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 اطالعات عمومي خودرو

مشترى محترم

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



 

 

 
7 

 انتخاب سوخت

 سوخت پيشنهادي

 :خودروهاي بنزيني
 )EN228(عدد اكتان بنزين بدون سرب 

  1800 يها مدل، 1600 يها مدل
95 RON و يا باالتر 

 با توربوشارژر 2000 يها مدل
98 RON  باالتريا 

 
 خودروهاي ديزلي

 ) EN590(عدد ستان 
 يا باالتر 51
توربوشارژر، موتور خودروي شما به منظور دستيابي به  يبراي خودروهاي بنزيني دارا

 RON 98با استفاده از بنزين بدون سرب با عدد اكتان  بخش تيرضا وكارايي خوب 
موتور و دوام سيستم گازهاي خروجي، از بنزين  يبراي حفظ كاراي. طراحي شده است

 .و يا باالتر استفاده نماييد RON 98بدون سرب با عدد اكتان 

 !احتياط
منجر به آسيب  تواند يم ،استفاده از سوخت سرب دار براي خودروهاي بنزيني •

 .جدي به موتور و مبدل كاتاليستي آن شود
كه تنها از سوختي كه مطابق با  اند شدهخودروهاي ديزلي طوري طراحي  •

 .باشد استفاده نمايند EN 590 داستاندار
منفي بر  ريتأث...) يوديزل، متيل استر و ب(ديزلي  يها سوختاستفاده از ديگر 

 .كارايي و دوام موتور خواهد داشت

 :توجه

جداسازي پارافين، با كاهش دما، سياليت آن به شدت  علت بهبراي سوخت ديزل،  •
 .ابدي يمكاهش 

 .وجود دارد »زمستاني«و  »تابستاني«دو نوع سوخت  ،به همين علت
 .بايد مد نظر قرار گيرد مسئله نيابراي استفاده در فصل زمستان 

 .با توجه به دماي محيط بايد از هر يك از دو نوع سوخت استفاده شود
  »تابستاني«سوخت :  گراد يسانتدرجه  5-باالي 

 »مستانيز«سوخت : گراد يسانتدرجه  5-زير 
محلي مطمئن  يها نيبنزپمپ  يها نيبنزاز كيفيت  قبًالدر هنگام سفر هاي خارجي، 

 .شويد
هستند  ضربهمجهز به سيستم كنترلي  1800و  1600 يها مدلخودروهاي بنزيني  •

در شرايطي كه بنزين  RON 90در موارد اضطراري از بنزين بدون سرب  توان يمكه 
95 RON در چنين . استفاده نمود باشد ينمطول سفر در دسترس  يا باالتر در

 .نياز به تنظيم خاص موتور نخواهيد داشت كار نياشرايطي براي 

سطح كارايي موتور كاهش  ،RON 90در صورت استفاده از بنزين بدون سرب 
 .ابدي يم

هستند لذا  ضربهخودروهاي بنزيني داراي توربوشارژر مجهز به سيستم كنترلي  •
 98در شرايطي كه بنزين بدون سرب  RON 95از بنزين بدون سرب  ديتوان يم

RON در چنين شرايطي. يا باالتر در طي سفر در دسترس نباشد استفاده نماييد، 
 .نياز به تنظيم موتور نخواهيد داشت كار نيابراي 



 

 

 
8 

سطح كارايي موتور  ،RON 95استفاده از بنزين بدون سرب  تدر صور
 .ابدي يمكاهش 

باعث  تواند يمكم  يها سرعتمكرر در مسير هاي كوتاه و با  طور بهراندن  •
ايجاد رسوباتي در سيستم سوخت رساني و موتور شود كه در نتيجه منجر به 

اگر اين مشكالت . آن خواهد شد يريگ شتابضعف در روشن شدن موتور و 
پاك كننده را در هنگام سوخت  يها يافزودنكه  شود يمرخ دادند پيشنهاد 

و در  برند يمرسوبات را از بين  ،اين مواد. به بنزين اضافه كنيد ،گيري مجدد
مطمئن شويد كه از . گردد يمنتيجه موتور به شرايط عادي عملكرد خود باز 

پاك كننده هاي سيستم سوخت رساني اصل ميتسوبيشي موتورز استفاده 
. شود يمنامناسب باعث كارايي بد موتور  ياه يافزودناستفاده از . ديكن يم

 .عامليت مجاز ميتسوبيشي موتورز تماس بگيريد با لطفاً ربراي جزئيات بيشت

منجر به مشكالتي از قبيل روشن شدن سخت و  تواند يمبنزين كيفيت پايين  •
اگر به چنين مشكالتي . در عملكرد موتور شود ريتأخ، صداي اضافي و ريتأخبا 

 .ز يك توليد كننده ديگر بنزين استفاده نماييدبر خورديد ا

اگر چراغ هشدار بازديد موتور چشمك زد، سيستم را در اسرع وقت توسط 
 .عامليت مجاز ميتسوبيشي موتورز بازديد نماييد

  E10بنزين نوع 

سازگار و در ) درصد اتانول 10اراي د( E10 عبنزين نو اموتور بنزيني ب
 .باشد يم EN228مطابقت با استاندارد اروپايي 

 !احتياط
 .استفاده ننماييد) الكل(درصد از اتانول  10از درصد حجمي باالي  •

درصد الكل ممكن است به سيستم سوخت رساني،  10 زبيش از غلظت بيش ا ي استفاده
 .خروجي آسيب برساندگازهاي  مموتور، حسگرهاي موتور و سيست

 پر كردن باك سوخت

 !هشدار
هنگام كار با بنزين از دستورات ايمني گاراژ يا پمپ بنزين مربوطه پيروي  •

 .نماييد
ساكن بدن خود را با  ي تهيسيالكترقبل از جدا كردن درب باك سوخت،  •

هر . خودرو يا پمپ سوخت خارج نماييد ي بدنهلمس كردن قسمت فلزي 
جرقه اي توليد كند  تواند يمساكن موجود در بدن شما  ي تهيسيالكترگونه 

 .بنزين شودشدن بخار  ور شعلهكه باعث 
درب باك سوخت، خارج كردن  كردن باز(كليه عمليات سوخت گيري را  •

 ي اجازهبه شخص ديگري . خودتان به تنهايي انجام دهيد...) درب آن و 
 ي اجازهبه شخصي ديگر  اگر. نزديك شدن به خود يا باك بنزين را ندهيد

ساكن باشد، بخار  ي تهيسيالكتركمك به خود را دهيد و آن فرد داراي 
 .شود ور شعلهسوخت ممكن است 

اگر از . بنزين دور نشويد ي پركنندهقبل از پايان عمليات سوخت گيري از  •
شيشه جلو را با پارچه اي تميز  مثًال(باك دور شويد و كار ديگري انجام دهيد 

 .ديكن يمساكن تازه را به بدن خود وارد  ي تهيسيالكتر )كنيد
اگر نياز به تعويض درب باك سوخت باشد، تنها از قطعات اصل ميتسوبيشي  •

 .موتورز استفاده نماييد
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 ظرفيت باك سوخت

 ليتر 59: دوچرخ متحرك 

 ليتر 55: چهار چرخ متحرك

 سوخت گيري مجدد

 .نماييدقبل از سوخت گيري موتور را خاموش  .1

 .ورودي باك سوخت در سمت عقب و چپ خودرو واقع شده است .2

واقع در كنار صندلي  كن بازاهرم  ي لهيوس بهدرب ورودي باك سوخت را 
 .راننده باز نماييد
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ورودي باك سوخت را با به آرامي چرخاندن درب آن خالف جهت  ي لوله .3
 .عقربه هاي ساعت باز نماييد

 
 كردن باز .آ

 بستن. ب

 !احتياط
 ي لولهاز آنجا كه سيستم سوخت رساني ممكن است تحت فشار باشد، درب  •

اين كار باعث آزاد شدن هر گونه فشار و يا . ورودي باك را به آرامي باز كنيد
اگر صداي هيس شنيده شد، كمي صبر . ايجاد شده در باك خواهد شد خأل

ممكن از سوخت به  صورت نيادر غير . كنيد و سپس درب را باز نماييد
 .بيرون بپاشد و به شما و ديگران آسيب برساند

 
 

درب كه درون پوشش  ي دارنده نگهدرب باك را در  ،در حين پر كردن باك .4
 .درب باك واقع است قرار دهيد

 
 .تفنگ سوخت گيري را تا جايي كه امكان دارد درون ورودي باك وارد كنيد .5

 !احتياط
 .نكنيدتفنگ سوخت گيري را كج  •

 
خودكار متوقف شد، بيش از آن سوخت گيري  طور بههنگامي كه تفنگ  .6

 .نكنيد

ي  عقربهدرب آن را به آرامي در جهت  ،براي بستن درب ورودي باك سوخت .7
ساعت بچرخانيد تا صداي تيك آن شنيده شود، سپس به آرامي پوشش 

  .خارجي درب باك را ببنديد
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 نصب لوازم جانبي
 .كه با عامليت مجاز ميتسوبيشي موتورز مشورت نماييد شود يمپيشنهاد 

وضع شده در  يها تيمحدودنصب لوازم جانبي، قطعات اضافي، بايد مطابق با  •
و هشدارهاي  ها دستورالعملقوانين كشور انجام پذيرد و نيز در مطابقت با 

 .مورد نظر انجام بگيرد ي لهيوسموجود در اسناد همراه قطعه و 

اجزاي الكتريكي ممك است منجر به آتش سوزي الكتريكي نصب غير صحيح  •
الكتريكي و سوخت رساني  يها ستميسجايگزيني /به بخش اصالح لطفًا. شود

 .موجود در راهنماي مالك مراجعه نماييد

بدون آنتن خارجي ممكن است  واستفاده از تلفن همراه يا راديو درون خودر •
كه منجر به عملكرد نا مطمئن  باعث ايجاد تداخل با سيستم الكتريكي شود

 .خودرو خواهد شد

نيستند نبايد مورد  هكه مطابق با مشخصات مربوط ييها كيالستو  ها چرخ •
 .استفاده قرار بگيرند

 »مشخصات«چرخ و الستيك به بخش  ي اندازه ي نهيزمبراي اطالعات در 
 .رجوع شود

 نكات مهم

و توليد كننده هاي مختلف موجود در  ها ماركنظر به تعدد لوازم جانبي و 
بازار، نه تنها براي ميتسوبيشي موتورز بلكه براي عامليت مجاز ميتسوبيشي 

نصب و اتصال اين لوازم را بر ايمني  ريتأثموتورز نيز مقدور نيست كه 
 . خودروي ميتسوبيشي شما را بررسي نمايد

يد شده باشند، رسمي نيز مجاز و تاي طور بهحتي هنگامي كه اين قطعات 
يا از ) طعهبراي ق هيدييتأيك ( »ي عموميها يكاربرواز ج«براي مثال توسط 

رسمي، يا هنگامي كه جواز  ي شدهطريق ساخت قطعه تحت شرايط تاييد 
نتيجه گرفت  توان ينمد دارد، كاركرد پس از نصب و اتصال اين قطعات وجو

 .ذاشتدر ايمني رانندگي خودروي شما نخواهند گ يريتأث هك
براي قطعه تاييد شده و رسمي  يهمچنين تصور كنيد كه در ابتدا هيچ تعهد

ايگزيني و تعويض قطعات اصلي ج( ييها قطعهتنها براي . وجود ندارد
توسط  هك) ميتسوبيشي موتورز و لوازم جانبي اصل ميتسوبيشي موتورز

و يا نصب و  اند شدهعامليت مجاز ميتسوبيشي موتورز پيشنهاد شده و عرضه 
. شده است نيتأممساعد  طور بهامنيت  هفرض شود ك توان يم، اند شدهمتصل 

در خودروي ميتسوبيشي با توجه به  تغييراتاعمال  يچنين شرايطي برا
براي امنيت خود، در چنين شرايطي، تنها . كند يممشخصات توليدي صدق 

 .نماييدمطابق با عامليت مجاز ميتسوبيشي موتورز اعمال  تغييرات
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 جايگزيني در سيستم سوخت رساني يا الكتريكي/ اصالحات
به منظور حفظ . كند يمميتسوبيشي موتورز همواره خودروهاي با كيفيت باال و ايمن توليد  

و يا هر گونه اصالحات يا  هنصب هر وسيل هبسيار اهميت دارد ك ،اين امنيت و كيفيت
در  شود يم يسوخت رساني يا الكتريك در سيستم تتغييرات كه شامل اعمال تغييرا

 .ميتسوبيشي موتورز انجام شود يها دستورالعملمطابقت با 

 !احتياط
خودرو تداخل داشت و يا  ي بدنهاگر سيم كشي، با هر يك از اجزاي  •

ممكن است در  ،)مانند عدم نصب فيوزهاي محافظ(نصب نامناسب  يها روش
آتش سوزي  هب احتماًالمنفي گذاشته شود و  ريتأثعملكرد لوازم الكترونيكي 

 .يا تصادف منجر شود
 

 يقطعات اصل
ميتسوبيشي موتورز تا جايي پيش رفته است كه خودروي تراز اول را با باالترين كيفيت و 

 .قابليت اعتماد ارائه نمايد

از قطعات اصل ميتسوبيشي موتورز استفاده نماييد تا خودروي خود را در حداكثر كارايي 
و در  شوند يماصل بودن قطعات ميتسوبيشي موتورز توسط اين آرم مشخص . قرار دهيد

 .مجاز ميتسوبيشي موتورز قابل دسترس خواهند بود يها تيعاملكليه 
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شده و اطالعات مربوط به روغن موتور استفاده  ي ايمنيها دستورالعمل

 دور ريزي آن

 !هشدار
پوستي از  يها يماريبتماس مداوم و طوالني با آن ممكن است منجر به  •

 .جمله، التهاب و سرطان پوست شود
 طور بهاز تماس با پوست تا حد امكان جلوگيري شود و در صورت تماس  •

 .كامل شسته شود
 .دور نگاه داريدروغن موتور استفاده شده را از دسترس كودكان  •

 

 حفاظت از محيط زيست

از تسهيالت مجاز جمع آوري . باشد يمو خاك غير قانوني  گذرهاب آ ها، چاهآلوده نمودن 
و  ها روغنتسهيالت براي دورريزي  ي كننده نيتأم ها رگاهيتعممانند اماكن و  دپسمان

با مسئوالن محلي براي  ،در صورت شك داشتن. فيلتر هاي مصرف شده استفاده نماييد
 . مشاوره گرفتن در دور ريزي تماس بگيريد

 مصرف شده يها يباطراطالعات دور ريزي 

 

 .خودروي شما حاوي باطري است

 .را با پسماند هاي خانگي عمومي مخلوط نكنيد ها آن

و مطابق با  ،را در نقاط جمع آوري مناسب ها آن لطفًا ها، يباطربراي احيا و بازيافت 
 .ببريد EC/2006/66قوانين ملي و قوانين 

 راتيتأثبه حفظ منابع ارزشمند كمك كرده و از  ها يباطرشما با دور ريزي مناسب اين 
در اثر بي توجهي و دور ريزي نامناسب رخ  همنفي بر سالمتي انسان و محيط زيست ك

 .ديينما يمجلوگيري  دهد يم
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 ) AS&G(سيستم حركت و توقف خودكار 

 يها روش ،اين بند موارد اصلي از سيستم حركت و توقف خودكار از جمله مشخصات
يستم س«براي جزئيات بيشتر رجوع شود به . دهد يمخالصه ارائه  طور بهرا ... عملكرد و 

 . 31-4 ي صفحه ») AS&G(حركت و توقف خودكار 

انتشار گازهاي خروجي را كاهش داده و باعث ) AS&G(سيستم حركت و توقف خودكار 
 .شود يمافزايش كارايي سوخت 

خودكار موتور را بدون استفاده از  طور به) AS&G(سيستم حركت و توقف خودكار 
مانند . كند يمسوئيچ استارت در هنگامي كه خودرو متوقف است روشن و خاموش 

 .هنگامي كه در ترافيك سنگين قرار داريد

 يساز فعال

سيستم حركت و توقف  رديگ يمقرار  "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت در موقعيت 
 .شود يمخودكار فعال  طور به) AS&G(خودكار 

 غير فعال سازي

 »)AS&G(اموشي حركت و توقف خودكار خ«سيستم را با فشردن كليد  ديتوان يم

 .شود يمظاهر  نمايشگر / پس از آن نشانگر. غير فعال كنيد

 

  



 

 

 
15 

 توقف خودكار

 .خودرو را متوقف نماييد .1

 . دقرار دهي) الصخ( "N"اهرم تعويض دنده را در موقعيت  .2

 

 .پدال كالچ را رها كنيد

خودكار خاموش  طور بهظاهر شده و موتور  نمايشگر / نشانگر  .3
 .شود يم
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 حركت خودكار

قرار دارد فشار ) خالص( "N"پدال كالچ را در حالي كه اهرم تعويض دنده در موقعيت 

راه اندازي  خودكار باز طور بهخاموش شده و موتور  نمايشگر /نشانگر .دهيد
 . خواهد شد

 

 مشخصات سيستم

به طوري است كه خود را با نياز هاي ) AS&G(اصول سيستم حركت و توقف خودكار 
به اين صورت كه در شرايطي ). مثال با ميزان انرژي عنوان به( كند يمخودرو سازگار 

 .شود يمخودكار روشن  طور بهو در شرايطي ديگر  شود ينمخاصي موتور روشن 

 .شود يمخودكار روشن  طور بهشرايطي كه موتور 

ي مطبوع براي كاهش دما روشن  هيتهوو  ابدي يمدماي داخلي افزايش  •
 .شود يم

 .مصرف انرژي الكتريكي باال است •

 .شود يممكرر فشرده  طور بهپدال ترمز  •

 .ربر ساعت يا باالت لومتريك 3هنگام حركت در شيب با سرعت  •

 .شود يمسيستم تهويه مطبوع فعال  عهنگامي كه با فشردن كليد تهويه مطبو •

قابل مالحظه اي  طور بهي تهويه مطبوع  شدههنگامي كه دماي پيش تنظيم  •
 .كند يمتغيير 

ي كنترل دما در  درجههنگامي كه تهويه مطبوع در وضعيت خودكار است و  •
براي خودروهاي مجهز به تهويه (سرد تنظيم است /گرم و يا حداكثر/حداكثر

 )مطبوع خودكار

. خودكار روشن شود طور بهموتور ممكن است در شرايطي بجز شرايط گفته شده در باال  
 31-4ي  صفحه )AS&G(توقف خودكار يستم حركت و س«براي جزئيات بيشتر به 

 ».مراجعه كنيد
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 شود ينمدر شرايطي كه موتور خاموش 

 .است گراد يسانتدرجه  3از  تر نييپادماي محيط  •

خودكار و خاموش شدن دوباره در  طور بهپس از روشن شدن مجدد موتور  •
 .ثانيه پس از آن 10مدت 

 .خودكار و بي حركت ماندن خودرو طور بهپس از روشن شدن موتور  •

شكل زير را (قرار داشته باشد  زدا بخاري انتخاب حالت بر موقعيت  درجه •
 )ببينيد

 
ي كنترل  كنندههنگامي كه تهويه مطبوع در حالت خودكار قرار دارد و تنظيم  •

راي خودروهاي مجهز به ب(سرد قرار دارد /و يا حداكثر  مگر/دما در حداكثر
 )خودكارتهويه مطبوع 

 
خودكار  طور بهموتور ممكن است در شرايطي بجز شرايط گفته شده در باال  •

يستم حركت و توقف خودكار س«براي جزئيات بيشتر به . شود خاموش
)AS&G( مراجعه كنيد 31-4ي  صفحه.« 
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 نماي كلي خودرو
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 )راننده ي محدوده( دقيق ابزاركنترل و 

LHD 

 

 

 

 

 

 ،دور بر روي فرمان كليد هاي كنترل از راه
5-46 صفحه ،* ييستم صوتس  

 

، *ی پشت فرماندنده اهرم تعويض
 4-55صفحه 

 

2-3 صفحه ،نشانگرها ي صفحه 7-3 صفحه ،صفحه نشانگر ي دكمه   

3-64 ، صفحهجلو و نورباال هاي چراغ ي دكمه  
3-73صفحه  ،چراغ راهنما ي دسته  
3-76صفحه  ،*مه شكن جلو ي دكمه  
3-77صفحه  ،مه شكن عقب ي دكمه  
3-85، صفحه *شيشه شو چراغ جلو  ي دكمه  

 

71-3 و، صفحهكليد تنظيم سطح چراغ بزرگ جل  

  100-4 ، صفحهكليد كنترل پايداري فعال
37-4 توقف و حركت خودكار، صفحهكليد خاموشي   

33-8 ا، صفحهفيوزه  

3-8 ، صفحهموتور جلو ي محفظهاهرم آزادسازي درب   

75-5 ، صفحه2,0رابط بلوتوث نسخه   
كيسه هواي جلوي  –ايمني سرنشينسيستم 

31-2 ، صفحه)راي صندلي رانندهب(زانو   

11-4 ن، صفحهاهرم تنظيم ارتفاع غربيلك فرما  

راي صندلي ب(كيسه هوا  –ايمني سرنشينسيستم 
31-2 ، صفحه)راننده  
87-3 ق، صفحهكليد بو  

 18-4 ، صفحهسوئيچ استارت

 4-103 ، صفحه*كروز كنترل ي دكمه

 

 برف پاك كن و شيشه شو  كليد
 3-78 ، صفحه
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) هندلي رانندص براي(كيسه هواي جلوي زانو  –سيستم مكمل مهار   
31-2 ، صفحه     18-4 ، صفحهسوئيچ استارت   

 ي محفظهاهرم آزاد سازي درب 
3-8 ، صفحهموتور  

درب صندوق  كردن باز ي دكمه
 1-54 ، صفحهعقب

حركت خودكار -خاموشي توقف ي دكمه
)AS&G*(1-54 ، صفحه 

، )ASC(خاموشي كنترل پايداري فعال  ي دكمه
 4-100 صفحه

، *جلو هاي چراغتنظيم سطح  ي دكمه
 3-71 صفحه

 4-103 ، صفحه*كروز كنترل ي دكمه

 برف پاك كن و شيشه شو  كليد
 3-78 ، صفحه

 3-7 ، صفحهچند اعالني ي صفحه ي دكمه

 3-2نشانگرها، صفحه  ي صفحه
ی پشت دنده اهرم تعويض

4-55، صفحه *فرمان 3-64 ، صفحهجلو و نورباال هاي چراغ ي دكمه   
3-73صفحه  ،چراغ راهنما ي دسته  
3-76صفحه  ،*مه شكن جلو ي دكمه  
3-77صفحه  ،مه شكن عقب ي دكمه  
3-85، صفحه *شيشه شو چراغ جلو  ي دكمه  

 ،كنترل از راه دور بر روي فرمانكليد هاي 
5-46 صفحه ،* ييستم صوتس  

براي (كيسه هوا –سيستم مهار كمكي 
2-31صفحه  ،)صندلي راننده  

87-3 ، صفحهبوق ي دكمه  

5-75 ، صفحه* 2نسخه  ®رابط كاربري بلوتوث  

4-11 ، صفحهاهرم تنظيم ارتفاع چرخ فرمان  
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50-4و  42-4 ،4-50اهرم انتخاب يا تعويض دنده صفحات  5-2 ، صفحهدريچه هوا   

اهرم آزاد سازي درب 
 ، صفحهصندوق عقب

1-54  

4-7 صفحه ،ترمز دستي  

، *سيستم حسگر عقبرو
4-115 صفحه  

5-112 ، صفحه*سوكت لوازم جانبي  

اهرم آزادسازي درب باك 
3 ت، صفحهسوخ  

 5-121 ف، صفحهكنسول ك ي جعبه

2-7 ، صفحه* كن گرمكليد صندلي   

5-109 ، صفحه*جا سيگاري   

 5-125 صفحه ،جا ليواني

 5-119صفحه  ،جعبه داشبورد
 102-5 ي ، صفحهUSBپورت 

راي صندلي ب(كيسه هوا  –سيستم ايمني سرنشين
 31-2 ، صفحه)مسافر جلو

 يكيسه ها ON/OFFكليد 
 مسافر جلو، هواي 

 36-2صفحه 
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اهرم انتخاب يا تعويض دنده، صفحات 
38-4، 50-4  

