجهز به رابط  آهنگیافتن ابتدای هر 

روی صفحه نمایش داده می شود و چند  "(SCAN) مرور"دکمه مرور را بفشارید. عبارت 

ثانیه اول قطعات داخل پوشه درحال اجرا پخش می شود. تا زمانی که حالت مرور فعال 

 برای خروج از این حالت، دکمه را مجددا بفشارید.  است، شماره فایل چشمک می زند. 

 توجه

 ی که پیش از هنگآکه ابتدای تمام قطعات داخل پوشه اجرا شد، اجرا از ابتدای  هنگامی

 این درحال پخش بود، آغاز می گردد. 

 (1.2بلوتوث نسخه در تمام پوشه ها برای اجرا )وسایل مجهز به رابط  آهنگیافتن ابتدای 

روی صفحه نمایش داده می شود و چند  "مرور"را بفشارید. عبارت ( SCAN)دکمه مرور 

ثانیه اول قطعات داخل پوشه ها پخش می شود. تا زمانی که حالت مرور فعال است، شماره 

 فایل چشمک می زند. برای خروج از این حالت، دکمه را مجددا بفشارید. 
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 (1.2وث تهز به رابط بلویافتن ابتدای قطعات اول تمام پوشه برای اجرا )وسایل مج

روی صفحه  "مرور پوشه"دکمه مرور را فشرده و تا شنیدن صدای بوق نگهدارید تا عبارت 

چند ثانیه اول نخستین قطعات داخل پوشه ها پخش می شود. تا  نمایش داده می شود.

زند. برای خروج از این حالت، زمانی که حالت مرور فعال است، شماره فایل چشمک می

 دکمه را مجددا بفشارید. 

 توجه

  ابتدایی پوشه بعدی پوشه ای که  آهنگهنگامی که عملیات مرور به اتمام برسد، اجرا از

 پیش از عملیات مرور درحال اجرا بود، آغاز می گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغییر اطالعات نمایشگر

 اطالعات نمایش دهید.  تگشما می توانید عناوین را با 

 عنوان پوشه

در هنگام پخش، با هربار فشردن دکمه نمایش، اطالعات نمایشگر به ترتیب زیر تغییر می 

 حالت نمایش معمولی ←عنوان فایل ←عنوان پوشهکند. 

 اطالعات  تگ

روی  "(TAG) تگ"دکمه نمایش را تا هنگام شنیدن صدای بوق بفشارید تا عبارت  .6

 صفحه ظاهر شود. 

با هربار فشردن دکمه نمایش، اطالعات نمایشگر به ترتیب زیر تغییر می کند. عنوان  .2

بلوتوث نسخه سایل مجهز به رابط ونوع ) ←نام هنرمند ←آهنگعنوان  ←آلبوم

 .حالت نمایش معمولی ←(2.2

 
  

 مثال

 نام پوشه

 نام فایل
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 توجه

  اطالعات به  تگمجددا دکمه نمایش را تا هنگام شنیدن صدای بوق بفشارید تا نمایش

 حالت نمایش عنوان پوشه بازگردد. 

  شود. اگر عنوان در وسط حرف به طور همزمان روی صفحه نمایش داده می 62حداکثر

قطع شد، دکمه صفحه را بفشارید. با هربار فشردن این دکمه، حروف بعدی نمایش داده 

 خواهد شد. 

  نمایش داده می شود. "بی نام"درصورتی که عنوانی ذخیره نشده باشد، عبارت 

 گردند. جایگزین می "."قابل نمایش نباشند، با  حروفی که 

رابط  خودروهای مجهز به) فرمان دادن گفتاریاز طریق  USBاجرای قطعات حافظه 

 (1.2بلوتوث نسخه 

و  "لیست آهنگ"، "آلبوم"، "هنرمند"توانند براساس نام می USBقطعات دلخواه حافظه 

انتخاب و پخش شوند. برای کسب اطالعات  دادن گفتاری فرمان، با استفاده از  "نوع"

 12-1در صفحه  "2.2بلوتوث نسخه رابط "درمورد عملکرد تشخیص یا ثبت صدا، به 

مراجعه نمایید. مراحل اجرای قطعات مانند مراحل آی پاد می باشد. مراجعه شود به 

 .41-1در صفحه  "فرمان دادن گفتاریاجرای قطعات آی پاد از طریق "

 

 

 

 

 فرمان دادن گفتاریآماده سازی برای 

 ( را بفشارید. 6، ابتدا دکمه گفتار )فرمان دادن گفتاریبرای استفاده از 
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 (1.2بلوتوث نسخه به رابط خودروهای مجهز ) بلوتوثبا استفاده از  آهنگاجرای 

شما می توانید به صورت بیسیم به سیستم صوتی دیجیتال و یا گوشی تلفن همراه مجهز 

ها را گوش دهید. برای کسب اطالعات درمورد وصل شده و قطعات موسیقی آن بلوتوثبه 

 .12-1 در صفحه "2.2بلوتوث نسخه رابط "نحوه اتصال و غیره، مراجعه شود به 

 کنیم. اجرا را بیان می اساسیدر ادامه روش 

 توجه

  بسته به وسیله وصل شده، ممکن است عملیات درست صورت نگرفته و یا محدودیت

 گردد. هایی در عملکردهای موجود ایجاد 

  .ممکن است فایل های تحت قانون کپی رایت اجرا نشوند 

  وسیله وصل شده را  اکوالیزرپیشنهاد می گردد( فلتFLAT)  .تنظیم کنید 

 بلوتوثهای موسیقی وسیله وصل شده توسط در دسترسی به فایل فرمان دادن گفتاری ،

 قابل دسترس نیست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلوتوثصفحه کنترل و نمایشگر 

 
 )تغییر حالت( CDدکمه  .6

 (PWR) دکمه خاموش/روشن .2

دکمه نمایش )نمایش  .2

 (DISP/عنوان

 (PAGE/دکمه صفحه )مرور عنوان .4

 (RPT) دکمه تکرار .1

 (RDM) دکمه پخش تصادفی .1

 (بلوتوث) Bنشانگر   .1

 (TRACK) آهنگنشانگر  .6

 نشانگر تکرار/پخش تصادفی/مرور .5

(RPT/RDM/SCAN) 

 )مکث/توقف( CDدکمه قطع  .62

 )اجرا( CDدکمه اجرای  .66

 (SCAN) دکمه مرور .62

 قبل/بعد( آهنگ) آهنگدکمه  .62
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 بلوتوثگوش کردن به قطعات از طریق وسیله متصل شده به 

دکمه روشن/خاموش را برای روشن نمودن سیستم صوتی بفشارید. سیستم روی  .6

 آخرین حالت استفاده شده روشن می گردد.

بار فشردن ر ( تغییر کند. با هB) بلوتوثرا چندین مرتبه بزنید تا به حالت  CDدکمه  .2

 ، حالت ورودی به ترتیب زیر تغییر می کند. CDدکمه 

 بلوتوثحالت  )آی پاد(  USBحالت   CDحالت 

 توجه

  درصورتی که وسیله نقلیه شما مجهز به ورودیRCA  می باشد، دکمهCD  2را به مدت 

 شود. AUXثانیه یا بیشتر بفشارید تا سیستم وارد حالت 

بلوتوث اتصال رابط "وصل نمایید. مراجعه شود به  بلوتوثوسیله خود را از طریق  .2

 .12-1در صفحه  "بلوتوثمجهز به  خودرویو  2.2نسخه 

 اجرا به طور خودکار آغاز می گردد.  .4

 توجه

 وسیله وصل شده، ممکن است اجرا به طور خودکار آغاز نشود. در این شرایط،  بسته به

 برای شروع از خود وسیله استفاده نمایید. 

 (اجرای موسیقی توقف  اجرا )درصورت پشتیبانی وسیله

 را بفشارید.  CDرا بفشارید. برای آغاز مجدد، دکمه اجرای  CDبرای توقف اجرا، دکمه قطع 

 

 (اجرای موسیقی )درصورت پشتیبانی وسیلهمکث در اجرا 

را  CDرا بفشارید. برای آغاز مجدد، دکمه اجرای  CDبرای مکث در اجرا، دکمه قطع 

 بفشارید. 

 (اجرای موسیقی )درصورت پشتیبانی وسیله آهنگانتخاب یک 

 مورد نظر بفشارید.  آهنگرا برای انتخاب  آهنگدکمه 

 یکی یکی اضافه می گردد.  آهنگ: شماره فشردن 

 یکی یکی کم می گردد. آهنگ: شماره فشردن 

تا زمان فشردن دکمه،  آهنگثانیه یا بیشتر(: شماره 2به مدت طوالنی )حدود  فشردن 

 مرتبا اضافه می گردد.

تا زمان فشردن دکمه،  آهنگثانیه یا بیشتر(: شماره 2به مدت طوالنی )حدود  فشردن 

 مرتبا کم می گردد.

 آهنگبفشارید، پخش از ابتدای همان  آهنگکبار درهنگام اجرای یک یرا  اگر دکمه 

 آغاز می گردد. 

 توجه

  روی نمایشگر تغییر می کند.  آهنگ، شماره آهنگدکمه  فشردن هرباربا 

 (اجرای موسیقی )درصورت پشتیبانی وسیله آهنگتکرار پخش یک 

روی صفحه بفشارید. برای خروج از  "(RPT) تکرار"دکمه تکرار را تا ظاهر شدن عبارت 

 این حالت، مجددا دکمه را بفشارید. 
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 (اجرای موسیقی )درصورت پشتیبانی وسیلهاجرای قطعات به صورت تصادفی 

 روی صفحه بفشارید. "پخش تصادفی"دکمه پخش تصادفی را تا ظاهر شدن عبارت 

برای  طور تصادفی قطعاتی را از وسیله وصل شده انتخاب و پخش می نماید.سیستم به 

 خروج از این حالت، مجددا دکمه را بفشارید. 

 (اجرای موسیقی برای اجرا )درصورت پشتیبانی وسیله آهنگیافتن ابتدای هر 

روی صفحه ظاهر  "(SCAN) پخش تصادفی"را بفشارید. عبارت ( SCAN)دکمه مرور 

برای چند لحظه پخش می وسیله پخش شده توسط بلوتوث شده و ابتدای تمامی قطعات 

 گردد. 

 برای خروج از این حالت، مجددا دکمه را بفشارید. 

 (اجرای موسیقی تغییر حالت نمایش )درصورت پشتیبانی وسیله

 اطالعات را نمایش دهد.  تگاین سیستم می تواند 

 تگ"را فشرده و تا شنیدن صدای بوق نگهدارید. عبارت ( DISP)دکمه نمایش  .6

(TAG)"  .ظاهر می گردد 

با هربار فشردن دکمه نمایش، اطالعات نمایش داده شده، به ترتیب زیر تغییر می  .2

 .حالت نمایش معمولی ←نوع ←نام هنرمند ←آهنگعنوان  ←نماید :  عنوان آلبوم

 

 

 

 

 

 
 توجه

  اطالعات، دکمه نمایش را فشرده و تا زمان شنیدن صدای بوق  تگبرای خروج از حالت

 نگه دارید. 

  حرف به طور همزمان روی صفحه نمایش داده می شود. اگر عنوان در وسط  62حداکثر

را بفشارید. با هربار فشردن این دکمه، حروف بعدی ( PAGE)قطع شد، دکمه صفحه 

 نمایش داده خواهد شد. 

  بی نام"درصورتی که عنوانی ذخیره نشده باشد، عبارت (NO TITLE)"  نمایش داده می

 شود.

" جایگزین می گردند. 0حروفی که قابل نمایش نباشند، با "

 مثال

 نام آلبوم

 قطعهنام 

 نام خواننده
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 استفاده از عملکرد ورودی صوتی خارجی

 
 (RCAاتصال دهنده صوتی کمکی )

A- )اتصال دهنده ورودی صوتی چپ )سفید 

B- )اتصال دهنده ورودی صوتی راست )قرمز 

های های صوتی قابل حمل را به ورودینظیر سیستمصوتی پخش شما می توانید تجهیزات 

 کنید.ها را پخش ( وصل کرده و از طریق اسپیکرهای خودرو صدای آنpin jacksصوتی )

 

 

 

 

 

 

 فعال کردن حالت ورودی صوتی خارجی

 
A-  دکمهCD 

B-  دکمهAM/FM 

از کابل های صوتی موجود برای وصل کردن تجهیزات صوتی به اتصال دهنده ورودی  .6

 داخلی استفاده کنید. 

 ثانیه بفشارید.  2را بیش از  CDدکمه  .2

 روی صفحه ظاهر شده و حالت ورودی خارجی صوتی فعال می گردد.  "AUX"عبارت 

را بفشارید  CDیا  AM/FMبرای غیرفعال کردن حالت ورودی خارجی صوتی، دکمه  .2

 تا حالت پخش تغییر کند. 

  

 یاتصال صوتی اضاف
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 احتیاط 

  هنگام رانندگی از تجهیزات صوتی وصل شده به سیستم استفاده

 ننمایید. 

ده و منجر به وقوع تصادف زاین امر ممکن است تمرکز شما را برهم 

 گردد. 

 توجه

  تجهیزات صوتی وصل شده به سیستم نمی توانند توسط سیستم صوتی وسیله نقلیه

 مورد استفاده قرار بگیرند. 

  دفترچه برای کسب اطالعات بیشتر درمورد نحوه اتصال و کار با تجهیزات صوتی، به

 مراجعه کنید.  پخش صوتی راهنمای وسیله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غربیلک فرمانصوتی روی  ریموت کنترلکلیدهای 

 قرار دارد.  غربیلک فرماندر سمت چپ  ریموت کنترلکلید 

قرار داشتن کلید روشن/خاموش در حالت این کلید در صورت باز بودن سوئیچ خودرو و یا 

ON .قابل استفاده است 

 
 دکمه افزایش صدا .6

 صدا دکمه کاهش .2

 وضعیتانتخاب روشن کردن/کلید  .2

 

بعد/  آهنگ/ باال رفتن منودکمه  .4

 سریعپیشروی فایل بعد/ 

قبل/  آهنگ/ پائین رفتن منودکمه  .1

 فایل قبل/ عقب رفتن سریع

 توجه

 همزمان از بیش از غربیلک فرمانصوتی روی  ریموت کنترلاستفاده از کلیدهای  هنگام ،

 کلید استفاده نکنید. یک 
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  کردنروشن 

بفشارید. سیستم روی آخرین حالت سیستم را برای روشن نمودن کلید روشن کردن 

ثانیه بفشارید 2استفاده شده روشن می گردد. برای خاموش کردن، کلید را به مدت حدود 

 بشنوید. را تا صدای بوق 

 تنظیم صدا

 دکمه افزایش صدا

 با فشردن دکمه، صدا به تدریج زیاد می شود.

 صدادکمه کاهش 

 با فشردن دکمه، صدا به تدریج کم می شود.

 (Modeوضعیت )انتخاب 

انتخاب حالت دلخواه بفشارید. حالت به ترتیب زیر تغییر می  را برای وضعیتدکمه انتخاب 

 AM ←یا آی پاد AM FM← ← CD ← USBکند. 

 گوش دادن به رادیو

 بفشارید.  FMیا  AMرا برای انتخاب حالت  وضعیتدکمه انتخاب 

 خودکار جستجوی موج

 دکمه آغاز/توقف جستجو

 شود. های منتخب آغاز میافت ایستگاهیبا فشردن این دکمه ها، در

 

 

 CDگوش دادن به 

 بفشارید. CDانتخاب حالت  یرا برا وضعیتدکمه انتخاب 

 موسیقی( CDجلو/ عقب رفتن سریع )تنها 

 سریع یا عقب رفتن سریع را بفشارید. پیشروی برای جلو/ عقب رفتن سریع، دکمه 

 سریعپیشروی 

رید. تا زمانی که کلید را بجلو برا  CDشما می توانید با نگهداشتن این دکمه، با سرعت 

 نگه دارید، عملیات ادامه دارد. 

 عقب رفتن سریع

رید. تا زمانی که کلید را ببعقب را  CDشما می توانید با نگهداشتن این دکمه، با سرعت 

 ه دارید، عملیات ادامه دارد. نگ

 توجه

  درCDی هاmp3 های داخل  آهنگ، شما می توانید جلو یا عقب رفتن سریع را روی

 یک پوشه انجام دهید. 
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 دلخواه آهنگانتخاب 

موردنظر خود را انتخاب  آهنگبعد،  آهنگقبل یا  آهنگشما می توانید با استفاده از دکمه 

 نمایید. 

 توجه

  قبل در حین اجرای آهنگ، موجب می گردد تا سیستم پخش را از  آهنگفشردن دکمه

 ابتدای همان آهنگ شروع کند. 

 گوش دادن به آی پاد

 را برای انتخاب حالت آی پاد بفشارید.  وضعیتدکمه انتخاب 

 دلخواه آهنگانتخاب 

 بعد آهنگدکمه 

 موردنظر برسید.  آهنگدکمه را مرتبا بفشارید تا به 

 توجه

   .تا زمانی که دکمه را بفشارید، شماره قطعات زیاد می شود 

 قبل آهنگدکمه 

 موردنظر برسید.  آهنگدکمه را مرتبا بفشارید تا به 

 توجه

   .تا زمانی که دکمه را بفشارید، شماره قطعات کم می شود 

 

 

 USBگوش کردن به حافظه 

 را برای انتخاب حالت آی پاد بفشارید.  وضعیتدکمه انتخاب  

 انتخاب فایل دلخواه

 دکمه فایل بعد

 موردنظر برسید.  آهنگدکمه را مرتبا بفشارید تا به 

 توجه

   .تا زمانی که دکمه را بفشارید، شماره قطعات زیاد می شود 

 دکمه فایل قبل

 موردنظر برسید.  آهنگدکمه را مرتبا بفشارید تا به 

 توجه

   .تا زمانی که دکمه را بفشارید، شماره قطعات کم می شود 
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 کدهای خطا

 درصورتی که نمایشگر کد خطا نشان داد، باتوجه به جدول زیر عمل نمایید. 

 اصالح علت مشکل خطای نمایش داده شده

NO DISK CD وارد نشده CD قرار ندارد طدر ضب. CD را وارد نمایید. 

ERROR 01 خطای تمرکز 
CD  درست بازخوانی نمی شود یاCD  کثیف

 .است

CD .را طوری وارد نمایید که روی آن به سمت باال باشد 

 .پاک نمایید CDرطوبت و آلودگی را از روی 

ERROR 02  خطایCD 
CD  کثیف است، یا خش دارد، یا تغییر فرم

 .داده؛ یا خودرو بیش از حد لرزش دارد
CD .را تمیز نموده یا جایگزین کنید. بعد از اتمام لرزش ها مجددا تالش نمایید 

ERROR 03 خطای مکانیزم 
 . مکانیزم مشکل بازخوانی یا خارج نمودن

 .خارج از دسترس است CDبردارنده 

CD  را خارج نموده و مجددا وارد نمایید. اگرCD  خارج نمی شود، سیستم را برای

 چک شدن، ببرید.

ERROR HOT داخل سیستم صوتی گرم شده 
درست عمل  حفاظت داخلی در برابر دمای باال

 کند.نمی
 دقیقه صبر کنید تا رادیو خنک شود.  22حدود 

ERROR 
یا عدم توانایی در منبع تغذیه خطای 

 .برقراری ارتباط

خطای ارتباط میان وسیله خارجی و تجهیزات 

 صوتی. 

 در وسیله خارجی.منبع تغذیه خطای 

 های مجاز میتسوبیشی موتورز مراجعه نمایید.  عاملیتبه یکی از 
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 کدهای خطا )آی پاد(

 درصورتی که نمایشگر کد خطا نشان داد، باتوجه به جدول زیر عمل نمایید. 

 اصالح علت داده شدهخطای نمایش 

NO SONG .فایل موسیقی در آی پاد ضبط نمایید. فایل موسیقی قابل اجرا وجود ندارد 

VER ERROR (blink) .به سیستم متصل نمایید.قابل اجرا یک آی پاد  آی پاد و یا نرم افزار آن شناسایی نمی شود 

USB BUS PWR (blink) یا خطای دیگری در انتقال نیرو رخ داده است.  جریان آمپر باال 
 آی پاد را از سیستم جدا نمایید.

 های مجاز میتسوبیشی موتورز مراجعه نمایید. عاملیتبه یکی از 

CONNECT RETRY (blink) 

 .آی پاد را مجددا وصل نمایید .اگر نشانگر آی پاد روشن شده، آی پاد نمی تواند ثبت شود

 .باشد می USBپاد ناپدید شده، خطا در ارتباط  اگر نشانگر آی
 آی پاد را مجددا درست وصل نمایید.

 های مجاز میتسوبیشی موتورز مراجعه نمایید. عاملیتاگر خطا دوباره رخ داد، به یکی از 
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 (USBکدهای خطا )حافظه 

 درصورتی که نمایشگر کد خطا نشان داد، باتوجه به جدول زیر عمل نمایید. 

 اصالح علت نمایش داده شده خطای

U NO SONG فایل های موسیقی تحت پشتیبانی حافظه  .فایل موسیقی قابل پخش وجود نداردUSB  .ضبط نمایید 

U FILE ERROR (blink) امکان پخش فایل وجود ندارد. 
فایل فایل تحت پوشش قانون کپی رایت یا غیره است. یک خطا برای چند ثانیه روی صفحه ظاهر شده و 

 قابل پخش بعدی اجرا می گردد.

UNSUPPORTED DEVICE (blink)  حافظهUSB حافظه  .شناخته نمی شودUSB  .را خارج نمایید 

UNSUPPORTED FORMAT (blink)  فرمت حافظهUSB شناخته نمی شود. 
USB .را از سیستم جدا نمایید 

 د.های مجاز میتسوبیشی موتورز مراجعه نمایی عاملیتبه یکی از 

U LSI ERROR (blink) 
یا خطای دیگری در انتقال نیرو آمپر باال جریان 

 رخ داده است.
 های مجاز میتسوبیشی موتورز مراجعه نمایید. عاملیتبه یکی از 

U CONNECT RETRY (blink)  اشکال در ارتباطUSB 
 آی پاد را مجددا درست وصل نمایید.

 های مجاز میتسوبیشی موتورز مراجعه نمایید. عاملیتاگر خطا دوباره رخ داد، به یکی از 
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 هاCDکار کردن با 

  تنها ازCD هایی استفاده نمایید که عالمت نشان داده شده در تصویر پایین را داشته

 ممکن است با اشکال موجه شود.( CD-R/RWو  CD-Rباشند. ) پخش 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

های دارای شکل خاص و یا با کیفیت پایین، مانند موارد نشان داده CDاستفاده از 

 شده در تصویر، به ضبط آسیب می رساند. 
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 فاصله پس از روشن کردن بخاری در هوای سرد، ممکن البا افزایش ناگهانی دما، یعنی ب

و داخل ضبط موجب اختالل در پخش گردد. در چنین  CDاست ایجاد بخار آب روی 

 پیش از استفاده اندکی صبر کنید. مواردی، 

 های شدید قرار بگیرد، درهنگام رانندگی در خارج از شهر، چنانچه ضبط در معرض تکان

 ممکن است قادر به پخش نباشد. 

  هر برای نگهداری ازCD گاه استفاده نمایید. هیچ مجزا محافظ، حتما ازCD  را در معرض

 دما یا رطوبت باال قرار ندهید.  بانور مستقیم خورشید، یا در محلی 

  هیچ گاه سطح صاف  باشیدمواظبCD  ندارد را لمس نکنید. انجام این کار  تگکه

 CDو تاثیر بد روی کیفیت صدا داشته باشد. برای جابجایی  شده CDموجب آلوده شدن 

 را بگیرید.  CD وسط حفرههمواره محیط خارجی و 

  برای تمیز کردنCD را در مسیر ، از یک پارچه نرم، تمیز و خشک استفاده نمایید. پارچه

. هیچگاه از ویبکشید؛ نه به حالت دایر CDبه سمت خارج  داخلی مستقیم از حفره

مواد ضد الکتریسیته ساکن  و CDموادی مانند بنزین، تینر رنگ، اسپری پاک کننده 

 استفاده ننمایید.  CDروی 

 ره برای نوشتن روی از خودکار یا مداد و غیCD  یا مهر دیگری روی  تگاستفاده نکنید و

 نزنید.  CD تگ

  رویCD چنین از نزنید. هم تگCD ر ثشان درحال کنده شدن بوده و یا در اتگهایی که

 ممکن زیراه نکنید. داند، استفاشده کثیف تگکنده شدن 

 را از ضبط خارج نمایید.  CDاست ضبط درست کار نکرده و شما نتوانید  

-CD)  های با قابلیت رایت مجددCD( و CD-R) معمولیی هاCDنکاتی درمورد 

R/RW) 

  ممکن است با پخش چنینCDیی به علت شاخصه های ضبط، آلودگی، جای انگشت، ها

 به مشکل بر بخورید.  CDخش و غیره روی سطح 

 CD-R  وCD-R/RW  نسبت بهCDکمتری دربرابر دما و ی معمولی، ماندگاری ها

 ت با ماندن طوالنی مدت در خودرو خراب شوند. سرطوبت باال دارند و بنابراین ممکن ا

  بسته به ترکیب نرم افزار رایتCD درایو ضبط، و ،CD  ،استفاده شده برای این منظور

 به درستی اجرا نشود.  CDممکن است 

  اگر انتهایCD-R  وCD-R/RW به اجرای آن نیست.  بسته نباشد، سیستم قادر 

  این سیستم قادر به اجرایCD-R  وCD-R/RW  حاوی داده هایی بجز داده هایmp3 

 تصویری، غیره(.  CDیا صوتی دیجیتال نیست )

  دستورالعمل جابجاییCD  را در مورد این نوع ازCD .ها نیز رعایت نمایید 

 احتیاط 

   تواند موجب شده میبکارگیری سیستم پخش درحالتی غیر از حالت بیان

ای که قطعهمایید. نتشعشع پرتوهای پرخطر گردد. خودتان ضبط را تعمیر ن

کاربر قادر به تعمیر آن باشد، در سیستم وجود ندارد. درصورت بروز نقص 

 مجاز میتسوبیشی موتورز مراجعه نمایید. عاملیتفنی، به یک 
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 آنتن

 خارج نمودن

 ( را درخالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. Aمیله )

 
 نصب

 ( را در جهت عقربه های ساعت درون پایه بچرخانید تا کامال محکم شود. Aمیله )

 توجه

 : حتما آنتن را درموارد زیر خارج نمایید 

 هنگام مراجعه به کارواش خودکار. -

 هنگام کشیدن روکش خودرو.  -

 هنگام رانندگی در سطوح کم ارتفاع.  -

-  

 

 ساعت دیجیتال

قرار داشتن دکمه روشن/خاموش در ساعت دیجیتال هنگام باز بودن سوئیچ خودرو و یا 

 ، زمان را نشان می دهد. ONوضعیت 

 تنظیم ساعت

 
 با فشردن دکمه های زیر، ساعت را تنظیم نمایید. 

 را نگه دارید تا نمایشگر ساعت چشمک بزند. ( CLOCK)دکمه ساعت  .6

 را برای تنظیم بفشارید. مربوطه  هایدکمه .2

 برای تنظیم دقیقه     -"M"دکمه    برای تنظیم ساعت     -"H"دکمه 

 برای صفر کردن دقیقه     -": 22"دکمه 

 کند.می 62:22تبدیل به را  62:22الی  62:25

 کند.می 66:22تبدیل به  را 62:22الی  62:15
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را بفشارید تا چشمک نمایش ساعت  "(DISP) نمایش". بعد از تنظیم ساعت، دکمه 2 

 متوقف گردد. با تنظیم ساعت، چشمک زدن به طور خودکار متوقف می شود. 

 توجه

  ،هنگام تعمیر یا کارهای دیگر، سیم باتری قطع می شود؛ بنابراین بعد از وصل مجدد

 ساعت را تنظیم نمایید. 

  ،مان از ثانیه صفر شروع زساعت دیجیتال، ثانیه را نمایش نمی دهد. با صفر کردن دقیقه

 خواهد شد. 
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 سیستم ارتباطی

بلوتوث نسخه یا رابط  USBسیستم ارتباطی کلیه وسایل وصل شده از طریق پایانه ورودی 

را کنترل می نماید و به آن ها اجازه می دهد تا با استفاده از کلیدها یا فرامین صوتی  2.2

 کار کنند. 

 برای کسب اطالعات بیشتر، به قسمت های زیر مراجعه نمایید. 

 .16-1در صفحه  "2.2بلوتوث نسخه رابط "

 .61-1در صفحه  "USBورودی  ترمینال "

 .22-1در صفحه  "USBاز طریق  آهنگاجرای "

 .41-1در صفحه  "بلوتوثاز طریق  آهنگاجرای "

 .12-1در صفحه  "خارجی صوتی استفاده از عملکرد ورودی "

 باشد.  می  BLUETOOTH SIG, INCعالمت تجاری ثبت شده  بلوتوث

 توافقنامه لیسانس کاربر نهایی سیستم ارتباطی

شما وسیله ای دارید که شامل نرم افزاری تحت لیسانس شرکت میتسوبیشی موتورز از 

شرکت جانسون کنترلز ) واحد تجاری تجربی خودرو( و کاربران دسته سوم آنها می باشد. 

برای مشاهده لیست کامل محصوالت این گروه و توافقنامه لیسانس کاربر نهایی، به سایت 

 زیر مراجعه نمایید. 

http://www.jciblueconnect.com/faq/fulldisclosure.pdf 
 

 

 

 1.2 نسخه بلوتوثرابط 

، امکان بلوتوث، با بهره گیری از تکنولوژی ارتباط بیسیم موسوم به 2.2 نسخه بلوتوثرابط 

سازگار با تلفن  بلوتوثدریافت/ارسال تماس های هندزفری در خودرو را با استفاده از 

همراه فراهم می سازد. همچنین این رابط به کاربر امکان گوش دادن به موسیقی ذخیره 

 . دهدمیضبط خودرو را از طریق بلندگوی خودرو  بلوتوثشده در 

سیستم مجهز به عملکرد تشخیص صدا می باشد که شما را قادر به برقراری تماس های 

و عملیات فرامین صوتی با استفاده از مراحل صوتی  هندزفری با کلیدهای عملیاتی ساده

 تعریف شده می نماید. 

قرار داشتن کلید روشن/خاموش در با باز بودن سوئیچ خودرو یا  2.2بلوتوث نسخه رابط 

 قابل استفاده می باشد.  ONوضعیت 

وسیله خود را با رابط  بلوتوث، شما باید ابتدا 2.2بلوتوث نسخه پیش از استفاده از رابط 

و  2.2بلوتوث نسخه اتصال رابط "هماهنگ نمایید. مراجعه شود به  2.2نسخه بلوتوث 

 .15-1در صفحه  "بلوتوثوسیله 

  می باشد.   BLUETOOTH SIG, INCبلوتوث عالمت تجاری ثبت شده 
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 اخطار

  امکان برقراری تماس های هندزفری را برای شما  1.2بلوتوث نسخه اگرچه رابط

فراهم می کند، نباید اجازه دهید حواس شما از رانندگی ایمن خودرو پرت شود. 

هرچیزی، برای مثال استفاده از تلفن همراه، که تمرکز شما را برای انجام یک 

 عملیات ایمن بر هم بزند، احتمال بروز تصادف را افزایش می دهد. 

 محلی و ایالتی خود در زمینه استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی  به قوانین

  مراجعه نمایید.

 توجه

  کلید روشن/خاموش در وضعیت باز بوده و یا  خودرواگر سوئیچACC وسیله بعد از باشد ،

 2.2بلوتوث نسخه ده و شما دیگر قادر به استفاده از رابط شیک مدت معین خاموش 

 روشن می شود.  خودروبا باز کردن سوئیچ  نیستید. وسیله مجددا

  65-4در صفحه  "عملکرد قطع برق"مراجعه شود به. 

  بلوتوث نسخه بوده و یا وسیله خاموش باشد، رابط  وسیله کم بلوتوثدرصورتی که باتری

 کار نخواهد کرد.  2.2

 .اگر گوشی شما آنتن نداشته باشد، امکان برقراری تماس هندزبری وجود ندارد 

  خود را داخل چمدان قرار داده باشید، قادر به استفاده از  بلوتوثاگر شما وسیله مجهز به

 نخواهید بود.  2.2بلوتوث نسخه رابط 

  سازگار نیستند.  2.2بلوتوث نسخه ، با رابط بلوتوثمجهز به  خودروهایبرخی 

  می توانید از وب سایت میتسوبیشی 2.2بلوتوث نسخه برای اطالع از جزئیات رابط ،

 موتورز بازدید نمایید. 

را مطالعه نموده و بپذیرید تا به وب  "هشدار درمورد لینک وب سایت های دیگر"لطفا 

 سایت دیگری متصل نگردید. 

http://www.mitsubishi-motors.com/en/products/index.html 
 

 12-1صفحه   غربیلک فرمان صوتیکلید کنترل 

 14-1صفحه  عملکرد تشخیص صدا

 11-1صفحه  فرامین صوتی سودمند

 11-1صفحه  عملیات ثبت اسپیکر

 15-1صفحه  بلوتوثو وسیله مجهز به  2.2بلوتوث نسخه اتصال رابط 

 14-1صفحه  بلوتوثپخش موسیقی از طریق 

 14-1صفحه  نحوه برقراری/ دریافت تماس هندزفری

 11-1صفحه  عملکرد دفترچه تلفن

  



5-63 

 غربیلک غربیلک فرمانکلیدهای  کنترل روی 

 
 دکمه افزایش صدا .6

 دکمه کاهش صدا .2

 دکمه گفتار .2

 دکمه برداشتن گوشی .4

 دکمه قطع تماس .1

 

 دکمه افزایش صدا

 برای افزایش صدا، این دکمه را بفشارید. 

 دکمه کاهش صدا

 برای کاهش صدا، این دکمه را بفشارید.

 دکمه گفتار

  به حالت تشخیص صدا بفشارید. وضعیتدکمه را برای تغییر این 

  تا زمان فعال بودن این حالت، عبارت"Listening"  .نمایش داده خواهد شد 

  با فشردن این دکمه در هنگام فعال بودن حالت تشخیص صدا، ورود دستور صوتی فعال

 می گردد. 

  .فشردن طوالنی تر، حالت تشخیص صدا را غیرفعال می سازد 

 دریافتدکمه در هنگام صحبت با تلفن، تشخیص صدا را فعال کرده و اجازه  فشردن این 

 دهد. میرا صوتی  فرمان

 دکمه برداشتن گوشی

  .هنگام دریافت تماس، این دکمه را برای جواب دادن به تلفن بفشارید 

 ر هنگام مکالمه، تماس دیگری دریافت نمودید، این دکمه را مجددا بفشارید تا نفر اگر د

 را درحالت انتظار قرار داده و به تماس دوم پاسخ دهید. اول 

در چنین شرایطی، با هربار فشردن دکمه، می توانید به افراد مختلف پاسخ دهید. با  -

 رفتن روی تماس اول، نفر دوم در حالت انتظار قرار می گیرد. 

برای پاسخ دادن به تماس سوم، دکمه گفتار را برای ورود به حالت تشخیص صدا  -

 . "Join calls"بفشارید و سپس بگویید 
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 دکمه قطع تماس

  .برای رد کردن تماس دریافتی، این دکمه را بفشارید 

  برای قطع کردن تماس این دکمه را بفشارید. اگر تماس دیگری درحال انتظار باشد، شما

 روی آن تماس می روید. 

  .اگر این دکمه را در حالت تشخیص صدا بفشارید، این حالت غیرفعال می گردد 

 توجه

 هنگامی که دکمه گفتار (Speech)  را برای ورود به حالت تشخیص صدا و صحبت با

میزان "گوشی تلفن همراه تنظیم شده با سیستم می فشارید، اطالعات گوشی از جمله 

 روی نمایشگر صوتی ظاهر خواهد شد*.  "roaming"و  "میزان سیگنال"، "شارژ باتری

 ارسال نمی کنند.  2.2بلوتوث نسخه *: برخی گوشی ها، این اطالعات را به رابط 

  قابل  2.2بلوتوث نسخه رابط طرفه، تنها زمانی با استفاده از 2انتظار تماس و تماس

 استفاده است که استفاده از چنین خدماتی توسط گوشی شما میسر باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد تشخیص صدا

مجهز به عملکرد تشخیص صدا می باشد. تنها بگویید فرامین 2.2بلوتوث نسخه رابط 

و سپس از عملیات های گوناگون و برقراری/دریافت تماس های را به زبان آورید صوتی 

، تشخیص صدا برای زبان های 2.2بلوتوث نسخه هندزفری بهره مند گردید. با رابط 

نسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، هلندی، پرتغالی و روسی میسر است. انگلیسی، فرا

 تنظیمات کارخانه روی زبان انگلیسی می باشد. 

 توجه

  پیش فرض تفاوت داشته و یا به علت  فرمانصوتی شما با  فرماندرصورتی که

مرتبه مجددا  2تا  2.2بلوتوث نسخه سروصدای محیط تشخیص داده نشود، رابط 

 صوتی می نماید.  فرماندرخواست 

  به منظور عملکرد بهتر و کاهش صداهای محیطی، هنگام استفاده از عملکرد تشخیص

 را ببندید.  خودروصدا، شیشه های 

  .برخی فرامین صوتی، دارای دستورات جایگزین هستند 

 سترس نباشند. زبان انتخاب شده، ممکن است برخی عملکردها قابل د باتوجه به  
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 انتخاب زبان

 را بفشارید. ( Speech)دکمه گفتار  .6

 "Set Up"بگویید  .2

 "Language"بگویید  .2

انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، یک زبان را انتخاب نمایید: "راهنمای صوتی می گوید  .4

. زبان مورد نظر خود را بگویید )مثال: "ایتالیایی، آلمانی، هلندی، پرتغالی، روسی

 ("انگلیسی"

انگلیسی )فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، هلندی، "راهنمای صوتی می گوید  .1

، "No". اگر بگویید "Yes"بگویید  "پرتغالی، روسی( انتخاب شد. آیا صحیح است؟

 باز می گردد.  4سیستم به مرحله 

 توجه

  راهنمای صوتی هر پیام را دو باز تکرار می کند. اولین بار به زبان جاری و دومین بار به

 زبان انتخاب شده. 

  .اگر موارد زیادی در دفترچه تلفن خودرو ثبت شده باشد، تغییر زبان کمی زمان می برد 

  ای را پاک می کند. بر 2.2بلوتوث نسخه تغییر زبان، دفترچه تلفن ارسال شده به رابط

 استفاده، باید مجددا اطالعات را ارسال نمایید. 

انگلیسی )فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، "گوید صوتی می گوید  راهنمایزمانی که  .1

، فرایند تغییر زبان کامل شده و سیستم "آلمانی، هلندی، پرتغالی، روسی( انتخاب شد

 به منوی اصلی بازمی گردد. 

 فرامین صوتی سودمند

 HELPعملکرد 

می باشد. اگر هنگامی که سیستم منتظر  HELPمجهز به عملکرد  2.2بلوتوث نسخه رابط  

های قابل  فرمان، سیستم لیستی از "HELP "صوتی است، بگویید  غربیلک فرمانیک 

 استفاده در این شرایط را به شما می گوید. 

 لغو کردن

 عملکرد برای لغو کردن وجود دارد.  2

 . "Cancel"، بگویید 2.2بلوتوث نسخه هستید، برای خروج از رابط اگر در منوی اصلی 

 . "Cancel "اگر در هرکجای دیگر سیستم هستید، برای بازگشت به منوی اصلی، بگویید 
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 تنظیمات عملکرد تایید

 مجهز به عملکرد تایید است.  2.2بلوتوث نسخه رابط 

، فرصت 2.2بلوتوث نسخه با فعالسازی عملکرد تایید، هنگام اعمال تنظیمات گوناگون رابط 

بیشتری برای تایید دستور دارید. این امر به شما اجازه می دهد تا امکان تغییر تصادفی 

 تنظیمات را کاهش دهید. 

 عملکرد تایید می تواند طی مراحل زیر خاموش و یا روشن شود. 

 بفشارید. دکمه گفتار را  .6

 "Setting"بگویید  .2

 .”Confirmation prompts“بگویید  .2

 راهنمای صوتی می گوید  .4

“Confirmation prompts are <on/off>. Would you like to turn 

confirmation prompts <off/on>.” 

 ."No"و برای حفظ تنظیمات بگویید  "Yes"برای تغییر تنظیمات بگویید 

 ”<Confirmation prompts are <off/on“راهنمای صوتی می گوید  .1

 و سپس سیستم به حالت اول باز می گردد. 

 عملیات امنیت

برای  2.2بلوتوث نسخه استفاده از یک رمز عبور به دلخواه خودتان برای رابط امکان 

 عملکرد امنیت وجود دارد. 

، بجز 2.2نسخه بلوتوث با روشن شدن این عملکرد، برای استفاده از تمام عملکردهای رابط 

 رقمی است. 4دریافت، احتیاج به وارد نمودن یک رمز 

 دادن رمز عبور

 مراحل زیر را برای وارد نمودن رمز عبور انجام دهید. 

 دکمه گفتار را بفشارید.  .6

 "Setting"بگویید  .2

 .”Password“بگویید  .2

 راهنمای صوتی می گوید  .4

“Password is disabled. Would you like to enable it?” 

 "Yes"بگویید  

 "No"برای لغو کردن تنظیمات رمز عبور و بازگشت به منوی اصلی، بگویید 

 راهنمای صوتی می گوید  .1

“Please say a 4-digit password. Remember this password. It will 
be required to use thissystem.” 

 رقمی مورد نظر را بگویید. 4رمز 

 نمای صوتی می گوید برای تایید، راه .1

“Password <4-digit password>. Is this correct?” 

 "No"و ورود رمز عبور بگویید  1. برای بازگشت به مرحله "Yes"بگویید 

 Password is“زمانی که ثبت رمز عبور کامل شد، راهنمای صوتی می گوید  .1

enabled”  .و سیستم به منوی اصلی باز می گردد 

 برای ورود به سیستم، به رمز عبور نیاز برای دفعات بعدی خودرو بعد از روشن شدن ،

  دارید. 
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 برد. اگر سوئیچ ورود رمز عبور به سیستم، کمی بعد از خاموش شدن موتور زمان می

باز شده، حالت عملیاتی روشن گردیده و یا موتور بالفاصله روشن شود، ممکن  خودرو

 ، لطفا رمز را مجددا وارد نمایید. است رمز عبور ذخیره نگردد. در این صورت

 وارد نمودن رمز

 اگر رمز عبور وارد و عملکرد امنیت فعال است، راهنمای صوتی می گوید 

“Hands-free system is locked. State the password to continue” 
اگر رمز   رقمی را بگویید.4با فشردن دکمه گفتار و ورود به حالت تشخیص صدا، رمز عبور  

 وارد شده اشتباه باشد، سیستم می گوید 

“<4- digit password>, Incorrect password. Please try again.” 
 رمز صحیح را وارد نمایید.  

 توجه

  .شما می توانید تا هرزمان که بخواهید، مجددا رمز را وارد کنید 

  اگر رمز عبور را فراموش کرده اید، بگویید"Cancel"  تا از حالت ورودی صوتی خارج

 های میتسوبیشی موتورز مراجعه نمایید.  عاملیتشوید؛ و سپس به یکی از 

 غیر فعالسازی رمز عبور

 مراحل زیر را برای خاموش کردن عملیات امنیت و غیرفعالسازی رمز عبور طی نمایید. 

  .برای غیرفعالسازی رمز عبور، سیستم نباید قفل باشد 

 را بفشارید.دکمه گفتار  .6

 "Setting"بگویید  .2

 "Password"بگویید  .2

 راهنمای صوتی می گوید  .4

“Password is enabled. Would you like to disable it?” 

. برای لغو غیرفعالسازی رمز عبور و بازگشت به منوی اصلی، بگویید "Yes"بگویید  

"No" 
  با کامل شدن غیرفعالسازی رمز عبور، راهنمای صوتی می گوید .1

“Password is disabled” 

 و سیستم به منوی اصلی بازمی گردد. 

 اسپیکرعملکرد ثبت 

برای ایجاد مدل صوتی برای یک  اسپیکرمی تواند از عملکرد ثبت  2.2بلوتوث نسخه رابط 

بلوتوث نسخه فرد در هر زبان استفاده نماید. این امر، تشخیص صدای شما را برای رابط 

زمان که بخواهید، این عملکرد را روشن و یا  تسهیل می کند. شما می توانید هر 2.2

 خاموش کنید. 

 ثبت گوینده

دقیقه زمان الزم دارد. برای اطمینان از حصول  2تا  2کامل شدن روند ثبت گوینده حدود 

بهترین نتیجه، فرایند را در محیطی بدون سروصدا )هنگامی که بارندگی یا باد شدید 

مراه خود هجلوگیری از ایجاد پارازیت، تلفن ت و شیشه ها بسته اند( انجام دهید. برای نیس

   گوینده طی نمایید. خاموش کنید. مراحل زیر را برای ثبت را
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( و یا اهرم انتخاب را Nخودرو را در محلی امن متوقف نموده، دنده را درحالت خالص ) .6

 بکشید.  ( قرار داده و ترمز دستی راPدر حالت پارک )

 توجه

  ،ثبت گوینده میسر نیست مگر زمانی که خودرو پارک شده باشد. پیش از آغاز کار

 خودرو را پارک نمایید.

 دکمه گفتار را بفشارید.  .2

 .”Voice training“بگویید  .2

 صوتی می گوید  راهنمای .4

“This operation must be performed in a quiet environment 

while the vehicle is stopped. See the owner’s manual for the 

list of required training phrases. Press and release the SPEECH 

button when you are ready to begin. Press the HANG-UP 

button to cancel at any time.” 
 دکمه گفتار را برای شروع فرایند ثبت گوینده بفشارید. 

 

 

 

 

 

 

 

  توجه

  دقیقه بعد از فشردن دکمه گفتار، عملیات را شروع نکنید، عملیات لغو می گردد. 2اگر تا

 راهنمای صوتی می گوید 

“Speaker enrollment has timed out.” 
 سپس سیستم بوق زده و حالت تشخیص صدا غیرفعال می گردد. 

دستورات "از جدول نظر را  رود. عبارت موردهنمای صوتی به سراغ عبارت اول میرا .1

تکرار نمایید. سیستم صدای شما را ثبت نموده و سراغ ثبت دستور در صفحه   "ثبت

 بعدی می رود. عملیات را تا ثبت تمام عبارات ادامه دهید. 

 توجه

  .برای تکرار آخرین دستور ثبت صدا، دکمه گفتار را بفشارید 

  اگر در هر مرحله از عملیات، دکمه قطع تماس را بفشارید، سیستم بوق زده و از فرایند

 ثبت صدا خارج می گردد. 

 بعد از اجرای تمام دستورات ثبت، راهنمای صوتی می گوید .1

“Speaker enrollment is complete.” 
 سپس سیستم فرایند را به اتمام رسانده و به منوی اصلی بازمی گردد. . 

 جهتو

  .تکمیل فرایند ثبت گوینده، مدل صوتی را به طور خودکار روشن می نماید 

  دستورات"Help"  و"Cancel"  .در این حالت کار نمی کنند 
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 سازی مدل صوتی و ثبت مجددسازی و غیرفعالفعال 

شما می توانید هر زمان که بخواهید، مدل صوتی ثبت شده توسط عملکرد ثبت گوینده را 

خاموش یا روشن نمایید. همچنین می توانید سیستم را مجددا معرفی نمایید. برای اجرای 

 این عملکرد، مراحل زیر را طی نمایید. 

 دکمه گفتار را بفشارید.  .6

 .”Voice training“بگویید  .2

 بار عملیات ثبت صدا را انجام داده باشید، راهنمای صوتی می گوید درصورتی که یک  .2

“Enrollment is enabled. Would you like to disable or retrain?” or “Enrollment is 

disabled. Would you like to enable or retrain?” 
، هنگامی که ثبت فعال است، مدل صوتی روشن و هنگامی که ثبت غیرفعال است .4

مدل صوتی خاموش است. دستور متناسب با نیاز خود را بیان نمایید. بگویید 

“Retrain” .تا فرایند ثبت گوینده آغاز شده و یک مدل صوتی جدید ایجاد گردد

 (11-1صفحه در  "ثبت گوینده")مراجعه شود به 

 بلوتوثو وسیله مجهز به  1.2بلوتوث نسخه اتصال رابط 

ارسال نمایید، و یا از طریق  هندزفری دریافت/ تلفنی را توسط تماسپیش از آن که بتوانید 

خود  بلوتوثبه موسیقی گوش دهید، باید وسیله مجهز به  2.2بلوتوث نسخه عملکرد رابط 

 هماهنگ نمایید.  2.2بلوتوث نسخه را با رابط 

 توجه

  هماهنگ سازی تنها در نخستین بار استفاده الزم است. بعد از اینکه وسیله شما با رابط

 بلوتوثهماهنگ شد، در دفعات بعدی تنها الزم است وسیله مجهز به  2.2بلوتوث نسخه 

 2.2بلوتوث نسخه را با خود به درون خودرو ببرید و وسیله به طور خودکار به رابط 

وسیله باید برای اتصال روشن  بلوتوثآن را پشتیبانی نماید(. گردد )اگر وسیله متصل می

 باشد. 

هماهنگ شوند. اگر چند  2.2بلوتوث نسخه توانند با رابط می بلوتوثوسیله مجهز به  1تا 

اند، داخل خودرو باشد، تلفن همراه هماهنگ شده 2.2بلوتوث نسخه وسیله که قبال با رابط 

متصل شده، به طور خودکار  2.2بلوتوث نسخه به رابط  کننده موسیقی که اخیراًیا پخش

 را تغییر دهید.  بلوتوثتوانید وسیله مجهز به چنین شما میگردد. هموصل می

 سازیهماهنگ

، مراحل زیر را 2.2بلوتوث نسخه با رابط  بلوتوثبرای هماهنگ نمودن وسیله مجهز به 

 دنبال کنید. 

( و یا اهرم Nنمایید. دنده را درحالت خالص )خودروی خود را در محلی امن متوقف  .6

 ( قرار دهید و ترمز دستی را بکشید. Pانتخاب را در حالت پارک )

 توجه

تا زمانی که خودروی خود را پارک نکنید، امکان هماهنگ نمودن وسیله مجهز به 

سازی، مطمئن وجود ندارد. پیش از آغاز هماهنگ 2.2بلوتوث نسخه با رابط  بلوتوث

  اید. پارک کرده محل امنیکه در  شوید
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 دکمه گفتار را بفشارید.  .2

 ."Setting"بگویید  .2

 .”Pairing Options“بگویید  .4

 راهنمای صوتی می گوید  .1

“Select one of the following: pair, edit, delete, or list.” 

 "pair "بگویید 

  گوید وسیله هماهنگ شده باشند، راهنمای صوتی می 1اگر 

“Maximum devices paired” 

سازی را متوقف می سازد. برای معرفی یک وسیله و سپس سیستم فرایند هماهنگ 

جدید، یک وسیله را پاک نموده و روند هماهنگ سازی را تکرار نمایید. )مراجعه به 

 (12-1در صفحه  "وسیلهانتخاب یک وسیله: حذف یک "

 راهنمای صوتی می گوید  .1

“Please say a 4-digit pairing code.” 

رقمی بگویید. هنگامی که عملکرد تصدیق روشن باشد، سیستم اعالم می 4یک عدد 

. برای بازگشت به "Yes"کند که آیا عدد اعالم شده قابل قبول است یا نه. بگویید 

 . "No"انتخاب کد هماهنگ سازی بگویید 

  سازی احتیاج دارند. برای کد خاص برای هماهنگ ، بهبلوتوثمجهز به  خودروهایبرخی

 ، به دفترچه راهنمای وسیله مراجعه نمایید. اقدامات الزممشاهده 

 می باشد. این  بلوتوثسازی وارد شده در این مرحله، تنها برای تایید اتصال  کد هماهنگ

رقمی باشد. کد هماهنگ سازی را بخاطر بسپارید؛ زیرا در  4کد می تواند هر عدد 

مراحل بعدی روند هماهنگ سازی، باید کد را وارد وسیله نمایید. باتوجه به تنظیمات 

، ممکن است ورود کد در هربار اتصال وسیله به رابط بلوتوثاتصال وسیله مجهز به 

زم باشد. برای تنظیمات اتصال پیش فرض، به دستورالعمل وسیله ال 2.2بلوتوث نسخه 

 مراجعه نمایید. 

 راهنمای صوتی می گوید  .1

“Start pairing procedure on the device. See the device manual 

for instructions.” 

 نمایید.  بلوتوثرا وارد دستگاه مجهز به  1رقمی ثبت شده در مرحله 4کد 

 2.2بلوتوث نسخه و رابط  بلوتوثوسیله، هماهنگ نمودن وسیله مجهز به  باتوجه به نوع ،

 مدتی زمان می برد. 

  نتواند وسیله را شناسایی نماید، راهنمای صوتی می گوید  2.2بلوتوث نسخه اگر رابط 

“Pairing has timed out” 

 و فرایند لغو می گردد. 

است و سپس عملیات هماهنگ سازی  بلوتوثمطمئن شوید که وسیله ی شما مجهز به 

 را تکرار نمایید. 

  گوید د، راهنمای صوتی میشواگر کد اشتباه وارد 

“Pairing failed” 

 را تکرار نمایید.  فرایندگردد. از صحیح بودن کد مطمئن شده و و فرایند لغو می
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 Please say the name of the device after"راهنمای صوتی می گوید  .6

the beep."  تعیین  بلوتوثشما می توانید نام دلخواه خود را برای وسیله مجهز به

وسیله درنظر بگیرید. بعد از شنیدن صدای بوق، نامی را که می  تگنموده و به عنوان 

 خواهید ثبت گردد، بگویید. 

  توجه

  وسیله، راهنمای صوتی می پرسد  تگبا روشن بودن عملکرد تصدیق، بعد از تکرار"Is 

this correct?"  بگویید"Yes" وسیله، بگویید  تگ. برای تغییر"No"  و سپس

 وسیله را اعالم کنید.  تگمجددا 

. سپس یک صدای بوق شنیده "Pairing complete"راهنمای صوتی می گوید   .5

 شده و فرایند هماهنگ سازی به اتمام می رسد. 

 انتخاب یک وسیله

هماهنگ شده اند، داخل خودرو باشد،  2.2وث نسخه بلوتاگر چند وسیله که قبال با رابط 

متصل شده، به  2.2بلوتوث نسخه تلفن همراه یا پخش کننده موسیقی که اخیرا به رابط 

 وصل می گردد.  2.2بلوتوث نسخه طور خودکار، به رابط 

شما می تواند با طی کردن مراحل زیر، تلفن همراه یا پخش کننده دیگری را که هماهنگ 

 ه رابط وصل نمایید. شده، ب

 انتخاب تلفن همراه

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .6

 "Setup"بگویید  .2

 "Select music player"بکویید  .2

، شماره تلفن های همراه و "Please say"صوتی می گوید  راهنمایبعد از اینکه  .4

وسایل منطبق با تلفن های همراه، به ترتیب، از آخرین گوشی وصل شده، خوانده  تگ

خواهد شد. شماره مربوط به تلفن همراه مورد نظر را بگویید. با روشن بودن عملکرد 

تصدیق، سیستم مجددا از شما می پرسد که آیا شماره انتخاب شده درست است یا نه. 

، راهنمای صوتی می "No". اگر بگویید "Yes"برای اتصال به تلفن همراه بگویید 

. شماره مربوط به تلفن همراه مورد نظر را برای برقراری اتصال "Please say"گوید 

 بگویید. 

 توجه

  شما می توانید در هر زمان با فشردن دکمه گفتار و گفتن عدد مربوط، حتی پیش از

 شوید.  اعالم تمام مراحل باال، به تلفن همراه مورد نظر خود متصل

وصل خواهد شد. راهنمای  2.2بلوتوث نسخه . تلفن همراه انتخاب شده، به رابط 1

و سیستم به منوی اصلی باز می  "Device tag> selected>"صوتی می گوید 

 گردد. 

 انتخاب پخش کننده موسیقی

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .6

 "Setup"بگویید  .2

 "Select music player"بگویید  .2
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، شماره پخش کننده های "Please say"اینکه راهنمای صوتی می گوید بعد از  .4

وسایل منطبق با آن ها، به ترتیب، از آخرین پخش کننده وصل شده،  تگموسیقی و 

خوانده خواهد شد. شماره مربوط به پخش کننده موسیقی مورد نظر را بگویید. با 

که آیا شماره انتخاب روشن بودن عملکرد تصدیق، سیستم مجددا از شما می پرسد 

. اگر بگویید "Yes"شده درست است یا نه. برای اتصال به پخش کننده بگویید 

"No" راهنمای صوتی می گوید ،"Please say" شماره مربوط به پخش کننده .

 موسیقی مورد نظر را برای برقراری اتصال بگویید. 

 توجه

  شما می توانید در هر زمان با فشردن دکمهSpeech  و گفتن عدد مربوط، حتی پیش

 از اعالم تمام مراحل باال، به وسیله مورد نظر خود متصل شوید. 

وصل خواهد شد. راهنمای  2.2بلوتوث نسخه پخش کننده انتخاب شده، به رابط  .1

و سیستم به منوی اصلی باز می  "Device tag> selected>"صوتی می گوید 

 گردد. 

 حذف کردن یک وسیله

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .6

 "Setup"بگویید  .2

 "Pairing options"بگویید  .2

 ,Select one of the following: pair, edit"راهنمای صوتی می گوید  .4

delete or list."  بگویید"delete" .گوید بعد از اینکه راهنمای صوتی می

"Please say"وسیله ها، به ترتیب، از آخرین منطبق با آن تگها و ، شماره وسیله

گوید وصل شده، خوانده خواهد شد. بعد از گفتن تمام وسایل، راهنمای صوتی می

"or all"خواهید از سیستم حذف شود، بگویید. اگر ای را که می. شماره وسیله

 ."all"های هماهنگ شده را حذف کنید، بگویید میخواهید تمام گوشی

 <Deleting <device tag"به منظور تایید، راهنمای صوتی می گوید  .1

<number>, is this correct?"  یا"Deleting all devices. Is this 

correct"  برای حذف کردن گوشی)ها( بگویید ."Yes" با گفتن ."No" سیستم ،

 باز می گردد.  4به مرحله 

 د. رسبه اتمام مییند حذف وسیله و فرآ "Deleted"گوید راهنمای صوتی می .1

 توجه

  به هر دلیلی موفق نباشد، راهنمای صوتی می گوید اگر حذف وسیله"Delete 

failed"  .و سیستم عملیات حذف وسیله را لغو می کند 

 هماهنگ شده بلوتوثبررسی یک وسیله مجهز به 

 هماهنگ شده را بررسی نمایید.  بلوتوثبا طی کردن مراحل زیر می توانید وسیله مجهز به 

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .6

 "Setup"بگویید  .2

  "pairing options"بگویید  .2
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 ,Select one of the following: pair, edit"راهنمای صوتی می گوید  .4

delete, or list."  بگویید"List" 

منطبق با وسیله ها را، به ترتیب، از آخرین وسیله وصل شده،  تگراهنمای صوتی  .1

 می خواند. 

 End"، سیستم می گوید بلوتوثمجهز به  هایدستگاهتمام  تگبعد از خوانده شدن  .1

of list. Would you like to start from begining?" . برای شروع شدن

شدن کارتان، برای بازگشتن به  بعد از تمام. "Yes"مجدد لیست از ابتدا، بگویید 

 . "No"منوی اصلی بگویید 

 توجه

  هنگام خوانده شدن لیست، دکمه اگر درSPEECH  را فشرده و بگویید"Continue" 

، سیستم لیست را به جلو یا عقب می برد. برای رفتن به شماره بعد، "Previous"یا 

 . "Previous"و برای رفتن به شماره قبل، بگویید  " Continue "بگویید 

  همزمان با خوانده شدن لیست، می توانید با فشردن دکمهSPEECH  و گفتن"Edit" ،

 تغییر دهید. وسیله را  تگ

  همزمان با خوانده شدن لیست، می توانید با فشردن دکمهSPEECH  و گفتن"Select 

phone" .گوشی وصل شده را تغییر دهید ، 

  لیست، می توانید با فشردن دکمه  شدنهمزمان با خواندهSPEECH  و گفتن"Select 

music player" .دستگاه وصل شده را تغییر دهید ، 

 

 قطعه تگتغییر 

تلفن همراه یا پخش کننده موسیقی هماهنگ شده را تغییر دهید.  تگشما می توانید 

 ، مراحل زیر را طی نمایید. تگبرای تغییر دادن 

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .6

 "Setup"بگویید  .2

 "pairing options"بگویید  .2

 ,Select one of the following: pair, edit "راهنمای صوتی می گوید  .4

delete, or list."  بگویید"Edit" 

منطبق  تگها و ، شماره وسیله"Please say"گوید بعد از اینکه راهنمای صوتی می .1

 تگها، به ترتیب، از آخرین وسیله وصل شده، خوانده خواهد شد. بعد از گفتن با آن

-. شماره وسیله"?Which device please"گوید تمام وسایل، راهنمای صوتی می

 ش تغییر کند را بگویید. تگخواهید که می ای را

 توجه

  همزمان با خوانده شدن لیست، می توانید با فشردن دکمهSPEECH  و بالفاصله گفتن

 وسیله، آن را تغییر دهید. تگشماره 

. نامی را که می خواهید به "New name please"صوتی می گوید  راهنمای .1

جدید ثبت نمایید، بگویید. با روشن بودن عملکرد تصدیق، راهنمای صوتی  تگعنوان 

با گفتن . "Yes"بگویید  "?New device tag>. Is this correct>"می گوید 

"No" جدید را مجددا وارد نمایید.  تگ، می توانید نام 
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 وسیله تغییر می کند.  تگ .6

و سیستم  ".New name saved"زمانی که تغییر انجام شد، راهنمای صوتی می گوید 

 به منوی اصلی بازمی گردد. 

 بکارگیری پخش کننده موسیقی متصل شده از طریق بلوتوث

کننده موسیقی متصل شده از طریق کسب اطالعات درمورد نحوه بکارگیری پخشبرای 

در  "to play trackes from a Bloutooth device"بلوتوث، مراجعه شود به 

 .22-1صفحه 

 برقراری/دریافت تماس هندزفری

، تماس هندزفری 2.2شما می توانید با اتصال بلوتوث تلفن همراه متناسب با رابط بلوتوث 

 برقرار/دریافت نمایید. 

برای برقراری تماس، بدون  2.2همچنین می توانید از دفترچه تلفن داخل رابط بلوتوث 

 نمایید.نیاز به شماره گیری شماره های داخل گوشی استفاده 

 14-1صفحه برقراری تماس، 

 11-1 عملکرد ارسال، صفحه

 11-1 دریافت تماس، صفحه

 11-1عملیات بی صدا کردن، صفحه 

 11-1حرکت میان حالت هندزفری و حالت خصوصی، صفحه 

 توجه

  ممکن است درصورت برقراری/دریافت تماس از طریق گوشی تلفن همراه، تماس

 هندزفری درست کار نکند. 

 برقراری تماس

، تماس برقرار نمایید: برقراری 2.2طریق، با استفاده از رابط بلوتوث  2شما می توانید به 

، و توسط شماره 2.2تماس با گفتن شماره تلفن، با استفاده از دفترچه تلفن رابط بلوتوث 

 گیری مجدد. 

 برقراری تماس با استفاده از شماره تلفن

 تلفن، تماس بگیرید. شما می توانید با گفتن شماره 

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .6

 "Dial"بگویید  .2

 . شماره تلفن را بگویید"Number please"راهنمای صوتی می گوید  .2

. سپس رابط "<Dialing <Number recognized"راهنمای صوتی می گوید  .4

شماره را می گیرد. با روشن بودن عملکرد تایید، سیستم مجددا صحیح  2.2بلوتوث 

. برای تغییر شماره "Yes"شماره را بررسی می کند. برای ادامه عملیات، بگویید  بودن

. مجددا شماره را " Number please ". سیستم می گوید "No"تلفن، بگویید 

 بگویید. 

 توجه

  هم "0"در هنگام استفاده از زبان انگلیسی، سیستم برای عدد ،"Zero"  و هم"oh" 

 ( را تشخیص می دهد. "o")حرف 

  و *( را پشتیبانی می کند.  #و عالمات )+، ( 5تا  2ها )، شماره2.2رابط بلوتوث 
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  تلفن پشتیبانی شده براساس موارد زیر است:  شمارهحداکثر طول 

 رقم( 66شماره تلفن بین المللی: + و شماره تلفن )تا  -

 رقم( 65شماره های دیگر: شماره تلفن )تا  -

 دفترچه تلفنبرقراری تماس با استفاده از 

تلفن همراه خود  2.2شما می توانید با استفاده از دفترچه تلفن خودرو یا رابط بلوتوث 

عملکرد "نمایید. برای مشاهده جزئیات دفترچه های تلفن، مراجعه شود به تماس برقرار 

 .11-1در صفحه  "دفترچه تلفن

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .6

 ."Call"بگویید  .2

 توجه

  دفترچه تلفن خودرو و تلفن همراهتان خالی است، بگویید اگر هنگامی که" Call " ،

 The vehicle phonebook is empty. Would"گوید راهنمای صوتی می

you like to add a new entry now?"  بگویید ."Yes"  و راهنمای صوتی می

. اکنون می توانید "Entering the phonebook- new entry menu"گوید 

، سیستم به منوی "No"دفترچه تلفن خودرو، شماره وارد نمایید. اگر بگویید داخل 

 گردد. اصلی باز می

، اسمی که می خواهید با آن "Name please"بعد از اینکه راهنمای صوتی گفت  .2

 تماس بگیرید را از اسامی ثبت شده در دفترچه تلفن بگویید. 

تا  2می رود. اگر  1، سیستم به مرحله . اگر تنها یک گزینه متناظر وجود داشته باشد4

 More than one"چند گزینه متناظر وجود داشته باشد، راهنمای صوتی می گوید 

match was found, ould you like to call <returned name>?"  اگر این

. اگر بگویید "Yes"فرد، همان کسی است که می خواهید با او تماس بگیرید، بگویید 

"No" فرد بعدی توسط راهنمای صوتی اعالم می شود. ، نام 

 توجه

 اعالم شده بگویید  هایاگر به تمام نام"No" راهنمای صوتی میگوید ،"Name not 

found, returning to main menu" گردد. و سیستم به منوی اصلی باز می 

صوتی به . اگر تنها یک شماره برای نامی که شما گفتید وجود داشته باشد، راهنمای 1

 Would"گوید تا چند شماره ثبت شده باشد، راهنمای صوتی می 2می رود. اگر  1مرحله 

you like to call <name> at [work], [mobile], or [other]?"  محل موردنظر

 را انتخاب نمایید. 

 توجه

 عنوان ای با های خودرو متناظر بوده اما شمارهاید، با دادهاگر نامی که انتخاب کرده

گوید خواسته شده در محل انتخابی ثبت نشده باشد، سیستم می

"[home/work/mobile/other] not found for <name>. Would you 

like to add location or try again?"  با گفتن ."،Try again" سیستم به ،

دیگر توانید یک شماره ، شما می"Add location"گردد. با گفتن باز می 2مرحله 

  تحت مکان مورد نظر اضافه کنید. 
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  اگر نامی که انتخاب کرده اید، با داده های تلفن همراه متناظر بوده اما شماره ای با

عنوان خواسته شده در محل انتخابی ثبت نشده باشد، سیستم می گوید 

"[home/work/mobile/other] not found for <name>. Would you 

like to add location or try again?" " با گفتن ."Yes" 2، سیستم به مرحله 

 آغاز نمایید.  6گردد. برای شروع، از مرحله ، تماس لغو می"No"گردد. با گفتن باز می

و سپس سیستم  "<Calling <name> <location". راهنمای صوتی می گوید 1

 شماره تلفن را می گیرد. 

 توجه

 م بررسی می کند که آیا شماره فرد و محل با روشن بودن عملیات تصدیق، سیست

. برای تغییر نام "Yes"دریافت کننده صحیح است یا نه. اگر نام صحیح است، بگویید 

 بازمی گردد.  2. سیستم به مرحله "No"یا محل تماس، بگویید 

 شماره گیری مجدد

با  اهای قبلی از طریق گوشی هماهنگ شده می توانید مجددبا توجه به حافظه تماس

 آخرین شماره گرفته شده، تماس بگیرید. مراحل زیر را طی نمایید. 

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .6

 "Redial"بگویید  .2

 ارسال عملکرد

درحالی که تماس برقرار است، دکمه گفتار را فشرده تا وارد حالت تشخیص صدا شوید. 

تولید  )فرکانس چند صدایی دوگانه( DTMFتا  "number> SEND>"سپس بگویید 

شود. برای مثال، اگر در طی برقراری تماس، نیاز شد در واکنش به یک سیستم خودکار، 

و  "pound send 4 3 2 1"را فشرده و بگویید  SPEECHدکمه ای را بفشارید، دکمه 

 از گوشی شما ارسال می گردد. 1234#

 دریافت تماس

، تماسی قرار دارد ONیا دکمه ی روشن/ خاموش موتور در حالت سوئیچ و  ی کهاگر هنگام

دریافت شود، حتی اگر سیستم صوتی خاموش باشد، سیستم به طور خودکار روشن و روی 

رود. راهنمای صوتی اعالم می کند که تماس دریافتی از بلندگوی حالت تماس دریافتی می

سی دی یا رادیو در حال پخش سمت شاگرد پخش خواهد شد. اگر هنگام دریافت تماس، 

باشند، سیستم صوتی صدا را قطع کرده و تنها صدای تماس دریافتی را پخش می کند. 