راي صندلي مسافر ب(كيسه هوا  –ايمني سرنشينسيستم 
31-2صفحه ) جلو  

ON/OFFكليد  كيسه هاي  
36-2مسافر جلو، صفحه   

33-8صفحه  ،فيوزها  

 119-5صفحه  ،جعبه داشبورد
 102-5 ي صفحه*  USBپورت 

7-4صفحه  ،ترمز دستي   

112-5صفحه  ،*سوكت لوازم جانبي 121-5صفحه  ،جعبه كنسول كف   

 ،*كن  گرمكليد صندلي 
7-2صفحه   

109-2 صفحه ،جاسيگاري  

 125-5 صفحه ،جا ليواني

اهرم آزادسازي درب باك 
3 صفحه، سوخت  

2-5 ا، صفحهدريچه هو  
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 پنل مركزي

 

   

 32-5ص * صوتي سيستم 
 صفحه نمايش

 چند منظوره ي ميتسوبيشي* نمايشگر 
 مالك ي جداگانهرجوع شود به دفترچه راهنماي 

 76-3 ، صفحهكليد فالشر خطر
* چراغ هشدار كمربند ايمني جلو 

 16-2ص 

چراغ نشانگر خاموشي 
كيسه هواي سمت 

-2 ، صفحهمسافر جلو
37 

كليد بخار زداي 
عقب  ي پنجره

ودروهاي فرمان خ(
 86-3 ي ، صفحه)پچ

  6-5 ، صفحه*گرم كن 
-5 ، صفحه*تهويه هوا 

 22-5و  13

 111-5 ، صفحه*فندك 
  112-5 ، صفحهسوكت لوازم جانبي

  109-5 ، صفحه*جا سيگاري 
 120-5 ، صفحه*سيني كنسول جلو 

، ) *RCA(سيستم صوتي  ياتصال كمك
 62-5 صفحه

 ي شيشهكليد بخار زداي 
ودروهاي فرمان خ(عقب 

، )RHDسمت راست 
 86-3 ي صفحه

 32-5ص * صوتي سيستم 
 صفحه نمايش

 چند منظوره ي ميتسوبيشي* نمايشگر 
 مالك ي جداگانهرجوع شود به دفترچه راهنماي 

76-3 ، صفحهكليد فالشر خطر ص * چراغ هشدار كمربند ايمني جلو  
 

خاموشي چراغ نشانگر 
كيسه هواي سمت 

، مسافر جلو  
37-2 صفحه  

كليد بخار زداي 
عقب  ي پنجره

ودروهاي فرمان خ(
 86-3 ي ، صفحه)پچ

عقب  ي شيشهكليد بخار زداي 
ودروهاي فرمان سمت خ(

 86-3 ي ، صفحه)RHDراست 

  6-5 صفحه، *گرم كن 
-5 ، صفحه*تهويه هوا 

 22-5و  13

) RCA(سيستم صوتي  ياتصال كمك
، كنسول جلو ي جعبه 62-5 ، صفحه*

120-5 صفحه  

  111-5 ، صفحه*جا سيگاري 
112-5 ، صفحه*سوكت لوازم جانبي   
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 73-8و  46-8 ،115-5صفحه * و اتاق جلو مطالعه هاي چراغ

 72-1صفحه * كليد دريچه سقفي 

 70-1 ي صفحه، كليد قفل

كنترل شيشه  ي دكمه
قفل مركزي درب  ي دكمه 68-1 ، صفحهبرقي

 47-1 ، صفحه*

دكمه كنترل از راه دور 
 ي ل، صفحهآينه هاي بغ

4-14 

 12-4صفحه  ،آينه ديد عقب داخلي

  107-5فحه ص ،جلو گير آفتاب
 107-5فحه ص ،آينه شخصي جلو

 

 12-5صفحه  ،)جلو هاي صندليراي ب( ليواني جا

 4-2صفحه ، جلو هاي صندلي

 كيسه هواي جانبي – ايمني سرنشينسيستم 

 10-2صفحه محافظ سر،  ۳۱-2صفحه ، ) *وجل هاي صندليراي ب( 

، )جلو هاي صندليبراي (قابل تنظيم كمربند ايمني  ي گيره
 16-2 صفحه
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 73-8و  46-8 ،115-5 ، صفحه*و اتاق جلو مطالعه هاي چراغ

 72-1 ، صفحه*كليد دريچه سقفي 

، كليد قفل
 70-1 ي صفحه

، كنترل شيشه برقي ي دكمه
 68-1 صفحه

 12-4 ، صفحهآينه ديد عقب داخلي

 ل،دكمه كنترل از راه دور آينه هاي بغ
   

  107-5 ، صفحهجلو گير آفتاب
 107-5 ، صفحهآينه شخصي جلو

 

 12-5صفحه ) جلو هاي صندليراي ب( ليواني جا

 4-2 ، صفحهجلو هاي صندلي

 31-2صفحه  ) *وجل هاي صندليراي ب(كيسه هواي جانبي  –سيستم مهار كمكي 
 10-2 ، صفحهمحافظ سر

 هاي صندليبراي (قابل تنظيم كمربند ايمني  ي گيره
  16-2 ، صفحه)جلو
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 فضاي داخل

 

   

 9-2 ، صفحهصندلي ي دسته

-2 ، صفحهكودك ي كنندهگيره هاي سيستم مهار 
27 

 126-5 ي ، صفحه)براي صندلي عقب(ليوان  ي نگه دارنده

 

 ۸-2 ب، صفحهصندلي عق

 127-5 ، صفحهدستگيره سقفي

 128-5 ، صفحه*قالب آويز كت 

 31-2 ، صفحه*كيسه هاي پرده اي–سيستم مهار كمكي 

 75-8و  46-8 ،116-5 ، صفحه*چراغ سقفي عقب اتاق 
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 9-2 ، صفحهصندلي ي دسته

 126-5 ي ، صفحه)براي صندلي عقب(ليوان  ي نگه دارنده 27-2 ، صفحهكودك ي كنندهگيره هاي سيستم مهار 

 

 8-2 ب، صفحهصندلي عق

 127-5 ، صفحهدستگيره سقفي

 128-5 ، صفحه*قالب آويز كت 

 31-2 ، صفحه*كيسه هاي پرده اي–سيستم مهار كمكي 

 75-8و  46-8 ،116-5 ، صفحه*چراغ سقفي عقب اتاق 
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 ي صندوق عقب محفظه

 

  

 76-8، 46-8 ، صفحهچراغ محفظه صندوق عقب

 25-6 ، صفحهچرخ زاپاس

مخزن مايع كنترلي 
AWC، 13-8 ي صفحه 

 11-6 ت، صفحهابزارآال 12-6 صفحه ،جك
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 )ه استثناي خودروهاي داراي چرخ زاپاسب(ي صندوق عقب  محفظه

 

  

 76-8 ،46-8 ي ، صفحهصندوق عقب ي محفظهچراغ  13-6صفحه  ،كيت لوازم تعمير چرخ

 11-6 ي، صفحهقالب يدك كش

 12-6صفحه  ،جك
ق، اثاث كف صندو ي جعبه 12-6 صفحه ك،ج ي ميله

 11-6 صفحه خ،چر ي مهرهآچار  124-5 صفحه

 ،AWCمخزن مايع كنترلي 
 13-8 ي صفحه
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 )جلو(بيرون خودرو 

 

  

 72-1 ، صفحه* گير آفتاب 14-4 ، صفحهآينه هاي بغل بيروني

 78-3 ، صفحهجلوبرف پاك كن شيشه 

 3-8 ، صفحهموتور ي محفظهدرب 

 45-1 ، صفحهقفل كردن و باز كردن
 6-1 ، صفحهسيستم ورود بدون سوئيچ

 12-1 ، صفحه*سيستم عملكرد بدون سوئيچ

، راهنماي جانبي هاي چراغ
 45-8و  73-3 صفحه

 

، 73-3 ي ، صفحهراهنماي جلو هاي چراغ
 58-8و  8-45

 3 ت، صفحهدرب باك سوخ

 

، 64-3صفحه  ،موقعيت هاي چراغ
 54-8و  8-45

 نور پايين  ،جلو هاي چراغ
 47-8 ،45-8، 64-3 ، صفحه

 49-45،8-8، 64-3 هصفح ،جلو، نور باال هاي چراغ

 
-8، 73-3 ي ، صفحهراهنماي جلو هاي چراغ

 58-8و  45
های موقعيت، صفحه  چراغ

 ۵۴-۸و  ۸-۴۵، ۳-۶۴

 باال /های جلو، نور پايين چراغ
 ۵۱-۸، ۴۵-۸، ۶۴-۳، صفحه 

، 45-8، 74-۳صفحه  ،) AFS ،يستم روشنايي سازگار جلوس(چراغ خم شونده 
 

 جلوي پر نورهاي  به استثناي نوع چراغ

 64-60،8-45،8-8، 76-3 ، صفحه*مه شكن جلو  هاي چراغ

 هاي جلوي پر نور نوع چراغ
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 )عقب(بيرون خودرو 

 

  

۷۴-5صفحه  ،آنتن  
122-4 ي صفحه ،*نصب باربند  هاي قالب  

*دوربين ديد عقب  
118-4صفحه   

 

 ،درب صندوق عقب
54-1صفحه   

22-8 ها الستيكفشار باد   
  23-6 ها، صفحه الستيكتعويض 
  25-8 ها، صفحه الستيكچرخش 
36-6 ، صفحه) *ققالپا( ها چرخپوشش   
27-8صفحه  ها چرخزنجير   

پالك هاي چراغ  
-8و  45-8، 64-3 ي ، صفحه

72 

 
*درب صندوق عقب كن باز ي دكمه  

18-1 ، صفحه  

 

*حسگر عقب و كنار  هاي موقعيت  
112-4 ، صفحه  

 

68-8 ،45-8 ، صفحهدنده عقب هاي چراغ  
68-8و  45-8، 77-3 ، صفحه)فقط در سمت راننده(چراغ مه شكن عقب   

 

68-8 و 45-8، 64-3 موقعيت عقب، صفحه هاي چراغ  
 

68-8و  45-8، 64-3 ، صفحهموقعيت عقبترمز و  هاي چراغ  

 

 چراغ ترمز قسمت باال 

 ۴۵-8 ، صفحه

68-8و  45-8، 73-3صفحه  ب،راهنماي عق هاي چراغ  
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 فصل اول

 قفل كردن و باز كردن قفل
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 ها چيسوئ
 1نوع 

 .كند يمرا باز  ها قفل ي همهاين سوئيچ 

 
 سوئيچ ايموبياليزر الكترونيك .1

 برچسب شماره سوئيچ .2

  2نوع 

 .كند يمرا قفل  ها درب ي همهسوئيچ 
 

 
 

 )با ايموبياليزر الكترونيكي(سوئيچ هوشمند  .1

 برچسب شماره سوئيچ .2
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 3نوع 

 .كند يمعمل  ها قفل ي همهسوئيچ اضطراري براي 

 
با ايموبياليزر الكترونيك و كاربرد سيستم ورود بدون ( دسوئيچ هوشمن .1

 )سوئيچ

 سوئيچ اضطراري .2

 برچسب شماره سوئيچ .3

هنگام حمل سوئيچ در كيف دقت كنيد كه دكمه هاي روي سوئيچ اشتباها 
 .نشوند فشرده

 : توجه

 .سوئيچ بر روي برچسب نشان داده شده در شكل نمايش داده شده است ي شماره •

مختلفي  يها مكانشماره سوئيچ را ياد داشت كرده و سوئيچ و شماره سوئيچ را در  
 .سفارش دهيد را آننگهداري نماييد تا در مواقع مفقودي سوئيچ اصلي، بتوانيد 

 لطفًا. باشد يمسوئيچ يك دستگاه دقيق الكترونيك با يك فرستنده سيگنال داخلي  •
 :راريموت . جهت جلوگيري از بروز مشكل به نكات زير توجه كنيد

o  در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار ندهيد، براي مثال روي داشبورد. 

o باز ننموده و در اجزاي آن را اضافه يا كم نكنيد. 

o  در معرض ضربه شديد قرار ندهيدخم نكرده و 

o در معرض تماس با آب قرار ندهيد 

o  ديدار نگهاز حلقه هاي جاسوئيچي دور 

o  و ساير تجهيزاتي كه  ها ونيزيتلوكامپيوترهاي شخصي،  ،صوتي يها ستميساز
 .دور نگه داريد كنند يمميدان مغناطيسي توليد 

o  يها يگوشمانند  كنند يماز وسايلي كه امواج قوي الكترومغناطيسي توليد 
) ثل تجهيزات پزشكيم(همراه، دستگاه هاي بي سيم و تجهيزات فركانس باال 

 .دور نگه داريد

o  تميز نكنيد را آنبا تميزكننده هاي اولتراسونيك و تجهيزات مشابه 

o در معرض دماي باال و رطوبت شديد قرار ندهيد را آن. 

ثبت شده در واحد كنترلي موتور طوري طراحي شده است كه در صورتي كه كد  •
براي جزئيات بيشتر . ايموبياليزر و كد سوئيچ با هم مطابقت نداشته باشند، روشن نشود

 .راجعه نماييدم »كايموبياليزر الكتروني«و نحوه استفاده سوئيچ به بخش 

  

 !هشدار
از دكمه هاي سوئيچ را درون هواپيما  كي چيه ،پروازهاهنگام حمل سوئيچ در  •

امواج ساطع شده توسط  ،اگر درون هواپيما دكمه اي فشرده شود. فشار ندهيد
 .منفي بگذارد ريتأثبه شدت بر روي عملكرد پرواز هواپيما  تواند يمسوئيچ 
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 )سيستم استارت ضد سرقت(ايموبياليزر الكترونيك 
 }سوئيچ براي خودروهاي مجهز به سيستم عملكرد بدون{

سيستم «براي اطالع از عملكرد خودروهاي مجهز به سيستم عملكرد بدون سوئيچ به 
 ي صفحهدر  »)يستم استارت ضد سرقتس(ايموبياليزر الكترونيك : عملكرد بدون سوئيچ 

 .مراجعه نماييد 1-19

 }به استثناء خودروهاي مجهز به سيستم عملكرد بدون سوئيچ {

احتمال سرقت خودرو طراحي شده  ي مالحظهايموبياليزر الكترونيك براي كاهش قابل 
ضد سرقت نمودن خودرو در هنگامي است كه تالش براي  ،هدف اين سيستم. است

 »هثبت شد«تالش براي استارت معتبر تنها توسط سوئيچ . استارت نا معتبر مشاهده شود
 .رديگ يمسيستم ايموبياليزر انجام  ي
 

 :جهتو

كد ثبت شده را از سوئيچ ثبت شده دريافت  تواند ينمدر موارد زير خودرو  •
 :كند و موتور روشن نخواهد شد

o  و اشياء  فلزهاجاسوئيچي و يا ديگر  ي حلقههنگامي كه سوئيچ با
 ) Aوع ن( كند يممغناطيسي تماس پيدا 

o  كند يمسوئيچ با فلزي از سوئيچ ديگر تماس پيدا  ي دستههنگامي كه 
 )Bوع ن(

o  كند يمايموبياليزر ديگر تماس پيدا  يها چيسوئهنگامي كه سوئيچ به 
 ) Cوع ن(

سپس اقدام به . اشيا و يا سوئيچ اضافي را از سوئيچ خودرو جدا كنيد ،در موارد مشابه
كه با عامليت  شود يماگر موتور باز هم روشن نشد پيشنهاد . روشن نمودن موتور نماييد

 .تماس حاصل نماييد رزميتسوبيشي موتومجاز 
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 :توجه

بالفاصله يك سوئيچ جديد را از عامليت مجاز  ،اگر سوئيچ خود را گم كرديد •

براي دريافت سوئيچ جايگزين يا . دريافت كنيد ميتسوبيشي موتورز

ميتسوبيشي باقيمانده را به عامليت مجاز  يها چيسوئزاپاس، خودرو و ساير 

در واحد كنترلي ايموبياليزر ثبت  مجددًابايد  ها چيسوئكليه . ببريد موتورز

 .سوئيچ متفاوت را در خود ثبت نمايد 8تا  تواند يمايموبياليزر . شوند

 !احتياط
 تواند يماين كار . هيچ تغييرات يا اضافاتي بر سيستم ايموبياليزر اعمال نكنيد •

 .منجر به خرابي ايموبياليزر شود
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 سيستم ورود بدون سوئيچ
باز شده و يا درب  لقفل يا از قف ها دربكنترل از راه دور را فشار بدهيد تا  چيسوئ

 .صندوق عقب باز شود
 .دهمچنين امكان باز و جمع كردن آينه هاي بيروني نيز وجود دار

 )هجمع كننده آين ي دكمهبراي خودروهاي مجهز به (

 
 قفل كردن ي دكمه .1

 باز كردن ي دكمه .2

 بازكن الكتريك درب صندوق عقب  هدكم .3

 قفل كردن

 بار كيراهنما  يها چراغقفل شده و  ها دربتمام . را فشار بدهيد) LOCK )1 ي دكمه
 .روشن خواهند شد

 :توجه

 LOCK )1 (2 ي دكمهفشردن  ،براي خودرويي كه سيستم قفل ايمني دارد •
نظيم ت«جوع شود به ر(. كند يمبار پي در پي سيستم قفل ايمني را فعال 

 ) 50-1 ي صفحهدر  »سيستم

 براي باز كردن قفل

چراغ  هاگر دكم. شود يمباز  ها دربقفل تمام . فشار بدهيد ار) UNLOCK )2سوئيچ 
به استثناء خودرو با (چراغ عقبي  هبود و يا دكم »درب«وضعيت سقفي جلو بر روي 

در همان زمان قرار داشت، چراغ سقفي براي در موقعيت مياني ) دريچه سقفي
 .شوند يمراهنما دوبار روشن  يها چراغثانيه روشن مانده و  15 بًايتقر

 .ثانيه روشن ماندن تنظيم شوند 30براي  توانند يم عقبو  جلو موقعيت يها چراغ
 .رجوع شود 69-3در صفحه  »چراغ خوش آمد گويي: نترل و ابزار ك«به 

 : توجه

قفل مركزي درب، كاربرد قفل بازكن در  هوهاي مجهز به دكمبراي خودر .1
 بار كي) UNLOCK )2 ي دكمهطوري تنظيم شود كه هنگامي كه  تواند يم

 .، تنها درب راننده را از قفل در بياوردشود يمفشرده 

 .رجوع شود 9-1 ي صفحهدر  »نكاربرد قفل بازك متنظي«به 
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 بازكردن درب صندوق عقب
ثانيه فشار بدهيد  5را دو بار در طي ) 3(الكتريك صندوق عقب درب  هدكم

 ،درب صندوق عقب بايد پس از باز نمودن آن. تا درب صندوق عقب باز شود
 .طور دستي بسته شودب

 : توجه
 :كنترل از راه دور در شرايط زير عمل نخواهد كرد چيسوئ .1

o  استارت باقي مانده است چيسوئسوئيچ در مغزي 
o  كند يمنها كاربرد قفل باز كن عمل ت(در باز يا نيمه باز است ( 

 .شود يم نروش شود يمفشرده  ههر بار كه دكم) 4(چراغ نشانگر  .2
 ،جمع كن آينه، آينه هاي بغل ديد عقب هبراي خودروهاي مجهز به دكم .3

هاي كنترل از راه دور  ههنگامي كه كليه درها قفل يا باز هستند توسط دكم
 . شوند يمبطور خودكار جمع و باز  چد بدون سوئيسيستم ورو

مراجعه  14-4 ي صفحهدر  »بيروني يآينه ها: ستارت زدن و رانندگيا«به 
 .شود

ثانيه هيچ دري باز  30فشرده شود و طي زمان ) UNLOCK )2 ي دكمهاگر  .4
 .دوباره قفل خواهند شد ها درب: نشد

 :امكان تغييرات كاربرد به ترتيب زير وجود دارد .5
تماس  ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفاًبراي اطالعات بيشتر 

 .بگيريد
o  ي دكمهزمان ميان فشردن UNLOCK )2 ( تا قفل شدن

 .تغيير كند تواند يمخودكار 
o  اروشن شدن چراغ راهنم(فعال سازي كاربرد تاييد عملكرد( 

 يا حين از قفل باز كردن  نتنها در حين قفل كرد

o  درها را توسط  شدن بازفل شدن يا از قفل ق(كاربرد تاييد
 .غير فعال شود تواند يم) دهد يمراهنما را نشان  يها چراغ

o  روشن و  ،راهنما توسط كاربرد تاييد يها چراغتعداد دفعاتي كه
 .تغيير داد توان يمرا  شوند يمخاموش 

 عملكرد سيستم قفل ايمني

براي خودروي داراي سيستم قفل ايمني، امكان تنظيم سيستم قفل ايمني با استفاده از  
 . از راه دور وجود دارد ي كنندهكنترل 

 )رجوع شود 50-1 ي صفحهدر  »سيستم قفل ايمني«به (
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 )آينه ي كنندهجمع  ي دكمهودروهاي مجهز به خ(عملكرد آينه هاي بيروني 

 

 تا كردن

را  LOCK ديكل ،)LOCK )1 ي دكمهثانيه پس از قفل كردن درب خودرو توسط  30طي 
 .دو بار سريع فشار بدهيد تا آينه هاي بيروني تا شوند

 بازكردن 

 ي دكمه ،)UNLOCK)2 ي دكمهتوسط  ها درب لثانيه پس از بازكردن قف 30طي 
UNLOCK دو بار سريع فشار بدهيد تا آينه هاي بيروني بار ديگر در موقعيت باز شده  را
 .قرار بگيرند

مطابق حالت فوق  ديخواه يماگر . اند نشدهبراي كاركرد باال تنظيم  ابتدًاآينه هاي بيروني 
را طوري تنظيم كنيد كه پس از قفل شدن يا باز شدن درها با  ها آنعمل كنند، بايد 

 .جمع و يا باز نشوند ،يستم ورود بدون سوئيچاستفاده از س
 .14-4در صفحه  »يآينه هاي بيرون: ستارت زدن و رانندگي ا«رجوع شود به 

 .مشاوره نماييد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفاًبراي جزئيات بيشتر، 

 : توجه

كنترل از راه دور در شرايط  چيسوئبا استفاده از  توانند ينمآينه هاي بيروني  .1
 :زير جمع يا باز شوند

o سوئيچ در مغزي سوئيچ استارت باقي مانده است 

o درب خودرو باز يا نيمه باز است 

 حال نيابا . كند يممتري خودرو كار  4 ي فاصلهكنترل از راه دور در  چيسوئ .2
تلويزيون باشد /يا ايستگاه پخش راديو  ،اگر خودرو نزديك يك نيروگاه برق

 .تغيير خواهد كرد ركنترل از راه دو چيسوئعملكرد  ي محدوده

 :باطري ممكن است ضعيف شده باشد ،اگر هر يك از مشكالت زير رخ دهند .3

o درست اطراف خودرو بكار  ي محدودهكنترل از راه دور در  چيسوئ
 .باز شدن پاسخ نداده باشند/به قفل ها دربرفته باشد ولي 

o درب صندوق عقب قادر به باز شدن نباشد. 

o  كم نور شده باشد يا روشن نشود) 4( دهنده نشانچراغ. 