با برای دریافت تماس، دکمه برداشتن گوشی روی کلیدهای کنترل فرمان را بفشارید. 

 گردد. می اتمام تماس، سیستم صوتی به وضعیت قبلی بر

 عملکرد بی صدا

اس، می توانید صدای بلندگوهای ماشین را قطع نمایید. فشردن درهرزمان درحین تم

در حین مکالمه، عملکرد بی صدایی را روشن نموده و  "Mute"و گفتن  SPEECHدکمه 

در همان شکل نیز، عملکرد بی صدایی را  "Mute off"بلندگوها را قطع می نماید. گفتن 

 خاموش و بلندگوها را وصل می نماید. 

 حالت هندزفری و حالت خصوصیتغییر میان 

می تواند میان حالت هندزفری )تماس های هندزفری( و حالت خصوصی  2.2رابط بلوتوث 

  . تغییر کند)برقراری تماس با تلفن همراه( 
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، "Transfer call"را فشرده و بگویید  SPEECHاگر درحین یک تماس هندزفری، دکمه 

 خصوصی صحبت کنید.  می توانید با توقف حالت هندزفری، در حالت

 Transfer"را فشرده و بگویید  SPEECHبرای برگشتن به حالت هندزفری، مجددا دکمه 

call" . 

 عملکرد دفترچه تلفن

، دو نوع دفترچه تلفن منحصربفرد دارد که با دفترچه ذخیره شده در 2.2رابط بلوتوث 

 تلفن همراه است.  گوشی ها تفاوت دارد. این دو نوع، دفترچه تلفن خودرو و دفترچه

این دفترچه تلفن ها برای ثبت شماره تلفن و برقراری تماس با شماره دلخواه از طریق 

 عملکرد تشخیص صدا به کار می روند. 

 توجه

  .قطع شدن سیم باتری، اطالعات ثبت شده در دفترچه تلفن را پاک نمی کند 

 دفترچه تلفن خودرو

از طریق عملکرد تشخیص صوتی استفاده می این دفترچه تلفن، هنگام برقراری تماس 

 شود. 

 نام در هر زبان می تواند در این دفترچه ذخیره گردد.  22تا 

مورد شامل مکان: خانه، محل کار، تلفن همراه و غیره دارد. برای هر  4همچنین هر شماره 

 مکان، می توانید یک شماره ثبت کنید. 

نظر خود را ثبت  ه ثبت می شود، نام موردموردی که در دفترچ شما می توانید برای هر

 کنید. 

 اسامی و شماره ها می توانند بعدها تغییر کنند. 

 دفترچه تلفن خودرو می تواند توسط تمام تلفن های همراه هماهنگ شده استفاده شود. 

 ثبت شماره تلفن در دفترچه خودرو

به دو طریق می توانید یک شماره را در دفترچه تلفن خودرو ثبت نمایید: خواندن شماره 

 کورد از تلفن همراه به دفترچه تلفن. رتلفن، و انتخاب و انتقال یک 

 ثبت با خواندن شماره تلفن

 را بفشارید SPEECHدکمه  .6

 "Phonebook"بگویید  .2

 ,Select one of the following: new entry"راهنمای صوتی می گوید  .2

edit number, edit name, list name, delete, erase all, or import 

contact" بگویید ."new entry" . 

. اسم مورد نظر خود را برای ثبت "Name please"راهنمای صوتی می گوید  .4

 بگویید. 
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 توجه

  گوید اگر حداکثر تعداد مورد ممکن ثبت شده باشد، راهنمای صوتی می"The 

phonebook is full. Would you like to delete a name?"  اگر می

، "No". اگر بگویید "Yes"خواهید یکی از اسامی ثبت شده را حذف نمایید، بگویید 

 سیستم به منوی اصلی بازمی گردد. 

 Home,work,mobile, or". بعد از ثبت شدن اسم، راهنمای صوتی می گوید 1

other?"  را که می خواهید اسم تحت آن ثبت گردد را بگویید.  ردیمونام 

 توجه

  با روشن بودن عملکرد تصدیق، راهنمای صوتی می گوید"<Location>, Is this 

correct?"  بگویید"Yes" . 

اگر شماره ای برای یک مکان انتخاب شده ثبت شده باشد، راهنمای صوتی می گوید 

"<The current number is <telephone number>, number 

please>" 
و یا شماره فعلی را مجددا  "Cancel"اگر نمی خواهید شماره را تغییر دهید، بگویید 

 تکرار نمایید. 

. شماره تلفن را برای ثبت شدن "Number please". راهنمای صوتی می گوید 1

 بگویید. 

 توجه

  هم "0"برای عدد هنگام بکارگیری زبان انگلیسی، سیستم ،"Zero"  و هم"oh" 

 ( را تشخیص می دهد. "o")حرف 

 . راهنمای صوتی، شماره ای را که خوانده اید، تکرار و سپس ثبت می نماید. 1

 Number saved. Would you like"با ثبت شدن شماره، راهنمای صوتی می گوید 

to add another number for this entry?"  
. سیستم به انتخاب مکان "Yes"مورد فعلی، بگویید  برای افزودن شماره مکان جدید برای

 گردد. می باز 1در مرحله 

 . "No"برای اتمام روند و بازگشت به منوی اصلی، بگویید 

 توجه

  بودن عملکرد تصدیق، راهنمای صوتی پس از تکرار شماره، می پرسد  روشنبا"Is 

this correct?"  بگویید"Yes" بت شماره تلفن، و ث 1. برای بازگشت به مرحله

 ."No"بگویید 

 انتخاب و ارسال یک مورد از دفترچه تلفن گوشی همراه

 شما می توانید یک مورد را از دفترچه تلفن همراه انتخاب و در دفترچه خودرو ثبت نمایید. 

 توجه

  زمانی که خودرو پارک نباشد، انتقال ممکن نیست. پیش از آغاز انتقال، مطمئن تا

 شوید که خودرو در محل امنی توقف کرده است. 

 ممکن است حتی اگر 2.2به سازگاری وسیله مجهز به بلوتوث با رابط بلوتوث  بسته ،

  تلفن همراه مجهز به بلوتوث باشد، تمام یا قسمتی از داده ها منتقل نشوند.

  ،رقمی یا  22رقم می باشد. شماره های  65حداکثر طول شماره تلفن قابل پشتیبانی

  رقم اول کوتاه می شوند.  65بیشتر، تا 
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  و + باشد، این کاراکترها پیش از  #، و *، 5تا  2شماره تلفن حاوی کاراکتری بجز اگر

 عملیات انتقال حذف می گردند. 

 ات تلفن همراه، به دستورالعمل های مربوط اطالعات درمورد نحوه تنظیم برای کسب

 مراجعه شود. 

 را بفشارید SPEECHدکمه  .6

 "Phonebook"بگویید  .2

 ,Select one of the following: new entry "راهنمای صوتی می گوید  .2

edit number, edit name, list name, delete, erase all, or import 

contact " بگویید ."Import contact" . 

 Would you like to import single entry or all"راهنمای صوتی می گوید  .4

contacts?"  بگویید" single entry"  

 ، آماده دریافت داده های ارسالی می گردد. 2.2رابط بلوتوث 

 توجه 

  تعداد مورد ممکن ثبت شده باشد، راهنمای صوتی می گوید  حداکثراگر" 

phonebook is full. Would you like to delete a name?"  اگر می

، "No". اگر بگویید "Yes"خواهید یکی از اسامی ثبت شده را حذف نمایید، بگویید 

 سیستم به منوی اصلی بازمی گردد. 

 Ready to receive a contact from the  "سپس راهنمای صوتی می گوید  .1

phone. Only a home, a work and a mobile number can be 

imported" داده ها را از تلفن همراه سازگار با خود دریافت می ،2.2. رابط بلوتوث

 کند. 

 

. بلوتوث تلفن همراه خود را روشن کنید تا مواردی را که می خواهید داخل دفترچه تلفن 1

 منتقل شوند.  2.2خودرو ثبت نمایید، به رابط بلوتوث 

  تلفن همراه شما را نشناسد، و یا ارتباط زمان زیادی ببرد، 2.2بلوتوث اگر رابط ،

و سیستم  "Import contact has timed out"راهنمای صوتی می گوید 

 آغاز کنید.  6عملیات ثبت را لغو می نماید. در این شرایط، عملیات را از مرحله 

  فشردن دکمهHANG-UP و نگهداشتن دکمه ،SPEECHرا لغو می ، عملیات ثبت 

 کند. 

 Number of>". هنگامی که دریافت کامل شد، راهنمای صوتی می گوید 1

telephone numbers that had been registered in the import 

source> numbers have been imported" نامی را که می خواهید به این مورد .

 از دفترچه بدهید، بگویید. 

  استفاده برای مورد دیگری باشد، و یا شبیه نام استفاده شده اگر نام وارد شده، درحال

 برای دسته دیگری از شماره ها باشد، نام نمی تواند ثبت گردد. 

با روشن بودن عملکرد تصدیق،  ."<Adding <name". راهنمای صوتی می گوید 6

، "No". اگر بگویید "Yes"سیستم از شما می پرسد که آیا نام صحیح است یا نه. بگویید 

 . یک نام دیگر وارد کنید."Name please"راهنمای صوتی می گوید 

  . "Number saved". راهنمای صوتی می گوید 5
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 Would you like to import another"گوید . راهنمای صوتی می62

contact?"خواهید عملیات ثبت را ادامه دهید، بگویید . اگر می"Yes" ثبت مورد جدید .

 گردد. ، سیستم به منوی اصلی باز می"No"ادامه دهید. اگر بگویید  1 را از مرحله

 تغییر محتوای ثبت شده در دفترچه تلفن خودرو

توانید نام و یا شماره ثبت شده در دفترچه تلفن خودرو را تغییر داده و یا حذف شما می

 های ذخیره شده در دفترچه را بشنوید. توانید لیست نامچنین میکنید. هم

 یک مورد داشته باشد.  حداقلباید  سیستم 

 ] ویرایش یک شماره تلفن [

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .6

 "Phonebook"بگویید  .2

 ,Select one of the following: new entry "راهنمای صوتی می گوید  .2

edit number, edit name, list name, delete, erase all, or import 

contact " بگویید ."Edit number". 

 Please say the name of the entry you"راهنمای صوتی می گوید  .4

would like to edit, or say list names.."  نام موردی را که می خواهید

 ویرایش کنید، بگویید. 

 بگویید "list name" . اسامی ثبت شده به ترتیب خوانده می شوند. مراجعه شود به

"Vehicle phonebook: listening to the list of registered names." 
 .11-1در صفحه 

. مکانی را که می "?Home,work,mobile or other". راهنمای صوتی می گوید 1

خواهید شماره اش را تغییر داده و یا اطالعاتی به آن اضافه کنید، بگویید. با روشن بودن 

کند. اگر می خواهید عملیات بررسی میعملکرد تائید، سیستم مجددا نام و مکان هدف را 

-باز می 2، سیستم به مرحله "No". اگر بگویید "Yes"ویرایش را ادامه دهید، بگویید 

 گردد. 

خواهید ثبت کنید را ای که می. شماره"Please number"گوید . راهنمای صوتی می1

 بگویید. 

 ه باشد، راهنمای صوتی می شده، قبال در مکان انتخاب شده وجود داشت واردشماره  اگر

 ,The current number is <current number>. New number"گوید 

please." .برای تغییر شماره فعلی، یک شماره جدید بگویید . 

کند. با روشن بودن عملکرد تائید، سیستم از شما می . راهنمای صوتی شماره را تکرار می1

باز  2، سیستم به مرحله "No". با گفتن "Yes"پرسد که آیا شماره صحیح است. بگویید 

 گردد. می

و سیستم به منوی  "number saved". با ثبت شماره تلفن، راهنمای صوتی می گوید 6

 گردد. اصلی باز می

 توجه

 اگر شماره جدیدی روی اطالعات مکانی یک شماره ثبت گردد، راهنمای صوتی می-

 گردد. اصلی باز میو سیستم به منوی  "Number changed"گوید 
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 ] ویرایش نام [

 را بفشارید SPEECHدکمه  .6

 "Phonebook"بگویید  .2

 ,Select one of the following: new entry ""راهنمای صوتی می گوید  .2

edit number, edit name, list name, delete, erase all, or import 

contact " بگویید ." edit name" 

 Please say the name of entry you would"راهنمای صوتی می گوید  .4

like to edit, or say list name.."  ،نامی را که می خواهید ویرایش کنید

 بگویید. 

 توجه

 بگویید "List name" .اسامی ثبت شده در دفترچه به ترتیب خوانده می شوند .

 Vehicle phonebook: Listening to the list of"مراجعه شود به 

registered names"  11-1در صفحه. 

با روشن بودن عملکرد تصدیق،  ."<Changing <name"راهنمای صوتی می گوید  .1

سیستم صحیح بودن نام را بررسی می کند. اگر می خواهید ویرایش را براساس این 

بازمی  4، سیستم به مرحله "Nn". اگر بگویید "Yes"اطالعات ادامه دهید، بگویید 

 گردد. 

 . نام جدیدی را که می خواهید بگویید. "Name please"راهنمای صوتی می گوید  .1

 نام ثبت شده تغییر می کند.  .1

 با به اتمام رسیدن تغییرات، سیستم به منوی اصلی باز می گردد.

 ]گوش دادن به لیست یا نام های ثبت شده[

 را بفشارید SPEECHدکمه  .6

 "Phonebook"بگویید  .2

 ,Select one of the following: new entry "راهنمای صوتی می گوید  .2

edit number, edit name, list name, delete, erase all, or import 

contact " بگویید ."List names" . 

 ، موارد موجود در دفترچه را به ترتیب می خواند. 2.2رابط بلوتوث  .4

 End of list. Would you like"لیست، راهنمای صوتی می گوید با خواندن تمام  .1

to start from the beginning?"خواهید لیست را مجددا از ابتدا . اگر می

. اگر کارتان تمام شده، برای بازگشت به منوی اصلی "Yes"بررسی نمایید، بگویید 

 ."No"بگویید 

  بگیرید، یا آن را ویرایش یا حذف شما می توانید با شماره ای که خوانده شده تماس

، برای "Call"را بفشارید. سپس برای برقراری تماس بگویید  SPEECHکنید. دکمه 

. سیستم بوق زده و "Delete"، و برای حذف بگویید "Edit name"ویرایش بگویید 

 دستور شما را اجرا می کند. 

  اگر در هنگام خوانده شدن لیست، دکمهSPEEH یید را فشرده و بگو"continue" 

، سیستم لیست را به جلو یا عقب می برد. برای رفتن به شماره بعد، "Previous"یا 

 . " Previous "و برای رفتن به شماره قبل، بگویید  " continue "بگویید 
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 ]حذف یک شماره تلفن[

 را بفشارید. SPEECHدکمه  .6

 ."Phonebook"بگویید  .2

 ,Select one of the following: new entry """گوید راهنمای صوتی می .2

edit number, edit name, list name, delete, erase all, or import 

contact " بگویید ."Delete" . 

 Please say the name of eentry you would"گوید راهنمای صوتی می .4

like to delete"بگویید. . نام قسمتی را که شماره موردنظر در آن ثبت شده ، 

 بگویید "List name" اسامی ثبت شده به ترتیب خوانده می شوند. مراجعه شود به .

" Vehicle phonebook: Listening to the list of registered names " 
 .11-1در صفحه 

گوید شده، راهنمای صوتی می تنها زمانی که فقط یک شماره در دفترچه تلفن ثبت .1

"Deleting <name> <location>" ،اگر چندین شماره در یک مورد ثبت باشد .

 ,Would you like to delete [home], [work]"گوید راهنمای صوتی می

[mobile], [other] or all?" مکان حذف انتخاب کنید. راهنمای صوتی می .

 . "<Deleting <name> <location "گوید 

  تمام شماره ها، بگویید  حذفبرای"all". 

خواهید شماره)های( انتخاب شده را حذف نمایید. بگویید پرسد آیا میسیستم می. 1

"Yes" با گفتن ."No" گردد. باز می 4، عملیات را لغو کرده و به مرحله 

 " name> <location> Deleted> "گوید حذف شماره، راهنمای صوتی می از. بعد 1

گردد. اگر تمام موارد یک شماره پاک شود، سیستم می و سیستم به منوی اصلی باز می

شود. اگر و نام از دفترچه حذف می "name> and all locations deleted>"گوید 

 کند. های مربوط را حفظ میهایی تحت این عنوان باقی باشد، شمارههنوز شماره

 پاک کردن دفترچه تلفن

 فترچه تلفن خودرو پاک نمایید. توانید تمام اطالعات ثبت شده را از دشما می

 را بفشارید. SPEECHدکمه  .6

 ."Phonebook"بگویید  .2

 Select one of the following: new entry, edit "گوید راهنمای صوتی می .2

number, edit name, list name, delete, erase all, or import 

contact " بگویید ."Erase all" . 

 Are you sure you want to erase"گوید صوتی می به منظور تایید، راهنمای .4

everything from your handsfree system phonebook?"  بگویید

"Yes" برای لغو پاک کردن اطالعات دفترچه و بازگشت به منوی اصلی، بگویید ."No". 

شما در حال پاک کردن تمامی اطالعات دفترچه سیستم "گوید راهنمای صوتی می .1

. برای لغو پاک "بله"برای ادامه، بگویید  "هستید. آیا می خواهید ادامه دهید؟هندزفری 

 ."نه"کردن اطالعات دفترچه و بازگشت به منوی اصلی، بگویید 
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 Please wait, erasing the handsfree system"راهنمای صوتی می گوید  .1

phonebook." یات پاک و سپس داده های دفترچه را پاک می کند. با اتمام عمل

 ".Handsfree system phonebook erased"کردن، راهنمای صوتی می گوید 

 و سیستم به منوی اصلی باز می گردد. 

 دفترچه تلفن همراه

تمام موارد ذخیره شده در دفترچه گوشی، می تواند در یک گروه به دفترچه تلفن همراه 

 6222گردد که هرکدام شامل  تواند ثبتدفترچه تلفن همراه می 1منتقل و ثبت گردد. تا 

نماید. ، به طور خودکار، اسامی نوشتاری را به صوت تبدیل می2.2نام است. رابط بلوتوث 

 . شوندفترچه ثبت و اسامی جدید تولید مینام ها در د

 توجه

  .برای هر گوشی همراه، تنها دفترچه همان گوشی قابل استفاده است 

  های ثبت شده در دفترچه تلفن همراه را تغییر داده، شما نمی توانید نام ها و یا شماره

یا انتخاب و پاک کنید. برای تغییر و یا پاک کردن، باید ابتدا اطالعات را در منبع تغییر 

 داده و سپس مجددا انتقال دهید. 

 ارسال دفترچه وسیله

 . دهیدمراحل زیر را برای انتقال دفترچه گوشی، به دفترچه تلفن همراه انجام 

 جهتو

 گیرد که خودرو پارک شده باشد. پیش از انتقال، از توقف انتقال زمانی صورت می

 خودرو در محل ایمن اطمینان حاصل نمایید. 

 گردد. اطالعات دفترچه تلفن همراه، با اطالعات گوشی بازنویسی می 

  بسته به سازگاری وسیله، حتی اگر گوشی شما مجهز به بلوتوث باشد، ممکن است

 بخشی از اطالعات منتقل نشود. تمام یا 

  .تنها شماره خانه، محل کار و تلفن همراه ارسال می شود 

  ،رقمی یا  22رقم می باشد. شماره های  65حداکثر طول شماره تلفن پشتیبانی شده

 رقم اول کوتاه می شوند.  65بیشتر، تا 

  یا + باشد، کاراکترهای تعریف  #، و *، 5تا  2اگر شماره شامل کاراکترهایی به جز

 نشده، پیش ار انتقال حذف می شوند. 

  برای کسب اطالعات بیشتر درمورد تنظیمات گوشی همراه، مراجعه شود به

 های گوشی همراه. دستورالعمل

 را بفشارید. SPEECHدکمه  .6

 "Phonebook"بگویید  .2

 ,Select one of the following: new entry ""صوتی می گوید راهنمای  .2

edit number, edit name, list name, delete, erase all, or import 

contact " بگویید ." Import contact" . 

 Would you like to import a single entry or"گوید راهنمای صوتی می .4

all contacts?"  بگویید"All contacts" . 
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 Import the contact list from the mobile"صوتی می گوید  راهنمای .1

phonebook. This may take several minutes to complete. Would 

you like to continue?"  بگویید"Yes"  و انتقال شماره های ذخیره شده در

، سیستم به منوی "No"گوشی به دفترچه تلفن همراه آغاز می گردد. اگر بگویید 

 اصلی بازمی گردد. 

 توجه

  .بسته به تعداد اطالعات تماس، کامل شدن انتقال کمی زمان می برد 

 نتواند به بلوتوث گوشی وصل شود، راهنمای صوتی می  2.2بلوتوث  اگر رابط

و سیستم به  ".Unable to trasfere contact list from phone"گوید 

 منوی اصلی باز می گردد. 

 ا فشردن دکمه بHANG-UP  و یا نگهداشتم دکمهSPEECH  ،در حین انتقال

 انتقال لغو شده و سیستم به منوی اصلی باز می گردد. 

  اگر در طی انتقال خطایی رخ دهد، عملیات لغو شده، راهنمای صوتی می گوید

"Unable to complete the phonebook import."  و سیستم به

 منوی اصلی باز می گردد.

  اگر تماسی در گوشی ذخیره نشده باشد، راهنمای صوتی می گوید"There 

are no contacts on the connected phone." 

و  "Import complete"با تکمیل شدن عملیات انتقال، راهنمای صوتی می گوید  .1

 سیستم به منوی اصلی باز می گردد. 
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 دستورات ثبت

 روسی پرتغالی هلندی آلمانی ایتالیایی اسپانیایی فرانسوی انگلیسی عبارت

6 622411165 622411165 622411165 622411165 622411165 622411165 622411165 622411165 

2 6262 111 666 6262 111 666 6262 111 666 6262 111 666 6262 111 666 6262 111 666 6262 111 666 6262 111 666 

2 Call Appeler Llamar Chiama Anrufen Bellen Ligar называть 

4 Dial Composer Marcar Componi Wählen Nummer 

keuze Marcar Наберите 

1 Setup Configurer Configuración Configura Einrichtung Setup Configurar установка 

1 Cancel Annuler Cancelar Annulla Abbrechen Annuleren Cancelar отменить 

1 Continue Continuer Continuar Continua Weiter Doorgaan Continuar продолжать 

6 Help Aide Ayuda Aiuto Hilfe Help Ajuda Помогите 
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 *USBورودی  ترمینال

یا آی پاد* خورد را برای گوش دادن به موسیقی داخل آن  USBشما می توانید حافظه 

 ها، به سیستم متصل نمایید. 

برای کسب اطالعات بیشتر، درمورد جزئیات نحوه اجرای فایل های موسیقی، مراجعه شود 

 به: 

 .22-1در صفحه  "USBاجرای آهنگ از وسیله "

 نامی تجاری برای محصول شرکت اپل، در امریکا و دیگر کشورهاست. ، "آی پاد"*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 USBنحوه اتصال حافظه 

یا دکمه ی روشن/ خاموش موتور خودروی خود را در محلی امن پارک کنید و سوئیچ  .6

 . قرار دهید OFFرا در وضعیت 

 ( در جعبه کنسول را باز نمایید. A) USBروکش پایانه ورودی  .2
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 ( وصل کنید. B) USBرا به حافظه ( Cکابل ارتباط دهنده ) .2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( وصل کنید.D) USB( را به پایانه ورودی  C) دهندهکابل ارتباط  .4

 
 

 
 احتیاط

  درب جعبه کنسول کف را همواره بسته نگه دارید. درپوش یا لوازم داخل

 توانند باعث ایجاد جراحت شوند.کنسول می
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 توجه

  حافظهUSB  را مستقیما به پایانه ورودیUSB  .وصل نکنید 

 آسیب برساند.  USBاین کار ممکن است به حافظه 

  .هنگام بستن در جعبه کنسول، مراقب کابل ارتباطی باشید 

یا دکمه ی روشن/ خاموش موتور . برای خارج کردن کابل ارتباطی، ابتدا سوئیچ ماشین 1

 سپس تمام مراحل را برعکس انجام دهید. و  قرار دهید OFFرا در وضعیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه اتصال آی پاد 

یا دکمه ی روشن/ خاموش موتور خودروی خود را در محلی امن پارک کنید و سوئیچ  .6

 . قرار دهید OFFرا در وضعیت 

 ( در جعبه کنسول را باز نمایید. A) USBروکش پایانه ورودی  .2
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 ( وصل نمایید. B( را به آی پاد )C) داکرابط   .2

 
 توجه

  اصل را از شرکت اپل تهیه نمایید.  داکرابط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( وصل نمایید.D) USB( را به پایانه ورودی C) داکرابط  .4

 
 

 
 احتیاط

  درب جعبه کنسول کف را همواره بسته نگه دارید. درپوش یا لوازم داخل

 توانند باعث ایجاد جراحت شوند.کنسول می

 توجه

  مراقب کابل ارتباطی باشید. کنسولجعبه  ببستن درهنگام ، 

یا دکمه ی روشن/ خاموش موتور را در . برای خارج کردن کابل ارتباطی، ابتدا سوئیچ 1

 و سپس تمام مراحل را برعکس انجام دهید.  قرار دهید OFFوضعیت 
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 انواع وسایل قابل اتصال و ویژگی فایل های پشتیبانی شده 

 انواع وسایل

 انواع زیر می توانند متصل گردند. 

 شرایط نام مدل

 مگا بایت و بیشتر 211ظرفیت ذخیره  USBحافظه 

 و باالتر 6.6.6نسخه  F/W آی پاد لمسی *

 و باالتر 6.2نسخه  F/W آی پاد کالسیک *

 و باالتر 6.2.2نسخه  F/W آی پاد )نسل پنجم( *

 و باالتر 6.2نسخه  F/W آی پاد نانو )نسل پنجم( *

 و باالتر 6.6.2نسخه  F/W آی پاد نانو )نسل دوم( *

 USBمدل هایی بجز حافظه 

 و آی پاد

پخش کننده های صوتی دیجیتال که ذخیره سازی انبوه 

 را پشتیبانی می کنند

، مارک های تجاری "آی پاد نانو"و  "آی پاد"، "آی پاد کالسیک"، "آی پاد لمسی"*: 

 شرکت اپل، در امریکا و کشورهای دیگر هستند. 

 

 

 توجه

  بسته به نوع وسیله متصل شده، ممکن است وسیله درست کار نکند و یا عملکردهای

 قابل دسترس محدود باشند. 

  .از آی پادی استفاده کنید که نرم افزار دائمی آن آخرین ورژن باشد 

 ی که سوییچ یا کلید روشن/ خاموش موتور در ا می توانید آی پاد خود را هنگامشم

 شارژ نمایید.  USB، با اتصال به پایانه ورودی قرار دارد ONوضعیت 

  حافظهUSB  .و آی پاد خود را در خودرو نگه ندارید 

  می گردد برای مواقعی که در داده ها نقص رخ می دهد، از فایل ها پشتیبان پیشنهاد

 بگیرید. 

  هیچ وسیله دیگری )هارد، کارت خوان، حافظه خوان، غیره(  بجز وسایل قابل ازتباطی

وصل نکنید. این کار  USBکه در قسمت پیش مشخص شدند را به پایانه ورودی 

ممکن است به وسیله و اطالعات داخل آن آسیب برساند. اگر هر کدام از این وسایل 

قرار دادن سوییچ یا کلید روشن/ خاموش موتور در وضعیت اشتباه وصل شدند، بعد از 

OFF .آن را خارج نمایید ، 
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 ویژگی های فایل ها

و یا وسایل  USBهای زیر را از حافظه شما می توانید فایل های موسیقی دارای ویژگی 

 دیگری که ذخیره سازی انبوه را پشتیبانی می کنند، اجرا نمایید. 

 شرایط مورد

 MP3, WMA, AAC, WAV فرمت فایل

 سطح 6 حداکثر تعداد سطوح )شامل ریشه(

 122 تعداد پوشه ها

 11.121 تعداد فایل ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آفتاب گیرها

 
 مقابلبرای حذف نور  .6

 برای حذف نور کنار .2
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  آیینه شخصی راننده

 1نوع 

 این آینه در پشت آفتابگیر قرار دارد. 

 ( خود بخود روشن می شود. Aبا حرکت دادن پوشش آینه، چراغ آن )

 
 

 
 احتیاط

  باز ماندن پوشش آینه و چراغ آن به مدت طوالنی، موجب خالی شدن

 باتری خودرو می گردد. 

 

 

 

 

 2نوع 

 آینه در پشت آفتاب گیر قرار دارد. 
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 جا کارتی

 کارت ها می توانند در محل تعبیه شده در پشت آفتاب گیر قرار بگیرند. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *جاسیگاری

 
 احتیاط

  .کبریت و سیگار را پیش از قرار دادن آن در جاسیگاری خاموش کنید 

  کاغذ و دیگر وسایلی که ممکن است در جاسیگاری بسوزند را در آن قرار

ندهید. درغیر اینصورت، سیگار یا مواد دیگر ممکن است موجب آتش 

 گرفتن وسیله و ایجاد آسیب گردند. 

 جاسیگاری را ببندید. درغیر اینصورت، ممکن است خاکستر  بهمیشه در

 موجود در آن، مجددا شعله ور گردد. 

 آن را باز کنید. استفاده از جاسیگاری، درب برای
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 گیره امن برای جاسیگاری متحرک

 جاسیگاری می تواند در محل نشان داده شده قرار بگیرد. 

 
 

 
 احتیاط

  گیره امن برای جاسیگاری متحرک هرگز نباید به عنوان جای لیوان

 استفاده شود. 

رانندگی، نوشیدنی روی فندک ممکن است در اثر لرزش و تکان های حین 

 ریخته و موجب شوک الکتریکی شود.

  

 

 

 

 

 *فندک

قرار  ONد هنگامی که سوییچ یا دکمه ی روشن/ خاموش موتور در وضعیت فندک می توان

 ، استفاده گردد. دارد

 
 فندک را به داخل بفشارید.  .6

به سرجای خود  "کلیک"فندک زمانی که آماده استفاده شد، به طور خودکار با صدای 

 بازمی گردد. آن را برای استفاده خارج نمایید. 

 بعد از استفاده، فندک را در جای خود، در حفره قرار دهید. 

 توجه

  فندک را خارج از جای خود قرار ندهید زیرا ممکن است توسط مواد خارجی مسدود

 مدار آن دچار مشکل گردد.  شده و
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 احتیاط

  هیچ گاه منبع گرمایی یا بدنه فندک را لمس نکنید و برای جلوگیری از

 سوختگی، تنها دسته فندک را در دست بگیرید. 

  از بازی یا استفاده کودکان از فندک جلوگیری نمایید؛ زیرا ممکن است

 باعث سوختگی گردد. 

  ثانیه پس از فشار دادن فندک، فندک به بیرون نپرید، حتما دچار  31اگر

 مشکل شده است. 

  آن را از محلش خارج نموده و برای رفع مشکل، به یکی از نمایندگی های

 مجاز میتسوبیشی موتورز مراجعه نمایید. 

  از هیچ وسیله الکتریکی که توسط شرکت میتسوبیشی موتورز تایید

ننمایید. این کار ممکن است به سوکت آسیب رساند. در نشده، استفاده 

این صورت هنگام اتصال فندک به سوکت، ممکن است فندک به سرعت به 

 سمت بیرون پریده و یا بعد از فشار داده شدن، به سمت بیرون نپرد. 

  هرگاه از سوکت فندک، به عنوان منبع انرژی یک وسیله برقی استفاده می

ولت کار می کند و ظرفیت  12وسیله با برق  کنید، مطمئن شوید که

وات یا پایین تر دارد. همچنین، استفاده طوالنی مدت از  121الکتریکی 

 وسیله برقی بدون کار کردن موتور، موجب خالی شدن باتری می گردد. 

 

 

 

 

 سوکت لوازم جانبی

 
 احتیاط

  121ولت و ظرفیت  12برقی بوده و با برق  جانبیمطمئن شوید که سوکت 

 کند. می وات یا کمتر کار 

  12هنگام استفاده همزمان از چند سوکت، مطمئن شوید که وسایل با برق 

 وات نیست.  221ولت کار می کنند و مجموع استفاده آن ها بیش از 

  استفاده طوالنی مدت از وسیله برقی بدون کار کردن موتور، موجب خالی

 باتری می گردد.شدن 

  هنگامی که سوکت استفاده نمی شود، مطمئن شوید که دریچه آن را بسته

روکش آن را کشیده اید. زیرا ممکن است سوکت توسط مواد خارجی و 

  مسدود شده و مدار آن دچار مشکل گردد.

برای استفاده از وسیله برقی، دریچه را باز کرده و روکش را بردارید. سپس برق را به 

 کت وسیله وصل نمایید. سو

 توجه

 وسایل می توانند در دو مکان، همزمان استفاده شوند.  سوکت 
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سوکت وسیله می تواند هنگامی که سوییچ یا دکمه ی روشن/ خاموش موتور در وضعیت 

ON مورد استفاده قرار بگیرد. قرار دارد ، 

 
 

 
 

 چراغ های داخلی

 
 قسمت قرارگیری چمدانچراغ  .6

 *)عقب( سقفیچراغ  .2

 و نقشه )جلو( سقفیچراغ  .2

 *دور سقف پانوراما LEDکلید کنترل میزان روشنایی 

 توجه

  اگر هنگامی که موتور کار نمی کند، چراغ ها را روشن رها کنید، باتری خودرو خالی

 می شود. 

 پیش از ترک خودرو، مطمئن شوید که چراغ ها خاموش است. 

  

کنسول کف
*

 

 کنسولجعبه 
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 جلو مطالعه و چراغ سقفیچراغ 

 اتاقچراغ 

 
 )درب( – 6

ثانیه  61این چراغ زمانی روشن می شود که درب جلو یا صندوق عقب باز باشد. با گذشت 

 از بسته شدن درب ها، چراغ خاموش می شود. 

 این چراغ، در شرایط زیر به سرعت خاموش می گردد: 

 باشد.  ONوضعیت  یا دکمه ی روشن/ خاموش موتور درهنگامی که سوئیچ  -

 ، قفل شده باشد.عملکرد قفل مرکزی درب هاخودرو با استفاده از هنگامی که  -

 عملکردهنگامی که دکمه کنترل از راه دور سیستم ورود بدون کلید، و یا سیستم  -

 بدون کلید برای قفل کردن خودرو استفاده شود. 

برای قفل کردن  )به شرط مجهز بودن خودرو( بدون کلید عملکردهنگامی که سیستم  -

 خودرو استفاده شود.

 توجه

  که  وشن کردن موتور استفاده می شود، در شرایطیبرای ر سوییچهنگامی که از اگر

ثانیه روشن  61خارج گردد، المپ به مدت  سوییچدرب جلو و صندوق عقب باز است، 

 و سپس خاموش می شود. 

  برای روشن کردن موتور استفاده می  وشن/ خاموش موتوردکمه ی رهنگامی که از اگر

خاموش گردد، المپ به  در شرایط باز بودن درب جلو و صندوق عقب، خودروشود، 

 ثانیه روشن و سپس خاموش می شود.  61مدت 

  زمان خاموش شدن چراغ قابل تنظیم است. برای مشاهده جزئیات، با نمایندگی مجاز

 چندگانهرید. در خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی میتسوبیشی موتورز تماس بگی

. استفاده کردبرای تنظیم زمان از دستگاه مربوطه می توان (، MMCSمیتسوبیشی )

 برای کسب اطالعات جزئی تر، به راهنمای مالک مراجعه شود. 

 چراغ صرف نظر از باز یا بسته بودن درب ها خاموش می شود.  – 2
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 مطالعهچراغ 

، با فشار دادن عدسی، چراغ کناری که فشرده شده، اتاقصرف نظر از مکان کلید چراغ 

 روشن می شود. برای خاموش کردن چراغ، مجددا عدسی را فشار دهید. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چراغ سقفی عقب 

 
 (: چراغ بدون توجه به باز یا بسته بودن درب ها روشن می شود. ) .6

2. ( چراغ هنگامی روشن می شود که درب جلو یا صندوق عقب باز باشد. و :)ثانیه  61

 پس از بسته شدن درب ها خاموش می شود. 

 این چراغ، در شرایط زیر به سرعت خاموش می گردد:  

 . قرار دارد ONیا دکمه ی روشن/ خاموش موتور در وضعیت هنگامی که سوئیچ  -

 عملکرد قفل مرکزی درب ها استفاده می شود. از هنگامی که  -

 عملکردهنگامی که دکمه کنترل از راه دور سیستم ورود بدون کلید، و یا سیستم  -

 بدون کلید برای قفل کردن خودرو استفاده شود. 

هنگامی که سیستم عملکرد بدون کلید )به شرط مجهز بودن خودرو( برای قفل کردن  -

   خودرو استفاده شود.
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 توجه

 که  وشن کردن موتور استفاده می شود، در شرایطیبرای ر سوییچهنگامی که از گر ا

ثانیه روشن  61خارج گردد، المپ به مدت  سوییچدرب جلو و صندوق عقب باز است، 

 و سپس خاموش می شود. 

  برای روشن کردن موتور استفاده می  دکمه ی روشن/ خاموش موتورهنگامی که از اگر

خاموش گردد، المپ به  بودن درب جلو و صندوق عقب، خودرو در شرایط بازشود، 

 ثانیه روشن و سپس خاموش می شود.  61مدت 

  زمان خاموش شدن چراغ قابل تنظیم است. برای مشاهده جزئیات، با نمایندگی مجاز

 چندگانهمیتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. در خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی 

 .استفاده کردبرای تنظیم زمان ز دستگاه مربوطه می توان ا(، MMCSمیتسوبیشی )

 برای کسب اطالعات جزئی تر، به راهنمای مالک مراجعه شود. 

2( .O) 

 چراغ صرف نظر از باز یا بسته بودن درب ها خاموش می شود.

 

 

 

 

 

 

 صندوق عقبچراغ 

 
 چراغ با باز شدن صندوق، روشن شده و با بستن آن خاموش می شود. 
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 دور سقف پانوراما LEDکلید کنترل میزان روشنایی 

 
، روشنایی قرار دارد ONهنگامی که سوییچ یا دکمه ی روشن/ خاموش موتور در وضعیت  

LED سطح قابل تنظیم است.  2تا  دور سقف پانوراما 

 هربار که کلید را می فشارید، روشنایی با این ترتیب تغییر می کند: 

 . زیاد کم  متوسط   زیاد

 توجه

 شد، می توان روشنایی آن را هنگامی که سوییچ یا دکمه ی اگر نور آفتابگیر روشن با

 تنظیم نمود. است،  ONروشن/ خاموش موتور در وضعیت 

 

 

 

 

LED دور سقف پانوراما 

 
قرار گرفتن سوییچ یا کلید روشن/ خاموش موتور در وضعیت با  روشنایی دور سقف پانوراما

ON  .روشن می شود 

 توجه

روشن نمی  LEDخاموش باشد،  دور سقف پانوراما LEDکلید کنترل میزان روشنایی اگر 

 شود.

 . 622-1در صفحه  "دور سقف پانوراما LEDکلید کنترل میزان روشنایی  "مراجعه شود به 

 ثانیه بعد از اجرای عملکرد زیر خاموش می شود. 61روشن است،  LEDزمانی که 

  هنگامی که از سوییچ برای روشن کردن موتور استفاده می شود، در شرایطی که درها

  و صندوق بسته اند، سوییچ خارج شود. 
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  در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون کلید، هنگام روشن بودن موتور و بسته

 خاموش گردد.  موتوربودن درب ها و صندوق عقب، 

 توجه

  وشنایی رخاموش شدن زمانLED تنظیم است. با تنظیم این  قابل دور سقف پانوراما

ر تنظیم می گردد. برای و نقشه نیز به طور خودکا اتاقخاموش شدن چراغ مورد، 

 جاز میتسوبیشی موتورز مراجعه شود. مطالعات جزئی، به نمایندگی دریافت ا

اه از دستگ(، MMCSمیتسوبیشی ) چندگانهدر خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی 

. برای کسب اطالعات جزئی تر، به استفاده کردبرای تنظیم زمان مربوطه می توان 

 راهنمای مالک مراجعه شود. 

همچنین با باز شدن درب ها و صندوق عقب روشن شده  دور سقف پانوراما LEDوشنایی ر

یا کلید روشن/ ثانیه پس از بسته شدن آن ها خاموش می شود؛ حتی اگر سوئیچ 61و 

 . باشد OFFموتور در وضعیت خاموش 

 ، در شرایط زیر به سرعت خاموش می گردد:  دور سقف پانوراما LEDوشنایی ر

 عملکرد قفل مرکزی درب ها استفاده می شود.  از هنگامی که 

  عملکردهنگامی که دکمه کنترل از راه دور سیستم ورود بدون کلید، و یا سیستم 

 بدون کلید برای قفل کردن خودرو استفاده شود. 

برای قفل  )به شرط مجهز بودن خودرو( بدون کلید عملکردهنگامی که سیستم اگر  -

 کردن خودرو استفاده شود.

 

 توجه

روشن نمی  LED خاموش باشد، دور سقف پانوراما LEDاگر کلید کنترل میزان روشنایی 

 شود.

  زمان خاموش شدنLED خاموش شدن چراغ  است. با تنظیم این مورد، ل تنظیمقاب

طالعات جزئی، به کار تنظیم می گردد. برای دریافت او نقشه نیز به طور خود اتاق

 نمایندگی جاز میتسوبیشی موتورز مراجعه شود. 

از دستگاه (، MMCSمیتسوبیشی ) چندگانهدر خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی 

. برای کسب اطالعات جزئی تر، به استفاده کردن برای تنظیم زمامربوطه می توان 

 راهنمای مالک مراجعه شود. 
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 عملکرد خاموش شدن خودکار چراغ های داخلی
 خودرو و نقشه اتاقچراغ های داخلی شامل چراغ های  *6

  اگر در هنگامی که سوییچ یا دکمه ی روشن/ خاموش موتورOFF یکی از چراغ است ،

 دقیقه خاموش می شود.  22های داخلی روشن بماند، به طور خودکار، پس از حدود 

  باON و یا فعالیت سیستم ورود شدن سوییچ یا کلید روشن/ خاموش خودکار موتور ،

 بدون کلید یا سیستم عملکرد بدون کلید، این چراغ ها مجددا روشن می شود. 

 توجه

 زمان  های داخلی می تواند غیرفعال شود و چراغ عملکرد خاموش شدن خودکار

قابل تنظیم است. برای دریافت اطالعات جزئی، به  نیز خاموش شدن چراغ ها

 جاز میتسوبیشی موتورز مراجعه شود. منمایندگی 

از دستگاه (، MMCSمیتسوبیشی ) چندگانهخودروهای مجهز به سیستم ارتباطی 

. برای کسب اطالعات جزئی تر، به استفاده کردبرای تنظیم زمان مربوطه می توان 

 راهنمای مالک مراجعه شود. 

 

 

 

 

 

 فضای نگهداری لوازم

 
 احتیاط

  و عینک کردن خودرو در آفتاب شدید، وسایلی چون فندک هنگام پارک

خودرو بسیار گرم می شود و در نتیجه ممکن  اتاقرا در خودرو نگذارید. 

است فندک و دیگر مواد آتش زا آتش بگیرند و نوشیدنی های بسته بندی 

بترکند. همچنین، عینک هایی از جنس پالستیک، ممکن است تغییر شده 

 شکل داده و یا ترک بردارند. 

 د درپوش محفظه ها را در هنگام رانندگی بسته نگهدارید تا منجر به ایجا

 آسیب نگردند. 

 توجه

  .هنگام ترک خودرو، اجناس قیمتی خود را درون ماشین نگذارید 
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 محل قرار دادن چمدان .6

 جعبه کنسول .2

 داشبورد .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 داشبورد

 . بکشید( را Aبرای باز کردن داشبورد، دسته )

 
 توجه

  یا  ""، "" قرار دادن کلید چراغ خودرو در حالت هایهنگامی که چراغ ها با

"AUTO" ، روشن هستند )خودروهای دارای کنترل خودکار چراغ(، چراغ داشبورد

 روشن می شود. 
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 بکارگیری عملکرد گرمایشی و سرمایشی*  

، محتویات خود )مانند تهویه مطبوعداشبورد می تواند از طریق هوای گرم یا سرد حاصل از 

 بطری نوشیدنی( را گرم یا سرد نگه دارد. 

 بچرخانید.  ""داشبورد را به سمت حالت صفحه مدرج  .6

هنگامی که از عملکرد هوای سرد یا گرم استفاده نمی کنید، صفحه مدرج را به سمت 

 بچرخانید.  ""حالت 

 
 را به سمت دمای دلخواه بچرخانید.  (Aصفحه مدرج کنترل دمای تهویه ) .2
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 ( را به سمت جریان دلخواه بچرخانید. B. صفحه مدرج انتخاب سرعت دمش تهویه )2

 
 

 

 "، مراجعه شود به تهویه مطبوعبرای کسب اطالعات جزئی تر درمورد نحوه استفاده از 

 .4-1در صفحه  "تهویه مطبوعسیستم 

 توجه

  خروجی از تهویه ها می باشد؛ بنابراین، دمای داخل داشبورد، دقیقا برابر با دمای هوای

 یاد محتویات وجود ندارد. م کردن زامکان سرد یا گر

 را انتخاب نمایید.  ""برای گرما یا سرمای موثر،  حالت 

 .2-1در صفحه  "ولوم انتخاب وضعیت دمیدن هوا"مراجعه شود به 

 ا بخوانید. ر هنگام قرار دادن نوشیدنی داخل داشبورد، ابتدا توضیحات روی آن 

 شدنی  موادی مانند شکالت، شیرینی و غیره که نسبت به دما حساس بوده و فاسد

 هستند را در داشبورد قرار ندهید. 

  

 سیستم تهویه مطبوع دستی

 سیستم تهویه مطبوع خودکار
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 جا قلمی

 یک جاقلمی داخل داشبورد قرار دارد. 

 
 توجه

  برای اندازه قلمی که بتواند داخل محفظه قرار بگیرد، محدودیت وجود دارد. قرار دادن

 خودکار با فشار، ممکن است گیره را خراب نماید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جا کارتی

 داخل داشبورد، یک جا کارتی قرار دارد. 
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 جعبه کنسول کف

 1نوع 

 ( را باال برده و درپوش را باال بکشید. Aبرای باز کردن جعبه کنسول، اهرم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2نوع 

 یک جعبه فوقانی و یک جعبه تحتانی داخل جعبه کنسول تعبیه شده اند. 

 همچنین جعبه کنسول کف می تواند به عنوان دسته صندلی استفاده شود. 

 
 جعبه فوقانی .6

 جعبه تحتانی .2

 توجه

 ( رابط صوتی کمکیRCA داخل ) جعبه کنسول کف قرار گرفته است )درصورت

استفاده از عملکرد ورودی صوتی  "تجهیز(. برای مشاهده جزئیات، مراجعه شود به 

 .12-1در صفحه  "خارجی

  

6 2 
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 جعبه فوقانی

 ( را باال برده و درپوش را بلند کنید. Aبرای باز کردن جعبه فوقانی، اهرم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جعبه تحتانی

 ( را باال برده و درپوش را بلند کنید. Bکردن جعبه تحتانی، اهرم )برای باز 
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 جای دستمال

 ( در زیر درپوش جعبه کنسول قرار گرفته است. Cجای دستمال )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندوقجعبه کف 

 است.  صندوق عقباین جعبه برای جای دادن اشیا، داخل 

 برای استفاده از این جعبه، تخته کف را بلند کنید. 

 
  

6نوع  2نوع    
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 لیواندارنده نگه

 
 احتیاط

  این نوشیدنی ها گیج کننده بوده ننوشید الکلیمشروبات هنگام رانندگی .

 و ممکن است منجر به تصادف شود. 

 برای صندلی جلو

 جای لیوان در جلوی جعبه کنسول کف قرار دارد. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 صندلی عقببرای 

 ( را به سمت پایین بکشید. A)برای استفاده از جای لیوان، دسته صندلی 

 .5-2در صفحه  "زیر آرنجی"مراجعه شود به 
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 بطریدارنده نگه

 
 احتیاط

  هنگام رانندگی مشروبات الکلی ننوشید. این نوشیدنی ها گیج کننده بوده

 و ممکن است منجر به تصادف شود. 

  نوشیدنی در اثر لغزش و تکان های حین رانندگی، بریزد. ممکن است

  درصورت داغ بودن نوشیدنی، احتمال سوختگی وجود دارد.

 جلو قرار دارد.  بجای بطری ها روی در

 
 توجه

  .پیش از نگهداری بطری های نوشیدنی، درب آن ها را محکم ببندید 

  ممکن است برخی از بطری ها خیلی بزرگ بوده و یا شکلی داشته باشند که در جای

 تعبیه شده، جا نگیرند. 

 *عقب ایپنل طبقه

 
 احتیاط

 اقچه قرار ندهید. قرار دادن وسایلکیف و یا وسیله دیگری روی این ط 

روی این صفحه، دید شما را محدود می سازد و همچنین ممکن است این 

وسایل، در ترمزهای شدید به جلو پرت شده و موجب جراحت یا حوادث 

  ناگوار گردد.

 نصب

( را وارد قسمت برآمده درب عقب خودرو B( در زیر طاقچه عقب )Aقسمت تو رفته ) .6

 نمایید. 

 
  



5-112 

 

 
 احتیاط

  به آرامی طاقچه را( فشار دهید تا مطمئن شوید که قسمت فرورفتهA )

( هماهنگ شده است. اگر طاقچه عقب، Bمحکم با قسمت برآمده )بطور 

خوب جا نیفتاده باشد، ممکن است درحین رانندگی باز شده و ایجاد 

 جراحت نماید. 

 ( بیندازید. D( طاقچه عقب را دور قالب )Cبند ) .2

 
 برداشتن

 همین مراحل را انجام دهید. عکس 

 

 

 

 

 های کمکیدستگیره

دستگیره های کمکی )واقع در باالی درب جلو( برای تحمل وزن بدن طراحی نشده اند. آن 

 ها تنها برای استفاده در هنگام نشستن در خودرو کاربرد دارند. 

 
 

 
 احتیاط

  استفاده هنگام سوار یا پیاده شدن از خودرو، از دستگیره های کمکی

  نکنید. ممکن است دستگیره جدا شده و باعث افتادن شما شوند.
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 *لباس قالب آویز

 ، روی دستگیره کمکی صندلی عقب، سمت راننده قرار دارد.لباس یک قالب آویز

 
 

 
 احتیاط

  از قرار دادن آویز یا هر وسیله سنگین روی قالب خودداری نمایید. اگر

کیسه هوا فعال باشد، این وسایل در اثر نیروی شدید، به سمت جلو آمده 

و مانع عملکرد صحیح کیسه هوا می شوند. لباس ها را مستقیما )بدون 

یا . مطمئن شوید که وسیله سنگین آویزان کنیداستفاده از آویز( از قالب 

  نوک تیزی در جیب لباس هایی که آویزان کرده اید، نباشد.

 بار و وسائلقالب 

 قالب روی دیواره های کناری محل قرار گرفتن چمدان ها وجود دارد.  4

 چمدان ها استفاده نمایید.  ای نگهداری ایمناز قالب های زمینی بر

 
 

 
 احتیاط

  کیف ها را پشت صندلی عقب، روی هم تلنبار نکنید. همچنین چمدان ها

 را کامال محکم نمایید. 

  در غیراین صورت، محدودیت دید و یا حرکت ناگهانی وسایل در هنگام

 ترمزهای شدید، منجر به تصادفات جدی می گردد. 
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 شرایط اضطراری

 2 ............................................................................ فتدیب کار از خودرو اگر

 2 ....................................................... یطراراض طیشرا در موتور کردن روشن

 6 .................................................................................... موتور کردن داغ

 9 ..................................................................... ریتا ریتعم تیک و جک ابزار،

 22 ............................................................... م؟یکن عوض را چرخ کی چگونه

 66 ....................................................................................... کردن بکسل

 22 ...................................................................... سخت شرایط تحت رانندگي
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 اگر خودرو از کار بیفتد

اگر در حال حرکت در جاده خودروی شما خراب شد، آن را به سمت راست جاده هدایت 

کنید. فالشرهای هشدار دهنده خطر را روشن نمایید. مثلث خطر را در جای مناسب قرار 

 دیگر عالئم هشدار دهنده مانند المپ های چشمک زن استفاده کنید.دهید و از 

 مراجعه نمایید. 57-3در صفحه « دکمه فالشر»به بخش 

 

 اگر موتور از کار افتاد

در صورت از کار افتادن موتور عملکرد و کنترل وسیله نقلیه شما نیز با اشکال مواجه می 

 خطر، نکات زیر را مد نظر قرار دهید:ل امن و بیشود. قبل از انتقال خودرو به یک مح

  بوستر ترمز از کار می افتد و پدال سفت می شود. پدال ترمز را محکم تر از حالت

 معمول بفشارید.

  از آنجا که سیستم خودکار فرمان از کار می افتد، چرخاندن آن نسبت به قبل دشوارتر

 می شود.

 

 

 

 در شرایط اضطراری روشن کردن موتور

ت ضعیف شدن یا خالی شدن باتری، قادر به استارت زدن نیستید، می توانید از اگر به عل

باتری وسیله نقلیه دیگری کمک بگیرید و با استفاده از کابل آن را به باتری خودروی خود 

 متصل کرده و استارت بزنید.

 
 اخطار

  نقلیه دیگری روشن کنید، اگر می خواهید موتور را با استفاده از  باتری وسیله

به هنگام اتصال دو باتری توسط کابل، طبق دستورالعمل زیر عمل نمایید. عدم 

رعایت نکات ایمنی در این زمینه ممکن است باعث ایجاد آتش سوزی، انفجار یا 

 وارد شدن خسارت به خودروی شما شود.

 

 احتیاط 

  روشن کنید. این کار باعث سعی نکنید با هل دادن یا کشیدن موتور خودرو را

 وارد آمدن خسارت به خودروی شما می شود.

 .همیشه به هنگام کار با باتری از عینک محافظ چشم استفاده کنید 

 .باتری را دور از دسترس کودکان قرار دهید 
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. خودروها را به هم نزدیک کنید تا کابل از یک باتری به باتری دیگر برسد، اما مراقب 1

 بدنه خودروها به هم اتصال نداشته باشد.باشید که 

 احتیاط 

  ولتی باشد. در غیر این صورت،  12مطمئن شوید که باتری خودروی دیگر نیز

 اتصال کوتاه ایجاد شده و به هر دو خودرو آسیب وارد می شود.

 چراغها، بخاری و دیگر بارهای الکتریکی را خاموش کنید. .2

 روی A/T, CVT دسته دنده را در خودروهای مجهز. ترمز دستی را محکم بکشید .3

)خالص( قرار  "N" وضعیت روی M/T خودروهای مجهزدر  )پارک( یا "P" وضعیت

 دهید.

 قرار دهید. OFFیا  LOCKسوئیچ را روی حالت  .4

 
 اخطار

  لباستان ها یا را برای هر دو خودرو انجام دهید. مطمئن شوید که کابل 4مرحله

در مسیر پروانه یا تسمه نباشد، زیرا ممکن است با روشن شدن موتور و به 

 چرخش درآمدن پروانه آسیب ببینید.

 

 

 

 

)باتری آب  . مطمئن شوید که سطح الکترولیت باتری در حالت مناسب قرار داشته باشد7

 مراجعه نمایید. 13-8صفحه در  "باتری"کم نکرده باشد(. به بخش 

 
 اخطار

 تر از سطح مطلوب بوده و قابل دیدن نیست، یا اگر اگر الکترولیت باتری پایین

. اگر از باتری خودروی دیگر برای استارت زدن استفاده نکنیدیخ زده است، 

باشد یا الکترولیت باتری کم باشد، این کار دمای هوا زیر نقطه انجماد الکترولیت 

 رک خوردن یا انفجار باتری شود.ممکن است باعث ت
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و طرف دیگر آن را به قطب  Aشده  خالی . یک طرف کابل را به قطب مثبت باتری 6

 وصل کنید. B مثبت باتری کمکی

 

 خودروهای بنزینی 

 1611های مدل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خودروهای دیزلی

 
  

 1611های مدل

 2111های ، مدل1811های مدل
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یک سر کابل دیگر را به قطب منفی باتری کمکی و سر دیگر آن را به بدنه موتور وسیله  .5

شده است، وصل کنید . طوریکه حتی االمکان از باتری دور  خالی نقلیه دیگر که باتری آن 

 باشد. 

 
 اخطار

 4←3←2←1اید: مطمئن شوید که ترتیب زیر را به هنگام اتصال رعایت کرده 

  گونه  )همان ایدرا در محل مناسب برقرار کرده 4اطمینان حاصل کنید که اتصال

های که در شکل نمایش داده شده است.( اگر اتصال را مستقیماً از طریق قطب

می قابل اشتعالی که از باتری متصاعدمنفی برقرار سازید، ممکن است گازهای 

 سوزی و انفجار شوند.شوند، باعث آتش

  مراقب باشید که از طریق کابل قطب های مثبت و منفی را به هم متصل نکنید

 زیرا باعث ایجاد جرقه شدید و حتی انفجار باتری می شود.

 

 احتیاط 

  مراقب باشید که کابل به پروانه کولر یا دیگر قسمت های متحرک خودرو گیر

 نکند.

  داغ شدن کابل ها جلوگیری از کابل های متناسب با باتری استفاده کنید تا از

 شود.

 .قبل از استفاده از کابلها بررسی کنید که فرسوده و خراب نباشند 

 قصد دارید از باتری آن به عنوان باتری کمکی استفاده کنید خوردرویی را که  .8

شده  خالی و بگذارید چند دقیقه کار کند، سپس خودرویی را که باتری آن  روشن کرده

 کنید.  روشن

 

 احتیاط 

  ه دارید.روشن نگموتور خودرویی که باتری کمکی دارد را 

 توجه

  این حالت در هستند،  خاموش موتور-روشنخودکار در خودروهایی که دارای سیستم

خاموش ر وضعیت خاموش قرار دهید زیرا قبل از آنکه باتری کامالً شارژ شود موتور را د

 مراجعه نمایید. 34-4در صفحه « سازیغیر فعال»به بخش  .شودمی

. بعد از روشن شدن موتور، کابل ها را به ترتیب معکوس باز کرده و بگذارید موتور چند 9

 دقیقه کار کند.

 
 اخطار

  بایست باتری در حالی شارژ شود که روی خودرو نصب است، قطب میاگر

 .منفی باتری را جدا کنید 

   شعله و کشیدن سیگار در مجاورت باتری خودداری کنید از ایجاد جرقه یا

 زیرا ممکن است باعث انفجار باتری شود.

 دهید، ترتیبی اتخاذ کنید تا تهویه اگر در فضای بسته این کار را انجام می

 مناسب انجام شود.

 .قبل از شارژ همه سرپوش ها را بردارید 
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 اخطار

  باشد. حاوی اسید سولفوریک رقیق شده است که خورنده میالکترولیت باتری

اگر دست، چشم، لباس یا سطح رنگ شده خودروی شما به الکترولیت آغشته 

شد، فوراً آنها را بشویید. در مورد چشمتان بعد از شستشوی فوری به پزشک 

 مراجعه نمایید.

 توجه

 کت کنید عملکرد موتور افت اگر وقتی هنوز باتری کامالً شارژ نشده است، شروع به حر

بخش می کند و چراغ هشدار دهنده سیستم ترمز ضد قفل روشن می شود. به 

 مراجعه نمایید. 61-4صفحه در "  ABSسیستم ترمز ضد قفل"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داغ کردن موتور

 مایعوقتی موتور داغ کند، صفحه نمایشگر اطالعات مختل می شود، و عالمت هشدار 

 کند.شروع به چشمک زدن می "" چنین شکلشود. همظاهر می موتورکننده خنک

 در این صورت، اقدامات زیر را انجام دهید: 

 . خودرو را در محل امنی متوقف کنید.1

 آید.موتور بخار بیرون میی محفظه. ببینید آیا از 2

  ]ی موتورخروج بخار از محفظهدر صورت عدم مشاهده [

تا هوا در اطراف  باز کنیدخودرو را  محفظه موتور بدردر حالی که موتور روشن است 

 آن جریان پیدا کند.

 توجه

  هستند، قبل از توقف این  خاموش موتور-روشندر خودروهایی که دارای سیستم های

 حالت را در وضعیت خاموش قرار دهید.

 مراجعه نمایید. 34-4صفحه در  "سازیغیر فعال"بخش به 

 ] ی موتورخروج بخار از محفظهدر صورت مشاهده [

، به اتمام رسید  ی موتورو زمانی که خروج بخار از محفظه خاموش کنید راموتور  

موتور را  باز کنید تا هوا در اطراف آن جریان پیدا کند. سپسرا  محفظه موتور بدر

 .کنیدروشن مجدد 
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 اخطار

  ،را باز نکنید زیرا ممکن  در محفظه موتوروقتی از موتور بخار بیرون می آید

است باعث سوختگی شود. حتی اگر بخار هم بیرون نمی آید، بسیار مراقب 

باشید چون ممکن است آب داغ بیرون بپاشد و باعث سوختگی شود، اجزای 

 کنید. را باز  در محفظه موتورموتور هم بسیار داغ هستند، با احتیاط 

  مراقب بخار آب داغ باشید زیرا ممکن است حتی درپوش مخزن موتور را

 بترکاند.

 .وقتی موتور داغ است درپوش رادیاتور را باز نکنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطمینان حاصل کنید. اگر کار نمی کنند، فوراً ( A)کننده از کار کردن پروانه های خنک .3

 جویا شوید.موتور را خاموش کرده و علت را 

 
 : جلوی خودرو*

 
 اخطار

 ها گیر نکنند.باشید دست یا لباستان به پروانه مراقب 
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 . وقتی نمودار میله ای نمایشگر حرارت موتور پایین آمد، موتور را خاموش کنید.4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 . مخزن مایع خنک کننده را چک کنید.7

 
 

 
 اخطار

  اگر مخزن خالی است، قبل از باز کردن در رادیاتور از خنک بودن موتور

اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت ممکن است توسط آب یا بخار داغ 

 دچار سوختگی شوید.

 نمایید.مراجعه « نگهداری»پر کنید. به بخش کننده با خنکمخزن را تا اندازه الزم  .6

 احتیاط 

  اضافه نکنید، این کار به موتور  کنندهخنکوقتی موتور داغ است، به یکباره

-خنکآسیب می رساند. صبر کنید تا موتور کمی خنک شود، سپس به تدریج 

 .را اضافه نمایید. کننده

 

  

 1نوع 

 2نوع 
 پر

 کم
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 چنین از شل نبودن یا. شیلنگ های رادیاتور را چک کنید تا نشتی نداشته باشند. هم5

 خراب نبودن تسمه اطمینان حاصل کنید.

اگر مشکلی در ارتباط با سیستم خنک کننده یا تسمه متحرک وجود دارد، حتماً آن را 

 بررسی و  تعمیر نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تایرتعمیر  کیتجک و ابزار، 

 نگهداریمحل 

 در صندوق عقب نمایش داده شده است. تایرابزار، جک و جعبه تعمیرات مربوط به 

 جای آنها را به خاطر بسپارید تا در مواقع ضروری با مشکل مواجه نشوید.

 
 ابزار -1

 جک -2

  

 خودروهای با چرخ یدکی )زاپاس(
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 تایرمجهز به لوازم تعمیر و تعویض  خودروهای

 
 ابزار -1

 جک -2

 تایرتعمیر  کیت -3

 تایرکمپرسور  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابزار

 
 )برای باز کردن مهره ها( آچار چرخ -1

 میله جک -2

 کشیدک قالب -3

  

 تایر خودروهای مجهز به لوازم تعمیر
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 جک

 قبل از برداشتن جک، کفی صندوق عقب را از روی آن بردارید.

 
 

 
 

 

 *تایرتعمیر  کیت

فراهم می آورد.  جزئیهای امکان تعمیرات اضطراری را به هنگام وقوع پنچری کیتاین 

 زمانی که چرخ از روی یک میخ، پیچ یا شیء مشابهی عبور کند.

 
 بارکمپرسور  .1

 مایع پنچرگیری .2

 سوزن یدکی .3

 دارآچار سوزن .4

 کنشیلنگ پر .7

 رابطشیلنگ  .6

مایع  )این شیلنگ برای خارج کردن

رود و جزو لوازم به کار می پنچرگیری

 اضطراری پنچرگیری نمی باشد.(

 برچسب محدود کننده سرعت .5

  

 تایر تعمیر کیتخودروهای مجهز به 

 خودروهای با چرخ یدکی )زاپاس(
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 احتیاط 

   اگر بلعیده شود مسمومیت ایجاد می کند. اگر تصادفاً آن را مایع پنچرگیری

 بلعیدید، تا جایی که می توانید آب بنوشید و فوراً خود را به پزشک برسانید.

  پوستتان آغشته به این مواد شد، آنها را فوراً با آب شستشو اگر چشم یا

 دهید. اگر باز هم تأثیر آن برطرف نشد، به پزشک مراجعه کنید.

 .اگر حساسیتی ایجاد شد، فوراً با یک پزشک مشورت کنید 

 .مراقب باشید تا کودکان به این مواد دست نزنند 

 .بخار این مواد را تنفس نکنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه

 استفاده کنید. اگر این موارد اتفاق افتاد مایع پنچرگیری  در موارد زیر نمی توانید از

 لطفاً با عاملیت شرکت میتسوبیشی موتورز یا متخصصین دیگر تماس حاصل فرمایید.

 بطری درج شده است.( برچسبتاریخ مصرف آن گذشته باشد. )تاریخ مصرف روی  -

 
 پنچر باشد. تایربیش از یک  -

 میلی متر یا بیشتر باشد. 4عرض سوراخ طول یا  -
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 آن. (B)ایجاد شده باشد نه در کف  (A) سوراخ در دیواره چرخ -

 تقریباً صاف شده باشد. تایر -

 آمده و از محدوده خود خارج شده باشد. رینگکامالً روی لبه تایر  -

 آسیب دیده باشد.تایر  -

 

  سانتیگراد استفاده 61درجه سانتیگراد تا  -31فقط در دمای  مایع پنچرگیریاز +

 نمایید)دمای محیط(.

 گیر کرده است، بدون اینکه آن را خارج کنید به تایر )میخ، پیچ و ...( در  اگر شیء

 مبادرت ورزید.تایر تعمیر 

  مایع )مثالً دارای برآمدگی، بریدگی، ترک و غیره است(، از  آسیب جدی دیدهتایر اگر

 استفاده نکنید.پنچرگیری 

 های رنگ شده خودرو به این مواد آغشته شد، فوراً آن را با یک دستمال اگر قسمت

 مرطوب پاک کنید.

 .دستمال مربوطه را فوراً بشویید 

 

کنید، خودروی خود را به یک محل بی خطر و مسطح تایر قبل از اینکه شروع به تعمیر 

 هدایت نمایید.

 محل مسطح و ثابت پارک کنید.خودرو را در یک  .1

 ترمز دستی را محکم بکشید. .2

دسته موتور را خاموش کرده و  (M/Tمجهز به گیربکس دستی ). در خودروهای 3

گیربکس  مجهز به)دنده عقب( بگذارید. در خودروهای  "R" در وضعیتدنده را 

را خاموش  )پارک( قرار داده و موتور "P" در وضعیترا دنده دسته  (CVT) اتوماتیک

 کنید.

. فالشر خطر را روشن کنید و مثلث خطر و المپ چشمک زن را در فاصله مناسبی 4

 از خودرو نصب نمایید. مسافران را از خودرو پیاده کنید.

 و کمپرسور را بیرون بیاورید. مایع پنچرگیری. بطری 7
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 را خوب تکان دهید.مایع پنچرگیری . بطری 6

 
 توجه

 سفت شده و مواد به مایع پنچرگیری )صفر درجه سانتیگراد یا کمتر(،  در هوای سرد

 سختی از آن خارج می شود، بنابراین ابتدا بطری را داخل ماشین گرم نمایید.

 

 

 

 

( E) به بطری بپیچانید و آن را( را D) کن(. شیلنگ پرC) در بطری را برنداریدپلمپ  .5

ارج شده و مورد ند از آن خو مواد می تواباز شده بطری  پلمپوصل کنید. با این کار 

 د.استفاده قرار گیر

 
 

 احتیاط 

  بطری را تکان دهید،  ،درب بطری و اتصال شیلنگ پلمپاگر بعد از باز شدن

 ممکن است مواد از راه شیلنگ به بیرون پاشیده شود.
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را مانند  دارآچار سوزن( بردارید، سپس G)تایر ( را از روی سوپاپ F) . درپوش سوپاپ8

 خارج شود. تایرشکل وارد آن کنید و اجازه دهید تا تمام هوای 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آچار ( را با چرخاندن خالف عقربه های ساعت خارج کنید. برای این کار از I) سوزن. 9

 را در جای تمیزی قرار دهید تا کثیف نشود. سوزن( استفاده نمایید. H)دار سوزن

 
 

 احتیاط 

  را خارج می کنید، در چرخ هنوز هوا باقی مانده باشد،  سوزناگر وقتی

ممکن است بیرون پریده و به شما صدمه بزند. از خالی شدن باد چرخ  سوزن

 کامالً مطمئن شوید.
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 (Gبردارید. شیلنگ را با فشار وارد سوپاپ ) (K)از انتهای آزاد شیلنگ  را (Jدرپوش ) .11

 نمایید.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را به صورت وارونه نگه داشته و چند بار فشار دهید تا مواد به مایع پنچرگیری بطری  .11

 چرخ تزریق شود.