 . مشورت شود ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفًابراي اطالعات بيشتر 

كنترل از راه  چيسوئجاگذاري باطري  ي نحوه« ه، بديكن يماگر خودتان باطري را تعويض 
 .مراجعه نماييد 9-1 ي صفحهدر  »دور

با عامليت  لطفاًكنترل از راه دور داريد،  چيسوئاضافه نمودن يك  داگر قص .4

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورزمجاز 

 .اند استفادهكنترل از راه دور براي خودروي شما قابل  8حداكثر 
براي  لطفًاكنترل از راه دور شما گم شده يا خراب شده است،  چيسوئاگر   .5

ميتسوبيشي كنترل از راه دور با عامليت مجاز  چيسوئجايگزيني يك 

   .تماس بگيريد موتورز
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قفل مركزي  هودروهاي مجهز به دكمخ(تنظيمات كاربرد قفل باز كن درب 

 )ها درب

 .در دو حالت زير تنظيم شوند توانند يمكاربرد قفل باز كن درب 
شرايط عملكرد قفل  ،، يك صداي بوقشود يمتنظيم  بهر بار كه كاربرد قفل باز كن در

 .دهد يمدرب را اطالع  نباز ك

تعداد دفعات شنيده شدن صداي 
 بوق

 وضعيت

از قفل خارج  ها دربكليه  يك بار
 اند شده

تنها قفل درب راننده باز شده  دو بار
 است

 را از مغزي سوئيچ استارت خارج كنيدسوئيچ  .1

و درب  ،»خاموش قرار دهيد«جلو و نورباال را در حالت  يها چراغمجموعه  .2
 .سمت راننده را باز بگذاريد

 UNLOCK ي دكمهثانيه فشار داده و  10تا  4را براي ) LOCK  )1 ي دكمه .3

 .فشار دهيد يزمان بازه اين طول را در) 2( 

ثانيه از زمان  10در طي  به ترتيبرا  UNLOCKو  LOCKهاي  هدكم .4
 .فشار بدهيد 3در مرحله  LOCK ي دكمهفشردن 

 دستورالعمل براي جايگذاري باطري سوئيچ كنترل از راه دور

قبل از جايگذاري باطري، با لمس كردن يك فلز متصل به زمين،  .1
 .ساكن را از بدن خود خارج كنيد ي تهيسيالكتر

 .جدا كنيد راز راه دورا از سوئيچ كنترل ) A(پيچ  .2
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به شما قرار دارد، نوك يك پيچ گوشتي كه سر آن رو در حالي كه آرم ميتسوبيشي . 3
سوئيچ كنترل از راه دور نموده و  ي بدنهبا پارچه پوشانده شده است را درون شكاف قاب 

 .بدنه را باز كنيد

 
 :توجه

ميتسوبيشي رو به شما حتماً در حالتي دستورالعمل را اجرا كنيد كه عالمت  •
ها از روي سوئيچ كنترل در غير اينصورت امكان دارد كليد. قرار داشته باشد

 .از راه دور از جاي خود درآيند

. ي كنترل از راه دور را از پوشش بدنه كنترل از راه دور جدا كنيد فرستنده •
كنترل از راه دور را با استفاده از روش گفته شده در  ي فرستنده سسپ

 .باز كنيد 3مرحله 

 
 .باطري كهنه را خارج كنيد. 5
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 رو به پايين است نصب كنيد) B(+سمت  هباطري جديد را در حالي ك. 6
 

 
 كنترل از راه دور را محكم ببنديد ي فرستنده. 7
كنترل از راه دور را در قاب سوئيچ كنترل از راه دور جا بزنيد، سپس به  ي فرستنده. 8

 .خوبي قاب سوئيچ كنترل از راه دور را ببنديد
 .را دو باره ببنديد 2خارج شده در مرحله ) A(پيچ . 9

 .سيستم ورود بدون سوئيچ را چك كنيد تا از عملكرد آن مطمئن شويد. 10
 

 : توجه

 .باطري جايگزين را از هر فروشگاه لوازم الكتريكي تهيه كنيد ديتوان يم •

در صورت تمايل، باطري را براي  تواند يم ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز  •

 .شما تعويض نمايد

 

 !احتياط
و  ، مواظب باشيد كه آب، گردشود يمهنگامي كه قاب سوئيچ كنترل از راه دور باز  •

 .لمس نكنيد را آنهمچنين اجزاي داخلي . وارد آن نشود... خاك و 
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 سيستم عملكرد بدون سوئيچ
درب صندوق عقب  درها،سيستم عملكرد بدون سوئيچ امكان قفل كردن و قفل باز كردن 

 .دهد يمو روشن كردن موتور را تنها با حمل سوئيچ هوشمند به شما 
سوئيچ كنترل از راه دور سيستم ورود بدون سوئيچ  عنوان به تواند يمسوئيچ هوشمند 

 .نيز مورد استفاده قرار بگيرد
 .41-1صفحه  »سيستم ورود بدون سوئيچ: يستم عملكرد بدون سوئيچس«رجوع شود به 

اين سوئيچ براي قفل كردن و از . راننده بايد همواره سوئيچ هوشمند را همراه داشته باشد
وق عقب و روشن كردن موتور الزامي است لذا همواره ، درب صندها دربقفل درآوردن 

قبل از قفل كردن و ترك نمودن خودرو از به همراه داشتن سوئيچ هوشمند اطمينان 
 .حاصل كنيد

 

 !هشدار
نبايد  يقلبي عروق دفيبريالتورقلبي يا ايمپلنت  ساز ضرباناشخاصي داراي  •

امواج راديويي . گيرندقرار ب) B(يا داخلي ) A(نزديك فرستنده هاي خارجي 
قلبي يا  ساز ضربانبر  توانند يم چسيستم عملكرد بدون سوئي ي استفادهمورد 

 . منفي بگذارند ريتأثبه شدت  يعروق-قلبي دفيبريالتورايمپلنت 
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 !هشدار
قلبي  ساز ضربانهنگام استفاده از وسايل پزشكي درماني الكترونيكي جداي از  •

وسايل الكتريكي  ي سازندهقبًال با  ،يعروق-قلبي دفيبريالتوريا ايمپلنت 
امواج راديويي بر اين وسايل آگاه  راتيتأثپزشكي مربوطه تماس بگيريد تا از 

 ريتأثامواج راديويي بر روي عملكرد وسايل پزشكي الكترونيكي . شويد
 .گذارند يم

 
سيستم عملكرد بدون سوئيچ را به راه هاي زير محدود هاي ممكن عملكرد ديتوان يمشما 

سيستم ورود بدون سوئيچ  عنوان به تواند يميستم عملكرد بدون سوئيچ س(. نماييد

 .مشورت نماييد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفًا )داستفاده شو

o عملكرد روشن نمودن موتور را محدود كنيد ديتوان يم 

o  غير فعال شود تواند يمسيستم عملكرد بدون سوئيچ. 
 رند،يگ يمهنگامي كه عملكردهاي سيستم عملكرد بدون سوئيچ تحت ويرايش قرار 

 :كند يمفرستنده به اين صورت عمل 
o  كند يمو درب صندوق عقب را باز  كند يمرا قفل و باز  ها دربتنها :

 فرستنده داخلي و خارجي

o  فرستنده داخلي:  كند يمتنها موتور را روشن 

 : توجه

در . كند يمالكترومغناطيسي استفاده  ي شدهسوئيچ هوشمند از امواج فوق ضعيف  •
موارد زير، سيستم عملكرد بدون سوئيچ ممكن است به خوبي عمل نكرده و ناپايدار 

 :باشد

o  در نزديكي  كند يمهنگامي كه تجهيزي كه امواج راديويي قوي از خود ساطع
 .تلويزيون و يا فرودگاه/نيروگاه برق، ايستگاه پخش راديو: باشد، مانند 

o  سيستم عملكرد بدون سوئيچ به همراه وسايل ارتباطي ديگر نظير تلفن همراه و
الكترونيك مثل كامپيوتر شخصي حمل  ي لهيوسيا ست راديو و يا به همراه يك 

 .شده است

o  صل شده و يا توسط آن پوشانده شده استفلزي مت يا يشسوئيچ هوشمند به. 

o در نزديكي شما در حال استفاده است چيك سيستم ورود بدون سوئي 

o هنگامي كه باطري سوئيچ هوشمند، ضعيف شده است. 

o  يا نويز قوي قرار دارد يهنگامي كه سوئيچ هوشمند در محلي با امواج راديوي. 

 .در چنين شرايطي از سوئيچ اضطراري استفاده شود
 ي صفحهدر  »مل بدون استفاده از كاربرد عملكرد بدون سوئيچع«به 
 .مراجعه كنيد 1-30

 ييها گناليساز آنجا كه سوئيچ هوشمند براي ارتباط با فرستنده هاي درون خودرو  •
بطور  ،بدون توجه به مقدار استفاده از سوئيچ هوشمند ن، باطري آكند يمدريافت 

. باشد يمسال  3تا  1از  هعمر باطري بسته به شرايط استفاد .شود يممداوم فرسوده 

 ميتسوبيشي موتورزتوسط عامليت مجاز  را آنهنگامي كه باطري فرسوده شد 
 .تعويض نماييد

دريافت امواج  كند، يمسوئيچ هوشمند بطور پيوسته سيگنال دريافت  هاز آنجا ك •
سوئيچ را در كنار . گذاردب ريتأثبر روي فرسودگي باطري  تواند يمراديويي قوي 

   .تلويزيون، كامپيوتر شخصي يا ديگر وسايل الكترونيك قرار ندهيد
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 عملكردي سيستم عملكرد بدون سوئيچ ي محدوده

عملكردي سيستم عملكرد  ي محدوده، به ديكن يماگر سوئيچ هوشمند را با خود حمل 
باز  هيا دكم وجل سرنشيندرب  LOCK  /UNLOCK هبدون سوئيچ وارد شده و دكم

 .شود يمكردن درب صندوق عقب را فشار دهيد، كد شناسايي سوئيچ شما تاييد 
 ديتوان يمدر صورتي كه كد شناسايي سوئيچ هوشمند با خودرو مطابقت داشته باشد تنها 

، باز كردن درب صندوق عقب و روشن كردن موتور ها دربباز كردن /اقدام به قفل 
 .دنمايي

 
 :توجه

اگر باطري سوئيچ هوشمند فرسوده شده و يا امواج الكترومغناطيس قوي و يا  •
شده و  تر كوچكعملكردي ممكن است  ي محدودهنويز وجود داشت باشد، 

 .عملكرد آن ناپايدار شود

و باز كردن درب  ها دربي قفل كردن و باز كردن اعملكردي بر ي محدوده

 صندوق عقب

 يها درب LOCK /UNLOCKهاي  هسانتيمتر از دكم 70 عملكردي حدود ي محدوده
 .باشد يم وجل سرنشينراننده و 

 
 

 راستاي روبه جلو*: 

 عملكردي ي محدوده: 
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 : توجه

قفل كردن و باز كردن قفل تنها هنگامي ميسر است كه اقدام به باز و بسته  •
در حالي انجام شود كه سوئيچ هوشمند تشخيص داده شده  ها دربكردن 

 .باشد

جلو يا درب صندوق عقب نزديك  ي شهيشاگر بيش از حد به درب جلو و  •
 .ملكرد ممكن است مختل شودع ،شده باشيد

/  LOCK ي دكمهسانتيمتري از  70 ي فاصلهحتي اگر سوئيچ هوشمند در  •
UNLOCK  باشد، در حالتي كه سوئيچ نزديك  وجل سرنشيندرب راننده و

 .سيستم عمل نخواهد نمودزمين بوده و يا خيلي باال باشد 

عملكردي باشد، حتي شخصي كه سوئيچ را  ي محدودهاگر سوئيچ هوشمند در  •
و بازكردن درب  ها درباقدام به قفل يا بازكردن  تواند يمنيز  كند ينمحمل 

 .دنماي بيا صندوق عق ها درببازكن  يها چيسوئصندوق عقب با اقدام بر روي 

 ازي موتورعملكردي براي راه اند ي محدوده

 .باشد يم اتاق خودرو عملكردي، فضاي داخلي ي محدوده

 
 در راستاي رو به جلو*: 

 عملكرد ي محدوده: 
 

 :توجه

در باالي  د،ابزاري مثل جعبه داشبور ي جعبهسوئيچ هوشمند اگر درون  •
، يا در محفظه صندوق عقب ها دربكنسول مياني داشبورد، فضاي ابزار روي 

عملكرد باشد، قادر به روشن كردن موتور  ي محدودهباشد، حتي اگر در 
 .نخواهد بود

حتي اگر سوئيچ خارج از خودرو  ،شيشه در خيلي نزديك باشيد ااگر به در و ي •
 .روشن شود تواند يمباشد، موتور 
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 عملكرد با استفاده از كاربري عملكرد بدون سوئيچ

 ها دربقفل كردن 

درب  LOCK  /UNLOCK ي دكمهاگر  ديكن يمهنگامي كه سوئيچ هوشمند را حمل 
. شوند يمقفل  ها درب ،عملكرد فشار بدهيد ي محدودهرا در ) A(جلو  سرنشينراننده يا 

 .شود يمروشن خاموش  بار كيچراغ راهنما 
-1 ي صفحهدر : مركزي ب، قفل درها درب: فل كردن و از قفل در آوردنق«همچنين به 

 ».مراجعه نماييد 47-1و  45

 

 :توجه

 ها دربآينه، هنگامي كه كليه  ي كنندهجمع  هبراي خودروهاي مجهز به دكم •
، آينه هاي بيروني بطور اند شدهتوسط كاربرد عملكرد بدون سوئيچ قفل 

 "آينه هاي بيروني: شروع به رانندگي "رجوع شود به . شوند يمخودكار جمع 
 . 14-4 ي صفحه

 LOCK ي دكمهبراي خودرويي كه سيستم قفل ايمني دارد، فشردن  •
/UNLOCK  جلو  سرنشيندرب راننده و)A (فعالباعث  يدو بار بطور متوال 

در صفحه  »نظيم سيستمت« هجوع شود بر. (شود يمشدن سيستم قفل ايمني 
1-50 ( 

 .كاربري عملكرد بدون سوئيچ تحت شرايط زير عمل نخواهد كرد •

o سوئيچ هوشمند درون خودرو است . 

o باز يا نيمه باز هستند درها. 

o  دقرار ندار »قفل«سوئيچ استارت بر روي وضعيت. 

o سوئيچ اضطراري درون مغزي سوئيچ استارت است. 
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 ها دربباز كردن قفل 

درب  LOCK  /UNLOCK ي دكمه، اگر ديكن يمهنگامي كه سوئيچ هوشمند را حمل 
باز  ها دربعملكرد فشار بدهيد، قفل تمام  ي محدودهجلو را در  سرنشينراننده يا 

چراغ سقفي  ي دكمهو يا  »ربد«چراغ سقفي جلو بر روي حالت  ي دكمهاگر . شود يم
بطور همزمان بر روي حالت مياني ) ه استثناء خودرو هاي داراي دريچه سقفيب(عقب 

 يها چراغ. ثانيه روشن خواهد ماند 15قرار داشته باشد، چراغ سقفي براي  
 .راهنما دو بار خاموش روشن خواهند شد

جلو فشرده شود و هيچ دري  سرنشيندرب راننده يا  LOCK /UNLOCK ي دكمهاگر 
فل كردن و ق«رجوع شود به . ثانيه باز نشود، عمل قفل دوباره رخ خواهد داد 30تا 

  47-1و  45-1در صفحه هاي  »درب مركزي يها قفل، ها درب: قفلبازكردن 

 

 :توجه

هنگامي كه قفل تمام  ،آينه ي كنندهجمع  ي دكمهبراي خودرو هاي مجهز به  •
توسط كاربري عملكرد بدون سوئيچ باز است، آينه هاي بيروني بطور  ها درب

 .خودكار باز خواهند شد

-4 ي صفحهدر  »آينه هاي بيروني :ستارت زدن و رانندگيا«رجوع شود به 
14 . 

كاربري عملكرد بدون  ،مركزي درب قفل ي دكمهبراي خودروهاي مجهز به  •
 LOCK /UNLOCK ي دكمهسوئيچ طوري تنظيم شده است كه هنگامي كه 

رجوع . كند يمتنها درب خودرو را از قفل خارج  شود يمدرب راننده فشرده 
 .  43-1 ي صفحهدر  »ربنظيم كاربري قفل باز كن دت«شود به 

 :كند ينمكاربري عملكرد بدون سوئيچ تحت شرايط زير عمل  •

o باشد زدرب باز يا نيمه با. 

o  باشدن» قفل«وضعيت سوئيچ استارت بر روي. 

o سوئيچ اضطراري در مغزي سوئيچ استارت قرار داشته باشد 

با  لطفاً. تنظيم شود تواند يمزمان ميان قفل باز كردن و قفل شدن خودكار  •

 .مشورت نماييد ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز 
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 تاييد عمليات هنگام قفل و باز كردن

 :به شكل زير تاييد شود تواند يمعمليات 
وضعيت چراغ سقفي جلو بر روي  ي دكمهبا اين حال، چراغ سقفي تنها هنگامي كه 

در ) به استثناء خودروهاي با دريچه سقفي(چراغ سقفي عقب  ي دكمهاست يا  »درب«
 .قرار داشته باشدروي موقعيت مياني 

 شود يمروشن خاموش  بار كيچراغ راهنما : هنگام قفل كردن
راهنما دوبار  يها چراغروشن شده و  هثاني 15چراغ سقفي براي : هنگام باز شدن قفل

 .شود يمخاموش روشن 
 

 :توجه

براي اطالعات . ويرايش شوند توانند يمشكل گفته شده در زير به  كاربردها •

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفًابيشتر، 

o تنها ) زنند يمراهنما چشمك  يها چراغ(كاربرد تاييد عملكرد  يساز فعال
 .كنند يمدر حين قفل شدن يا باز شدن قفل عمل 

o  راهنما يها چراغشمك زدن چ(كاربرد تاييد عملكرد  يساز فعالغير( 

o  كاربرد تاييد عملكرد يها زدنتغيير تعداد چشمك. 

 باز كردن درب صندوق عقب

عملكرد براي باز كردن درب صندوق عقب  ي محدودهدر حالي كه سوئيچ هوشمند را در 
فشرده و نگاه را تا باز شدن درب صندوق عقب ) A(باز كردن  ي دكمه، ديكن يمحمل 
 .داريد

 .مراجعه نماييد 54-1در صفحه  »رب صندوق عقبد«همچنين به 
 

 
 :توجه

كاربرد عملكرد بدون سوئيچ هنگامي كه درب صندوق عقب باز باشد عمل  •
 .كند ينم
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 )يستم راه اندازي ضد سرقتس(ايموبياليزر الكترونيك 

هدف اين . طراحي شده استايموبياليزر الكترونيك جهت كاهش احتمال سرقت خودرو 
ي غير تالش به راه اندازغيرقابل جابجايي نمودن خودرو است در صورتي كه  مسيست
تالش به راه اندازي معتبر تنها با استفاده از سيستم عملكرد بدون . انجام بگيرد آن معتبر

 ).طبق شرايط خاص( رديگ يمدر سيستم ايموبياليزر انجام  »ثبت شده«سوئيچ 

 :توجه

هوشمند را گم كرديد، در اسرع وقت يك سوئيچ را به عامليت  يها چيسوئاگر  •

 .دهيد شسفار ميتسوبيشي موتورزمجاز 

 يها چيسوئسوئيچ يدكي، خودروي خود و كليه  ي هيتهبراي تعويض و يا 

كليه . ببريد ميتسوبيشي موتورزموجود را با خود به عامليت مجاز 

ايموبياليزر توانايي . موبياليزر ثبت شوندبايد در واحد كنترلي اي ها چيسوئ
 .سوئيچ مختلف را دارد 4ثبت 

 سوئيچ استارت

براي جلوگيري از سرقت، موتور روشن نخواهد شد مگر اينكه سوئيچ 
 )اربرد ايموبياليزر موتورك(. هوشمند ثبت شده مورد استفاده قرار گيرد
موتور را با  ديتوان يم د،يينما يماگر سوئيچ هوشمند را با خود حمل 

 . چرخاندن سوئيچ استارت روشن نماييد
 23-4در صفحات  »راه اندازي موتور: ستارت زدن و رانندگيا«همچنين به 

 .مراجعه نماييد 25-4و 
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 )كليد خاموش(قفل كردن 

 .شود يمفرمان در آن قفل تي كه موقعي

 )كليد روشن(قفل كردن 

، قفل فرمان آزاد شده شود يمهنگامي كه تاييد كد شناسايي درون خودرو مطابقت داده 
 .در مغزي سوئيچ چرخانده شود تواند يمو سوئيچ استارت 

ACC 
 .موتور خاموش است ولي سيستم صوتي و ديگر وسايل الكتريكي قابل عملكرد هستند

 باز

 .عملكرد هستندموتور روشن است و كليه وسايل الكتريكي خودرو قابل 

 راه اندازي

پس از اينكه موتور روشن شد، سوئيچ را رها كنيد و سپس . كند يمموتور استارت عمل  
 .باز خواهد گشت »باز«وضعيت به 

 :توجه

 سوئيچ هوشمند به يك ايموبياليزر الكترونيك مجهز است •

گر داخلي سوئيچ بايد با كد براي روشن كردن موتور، كد شناسايي ارسال
رجوع شود به . ثبت شده در واحد كنترلي ايموبياليزر مطابقت داشته باشد

  ».19-1صفحه ) سيستم راه اندازي ضد سرقت(يموبياليزر الكترونيك ا«

 "ACC"به حالت ) ليد خاموشك( »فلق«هنگام رفتن از حالت 

 .سوئيچ استارت را فشار داده و به آرامي بچرخانيد 

 
 Aفرمان قفل است 
B فرمان آزاد است 

 :توجه

نرفت،  "ACC"به حالت ) ليد خاموشك( »فلق« حالت ازاگر سوئيچ استارت  •
سوئيچ استارت را دوباره فشار بدهيد و فرمان را كمي به راست و چپ 

 .چرخانده و سپس سوئيچ استارت را بچرخانيد

ستارت چرخانده ا چيسوئ نباشدسوئيچ هوشمند درون خودرو  هدر صورتي ك •
 .شود ينم

-1 ي صفحهدر  »عملكرد براي روشن كردن موتور ي محدوده«رجوع شود به 
15 . 
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 »قفل«به حالت  "ACC"هنگام رفتن از حالت  

 }M/Tخودروهايي با {
قرار داده و سوئيچ استارت را  "N") خالص(اهرم تعويض دنده را در وضعيت 

 . قرار دهيد "قفل"در حالي كه مي فشاريد به آرامي در وضعيت 
 } SSTيا كالچ دوقلوي  A/T، CVTخودروهاي با { 

) SSTكالچ دوقلوي (يا اهرم تعويض دنده  CVT اي A/Tابتدا اهرم انتخاب را 
ر حين قرار داده و سپس به آرامي و د) اركپ( "P"را بر روي موقعيت 

 .قرار دهيد »قفل«وضعيت ن را در آ ،فشردن سوئيچ استارت

 
 :توجه

وضعيت سوئيچ استارت به  ،SST ييا كالچ دوقلو A/T، CVTخودروهاي با  •
يا اهرم ) CVT اي A/T(مگر اينكه اهرم انتخاب  شود ينمچرخانده  »قفل«

قرار داشته  )كپار( "P"بر روي وضعيت ) SSTكالچ دوقلوي (تعويض دنده 
 .باشد

 

 !احتياط
ممكن است . نچرخانيد »فلق«وضعيت سوئيچ استارت را در حين رانندگي به  •

 .فرمان قفل شده و كنترل از دست خارج شود
و  ستديا يماز حركت باز  سروومكانيزماگر هنگام رانندگي موتور متوقف شود،  •

فرمان عمل نخواهد كرد  كمكيهمچنين سيستم . ابدي يمكارايي ترمزي كاهش 
 .چرخاندن فرمان مورد نياز خواهد بود يو نيروي بيشتري برا

باطري  ي هيتخلقرار ندهيد چرا كه باعث  "ACC "يا  »باز«وضعيت سوئيچ را در  •
 .شود يم

 دقرار ندهي »ستارتا«وضعيت وئيچ را بر روي س ،هنگامي كه موتور روشن است •
 .شود يمانجام اين عمل باعث آسيب رساني به موتور استارتر 
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 هشدار يساز فعال

براي جلوگيري از سرقت خودرو يا عملكرد تصادفي سيستم عملكرد بدون سوئيچ، بوق 
هشدار و نمايشگر روي صفحه اعالن در نمايشگر چند اعالني براي هشدار به راننده مورد 

 .رنديگ يماستفاده قرار 
. هشدار فعال باشد، همواره خودرو و سوئيچ هوشمند را بازبيني كنيد هصورتي كدر 

هشدار همچنين هنگامي كه مشكلي در سيستم عملكرد بدون سوئيچ وجود داشته باشد 
 .شود يمداده  شنماي

 ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفًااگر هر يك از هشدار هاي زير فعال شد 

 .تماس بگيريد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1نوع 

 مشكلي در سيستم عملكرد بدون سوئيچ وجود دارد     
 2نوع 

 
  1نوع 

 باطري سوئيچ سيستم عملكرد بدون سوئيچ فرسوده شده است     
  2نوع 
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، ولي اگر اعمال صحيح انجام بگيرد هشدار لغو شود يمدر موارد زير هشدار فعال 
 .شود يم