 
 توجه

  به هنگام تزریق، چرخ را در حالتی قرار دهید که سوپاپ در پایین قرار نگیرد و از زمین

ی توان به را نممایع پنچرگیری فاصله داشته باشد. زیرا اگر سوپاپ نزدیک زمین باشد، 

 سهولت وارد چرخ نمود.
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، شیلنگ را از سوپاپ بیرون بکشید و اضافات مواد را از مایع پنچرگیریبعد از تزریق . 12

 سوپاپ و چرخ پاک کنید.

( آن را سر جای H)دار آچار سوزن( قرار داده و با استفاده از G) ( را داخل سوپاپI)سوزن 

 خود پیچ کنید.

 
 توجه

  آن را با دست بچرخانید زیرا استفاده از ابزارهای دارآچار سوزناز  استفادهبه هنگام ،

 دیگر به آن آسیب می رساند.

 

 

 

بیرون بکشید، سپس آن را با دقت به  تایررا از کنار کمپرسور  (L) شیلنگ کمپرسور .13

 متصل نمایید. تایر (G) سوپاپ
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 ( آن رو به باال باشد.N) فشار( را طوری قرار دهید که گیج M) کمپرسور .14

 فندکیا سوکت مخصوص  خروجی برقسوکت سیم برق کمپرسور را بیرون آورده به 

 قرار دهید. "ACC"متصل نمایید. سپس سوئیچ را روی حالت 

قرار دهید و چرخ را باد بزنید تا به فشار مورد نظر  "ON"سوئیچ کمپرسور را روی حالت 

 برسید.

 

 

 

 

 احتیاط 

  کمپرسور فقط برای خودروهای سواری طراحی شده است.این 

 ولتی  12ها کمپرسور برای خودروهایی طراحی شده است که منبع تغذیه آن

 باشد. آن را به منبع تغذیه دیگری متصل نکنید.می

 کنید، کمپرسور ضد آب نیست. اگر در شرایط بارانی از آن استفاده می

 مراقب باشید خیس نشود.

 ه به داخل کمپرسور مکیده شود، آن را از کار خواهد انداخت. اگر شن و ماس

کمپرسور را به هنگام استفاده مستقیماً روی سطح شنی یا خاکی قرار 

 ندهید.

 ها را تغییر ندهید. گیج فشار را در معرض اجزای کمپرسور را باز نکنید و آن

 شوک قرار ندهید زیرا بر عملکرد آن تأثیر منفی خواهد گذاشت.
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را با استفاده از گیج فشار کمپرسور تنظیم و چک نمایید. اگر بیش از حد  تایرفشار  .17

چرخ را باد زده اید، هوای اضافی را با شل کردن پیچ انتهای شیلنگ خارج کنید. )به بخش 

 مراجعه کنید.( 21-8صفحه در  "فشار باد"

شده است، دور تایر را به سمت اگر بین تایر و چرخ به واسطه بیرون زدن تایر فاصله ایجاد 

. )بدون مجدد روشن کنیدچرخ بفشارید تا این فاصله برطرف شود، و بعد از آن کمپرسور را 

 فاصله )درز/شکاف( فشار چرخ باال خواهد رفت.(

 احتیاط 

 .مراقب باشید به هنگام باد زدن انگشتتان بین تایر و چرخ گیر نکند 

 11کند، بنابراین به طور پیوسته بیش از کمپرسور موقع کار کردن داغ می 

دقیقه از آن استفاده نکنید. صبر کنید تا کمپرسور کمی خنک شود، سپس 

 توانید مجدداً از آن استفاده نمایید.می

  اگر کمپرسور درست کار نمی کند، احتماالً به خاطر این است که داغ کرده

 کنید تا خنک شود.دقیقه صبر  31است. سریع ان را خاموش کنید و حداقل 

 توجه

  دقیقه فشار هوای چرخ به حد مورد نظر نرسید، احتماالً آسیب  11 مدتاگر ظرف

دیدگی بیش از حدی است که بتوان آن را با وسایل اضطراری تعمیر کرد. در این 

 حالت با خدمات میتسوبیشی موتورز یا متخصصان دیگر تماس حاصل نمایید.

 

 را از سوکت بیرون بکشید.آن گذاشته و سیم برق  "OFF" . سوئیچ کمپرسور را روی16

 توجه

 ذکر شده به تنهایی سوراخ پنچری را نمی بندد. هوا تا زمان کامل شدن  اقدامات

 ( از سوراخ نشت خواهد کرد.19تعمیر اضطراری )تا پایان مرحله  مراحل

را باد زدید، کمپرسور و ابزار دیگر را سر جایشان بگذارید و خودرو را به  تایر. وقتی 15

پخش شوند. با احتیاط  تایربه طور یکنواخت در مایع پنچرگیری حرکت درآورید تا 

کیلومتر در ساعت بیشتر نشود. به  81رانندگی کنید و مراقب باشید سرعتتان از 

 ید.های سرعت منطقه نیز توجه داشته باشمحدودیت

 احتیاط 

  اگر موقع رانندگی احساس کردید چیزی غیرعادی است، با خدمات

میتسوبیشی موتورز یا متخصصان دیگر تماس بگیرید. در غیر این صورت 

افت خواهد کرد و  تایرتعمیر اضطراری، فشار  مراحلقبل از تکمیل شدن 

 رانندگی در این حالت ممکن است خطر آفرین باشد.

 توجه

 کیلومتر در ساعت ممکن است باعث لرزش خودرو شود. 81با سرعت بیش از  رانندگی 
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 18 را با گیج فشار کمپرسور  باد تایر، فشار کیلومتر رانندگی 7دقیقه یا  11. بعد از

 مراجعه نمایید. 21-8صفحه در  "فشار باد تایر"بخش اندازه بگیرید. ) به 

کافی نیست، دوباره آن را باد بزنید و مجدداً با احتیاط حرکت کنید،  تایراگر فشار باد 

 کیلومتر در ساعت تجاوز نکند. 81مراقب باشید که سرعتتان از 

 احتیاط 

  کیلو پاسکال( باشد،  131بار یا  3/1تر از حد مجاز)پایینباد تایر اگر فشار

را نمی توان از این طریق تعمیر کرد. دیگر با این وضعیت رانندگی نکنید  تایر

 و با خدمات مجاز میتسوبیشی موتورز یا متخصصان دیگر تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را با گیج فشار کمپرسور اندازه  باد تایر، فشار کیلومتر رانندگی 7دقیقه یا  11. بعد از 19

مراجعه نمایید. اگر فشار افت نکرده  21-8صفحه  در" تایرباد  فشار"بگیرید. ) به بخش 

 81تعمیر اضطراری کامل شده است. هنوز هم نباید سرعتتان بیش از  مراحلباشد، 

 های سرعت منطقه نیز توجه داشته باشید.کیلومتر در ساعت باشد. به محدودیت

 توجه

  کمتر از حد مجاز بود، دیگر با این وضعیت  تایرتعمیر فشار باد  مراحلاگر در پایان

رانندگی نکنید و با خدمات مجاز میتسوبیشی موتورز یا متخصصان دیگر تماس 

 بگیرید.

 تواند نسبت در هوای سرد)صفر درجه یا کمتر( زمان و مسافت تکمیل روند تعمیر می

له دوم باز به هوای گرم افزایش پیدا کند. یعنی فشار ممکن است بعد از باد زدن مرح

را باد بزنید و  تایرهم کاهش یافته و زیر حد مجاز برود. در این صورت، برای بار سوم 

کیلومتر رانندگی کنید و دوباره فشار را اندازه بگیرید. اگر  7دقیقه یا طی  11به مدت 

کمتر از حد مجاز بود، دیگر با این وضعیت رانندگی نکنید و با  تایرباز هم فشار باد 

 مجاز میتسوبیشی موتورز یا متخصصان دیگر تماس بگیرید. خدمات
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و با را مطابق شکل روی فرمان بچسبانید. سپس فوراً  (R) . برچسب محدودیت سرعت21

خودروی خود را به مرکز خدمات مجاز میتسو بیشی موتورز یا دیگر افراد رعایت احتیاط 

 انجام شود. تایرنشان دهید تا تعمیر یا تعویض  متخصص

 
 

 احتیاط 

  برچسب را دقیقاً در محل ذکر شده بچسبانید، در غیر این صورت ممکن

 شود. "SRS"است مانع باز شدن کیسه هوا 

  را کنترل کنید تا مطمئن شوید روند تعمیر اضطراری به  تایرفشار هوای

 اتمام رسیده است.

 

 

 

 

 توجه

  را طبق قوانین دفع مایع پنچرگیری وقتی یک بطری جدید  می خرید، بطری خالی

 ضایعات شیمیایی،  به مرکز خدمات میتسو بیشی موتورز تحویل دهید.

 جدید جایگزین شود. تایر که به صورت اضطراری تعمیر شده است، باید با یک  تایری

را چند بار تعمیر کرده و استفاده کنید لطفاً با مرکز خدمات تایری اگر می خواهید 

تورز تماس حاصل فرمایید. توجه داشته باشید که بعد از تعمیر میتسوبیشی مو

اضطراری اگر محل سوراخ پنچری را نتوان مشخص نمود، باید یک تعمیر اصولی روی 

 انجام گیرد.تایر 

  استفاده تایر اگر سوپاپ را با یک سوپاپ جدید جایگزین کنید، می توانید مجدداً از

 نمایید.

 د که با لوازم پنچرگیری اضطراری بتوان کلیه پنچری ها سازنده نمی تواند تضمین ده

تایر میلی متر باشد یا سوراخ در کف  4را گرفت. خصوصاً اگر قطر سوراخ بیشتر از 

ایجاد نشده باشد. سازنده مسئول عواقب عدم استفاده صحیح از لوازم پنچرگیری 

 نیست.

  ریق پنچرگیری شده و که چند بار به این طتایری سازنده مسئول خسارات ناشی از

 دوباره مورد استفاده قرار گرفته است، نمی باشد.
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 چگونه یک چرخ را عوض کنیم؟

 قبل از تعویض چرخ، خودروی خود را به یک محل امن و مسطح هدایت کنید.

 خودرو را در یک زمین صاف و محکم که عاری از سنگ و کلوخ باشد، پارک کنید. .1

 بکشید.ترمز دستی را محکم  .2

در وضعیت دنده را دسته موتور را خاموش کرده و  M/T مجهز به در خودروهای .3

"R" مجهز به )دنده عقب( قرار دهید. در خودروهای CVT  در وضعیت دنده را دسته

"P" .پارک( قرار داده و موتور را خاموش نمایید( 

جای مناسب و . فالشرها را روشن کنید و مثلث خطر و چراغهای چشمک زن را در 4

 در فاصله مناسب قرار دهید. همه سرنشینان خودرو را پیاده کنید.

 توجه

  توصیه می شود  باشد.از ابتدا بر روی خودروی شما نمی زنو چراغ چشمک خطرمثلث

یکی از این وسایل را در خودروی خود داشته باشید و در صورت لزوم از آنها استفاده 

 نمایید.

 

 

 

 (A) وقتی خودرو با جک باال می رود، به حرکت در نیاید گوه یا بلوک هاییبرای اینکه  .7

 پنچر شده تایررا مطابق شکل در جلو و پشت چرخی که به صورت قطری در جهت عکس 

(B) .قرار دارد، بگذارید 
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 اخطار

 در حین باال ها اطمینان حاصل کنید زیرا اگر ها یا بلوکاز درست قرار دادن گوه

-از جای خود در میجک ی جک، خودرو تکان بخورد، رفتن خودرو به واسطه

 منجر به وقوع حادثه خواهد شد.رود و 

 توجه

 های نشان داده شده در تصویر جزو متعلقات خودروی شما نیستند اما توصیه میگوه-

 لزوم بتوانید مورد استفاده قرار دهید. شود که آنها را تهیه کنید تا در صورت

  اگر گوه یا بلوک در دسترس نبود، از سنگ یا هر شیء دیگری که بتواند مانع از حرکت

 چرخ شود استفاده کنید. 

در « تایرتعمیر  کیتابزار، جک و »میله جک و آچار چرخ را آماده کنید. به بخش  .6

 مراجه نمایید. 9-6صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *چرخ یدکیاطالعات 

به طور متناوب فشار باد چرخ یدکی را چک کنید و از اینکه آماده استفاده در شرایط 

 اضطراری است اطمینان حاصل کنید.

نگهداری چرخ یدکی با فشار باد باال این اطمینان را به وجود می آورد که بتوان از آن تحت 

 مختلف و غیره( هر شرایطی استفاده نمود. )رانندگی با سرعت باال، وزن بار

 چرخ یدکی زیر کفی صندوق عقب نگهداری می شود.

 احتیاط 

 ای باد چرخ را چک کرد تا در حد مورد نظر باشد.پیوسته باید به صورت دوره 

اگر فشار باد چرخ کافی نباشد ممکن است باعث ایجاد حادثه شود. اگر 

مجبورید با چنین چرخی رانندگی کنید، با سرعت کم رانندگی کنید و هر 

 21-8صفحه  در" فشار باد چرخ"چه سریعتر چرخ را باد بزنید. )به بخش 

 مراجعه نمایید.(

  شرایط "سائیده شود، باید آن را تعویض کرد. )به بخش  تایروقتی کف

 مراجعه نمایید. 21-8صفحه در  "چرخ
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 *محدودیت سرعت(برچسب چرخ یدکی موقت )چرخ یدکی با 

در زیر کفی صندوق عقب جاسازی شده  T125/90D16  یا T155/90D16چرخ سایز 

اشغال کند؛ همچنین وزن ای بوده است که فضای کمتری را است. طراحی آن به گونه

 سبک آن باعث می شود به هنگام وقوع پنچری راحت بتوانید آن را جابجا کنید.

 احتیاط 

  چرخ یدکی را باید به طور موقت استفاده کنید، بنابراین به محض تعمیر

 اصلی آن را عوض کنید. تایرکردن 

  کیلومتر  81وقتی از چرخ یدکی استفاده می کنید، سرعتتان نباید بیش از

 در ساعت باشد.

  چرخ یدکی سایزT155/90D16 یا  T125/90D16  از لحاظ قابلیت کنترل و

ثبات مانند چرخ استاندارد نیست. وقتی از چرخ یدکی استفاده می کنید از 

 استارت های سریع، ترمزهای ناگهانی، و دور زدن های تند و تیز بپرهیزید.

 شده و نباید از آن برای  چرخ یدکی صرفاً برای خودروی شما طراحی

یدکی سایز تایر خودروهای دیگر استفاده کنید. به هنگام خرید یک 

215/65R16  از طریق مرکز خدمات میتسوبیشی موتورز اطمینان حاصل

 مذکور مخصوص خودروی شما طراحی شده باشد.تایر کنید که 

 

 

 

 

 

 احتیاط 

  به همراه چرخ یدکی از زنجیر چرخ استفاده نکنید، زیرا سایز چرخ کوچک

تر از حد معمول بوده و زنجیر برای آن بزرگ است. این مسئله می تواند به 

 آسیب وارد کند یا باعث گم شدن زنجیر چرخ شود. تایر

اگر یکی از چرخهای جلو پنچر شد، آن را با یکی از چرخ های عقبی تعویض 

رخ یدکی را جایگزین چرخ عقب کنید. به این ترتیب می توانید از کنید و چ

 زنجیر چرخ استفاده نمایید.

 

 
  



6-25 

 

 احتیاط 

 وقتی از چرخ یدکی  T155/90D16 یا  T125/90D16 کنید، استفاده می

فاصله کف خودرو تا زمین کمتر می شود زیرا قطر چرخ یدکی کمتر از قطر 

به هنگام عبور از روی دست اندازها مراقب چرخ استاندارد است. بنابراین 

 باشید به کف خودرو آسیب وارد نشود.

 .همزمان از بیش از یک چرخ یدکی استفاده نکنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیرون آوردن چرخ یدکی

 کفی صندوق عقب را بلند کنید. .1

شود، سپس ( را در جهت خالف عقربه های ساعت بچرخانید تا چرخ آزاد Aبست چرخ ) .2

 آن را بردارید.
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 توجه

  چرخ یدکی را زیر خودرو نزدیک جک قرار دهید تا اگر جک از جای خود خارج شد)در

 رفت(، از بروز حادثه جلوگیری شود.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعویض چرخ

مراجعه « قالپاق چرخ»اگر چرخ دارای قالپاق است، ابتدا آن را بیرون آورید. )به بخش  .1

 نمایید.(

 سپس با آچار چرخ مهره ها را شل کنید. اما آنها را کامالً باز نکنید.
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قرار دهید. جک را نزدیک چرخی  (Aجک را مانند شکل زیر نقاط مخصوص جک زدن ) .2

 که می خواهید عوض کنید در نقطه مشخص شده قرار دهید.

 
 

 
 اخطار

  جک را فقط در نقاط مشخص شده قرار دهید، در غیر این صورت ممکن

 خارج شوداست جک به بدنه خودروی شما خسارت وارد کند یا از جای خود 

 و به شما آسیب برساند.

  برای جک زدن محلی که مسطح و محکم باشد را انتخاب کنید. در غیر این

ز جک زدن مطمئن صورت ممکن است جک سُر بخورد و آسیب ببینید. قبل ا

 شوید که زیر آن شن و ماسه و سنگ نباشد.

 

 

( باالی جک قرار C( خودرو در شکاف)Bجک را با دست بچرخانید تا قسمت لبه بدنه) .3

 گیرد.
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جک را مطابق شکل به  (Eرا داخل مهره انتهای جک بندازید و دسته) (Dمیله جک) .4

 میله وصل کنید. به آرامی مهره انتهای جک را بچرخانید تا چرخ کم کم از زمین بلند شود.

 
 

 
 اخطار

  وقتی چرخ از زمین جدا شد دیگر به چرخاندن جک ادامه ندهید زیرا بیش از

 آفرین باشد.حد باال رفتن چرخ می تواند خطر

 زیر خودرو نروید. اید،وقتی جک زده 

 اید خودرو را تکان ندهید و به مدت طوالنی خودرو را در این وقتی جک زده

 وضعیت رها نکنید. هر دوی اینها می توانند بسیار خطرناک باشند.

 .فقط از جک مخصوص خودروی خود استفاده کنید 

 .از جک به هیچ منظور دیگری جز تعویض چرخ استفاده نکنید 

 

 

 
 اخطار

 .به هنگام جک زدن کسی نباید داخل خودرو باشد 

 اید، موتور را روشن نکنید.وقتی جک زده 

 های چرخی را که باالست نچرخانید زیرا ممکن است باعث چرخیدن چرخ

 دیگر شده و حادثه ایجاد نماید.

 باز کرده و چرخ را بیرون بیاورید.با آچار چرخ ها را مهره .7

 احتیاط 

 .به هنگام تعویض چرخ، آن را با احتیاط جابجا کنید تا سطحش خراش برندارد 
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-( توپی، یا سوراخG) های( چرخ، پیچF) هرگونه گِل یا آلودگی دیگری را از روی توپی .6

 ( پاک کنید و سپس چرخ یدکی را بلند کنید.H) های نصب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اخطار

 خواهید چرخ را جا بیندازید، مطمئن شوید که چرخ را درست سر وقتی می

( دیده I) ها باید رو به بیرون باشند. اگر سوپاپجای خود قرار دادید. سوپاپ

نشود، به این معنی است که چرخ را اشتباه جا انداخته اید. این امر تأثیر منفی 

 حادثه شود.روی خودروی شما دارد و ممکن است باعث ایجاد 
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 ها را به صورت ساعتگرد با دست ببندید.مهرهی اول در مرحله .5

 ]مخروطیهای خودروهای دارای مهره[

 ( اندکی با نشیمن سوراخA) مهره هامخروطی ها را تا حدی سفت کنید که بخش مهره

(B.چرخ تماس پیدا کند و چرخ بازی نکند ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]سربستههای خودروهای دارای مهره[

 چرخ آلومینیومی -

( آنها با چرخ تماس پیدا کرده و C) ها را تاحدی سفت کنید که لبهمهرهی اول در مرحله

 مانع از بازی کردن آن شود.
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 چرخ فوالدی -

 ها اندکی با نشیمن سوراخ( آنA)مخروطی  ای سفت کنید که بخش ها را تا اندازهمهره

(B چرخ تماس پیدا کرده و ).مانع از بازی کردن چرخ شود 

 
 

 احتیاط 

 ها را بیش از اندازه سفت نکنید.ها را روغنکاری نکنید. مهرههرگز پیچ و مهره 

 توجه

 به طور موقت برای چرخ فوالدی )استیل( استفاده  سربسته هایمهرهتوانید از می

های مناسب  نمایید، اما هر چه سریعتر نسبت به تعویض آنها اقدام کرده و از مهره

 استفاده نمایید.

 

  های فوالدی جایگزین کردید، مثالً برای استفاده را با چرخ آلومینیومیچرخ  4اگر هر

 کنید.استفاده مخروطی  های در زمستان، از مهره

مهره جک را به آرامی در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا خودرو کم  .8

 کم پایین آمده و چرخ با زمین تماس پیدا کند.
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ها را به ترتیبی که در شکل نشان داده شده است سفت کنید تا هر مهره طبق مهره .9

 گشتاور زیر محکم شود.

 N.m 118الی  88 :گشتاور سفت کردن

 نیوتن در انتهای آچار چرخ( 421الی  371)با اعمال نیروی 

 
 

 احتیاط 

 ها از پای خود یا لوله استفاده نکنید چون باعث می برای سفت کردن مهره

 ها را بیش از حد سفت کنید.شود مهره

 

 

 

 

 

 مراجعه نمایید.( 34-6)به صفحه  قالپاق چرخ را جا بیندازید .11

بیاورید و آن را از زیر خودرو بیرون بکشید، سپس جک، چرخ پنچر شده جک را پایین  .11

 و بقیه وسایل را سر جایشان بگذارید. چرخ پنچر شده را هر چه زودتر تعمیر نمایید.

که روی  برچسبیرا چک کنید. فشارهای صحیح روی  تایردر اولین فرصت فشار باد  .12

 ببینید.در راننده نصب شده، نوشته شده است. شکل را 

 
 

 احتیاط 

  اصلی استفاده کنید. هر  تایراز چرخ یدکی به طور موقت و فقط تا زمان تعمیر

آسیب دیده اقدام کرده و آن را جایگزین چرخ  تایرچه زودتر نسبت به تعمیر 

 یدکی کنید.
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احتیاط

  و ها را سفت کنید کیلومتر، دوباره مهره1111بعد از تعویض چرخ و پیمون حدود

مطمئن شوید که شل نشده اند.

 کنید که فرمان لرزش پیدا کرده است، اگر بعد از تعویض چرخ احساس می

ها را باالنس کنید.پیشنهاد می کنیم که چرخ

 های با سایزهای متفاوت یک نوع چرخ را با نوع دیگر به کار نبرید و  از چرخ

دم توازن وسیله نقلیه استفاده نکنید، زیرا این کار باعث فرسودگی آنها و  ع

می شود.

 گذاشتن چرخ پنچر شده یا یدکی در محل خود

 . کفی صندوق عقب را بلند کنید.1

آن را ببندید )در جهت ساعتگرد(. (A. چرخ را سر جایش گذاشته و بست )2

 توجه

 های سایز در چرخT155/90D16  یا T125/90D16 توان از بست مذکور نمی

 استفاده نمود.

. هر چه سریعتر چرخ آسیب دیده را تعمیر کنید.3

 گذاشتن جک و دیگر ابزار در محل خود

برعکس وقتی که ابزار را برداشتید عمل کنید و جک، میله جک، آچار چرخ و ... را سر 

 مراجعه کنید. 9-6جایشان بگذارید. به صفحه 

احتیاط

.

هرگز خودروهایى که داراى گیربکس اتوماتیک یا CVT هستند را 
باالنس درجا نکنید زیرا این کار موجب مى شود به گیربکس آسیب 

برسد که در اینصورت مشمول گارانتى نخواهد شد

بدین منظور مى بایست از دستگاه باالنس ثابت استفاده نمود. به 
طورى که پس از باز شدن چرخ ها از روى خودرو و نصب آنها بر 

روى دستگاه مذکور باالنس چرخ صورت مى پذیرد.
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 هاقالپاق

 بیرون آوردن

های تعبیه شده کنار قالپاق ای بپیچید و آن را درون بریدگیپارچهنوک میله جک را با 

های دیگر بیندازید. میله را اهرم کرده و قالپاق را بیرون بیاورید. این کار را در مورد بریدگی

 قالپاق نیز انجام دهید و آن را بیرون بیاورید.

 
 

 احتیاط 

  انگشتان خود آسیب وارد اگر این کار را با دست انجام دهید، ممکن است به

 سازید.

 توجه

 هستند، بنابراین با دقت آنها را بیرون بیاورید تا نشکنند. پالستیکیها قالپاق 

 

 جا انداختن

( جور باشند. اگر Bها)( نشکسته باشند و با رینگAهای قالپاق)مطمئن شوید که لبه .1

 میتسوبیشی موتورز مشورت نمایید.ها را نصب نکنید و با مرکز خدمات شک دارید، قالپاق
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 ( قالپاق جای دهید.Dرا در بریدگی) (Cسوپاپ هوا ) .2

 
 توجه

  ها عالمتی به شکل حرفقالپاقروی (E وجود دارد که در طرف عکس قرار گرفته و )

 محل سوپاپ هوا را نشان می دهد. 

قالپاق مطمئن شوید که عالمت مذکور و سوپاپ هوا در یک راستا قرار  قبل از نصب

 گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 ( را به داخل چرخ فشار دهید.F) قسمت پایینی .3

 ( را با زانوهایتان فشار دهید.G) هابه آرامی کناره .4

قالپاق را ( ضربه وارد کنید و با فشار دادن H) به آرامی به دور قالپاق و قسمت باالی آن .7

 جا بیندازید.
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 بکسل کردن

 خواهید خودروی خود را بکسل کنیداگر می

خواهید خودروی خود را بکسل کنید، پیشنهاد می کنیم با مرکز خدمات اگر می

 های بکسل خودرو تماس بگیرید.میتسوبیشی موتورز یا شرکت

 در موارد زیر به بکسل کردن خودرو مبادرت ورزید:

 کند.آید، یا صدایی غیرعادی ایجاد میکند ولی خودرو به حرکت در نمیموتور کار می 

 .نشت روغن یا دیگر مایعات 

اگر چرخ خودرو داخل چاله گیر کرده است، اقدام به بکسل نکنید و با مرکز خدمات 

 های بکسل خودرو تماس بگیرید.میتسوبیشی موتورز یا شرکت

بکسل »هایی که در مورد طبق دستورالعملفقط در صورتی که نتوانستید تماس بگیرید، 

در این بخش ارائه می شود، اقدام به این کار کنید. قوانین بکسل کردن ممکن « اضطراری

ای که در آن شود از قوانین منطقهاست در کشورهای مختلف متفاوت باشد. توصیه می

 رانندگی می کنید، تبعیت نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 را به این  CVTچرخ محرکه مجهز به  2چرخ محرکه یا  4خودروهای 

 بکسلصورت 

نکنید

. 
 چرخ محرکه را به این صورت بکسل نکنید. 4خودروهای 
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 خودروبربکسل وسیلهْ نقلیه با 

 اخطار 

  نوع  دارخودروبر جرثقیلاین وسیلهْ نقلیه را نباید با(A .مطابق تصویر، بکسل کرد )

 شود. ی اتومبیل میموجب آسیب دیدگی سپر و قسمت جلواین امر 

  2خودروهایWD  مجهز بهCVT  های محرک بر روی زمین ای که چرخبه گونهرا

( مطابق تصویر بکسل نکنید. این امر موجب آسیب دیدگی سیستم B)نوع  هستند

 شود.خودرو میمحرکه 

  4خودروهایWD نو( ع را همزمان با حرکت چرخهای جلو و عقبB  یاC مطابق )

 شود. خودرو میمحرکه کسل نکنید. این امر موجب آسیب دیدگی سیستم ب تصویر

  4برای بکسل کردن خودرویWD  از تجهیزاتE  وD .استفاده کنید 

  2خودروهای درWD ، در صورت وجود ایراد در سیستم انتقال خودرو، خودرو را به

 .(Eو  C ،Dهای محرک بر روی خودرو قرار گیرد )نوع ای بکسل کنید که چرخگونه

  4خودروهایWD 2که دارای حالت رانندگیرا، حتی در صورتیWD باشند، نمی-

 عقب بکسل کرد. یا  و های جلوتوان تنها با استفاده از چرخ

 

 

 

 

 

 

 
 اخطار

 ] 2خودروهای درWD  مجهز بهASC [  

چرخهای جلو یا عقب  و روشن باشند، کلیدخاموش و روشن موتوراگر سوئیچ، و

، وسیلهْ نقلیه دچار ASC(، درصورت عمل کردن Cیا  B)نوع  روی زمین نباشند

 حادثه خواهد شد.

ای از زمین بلند شده، سوئیچ یا وسیلهْ نقلیه عقبیکه چرخهای زمانی

 قرار دهید. ACCرا در وضعیت  کلیدخاموش و روشن موتور

از زمین بلند شده،  بکسلکه چرخهای جلویی وسیلهْ نقلیه ای جهت زمانی

 را در وضعیت زیر قرار دهید   کلیدخاموش و روشن موتورسوئیچ یا 

 . ]عملکرد بدون سوئیچ مجهز به سیستمبه استثناء خودروهای [

 باشد.می ACCیا  LOCKدر وضعیت  خاموش و روشن موتور کلید
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 (B)نوع بکسل باال نگه داشتن چرخهای عقب به هنگام 

را در  کلیدخاموش و روشن موتور. سوئیچ یاقرار دهید خالصرا در حالت دسته دنده  

در وضعیت مستقیم قرار تسمه قرار دهید و فرمان را با کمک یک طناب یا  ACCوضعیت 

خاموش و روشن  کلیدیا  "LOCK"سوئیچ را در وضعیت  بکسلدهید. هرگز به هنگام 

 قرار ندهید. "OFF"را در وضعیت  موتور

 (C)نوع  بکسلباال نگه داشتن چرخهای جلو به هنگام 

ترمز دستی را رها کنید. دسته دنده را در خودروهای مجهز به گیربکس دستی در حالت 

 قرار دهید. "N"در وضعیت  CVTخالص و در خودروهای مجهز به گیربکس 

 اضطراری بکسل

توانید اتومبیل ممکن نیست، می بکسل اگر در وضعیت اضطراری دسترسی به خدمات 

 وصل است حمل کنید. بکسل خود را موقتاً به کمک طنابی که به قالب 

وسیلهْ دیگری است یا بالعکس، به نکات زیر  بکسل که وسیلهْ نقلیه شما در حال در صورتی

 به دقت توجه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنددیگری وسیلهْ نقلیهْ شما را حمل میاگر اتومبیل 

( در محل مورد نظر قرار دهید. طناب را به Aرا مطابق تصویر ) بکسل قالب جلویی  .1

 قالب جلویی وصل کنید.

 
 توجه

 تسمه هایاز قالب  (B برای ) ها صرفاً جهت حمل خود استفاده نکنید. این قالببکسل

( Aمشخص شده )بکسل شوند. استفاده از هر بخش بجز قالب وسیلهْ نقلیه استفاده می

 شود.منجر به آسیب دیدگی بدنهْ وسیلهْ نقلیه می

  شود. دیدگی بدنهْ وسیلهْ نقلیه تواند منجر به آسیبیا زنجیر می کابل فلزیاستفاده از

ر، یا زنجیکابل فلزی بهتر است از طناب غیر فلزی استفاده کنید. در صورت استفاده از 

 کند پارچه ببندید.به هر قسمت از آن که به بدنه تماس پیدا می

 توانید طناب را در حالت افقی نگه دارید. وضعیت زاویه دار طناب منجر تا جائیکه می

  شود.به آسیب دیدگی بدنهْ وسیلهْ نقلیه می
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 موتور را روشن نگه دارید. .2

دهید تا فرمان را از حالت قفل خارج در صورت خاموش بودن موتور، اقدامات زیر را انجام 

 .سازید

  ]سوئیچ بدون عملکرد سیستم به مجهز خودروهایاستثناء به [

 یا" ACC" وضعیت در (M/T) دستی گیربکس به مجهز خودروهای در را سوئیچ وضعیت

"ON "اتوماتیک گیربکس به مجهز خودروهای در یا (CVT )وضعیت در "ON "قرار 

 .دهید

 توجه

 سیستم به مجهز خودروهای در AS&G، یخاموش کلید از خودرو کردن متوقف از قبل 

 نمائید. استفاده آن کردن فعالغیر برای AS&G سیستم

 مراجعه کنید. 34-4در صفحه  "سازیغیرفعال"به بخش 

 
 اخطار

 عمل سیستم کمکی فرمان و بوستر ترمز موتور خاموش است، سیستم  وقتی

و نیروی بیشتر برای پدال ترمز روی  بیشترفشار اعمال کنند. این به معنای نمی

شرایط تر از سختهدایت خودرو فرمان است. بنابراین، چرخاندن غربیلک 

 گیرد.صورت میعادی 

 

 احتیاط 

  سوئیچ را در حالت وضعیت"LOCK"  خاموش و روشن  کلیدیا وضعیت و

ندهید. در این صورت، فرمان قفل شده، قرار  "OFF"را در وضعیت  موتور

 کنترل آن را از دست خواهید داد.

 

 

 حالت در را دنده دسته وضعیت ،(M/T) دستی گیربکسخودروهای مجهز به  در .3

 در را دنده دسته وضعیت( CVT) اتوماتیک گیربکس به مجهز خودروهای در و خالص

 ی( قرار دهید.خنث" )N" حالت

)باید مطابق با قوانین و مقررات محلی  فالشر را روشن کنیدن، ینواق الزامدر صورت  .4

 عمل کنید(.

های دو وسیلهْ نقلیه و سرعت آهسته از هماهنگی میان راننده بکسل کردن،به هنگام  .7

 حرکت اطمینان حاصل فرمایید.

 احتیاط 

 بکسل  های ترمز خودرویشود باید متوجه چراغمیبکسل ای که رانندهْ وسیله 

 جدا نشود.بکسل کننده بوده و مراقب باشد که طناب 

 یا  هامراقب ترمز، سرعت و چرخشهای ناگهانی باشید؛ چنین اعمالی به قالب

قرار کن است افرادی که در اطراف خودرو رسانند. ممآسیب میبکسل طناب 

 دارند، آسیب ببینند.

  زها شدت ها، ممکن است ترمشدن در شیببکسل کردن یا بکسل به هنگام

خود را با خودروی شوند. در این شرایط، خودرو باعث افت کارایی و گرم شده 

 جابجا کنید.خودروبر کمک 
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 احتیاط 

  چنانچه خودرویی که مجهز به گیربکسCVT ای بکسل شود که است به گونه

مقادیر مسافت بکسل  چهار چرخ آن بر روی زمین قرار گرفته است، دقت کنید

سرعت حرکت خودرو از مقادیر مجاز تجاوز نکند زیرا موجب آسیب کردن و 

 شود.رساندن به گیربکس می

 

 کیلومتر در ساعت 41: بکسل سرعت 

 کیلومتر 41: بکسل مسافت 

و مسافت آن باید مطابق با قوانین و  بکسل ی کسب اطمینان از سرعت برا

 مقررات محلی عمل کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کندمی بکسل دیگری را خودری اتومبیل شما  در صورتی که

کیت ابزار، جک و »کنید. به بخش  جک را جدامیله  ، آچار چرخ وبکسلقالب  .1

 مراجعه کنید. 9-6 در صفحه« تعمیرات چرخ

درپوش محل نصب جک )ج( را با پارچه بپوشانید و از آن برای جداکردن  انتهای میله .2

 استفاده کنید. کش بر روی سپر عقبقالب یدک
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 استفاده کنید. بکسلچرخ )چ( برای محکم کردن قالب از آچار  .3

 
را به قالب آن وصل کنید. در غیر این صورت، از همان بکسل همیشه طناب  .4

« شوید می بکسلدیگری خودروی وقتی توسط »های مربوط به بخش دستورالعمل

 استفاده کنید.

 قالب آن را جدا نموده و در محل مخصوص خود قرار دهید. به ،بکسلبعد از اتمام  .7

 مراجعه کنید.  9-6 در صفحه« تایرتعمیرات  کیتابزار، جک و »بخش 

را در محل بریدگی روی  کشدرپوش محل نصب قالب یدکدر سپر،  نصببه هنگام 

 .فشار دهیدوسیلهْ نقلیه قرار داده محکم 

 

 

 
 

 

 

 

 توجه

  نکنید. بکسلخود را خودروی تر از سنگینخودروی 
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 رانندگی تحت شرایط سخت 

 های سیل گرفتهدر جاده

 های ترمزاز جاده های سیل گرفته حذر کنید. در صورت ورود آب به درون دیسک، 

 فشار دهید و. در این صورت، به آرامی پدال ترمز را عملکرد ترمز ضعیف خواهد شد

کنند. درغیر این صورت، به آرامی پدال ترمز را ببینید آیا ترمزها به خوبی عمل می

 خشک شوند.های ترمز لنتتا فشار دهید چندین بار به هنگام رانندگی 

  باشدهایی که پر از گودال آب میهای بارانی و یا در جادهدر جادهبه هنگام رانندگی ،

ای از آب تشکیل شود. این الیه میزان و سطح جاده الیه تایرهاممکن است بین 

با جاده را کم کرده، منجر به از دست رفتن کنترل دقیق فرمان و قابلیت  تایراصطکاک 

 شود. ترمزماشین می

 برای مقابله با این مسئله، به موارد زیر عمل کنید:

الف( به آهستگی رانندگی کنید. از امنیت کامل وسیلهْ نقلیه خود اطمینان حاصل 

 ید.کن

 فرسوده نرانید. تایرهایب( با 

  ها اطمینان حاصل کنید.ج( از وضعیت تنظیم باد چرخ
 
 
 

 
 
 
 

 در یک جادهْ یخ زده یا پوشیده از برف

 در جادههای برفی یا پوشیده از یخ، از تایرهای  رانندگیبه هنگام شود توصیه می

 و «شکنیخهای چرخ» بخش. به مخصوص برف و یا زنجیر چرخ استفاده نمائید

 مراجعه کنید.« زنجیر چرخ»

  ناگهانی، ترمز ناگهانی و چرخشهای شدید  شتابگیریبا سرعت باال،  رانندگیاز

 جلوگیری کنید.

 های برفی و یا یخی موجب سر خوردن فشردن پدال ترمز در هنگام حرکت در جاده

امکان سر خوردن شود. فرسوده شدن آج تایر باعث کاهش عملکرد تایر شده و تایر می

یابد و در نتیجه ترمزگیری و متوقف کردن خودرو تایر بر روی سطح جاده افزایش می

فشار داده، محکم ، پدال ترمز را ABSهای دارای سیستم خودرودر دشوار خواهد بود. 

 نگه دارید.

 خودروی خود را تا خودروی جلوئی حفظ کنید و از ترمزگیری ناگهانی  فاصله

 .خودداری کنید

 شود. پس از حصول تجمع یخ روی سیستم ترمز منجر به قفل شدن چرخها می

 اطمینان از امنیت اطراف وسیلهْ نقلیه، آن را به آرامی از حالت سکون خارج کنید. 

 احتیاط 

  که چرخها به سرعت از یخ را به طور ناگهانی فشار ندهید. زمانی گازپدال

بطور ناگهانی حرکت نموده و باعث جدا شوند، وسیلهْ نقلیه ممکن است 

 حادثه شود.
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 ناهموارو  آسفالتههای در جاده

 که ممکن است آهسته برانید. جاییآسفالته و ناهموار تا های به هنگام رانندگی در جاده

 احتیاط 

 تواند منجر به آسیب دیدگی تایر می آسفالته و ناهموارهای رانندگی در جاده

 ها شود.و/یا چرخ
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 مراقبت از خودرو

 2 ......................................................... خودرو از مراقبت در رانهیشگیپ اقدامات

 2 ....................................................................... خودرو یداخل اجزاي نظافت

 4 ..................................................................... خودرو بیروني اجزاي نظافت
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 اقدامات پیشگیرانه در مراقبت از خودرو

ظ و كارگيري اقدامات درست در حفخود، الزم است با به خودروبه منظور حفظ ارزش 

محيط زيست اتومبيل خود را با رعايت قوانين كنترل آلودگي مراقبت منظم از آن بكوشيد. 

در  .از مواد شوينده غير خورنده استفاده كنيدبراي اتومبيل خود از  .تعمير و نگهداري كنيد

 صورت وجود ابهام با متخصصين امر در مورد انتخاب اين مواد مشورت كنيد.

 
 احتیاط

  پاك كننده ممكن است خطرناك باشند. همیشه طبق محصوالت

 دستورالعمل مربوطه عمل كنید.

  خود  خودروبراي پیشگیري از صدمات، هرگز از مواد زير براي نظافت

 استفاده نكنید.

 بنزين -

 تینر -

 نفت سفید -

 نفت -

 تربانتین -

 نفتا -

 تینر الكي -

 تتراكلريد كربن -

 الك ناخن پاك كن -

 استون -

 

 خودرو داخلينظافت اجزاي 

ها را خشك كرده با آب، يا هر پاك كنندهْ ديگري، آن خودروپس از نظافت اجزاي دروني 

 هوا قرار دهيد. جرياندر سايه و در معرض 

 
 احتیاط

 هاي ها، بنزين، نفت سفید، الكل  و غیره(، محلولاز مواد آلي )محلول

 قلیايي يا اسیدي استفاده نكنید.

، لكه يا ترك خوردگي خودرواين مواد شیمیايي باعث از بین رفتن رنگ 

 شوند.سطح آن مي

در صورت استفاده از مواد صیقلي يا پاك كننده ها، اطمینان حاصل كنید 

 اجزاي آنها داراي مواد ذكر شده نیستند.

 ايپارچه، و اجزاي رزينپالستیك، 

كه آغشته به محلول  اسفنج، گاز يا يك تكه پارچه نرم . به آهستگي و با استفاده از1

 شويندهْ خنثي است به نظافت بپردازيد.% حاوي 3

فرو ببريد و به خوبي آن را بفشاريد. با استفاده از اين  تميز. پارچه را درون آب 2

 كامالً پاك كنيد. از روي اجزاي  خودرو پارچه محلول شستشو را

 توجه

 اين  حذر كنيد. هستند يي كه محتوي سيليكان يا مومهاكنندهحفاظتها و كنندهاز پاك

جلوي ي وسايل باعث انعكاس نور روي شيشهمحصوالت به هنگام برخورد با حاشيهْ 

كليد  در صورت تماس بااين مواد همچنين  كنند.ماشين شده و ديد مبهمي ايجاد مي

   .شوندها ميافتاده آنلوازم الكتريكي، باعث از كار
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 لوازم داخلي

همواره آنها را  استفاده كرده ولوازم داخلي با دقت  ازخود،  خودرو. براي حفظ ارزش 1

 پاكيزه نگه داريد.

ها استفاده كنيد. چرم وينيل و تركيبي را در رس براي نظافت صندلياز جاروبرقي و ب

توان فابريك را ميي هاپارچه دار شدن با مواد شويندهْ مناسب تميز كنيد.صورت لكه

% شويندهْ خنثي در آب 3يا از طريق شويندهْ لوازم داخلي و يا با استفاده از محلول 

 ولرم تميز كرد.

اي را با توان با استفاده از جاروبرقي نظافت كرد و هرگونه لكه. مفروشات را مي2

داراي  تميز ي فرش از بين برد. با مالش ماليم يك تكه پارچهْهاكنندهاستفاده از پاك

 توان روغن و گريس را از بين برد.رنگ ثابت و لكه بر، مي

 اصلي به كار رفته در خودروچرم 

% 5كه آغشته به محلول  فاده از گاز يا يك تكه پارچه نرمبه آهستگي و با است. 1

 شويندهْ خنثي است به نظافت بپردازيد.حاوي 

فرو ببريد و به خوبي آن را بفشاريد. با استفاده از اين  تميزپارچه را درون آب . 2

 پاك كنيد. از روي اجزاي خودرو پارچه محلول شستشو را كامالً

 براي نظافت سطح چرم واقعي، از مادهْ محافظ چرم استفاده كنيد.. 3

 

 توجه

 با آب آغشته شود يا خيس باشد، به  چرم اصلي به كار رفته در خودروكه در صورتي

. باقي ماندن رطوبت باعث تفاده از يك تكه پارچه نرم خشك كنيدسرعت آن را با اس

 شود.ميزدن كپك 

   در اثر مالش شديد برس نايلوني يا فيبر آسيب  چرم اصلي به كار رفته در خودروسطح

 بيند.مي

  مواد آلي مانند بنزين، نفت سفيد، الكل و محلولهاي قليايي يا اسيدي باعث از بين

شوند. فراموش نكنيد كه از مي چرم اصلي به كار رفته در خودرورنگ سطح  رفتن

 شوينده هاي خنثي استفاده كنيد.

 و مواد روغني را به سرعت پاك كنيد تا مانع از تشكيل لكهْ روي چرم شويد.ها لكه 

  آفتاب به مدت  يدر اثر برخورد مستقيم اشعه چرم اصلي به كار رفته در خودروسطح

 االمكانحتيخود،  يخودروشود. به هنگام پارك طوالني، سفت شده و كم حجم مي

 آن را در سايه قرار دهيد.

 وينيلي كه روي سطح  اجزاييابد، افزايش مي در تابستان وقتي دماي درون اتومبيل

 چسبند.ها ميبه صندلي و مانند فاسد شدهچرم باقي مي
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 خودرونظافت اجزاي بیروني 

شما باقي بمانند، باعث فرسودگي، از بين رفتن  خودروزير روي ي عنوان شدهاگر مواد 

 .از اين مواد پاك كنيدخود را هر چه سريعتر  خودرواين شوند. بنابررنگ و ايجاد لكه مي

  ضديخ جاده موادآب دريا و 

  قلياها،  كارخانجات، موادشيميايي )اسيدها، محصولدود و گرد و خاك، پودر آهن

 قطران زغال سنگ و غيره(

 ها، الشهْ حشرات، شيرهْ درختان و غيره.مدفوع پرنده 

 شستشو

تأثيرمواد شيميايي موجود در گرد و خاك ناشي از سطح جاده ها به مدت طوالني مي 

 تان آسيب برساند. خودروتواند به پوشش رنگ و بدنهْ 

بهترين راه محافظت از اين آسيب است. اين امر براي  پوليششستشو و استفاده مداوم از 

 است. حفاظت در مقابل عوامل محيطي مانند باران، برف و غيره مفيد

خود را در مقابل نورمستقيم خورشيد شستشو ندهيد. آنرا در سايه پارك كنيد و با  خودرو

شستشو يا اسفنج اسپري آب گرد و غبار آن را بزداييد. سپس با استفاده از آب كافي، برس 

 را بشوييد. خودرو

را با  در صورت لزوم از صابون شستشو استفاده كنيد. پس از شستشوي كامل اتومبيل خود

ها، سرپوشها دربي ، اتصاالت و حاشيهخودرونرم خشك كنيد. پس از شستشوي  يپارچه

 .رود را نظافت كنيدو ساير بخشهايي كه احتمال وجود خاك مي

 

 

 

 
 احتیاط

  هايتان ها، مراقب باشید به دستيا چرخ خودروهنگام شستشوي قسمت زيرين

 آسیب نزنید.

  اگر خودروي شما مجهز به سنسور باران است پیش از شستن خودرو عملكرد برف

 هاي خودكار را خاموش كنید. در غیر اين صورت با اسپري كردن آب برفكنپاك

 آسیب ببینند.ها به كار افتاده و ممكن است كنپاك

 هاي شستشو از شستشوي بیش از حد اتومبیل در كارواش حذر كنید زيرا برس

ها را به شوند. اين خراشیدگيباعث خراشیدگي بدنه و از دست رفتن جالي آن مي

 تر مشاهده كرد.ي تیرهي وسايل نقلیهتوان روي بدنهخصوص مي

 آب  نريزيد. اين كار مي هرگز روي اجزاي الكتريكي موتور حتي به صوري اسپري 

تواند تأثیر زيانباري روي قابلیت استارت موتور داشته باشد. همچنین به هنگام 

 شستشوي زير بدنه مراقب باشید آب وارد بخش موتور نشود. 

 كنند فشار و گرماي بسیاري را بر تجهیزات شستشويي كه از آب داغ استفاده مي

ريزند و به اجزاي رزين گرما را به هم ميكنند. آنها تنظیمات وارد مي خودرو

رسانند و ممكن است باعث آب گرفتگي اجزاي داخلي شوند. اتومبیل آسیب مي

 بنابراين:

 متر يا بیشتر را بین بدنه و نازل شستشو حفظ كنید.سانتي 77فاصله  -

 77به هنگام شستشوي شیشه پنجره ها نازل را به طورعمودي و با فاصلهْ  -

 سطح شیشه نگه داريد. متر ازسانتي
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 احتیاط

  چندين بار با  حال، به آرامي برانید و در اين خودروپس از شستشوي

ماليمت پدال ترمز را فشار دهید تا ترمزها خشك شوند. وجود رطوبت 

شود. همچنین امكان دارد باعث كاهش عملكرد صحیح سیستم ترمز مي

مانع از حركت و ترمزها يخ بزنند يا بواسطهْ زنگ زدگي غیرفعال شده 

 اتومبیل شوند.

 يا  ي راهنمااتوماتیك، با مراجعه به كتابچه به هنگام استفاده از كارواش

متصدي كارواش به موارد زير دقت كنید. اگر اقدامات زير مشورت با 

 شود. مي خودروي صورت نگیرد، باعث آسیب ديدگ

 .جمع كنیدآينه هاي بغل را  -

 آنتن را جدا كنید. -

 در محل خود محكم نگه داريد. نواركن را با پاكبازوهاي برف -

باشد، قبل از هر ميي عقب و ريل سقفي بالهاگر اتومبیلتان مجهز به  -

 كاري با متصدي كارواش مشورت كنید.

غیرفعال كردن اهرم برف ، براي خودرو مجهز به سنسور باران استاگر  -

 پاك كن آنرا روي وضعیت خاموش قرار دهید.

 

 

 

 

 در هواي سرد

 ،ريزندنمك و ساير مواد شيميايي كه در برخي مناطق در زمستان روي سطح جاده ها مي

توانند تأثيرات مخربي روي بدنه بر جا بگذارند. دراين مواقع اتومبيل خود را با رعايت مي

-، براي جلوگيري از يخخودرو. پس از شستشوي دهيدهاي ايمني شستشو دستورالعمل

 زدگي تمامي قطرات آب را از اجزاي الستيكي اطراف درب اتومبيل پاك كنيد.

 توجه

 و  محفظه موتور بدرهاي روي درب اتومبيل، براي پيشگيري از يخ زدگي الستيك

 از اسپري سيليكون استفاده كنيد. ،غيره
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 واكس زدن

شود.  مانع از چسبيدن غبار يا مواد شيميايي جاده به بدنهْ اتومبيل مي واكساستفاده از 

 پس از شستشوي اتومبيل يا حداقل يك بار در هر سه ماه اين عمل را انجام دهيد.

را در مقابل تابش مستقيم آفتاب انجام ندهيد. پس از خنك شدن سطح بدنه  واكس زدن

 به اين عمل بپردازيد.

 
 احتیاط

 بطور  اين مواد. نكنیداند را استفاده كه داراي تركیبات سايشي هاييواكس

 برند.زدايند اما جالي رنگ را نیز از بین ميمؤثري زنگ و لكه را مي

  ها از سطح رنگي اتومبیل از براي زدودن قیر جاده يا ساير آلوده كننده

 بنزين يا تینر استفاده نكنید.

 اند استفاده نكنید. اين اجزايي كه داراي پوشش سیاه رنگروي را  واكس

شود. در صورت امر موجب به هم ريختگي رنگ، ايجاد لكه و نقطه مي

با چنین مناطقي، از پارچهْ نرم و آب ولرم براي پاك كردن  واكسبرخورد 

 آن استفاده كنید.

 پولیش كاري

لكه برداشته يا جالي خود را از دست  بپردازيد كه رنگ اتومبيل پوليش كاريتنها زماني به 

باعث ايجاد لكه يا ا پالستيكي انجام ندهيد چون داده است. اين كار را با پوشش حصيري ي

 شود.آسيب به بدنه مي
 

 

 ديدگي رنگآسیب

هر گونه ترك يا خراشيدگي در رنگ ماشين را بايد به سرعت با رنگ مخصوص 

 رنگ پوشش داد. ميتسوبيشي و براي جلوگيري از فرسودگي

جاده قرار دارند براي اطمينان از عدم آسيب  در تماس باتايرها و اجزايي از بدنه را كه 

در صفحه مربوط به ها كنترل كنيد. كد رنگ اتومبيل شما ديدگي بواسطهْ سنگ ريزه

 كد رنگ در قسمت موتور ذكر شده است.اطالعات 
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 نظافت اجزاي پالستیكي

 استفاده كنيد.از اسفنج يا چرم 

شود. در  و چراغها بچسبد، سطح سفيد مي ماشين به سطح تيره يا سياه سپر، واكساگر 

 ، آن را به كمك آب ولرم و پارچهْ نرم يا چرم پاك كنيد.اين صورت

 
 احتیاط

  از برس خشك يا وسايل سخت ديگر براي سطوح پالستیكي استفاده

 نكنید.

  محتوي تركیبات )پودر جال( كه به سطوح پالستیكي صدمه مي واكساز 

 زنند استفاده نكنید.

  ،مانع از تماس سطوح پالستیكي با بنزين، روغن سبك، روغن ترمز

اسید سولفوريك )الكترولیت باتري( شويد  روغنهاي موتور، گريس، تینر و

 ، لكه يا از بین رفتن رنگ شود.ترك ايجاد زيرا ممكن است باعث

 ر صورت برخورد اين مواد با اجزاي پالستیكي آنها را با پارچه يا چرم نرمد

 و حالل خنثي پاك كرده و بالفاصله اين اجزا را با آب بشويید.

 اجزاي كرومي

با آب سرد شستشو دهيد،  ها راآن يا فرسودگي اجزاي كرومي، براي جلوگيري از لك شدن

كامالً خشك كنيد واز پوشش محافظتي خاصي استفاده كنيد. اين كار را بيشتر در فصل 

 زمستان انجام دهيد.

 

 

 

 هاي آلومینیوميچرخ

 را بزداييد. آن گرد و خاكب بپاشيد و با استفاده از اسفنج . روي اتومبيل آ1

 ود، از شوينده هاي خنثي استفاده كنيد. ش. براي زدودن گرد و خاكي كه با آب پاك نمي2

 . با يك پارچهْ نرم يا چرم اتومبيل را كامالً خشك كنيد.3

 
 احتیاط

 ها استفاده نكنید. اين امر باعث از وسايل زبر و خشن براي نظافت چرخ

 شود.ها ميخراشیدگي چرخ

 استفاده هايي كه محتوي مواد ساينده، اسید يا قلیا هستند كنندهاز پاك

رنگ شدن لكه شدن يا بي نكنید. اين مسئله باعث سايیدگي سطح چرخ، 

 شود.آن مي

  يا هر وسیلهْ ديگر، از آب جوش بطور ها بخارشويبه هنگام استفاده از

 مستقیم استفاده نكنید.

 شود. چنین تماس با آب دريا و ضديخ جاده منجر به فرسودگي اتومبیل مي

 ب بشويید.موادي را به سرعت با آ
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 شیشهْ پنجره

 .كنيدشيشهْ پنجره را در حالت عادي با اسفنج و آب نظافت 

س از براي زدودن روغن، گريس، حشرات و غيره استفاده كرد. پ توان از شيشه شويمي

تميز خشك كنيد. هرگز از پارچه هايي كه براي نظافت  يشستشوي شيشه آن را با پارچه

موجود روي سطوح  واكسكنيد، براي اين كار استفاده نكنيد. سطوح رنگي استفاده مي

 تواند به شيشه رسيده، موجب از بين رفتن شفافيت و قابليت رؤيت آن شود.رنگي مي

 توجه

  و  كرده، هميشه از يك پارچهْ نرم استفاده ي عقبسطح داخلي شيشه نظافتبراي

 .شودصدمات جلوگيري از پاك كنيد تا  كن شيشهگرم راستايشيشه را در 

 كنپاكهاي برفتیغه 

ها براي زدودن روغن، گريس، حشرات و غيره از اين تيغه ازپارچهْ نرم و شيشه شوي

 22-8ها را تعويض كنيد )به صفحه  كنند آناستفاده كنيد. وقتي تيغه ها بدرستي كار نمي

 مراجعه كنيد(.

 

 

 

 

 

 

 ي موتورمحفظه

-ابتدا و انتهاي زمستان نظافت كنيد. توجه خاصي به درزها، برجستگيموتور اتومبيل را در 

و خاك ناشي از مواد شيميايي جاده يا ساير  ها و اجزاي فرعي كه ممكن است حاوي گرد

 باشند، داشته باشيد. فرسايندهمواد 

كنند، حداقل هر سه ماه يكبار اگر در جاده ها از نمك و ساير مواد شيميايي استفاده مي

 موتور را نظافت كنيد. 

زيرا سبب بروز  خودداري كنيداز پاشيدن آب حتي به صورت اسپري روي اجزاي الكتريكي 

 آسيب خواهد شد.

زيرا اجزاي نزديك به هم، اجزاي پالستيكي و غيره را با اسيد سولفوريك تماس ندهيد 

 .شودميشدن آنها  ترك خوردگي، لكه دار شدن يا بي رنگسبب 

يا چرم و محلول شستشوي خنثي براي پاك كردن آنها  در صورت تماس، از پارچهْ تميز

 استفاده كنيد. سپس با آب فراوان اين قسمتها را شستشو دهيد.
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 خدمات اقدامات احتیاطی

شود که ارزش و وضعیت ظاهر آن مراقبت و نگهداری از خودرو در فواصل منظم باعث می

راهنما ذکر شده اند، موارد مربوط به نگهداری از خودرو که در این  ها حفظ شود.تا مدت

-ها و بازرسیکنیم نگهداریتوصیه می توانند توسط مالک خودرو به کار گرفته شوند.می

میتسوبیشی موتورز یا منابع مجاز دیگر را انجام عاملیت مجاز ای ارائه شده توسط های دوره

که کنیم در صورت بروز خرابی یا عدم عملکرد صحیح پیشنهادهایی را ارائه می دهید.

بتوانید نسبت به تعمیر خودروی خود اقدام نمایید. این فصل شامل اطالعاتی در مورد 

-آیید. از دستورالعملمی روشهای بازرسی و نگهداری است که خودتان از عهده انجامش بر

 های مختلف پیروی کنید.های داده شده در قسمت

 
 اخطار

 ید، مطمئن شوید که موتور خاموش بوده و کنوقتی موتور خودرو را چک می

 خنک شده است.

  اگر الزم است به هنگام روشن بودن موتور آن را بازرسی کنید، مراقب باشید

 ها یا دیگر قطعات متحرک گیر نکند... در پروانه، تسمه.لباستان، موهایتان و 

  کار پروانه ممکن است به هنگام خاموش بودن موتور نیز به طور خودکار به

خواهید موتور خودرو را بازرسی کنید، سوئیچ را در بیفتد، بنابراین وقتی می

کننده خاموش شود و بتوانید با قرار دهید تا سیستم خنک "LOCK"وضعیت 

 ایمنی کارکنید.

 

 

 
 اخطار

  از کشیدن سیگار، ایجاد جرقه وشعله در اطراف باتری و سوخت جداً خودداری

 کنید، زیرا این بخارات قابلیت اشتعال دارند.

  هنگام کار در اطراف باتری بسیار محتاط باشید، زیرا باتری حاوی اسید

 باشد.سولفوریک است که سمی و خورنده می

 زیر خود نروید بلکه از خرک نیز برای  جهت تعمیرات، تنها با اتکا به جک

 .داطمینان بیشتر استفاده کنی

  ها و مواد موجود در خودرو ممکن است باعث صحیح از قسمتعدم استفاده

کنیم برای کسب اطالعات ضروری با شود صدمه ببینید. پیشنهاد می

 متخصصین مشورت کنید.
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 زوریهای کاتالیمبدل

تجهیزات تنظیف گازهای خروجی از خودرو نقش مؤثری در کاهش آلودگی گازهای مهلک 

 اند.اگزوز خودرو نصب شدهها در سیستم دارند. این مبدل

 زورای برخوردار است تا از عملکرد صحیح کاتالیتنظیم صحیح موتور از اهمیت ویژه

 اطمینان حاصل شده و از وارد شدن خسارت به آن جلوگیری شود.

 
 اخطار

  خودرو را در محلی که علف یا برگ خشک وجود دارد قرار ندهید زیرا ممکن

 گازهای داغ خروجی از اگزوز برخورد کرده و آتش سوزی ایجاد شود.است با 

 را نباید رنگ زد. زوریهای کاتالیمبدل 

 توجه

  استفاده کنید.« انتخاب سوخت»قسمت  2از سوخت توصیه شده در صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 محفظه موتوردرب 

 باز کردن

 باز شود. محفظه موتورکننده را به سمت خود بکشید تا  بازاهرم  .1
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 را بلند کنید. موتور درب محفظهفشارید، که قفل ایمنی را می. در حالی2

 
 توجه

  ها در وضعیت پارک باشند، در کنپاکرا باز کنید که برف موتور درب محفظهزمانی

 آسیب برسانند. موتور درب محفظهغیر این صورت ممکن است به رنگ بدنه یا 
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 را با استفاده از میله نگهدارنده، باز و ثابت نگه دارید. موتور درب محفظه .3

 
 

 احتیاط 

  توجه داشته باشید که باد شدید ممکن است میله نگهدارنده را از جای خود

 باعث در رفتن میله شود() خارج کند.

 اید، تا از در رفتن و مطمئن شوید که میله را درست در جای خود قرار داده

 سر یا بدنتان ممانعت به عمل آورید.افتادن آن بر روی 

 

 

 

 

 بستن

 میله را آزاد کرده، بخوابانید و در گیره مربوطه جا بزنید. .1

سانتیمتری حالت بسته شدن آن پایین آورده  22را آهسته تا فاصله  موتور درب محفظه .2

 و رها کنید.

را باال بکشید تا از بسته شدن آن اطمینان حاصل  موتور درب محفظهبه آرامی وسط  .3

 کنید.

 

 احتیاط 

  مراقب دست و انگشتان خود باشید. موتور درب محفظهبه هنگام بستن 

  اطمینان حاصل کنید،  موتور درب محفظهقبل از رانندگی از بسته شدن کامل

باز شده  موتور درب محفظهاین صورت ممکن است در حال حرکت  زیرا در غیر

 و باعث بروز خطر شود.
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 توجه

  بسته نشد، این بار آن را از ارتفاع باالتری رها کنید. موتور درب محفظهاگر 

  آن را با دست فشار ندهید زیرا باعث آسیب دیدنش موتور درب محفظهبرای بستن ،

 شود.می

  باز باشد روی  موتور درب محفظهدر خودروهای مجهز به سیستم هشدار ایمنی، اگر

 شود.صفحه نمایشگر اطالعات عالمت هشدار مربوط به آن مانند شکل ظاهر می

 2 نوع 1 نوع

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روغن موتور

 چک کردن و ریختن روغن

 خودروهای بنزینی

 
 

  

 1622مدلهای 

Max Min 
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 خودروهای دیزلی

 
 

 

های توصیه شده با روغن موتور نقش مهمی در عملکرد موتور و عمر آن دارد. از روغن

هر موتور از مقدار معینی روغن در  ویسکوزیته( مناسب استفاده نمایید.) کیفیت و گرانروی

کند. بنابراین باید به طور منظم سطح روغن موتور را چک یک بازه زمانی خاص استفاده می

 خصوصاً قبل از شروع یک مسافرت طوالنی.کنید، 

 خودرو را روی یک سطح افقی پارک کنید. .1

 . موتور را خاموش کنید.2

 . چند دقیقه صبر کنید.3

 گیج روغن را بیرون آورده با یک پارچه تمیز کنید. .4

 دوباره آن را تا آخر وارد مخزن مربوطه کنید. .5

بخوانید. سطح روغن باید همیشه در محدوده آن را بیرون بیاورید و سطح روغن را  .6

 مشخص شده باشد.

اگر سطح روغن پایین است، درپوش مربوطه را که روی کاور سرسیلندر قرار دارد  .7

برداشته و به اندازه کافی به موتور روغن اضافه کنید. بیش از حد روغن نریزد تا باعث 

و انواع روغن را با هم مخلوط خراب شدن موتور نشود. از روغن مناسب استفاده کرده 

 نکنید.

 بعد از اضافه کردن روغن، درپوش را محکم ببندید. .8

را دوباره انجام دهید تا مطمئن شوید سطح روغن به حد مناسب رسیده  6تا  4مراحل  .9

  است.

 2222و  1822مدلهای 
Max Min 

Max Min 
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 احتیاط 

  در خودروهای دیزلی، وقتی دوده جمع شده درDPF می سوزد و از بین می 

سوخت با روغن موتور مخلوط شود و میزان روغن موتور  رود، ممکن است

 افزایش یابد. این مسئله چندان غیرعادی نیست.

  با این حال، اگر سطح روغن از عالمتX   که با حرفB روی گیج روغن (A )

 نشان داده شده است باالتر رفت، روغن موتور را عوض کنید.

 

 
 توجه

 روغن آن زودتر خاصیت خود را از دست کند، اگر خودرو در شرایط سخت کار می

  دهد و باید زودتر هم عوض شود.می

 .به برنامه نگهداری مراجعه شود 

 

  مراجعه  8که با روغن مصرف شده چه باید بکنید، به صفحه اطالع از این کسببرای

 نمایید.

 

 )ویسکوزیته( پیشنهادی روغن موتور گرانروی

 خودروهای بنزینی

 
  به دما از شماره روغن مناسب استفاده نمایید. توجهبا 

یا باالتر و  SGتوان فقط با را می 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40های روغن

 استفاده نمود.

 بندی زیر برای روغن موتور استفاده کنید:از طبقه 

 یا باالترو  SG: برای سرویس APIطبقه  -
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 توجه

 خودداری کنید زیرا باعث کاهش کارایی روغن ها در روغن موتور از ریختن افزودنی

 آورد.شده و از لحاظ مکانیکی اشکاالتی را به وجود می

 دیزلی هایخودرو

 
 .با توجه به شرایط دمایی از روغن با شماره مناسب استفاده کنید 

 :از طبقه بندی زیر استفاده کنید 

- ACEA  سرویس»برای C1, C2, C3 , C4» 

- JASO برای :DL-1 

 میتسوبیشی موتورز تماسعاملیت مجاز اگر انواع ذکر شده در دسترس نبودند، با 

 بگیرید.

 
 

 توجه

 ها در روغن موتور خودداری کنید زیرا باعث کاهش کارایی روغن از ریختن افزودنی

 آورد.شده و از لحاظ مکانیکی اشکاالتی را به وجود می
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 کننده موتورخنک

 کنندهچک کردن سطح مایع خنک

موتور قرار دارد. سطح مایع در زمان  درب محفظهکننده یک مخزن شفاف مایع خنک

 باشد.« FULL»و « LOW»خنک بودن موتور باید بین 

 

 کنندهاضافه کردن مایع خنک

کننده یک سیستم بسته است و معموالً کم شدن مایع در آن بسیار کم اتفاق سیستم خنک

کننده نشانگر وجود نشتی است و باید هر چه کردن مقدار زیاد مایع خنکمی افتد. اما کم 

بود، درپوش مخزن را « LOW»کننده چک شود. اگر سطح مایع زیر زودتر سیستم خنک

 کننده را اضافه نمایید.برداشته و به آن مایع خنک

آن را از  لبه ( را بردارید و تاB) همچنین اگر مخزن کامالً خالی شده است، درپوش رادیاتور

 مایع پر کنید.

 

 
 اخطار

 وقتی موتور داغ است درپوش (B رادیاتور را باز نکنید. مایع تحت فشار است )

 های شدید شود.تواند باعث سوختگیو خارج شدن آن می

 ضد یخ

 کننده حاوی عامل اتیلن گلیکول ضد خوردگی است. بعضی از قسمتهای موتورمایع خنک

 های مایع برای جلوگیری از خوردکه از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده اند و عوض کردن دوره

 DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANTاز .ها ضروری استشدن این قسمت

PREMIUM یا معادل آن استفاده کنید*. 
بورات با عمر : مایع اتیلن گلیکول مشابه با کیفیت باال فاقد سیلیکات، آمینه، نیترات، و *

 باال و تکنولوژی هیبرید ارگانیک اسید

کننده میتسوبیشی در برابر خوردگی و رسوب در انواع فلز از جمله آلومینیوم مایع خنک

موتور  جعبهمقاوم است و از وقوع انسداد در رادیاتور، سیستم گرمایی، سرسیلندر و 

، مایع را نباید با آب به علت ضرورت وجود این عامل ضد خوردگی کند.جلوگیری می

جایگزین کرد حتی در فصل تابستان. غلظت الزم برای ضدیخ در شرایط دمایی مختلف 

 متفاوت است.