 .با هم مطابقت ندارندناسايي سوئيچ هوشمند و خودرو كد ش •

  1نوع 

 

ممكن است سوئيچي با كد 
متفاوتي در دست داشته باشيد و 

يا                                
ي  محدودهخارج از  سوئيچ

 عملكرد باشد

 2نوع 

 
 

  1نوع 

 
يستم نظارت بر وجود س«به 

-1در صفحه  »سوئيچ هوشمند
 مراجعه شود 23

  2نوع 

 
 

 

 

 

جلو را فشار  سرنشيندرب راننده يا  LOCK  /UNLOCK ي دكمهحتي اگر  •
 .قفل نخواهند شد ها درب ،بدهيد

  1نوع 

 
يستم جلوگيري از قفل س«به 

 24-1 ي صفحه »شدن سوئيچ
 2نوع  مراجعه شود

 
  1نوع 

 
يستم جلوگيري از نيمه باز س«به 

 25-1در صفحه  »ماندن درب
  2نوع  مراجعه شود

 
  1نوع 

 

يستم يادآوري خاموش س«به 
 25-1در صفحه  »كردن سوئيچ
 مراجعه شود

  2نوع 
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 سيستم نظارت بر وجود سوئيچ هوشمند

 

  1نوع 

 
  2نوع 

 
) ليد خاموشك( »قفل«هنگامي كه خودرو در پارك است و سوئيچ در هر وضعيتي بجز 

و سوئيچ هوشمند را به  دببندي ها درب، اگر درب را بعد از باز كردن هر يك از باشد يم
 .دهند يمبار عالمت  4 رخارج از خودرو ببريد، نمايشگر و بوق هشدا

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :توجه

از خودرو بيرون ببريد  باز شيشه و بدون باز كردن در ااگر سوئيچ هوشمند ر •
 .كند ينمسيستم مانيتورينگ بيرون بردن سوئيچ هوشمند عمل 

ري تغيير داد كه هنگامي كه سوئيچ از طريق شيشه تنظيمات را طو توان يم •
سيستم مانيتورينگ  شود يماز خودرو خارج  بخودرو بدون باز كردن در

با عامليت  لطفاًبراي اطالعات بيشتر، . بيرون بردن سوئيچ هوشمند فعال شود

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورزمجاز 

اندازي موتور قرار دهيد،  حتي اگر سوئيچ هوشمند را در محدوده عملكرد راه •
به  مثًال داگر كد هاي سوئيچ هوشمند و خودرو با هم مطابقت نداشته باشن

 .عالمت هشدار فعال خواهد شد ،علت شرايط محيطي يا الكترومغناطيسي
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 خودروسيستم جلوگيري از جا ماندن سوئيچ در 

  1نوع 

 
  2نوع 

 
بسته بوده  ها درباگر كليه  ،است) كليد خاموش( »قفل«وضعيت هنگامي كه سوئيچ در 

/ LOCK ي دكمهسوئيچ هوشمند نيز درون خودرو مانده است و شما با فشردن  و
UNLOCK  نماييد، پيغام  ها دربجلو سعي در قفل كردن  سرنشيندرب راننده و

و  دهند يمثانيه عالمت  3هشداري ارسال شده و نمايشگر هشدار و بوق هشدار براي 
 .قادر به قفل شدن نخواهند بود ها ربد

 : توجه

 اگرحتي . از به همراه بردن سوئيچ هوشمند با خود اطمينان حاصل كنيد •
با توجه به  ها دربسوئيچ را درون خودرو جا گذاشتيد، امكان قفل شدن 

 .شرايط محيط اطراف و شرايط سيگنال بيسيم وجود دارد
 
 
 
 

 دربسيستم جلوگيري از نيمه باز ماندن 

 
قرار دارد، اگر با فشردن سوئيچ  )شليد خاموك( »قفل«وضعيت هنگامي كه سوئيچ در 

LOCK / UNLOCK  نماييد،  ها دربجلو سعي در قفل نمودن  سرنشيندرب راننده يا
پيغام هشداري ارسال شده و  ،بطور كامل بسته نشده باشد ها دربهنگامي كه يكي از 

قادر به قفل شدن  ها دربو  دهند يمثانيه عالمت  3نمايشگر هشدار و بوق هشدار براي 
 .نخواهند بود
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 سيستم يادآور خاموش كردن سوئيچ

 
قرار دارد، اگر تمام  )شليد خاموك( »قفل«هنگامي كه سوئيچ در هر موقعيتي بجز 

 سرنشيندرب راننده يا  UNLOCK/LOCK چسوئيرا بسته باشيد و با فشردن  ها درب
نماييد، پيغام هشداري ارسال شده و نمايشگر هشدار و  ها دربجلو سعي در قفل نمودن 

 .قادر به قفل شدن نخواهند بود ها دربو  دهند يمثانيه عالمت  3بوق هشدار براي 
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 قفل كردن

 فرمان را تا جايي بچرخانيد كه قفل شود

 باز كردن

 "ACC"در موقعيت  ديچرخان يمسوئيچ را در حالي كه فرمان را كمي به چپ و راست 
 .قرار دهيد

 
 !احتياط

 . هنگام ترك كردن خودرو سوئيچ را به همراه ببريد •
قرار دهيد تا  "ACC"اگر نياز به يدك كشي خودرو باشد، سوئيچ را در موقعيت 

 .فرمان باز شود
 

 استارت زدن

 استارتنكاتي براي 

ثانيه روشن نكنيد، انجام اين كار  10موتور استارت را بطور پيوسته بيشتر از  •
وضعيت اگر موتور روشن نشد، سوئيچ را به . شود يمباعث تخليه شدن باطري 

 .بازگردانيد، چند لحظه صبر كنيد و دوباره سعي نماييد »قفل«
 . شد داستارتر خواهانجام پي در پي عمل استارت زدن باعث آسيب به مكانيزم 

سرعت  ،اول رانندگي ي قهيدقپس از استارت زدن موتور در هواي سرد، در چند  •
دماي مايع  ي نمايشگرنمودار ميله او يا تا زماني كه  دموتور را پايين نگاه داري

 . حركت كند آرام برانيد خنك كننده موتور
رانندگي پرش و ريپ هنگام  و رديگ ينمدر غير اينصورت موتور به نرمي دور 

 .خواهد داشت
 .شود يمگرم كردن تنها باعث مصرف بيشتر سوخت  تر يطوالنزمان 

 }SSTدر خودروهاي مجهز به كالچ دوقلوي { •
موارد زير هنگام راه اندازي موتور ممكن است رخ دهند كه نشان از عيب موتور 

 .باشند ينم
o يممكن است صداي عملكرد كالچ دوقلو SST لرزش بدنه خودرو  شنيده شود و

 .را احساس نماييد
o  اگر اهرم تعويض دنده در موقعيت"N" )قرار داشته باشد و پدال گاز ) خالص

 .شود يمفشرده شود، افزايش سرعت موتور محدود 
 }خودروهاي ديزلي{ •

هنگامي كه خودرو متوقف است در حالي كه پدال كالچ تا انتها فشرده شده 
ي اگر پدال گاز فشرده شده باشد، دور موتور از است، براي محافظت از موتور حت

  .رود ينمدور بر دقيقه باالتر  3000
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 !هشدار
روشن نكنيد و در آن مناسب حيطي بسته يا با تهويه ناهرگز موتور را در م •

ي گازها. مورد نياز براي روشن كردن موتور باقي نمانيد ي اندازهمكان بيش از 
 .كشنده هستندبدون بو بوده و  نمونوكسيد كرب

 
 

 !احتياط
 .هرگز با هل دادن يا كشيدن خودرو سعي در روشن كردن موتور نكنيد •
هرگز قبل از گرم شدن، موتور را در دور باال فعال نكنيد و يا خودرو را در سرعت  •

  .دخيلي باال نراني
روشن  به منظور جلوگيري از آسيب رسيدن به موتور استارتر خودرو، به محض •

 .شدن موتور، سوئيچ را رها كنيد
 

  )ودروهاي بنزينيخ(راه اندازي موتور 

 :روش راه اندازي به اين صورت خواهد بود
 .ببنديدرا  كمربندها. 1
 .ترمز دستي اطمينان حاصل كنيدبودن از كشيده . 2
 .پدال ترمز را فشرده و نگاه داريد.3
 ) M/T( پدال كالچ را فشار بدهيد . 4

 :توجه

دارند، استارتر ) AS&G(براي خودروهايي كه سيستم توقف و حركت خودكار  •
تا انتها فشرده شده ) كالچ اينتر الك(مگر اينكه پدال كالچ  كند ينمعمل 

 .دباش

 .قرار دهيد) الصخ( "N"اهرم تعويض دنده را در موقعيت  ،M/Tبراي خودروهاي با . 5
اطمينان حاصل كنيد كه اهرم  ،SSTيا كالچ دوقلوي  A/T، CVTبراي خودروهاي با 

 "P"در موقعيت ) SSTكالچ دوقلوي (يا اهرم تعويض دنده ) CVT اي A/T(انتخاب 
 .داشته باشدقرار ) پارك(
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 :توجه

مگر اينكه اهرم  كند ينماستارتر عمل  ،CVT اي A/Tبراي خودروهاي با  •
 .قرار دهيد) الصخ( "N"و ) پارك( "P" تانتخاب را در موقعي

مگر اينكه اهرم  كند ينماستارتر عمل  ،SST يدر خودروهاي با كالچ دوقلو
 "N"يا اهرم تعويض دنده در حالت ،)پارك( "P"تعويض دنده در وضعيت 

 .د، در حالي كه پدال ترمز فشرده شده است، قرار داشته باش)الصخ(
تا  دراه اندازي كني )پارك( "P"امنيت، موتور را در وضعيت  نيتأمبه داليل 

 .قفل شوند ها چرخ
 

 يها چراغاطمينان حاصل كنيد كه كليه  ،»باز«وضعيت  درپس از قرار دادن سوئيچ . 6
 .در حال فعاليت باشند يهشدار، قبل از راه اندازي موتور، به درست

هنگامي كه موتور  و ،قرار دهيد »باز«وضعيت سوئيچ را بدون فشردن پدال گاز در . 7
 .رها نماييد را آنروشن شد 

 

 :توجه

به محض گرم . شود يمصداهاي كمي در هنگام روشن شدن موتور شنيده  •
 . شوند يمرفع  صداهاشدن موتور اين 

 شود يمهنگامي كه موتور به سختي روشن 

 .شود يمممكن است متوجه شويد كه خودرو به سختي روشن  ،پس از چند تالش
، بادزن تهويه هوا و بخار زداي ها چراغمثل  ،حاصل كنيد كه وسايل الكتريكي اطمينان. 1

 .شيشه عقب، خاموش باشند
مي  CVT يادر حالي كه پدال ترمز را در خودروي مجهز به تعويض دنده خودكار . 2

، ديده يمبراي خودروي مجهز به تعويض دنده دستي را فشار  چفشاريد و يا پدال كال
بعد از روشن  ،ورًاف. دموتور را روشن كني سپس ،نيمه فشرده و نگاه داريد پدال گاز را تا

 .شدن موتور پدال گاز را رها كنيد
. اگر همچنان موتور روشن نشد، ممكن است موتور با بنزين زيادي پر شده باشد. 3

و يا  CVTهنگام فشردن پدال ترمز در خودروهاي مجهز به تعويض دنده خودكار يا 
را تا آخر  زكالچ در خودروهاي مجهز به تعويض دنده دستي، پدال گا فشردن پدال

 تسوئيچ را به حال. ثانيه راه اندازي كنيد 6تا  5موتور را براي  سپس ،فشرده و نگاه داريد
چند ثانيه صبر كنيد و سپس هنگامي كه . بازگردانيد و پدال گاز را رها نماييد »قفل«

ثانيه راه اندازي كرده  6تا  5براي  هموتور را دوبار ديا فشردهپدال ترمز و يا پدال گاز را 
. سوئيچ را رها كنيد تدر صورتي كه موتور روشن شده اس. ولي پدال گاز را فشار ندهيد

اگر موتور باز هم روشن نشد . اگر موتور روشن نشد مراحل باال را دوباره تكرار كنيد

تماس بگيريد تا خودرو را  موتورز ميتسوبيشيبا عامليت مجاز  ميكن يمپيشنهاد 

 .بازديد نمايند
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 )خودروهاي ديزلي(استارت زدن موتور 

 كمربند خود را ببنديد. 1
 .ترمز دستي مطمئن شويد بودناز كشيده . 2
 .و نگاه داريد هپدال ترمز را فشرد. 3
 .پدال كالچ را تا انتها فشار بدهيد.4

 :توجه

، استارتر )AS&G(حركت خودكار  در خودروهاي مجهز به سيستم توقف و •
الچ ك(عمل نخواهد كرد مگر اينكه پدال كالچ تا آخر فشرده شده باشد 

 ).كاينترال

 . قرار دهيد) خالص( "N"اهرم تعويض دنده را روي موقعيت . 5

 
 .قرار دهيد »باز«وضعيت سوئيچ را در . 6

از مدت كوتاهي  ، و پسكند يمچراغ نشانگر پيش گرمايش ديزل شروع به روشن شدن 
 . شود يماتمام عمليات پيش گرمايش خاموش  ي نشانهبه 

 :توجه

 يتر يطوالنديزل براي زمان  شيگرما شيپاگر موتور سرد باشد، چراغ نشانگر  •
 .شود يمروشن 

ثانيه پس از خاموش شدن چراغ نشانگر پيش گرمايش  5هنگامي كه موتور تا  •
 شيپسپس براي . بازگردانيد »قفل«وضعيت ديزل روشن نشد، سوئيچ را به 

 .قرار دهيد »باز«وضعيت در را  موتور، دوباره سوئيچ مجدد شيگرما

روشن  لهنگامي كه موتور گرم است، چراغ نشانگر پيش گرمايش ديز •
 . باشد »باز«وضعيت حتي اگر سوئيچ بر روي  شود ينم

 .رها كنيد را آنقرار دهيد و پس از روشن شدن موتور  »ستارتا«وضعيت سوئيچ را در . 7
 

 :توجه

اين صداها پس از  .شوند يمصداهاي خفيفي هنگام راه اندازي موتور شنيده  •
 .روند يمگرم شدن موتور از بين 

 MIVECاستفاده از موتور 

را مطابق با شرايط رانندگي براي  ها سوپاپبطور خودكار زمانبندي  MIVECموتور  
 .كند يمحداكثر كارايي موتور كنترل 

 :توجه

براي جلوگيري از آسيب رسيدن به موتور، وقتي دماي مايع خنك كننده  •
 .باال انتخاب نشود -موتور پائين است ممكن است مود دور
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 بدون استفاده از كاربري عملكرد بدون سوئيچ كردن كاربراي 
 سوئيچ اضطراري

اگر كاربرد عملكرد بدون . سوئيچ اضطراري داخل سوئيچ هوشمند تعبيه شده است
براي مثال به دليل فرسودگي با تخليه شدن باطري سوئيچ  ،قابل استفاده نباشد سوئيچ

را قفل و باز كرده و موتور را راه  ها دربتوسط سوئيچ اضطراري  ديتوان يمهوشمند، 
از  را و آن) 2( ضامن را جابجا كرده ،)1( اضطراري سوئيچبراي استفاده از . اندازي نماييد

 ) .3(هوشمند خارج كنيد سوئيچ 

 

 :توجه

اگر باطري سوئيچ . از سوئيچ اضطراري تنها در مواقع اضطراري استفاده نماييد •
تعويض كنيد تا بتوانيد از سوئيچ استفاده  را آندر اسرع وقت  ،هوشمند فرسوده شد

 .نماييد

 .سوئيچ هوشمند بازگردانيد هب را آن رههموا ،استفاده از سوئيچ اضطراريپس از  •

 قفل كردن و باز كردن درب

و چرخاندن رو به  ،چرخاندن سوئيچ اضطراري در جهت رو به جلو باعث قفل شدن درب
قفل كردن و باز «همچنين رجوع شود به . شود يمقفل درب  نمودن بازعقب آن باعث 

 .  45-1 ي صفحه »ها درب: كردن

 
 قفل كردن . 1
 باز كردن. 2
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 )يستم استارت ضد سرقتس(ايموبياليزر الكترونيك 

احتمال سرقت خودرو طراحي شده  ي مالحظهايموبياليزر الكترونيك براي كاهش قابل 
هدف اين سيستم غير قابل جابجايي نمودن خودرو است در صورتي كه تالش در . است

يك استارت معتبر تنها با استفاده از سيستم عملكرد بدون . استارت غير معتبر شود
 ).حت شرايط خاصت( شود يمدر سيستم ايموبياليزر انجام  »ثبت شده«سوئيچ 

در خودروي جديد شما براي سيستم الكترونيكي خودروي شما طراحي  ها چيسوئكليه 
 . 31-1و  19-1در صفحه  »سوئيچ: يستم عملكرد بدون سوئيچس«رجوع شود به . اند شده

 

 :توجه

عملكرد بدون سوئيچ را گم كرديد، در اسرع وقت يك  يها چيسوئ ازاگر يكي   •

 .يدسفارش ده ميتسوبيشي موتورزسوئيچ به عامليت مجاز 

براي دريافت سوئيچ زاپاس يا جايگزين، خودروي خود به همراه ديگر  •

بايد  ها چيسوئكليه . ببريد ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز  بهرا  ها چيسوئ

سوئيچ  4تا  تواند يمايموبياليزر . در واحد كنترلي ايموبياليزر ثبت شوند
 .مختلف را در خود ثبت كند

 سوئيچ

براي جلوگيري از سرقت خودرو، تنها سوئيچ اضطراري با سوئيچ هوشمند ثبت شده 
 ).اربرد ايموبياليزر الكترونيكك(. موتور را روشن نمايد تواند يم

 23-4 ي صفحهدر  »راه اندازي موتور: ستارت زدن و رانندگي ا«همچنين رجوع شود به 
 .  25-4و 
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 قفل كردن

در اين موقعيت وارد  تواند يمسوئيچ اضطراري . شود يمقفل فرمان موتور خاموش شده و 
 .يا خارج شود

ACC 
 .كنند يمموتور متوقف است ولي سيستم صوتي و ديگر وسايل الكترونيك عمل 

 باز
 .كنند يمموتور در حال كار است، و كليه وسايل الكترونيكي خودرو كار 

 استارت
 وكنيد  اضطراري را رها موتور روشن شد سوئيچپس از اينكه . كند يماستارتر موتور كار 

 .گردد يمباز   ONبطور خودكار به وضعيت  سپس
 

 :توجه

براي استارت زدن . سوئيچ هوشمند با ايموبياليزر الكترونيك تجهيز شده است •
بايد با كد  كند يمدروني سوئيچ ارسال  ي فرستندهكه  يا ييشناساموتور كد 

رجوع شود به . ثبت شده در واحد كنترلي ايموبياليزر مطابقت داشته باشد
 31-1 ي صفحه ») تيستم استارت ضد سرقس(يموبياليزر الكترونيك ا«

 . "ACC"به  »لفق« تاز حال رتغيي مهنگا

 »يوئيچ اضطرارس«رجوع شود به . سوئيچ اضطراري را از سوئيچ هوشمند خارج كنيد. 1

  30-1صفحه 
. پوشش سوئيچ را در حالي كه دكمه هاي آزادسازي قفل را مي فشاريد خارج كنيد. 2
)A ( 
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 ديده يمسوئيچ اضطراري را در سوئيچ وارد كرده و به آرامي درحالي كه فشار . 3

 .بچرخانيد

 

 
 :توجه

نچرخيد، فرمان را كمي به چپ و  "ACC"به  »لفق« تاگر سوئيچ از حال •
 .حركت دهيد ديچرخان يمراست در حالي كه سوئيچ را 

 »قفل«به  "ACC "تغيير وضعيت از حالت 

 }M/Tخودروهاي با {. 1
تا زماني كه به  را آنو  دارد فشار دادهقرار  "ACC "در حالت  وقتيسوئيچ اضطراري 

 . خارج كنيد سپس و برسد فشرده نگه داريد» قفل«وضعيت 
 }SSTو كالچ دوقلوي  A/T، CVT اخودروهاي ب{

را در )  SSTالچ دوقلوي ك(و يا اهرم تعويض دنده ) CVTيا  A/T( در ابتدا اهرم انتخاب 
 " ACC"قرار دهيد و سپس سوئيچ اضطراري را در وضعيت ) اركپ( "P"وضعيت 
بچرخانيد و  ،فشرده نگه داريد رديگ يمقرار  »فلق«تا زماني كه به وضعيت  را آنفشرده و 

 .خارج كنيد
 .پوشش سوئيچ را وصل كنيد. 2
 .سوئيچ اضطراري را دوباره در مكان خود در سوئيچ هوشمند قرار دهيد. 3

  :توجه

خارج  تواند ينمسوئيچ اضطراري  ،و كالچ دوقلوي A/T، CVT اخودرو هاي ب •
الچ ك(تعويض دنده و يا اهرم ) CVTيا  A/T( اهرم انتخاب  هشود مگر اينك

 .دقرار داشته باش) پارك( "P"در وضعيت )  SSTدوقلوي 

، همواره پوشش سوئيچ را شود ينمهنگامي كه از سوئيچ اضطراري استفاده  •
در غير اينصورت خطر وارد شدن كثيفي يا گردو خاك به درون . نصب كنيد

 .شود يمشيار سوئيچ وجود دارد و باعث عيب سيستم 
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 !احتياط
فرمان قفل شده و  .دحين رانندگي سوئيچ اضطراري را از سوئيچ خارج نكنيدر  •

 .شود يمكنترل از دست خارج 
 

 !احتياط
مكانيزم ترمز گيري از عمل سروو ،اگر در حين رانندگي موتور متوقف شود •

نيز  كمكيسيستم فرمان  ،همچنين. ابدي يمو كارايي ترمز كاهش  ستديا يم
 . عمل نكرده و به نيروي بيشتري براي چرخاندن نياز خواهد داشت

براي مدت طوالني هنگامي كه موتور  "ACC"يا  »باز«وضعيت سوئيچ را در  •
 .شود يمباعث تخليه شدن باطري  كار نياانجام . روشن نيست قرار ندهيد

 چرا هنگامي كه موتور روشن است قرار ندهيد »استارت«وضعيت سوئيچ را در  •
 .ساندربه استارتر موتور آسيب مي كه

 

 قفل كردن

 .قرار دهيد »قفل«وضعيت سوئيچ اضطراري را در 
 فرمان را تا قفل شدن بچرخانيد

 

 باز كردن قفل

در حالي كه فرمان را كمي به چپ و راست  " ACC"سوئيچ اضطراري را در وضعيت 
 .بچرخانيد ديگردان يم
 

 
 !احتياط

 .خارج كنيد ديكن يمسوئيچ اضطراري را هنگامي كه خودرو را ترك  •
 .باشد يمجا گذاشتن سوئيچ در خودروي پارك شده ممنوع  ،در برخي كشورها
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 نكاتي براي راه اندازي
باعث  كار نيا. ديندازينثانيه راه  10استارتر موتور را براي مدتي بيشتر از  •

وضعيت اگر موتور روشن نشد، سوئيچ را به . شود يمتخليه شدن باطري 
 .بازگردانيد و چند ثانيه صبر كرده و دوباره سعي كنيد »قفل«

راه اندازي پي در پي موتور استارتر موجب آسيب رساني به مكانيزم استارت 
 . شود يم

خودرو را با سرعت خيلي كم براي  ،پس از روشن كردن موتور در هواي سرد •
دماي  شگرينما درنشانگر  ي لهيمو يا تا زماني كه  داول براني ي قهيدقچند 

در غير اينصورت عملكرد موتور . خنك كننده موتور حركت كند آرام برانيد
 .نرم نشده و ممكن است خودرو در حين رانندگي پرش داشته و ريپ بزند

گرم كردن موتور باعث مصرف غير ضروري سوخت  يبرا تر يطوالنزمان 
 .شود يم

 } SSTبراي خودروهاي مجهز به كالچ دوقلوي { •
كه نشان از خرابي سيستم  دهند يمپس از روشن شدن موتور موارد زير رخ 