 % ضدیخ52درجه سانتیگراد:  35باالی منفی 

  % ضد یخ62درجه سانتیگراد:  35زیر  منفی 

 پر

 کم
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 احتیاط 

  از ضدیخ میاز الکل یا متانول برای ضد یخ استفاده نکنید. استفاده نادرست 

 تواند باعث بروز خوردگی در قطعات آلومینیومی شود.

 کننده استفاده نکنید.از آب برای تنظیم غلظت مایع خنک 

  کنندگی شده و بر منجر به کاهش عملکرد ضدیخ و خنک %61غلظت بیش از

 گذارد.موتور تأثیر می

 نک فقط با آب پر نکنید. آب کیفیت ضدیخ بودن و ضد رسوب کردن مایع خ

تر است. دهد، ضمن اینکه دمای جوش آن نیز پایینکننده را کاهش می

کننده آسیب وارد می کند. از همچنین در صورت یخ زدن به سیستم خنک

TAPWATER شود.استفاده نکنید زیرا باعث خوردگی و ایجاد رسوب می 

 در هوای سرد

کننده خنکای هستید که دما ممکن است زیر صفر برود، خطر یخ زدن مایع اگر در منطقه

در موتور یا رادیاتور وجود دارد و می تواند خسارات شدیدی به موتور و رادیاتور وارد آورد. 

به مقدار کافی ضد یخ اضافه کنید تا از بروز چنین خساراتی جلوگیری کنید. قبل از شروع 

 د و در صورت لزوم ضدیخ به سیستم اضافه گردد.فصل سرما باید غلظت چک شو

 

 

 

 

 شیشه شوی مایع

درپوش مخزن مایع شستشو را باز کرده و سطح مایع را با گیج مربوطه اندازه بگیرید. اگر 

 سطح آن پایین است، به آن مایع اضافه کنید.

 
 توجه

 اگر چنین ) جلوهای مایع شستشو برای شستن شیشه جلو، شیشه عقب و چراغ

 رود.تجهیزاتی وجود داشته باشد( به کار می

 در هوای سرد

 .از مایع دارای عامل ضد یخ برای شستشو استفاده نمایید

  

 پر خالی
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 *روغن ترمز/روغن کالچ

 روغن ترمز و کالچ یک مخزن مشترک دارند. 

 چک کردن سطح روغن

 مشخص شده روی مخزن باشد.« MIN»و « MAX»سطح روغن باید بین 

 
باشد،  حداقل میزانشود. وقتی سطح آن کمتر از نیتور میسطح روغن توسط یک شناور ما

های ترمز سطح مایع اندکی شود. با فرسوده شدن لنتچراغ هشدار مربوط به آن روشن می

زنید سطح را باال می موتور درب محفظهوقتی  رود. اما این مسئله عادی است.تر میپایین

 .د. سیستم ترمز را نیز از حیث نشتی مورد کنترل قرار دهیدروغن ترمز را چک کنی

 
 
 
 

دهنده نشتی است. در این صورت توصیه اگر به یکباره سطح روغن ترمز پایین رفت، نشان

 کنیم حتماً خودرو را چک کنید.می

 نوع روغن

خاصیت که ظرف آن پلمپ باشد استفاده کنید. روغن ترمز  DOT4  یا DOT3از روغن 

. رطوبت بیش از حد در روغن ترمز روی سیستم ترمز تأثیر گذاشته و آن را دارد گیررطوبت

 دارد.از عملکرد صحیح باز می

 احتیاط 

  موقع کار با روغن ترمز احتیاط کنید زیرا برای چشم مضر است. ممکن است به

 پوست شما آسیب برساند و رنگ بدنه خودرو را از بین ببرد.

  ها را با هم مشخص شده استفاده کنید. انواع مختلف روغنفقط از روغن ترمز

مخلوط نکنید، زیرا ممکن است با هم واکنش بدهند. هیچ نوع روغن دیگر را با 

 کند.ها را خراب میروغن ترمز مخلوط نکنید. این کار کاسه نمد

 .درپوش مخزن روغن ترمز را بسته نگهدارید تا روغن ترمز خراب نشود 

  را به هنگام باز و بسته کردن تمیز کنید. مخزندرپوش 
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 باتری

وضعیت باتری از نظر سریع استارت زدن و درست کار کردن سیستم الکتریکی خودرو 

 اهمیت زیادی دارد. بازرسی منظم و مراقبت از باتری خصوصاً در هوای سرد مهم است.

 توجه

  و  گیربکس اتوماتیکبعد از تعویض باتری، اطالعات سیستم کنترل الکتریکی برای

اما که ممکن است موجب بروز ضربه در زمان تعویض دنده شود  غیره پاک خواهد شد

 خواهد شد. برطرفبعد از چند بار تغییر در سرعت این مسئله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چک کردن سطح الکترولیت باتری

 
های مشخص شده روی باتری باشد. اگر سطح الکترولیت الکترولیت باید بین محدودهسطح 

پایین رفته به آن آب مقطر اضافه کنید. درون باتری به چند سلول تقسیم شده است، هر 

کدام را تا حد مشخص شده پر کنید، اما مراقب باشید سطح الکترولیت بیش از اندازه مجاز 

 کند.ت ریخته شده و خسارت وارد مینباشد، زیرا به هنگام حرک

 بسته به شرایط استفاده، تقریباً هر چهار هفته یک بار سطح الکترولیت را چک کنید.

شود. در این صورت هر چهار هفته یک بار آن اگر باتری کار نکند به مرور زمان دشارژ  می

  را چک کرده و با جریان پایین شارژ نمایید.
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 االیی و داکتبرداشتن و جازدن کاور ب

 برای اضافه کردن آب مقطر، کاور باالیی و داکت را بردارید.

 
 اخطار

  سوئچ را روی«LOCK » یا«OFF ».بگذارید 

 کند، زیرا در این حالت مطمئن شوید که لباستان به پروانه یا تسمه گیر نمی

 احتمال آسیب وجود دارد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )بیرون آوردن( برداشتن

 ( را بردارید.B) ( را باز کنید و کاور باالییA) هاگیره
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 ( را بردارید.D) ( را باز کرده و داکت هواC) ها(بست) ها. گیره2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نصب

 ( را محکم کنید.B) ها( را نصب کرده و بستA) داکت هوا
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را گیر الستیک ضربه( را فشار دهید و Cبست )سر انبردست کاور باالیی را بچرخانید. با  .2

 بیرون آورید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .در جای خود نصب کنیدرا  گیرالستیک ضربه. کاور باالیی را نصب، و سپس 3

 
 توجه

 که طرف پهن آن رو به جلوی در جای خود نصب کنید را طوری  گیرالستیک ضربه

 خودرو باشد.
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 (.E) ها را ببندیدبست .4

 

 در هوای سرد

های فیزیکی و کند. این مسئله به علت ویژگیدر دمای پایین ظرفیت باتری افت می

شیمیایی آن بوده و اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل یک باتری سرد، خصوصاً اگر کامالً 

 کند.شارژ نشده باشد، تنها بخشی از جریان استارتر را تأمین می

صل سرما باتری را چک کرده و در صورت لزوم آن را شارژ کنیم قبل از شروع فتوصیه می

یا تعویض نمایید. با این کار نه تنها از استارت زدن باتری در سرما اطمینان خواهید داشت، 

 مند خواهد شد.تری بهرهبلکه باتری نیز از عمر طوالنی

 جداسازی و اتصال

ی قطب منفی را جدا کنید و  در برای این کار، ابتدا موتور را خاموش کنید سپس سر باتر

 نهایت قطب مثبت.

 
 برای اتصال اول قطب مثبت و سپس قطب منفی را وصل کنید.

 توجه

 قبل از اتصال یا جداسازی سرباتری ابتدا درپوش (Aقطب ) .مثبت را بردارید 

 مهره (Bرا شل ) .کرده و کابل را از قطب مثبت جدا کنید 

 
  

 خودروهای بنزینی
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 اخطار

  در نزدیکی باتری از روشن کردن سیگار و ایجاد جرقه و شعله خودداری کنید

 زیرا ممکن است باعث انفجار باتری شود.

  الکترولیت باتری بسیار اسیدی و سوزاننده است. مراقب باشید چشم، پوست و

پیدا نکند. اگر الکترولیت در جایی همچنین بدنه رنگ شده خودرو با آن تماس 

ریخته شد فوراً آن را با مقدار زیادی آب بشویید. در صورت آلوده شدن چشم 

 یا پوستتان، فوراً خود را به پزشک برسانید.

 کنید، حتماً از تهویه اگر در فضای بسته باتری را شارژ یا از آن استفاده می

 مناسب استفاده نمایید.

 
 

 

 احتیاط 

  را دور از دسترس کودکان قرار دهید.آن 

  وقتی سوئیچ باز است، به هیچ وجه سرباتری را برندارید، این کار ممکن است

 به اجزای الکتریکی خودرو آسیب وارد کند.

 کوتاه در باتری استفاده نکنید، این کار باعث داغ شدن و خراب -هرگز از مدار

 شود.شدن آن می

 ها را از آن جدا سازید.سریع کنید، اول کابلخواهید باتری را شارژ اگر می 

 .برای جلوگیری از ایجاد مدار کوتاه اول قطب منفی را جدا کنید 

 .همیشه به هنگام کار با باتری از عینک ایمنی استفاده کنید 

  را در تماس با اسید سولفوریک  پالستیکیقطعات نزدیک باتری و دیگر قطعات

رنگ پریدگی آنها  یاشدن  دارلکهخوردن،  باتری قرار ندهید زیرا باعث ترک

می شود. اگر این اتفاق افتاد، آنها را با پارچه نرم و یک شوینده خنثی پاک 

 کنید و با مقدار فراوانی از آب بشویید.

 

  

 خودروهای دیزلی
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 توجه

 ها را گریس مالی کنید. ها را تمیز نگه دارید. بعد از وصل کردن سر باتری، قطبقطب

 از آب ولرم استفاده نمایید. هابرای تمیز کردن قطب

  چک کنید که باتری محکم نصب شده باشد و در موقع حرکت تکان نخورد. هچنین از

 ها اطمینان حاصل کنید.ست سرباتریمحکم بودن ب

  اگر به مدت طوالنی قصد استفاده از خودرو را ندارید، باتری را خارج کرده و آن را در

 ند. باتری باید در حالت شارژ کامل نگهداری شود.محلی نگه دارید که الکترولیت یخ نز

 هاتایر

 
 اخطار

  شود کنترل های فرسوده، خراب، یا با باد نامناسب باعث میتایررانندگی با

بترکد. این امر باعث ایجاد تصادف و خطرات و  تایرخودرو از دست رفته یا 

 شود.صدمات جدی می
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 هافشار باد چرخ

 عقب جلو سایز چرخ نوع
 هنگام بکسل با تریلر

 عقب جلو

 چرخ عادی
H98 16R65/215 2.4 bar (35 psi) [242 kPa] 2.4 bar (35 psi) [242 kPa] 

H96 17R62/215 2.2 bar (32 psi) [222 kPa] 2.2 bar (32 psi) [222 kPa] 

 زاپاسچرخ 
16D92/125T 

16D92/155T 
4.2 bar (62 psi) [422 kPa] - 

16R65/215 2.4 bar (35 psi) [242 kPa] - 

ها را از نظر خرابی یا نشت باد چک کنید. سرپوش ها را چک کنید. اگر کم یا زیاد بود، طبق مقادیر مشخص شده آن را تنظیم نمایید. بعد از تنظیم باد، چرخها سرد هستند، باد آنوقتی چرخ

 ها را حتماً ببندید.سوپاپ
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 شرایط چرخ

 
 عاج الستیکفرسایش  نشانگر. محل 1

 عاج الستیکفرسایش  نشانگر. 2

ها بررسی کنید. اگر بریدگی یا ترک ها را از لحاظ وجود بریدگی، ترک و دیگر آسیبتایر

تکه فلز یا  تایررا عوض کنید. همچنین چک کنید که در  تایرعمیقی وجود دارد، 

 ای گیر نکرده باشد.سنگریزه

دهد. میرا افزایش های فرسوده بسیار خطرناک است زیرا خطر سُر خوردن تایراستفاده از 

 میلی متر باشد تا قابل استفاده باشد. 6/1از  باید بیش عاج الستیکعمق شیارهای 

شوند و نشان نمایان می تایر، به هنگام فرسوده شدن عاج الستیکهای فرسایش نشانگر

 .ها را عوض نمودتایردر این حالت باید دیگر قابل استفاده نیست.  تایردهند که می

 
داشت، باید همه  عویضی نیاز به تتایر( اگر 4WD)محرکه  چرخ در مورد خودروهای چهار

 ها را عوض کنید.تایر

 

 احتیاط 

  سایز، که از یک نوع و برند باشند و از لحاظ فرسایش در های همتایرهمیشه از

صورت دمای روغن دیفرانسیل  درغیر اینیک وضعیت باشند، استفاده نمایید. 

سیستم انتقال قدرت خودرو شود. به عالوه، باال رفته و باعث ایجاد خسارت می

در معرض بار اضافی قرار گرفته و احتمال نشت روغن، گیرپاژ یا مشکالت دیگر 

 وجود خواهد داشت.

 هاجابجایی و تعویض چرخ

 احتیاط 

  مختلف استفاده نکنید زیرا ایمنی رانندگی را  های با سایزها و انواعتایراز

 مراجعه نمایید.« هاچرختایرها و »بخش  15-9سازند. به صفحه مختل می

  حتی اگر چرخی اندازه رینگش هم اندازه باشد اما شکل آن متفاوت باشد

 کنیم قبل از استفاده از چنین چرخممکن است مشکل ایجاد کند. توصیه می

 ت کنید.هایی با متخصص مشور
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 چرخچرخش 

های رانندگی راننده فرسایش چرخ بسته به شریط خوردرو، وضعیت سطح جاده و عادت

شود که ها پیشنهاد میتر کردن عمر چرخمتغیر است. برای تعدیل این فرسایش و طوالنی

های جلو و عقب آنها را بالفاصله بعد از مشاهده فرسودگی یا تفاوت فرسایش بین چرخ

 کنید.جابجا 

ها را بررسی نمایید. فرسودگی غیرعادی ها و آسیبفرسودگی ،هابه هنگام جابجایی چرخ

 ها یا ترمزهای شدید و ناگهانی است.معموالً ناشی از تنظیم نبودن باد، باالنس نبون چرخ

 کنیم علت امر را جویا شوید.پیشنهاد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها از آن استفاده نکنید.با چرخ استاندارد تفاوت دارد، در جابجایی چرخ زاپاس: اگر چرخ *

  

 چرخ یدکی

 *استفاده شده 

 جلو

 چرخ یدکی

 *شدهناستفاده  

 جلو

 .دهندچرخش( را نشان می) جابجاییها دارای فلش جهت چرخ

 جلو
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 احتیاط 

  داد، اما به  ها شرکتتوان به طور موقت در جابجایی چرخرا می زاپاسچرخ

 طور دائم مجاز به این کار نیستید.

 دهند، ها دارای فلش هستند و جهت صحیح چرخش را نشان میاگر چرخ

های عقب و جلوی سمت راست و چپ را به طور جداگانه جابجا کنید. هر چرخ

ها وقتی چرخ را در همان سمتی که هست جابجا کنید. مطمئن شوید که چرخ

چرخند. در غیر این صورت، از تمام ها میدر جهت فلشکند، خودرو حرکت می

 ها استفاده نخواهد شد.توان چرخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 احتیاط 

 ها با هم استفاده نکنید زیرا بر عملکرد خودرو و ایمنی از انواع مختلف چرخ

 آن تأثیر منفی دارد.

 های مخصوص برفچرخ

شود برای ثبات ها استفاده کنید. توصیه میشود در برف و یخ از این چرخپیشنهاد می

 سایز استفاده نمایید.خودرو از چهار چرخ یک شکل و هم

-% فرسایش پیدا کرده باشند دیگر قابل استفاده نیستند. چرخ52هایی اگر تا چنین چرخ

 های الزم نیستند را نباید مورد استفاده قرار داد.هایی که دارای ویژگی
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 احتیاط 

  های قانونی های مخصوص برف خود و محدودیتسرعت چرخ حداکثربه

 سرعت توجه داشته باشید.

 توجه

 برف متفاوتند. از قوانین  های مخصوصررات مربوط با استفاده از چرخقوانین و مق

 خواهید در آن رانندگی کنید، تبعیت نمایید.ای که میمربوط به منطقه

  سربسته مخصوص رینگ آلومینیومی استفاده شده های در خودروی شما از مهرهاگر

بایست کنید میهای دارای رینگ فوالدی استفاده میاست، در صورتی که از چرخ

 های سربسته شود.های مخروطی، جایگزین مهرهمهره

 زنجیر چرخ

های اگر ناچارید از زنجیر چرخ استفاده کنید، مطمئن شوید که اندازه آن مناسب با چرخ

شود، که نیرو ترجیحاً به دو چرخ جلو منتقل می 4WDت. در خودروهای درگیر اس

فقط از زنجیر چرخ متناسب با  ها باشد.مطمئن شوید که اندازه زنجیر مناسب با چرخ

تواند به بدنه خودرو خسارت وارد ها استفاده کنید. استفاده از سایز یا نوع نامناسب میچرخ

میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. عاملیت مجاز کند. قبل از اقدام به بستن زنجیر با 

 حداکثر ارتفاع زنجیر مطابق جدول زیر است.

 (mmارتفاع ماکزیمم چرخ ) سایز چرخ سایز چرخ

16R65/215 16 x  61 /2J 
9 mm 

17R65/215 17 x  61 /2J 

 

 
کیلومتر در ساعت نرانید. 52اید با سرعت بیشتر از وصل کرده رها زنجیچرخ هنگامی که به

 هایی رسیدید که برفی نبود سریعاً زنجیر را بردارید.هنگامی که به جاده

 احتیاط 

  بستن زنجیر را از قبل تمرین کنید، در هوای سرد از مردم انتظار کمک نداشته

 باشید.

  کنار جاده انتخاب کنید که به راحتی بتوانید برای بستن زنجیر محل مناسبی را

 این کار را انجام داده و به سهولت دیده شوید.

  ها و ها را نبندید زیرا این کار باعث فرسوده شدن چرخنیاز، زنجیردر صورت

 سطح جاده خواهد شد.

  ها را سفت کنید.و زنجیرتوقف کرده متر،  311الی  111بعد از طی 

 کیلومتر در ساعت  51رده و مراقب باشید سرعتتان از با احتیاط رانندگی ک

بیشتر نشود. به یاد داشته باشید که هدف زنجیر چرخ جلوگیری از تصادف 

 نیست.

 .بعد از بستن زنجیر، مراقب باشید که به دیسک یا بدنه چرخ آسیب وارد نشود 

  های زنجیر نبندید زیرا سایز آن متفاوت است. اگر  یکی از چرخ زاپاسبه چرخ

های عقب جابجا کنید و زنجیر را ببندید. جلو پنچر شد، آن را با یکی از چرخ

 را هم جایگزین چرخ عقب کنید. زاپاسچرخ 

 های آلومینیومی ممکن است با بستن زنجیر آسیب ببینند. بنابراین چرخ

 مراقب باشید زنجیر با بدنه آلومینیومی چرخ تماس نداشته باشد.
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 احتیاط 

 ها را قبل از بستن زنجیر بیرون بیاورید، در غیر این صورت احتمال چرخ قالپاق

 را ببینید. 34-6صفحه ها وجود دارد. آسیب دیدن آن

 های بدن خود هنگام باز و بسته کردن زنجیر مراقب دست و دیگر قسمت

 های تیز بدنه خودرو زخمی نشوند.باشید تا توسط لبه

 توجه

  از زنجیر چرخ متغیرند. همواره از قوانین محلی متابعت کنید. قوانین و مقررات استفاده

 های غیر برفی ممنوع است.در اکثر کشورها، استفاده از زنجیر در جاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترمز دستی رگالژ

سیستم ترمز دستی، در صورت تعویض هر یک از قطعات این سیستم یا  برای عملکرد بهتر

-ضعف در عملکرد آن، با مراجعه به یکی از عاملیت چنین مشاهدههای ترمز و همکفشک

 های مجاز میتسوبیشی موتورز ترمز دستی خودروی خود را رگالژ کنید. 

مجاز میتسوبیشی  عاملیتتواند توسط این روش در راهنمای خودرو تشریح شده و می

 موتورز انجام پذیرد.
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 کنپاکتیغه برف الستیکتعویض 

 شیشه جلوهای برف پاک کن تیغه

 . بازوی برف پاک کن را از روی شیشه بلند کنید.1

 ( خارج شود و آن را بیرون آورید.B) ( را بکشید تا از قالبشA) . برف پاک کن2

 
 توجه

  رف پاک کن در نرود و به شیشه برخورد نکند.بمراقب باشید 

 
 
 
 
 
 
 
 

کنید. به شکل نگاه کنید تا کن وصل پاک( را به تیغه جدید برفC) های نگهدارندهگیره .3

 این کار را درست انجام دهید.

 
( B) تیغه را در بازو جا بزنید، از سمت دیگر تیغه شروع کنید. مطمئن شوید که قالب .4

 های تیغه جا رفته باشد. کامالً در شکاف

 توجه

 های قبلی استفاده کنیدکن دارای گیره نیست، از همان گیرهپاکاگر تیغه جدید برف. 
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 درگیر )چفت( شود. (A) زبانهکامالً با ( B) تیغه را فشار دهید تا قالب. 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عقب  کنپاکتیغه برف

 کن را از روی شیشه بلند کنید.پاکبازوی برف .1

بازو آزاد شود. کمی دیگر آن را  در انتهای (A) زبانهتیغه را به سمت پایین بکشید تا از  .2

 کشیده و بیرون بیاورید.

 کن وصل کرده و جا بیندازید.پاک( روی بازوی برفB) یک تیغه جدید را به قالب .3

 
 توجه

  کن به شیشه برخورد نکند زیرا ممکن است به آن صدمه بزند.پاکرفبمراقب باشید 
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کن جا بزنید. به شکل نگاه کنید پاک( روی تیغه برفD) در شکاف محکم( را C) گیره .4

 تا از درست جا زدن آن مطمئن شوید.

 
 توجه

 های قدیمی ارائه نشده است از همان گیره کن جدید، گیرهپاکاگر همراه با برف

 استفاده کنید.

 
 
 
 

 یکلداری تعمیرات و نگه

 کننده، روغن و گاز خروجی از اگزوزنشت سوخت، مایع خنک

 کنید تا از عدم نشت موارد فوق اطمینان حاصل کنید.زیر خودرو را بررسی 

 
 اخطار

  ،اگر مورد مشکوکی از نشت سوخت دیدید یا بوی آن را استشمام کردید

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.عاملیت مجاز موتور را روشن نکنید؛ با 

 های بیرونی و داخلیچراغعملکرد 

 ها را چک کنید.چراغبا استفاده از سوئیچ مربوطه، صحت عملکرد 

خراب شده است. اول فیوزها  چراغشود، احتماالً یا فیوز سوخته و یا ی روشن نمیچراغاگر 

 ها بپردازید.چراغرا چک کنید. اگر مشکلی نبود، به بررسی 

 42-8و  32-8حات ها به صفچراغبرای کسب اطالع در مورد بازرسی و تعویض فیوزها و 

 مراجعه نمایید.

های مجاز میتسوبیشی باید به یکی از عاملیتها، چراغزها و وفی در صورت سالم بودن

 .موتورز جهت بررسی و تعمیر مراجعه فرمائید
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 دهندههای هشدارچراغ ها ونشانگر عملکرد

دهنده را های هشدار چراغو  نشانگرکنید و عملکرد کلیه تجهیزات،  روشنرا  خودرو

 بررسی نمایید. اگر مشکلی وجود دارد، خودروی خود را بازرسی کنید.

 هاکاری لوالها و قفلروغن

 کاری نمایید.ها را روغنها و لوالها را بازدید کنید و در صورت لزوم آنکلیه قفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوای سرد و برفی در

 مجاری تهویه

اند، باید بعد از شیشه جلوی خودرو تعبیه شدهباالی درب موتور و زیر این منافذ که در 

های گرمایشی و تهویه را با های سنگین تمیز شوند تا بسته نشده و عملکرد سیستمبرف

 اشکال مواجه نسازند.

 گیرنوار آب

ها را با و غیره، باید آن موتور درب محفظه، هاها روی دربرای جلوگیری از یخ زدن آن

 گریس سیلیکون چرب نمایید.

 تجهیزات اضافی

همراه  به در طول زمستانخود  در وسیله نقلیهچه بیل یا یک بیل که این ایده خوبی است

پالستیکی  بیلچه .اگر در برف گیر کردید بتوانید برف را کنار بزنیدکه  طوریداشته باشید 

 باشد. تواند مفیدپالستیکی برای شیشه جلو و عقب نیز می برسیک و 
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 فیوزهای اصلی

های الکتریکی ذوب های بزرگ از سیستمرای جلوگیری از عبور جریانب فیوزهای اصلی

 کنیم خودروی خود را بازبینی نمایید.شوند. در این صورت، پیشنهاد میمی

 مراجعه نمایید.« ظرفیت بار فیوز»بخش  35-8لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر به صفحه 

 
 اخطار

  این فیوزها را نباید با انواع دیگر جایگزین نمایید. زیرا ممکن است باعث آتش

 سوزی و صدمات مرگبار شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیوزها

برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به سیستم الکتریکی در اثر اتصال کوتاه یا اعمال بار 

 است.اضافی، در هر مدار از یک فیوز استفاده شده 

 موتور جعبه فیوزهایی تعبیه شده است. درب محفظهسرنشینان و  درب محفظه

 (فرمان چپخودروهای ) محفظه سرنشینان

پشت درپوش فیوز در جلوی صندلی راننده قرار دارند، همانطور که  جعبه فیوز داخل اتاق،

 دهد.شکل نشان می

 
A-  فیوز اصلیجعبه 

B- فیوز فرعی جعبه 
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 ای پیچیده و با استفاده از آن درپوش فیوز را بردارید.پارچه نوک پیچ گوشتی را در .1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( روی پانل B) های( آن را داخل فرورفتگیAهای )برای جا انداختن درپوش، زائده .2

 قرار داده و با فشار درپوش را جا بیندازید.
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 (فرمان راستخودروهای ) محفظه سرنشینان

 اند.قرار گرفتهجعبه داشبورد طبق شکل در پشت  جعبه فیوز داخل اتاق

 
A- اصلی جعبه 

B- فرعی جعبه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اصلی جعبه

 را باز کنید. داشبوردجعبه  .1
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 را به سمت چپ حرکت دهید.داشبورد ( در سمت راست جعبه A) میله .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
و راست را  ( سمت چپB) هایفشارید، قالبرا میداشبورد  که کنار جعبهدر حالی .3

 آزاد کرده و جعبه را پایین بیاورید.
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 را باز کرده و جعبه را بیرون بیاورید. داشبوردبست جعبه  .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فرعی فیوز جعبه

 بیرون بیاورید.داشبورد کاور را از زیر جعبه  .1
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 محفظه موتور

 زیر است. مطابق با تصویرجعبه فیوز داخل موتور موتور، جایگاه  درب محفظه

 
 برآمدگی را فشار دهید. .1

 کاور را بردارید. .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ظرفیت بار فیوز

در ) های محافظت شونده توسط فیوزها پشت درپوش فیوزظرفیت فیوز و نام سیستم

( و پشت کاور فرمان راست)در خودروهای  داشبورد(، پشت جعبه فرمان چپ خودروهای

 موتور( قید شده است. محفظهدرب )جعبه فیوز داخل موتور 

 جعبه فیوز محفظه سرنشینان

 توجه

  موتور تعبیه شده  درب محفظهجعبه فیوز داخل موتور فیوزهای یدکی در درپوش

 است. برای جایگزین کردن، همیشه از فیوز با همان ظرفیت استفاده کنید.
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 (فرمان چپ) محل فیوزها در محفظه سرنشینان

 بلوک اصلی فیوزها

 فیوزهابلوک فرعی 
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 ظرفیت سیستم الکتریکی نماد ردیف

 *32A فن موتور تهویه  1

 A 15 چراغ ترمز  2

 A 12 شکن عقبمه چراغ  3

 A 32 کن شیشه جلوپاکبرف  4

 A 12 آپشن  5

 22A قفل درها  6

 A 15 رادیو  7

 A 7.5 رله واحد کنترل  8

 A 15 های اتاق(چراغ) داخل هایچراغ  9

 A 15 فالشر هشدار خطر  12

 A 15 کن عقبپاکبرف  11

 A 7.5 ابزار  12

 A 15 سوکت لوازم جانبیفندک سیگار/   13

 12A خودروسوئیچ   14

 22A سایبان سقف  15

 12A بیرونیهای آیینه  16

17  
محرکه  سیستم چهار چرخ

(4WD) 

12A 

 

 

 ظرفیت سیستم الکتریکی نماد ردیف

 A 7.5 دنده عقبهای چراغ  18

 A 15 سوکت لوازم جانبی  19

 *32A  شیشهبرقی کنترل   22

 *32A گرمکن شیشه عقب  21

 A 7.5 آیینهگرمکن   22

 A (22 )25 صندلی سرنشینان  23

 A (22 )25 صندلی راننده  24

 A 32 گرمکن صندلی  25

 فیوزهای اصلی: *

 های خودرو، ممکن است برخی از فیوزهای ذکر شده روی بسته به مدل یا ویژگی

 خودروی شما نصب نشده باشند.

 دهد.کند را نشان میجدول باال تجهیزات اصلی که هر فیوز پشتیبانی می 
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 گیری فیوزهای محفظه موتورجدول محل قرار

 
 

 

 

 ظرفیت سیستم الکتریکی نماد ردیف

 A 15 شکن جلوهای مهچراغ  1

 A 7.5 موتورچک   2

 22A گیربکس اتوماتیک  3

 A 12 بوق  4

 A 7.5 آلترناتور  5

 22A جلوهای چراغشوینده   6

 A 12 تهویه  7

8  
کالچ دوگانه کننده روغن )پروانه خنک

SST-  مربوط به خودرویASX نیست) 
15 A 

 22A بوق ایمنی  9

 A 15 کنپاکضدیخ برف  12

11 - - - 

 A 32 درب عقب الکتریکی  12

 12A های روشنایی روزچراغ  13

 12A چپ() نور باال  14

 12A راست() نور باال  15

 22A دشارژ )چپ( نور پایین  16

 22A دشارژ )راست( نور پایین  17

 12A هالوژن نور پایین )چپ(  18

 

  

 محل

 قرارگیری 

 فیوزهای

 محفظه 

 موتور 

پشت کاور 

 بلوک فیوز
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 ظرفیت سیستم الکتریکی نماد ردیف

 A 12 هالوژن نور پایین )راست(  19

 A 12 موتور/ قدرت  22

 A 12 جرقهکویل   21

 22A موتور/ قدرت  22

 A 25 الین سوختگرمکن  

 A 15 پمپ سوخت  23

 *32A استارتر  24

25 - - - 

 *42A سیستم ترمز ضد قفل  26

 *32A سیستم ترمز ضد قفل  27

 *32A کاندنسر فنموتور   28

 *42A رادیاتور فنموتور   29

32 IOD IOD 32A 

 32A فایر سیستم صوتیآمپلی  31

 32A دیزل  32

 A 12 فیوز یدکی - 33

 A 15 فیوز یدکی - 34

 22A فیوز یدکی - 35

 

 

  های خودرو، ممکن است برخی از فیوزهای ذکر شده روی ویژگیبسته به مدل یا

 خودروی شما نصب نشده باشند.

 دهد.کند را نشان میجدول باال تجهیزات اصلی که هر فیوز پشتیبانی می 

 

نیست، در صورت سوختن این  A7.5و  A32 ،A25یدکی  فیوز دارای فیوزهای جعبه

 نمایید: ها را با فیوزهای زیر جایگزینفیوزها، آن

:7.5 A A 11 فیوز یدکی 
:25 A A 21 فیوز یدکی 
:31 A A 31 فیوز سیستم صوتی 

کنید، سعی کنید در اولین فرصت فیوز اصلی با وقتی از یک فیوز جایگزین استفاده می

 ظرفیت مناسب را جایگزین آن کنید.
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 تشخیص فیوزها

 رنگ ظرفیت

7.5A ایقهوه 

12A قرمز 

15A آبی 

22A زرد 

25A )خنثی )سفید 

32A  (فیوز اصلیسبز )نوع فیوز(/ صورتی )نوع 

42A (فیوز اصلی)نوع  سبز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جایگزین کردن فیوز

قبل از جایگزین کردن فیوز، مدار الکتریکی مربوطه را خاموش کرده و سوئیچ را روی  .1

«LOCK » یا«OFF ».قرار دهید 

 موتور بیرون بیاورید. درب محفظهواقع  جعبه( را از درون A) گیره فیوز .2
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 ، فیوز مربوط به مشکل ایجاد شده را بررسی کنید.فیوزبا توجه به جدول ظرفیت بار  .3

 
B- فیوز سالم 

C- فیوز سوخته 

 توجه

 کند اما فیوز آن سالم است، مشکل باید در جای دیگری اگر سیستمی کار نمی

 خود را بازرسی کنید.کنیم خودروی در سیستم باشد، پیشنهاد می

 
 
 
 

فیوز جدید را با همان ظرفیت جا بزنید. مطمئن شوید که  یکبا استفاده از گیره فیوز،  .4

 اید.فیوز را در محل درست جا زده

 
 

 احتیاط 

  اگر پس از مدت کوتاهی فیوز جدید هم سوخت، باید سیستم الکتریکی را

 کنید.چک کرده و علت اصلی مشکل را بیابید و برطرف 

 مانند یک کابل یا فویل( برای جایگزینی ) هرگز از فیوز با ظرفیت بیشتر

 سوزی میهای مدار و بروز آتشاستفاده نکنید. این کار باعث داغ شدن سیم

 شود.
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 هاچراغتعویض 

را با  چراغای ، مطمئن شوید که خاموش است. قسمت شیشهچراغقبل از تعویض یک 

ماند و بعداً وقتی روشن و داغ شود عرق دست روی آن میچربی دست خالی نگیرید، زیرا 

 کند.بخار شده و سطح بازتاب دهنده را تیره میچربی این 

 احتیاط 

 ها بالفاصله بعد از خاموش شدن بسیار داغ هستند.چراغ 

 باید صبر کنید تا کامالً خنک شود و سپس آن  چراغن برای تعویض یک یبنابرا

 را لمس کنید. در غیر این صورت ممکن است خود را بسوزانید.