 .نيست
o  ممكن است صداهاي عملكرد كالچ دوقلويSST  را بشنويد و لرزش

 .خودرو را احساس كنيد ي بدنه
o  اگر اهرم تعويض دنده در موقعيت"N" )دال قرار داشته باشد و پ) الصخ

 .گاز فشرده شود، افزايش در سرعت موتور محدود خواهد بود
 }خودروهاي ديزلي{ •

براي  ،هنگامي كه خودرو متوقف است و پدال كالچ تا انتها فشرده شده است
 ابدي ينمدور در دقيقه افزايش  3000 زور آن بيشتر اد ،محافظت از موتور

 .حتي اگر پدال گاز فشرده شود

 

 !هشدار
را در مكان بسته يا با تهويه نامناسب بيشتر از زمان مورد نياز  هرگز موتور •

گاز مونوكسيد كربن بي بو و . نگاه نداريد نبراي خارج شدن از محل روش
 .كشنده است

 
 

 !احتياط
 .دادن يا كشيدن خودرو ننماييد ز سعي در راه اندازي موتور با هلهرگ •
تا زماني كه موتور گرم نشده باشد، موتور را در دورهاي باال نرانده و با خودرو در  •

 .باال رانندگي نكنيد يها سرعت
سوئيچ اضطراري را به محض اينكه موتور روشن شد رها كنيد تا از آسيب به  •

 .استارتر موتور جلوگيري شود
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 )وتورهاي بنزينيم(راه اندازي موتور 

 :به اين صورت استروش راه اندازي 
 .كمربند را ببنديد. 1
 .حاصل كنيد كه ترمز دستي كشيده شده است نانياطم. 2
 پدال ترمز را فشرده و نگاه داريد. 3
 ) M/T( فشار بدهيد  كامًالپدال كالچ را . 4

 :توجه

استارتر عمل  ،)AS&G(در خودروهاي با سيستم توقف و حركت خودكار  •
 ) الچ اينترالكك(مگر اينكه پدال كالچ بطور كامل فشرده باشد  كند ينم

 .قرار دهيد) الصخ( "N"اهرم تعويض دنده را در موقعيت  M/T ادر خودروهاي ب. 5
اطمينان حاصل كنيد كه اهرم  ،SSTو يا كالچ دوقلوي  A/T، CVT ادر خودروهاي ب

 "P"در وضعيت ) SST يدوقلوالچ ك( ي دندهيا اهرم تعويض )  CVT اي A/T(انتخاب 
 .قرار داشته باشد) پارك(

 

 :توجه

مگر اينكه اهرم انتخاب  كند ينماستارتر عمل  CVTو  A/Tدر خودرو هاي با  •
 .باشد) الصخ(يا ) اركپ( "P "بر روي 

مگر اينكه اهرم  كند ينماستارتر عمل  ،SSTدر خودروهاي با كالچ دوقلوي 
و يا اهرم تعويض دنده در موقعيت ) پارك( "P" تيموقعتعويض دنده در 

 .با پدال ترمز فشرده شده باشد) خالص(

قفل  ها چرخروشن كنيد تا ) پارك(موتور را در وضعيت  ،بنا به داليل ايمني
 .باشند

پوشش سوئيچ را خارج  ،)A(  ديده يمآزادسازي قفل را فشار  يها چيسوئدر حالي كه . 6
 .كنيد
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 .ا در مغزي سوئيچ استارت قرار دهيدسوئيچ اضطراري ر. 7

 
 درون سوئيچ اضطراري قرار دهيد اسوئيچ هوشمند ر. 8

 
قرار داديد، قبل  »باز«وضعيت پس از اينكه سوئيچ اضطراري را با سوئيچ هوشمند در . 9

هشدار بدرستي عمل  يها چراغاز روشن نمودن موتور اطمينان حاصل كنيد كه كليه 
 .كنند يم

سوئيچ اضطراري را با سوئيچ هوشمند بدون فشردن پدال گاز، در وضعيت . 10
 .رها كنيد را آنقرار دهيد و پس از روشن شدن موتور  »ستارتا«

 :توجه

اين صداها در صورت . شود يمصداهاي خفيفي هنگام راه اندازي موتور شنيده  •
 .شوند يمگرم شدن موتور رفع 

 .اضطراري جدا نماييدسوئيچ هوشمند را از سوئيچ . 11
 

 !هشدار

از جدا شدن سوئيچ هوشمند از سوئيچ اضطراري پس از اينكه موتور روشن شد  •
 .اطمينان حاصل كنيد

و عملكرد  فتديببر روي زمين  تواند يماگر سوئيچ خارج شد سوئيچ هوشمند 
از عملكرد درست كيسه  تواند يمپدال را مختل كند، بعالوه سوئيچ هوشمند 

جلوگيري كند و يا در صورت باد شدن ) ر صورت وجودد(هواي زانوي راننده 
 .كيسه هوا، پرتاب شده و باعث جراحات جدي شود

 :توجه

اگر كليد اضطراري به جا سوئيچي متصل باشد، قرار دادن كليد هوشمند  •
مي تواند از روشن شدن  كهدرون كليد اضطراري غير ممكن خواهد بود، 

هنگام استفاده از كليد اضطراري براي روشن كردن موتور، . موتور ممانعت كند
  .ابتدا آن را از جا سوئيچي جدا نماييد
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 .شود يمهنگامي كه موتور به سختي روشن 

 .ممكن است پس از چند تالش هنوز موتور روشن نشده باشد
ثل بادزن تهويه مطبوع و بخار زداي شيشه از خاموش بودن دستگاه هاي الكتريكي م. 1
 .اطمينان حاصل كنيد بعق
يا پدال كالچ را در خودروهاي  CVTدر حالي كه پدال ترمز را در خودروهاي مجهز به . 2

، پدال گاز را بطور نصفه گرفته و نگاه داريد، ديده يمدستي، فشار  ي دندهمجهز به جعبه 
 .از روشن شدن موتور، پدال گاز را رها كنيد پس. سپس موتور را راه اندازي نماييد

. اگر موتور همچنان روشن نشد، ممكن است موتور بيش از حد از بنزين پر شده باشد. 3
يا پدال  CVTجعبه دنده خودكار يا  هدر حالي كه پدال ترمز را در خودروهاي مجهز ب

دال گاز را تا انتها پ د،يده يمدستي، فشار  ي دندهكالچ را در خودروهاي مجهز به جعبه 
سوئيچ را به . ثانيه راه اندازي كنيد 6تا  5بگيريد و نگاه داريد، سپس موتور را براي 

چند ثانيه صبر كنيد و موتور را دوباره . بازگردانيد و پدال گاز را رها كنيد »قفل«حالت 
تا  5يد، براي ، اما پدال گاز را نمي فشارديا گرفتهدر حالي كه پدال ترمز يا پدال كالچ را 

اگر موتور روشن نشد . وئيچ را جدا كنيدس ،اگر موتور روشن شد. ديندازيبثانيه راه  6
خودرو را بازديد  شود يماگر باز هم روشن نشد پيشنهاد . مراحل باال را تكرار كنيد

 .نماييد

 )ودروهاي ديزليخ(راه اندازي موتور 

 كمربند خود را ببنديد. 1
 .ترمز دستي اطمينان حاصل كنيداز كشيده بودن . 2
 .پدال ترمز را فشرده و نگاه داريد. 3
 .پدال كالچ را كامل فشار بدهيد. 4
 

 :توجه

استارتر  ،)AS&G(در خودرو هاي مجهز به سيستم توقف و حركت خودكار  •
الچ ك(موتور عمل نخواهد كرد مگر اينكه پدال كالچ تا انتها فشرده شده باشد 

 ).كاينترال

 .قرار دهيد) الصخ( "N"تعويض دنده را در وضعيت  اهرم. 5
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 .، پوشش سوئيچ را جدا كنيدديكن يمرا آزاد ) A( لدر حالي كه دكمه هاي قف. 6

 

 .سوئيچ اضطراري را در سوئيچ قرار دهيد. 7

 
 .سوئيچ هوشمند را درون سوئيچ اضطراري قرار دهيد. 8
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 شيپچراغ نشانگر . بچرخانيد »باز«سوئيچ اضطراري را با سوئيچ هوشمند به وضعيت . 9
ه نشان از ك شود، يمو بعد از زمان كوتاهي خاموش  شود يمديزل ابتدا روشن  شيگرما

 .اتمام پيش گرمايش است
 

 :توجه

تري روشن گرمايش براي مدت طوالنياگر موتور سرد باشد، چراغ نشانگر پيش •
 ماند يم

ثانيه پس از خاموش شدن چراغ نشانگر پيش گرمايش  5هنگامي كه موتور در طي   •
سپس سوئيچ . بازگردانيد »قفل«، سوئيچ اضطراري را به حالت روشن نشود

 .قرار داده تا پيش گرمايش دوباره انجام شود »باز«اضطراري را در وضعيت 

ي اگر سوئيچ اضطراري هنگامي كه موتور گرم شد، چراغ نشانگر پيش گرمايش حت •
 .نخواهد شد روشنباشد،  »باز«در وضعيت 

 .روشن كنيد »استارت«موتور را با چرخاندن سوئيچ اضطراري به وضعيت 
 

بدون فشردن پدال گاز  »استارت«سوئيچ اضطراري را با سوئيچ هوشمند به وضعيت . 10
 .رها كنيد را آنبچرخانيد و هنگامي كه موتور روشن شد 

 

 :توجه

 صداهااين . اهاي خفيفي در هنگام راه اندازي موتور شنيده خواهد شدصد •
 .پس از گرم شدن موتور از بين خواهند رفت

 .سوئيچ هوشمند را از سوئيچ اضطراري خارج كنيد. 11
 

 !هشدار
از جدا شدن سوئيچ هوشمند از سوئيچ اضطراري پس از روشن شدن موتور  •

 . اطمينان حاصل كنيد
اگر جدا نشود، سوئيچ هوشمند ممكن است به كف خودرو افتاده و عملكرد 

 . را مختل كند ها پدال
 هاز عملكرد صحيح كيسه هواي زانوي رانند تواند يمبعالوه سوئيچ هوشمند 

جلوگيري كرده و يا هنگام باد شدن كيسه هوا پرتاب شده و باعث جراحات 
 .جدي شود

 
 

 :توجه

جاسوئيچي وصل است، وارد كردن سوئيچ  ي حلقهاگر سوئيچ اضطراري به  •
هوشمند به آن غير ممكن خواهد بود، و از روشن شدن موتور جلوگيري 

هنگام استفاده از سوئيچ اضطراري براي روشن كردن موتور، ابتدا . كند يم
 .جاسوئيچي جدا كنيد ي حلقهسوئيچ را از 

 :توجه

حالت سرعت باال هنگامي كه دماي خنك كننده براي محافظت از موتور،  •
 .موتور پايين است قابل دستيابي نخواهد بود
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 سيستم ورود بدون سوئيچ

و باز كردن درب صندوق عقب  ها دربسوئيچ كنترل از راه دور را جهت قفل و باز كردن 
 .فشار بدهيد

خودروهاي . (همچنين امكان انجام عمليات بر روي آينه هاي ديد عقب نيز وجود دارد
 )ها نهيآ ي كنندهجمع  ي دكمهمجهز به 

 
  LOCK ي دكمه. 1

  UNLOCK ي دكمه. 2

 درب الكتريكي صندوق عقب  ي دكمه. 3
 چراغ نشانگر. 4

 قفل كردن

 بار كيراهنما  يها چراغ. شوند يمقفل  ها دربكليه . را فشار بدهيد) LOCK )1 ي دكمه
 .شوند يمروشن 

 : توجه
فشار بدهيد  يدرپ يپرا دوبار ) LOCK )1 ي دكمهبراي خودرو با سيستم قفل ايمني،  •

 ) 50-1در صفحه  »نظيم سيستمت« هجوع شود بر(. شودفعال  تا سيستم قفل ايمني
 بازكردن قفل

چراغ  ي دكمهاگر . شود يمباز  ها دربقفل تمام . را فشار بدهيد) UNLOCK)2 ي دكمه
ه استثناء ب(چراغ سقفي عقب  ي دكمهقرار دارد يا  »درب«وضعيت سقفي جلو در 

باشد، چراغ سقفي براي حدود  در موقعيت وسط ) خودروهاي با دريچه سقفي
 .زنند يمراهنما دوبار چشمك  يها چراغو  شود يمروشن  هثاني 15

ثانيه روشن  30طوري تنظيم شوند كه براي  توانند يم عقبو  جلو موقعيت يها چراغ
 .بمانند

 . 69-3در صفحه  »چراغ خوش آمد گويي: بزار و كنترلا« رجوع شود به
 :توجه

قفل مركزي درب، كاربرد قفل باز كن درب  ي دكمهبراي خودروهاي مجهز به  •
فشرده  بار كي) UNLOCK )2 ي دكمهطوري تنظيم شود كه هنگامي كه  تواند يم

 . شود تنها درب راننده باز شود
 . 43-1در صفحه  »د قفل باز كن دربتنظيم كاربر«رجوع شود به 

 باز كردن درب صندوق عقب
. ثانيه فشار دهيد تا درب صندوق باز شود 5را دوبار در طي ) 3(درب صندوق  ي دكمه

 .درب صندوق عقب بايد پس از باز شدن آن بطور دستي بسته شود
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 عملكرد سيستم قفل ايمني
براي خودرويي كه سيستم قفل ايمني دارد، امكان تنظيم سيستم قفل ايمني توسط 

 )  50-1در صفحه  »يسيستم قفل ايمن«جوع شود به ر(. كنترل از راه دور وجود دارد
 ي كنندهجمع  ي دكمهراي خودروهاي مجهز به ب( يعملكرد آينه هاي ديد عقب بيرون

 )آينه
 تا كردن
سوئيچ  ،)LOCK )1 ي دكمهبا استفاده از  ها دربل نمودن ثانيه پس از قف 30در طي 

 .قفل را دوبار سريع بزنيد تا آينه هاي ديد عقب بيروني تا شوند
 باز كردن

 ،)UNLOCK )2 ي دكمهبا استفاده از  ها دربثانيه پس از باز نمودن  30در طي   
 .سوئيچ قفل را دوبار سريع بزنيد تا آينه هاي ديد عقب بيروني به وضعيت اول باز شوند

اگر بخواهيد طبق . كنند ينماوليه به شكل باال عمل  حالت درآينه هاي ديد عقب بيرون 
توسط  ها دربرا طوري تنظيم كنيد كه هنگامي كه  ها آن ستيبا يم ،باال عمل كنند

 . جمع يا باز شوند ها نهيآ شوند، يمچ قفل يا باز سيستم عملكرد بدون سوئي
 . 14-4در صفحه  »آينه هاي ديد عقب بيروني: استارت زدن و رانندگي «رجوع شود به 
 .مشورت نماييد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفًابراي جزئيات 

 :توجه
 :سوئيچ كنترل از راه دور در شرايط زير عمل نخواهد كرد •
o  مغزي سوئيچ استارت جا بماندسوئيچ در 
o كند يمنها كاربرد قفل باز كن عمل ت(. درب نيمه باز يا باز بماند( 

 .شود يمروشن  شود يمفشرده  ههر بار كه دكم) 4(چراغ نشانگر  •
آينه، آينه هاي بيروني بطور  ي كنندهجمع  ي دكمهبراي خودروهاي مجهز به  •

توسط سوئيچ كنترل از راه  ها درب هنگامي كه تمام شوند يمخودكار جمع يا باز 
 .اند شدهدور سيستم ورود بدون سوئيچ، قفل يا باز 

 .  14-4در صفحه  "آينه هاي بيروني "استارت زدن و رانندگي "رجوع شود به 
. ثانيه باز نشود 30فشرده شود و هيچ دري در مدت ) UNLOCK)2 ي دكمهاگر 

 .بطور خودكار دوباره قفل خواهند شد ها درب
با عامليت مجاز  لطفاًبراي اطالعات بيشتر . امكان ويرايش كاربردهاي زير وجود دارد •

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورز
o  تغيير كند تواند يمزمان قفل باز كن خودكار. 
o  تنها در حين قفل ) راهنما يها چراغشمك زدن چ(فعال سازي كاربرد تاييد عملكرد

 . شدن يا در حين باز شدن قفل
o را توسط چشمك زدن  ها دربين حالت قفل شدن يا باز شدن ا(رد تاييد كارب

 .غير فعال شود تواند يم )دهد يمراهنما نشان  يها چراغ
o  قابل تغيير  زنند يمراهنما توسط كاربرد تاييد چشمك  يها چراغتعداد دفعاتي كه

 .است
اين  حال نيابا . كند يممتري از خودرو عمل  4سوئيچ كنترل از راه دور در فاصله  •

اگر خودرو نزديك، نيروگاه برق يا ايستگاه پخش راديو  تواند يمعملكرد  ي محدوده
 .تلويزيون باشد تغيير كند

 .اگر هر يك از مشكالت زير رخ دهد ممكن است باطري تخليه شود •
o  در  ها دربصحيح از خودرو عمل كند ولي  ي فاصلهسوئيچ كنترل از راه دور در

 .شوندپاسخ قفل يا باز ن
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o درب صندوق عقب باز نشود 

o  كم نور شده يا روشن نشود) 4(چراغ نشانگر. 

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفًابراي اطالعات بيشتر 

روش جايگزيني باطري سوئيچ كنترل «، به ديينما يماگر خودتان اقدام به تعويض باطري 
 .مراجعه كنيد 44-1در صفحه  »از راه دور
با عامليت مجاز  لطفًاگم شده يا خراب شد،  دورتاناگر سوئيچ كنترل از راه  •

 .براي جايگزيني سوئيچ كنترل از راه دور تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورز

با عامليت مجاز  لطفاًاگر قصد اضافه كردن يك سوئيچ كنترل از راه دور داريد  •

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورز

 . سوئيچ كنترل از راه دور براي خودروي شما قابل استفاده است 4حداكثر 

 ) قفل مركزي هودروهاي داراي دكمخ(تنظيم كاربرد قفل باز كن درب 

 .به دو حالت زير تنظيم شود تواند يمكاربرد قفل باز كن درب 
، يك صداي سوت براي آگاه ساختن شود يمهر بار كه كاربرد قفل باز كن درب تنظيم 

 .ديآ يمشما از شرايط كاربرد قفل باز كن درب به صدا در 

 شرايط تعداد سوت
 شوند يمباز  ها دربقفل كليه  يك سوت
 شود يمتنها قفل درب راننده باز  دو سوت

 
اگر موتور را با سوئيچ روشن نموديد، سوئيچ را . قرار دهيد »قفل«سوئيچ را در حالت . 1

 .از مغزي سوئيچ استارت خارج نماييد
و درب را  دقرار دهي »خاموش«جلو و نورباال را در حالت  يها چراغسوئيچ مجموعه . 2

 .باز بگذاريد
 را در) 2(UNLOCK ي دكمهثانيه نگاه داريد و  10تا  4را براي ) LOCK )1 ي دكمه .3

 .اين زمان فشار دهيد طول
و  LOCKهاي  ه، دكم3در مرحله  LOCK ي دكمهثانيه پس از فشردن  10در طي . 4

UNLOCK را به ترتيب رها كنيد. 
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 روش جايگزيني باطري سوئيچ كنترل از راه دور

ساكن  ي تهيسيالكتر ،قبل از جايگزيني باطري، با لمس كردن يك فلز متصل به زمين. 1
 .را از بدن خود خارج كنيد

كه سر آن با  يك سودر حالي كه آرم ميتسوبيشي رو به شما است، يك پيچ گوشتي .2
 .قاب بدنه نماييد تا قاب باز شود ي حفرهپارچه پوشانده شده است را درون 

 
 :توجه

مطمئن شويد كه مراحل را در حالي كه آرم ميتسوبيشي رو به شما است  •
گر آرم ميتسوبيشي رو به شما نباشد هنگامي كه قاب را باز ا. انجام دهيد

 .فتديبممكن است فرستنده به بيرون  د،يكن يم

 
 .باطري كهنه را خارج نماييد. 3

 .رو به باال نصب كنيد) A+ (باطري جديد را با سمت . 4

 
 .قاب را محكم ببنديد. 5
 .ن شويدچك كنيد تا از كار كردن آن مطمئ كاربرد عملكرد بدون سوئيچ را. 6

 :توجه

 .باطري جديد را از يك فروشگاه وسايل الكتريكي تهيه كنيد ديتوان يم •

اطري را ب ،در صورت تمايل شما تواند يم ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز  •

 .براي شما تعويض كند

 

 !احتياط
گردو  ،مراقب باشيد كه آب، شود يمهنگامي كه قاب سوئيچ كنترل از راه دور باز  •

 .همچنين اجزاي داخلي آن را لمس نكنيد. خاك و غيره وارد آن نشود
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 ها درب

 !احتياط
بطور  ها دربرانندگي در حالي كه : اطمينان حاصل كنيد ها درباز بسته بودن  •

 .باشد يمخطرناك  اند نشدهكامل بسته 
 .هرگز كودكان را درون خودرو بي مورد رها نكنيد •
 .را قفل نكنيد ها دربتوجه كنيد كه هنگامي كه سوئيچ درون خودرو است  •

 
 
 

 :توجه

براي پيشگيري از جاماندن سوئيچ درون خودرو، هيچ يك از دكمه هاي قفل  •
قفل  هخودروهاي داراي دكم( بقفل مركزي در هروي در راننده و يا دكم

 . باشند ينماست  قادر به قفل نمودن درب راننده هنگامي كه باز) مركزي درب

 كردن يا باز كردن توسط سوئيچ لقف

 
 قفل كردن. 1
 باز كردن. 2

  :توجه
قفل مركزي درب، هنگام قفل كردن يا باز  هدر خودروهاي مجهز به دكم •

 .تنها درب راننده قفل يا باز خواهد شد ،كردن توسط سوئيچ
 ،دربقفل مركزي  هاز دكم ها، درببراي قفل كردن يا باز كردن كليه 

 .سيستم ورود بدون سوئيچ و يا كاربرد عملكرد بدون سوئيچ استفاده كنيد
سيستم ورود « ،47-1در صفحه  »درب مركزي يها قفل«رجوع شود به 

عملكرد با استفاده از كاربرد «و  ،41-1و  6-1در صفحات  »بدون سوئيچ
 .  16-1در صفحه  »چعملكرد بدون سوئي

 توسط توانداگر خودرو به سيستم عملكرد بدون سوئيچ مجهز باشد، درب مي  •
در صفحه  »سوئيچ اضطراري«رجوع شود به . قفل يا باز شود يسوئيچ اضطرار

1-30  . 
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 قفل يا باز كردن از داخل خودرو

 
 قفل كردن .1
 باز كردن قفل .2

 .دستگيره در را به سمت خود بكشيد تا درب باز شود
 

 :توجه
در باز  ي رهيدستگقفل، با كشيدن  ي دكمهبدون نياز به  تواند يمدرب راننده  •

 .شود
ي ها درب، قفل كليه بجز خودروهاي مجهز به دكمه قفل مركزي درب

 .شوند يمن باز خودرو همزما
در خودروهاي با سيستم قفل ايمني، امكان باز كردن قفل درب با فشردن  •

قفل در سمتي كه باز شود، هنگامي كه سيستم قفل ايمني تنظيم  ي دكمه
 .) 50-1صفحه  »سيستم قفل ايمني«جوع شود به ر(. شده است وجود ندارد

 قفل نمودن بدون استفاده از سوئيچ

 
 

 ) .2(را در وضعيت قفل تنظيم كنيد و درب را ببنديد ) 1(قفل داخل  ي دكمه
 

 :توجه
قفل داخلي در هنگامي كه درب  ي دكمهبا استفاده از  تواند ينمدرب راننده  •

 .راننده باز است، قفل شود
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 سوئيچ در سيستم يادآور

 
 شود يمهنگامي كه موتور توسط كاربرد عملكرد بدون سوئيچ راه اندازي  

پس ) كليد خاموش( »قفل«اگر درب راننده باز باشد و سوئيچ بر روي هر موقعيتي بجز 
 دهد يماز خاموش كردن موتور باشد، صداي بوق هشدار بصورت متناوب به شما هشدار 

 .كه سوئيچ را خاموش كنيد
 .بعالوه نمايشگر هشدار بر روي صفحه اعالن نمايشگر چند اعالني نشان داده خواهد شد

 مركزي درب قفل
 ) قفل مركزي درب هودروهايي با دكمخ( 1نوع 

 
 :توجه
قفل داخلي  ي دكمهبطور مستقل با استفاده از  توانند يم ها دربهر يك از  •

 .قفل يا باز شوند
هنگام قفل و يا باز كردن با سوئيچ بر روي درب راننده، تنها درب راننده قفل  •

 .و يا باز خواهد شد
مدار حفاظتي داخلي  تواند يمعملكرد مداوم و مكرر قفل و باز كردن  •

قفل مركزي درب را فعال كرده و از عملكرد سيستم جلوگيري  يها ستميس
دقيقه صبر  1 بقفل مركزي در هاگر اين اتفاق افتاد قبل از فشردن دكم. كند

 .كنيد
قفل مركزي درب براي  ههنگامي كه درب راننده باز است، نه سوئيچ و نه دكم •

 . شود ينمقفل كردن آن استفاده 
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 ها درببراي قفل كردن و باز كردن 
 

 قفل مركزي درب هاستفاده از دكم

 
 قفل كردن .1
 باز كردن قفل .2

 
قفل مركزي درب روي درب راننده، قفل و باز  هبا فشردن دكم توانند يم ها دربكليه 
 .شود

 )قفل مركزي درب هبجز خودروهاي مجهز به دكم( 2نوع 
 

 :توجه
بطور مستقل توسط سوئيچ قفل داخلي قفل و يا  توانند يم ها دربهر يك از  •

 )جز براي درب رانندهب(. باز شوند
مدار حفاظتي داخلي  تواند يمعملكرد مداوم و مكرر قفل و باز كردن  •

قفل مركزي درب را فعال كرده و از عملكرد سيستم جلوگيري  يها ستميس
قيقه صبر د 1 ياگر اين اتفاق افتاد قبل از فشردن سوئيچ قفل داخل. كند

 .كنيد
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 استفاده از سوئيچ بر روي درب راننده
 .را قفل يا باز نمود ها دربكليه  توان يماز سوئيچ بر روي درب راننده  استفاده با 
 

 
 قفل كردن .1
 باز كردن .2

 ي قفل داخلي روي درب راننده دكمهاستفاده از 
 زرا قفل يا با ها دربكليه  توان يمقفل داخلي روي درب راننده  ي دكمهبا استفاده از 

 .نمود

 
 قفل كردن .1
 باز كردن .2

 
 ها درببازكردن قفل 

با استفاده از  ،را انتخاب نماييد ها دربهر يك از كاربردها براي باز كردن قفل  ديتوان يم
بوسيله ي موقعيت اهرم  ها درببا استفاده از كاربرد باز كردن قفل  اموقعيت سوئيچ ي

 ).SSTكالچ دوقلوي (و يا موقعيت اهرم تعويض دنده )  CVT اي A/T( انتخاب 
براي فعال يا . باشند ينمفعال  شود يماين كاربردها هنگامي كه خودرو از كارخانه ارسال 

تماس  ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفًا كاربردها،غير فعال نمودن اين 
 .بگيريد
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 استفاده از موقعيت سوئيچ
 .شود يمباز  رديگ يمقرار  »قفل«وضعيت هنگامي كه سوئيچ در  ها دربقفل كليه 

 
يا موقعيت اهرم تعويض دنده ) CVT اي A/T(استفاده از موقعيت اهرم انتخاب 

 )  SST يكالچ دوقلو(
يا اهرم تعويض ) CVT اي A/T(هنگامي كه اهرم انتخاب  شود يمباز  ها درب ي هيكلقفل 

و سوئيچ نيز در  رديگ يمقرار ) پارك( "P"موقعيت در ) SST يكالچ دوقلو(دنده 
 .تاس »باز«وضعيت 

 

 سيستم قفل ايمني
هنگامي كه سيستم ورود بدون . كند يمسيستم قفل ايمني به پيشگيري از سرقت كمك 

استفاده شد،  ها دربسوئيچ يا سيستم عملكرد بدون سوئيچ براي قفل كردن كليه 
را با استفاده از دكمه هاي داخلي قفل غير  ها دربباز نمودن كليه  ،سيستم قفل ايمني

 .سازد يمممكن 
 !احتياط

در . نكنيد فعالسيستم قفل ايمني را هنگامي كه شخصي درون خودرو است  •
با  ها دربشده باشد امكان باز نمودن  فعالحالتي كه سيستم قفل ايمني 

سيستم  هاگر به اشتبا. هد داشتاستفاده از دكمه هاي داخلي خودرو وجود نخوا
روي  UNLOCK ي دكمهرا با استفاده از  ها درب ،قفل ايمني تنظيم شده باشد

 .سوئيچ كنترل از راه دور يا با استفاده از كاربرد عملكرد بدون سوئيچ باز نماييد
 

 تنظيم سيستم 
همچنين اگر سوئيچ براي روشن . قرار دهيد »قفل«وضعيت سوئيچ را در  .1

 .كردن موتور استفاده شد، سوئيچ را از مغزي سوئيچ استارت خارج كنيد
 .را ببنديد ها درباز خودرو خارج شده و كليه  .2
سيستم ورود بدون سوئيچ يا سيستم عملكرد بدون ) LOCK )A ي دكمه  .3

 ار) B(و جل سرنشيندرب راننده يا  LOCK /UNLOCK ي دكمه ،سوئيچ
چشمك  بار كيراهنما  يها چراغ. قفل شوند ها دربفشار دهيد تا كليه 

 .خواهند زد
 .ديگر سوييچ را فشار دهيد بار كيثانيه  2در طي  .4

دفعه چشمك خواهند زد تا نشان دهند كه سيستم قفل  3راهنما  يها چراغ
 .شده استفعال ايمني 
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 :توجه
بر روي سوئيچ كنترل از راه دور هنگامي كه سيستم قفل ) LOCK )A ي دكمهفشردن  •

راهنما سه بار چشمك بزنند، لذا  يها چراغ شود يمايمني تنظيم شده است، باعث 
 .شود يمامكان تاييد تنظيم شدن سيستم قفل ايمني فراهم 

 
  

 خودروهای مجهز به سيستم ورود بدون سوئيچ

 خودروهای مجهز به سيستم ورود بدون سوئيچ

 سرنشينراننده و  LOCK /UNLOCKهاي  هدكم 
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 لغو كردن سيستم
باز شده و سيستم قفل ايمني  ها درب، قفل كليه شود يمهنگامي كه عمليات زير انجام 

 . شود يمبطور همزمان لغو 
سيستم ورود بدون سوئيچ يا سيستم عملكرد بدون ) UNLOCK)C ي دكمه •

 .شود يمسوئيچ فشرده 
جلو و راننده هنگامي كه سوئيچ  سرنشيندرب  LOCK /UNLOCK ي دكمه •

 .شود يمفشرده  ديكن يمهوشمند را حمل 

 

 

 
 

 
  

 خودروهای مجهز به سيستم ورود بدون سوئيچ

 خودروهای مجهز به سيستم ورود بدون سوئيچ

 سرنشينراننده و  LOCK /UNLOCKهاي  هدكم 
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 :توجه
بطور  ها درباز شود ب ،ثانيه از باز شدن قفل 30در طي  ها دربيكي از اگر  •

 فعالو سيستم قفل ايمني بطور همزمان دوباره  شوند يمخودكار دوباره قفل 
 .شود يم

استفاده از سيستم ورود بدون سوئيچ و يا سيستم عملكرد  امكان اگرحتي  •
براي باز  توان يموجود نداشته باشد،  ها درببدون سوئيچ براي باز كردن قفل 

هنگامي كه از سوئيچ براي باز . كردن قفل درب راننده از سوئيچ استفاده نمود
درب  براي تنها ،، سيستم قفل ايمنيشود يمكردن قفل درب راننده استفاده 

را باز  ها دربمتعاقباً قفل كليه  ديخواه يماگر . شود يمراننده غير فعال 
 .بچرخانيد "ACC "يا  »باز«نماييد، سوئيچ را به وضعيت 

 LOCK ي دكمهيا ) UNLOCK )C ي دكمهامكان تنظيم زمان ميان فشردن  •
/UNLOCK  داردجلو و قفل شدن خودكار وجود  سرنشيندرب راننده يا .

تماس  ميتسوبيشي موتورزبراي جزئيات بيشتر لطفًا با عامليت مجاز 
 .بگيريد

سيستم قفل ايمني دريك زمان با  فعال شدنو  ها دربامكان قفل نمودن  •
براي سيستم ورود بدون سوئيچ يا سيستم ) LOCK )A ي دكمه نفشرد بار كي

رب بر روي د LOCK /UNLOCK ي دكمهعملكرد بدون سوئيچ و يا فشردن 
با عامليت  لطفاً ،براي جزئيات. وجود دارد) B( وجل سرنشينيا سمت راننده 

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورزمجاز 

 آزمايش كردن سيستم
جوع ر(. نماييد فعالرا باز كنيد، سپس سيستم قفل ايمني را  ها دربشيشه هاي  ي هيكل

 ) .50-1 ي صفحهدر  »متنظيم سيست«شود به 
 ديتوان ينممطمئن شويد كه  ها شهيشاز طريق  ،سيستم قفل ايمني شدنفعال پس از 

 . باز نماييد روي رودري ها را توسط دكمه هاي قفل ها درب
 

 :توجه
سيستم قفل ايمني وصيه اي در مورد دشوار بودن فهم روش فعال شدن اگر ت •

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفاًنياز داشتيد، 
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  »قفل كودك« ي عقبها درب

 
 قفل كردن .1
 باز كردن .2

 .كند يماز داخل كمك  بعق يها دربجلوگيري از باز شدن اتفاقي  به قفل كودك
 ي رهيدستگتوسط  تواند ينماگر ضامن بر روي موقعيت قفل قرار داشته باشد، درب عقب 

 .خارجي باز شود ي رهيدستگبلكه بايد تنها با  ،داخلي باز شود
قرار داشته باشد، مكانيزم قفل كودك عمل نخواهد  "UNLOCK"اهرم در موقعيت اگر 
 .كرد

 
 !احتياط

از قفل كودك براي  لطفاً ،هنگام رانندگي با سرنشينان كودك در صندلي عقب •
 .داستفاده كني ،حادثهجلوگيري از  جلوگيري از باز شدن ناگهاني درب و

 

 درب صندوق عقب
 

 !هشدار
دقت كنيد كه به كودكان . صندوق عقب از داخل امكان باز شدن ندارد •

اگر كودكي داخل صندوق عقب . وارد شدن به صندوق عقب را ندهيد ي اجازه
 .رخ خواهد داد حادثه اي ناگوار، فتديبگير 

وارد كابين شود باز بودن درب  تواند يممونوكسيد كربن ) CO(از آنجا كه گاز  •
ديد  توان ينمرا  COگاز  ،انندگي خطرناك خواهد بوددر حين ر بصندوق عق

 .منجر به بيهوشي و يا حتي مرگ شود تواند يميا استشمام نمود و 
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 بازكردن
 اقدام از خارج خودرو

 ) سوئيچ ي استوانهودروهاي داراي خ(استفاده از سوئيچ 
 .سوئيچ را وارد نموده و بچرخانيد

 

 )  LHDودروهاي فرمان واقع در سمت چپ خ(اقدام از داخل خودرو 
 .بكشيدواقع در كنار صندلي راننده را  آزاد كننده ضامن
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 )  RHDودروهاي فرمان واقع در سمت راست، خ(اقدام از داخل خودرو 
 . خودرو را بطور كامل متوقف كنيد .1
. بازكن درب صندوق عقب را فشار دهيد تا درب صندوق عقب باز شود هدكم .2

 كامًالآن را به باال بكشيد تا صندوق . درب صندوق عقب كمي باز خواهد شد
 .باز شود

 

 
 :توجه
سيستم ورود بدون سوئيچ براي قفل كردن كليه  LOCK ي دكمههنگامي كه  •

عقب باعث باز  درب صندوق UNLOCK ي دكمهاستفاده شد، فشردن  ها درب
 .شدن آن نخواهد شد

 ستيبا يم ،درب صندوق عقب UNLOCK ي دكمهقبل از استفاده از 
 .ورود بدون سوئيچ را فشار بدهيد ستميس UNLOCK ي دكمه

  41-1و  6-1در صفحات  »چيستم ورود بدون سوئيس«رجوع شود به 

ودروهاي داراي سيستم ورود خ(استفاده از سوئيچ كنترل از راه دور 
 ) بدون سوئيچ يا سيستم عملكرد بدون سوئيچ

ودروهاي داراي سيستم ورود بدون خ(درب الكتريكي صندوق عقب  هدكم
روي درب صندوق  »باز« هيا دكم) سوئيچ يا سيستم عملكرد بدون سوئيچ

. را فشار دهيد) خودروهاي داراي سيستم عملكرد بدون سوئيچ( بعق
يستم س«يا  41-1و  6-1را در صفحات  »ورود بدون سوئيچسيستم «(

 )دببيني 12-1 ي صفحهدر  »چعملكرد بدون سوئي
 .به باال بكشيد تا كامل باز شود را آن. شود يمدرب خودرو كمي باز 

 بستن
قبل از اينكه درب  ،درب صندوق عقب است ي رهيدستگاگر خودرو مجهز به 

را مطابق شكل به پايين ) A(وق عقب بطور كامل بسته شود، گيره درب صند
 . بكشيد و به آن اجازه حركت بدهيد

 .بسته شود كامًالبه آرامي درب صندوق عقب را از بيرون ببنديد تا 
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 !احتياط
همواره دقت كنيد كه انگشت خود يا ساير  ،هنگام بستن درب صندوق عقب •

 .افراد زير درب صندوق عقب گير نكند
براي جلوگيري از آسيب به بازو و  ،گيره درب صندوق عقبدر خودروهاي داراي  •

 . درب نكنيد ي رهيگدست، سعي در بستن صندوق عقب بدون رها كردن 
 

 :توجه
براي . شوند يمدرب صندوق عقب نصب نگه داشتن براي ) B( ها جك •

  ،جلوگيري از آسيب يا عملكرد خطا
o  را لمس نكنيد، نكشيد و فشار  ها جكهنگام بستن درب صندوق عقب

 . ندهيد
o  وصل نكنيد كجاز جمله پالستيك، نوار و غيره را به  يا يشهيچ . 
o  نبنديد ها جكبند و غيره را دور. 
o آويزان نكنيد ها جكرا روي  يا يش. 

 
 :توجه
روشن شده و هنگام  شود يمچراغ اتاق صندوق عقب هنگامي كه درب آن باز  •

 .شود يمبسته شدن خاموش 
براي خودرو هاي داراي سيستم ورود بدون سوئيچ يا سيستم عملكرد بدون  •

و سپس  ماند يمچراغ اتاق صندوق عقب براي مدت مشخصي روشن  ،سوئيچ
 ها چراغكاربرد قطع خودكار «رجوع شود به . شود يمبطور خودكار خاموش 

  117-5 ي صفحهدر  ») سقفي يها چراغ(
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 امنيتي هشدارسيستم 
در  هامنيتي براي هشدار دادن به محيط اطراف از رفتاري مشكوك است ك سيستم آالرم

هنگام باز شدن درب، درب صندوق عقب يا درب محفظه موتور در صورتي كه خودرو 
توسط سيستم ورود بدون سوئيچ يا كاربري عملكرد بدون سوئيچ باز نشده باشد، از ورود 

 .كند يمتوسط پخش صداي هشدار جلوگيري  وغير مجاز به خودر
كه  شود يمبراي خودروهاي مجهز به حسگر آالرم داخلي، آالرم هنگامي فعال  ،همچنين

 .يكي از شرايط زير واقع شود
 )كاربرد تشخيص شيب خودرو( .وسعي در حركت دادن غير مجاز خودر •
 )اربرد تشخيص وارد شد به داخلك(تشخيص حركت درون خودرو  •
 باطري طن ارتباقطع شد •

 
 . رديگ يمقرار  »فعال«سيستم امنيتي در حالت 

از روش ليست شده در بخش  لطفًا، شود يمهنگامي كه تغييراتي در تنظيمات انجام 
 .مراجعه كنيد 60-1 ي صفحهتغيير تنظيمات آالرم امنيتي در 

 
 !احتياط

 .اصالح نكنيد را آن يي به سيستم آالرم امنيتي اضافه نكرده واجزا •
 .آالرم امنيتي خواهد شد سيستم باعث خرابي در كار نياانجام 

 
 

 
 
 

 : توجه
قفل مركزي درب  ي دكمهدر صورتي كه توسط يك سوئيچ يا  مسيستم آالر •

جاي سيستم ورود بدون سوئيچ يا كاربرد ب(. قفل شده باشد فعال نخواهد شد
 )چعملكرد بدون سوئي
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شدن و باز شدن با استفاده از سيستم ورود بدون اگر پس از عملكرد قفل  •
راهنما چشمك نزدند ممكن  يها چراغ چسوئيچ يا كاربرد عملكرد بدون سوئي

 .از سيستم عيب پيدا كرده باشد
 .معاينه نماييد ميتسوبيشي موتورزمجاز  خودرو را توسط عامليت

) ها دربراهنما با قفل و باز كردن  يها چراغشمك زدن چ(اگر كاربرد تاييد 
راهنما پس از عملكرد قفل و باز شدن چشمك  يها چراغغير فعال باشد، 

-1 ،6-1در صفحه  »سيستم ورود بدون سوئيچ«رجوع شود به . نخواهند زد
 . 16-1در صفحه  »چقدام توسط كاربرد عملكرد بدون سوئيا«و  41

 .ير فعال شوددر شرايط ز تواند يمسيستم آالرم امنيتي  •

o استفاده از كارواش 

o حمل و نقل خودرو با فري 

o پارك كردن خودرو در پارك خودروي اتومات 

o جا گذاردن حيوان خانگي يا كودك در خودرو 

o  سقفي يا شيشه  ي چهيدرباز گذاشتن 

o  كوك  ي لهيوسجاگذاشتن وسيله اي نا پايدار مثل يك اسباب بازي يا
 شده در خودرو

o  تحت برخورد يا لرزش پيوسته قرار گرفتن بواسطه تگرگ يا رعد و برق 

كاربرد تشخيص شيب خودرو و كاربرد تشخيص ورود به  ،بر اساس شرايط
 .خودرو را غير فعال نماييد

براي جزئيات . باشد يمحساسيت كاربرد تشخيص ورود به داخل قابل تنظيم  •

  .تماس بگيريد رزميتسوبيشي موتوبا عامليت مجاز  لطفًابيشتر 
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 :آالرم امنيتي چهار وضعيت دارد

 ) ثانيه 20دود ح(وضعيت آماده سازي سيستم 

 )زند يمچشمك ) A(و نشانگر امنيت  ديآ يموق هشدار بطور متوالي بصدا در ب(

 

 LOCK ي دكمهبا فشردن  ها دربزمان آماده سازي سيستم از زماني كه در آن كليه 
 هآغاز شده و تا زماني ك چروي سوئيچ كنترل از راه دور يا كاربرد عملكرد بدون سوئي

اين  لدر طو. ادامه خواهد داشت كند يموضعيت فعال سازي سيستم شروع به عمل 
باز نمودن درب يا صندوق عقب بدون استفاده از سيستم ورود بدون سوئيچ يا  ،زمان

راي مثال هنگامي ب(به صدا در آمدن صداي هشدار  نو بدو ،كاربرد عملكرد بدون سوئيچ
بطور موقت ) يا متوجه باز بودن شيشه شويد ديا گذاشتهكه چيزي را درون خودرو جا 

 .امكان پذير خواهد بود

 وضعيت مسلح سيستم

و  دهد يمو نشانگر امنيت به چشمك زدن ادامه  شود يمداي بوق هشدار متوقف ص( 
 ) شود يم تر عيسر

 .شود يمه وضعيت آماده سازي به پايان رسيد، وضعيت مسلح سيستم آغاز هنگامي ك

درب صندوق يا درب محفظه موتور در حين  ها، درباگر باز شدن غير مجاز هر يك از 
وضعيت مسلح تشخيص داده شد، آالرم براي هشدار به مردم اطراف خودرو جهت شرايط 

 . شود يم فعالغير عادي 
و يا ورود غير مجاز به خودرو تشخيص داده  ومجاز از خودرهمچنين اگر حركت غير 

 .شود يمآالرم فعال  ،شود
 آالرم يساز فعال
 .شود يمثانيه شنيده  30و صداي آژير براي  زنند يمراهنما چشمك  يها چراغ

 .  67-1 ي صفحهدر  »آالرم يساز فعال«رجوع شود به 

 :توجه

غير مجاز دوباره انجام شود،  حتي اگر آالرم متوقف شود، در صورتي كه عمل •
 .آالرم نيز دوباره فعال خواهد شد
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 لغو سيستم

در حين وضعيت آماده سازي سيستم يا وضعيت مسلح سيستم  يساز فعالامكان لغو 
 .وجود دارد

 .امكان لغو آالرم در هنگامي كه فعال شده است نيز وجود دارد هبعالو
 68-1 ي صفحهدر  »غو آالرمل« ،66-1در صفحه  »غو سيستمل«رجوع شود به 

 :توجه

هنگام قرض دادن خودرو به شخصي ديگر يا اجازه دادن رانندگي به فردي ناآشنا با 
توضيحات مناسب و كافي را در رابطه با سيستم آالرم  حتمًا ،سيستم آالرم امنيتي
 .امنيتي به فرد بدهيد

، كندخودرو را باز ي ها دربي ها قفل ،اگر فردي كه با سيستم آالرم امنيتي نا آشنا است
 .شود يم اطراف، صداي آالرم باعث آزار مردم حاضر در شود يممنجر به صدا دادن آالرم 

 تغيير تنظيمات آالرم امنيت
 .وجود دارد »لغير فعا«و يا  »فعال«بر روي حالت  امكان قرار دادن آالرم امنيتي 

 :زير پيروي كنيددستورالعمل از 
ستارت ا ،اگر موتور را با سوئيچ. قرار دهيد »فلق«سوئيچ را در وضعيت  .1

 .سوئيچ را از سوئيچ استارت خارج كنيد، ديا زده

قرار دهيد و درب خودرو را باز  »خاموش«چراغ را در وضعيت  ي دكمه .2
 .بگذاريد
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 . برف پاك كن و آب پاش را به سمت خود كشيده و نگاه داريد ي دسته .3

  )شود ينمپاشيده  شيشه شوياست، مايع  »قفل«ز آنجا كه سوئيچ در وضعيت ا(

 

برف پاك كن و  ي دسته. دهد يمبوق هشدار صدا  ،ثانيه 10پس از حدود  .4
 . آب پاش را به سمت خود نگاه داريد

لغو  تبرف پاك كن و آبپاش رها شد، حالت تغيير تنظيما ي دستهگر ا(
 )دانجام دهي 3 ي مرحلهرا دوباره از  لمراحبراي انجام دوباره، . شود يم

 

 

برف پاك كن  ي دسته، در حالي كه شود يمهنگامي كه بوق هشدار متوقف  .5
را بر روي ) UNLOCK)A ي دكمهبه سمت شما است،  نو آبپاش همچنا

 .سوئيچ هوشمند براي انتخاب وضعيت تنظيم آالرم امنيتي فشار دهيد

 

  

سيستم عملکرد بدون سوئيچبه استثنای خودروهای دارای   
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حالت انتخاب . تنظيم نمود UNLOCK ي دكمهبا فشردن  توان يمحالت تنظيمات را 
 .هشدار به صدا در آمده تاييد نمود يها بوقبا شنيدن تعداد  توان يمشده را 

 امنيتحالت تنظيمات آالرم  هشدار يها بوقتعداد 
 آالرم غيرفعال است 1
 آالرم فعال است 2
 

استفاده  تواند يمهر يك از عمليات زير براي خاتمه دادن به حالت تغيير تنظيمات .6
 .شود

 برف پاك كن و آبپاش ي دستهرها كردن  •

 بستن درب سمت راننده •

 وارد نمودن سوئيچ به داخل مغزي سوئيچ استارت •

 .»خاموش«چراغ بر روي هر حالتي بجز  ي دكمهقرار دادن  •

 .ثانيه هيچ تغييري در تنظيمات انجام نشود 30به مدت  •

خودروهاي داراي (قرار داده شود ) ليد خاموشك( »قفل«سوئيچ در حالت  •
 ).سيستم عملكرد بدون سوئيچ

 : توجه

اگر فهم هر موردي در رابطه با اعمال تغييرات در تنظيمات سيستم آالرم  •

 ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفاًامنيتي دشوار به نظر رسيد، 

 .مشورت نماييد

از جا گذاشتن وسايل قيمتي درون خودرو خودداري نماييد، حتي اگر سيستم  •
 .قرار داشته باشد »عالف«آالرم امنيتي در حالت 

  

 خودروهای دارای سيستم عملکرد بدون سوئيچ
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 تنظيم سيستم

 .از مراحل زير براي تنظيم سيستم به حالت مسلح سيستم پيروي كنيد

اگر موتور را توسط سوئيچ راه . قرار دهيد »فلق«وضعيت سوئيچ را در  .1
 .اندازي نموديد، سوئيچ را از مغزي سوئيچ استارت خارج نماييد

، درب صندوق عقب و درب محفظه ها درباز خودرو خارج شده و كليه  .2
 .موتور را ببنديد

را بر روي سوئيچ كنترل از راه دور سيستم ورود بدون ) LOCK )A ي دكمه .3
 LOCK /UNLOCK ي دكمهسوئيچ يا سيستم عملكرد بدون سوئيچ و يا 

)B ( جلو را فشار دهيد سرنشيندرب راننده يا . 