 توجه

 توانید به تنهایی این کار را انجام دهید، با یک متخصص اگر مطمئن نیستید که می

 مشورت کنید.

  یا لنز به بدنه خودرو آسیب وارد نکنید. چراغمراقب باشید به هنگام خارج کردن یک 

 شود. مانند آلود میگاهی به هنگام بارندگی یا بعد از شستشوی اتومبیل، داخل لنز مه

گیرد. این امر کامالً طبیعی است های خودرو را بخار میزمانی که در هوای سرد شیشه

بین خواهد برد. اگر روشن شود، گرما این بخار را از  چراغو مشکلی وجود ندارد. وقتی 

 کنیم آن را چک کنید.آب جمع شده است، توصیه می چراغداخل 

 

 چراغظرفیت 

 ی با همان ظرفیت و رنگ استفاده کنید.چراغکنید، از ی را جایگزین میچراغوقتی 

 بیرون

 
 W (WY21W) 21 :ها راهنمای جلوچراغ  -1

 W (HB3) 60 :، نور باالجلوهای چراغ  -2

3- 

 1نوع 
 W (H8) 35 :شکن جلوهای مهچراغ
 W (P13W) 13 :های روشنایی روزچراغ

 W (P13W) 13 :های روشنایی روزچراغ 2نوع 
 W (H11) 55 :شکن جلوهای مهچراغ 3نوع 

 

  

 جلو
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 ، نور پایین:جلوهای چراغ -4
 W (H11) 55 :هالوژن

 W 35 :2*المپ زنون

 W (W5W) 5 :های موقعیتچراغ -5

 W 5 :1،*2* روی گلگیر() های راهنمای بغلچراغ -6
  1* (بیرونی آیینهروی ) های راهنمای بغلچراغ -7

 .: اگر مجهز به چنین امکانی باشد1* 

 مجاز میتسوبیشی موتورز تعویض نمایید. عاملیتها را در چراغاین : 2* 

 ها هستند.چراغکدهای داخل پرانتز نشانگر انواع 

 
 اخطار

  که دشارژ شدت باال دارند، با یک  جلوهای چراغهمیشه برای تعمیر یا تعویض

ها و الکترودها ولتاژ باالیی چراغمتخصص مشورت کنید. زیرا مدار قدرت، 

 تواند باعث برق گرفتگی شود.کنند که میتولید می

 توجه

  از به جای المپ  آیینه بیرونیرویLED  آن یا تعمیر استفاده شده است، برای تعویض

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. عاملیت مجازبا 

  ها را تعویض نمود. چراغتوان فقط های راهنمای بغل روی گلگیرها نمیچراغدر مورد

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.عاملیت مجاز در صورت لزوم با 

 

 

 

 
  چراغ ترمز باال -8

 W (W5W) 5 :های پالکچراغ -9

 W (W21W) 21 :شکن عقبمه چراغ -12
 W (W16W) 16 :های دنده عقبچراغ -11
 W (W21W) 21 :های راهنمای عقبچراغ -12
  چراغ ترمزهای عقب -13

 ها هستند.چراغکدهای داخل پرانتز نشانگر نوع 

 توجه

  های به جای المپدر چراغ ترمزهای پایین و باالLED  استفاده شده است. برای تعمیر

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.عاملیت مجاز یا تعویض با 

 

  

 عقب



 داریتعمیرات و نگه

8-44 

44 

8 

 داخل

 
 W 8  :*عقب() اتاق چراغ .1

  :*چراغ آیینه شخصی راننده .2
3 W 

 W 8: مطالعه چراغجلو( و ) اتاق چراغ .3

 W 5صندوق عقب:  چراغ .4

 W 1.4: جعبه داشبورد چراغ .5

 باشد.: اگر مجهز به چنین امکانی *

 

 

 

 

 زنونهای چراغ)نور پایین، غیر از خودروهای مجهز به  جلوهای چراغ

نگه دارنده ( Aدر سمت چپ خودرو در خودروهای دیزلی، پیچ ) چراغ. به هنگام تعویض 1

 به سمت عقب خودرو بچرخانید. را آنو باز کرده جعبه رله را 

 
 : جلوی خودرو*
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( را با پیچ Bهای )در سمت راست در خودروهای دیزلی، بست چراغکردن  تعویضبرای  .2

 گوشتی باز کرده و کاور را بردارید.

 
 : جلوی خودرو*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را پادساعتگرد بچرخانید و آن را بردارید. (C) درپوش .3

 
 : جلوی خودرو*
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 ( را پادساعتگرد بچرخانید و آن را بیرون آورید.D) چراغ .4

 
 : جلوی خودرو*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( را بیرون بکشید.F) اید، سوکت( را نگه داشتهEکه لبه )در حالی .5
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 ، مراحل گفته شده را به صورت عکس انجام دهید.چراغبرای نصب  .6

 احتیاط 

  ها بسیار چراغهالوژن را با احتیاط جابجا کنید. گاز داخل این  چراغحباب

ها موجب خرد خراشیده شدن آنفشرده است و افتادن، ضربه خوردن و 

 شدنشان خواهد شد.

  هالوژن را با دست خالی یا با دستکش کثیف نگیرید. چراغهرگز 

  دست شما باعث شکستن آن چربی کنید، میرا روشن  چراغکه بار بعد زیرا

خواهد شد. اگر شیشه آن کثیف است باید با الکل یا تینر پاک شده و کامالً 

 ایش قرار گیرد.خشک شود و دوباره سر ج

 

 
 

 

 زنونهای چراغ)نور پایین، برای خودروهای مجهز به  جلوهای چراغ

 ها نکنید.ها را از هم باز نکرده و اقدام به تعمیر یا تعویض آنچراغاجزای این 

 
 اخطار

  ،از ها وجود دارد. برای جلوگیری چراغ ها و ترمینالچراغولتاژی قوی در مدار

میتسوبیشی عاملیت مجاز میرات و تعویض قطعات با عبرق گرفتگی، جهت ت

  موتورز تماس بگیرید.
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 نور باال() جلوهای چراغ

نگه دارنده ( Aدر سمت چپ خودرو در خودروهای دیزلی، پیچ ) چراغبه هنگام تعویض  .1

 به سمت عقب خودرو بچرخانید.را آن و باز کرده جعبه رله را 

 
 جلوی خودرو*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( را پادساعتگرد چرخانده و آن را بیرون آورید.Bدرپوش ) .2

 
 *: جلوی خودرو
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 ( را در جهت پادساعتگرد بچرخانید و آن را بردارید.C) حباب() چراغ .3

 
 : جلوی خودرو*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( را بیرون بکشید.E) اید، سوکت( را نگه داشتهD) که لبه. در حالی4
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 /حباب، عمل بیرون آوردن آن را برعکس انجام دهید.چراغبرای جا زدن  .5

 احتیاط 

  ها بسیار چراغهالوژن را با احتیاط جابجا کنید. گاز داخل این  چراغحباب

ها آنفشرده است و افتادن، ضربه خوردن و خراشیده شدن موجب خرد شدن 

 خواهد شد.

  هالوژن را با دست خالی یا با دستکش کثیف نگیرید. چراغهرگز 

  کنید، روغن دست شما باعث شکستن آن میرا روشن  چراغکه  بار بعدزیرا

خواهد شد. اگر شیشه آن کثیف است باید با الکل یا تینر پاک شده و کامالً 

 خشک شود و دوباره سر جایش قرار گیرد.

 

 
 

 

 جلو موقعیتهای چراغ

( A) سمت چپ خودرو در مورد خودروهایی دیزلی، پیچتعویض چراغ در به هنگام  .1

 را به سمت عقب وسیله نقلیه جابجا کنید.آن نگهدارنده جعبه رله را باز کرده و 

 
 *: جلوی خودرو
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( را به کمک یک B) هابست ،خودروهای دیزلیدر در سمت راست راغ چتعویض  هنگام .2

 کاور را بردارید. گوشتی باز کرده وپیچ

 
 *: جلوی خودرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( را در جهت پادساعتگرد بچرخانید تا بیرون بیاید.C) سوکت .3

 
 *: جلوی خودرو
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 را از سوکت بیرون بکشید. چراغ .4

 
 ، به طریقه عکس بیرون آوردن آن عمل کنید.چراغبرای نصب مجدد  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های راهنمای جلوچراغ

 آوردنبیرون 

 کاور باالیی را بیرون بیاورید. .1

بیرون »قسمت  14-8برای کسب اطالع از چگونگی بیرون آوردن کاور باالیی به صفحه 

 مراجعه نمایید.« آوردن و نصب کاور باالیی و داکت

 ( را یکجا با چرخاندن پادساعتگرد بیرون بیاورید.A)المپ مجموعه سوکت و  .2

 
 *: جلوی خودرو
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 را بیرون بکشید. چراغبا کشیدن به سمت خارج،  .3

 
 نصب

 برای نصب مجدد، مراحل بیرون آوردن را به طور معکوس انجام دهید. .1

 کاور باالیی را نصب کنید. .2

قسمت  14-8برای کسب اطالع از چگونگی بیرون آوردن کاور باالیی به صفحه 

 مراجعه نمایید.« بیرون آوردن و نصب کاور باالیی و داکت»

 

 

 

 

 

 

 روی گلگیر() های راهنمای بغلچراغ

 توجه

 امکان تعمیر یا تعویض وجود ندارد. اگر به تعمیر یا  ی راهنمای بغلهابرای چراغ

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.عاملیت مجاز ها نیاز شد، با تعویض آن

 آیینه بیرونیهای راهنمای روی چراغ

  به جای المپ از در این محلLED .ها اگر به تعمیر یا تعویض آن استفاده شده است

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. عاملیت مجازنیاز شد، با 
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 شکن جلوهای مهچراغ

( را در جهت فلشی که در تصویر نشان داده شده است، بکشید تا بیرون A) کاور چراغ .1

 آید.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چراغ را خارج کنید.( را باز کرده و مجموعه B) هاپیچ .2
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 توجه

  بقیه موارد به هنگام باز کردن  های روشنایی روز، درچراغغیر از خودروهای مجهز به

 ( را جابجا نکنید.C) ها، مراقب باشید پیچ تنظیم وضعیت پرتوپیچ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( را بیرون بکشید.E) ( را نگه داشته اید، سوکتDکه لبه )در حالی .3

 
 ( را پادساعتگرد بپیچانید و آن را خارج کنید.F) حباب .4
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 ، به روش عکس باز کردن عمل کنید.المپبرای نصب  .5

 احتیاط 

  ها بسیار چراغهالوژن را با احتیاط جابجا کنید. گاز داخل این  چراغحباب

ها موجب خرد فشرده است و افتادن، ضربه خوردن و خراشیده شدن آن

 شدنشان خواهد شد.

  هالوژن را با دست خالی یا با دستکش کثیف نگیرید چراغهرگز 

دست شما باعث شکستن آن  چربیرا روشن کنید،  چراغکه بار بعد زیرا 

خواهد شد. اگر شیشه آن کثیف است باید با الکل یا تینر پاک شده و کامالً 

 خشک شود و دوباره سر جایش قرار گیرد.

 

 
 

 

 های روشنایی روزچراغ

 ( را در جهت فلش نشان داده شده در تصویر بکشید تا بیرون آید.A) چراغکاور  .1
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 ( را باز کرده و مجموعه چراغ را بیرون بیاورید.B) هاپیچ .2

 
 ( را به صورت پادساعتگرد بچرخانید و آن را بیرون بیاورید.C) حباب .3

 
 

 ( را بیرون بکشید.E) اید، سوکتداشته( را نگه D) که لبهدر حالی. 4

 
 . جهت نصب، مراحل باز کردن را به طور عکس انجام دهید.5

  
 2نوع  1نوع 



 داریتعمیرات و نگه

8-58 

58 

8 

 شکن عقبمه چراغ

 ( آن را به سمت چپ بدنه خودرو فشار دهید.A) برای بیرون آوردن مجموعه چراغ .1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را با هم در جهت پادساعتگرد بچرخانید و بیرون آورید. چراغ( و B) سوکت .2
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 را بیرون بیاورید. چراغبا کشیدن به سمت خارج،  .3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای نصب، مراحل باز کردن را به طور عکس انجام دهید. .4

 توجه

 ها از جای خود خارج ها به هنگام تعویض چراغاطمینان حاصل کنید که دسته سیم

 باشند.نشده 

 برای جا زدن چراغ، ابتدا لبه (Cرا وارد شکاف ) (D روی بدنه نموده و سپس )را  چراغ

 فشار دهید تا جا بیفتد.
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 های عقبمجموعه چراغ

 ها را بیرون بیاورید.( نگهدارنده را باز کرده و مجموعه چراغA) هایپیچ. 1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را پادساعتگرد بچرخانید و بیرون بیاورید. چراغمجموعه سوکت و  .2

 
B- عقب و ترمز  چراغ(LED) – .قابل تعویض نیست 

C- چراغ راهنمای عقب 

 توجه

  از  عقب و ترمز چراغدرLED ها نیاز اگر به تعمیر یا تعویض آن شده است. استفاده

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. عاملیت مجازشد، با 
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 را از سوکت بیرون بکشید. چراغ .3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، مراحل باز کردن را برعکس انجام دهید.چراغبرای نصب  .4

 توجه

 را سوار کنید، شکاف چراغخواهید مجموعه وقتی می (D روی مجموعه )بست چراغ ،

 ( را با سوراخ بدنه در یک راستا قرار دهید.E) روی بدنه و پین
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 دنده عقبهای چراغ

 .درب عقب خودرو را باز کنید .1

 با استفاده از نوک یک پیچ گوشتی کاور را باز کرده و بردارید. .2

 
 توجه

 ای را دور نوک پیچ گوشتی بپیچید تا کاور را زخمی نکند.تکه پارچه 

 

 

 

 

 

 

 

 را پادساعتگرد بچرخانید و بیرون بیاورید. چراغمجموعه سوکت و  .3
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 را به طرف خارج کشیده و بیرون بیاورید. چراغ .4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یات باز کردن را به صورت معکوس تکرار کنید.ل. برای نصب، عم5

 توجه

  ،آن را در راستای فرورفتگی کنار خودرو قرار دهید. لبهبرای جا انداختن سرپوش 
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 پالک خودروروشنائی های چراغ

 ها را به سمت چپ بدنه خودرو فشار دهید.آن (،A) هاچراغبرای بیرون آوردن این  .1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بچرخانید و بیرون بیاورید. پادساعتگردرا  چراغمجموعه سوکت و  .2

 
 

  



 داریتعمیرات و نگه

8-65 

65 

8 

 را به طرف خارج کشیده و بیرون بیاورید. چراغ .3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یات باز کردن را به صورت معکوس تکرار کنید.لبرای نصب، عم .4

 توجه

  چراغ نصبهنگام ،( ابتدا لبهCرا وارد کنید سپس لبه ) (D را تنظیم کرده و وارد )

 نمایید.

 

 چراغ ترمز باال

 توجه

  از چراغ ترمز باال درLED .ها نیاز شد، با اگر به تعمیر یا تعویض آن استفاده شده است

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. عاملیت مجاز
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 مشخصات خودرو

 2 ......................................................................... خودرو یرو یها برچسب

 6 ......................................................................................... خودرو ابعاد

 8 ..................................................................................... خودرو عملکرد

 9 ......................................................................................... خودرو وزن

 22 ................................................................................. موتور مشخصات

 21 ...................................................................................یکیالکتر ستمیس

 21 ................................................................................... چرخها و رهایتا

 26 ................................................................................... سوخت مصرف

 21 ..................................................................................... عاتیما ریمقاد
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 های روی خودروبرچسب

 شاسیشماره 

پنل انتهایی طور که در شکل نشان داده شده است روی ماره شناسائی خودرو همانش

 چسبانده شده است. محفظه موتور

 
 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات خودروکد صفحه 

چسبانده شده  کد اطالعات خودرو مطابق شکل در مکانی که نشان داده شده استصفحه 

 است.

 
 

 
  

 1نوع 

 2نوع 
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، کد رنگ بدنه، و غیره را گیربکساطالعاتی مانند کد مدل، مدل موتور، مدل  صفحه کد

 استفاده نمائید.دهد. لطفاً هنگام سفارش قطعات جایگزین از این شماره نشان می

 
 کد مدل -1

 کد مدل موتور -2

 کد مدل گیربکس -3

 کد رنگ بدنه -4

 کد داخل خودرو -5

 پشنکد آ -6

 کد خارج خودرو -7
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 ی موتورشماره

 ی موتور روی بدنه سیلندر موتور مطابق شکل زیر نشان داده شده است.شماره

 خودورهای بنزینی

 
 : جلوی خودرو*

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : جلوی خودرو*

  

 1600های مدل

 ،1800های مدل

 2000های مدل
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 خودروهای دیزلی

 
 : جلوی خودرو*
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 ابعاد خودرو

 
 mm 1525 فاصله بین دو چرخ جلو 1

 mm 1770 عرض کل 2

 mm 870 آمدگی جلوپیش 3

 mm 2670 فاصله محورهای جلو و عقب 4

 mm 755 آمدگی عقبپیش 5

 mm 4225 طول کل 6

7 
 فاصله از زمین

 )بدون بار(

 mm 125 خودروهای بنزینی

 mm 170 خودروهای دیزلی

 طول کل 8

 بار()بدون 

 mm 1615 بدون ریل سقف

 mm 1615 با ریل سقف 2

 mm 1525 فاصله بین دو چرخ عقب 10
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 دور زدنشعاع حداقل 
 m 5663 بدنه

 m 563 چرخ
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 عملکرد خودرو

 خودروهای بنزینی

 ماکزیمم سرعت

 km/h  183 1600های مدل

 km/h  186 1800های مدل

 2000های مدل

WD2 124  km/h 

WD4 
M/T 122  km/h 

CVT 188  km/h 

 

 دیزلیخودروهای 

 ماکزیمم
WD2 200  km/h, 182  km/h

*
 

WD4 128  km/h, 185  km/h
*
 

 کم( CO2)انتشار  kW 865: موتور *
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 وزن خودرو

 خودروهای بنزینی

 1800های مدل 1600های مدل آیتم

 وزن خودرو
 kg 1320 kg 1285 آپشنبدون قطعات 

 kg 1443 kg 1356 آپشنبا قطعات 

*kg، 1825 kg 1870 ماکزیمم وزن ناخالص خودرو
1 1270 kg، 2035 kg*

1 

 ماکزیمم وزن اکسل
 kg 1030 kg 230 جلو

*kg، 1070 kg 1000 عقب
1 1000 kg، 1085 kg*

1 

ماکزیمم وزن قابل یدک 

 کشیدن

 kg 1300 kg 1200 با ترمز

 kg 715 kg 670 بدون ترمز

 kg 65 kg 60 روی قسمت جلو تریلر یدک شوندهماکزیمم وزن 

 kg 80 سقف بار رویماکزیمم 

نفر 5 ظرفیت سرنشین  
 تریلر: در حالت حمل *1

 توجه

  باشد.ی سفارشات سازنده مینشان دهنده تریلرمشخصات 

  



 مشخصات

9-11 

10 

9 

 

 آیتم
 2000های مدل

WD2 WD4 
M/T CVT 

 وزن خودرو
 kg 1425 kg 1455 kg 1360 بدون قطعات آپشن

 kg 1478 kg 1508 kg 1413 آپشنبا قطعات 

*kg، 2035 kg* 1270 kg، 2035 kg 1270 ماکزیمم وزن ناخالص خودرو
1 

 ماکزیمم وزن اکسل
 kg 1030 جلو

*kg، 1085 kg 1000 عقب
1 

ماکزیمم وزن قابل یدک 

 کشیدن

 kg 1300 با ترمز

 kg 745 kg 715 بدون ترمز

 kg 60 روی قسمت جلو تریلر یدک شوندهماکزیمم وزن 

 kg 80 سقف بار رویماکزیمم 

نفر 5 ظرفیت سرنشین  
 تریلر: در حالت حمل *

 توجه

  باشد.ی سفارشات سازنده مینشان دهنده تریلرمشخصات 
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 دیزلیخودروهای 

 WD2 WD4 آیتم

 خودرووزن 
*kg، 1450 kg 1455 آپشنبدون قطعات 

1
 1520 kg، 1515 kg*

1 

*kg، 1521 kg 1526 آپشنبا قطعات 
1
 1521 kg، 1586 kg*

1 

*kg، 2130 kg 2060 ماکزیمم وزن ناخالص خودرو
2 

 اکسلماکزیمم وزن 
 kg 1120 جلو

*kg، 1020 kg 1000 عقب
2 

ماکزیمم وزن قابل یدک 

 کشیدن

 kg 1400 با ترمز

 kg 745 بدون ترمز

 kg 70 تریلر یدک شوندهروی قسمت جلو ماکزیمم وزن 

 kg 80 سقف بار رویماکزیمم 

نفر 5 ظرفیت سرنشین  
 کم( CO2)انتشار  kW 865موتور : *1
 تریلر: در حالت حمل *2

 توجه

  باشد.ی سفارشات سازنده مینشان دهنده تریلرمشخصات 
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 مشخصات موتور

 2000های مدل 1800های مدل 1600های مدل آیتم

 مدل موتور

 سیلندرتعداد 

 حجم موتور

 قطر داخلی سیلندر

 کورس پیستون

 میل سوپاپ

 سیستم سوخت رسانی

4A22 

، خطی4  

1520 cc 

7560 mm 

2060 mm 

 دو میل سوپاپ

 پاشش الکترونیکی

4B10 

4 in line 

1728 cc 

8660 mm 

7764 mm 

 دو میل سوپاپ

 پاشش الکترونیکی

4B11 

4 in line 

1228 cc 

8660 mm 

8660 mm 

سوپاپدو میل   

 پاشش الکترونیکی

 (خالص  EECخروجی ) بیشترین

86 kW/6000 r/min, 

86 kW/6100 r/min*
1
, 

85 kW/6000 r/min*
2 

103 kW/6000 r/min 110 kW/6000 r/min 

 N•m/4000 r/min 177 N•m/4200 r/min 127 N•m/4200 r/min 154 (خالص  EECگشتاور ) بیشترین
 ایران سفارش: خودروهای *1
 خودروهای ساخت بلژیک و نروژ :*2
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 خودروهای دیزلی

 مدل موتور

 تعداد سیلندر

 حجم موتور

 قطر داخلی سیلندر

 کورس پیستون

 میل سوپاپ

 سیستم سوخت رسانی

4A13 

، خطی4  

1728 cc 

8360 mm 

8361 mm 

 دو میل سوپاپ

 پاشش الکترونیکی مستقیم

kW/4000 r/min,  85 110 (خالص  EECماکزیمم خروجی )  kW/3500 r/min* 

 r/min 2250 تا  r/min, 300 N•m/1750 r/min 3000 تا  N•m/2000 r/min 300 (خالص  EECماکزیمم گشتاور )
 کم( CO2)انتشار  kW 865: موتور *
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 سیستم الکتریکی

 آیتم
 خودروهای بنزینی

 خودروهای دیزلی
 2000های ، مدل1800های مدل 1600های مدل

 V 12 ولتاژ

 باتری
*75D23L, Q-85 (JISنوع )

1 75D23L 25D31L, T-105*
1 

*52Ah, 55Ah (5HRظرفیت )
1 52Ah 64Ah, 73Ah*

1 

*A, 85 A 25  آلترناتور )دینام(ظرفیت 
2 120 A 130 A 

 شمعنوع 
NGK DILFR5A11 FR6EI 

- 
DENSO - K20PSR-B8 

 (AS&Gخاموش/روشن خودکار موتور ): خودروهای مجهز به سیستم *1
 ایران سفارش: خودروهای *2

 توجه

  خودروهایدر ( مجهز به سیستم خاموش/روشن خودکار موتورAS&G.برای تعویض باتری با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید ،) 
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 هاتایرها و چرخ

 215/65R16 28H 215/60R17 26H تایر

 چرخ
 16x6 1/2J 17x6 1/2J سایز

 mm 46 خارج از مرکز

 توجه

 با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. برای اطالع از ترکیب تایر و چرخ مورد استفاده روی خودرویتان 
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 مصرف سوخت

 آیتم
 خارج شهریشرایط  شرایط شهری ترکیبی

CO
2
 (g/km) 

 مصرف سوخت
(L/100km) 

 مصرف سوخت
(L/100km) 

 مصرف سوخت
(L/100km) 

 بنزینیخودروهای 

 1600های مدل
 AS&G 132, 141*   660, 661* 768, 860* 560بدون 

 AS&G 135 562 765 462با 

 664 268 766 181 1800های مدل

 2000های مدل
2WD 181 767 1061 663 

 
4WD 

M/T 186 762 1063 665 

CVT 122 864 1067 760 

 خودروهای دیزلی

2WD 
 AS&G 150 567 760 462بدون 

 AS&G 145 565 667 468با 

4WD 
 AS&G 153 568 761 561بدون 

 AS&G 150 567 662 560با 
 ایران سفارش: خودروهای *

AS&G خودروهای مجهز به سیستم خاموش/روشن خودکار موتور : 

 توجه

 به هایی باشد.  طور مجزا تست نشده است و بین خودروهای از یک مدل ممکن است تفاوتدهند. هر خودرو به نتایج نشان داده شده در جدول مصرف سوخت یک خودروی خاص را نشان نمی

 داری استاندارد روی میزان مصرف سوخت اثرگذار هستند.عالوه، عواملی مانند عادات رانندگی و وضعیت جاده به همراه مدت رانندگی و تعمیرات و نگه
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 مقادیر مایعات

 
  

 خودروهای بنزینی

 1600های مدل

 2000و  1800های مدل

 خودروهای فرمان راست خودروهای فرمان چپ
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 روغن اندازه آیتم شماره

 روغن موتور 1

خودورهای 

 بنزینی

های مدل

1600 

 لیتر 460 کارتل

 کنید.جعه مرا 6-8ه به صفح

لیتر 062 فیلتر روغن  

های مدل

1800 

لیتر 460 کارتل  

لیتر 063 فیلتر روغن  

های مدل

2000 

لیتر 460 کارتل  

لیتر 063 فیلتر روغن  

 خودروهای دیزلی
لیتر 560 کارتل  

لیتر 063 فیلتر روغن  

2 
 ترمز روغن

 مطابق نیاز
 ترمز روغن

 DOT 3 یا DOT 4 کالچ روغن 

 - لیتر 465 شوینده مایع 3

 

  

 خودروهای بنزینی

 1600های مدل

 خودروهای فرمان راست خودروهای فرمان چپ



 مشخصات

9-19 

19 

9 

 

 روغن اندازه آیتم شماره

4 
کننده خنک

 موتور

خودورهای 

 بنزینی

 1600های مدل
لیتر در  0665لیتر )شامل  660

 مخزن ذخیره(

DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM 

or equivalent 
 ،1800های مدل

 2000های مدل

لیتر در  0665لیتر )شامل  765

 مخزن ذخیره(

 خودروهای دیزلی
لیتر در  0665لیتر )شامل  765

 مخزن ذخیره(

 DIA QUEEN CVTF-J4 لیتر CVT 761روغن  5

 مایع گیربکس دستی 6
5 

M/T 

 لیتر 260 1600های مدل
DIA QUEEN NEW MULTI GEAR OIL API classification 

GL-3, SAE 75W-80 لیتر 265 2000های مدل 

6 M/T 262 لیتر 

 Hypoid gear oil API classification GL-5 SAE 80 لیتر 0642 روغن گیربکس کمک 7

 Hypoid gear oil API classification GL-5 SAE 80 لیتر 065 روغن دیفرانسیل عقب 8

گرم 480-520 کن )سیستم تهویه(خنک 2  HFC-134a 
 ی غیر سیلیکات، غیر آمین، غیر نیترات، غیر برات به همراه تکنولوژی اسید ارگانیک هیبریدگلیکل کیفیت باال مشابه با پایه خنک کننده اتیلن*: 
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 سرویس های دوره ای 01فصل 

  



 سروس های دوره ای

 

هاي ذكر شده در این اطالعيه حداقل ملزوماتي است كه باید توسط هاي خودرو ضروري ميباشد. سرویسباتوجه به اینکه تعمير و نگهداري مناسب براي افزایش ایمني و كاهش هزینه توضیح:

ح و جلوگيري از ایجاد آسيب به خودروها، شرایط گارانتي خودرو منطبق با هاي مجاز شركت آرین موتور پویا روي خودرو صورت گيرد تا ضمن انجام نگهداري صحيمشتري در یکي از عامليت

 موارد مندرج در كارت گارانتي، برقرار باشد.

نچه در جداول باید در دفعات بيشتري نسبت به آ  "1جدول شماره "هاي اشاره شده در در صورتي كه خودرو در شرایط زیر مورد استفاده قرار گيرد، سرویسرانندگي در شرایط سخت:  

 اي در نظر گرفته شده است، صورت بپذیرد.هاي دورهسرویس

 شرایط سخت:

 شودآلود یا مناطقي كه خودرو در هواي حاوي ذرات نمك رانده مي رانندگي در مناطق غبار -

 انداز ، آب گرفته یا كوهستانيهاي پر دسترانندگي در جاده -

 ناگهاني مکرر و یا بکسل كردن رانندگي در مناطق سردسير، ترمزگيري -

 ايهاي كوتاه در هواي سرد و یا استفاده به عنوان تاكسي یا خودروي كرایههاي طوالني، رانندگي در مسافترانندگي با دور آرام موتور در مسافت -

 ر ساعت یا باالتركيلومتر ب 125كاربرد خودرو در سرعت  %05كاربرد خودرو در ترافيك شهري سنگين و یا بيش از  %05بيش از  -

 عالئم به كار رفته در جداول: 

-  I:  ،های الزم روی خودرو صورت بپذیردتعمیرات، تنظیمات یا سرویس با هماهنگي مالك خودروبازدید گردد و در صورت مشاهده عیب.  

- R :تعویض گردد.  

 

 

 



 سروس های دوره ای

 

  های ادواری:جدول سرویس

 

 

  مراجعه فرمائید. 0دار به جدول شماره ستارههای ، جهت انجام سرویسسخت در صورت استفاده از خودرو در شرایط رانندگي *

.)هر كدام كه زودتر فرا برسد( در نظر گرفته شده است ماه 4كيلومتر یا  0555اي، هر هاي دورهفواصل زماني مراجعه جهت سرویس  توجه:
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بازدید وضعیت باتری

 و سطح آب اسید
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بازدید سیستم های برقي

 و عیب یابي با دستگاه
IIIIIIIIII

RR*فیلتر سوخت

IIIIIIIIIIكورس و خالصي اهرم ترمز دستي

RRRRRRRRRR*فیلتر سیستم تهویه مطبوع
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 های ادواری: جدول سرویس

 

 
 
 
 
 
 

  مراجعه فرمائید. 0دار به جدول شماره ستاره هایسرویس، جهت انجام سخت شرایط رانندگيدر صورت استفاده از خودرو در  *

  .)هر كدام كه زودتر فرا برسد( در نظر گرفته شده است ماه 4كيلومتر یا  0555اي، هر هاي دورهفواصل زماني مراجعه جهت سرویس  توجه:

)KM(مسافت                                      

  مورد                  

  سرویس

50
00

10
00

0
15

00
0

20
00

0
25

00
0

30
00

0
35

00
0

40
00

0
45

00
0

50
00

0
55

00
0

60
00

0
65

00
0

70
00

0
75

00
0

80
00

0
85

00
0

90
00

0
95

00
0

10
00

00
10

50
00

11
00

00
11

50
00

12
00

00
12

50
00

13
00

00
13

50
00

14
00

00
14

50
00

15
00

00

IIIIIIIIRIIIIIIIIRIIIIIIIIRIIIروغن ترمز

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIمایع خنك كننده موتور

IIIIIIIIIIبازدید تسمه آلترناتور و هیدرولیك

IIIIIIIIIIبازدید لوله های الستیکي رادیاتور

CVT روغن گیربکس*IIIIIIIIRIIIIIIIIRIIIIIIIIRIII

IRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIR*فیلتر هوای موتور

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR*روغن موتور و فیلتر روغن

RR*شمع 

ور
وت

ه م
فظ

ح
م
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  های ادواری:جدول سرویس

 

 

 مراجعه فرمائید.  0دار به جدول شماره ستارههای سرویسدر صورت استفاده از خودرو در شرایط رانندگي سخت، جهت انجام  *

 .)هر كدام كه زودتر فرا برسد( در نظر گرفته شده است ماه 4كيلومتر یا  0555اي، هر هاي دورهفواصل زماني مراجعه جهت سرویس  توجه:
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IIIIIIIIIIبازدید سیستم تعلیق خودرو

*بازدید سیبك طبق های

 سیستم تعلیق
IIIIIIIIII

IIIIIIIIII*بازدید گردگیر پلوس ها

IIIIIIIIIIبازدید اتصاالت جعبه فرمان

IIRIIRIIRI*روغن ترنسفر

IIRIIRIIRI*روغن دیفرانسیل عقب

IIIIIIIIIIبازدید لوله های ترمز و سوخت

رو
ود

 خ
یر

ز



 سروس های دوره ای

ی:های ادوارجدول سرویس  

 

 

 

 

 

 

 مراجعه فرمائید.  0دار به جدول شماره های ستارهدر صورت استفاده از خودرو در شرایط رانندگي سخت، جهت انجام سرویس *

 .)هر كدام كه زودتر فرا برسد( در نظر گرفته شده است ماه 4كيلومتر یا  0555اي، هر هاي دورهفواصل زماني مراجعه جهت سرویس  توجه:
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*بازدید لنت ها و دیسك های ترمز

جابجایي تایرها و 

بازدید آنها از نظر ساییدگي 

غیرعادی
RRRRRRRRRR

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتنظیم باد تایر
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ود
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 " 1جدول شماره " 

 

 

 

 پیمایش و زمان سرویس نوع سرویس مورد سرویس

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي R شمع

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي R فيلتر هوا

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي R فيلتر و روغن موتور

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي R و یا اتوماتيك CVTروغن گيربکس 

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي R ترنسفر روغن

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي R فيلتر سيستم تهویه مطبوع

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي R دیفرانسيل عقب روغن

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي I هاي ترمز دیسکي جلو و عقب و دیسك هالنت

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي I هاهاي سيستم تعليق و گردگير پلوسطبق سيبك


	0 safahat aval
	1 CH 00
	2 CH 0
	3 CH 1
	4 CH 2
	5 CH 3
	6 CH 4
	7 CH 5
	8 Ch 6
	9 CH 7
	10 CH 8
	11 Ch 9
	12 CH 10