 

 

 

 

  

 درب راننده و سرنشين جلو  LOCK /UNLOCKهای  هدکم 
 بجز برای خودروهای دارای سيستم عملکرد بدون سوئيچ

سيستم عملکرد بدون سوئيچ خودروهای دارای   
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با قفل كردن خودرو توسط سيستم ورود بدون سوئيچ يا سيستم عملكرد بدون سوئيچ، 
 .وضعيت آماده سازي سيستم فعال خواهد شد

 .زند يمدر پنل صدا براي تاييد، چشمك ) C(نشانگر امنيتي 

 

 : توجه

توسط روشي بجز سيستم  ها دربوضعيت آماده سازي سيستم هنگامي كه  •
ورود بدون سوئيچ يا كاربرد عملكرد بدون سوئيچ قفل شده باشند، فعال 

 )قفل مركزي درب همثال يك سوئيچ يا دكم عنوان به(. نخواهند شد

اگر درب محفظه موتور باز باشد نشانگر امنيتي روشن خواهد شد، و سيستم  •
 .وارد وضعيت مسلح خود نخواهد شد

، سيستم وارد حالت آماده شود يمهنگامي كه درب محفظه موتور بسته 
ثانيه سيستم وارد حالت مسلح خود  20سازي خواهد شد، و پس از حدود 

 .خواهد شد
هنگامي كه چشمك زدن نشانگر امنيتي شروع به  ،ثانيه 20پس از حدود  .4

 .شود يمحالت مسلح سيستم وارد عمل  كند، يمآهسته تر شدن 

 .دهد يمنشانگر امنيتي در حين حالت مسلح خود به چشمك زدن ادامه 

 : توجه

سيستم آالرم امنيتي هنگامي كه افراد در حال وارد شدن به خودرو بوده يا  •
براي جلوگيري از . باز هستند امكان دارد فعال شود ها شهيشهنگامي كه 
، شوند يمهنگامي كه افراد به خودرو وارد  ،الرمآ ي منتظرهفعاليت غير 

 .سيستم را به وضعيت مسلح خود تنظيم نكنيد

از جا گذاشتن وسايل قيمتي در خودرو خود داري كنيد، حتي اگر سيستم  •
 .تنظيم شده باشد »فعال«آالرم امنيتي در وضعيت 
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 ي كاربرد تشخيص شيب خودرو و كاربرد تشخيص ورود به خودروساز فعال

كاربرد تشخيص شيب خودرو و كاربرد تشخيص ورود به خودرو هنگام پارك نمودن در 
يا جاگذاشتن حيوانات خانگي در خودرو و يا اندكي بازگذاشتن  ر،خودروي خودكا-پارك

 .غير فعال شود تواند يمخودرو  ي شهيش

اگر موتور را با سوئيچ راه اندازي . قرار دهيد »قفل«وضعيت سوئيچ را در  .1
 .سوئيچ را از مغزي سوئيچ استارت خارج كنيد ،نموديد

براي  "MIST"برف پاك كن و آبپاش را به باال برده و در موقعيت  دسته .2
به صدا در آمده و كاربرد غير  بار كيبوق هشدار . ثانيه نگاه داريد 3حدود 
 .شود يمفعال 

 "MIST"برف پاك كن و آبپاش را در موقعيت  ي دستهكاربرد،  ي دوباره يساز فعالبراي 
 .ثانيه قرار دهيد 3براي 

 .شود يمبوق هشدار دوبار شنيده شده و كاربرد فعال 

 

 :توجه

 .خواهد شد يساز فعالدر صورت انجام اقدامات زير، كاربرد دوباره  •

o  ا كاربرد عملكرد را با استفاده از سيستم ورود بدون سوئيچ ي ها دربقفل
 .بدون سوئيچ باز نماييد

o  يا  »باز«وضعيت سوئيچ را در"ACC" قرار دهيد. 
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 لغو نمودن سيستم
زير براي لغو سيستم هنگامي كه سيستم در وضعيت آماده سازي و يا وضعيت  يها روش

 .روند يممسلح خود قرار دارد بكار 
 روي سوئيچ كنترل از راه دور UNLOCK ي دكمهفشردن  •
 . »باز«وضعيت چرخاندن سوئيچ بر روي  •
يا وارد كردن سوئيچ درون مغزي سوئيچ استارت  ها دربباز نمودن هر يك از   •

 .هنگامي كه سيستم در وضعيت آماده سازي خود قرار دارد
روي درب راننده يا درب  ي دكمهنگاه داشتن سوئيچ هوشمند و فشردن  •

ودروهاي داراي سيستم عملكرد خ( ها دربجلو براي باز كردن قفل  سرنشين
 )بدون سوئيچ

 :توجه
اگر درب محفظه موتور يا درب صندوق عقب در حين شرايط آماده سازي  •

 .سيستم باز شود، شرايط آماده سازي به حالت تعليق در خواهد آمد
اگر درب محفظه موتور يا درب صندوق عقب بسته شوند، سيستم به شرايط 

 .گشتآماده سازي خود باز خواهد 
هنگامي كه سيستم در وضعيت آماده سازي خود است،  ياگر اتصاالت باطر •

 .خواهد شد يساز پاكحافظه  ،جدا شوند
 4سوئيچ كنترل از راه دور براي سيستم ورود بدون سوئيچ و  8امكان ثبت تا  •

 .سوئيچ كنترل از راه دور براي سيستم عملكرد بدون سوئيچ وجود دارد
كنترل از راه دور، بجز  يها چيسوئهر يك از  ا،ه چيسوئپس از ثبت شدن 
براي لغو  تواند يم ،سيستم استفاده شده است يساز فعالسوئيچي كه براي 

 .سيستم مورد استفاده قرار بگيرد

با عامليت مجاز  لطفاًاگر قصد ثبت نمودن سوئيچ كنترل از راه دور اضافي را داريد، 
 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورز

 
 .باشد يممتر  4براي سيستم عملكرد بدون سوئيچ حدود  يساز فعال ي فاصله •

 ي فاصلهدر  چيسوئ ي دكمهاگر قفل كردن يا باز كردن خودرو با فشردن 
سيستم آالرم  يساز فعالصحيح از خودرو مقدور نبود و يا فعال يا غير 

نياز به  چيسوئ يصحيح از خودرو ممكن نباشد، باطر ي فاصلهامنيتي در 
 .تعويض دارد

 .تعويض نماييد ميتسوبيشي موتورزباطري را توسط عامليت مجاز 

درب راننده يا  LOCK/UNLOCK ي دكمهيا  UNLOCK ي دكمهاگر  •
 ها دربثانيه هيچ دري باز نشود،  30جلو فشرده شود و در مدت  سرنشين

وضعيت آماده سازي  ،در اين شرايط. بطور خودكار دوباره قفل خواهند شد
 .سيستم فعال خواهد شد

قابل  ها دربو قفل شدن خودكار  UNLOCK ي دكمهزمان ميان فشردن  •

 .مشورت نماييد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  لطفاً. باشد يمتنظيم 
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 ي آالرمساز فعال

هنگامي كه سيستم در وضعيت مسلح خود قرار دارد، در شرايط زير و اگر قفل خودرو باز 
، درب صندوق عقب، درب محفظه موتور جلو توسط ها دربشود و يا اگر هر يك از 

ورود بدون سوئيچ يا كاربرد عملكرد  ستميس UNLOCK ي دكمهروشي بجز فشردن 
 .بدون سوئيچ باز شود، سيستم فعال خواهد شد

راهنما چشمك زده و  يها چراغ. ثانيه فعال خواهد شد 30آالرم براي حدود  .1
 به صدا در خواهد آمد متناوباًصداي آژير 

 

حتي اگر آالرم متوقف شود، در صورتي كه دوباره اعمالي غير مجاز انجام  .2
 .شود، آژير به صدا در خواهد آمد

 :توجه

نمايشگر چند اعالني نشان  در حين عمليات آالرم، آالرم در صفحه نمايش در •
 .داده خواهد شد
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 لغو آالرم

 :زير وجود دارد يها روشآالرم با استفاده از  يساز فعالامكان متوقف نمودن 

 .كنترل از راه دور چيسوئروي  LOCK /UNLOCK ي دكمهفشردن  •

بعد از آنكه وضعيت آماده سازي سيستم  ،LOCK ي دكمهپس از فشردن (
بسته خواهند  ها دربديگر فعال شده باشد، خودرو قفل شده و كليه  بار كي

 )شد
 .»باز«وضعيت چرخاندن سوئيچ در  •

خودروهاي مجهز (سوئيچ هوشمند و انجام هر يك از اقدامات زير  داشتن نگاه •
 ) :چبه سيستم عملكرد بدون سوئي

o  ي دكمهبا فشردن  ها دربقفل نمودن LOCK/UNLOCK  درب راننده يا
 .وجل سرنشيندرب 

o  باز كردن صندوق عقب ي دكمهفشردن. 

 :توجه

بار به صدا  4، بوق هشدار رديگ يمقرار  »باز«وضعيت هنگامي كه سوئيچ بر  •
اين عمليات نشانگر اين است كه آالرم در حالي كه خودرو پارك . ديآ يمدر 

 .فعال شده است شود يم

 .درون خودرو را جهت تاييد دزديده نشدن وسايل بازديد نماييد لطفاً
 .آالرم پاك نخواهد شد يساز فعال ي حافظهحتي اگر باطري جدا شود،  •

 برقيي  شهيشكنترل 
 .عمل خواهد نمود »باز«وضعيت الكتريكي تنها با قرار دادن سوئيچ در  ي شهيش

 الكتريكي ي شهيشكنترل  ي دكمه

 .مربوطه باز يا بسته خواهد شد ي شهيشهاي شيشه،  ي دكمهبا فشردن هر يك از 

 

  



 
 

 

 
102 

 

 درب راننده ي شهيش .1

 جلو سرنشيندرب  ي شهيش .2

 پچ ،درب عقب ي شهيش .3

 درب عقب، راست ي شهيش .4

 LOCK ي دكمه .5

 !هشدار
با  ياطمينان حاصل كنيد كه چيز ،الكتريكي ي شهيشقبل از اعمال كنترل  •

 ).ر، دست، انگشت و غيرهس( كند ينمعملكرد شيشه گير 
 .هرگز خودرو را بدون جدا نمودن سوئيچ ترك نكنيد •
 ي شهيشا هر فرد ديگري كه قادر به عملكرد مطمئن كنترل ي(هرگز كودك  •

 .ا تنها در خودرو تنها نگذاريدر) باشد ينمالكتريكي 
ي كه احتمال گير شيشه بازي كند در حال ي دكمهكودك ممكن است با  •

 .يا سر در شيشه وجود دارد ها دستكردن 

 دكمه هاي درب سمت راننده

 ي دكمههر شيشه را با . را كنترل كرد ها شهيشتمام  توان يم ها دكمهبا استفاده از اين 
دكمه را به سمت پايين فشار دهيد تا شيشه باز . باز يا بسته كرد توان يم اش مربوطه

شيشه درب سمت راننده به  ي دكمهاگر . شود و آن را به باال بكشيد تا شيشه باال رود
. كند يمطور كامل تا باال كشيده يا به پايين فشرده شود، شيشه به طور خودكار عمل 

 .ه آرامي دكمه را در جهت مخالف ببريدحركت شيشه را متوقف كنيد، ب ديخواه يماگر 

 سرنشيندكمه هاي درب سمت 

 هدرب متناظر با دكم ي شهيشبراي كنترل  توانند يم سرنشيندكمه هاي درب سمت 
را براي باز كردن شيشه به پايين فشار دهيد و براي بستن آن به باال  هدكم. بكار روند

 .بكشيد
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 :توجه

 ي هيتخلعملكرد پي در پي سيستم در حالي كه موتور خاموش است منجر به  •
هاي شيشه الكتريكي را تنها در صورت روشن بودن  هدكم. باطري خواهد شد

 .موتور بكار ببريد

  LOCK ي دكمه

 يها دربشيشه هاي  توانند ينم سرنشينهاي  ه، دكمرود يمبكار  ههنگامي كه اين دكم
درب خود را  ي شهيشراننده نيز تنها  ي شهيش هخود را باز و بسته كنند و همچنين دكم

 .باز يا بسته نمايد تواند يم
 .فشار دهيد را آنديگر  بار كيبراي باز كردن قفل، 

 
 قفل كردن .1

 باز كردن .2

 !هشدار
و سر او  ها دستبازي كند در حالي كه خطر گير كردن  هممكن است كودك با دكم •

 ي دكمه لطفًاهنگام رانندگي با سرنشين كودك، . در شيشه وجود داشته باشد
LOCK ان فشار دهيدسرنشينهاي  هشيشه را براي غير فعال كردن دكم. 
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 سنج زمانكاربرد 

 .ثانيه پس از متوقف شدن موتور باز يا بسته شود 30تا  تواند يمدرب  ي شهيش

 توانند ينم ها شهيش، شود يمجلو باز  سرنشينبه محض اينكه درب راننده يا  حال نيابا 
 .باز و بسته شوند

 ) ي درب راننده شهيشقط ف(مكانيزم ايمني 

 .رود يمبسته شده گير كند، شيشه بطور خودكار پايين  ي شهيشاگر دست يا سر در 
 ،درب ي شهيشسر يا دست خود را هنگام بسته شدن  سهيچ ك دبا اين حال مراقب باشي

 .بيرون نبرده باشد
 .پايين آمده پس از چند ثانيه دوباره بسته خواهد شد ي شهيش
 

 !هشدار
دفعه يا بيشتر بطور پي در پي عمل كند، اين مكانيز بطور  3اگر مكانيزم ايمني  •

 .موقت لغو خواهد شد
 .رخ دهد تواند يمجراحتي جدي  ،اگر دست يا سر ميان آن گير كرده باشد

 
 

 !احتياط
اين حالت به . شود يمبسته شدن شيشه لغو  كامًالمكانيز امنيتي تنها قبل از  •

بسيار مراقب باشيد كه  لذا ؛تا بطور كامل بسته شود دهد يمشيشه اجازه 
 .انگشتي در شيشه گير نكند

بسيار مراقب  لذا شود؛ يمكشيده شود غير فعال  همكانيز امنيت هنگامي كه دكم •
 .درب گير نيافتند ي شهيشباشيد كه انگشتان در قسمت باز 
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 :توجه

در صورتي كه شرايط رانندگي يا ديگر شرايط باعث وارد آمدن ضربه اي  •
 .فعال شود تواند يممشابه حالت گير كردن انگشت يا سر شوند مكانيزم ايمني 

درب  ي شهيشبار يا بيشتر فعال شود، مكانيزم لغو شده و  3اگر مكانيزم ايمني  •
 .درست بسته نخواهد شد

اگر . در چنين حالتي اعمال زير بايد انجام شوند تا شرايط را اصالح نماييد
مربوطه را باال بكشيد تا شيشه بطور  ي شهيش هشيشه باز باشد، مكررًا دكم

ديگر  بار كيرا  هرا رها كرده، دكم هدكم ،عملدر طي اين . كامل بسته شود
اكنون قادر . رها كنيد را آنسپس  ،ثانيه نگاه داريد 1باال برده و براي حداقل 

 .در شرايط عادي خواهيد بود ها شهيشبه كار كردن با 

 دريچه سقفي
باشد بكار  »باز«وضعيت تنها در حالتي سوئيچ در  تواند يمدريچه سقفي 

 .برده شود

 
 باز كردن .1

 خم كردن به باال .2

 خم كردن به پايين ،بستن .3

 را فشاريد) 1( هبراي بازكردن، دكم
 .را فشار بدهيد) 3(يا ) 2( هبراي متوقف كردن حركت دريچه، دكم

 :توجه

دريچه سقفي بطور خودكار درست قبل از قرار گرفتن در موقعيت كامالً باز  •
 .شود يممتوقف 

  .را دوباره فشار بدهيد هبراي كامًال باز كردن آن، دكم
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 .را فشار بدهيد) 3( هبراي بستن، دكم
 .را فشار بدهيد) 2(يا ) 1( هدكم ،براي توقف حركت دريچه

 .را فشار بدهيد) 2( هبراي خم كردن به باال دكم
 .رود يمعقبي دريچه سقفي براي تهويه باال  ي گوشه

 .را فشار بدهيد) 3( هدكم ،براي خم كردن به پايين
 

 !هشدار
سقفي بيرون  ي چهيدريا هر چيز ديگر را از  هاستسر، د ،رانندگي هنگام در •

 .نبريد
دريچه  ها هر شخص ديگري كه توانايي عملكرد مطمئن با دكمي(هرگز كودك  •

 .در خودرو تنها نگذاريد) سقفي را ندارد
قبل از كار كردن با دريچه سقفي، مطمئن شويد كه وسيله اي ميان آن گير  •

 ).انگشت و غيره ،ز جمله سر، دستا(اهد نمود نخو
 
 

 سنج زمانكاربرد 

به  »باز«وضعيت ثانيه بعد از قرار گرفتن سوئيچ از  30تا  تواند يمسقفي  ي چهيدر
اگر درب راننده در اين مدت زمان باز . باز يا بسته شود ،»قفل«يا  "ACC"موقعيت 

 .ثانيه ي ديگر باز يا بسته بماند 30براي  تواند يمدريچه سقفي  ،بماند
سقفي غير فعال خواهد  ي چهيدربا اين وجود به محض اينكه درب راننده بسته شود، 

 . شد

 مكانيزم ايمني

درحال بسته شدن گير كند، دريچه بطور خودكار دوباره باز  ي چهيدراگر دست يا سر در 
 .شود يم

دست خود را در حال باز كردن يا بستن دريچه ، مراقب باشيد كه سر يا حال نيابا 
 .باشد هبيرون از آن قرار نداد

 .باز شده پس از چند ثانيه دوباره قابل بكارگيري خواهد بود ي چهيدر
بار يا بيشتر بطور پي در پي فعال شود، بسته شدن عادي دريچه  5اگر مكانيزم ايمني 

 .لغو خواهد شد
دريچه را ذره ذره تا بسته شدن كامل آن با  وانت يميك اقدام اضطراري،  عنوان به

 .بست) 2( هفشردن پي در پي دكم

 .مشورت نماييد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  ،يپس از انجام اقدام اضطرار

 :توجه

در صورتي كه شرايط رانندگي يا ديگر شرايط منجر شود كه دريچه در معرض  •
دست يا سر قرار گيرد، مكانيزم گير كردن  همشاب يا يكيزيفاعمال ضربه 

 .ايمني فعال خواهد شد

 !احتياط
اين . شود يمبسته شدن دريچه سقفي لغو  كامًالمكانيزم ايمني درست قبل از  •

 .دهد يمبسته شدن كامل را به دريچه  ي اجازهامر 
 .سقفي گير نيافتند ي چهيدرمراقب باشيد كه انگشتان در  كامًاللذا 
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 :توجه

 .شود يمسقفي درست قبل از باز شدن كامل آن متوقف  ي چهيدر •

باد كمتر  ي ضربه ،اگر خودرو با دريچه در اين موقعيت در حالت حركت باشد
 . باز است كامًالاز حالتي است كه دريچه 

و  ديا بستهاطمينان حاصل كنيد كه دريچه سقفي را  ،هنگام رها كردن خودرو •
 .ديا نمودهسوئيچ را خارج 

پس از بارش باران (سقفي را در حالتي كه يخ زده و بسته شده است  با دريچه •
 .كار نكنيد) يا در طي سرماي شديد

 .اثاثيه سنگين بر روي دريچه سقفي قرار نداده و يا بر روي آن ننشينيد •

 .باز شد رها كنيد كامًاليا  هرا به محض اينكه دريچه كامًال بست هدكم •

را رها كرده و  هقادر به عملكرد نبود، دكم ،دريچه هاگر پس از بكارگيري دكم •
اگر چيزي گير نكرده بود، . چك كنيد كه چيزي توسط آن گير نكرده باشد

 .بازديد نماييد ميتسوبيشي موتورزدريچه را توسط عامليت مجاز 

حمل كننده هاي چوب اسكي، يا باربند، ممكن است دريچه  يها مدلبسته به  •
اگر . در تماس قرار بگيرد ها آنسقفي هنگامي كه به باال خم شده باشد با 

 .احتياط كنيد ديكن يمچوب اسكي استفاده  ي كنندهيا حمل  ،چنين باربند

 ،اطمينان حاصل كنيد كه در هنگام شستشوي خودرو يا ترك نمودن آن •
 .سقفي بسته باشد ي چهيدر

از واكس ) الستيك سياه(مراقب باشيد كه روي الستيك آب بندي دريچه  •
 .اگر به واكس آلوده شود، قادر به آب بندي هوا نخواهد بود .داستفاده نكني

پس از شستشوي خودرو يا بعد از رنگ كاري آن، آب روي دريچه را قبل از  •
 .استفاده از آن پاك كنيد

باطري  ي هيتخلسقفي با موتور خاموش، باعث  ي چهيدر پي در پي ي استفاده •
 .دريچه را در حالي كه موتور روشن است بكار ببريد. شود يم
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 )سانشيد(سقفي  بان هيسا

 .باز يا بسته نماييد را آنرا بطور دستي بلغزانيد تا  بان هيسا

 

 !احتياط
 .دست گير نكند ،مراقب باشيد كه هنگام بستن آن •

 

 :توجه

دريچه سقفي را به پايين خم كرده  بان، هيسامراقب باشيد كه قبل از بستن  •
 .باشيد

 .بست توان ينمرا  بان هيساكه دريچه سقفي باز باشد،  در حالي •
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 فصل دوم

 صندلي و كمربند
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 صندلي

 

 

 صندلي جلو .1

 4-2تنظيم صندلي به جلو و عقب صفحه  •
 5-2صفحه  پشتي صندلي ي هيزاوتنظيم   •

 6-2صفحه ) راننده سمت درنها ت(تنظيم ارتفاع صندلي   •

 7-2ص  داراي گرم كن يها يصندل •

 صندلي عقب.2

  8-2تا كردن صندلي به جلو صفحه  •

 9-2دسته صندلي ص  •
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 تنظيم صندلي
فرمان،  ،ها پدالصندلي راننده را به طوري تنظيم كنيد كه احساس راحتي نماييد و به 

 .شود همچنين ميدان ديد خوب و واضحي فراهم. دسترسي داشته باشيد... ا و كليد ه

 !هشدار
چرا كه موجب از دست . تنظيم نكنيدهرگز در حين رانندگي صندلي را  •

 پس از. دادن كنترل بر روي خودرو شده و به تصادف منجر خواهد شد
با حركت دادن آن به جلو و  تنظيم صندلي از قفل شدن آن در جاي خود

 .اطمينان حاصل كنيد ،تنظيم زميمكان ازقب بدون استفاده ع
از خودرو كه فاقد حركت در نواحي ي  اجازهو كودكان  هرگز به سرنشينان •

صندلي يا كمربند است را ندهيد و اطمينان حاصل نماييد كه كليه 
و در صورتي كه  اند بستهسرنشينان بر روي صندلي بوده و كمربند خود را 

 .سرنشين كودك وجود دارد، در محل مخصوص به كودك قرار داده شود
ا ترمز ز قبيل برخورد و يبراي كاهش احتمال آسيب بدني در حوادثي ا •

بايد در حين حركت در حالت عمودي و قائم قرار  ها يصندل، پشتي ناگهاني
به شدت پايين در حالت غير قائم پشتي صندلي  ها يصندلايمني . داده شوند

در اين حالت احتمال سر خوردن سر نشين از زير كمربند ايمني  .نديآ يم
  .شود يمجدي منجر  يها بيآسوجود دارد كه به 

 
 

 

 !احتياط
 ها يصندلد كه تنظيم براي عملكرد درست و مطمئن اطمينان حاصل كني •

 .است انجام گرفته يا با نظارت او توسط يك بزرگسال و
. هنگام رانندگي ميان كمر خود و پشتي صندلي از بالشتك استفاده ننماييد •

محافظ سر را در هنگام تصادف  ريتأثاستفاده از بالشتك بعنوان پشتي 
 .دهد يمكاهش 

ردن دست و پاي لو و عقب مراقب گير كهنگام جابجا كردن صندلي به ج •
 .خود باشيد
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 صندلي جلو
 تنظيم صندلي به جلو و عقب

 نوع دستي

اهرم تنظيم صندلي را بكشيد، صندلي را به جلو و عقب تنظيم نموده و اهرم را رها 

 .كنيد

 

 !هشدار
بدون استفاده از اهرم تنظيم براي اطمينان از قفل شدن مطمئن صندلي،  •

 .سعي كنيد صندلي را به عقب و جلو حركت دهيد
 

 )قط سمت رانندهف(نوع برقي 

 صندلي را بوسيله ي كليد نشان داده شده تنظيم نماييد

 

 تنظيم به جلو .1

 تنظيم به عقب .2

 :توجه

پس از روشن نمودن موتور اقدام به  ،براي جلوگيري از ضعيف شدن باطري •
 .تنظيم اتوماتيك نماييد
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 تغيير زاويه پشت صندلي

 :نوع دستي

براي تنظيم زاويه پشت صندلي، كمي به جلو رفته، اهرم قفل پشت صندلي 
. ، زاويه دلخواه را تنظيم و اهرم را رها نماييدرا كشيده و سپس با فشار كمر

 .دلخواه قفل خواهد شد ي هيزاوپشت صندلي در 

 

 !احتياط
و باعث  باشد يممكانيزم تغيير زاويه پشت صندلي، فنري  •

كه هنگام كشيدن اهرم قفل، صندلي دوباره به حالت  شود يم
هنگام استفاده از اهرم به پشت صندلي نزديك . قائم بازگردد

 .شويد و يا با دست حركت بازگشتي آن را كنترل نماييد
 

 )قط سمت رانندهف(نوع برقي 

نشان داده شده در شكل  يها فلشزاويه پشت صندلي را با استفاده از كليد مطابق 
 .تنظيم كنيد

 

 
 تغيير زاويه به جلو .1

 به عقب تغيير زاويه .2

 :توجه

پس از روشن نمودن موتور اقدام به  ،براي جلوگيري از ضعيف شدن باطري •
 .تنظيم اتوماتيك نماييد
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 )قط سمت رانندهف(تنظيم ارتفاع صندلي 

 نوع دستي

 با باال و پايين كردن اهرم بطور متناوب اقدام به باال و پايين كردن صندلي نماييد

 

 باال بردن .1

 پايين آوردن .2

 نوع برقي

 .براي تنظيم ارتفاع صندلي از كليد نشان داده شده در شكل استفاده نماييد

 :توجه

موتور اقدام به  نمودنپس از روشن  ،براي جلوگيري از ضعيف شدن باطري •
 .تنظيم اتوماتيك نماييد

 

 براي باال و پايين بردن جلوي صندلي  .1
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 قسمت انتهايي صندلي به باال و پايين براي حركت دادن. 2

 
 براي حركت دادن كل صندلي به باال و پايين. 3

 داراي گرمكن يها يصندل

كليد را در وضعيت . عمل كنند بازسوئيچ  در حالت توانند يمداراي گرمكن  يها يصندل
 .قرار دهيد ها فلشنشان داده شده توسط 

 .كند يمهنگامي كه گرمكن روشن است نورافشاني  Aي  دهندهچراغ نشان 

 
 )راي گرم كردن سريعب()  HI(گرم كن در درجه زياد . 1
 گرم كن خاموش. 2
 )براي گرم نگاه داشتن صندلي)(LO( گرم كن در درجه كم. 3

 !احتياط
 .گرمكن را خاموش نماييد ،در زمان عدم استفاده •
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 !احتياط

 . استفاده نماييد HIبراي گرم كردن سريع از حالت  •
. گرم نگاه دارد را آنتنظيم كنيد تا  LOدكمه را در حالت  ،پس از گرم شدن صندلي

خفيفي در دماي صندلي احساس  يها نوسان ،هنگام استفاده از گرم كن صندلي
 خواهد شد، كه مربوط به نحوه عملكرد ترموستات داخلي گرمكن بوده و نشان

 .باشد ينمخرابي دستگاه  ي دهنده
اگر افراد ذكر شده در زير از صندلي داراي گرمكن استفاده نمايند ممكن است  •

انند تاول و م(خفيفي را تجربه كنند  يها يسوختگگرماي زيادي احساس كرده و يا 
  ) :تقرمزي پوس

o و يا افراد بيمار ساالن كهن ،كودكان 
o فرد با پوست حساس 
o فرد با خستگي مفرط 
o  داروهاي سرماخوردگي و غيره(الكل يا داروهاي خواب آور  ريتأثفرد تحت( 
تيز درون صندلي  اءياشو كردن از قرار دادن اشياء سنگين بر روي صندلي و فر •

 .داري كنيدخود
بالشتك و ديگر مواد با خواص عايق حرارتي بر  ،كار گرم كن صندلي، از پتودر حين  •

 .شود يمروي صندلي استفاده نكنيد چرا كه منجر به گرم شدن بيش از حد گرم كن 
الكل يا ديگر مواد حالل ارگانيك  ،بنزين ،كروسن ،هنگام تميز كردن صندلي از بنزن •

ح صندلي و يا المنت گرمكن آسيب اين مواد ممكن است به سط: استفاده ننماييد
 .برسانند

قبل از روشن كردن گرم  ،ريخته شدن آب يا ساير مايعات بر روي صندلي در صورت •
 .خشك نماييد كامًالمحل را  ،كن

 .آن را خاموش نماييد فورًا ،كاركرد نامناسب از گرم كن ي مشاهدهدر صورت  •

 صندلي عقب
 تا كردن صندلي به جلو

با تا كردن صندلي به جلو به هم  توان يمقسمت وسايل عقب خودرو را  و سرنشيناتاقك 
 .كه براي حمل اشياء بلند قابل استفاده خواهد بود. متصل نمود

. و پشت صندلي عقب را به جلو خم كنيد را فشرده) A( يا راست/كليد هاي چپ و 
صندلي در جاي خود  ،اطمينان حاصل كنيد كه در هنگام بازگشت آن به حالت اوليه

 .دوباره قفل شود
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 !هشدار

از قفل شدن و ايمن  ،صندلي به حالت قائم خود پس از بازگرداندن پشت •
 .شدن صندلي در جاي خود اطمينان حاصل نماييد

همچنين اطمينان حاصل نماييد كه كمربندهاي ايمني عقب در جلوي 
 .صندلي بوده و در پشت آن گير نكرده باشند

 
 

 صندلي ي دسته

 .به جلو خم كنيد را آن ،صندلي ي دستهبراي استفاده از 
تا جايي به عقب فشار دهيد تا در ميان  را آن ،براي بازگرداندن به حالت اوليه

 .جاي بگيرد ها يصندل

 
 :توجه

 .باشد يمصندلي مجهز به جا ليواني براي سرنشينان عقب  ي دستهسطح فوقاني  •

 .مراجعه شود 126- 5 ي صفحهدر  »ا ليوانيج«به قسمت 
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 محافظ سر

 !هشدار
منجر  تواند يمان در تصادفات سرنشين براي شما و رانندگي بدون محافظ سر •

 ،براي كاهش خطر آسيب در تصادف. به آسيب شديد و يا حتي مرگ شود
و جاگيري صحيح محافظ سر در جاي خود اطمينان حاصل  همواره از نصب

 .نماييد
چرا . هرگز از بالشتك و يا وسايل مشابه روي پشتي صندلي استفاده ننماييد •

با افزايش فاصله ميان سر و محافظ سر، به شدت بر روي كارايي  تواند يمكه 
 .بگذارد ريتأثآن 

 

 تنظيم محافظ سر

فاصله  نيتر كينزدارتفاع محافظ سر را طوري تنظيم نماييد كه مركز آن در 
تا باعث كاهش . باشد) گذرد يم ها چشمسطحي افقي كه از (چشم  به سطح

افرادي با قامت بيش از حد بلند بايد ارتفاع . احتمال آسيب در برخورد شود
 .محافظ سر را تا حد امكان باال بياورند

در ، براي كاهش ارتفاع. به باال حركت دهيد را آنبراي باال بردن محافظ سر، 
پايين فشار  به را آن ،در جهت فلش) A( عارتفا تنظيم ي دكمهحين فشردن 

پس از تنظيم، محافظ سر را به پايين فشار داده و از قفل شدن آن . دهيد
 .اطمينان حاصل نماييد
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 جداكردن

تنظيم ارتفاع فشرده شده است به باال  ي دكمهمحافظ سر را در حالي كه 
 .بكشيد

 نصب

سپس در  ،جهت صحيح قرار دارداطمينان حاصل كنيد كه محافظ سر رو به 
درون حفره خود  را آن، )A(حالتي كه كليد تنظيم ارتفاع فشرده شده است 

 .در پشتي صندلي در جهت نشان داده شده توسط فلش وارد نماييد

 

 !احتياط
به درستي در ) A(تنظيم ارتفاع  ي دكمهاطمينان حاصل كنيد كه  •

جاي خود مطابق شكل تنظيم شده است و همچنين محافظ سر را به 
 .شوند ينمباال بكشيد تا مطمئن شويد كه از جاي خود خارج 
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 !احتياط
همواره از محافظ . دينما يممحافظ سر بسته به صندلي تغيير  ي اندازهشكل و  •

نصب آن در جهت اشتباه مناسب براي صندلي استفاده كرده و از  سر درست و
 .اجتناب كنيد

 

 كمربند ها
بستن كمربند بطور صحيح از اهميت بسياري  ،يك حادثه ان درسرنشينبراي محافظت از 

 .برخوردار است
اين كمربندها مطابق . هستند كشندههاي صندلي جلو مجهز به سيستم پيش كمربند

 .شوند يمكمربندهاي معمول استفاده 
 ي صفحه »كمربند و سيستم كاهش نيروي وارده كشندهسيستم پيش «: ود بهمراجعه ش

2-17  
 !هشدار
هرگز . ي خود عبور دهيد نهيسروي شانه و همواره نوار فوقاني كمربند را از  •

 .پشت و يا زير بازوها قرار ندهيد را آن
هر كمربند بايد تنها براي يك نفر استفاده شود، در غير اينصورت خطرناك  •

 .خواهد بود
آن بيشترين امنيت را در حالتي كه پشتي  ي كنندهكمربند براي استفاده  •

هنگامي كه پشتي صندلي خم شده . كند يم نيتأمصندلي در حالت قائم است 
در برخوردهاي از جلو احتمال زيادي وجود دارد كه فرد از زير  خصوصًااست، 

شبورد و يا داكمربند به جلو سر بخورد و توسط كمربند مسدوم شود و يا به 
 .پشتي صندلي برخورد كند

كمربند ها بايد توسط افراد بزرگسالي كه سوار خودرو هستند و يا كودكاني كه  •
كافي بزرگ هستند كه بتوانند كمربند را بطور صحيح ببندند  ي اندازهبه 

ساير كودكان بايد همواره از سيستم محافظ كودك استفاده . استفاده شود
 .نمايند

 .آن را حذف نماييد يها تابپيچ و  ،ه از كمربندهنگام استفاد •
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 !هشدار
نيز جهت اختالل در سيستم  و نبايد به منظور رفع لقي كمربند •

رفع لقي كمربند هيچ دخل و تصرفي با اضافه يا كم نمودن لوازم 
 .انجام شود

هرگز هنگام حركت، حتي در صورت بستن كمربند، كودك را در  •
 در غير اينصورت هنگام تصادف آسيب ،نگذاريدبغل يا روي زانو ها 

جدي و كشنده اي به كودك در حين توقف ناگهاني وارد خواهد 
 .شد

 .نماييد همواره كمربند را در حالت راحت تنظيم •
 .قسمت پاييني كمربند را بر روي لگن خود قرار دهيد همواره •

 
 

 

 )با مكانيزم قفل احتياط(نقطه اي  3كمربند 

هنگام استفاده، خود را با حركات بدن فرد . اين نوع از كمربند به تنظيم طول نياز ندارد 
بطور خودكار براي ، ناگهاني و يك شوك قوي ي حادثه، اما در يك دينما يمهماهنگ 

 .شوند يمبدن فرد قفل  داشتن نگه

 :توجه

 .به سرعت به جلو بكشيد را آن ديتوان يمبراي اطمينان از قفل شدن كمربند،  •

 براي محكم كردن

 .در حالي كه سگك را نگاه داشتيد كمربند را به آرامي به بيرون بكشيد. 1

 :توجه

به بيرون كشيده  توانند ينم هنگامي كه كمربند ها در حالت قفل شده بوده و •
با قدرت بيرون كشيده و سپس به عقب  بار كيرا  ها آنشوند، ابتدا 
 .گاه دوباره به آرامي به بيرون بكشيدبازگردانيد، آن
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 .سگك را در قفل خود قرار دهيد تا صداي تيك آن شنيده شود. 2

 

 

 !هشدار
در هنگام . هرگز نوار تحتاني كمربند را بر روي شكم خود نكشيد •

كار باعث اعمال فشار زيادي به شكم و افزايش احتمال اين تصادف
 .شود يمآسيب 

 .نبايد داراي پيچ و تاب باشند كمربند ها هنگام بستن •
 
 .كمربند را به آرامي بيرون بكشيد تا به مقدار شلي مورد نظر برسيد. 3

 بازكردن

 .روي قفل سگك را فشار دهيد ي دكمهسگك را نگاه داشته و 

 

 :توجه

، سگك را در دست نگاه شود يمهنگامي كه كمربند به طور خودكار جمع  •
به  ،در صورت جمع شدن سريع و با شدت .داريد تا به آرامي جمع شود

 .رسد يمخودرو آسيب 
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 عاليم هشدار دهنده و يادآوري كننده كمربند براي راننده

 چراغ هشدار  

 

 1عالمت هشدار نوع 

 

  2عالمت هشدار نوع 

 

 .اند شدهصداي بوق و چراغ هشدار براي يادآوري به راننده براي بستن كمربند تعبيه 

 يك چراغ هشدار ،و كمربند بسته نشده باشد قرار داشته »باز«اگر كليد سويچ روي 
تا بستن كمربند را به شما  شود يمثانيه نواخته  6نشان داده شده و صداي بوق به مدت 

 .ياد آوري نمايد
چراغ ، دقيقه از زمان استارت بدون بستن كمربند به رانندگي ادامه دهيد 1اگر بيش از 

ادامه پيدا خواهد  متناوباًهشدار روشن شده و بطور مكرر چشمك ميزند و صداي بوق نيز 
 .كرد

 .ثانيه متوقف خواهند شد 90 باًيتقرچراغ هشدار و صداي بوق پس از 

ً خودرو را خاموش و روشن نماييد و كمربند را نبسته باشيد، چراغ،  اگر سپس مجددا
به شما  ديزن يمهر زمان كه دوباره استارت  بستن كمربند را ،عالمت و بوق هشدار

همچنين عاليم و هشدارهاي فوق را هنگامي كه در حين رانندگي . كند يميادآوري 
چراغ و بوق هشدار پس از بستن . دريافت خواهيد نمود ديكن يمكمربند خود را باز 

 .كمربند متوقف خواهند شد
 

 :توجه
بر روي صفحه  "FASTEN SEATBELT "در اين حين، هشدار  •

 .نمايش در صفحه نمايش ظاهر خواهد شد
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 جلو سرنشينچراغ هشدار كمربند صندلي 

 .قرار دارد داشبوردجلو در  سرنشينچراغ هشدار كمربند صندلي 

 

جلو سوار شده باشد ولي كمربندش را  سرنشينكه  شود يمچراغ هشدار هنگامي روشن 
 .كه كمربند مربوطه بسته شود شود يمهنگامي خاموش  و ؛نبسته باشد

 !هشدار
چراغ را دشوار  ي مشاهدههرگز ابزار يا برچسبي روي پنل قرار ندهيد كه  •

 .نمايد

 )ندلي جلوص(نگهدارنده ي كمربند صندلي 

 .كمربند صندلي قابل تنظيم است ارتفاع نگهدارنده ي 

براي حركت . حركت دهيد) A(شده است نگهدارنده را در حالي كه ضامن آن فشرده 
 .فشرده شود) A(به باال حركت دهيد بدون آنكه ضامن  را آندادن آن به سمت باال، 

 

 !هشدار
تا اندازه اي باال ببريد تا  را آنهنگام تنظيم نگهدارنده ي كمربند،  •

ارتباط كامل با شانه هاي شما را ايجاد كرده ولي با گردن تماس 
 .نداشته باشد
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 باردار يها خانممهار مخصوص 

 !هشدار
 .باردار قابل استفاده هستند يها خانمكمربندها براي همه از جمله  

 كار نيا. از كمربندهاي موجود استفاده نمايند توانند يمباردار  يها خانم
قسمت پاييني . دهد يماحتمال صدمه رسيدن به او و كودكش را كاهش 

عبور كرده و تا حد امكان به لگن نزديك باشد  ها رانكمربند بايد از روي 
بيشتر با پزشك خود  سؤاالتو  ها ييراهنمابراي . ولي از پشت عبور نكند

 .مشاوره نماييد
 

 

 

 وارده يروين سيستم كاهندهو  هكشندسيستم پيش 
كشنده و محدودكننده جلو هر كدام مجهز به سيستم پيش  سرنشينصندلي راننده و 

 .هستندي وارده نيرو

 كشندهسيستم پيش 

جلو آسيب وارد نمايد و سوئيچ  سرنشيناگر ضربه از جلو آنقدر شديد باشد تا به راننده و 
كمربندهاي  كشنده،باشد سيستم پيش  »استارت«و يا وضعيت  »باز«وضعيت روي 

 . كند يمرا حداكثر  ها آن، و به اين ترتيب كارايي كند يممربوط به خود را بالفاصله جمع 

 !هشدار
براي دستيابي به بهترين نتيجه از سيستم پيش كشنده كمربند، اطمينان  •

حاصل كنيد كه صندلي خود را بدرستي تنظيم كرده و كمربند را بخوبي 
 .ديا بسته

 

 !احتياط
 كنسول كفيا  ي پيش كشنده محدودهدر  اتنصب تجهيزات صوتي يا تعمير •

 مسئله نيارعايت . باشد موتورز ميتسوبيشي يها دستورالعملبايد مطابق با 
 .گذارد يم ريتأث كشندهبسيار مهم است چرا كه در كارايي سيستم پيش 
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 !هشدار
ميتسوبيشي خدمات  با لطفاًاگر قصد اسقاط كردن خودرو را داريد  •

 يساز فعالاهميت دارد چرا كه  مسئله نيارعايت . مشورت نماييد موتورز
كمربند ها ممكن است منجر به آسيب رساني  كشندهپيش  ي منتظره غير
 .شود

 :توجه

 ي ضربه كه خودرو شوند يمهنگامي فعال  كشندهكمربندهاي پيش  •
 .سنگيني از جلو متحمل شود حتي اگر كمربندها بسته نباشند

 .اند شدهاستفاده طراحي  بار كيتنها براي  كشندهكمربندهاي پيش  •
فعال شدند نسبت به  كشندهپس اينكه كمربندهاي پيش  شود يمپيشنهاد 

 .اقدام شود ميتسوبيشي موتورزتعويض آن بوسيله ي عامليت مجاز 

  SRSهشدار 

مربوط  كشندهو كمربندهاي پيش  SRSكيسه هاي هواي  بهچراغ هشدار /اين عالمت
 .است

 .مراجعه شود 50-2 ي صفحهدر  »SRSعالمت هشداردهنده /راغچ«به 

 

 

 سيستم كاهش نيروي اعمالي

بار اعمالي به كمربندها را  ،نيرو ي دهندهكاهش  يها ستميسدر حين برخورد، هر يك از 
 .كند يمبطور موثر جذب  سرنشيندر جهت كاهش ضربه به 
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 محافظ كودك
سوار  بر اساس قانون موجود در برخي كشور ها، هنگامي كه كودكان در خودروي شما 

سن كودك مورد استفاده نوعي از سيستم محافظ كودك بايد همواره بر طبق  هستند
 . گيرندقرار 

كودك در صندلي جلو از كشوري به  سرنشينمقررات وضع شده در مورد رانندگي با 
از مقررات مربوط به منطقه خود پيروي  شود يمپيشنهاد  لذا ؛كشور ديگر متفاوت است

 .نماييد

 !هشدار
اطالعات آماري . در صورت امكان كودكان را در صندلي عقب سوار كنيد •

 كه سوار شدن در صندلي پشت براي دهد يمحاصل از تصادفات نشان 
 .باشد يماز صندلي جلو  تر امنكودكان با هر سن و سايزي 

در آغوش نگاه داشتن كودك هرگز جايگزين سيستم محافظ كودك نخواهد  •
 وبه آسيب جدي  تواند يمستم محافظ مناسب عدم استفاده از سي. بود

 .به كودك شما ختم شود كشنده
يك  ي استفادهتنها براي  كودك ي كنندهيا ثابت  هر يك از وسايل محافظ •

 .باشد يمكودك 
جلو را به حالت  پشت صندلي ،هنگام اتصال محافظ كودك به صندلي پشت •

و سنگين ناشي از  ترمز ناگهاني در غير اينصورت در حين. قائم در آوريد
 .برخورد، آسيب جدي به كودك وارد خواهد شد

 

 هوا ي سهيكاحتياط در نصب محافظ كودك در خودروهايي با 

جلو نصب  سرنشين برچسب نشان داده شده در اينجا روي خودروهايي با كيسه هواي
 .شود يم

 

 !هشدار
 خطر جدي •

كه مجهز به كيسه هوا  يا يصندلبه عقب كودك بر روي  هرگز از محافظ رو
 تواند يمدر غير اينصورت مرگ يا آسيب جدي به كودك  ،است قرار ندهيد

 .رخ دهد
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استفاده نموده و يا كيسه هواي صندلي جلو  محافظ كودك رو به عقب در صندلي عقب
خاموش «به . غير فعال نماييد )در صورت تعبيه شدن(توسط كليد خاموش روشن  را

 .مراجعه كنيد 38-2 ي صفحهر د »كردن كيسه هوا

 

 !هشدار
در صندلي جلو در صورتي كه كيسه  هرگز نبايد از محافظ رو به عقب كودك •

نيروي حاصل از باد شدن . استفاده نماييد هواي آن غير فعال نشده باشد
. كيسه هوا ممكن است منجر به مرگ و يا آسيب جدي به كودك شود

 .صندلي عقب استفاده شود محافظ روبه عقب كودك بايد تنها در
 
 

 

 

 !هشدار
در صورت نياز  ،ي كودك در صورت امكان در صندلي عقب استفاده شودروبه جلو محافظ

 .صندلي را تا حد امكان به عقب بكشيد ،به استفاده در صندلي جلو
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 خردساالن و نوزادان

در خودروي خود از دستورالعمل زير پيروي  خردساالن وهنگام سوار كردن نوزادان 
 .نماييد

 

 دستورالعمل

براي . استفاده شود نوزاد ي كنندهحمل  براي نوزادان كوچك، بايد از •
اي است كه در حالت نشسته كمربند بر اندازههب ها آنخردساالني كه قامت 

 .بايد از صندلي كودك استفاده شود. رديگ يمروي گردن يا صورت او قرار 

سيستم محافظ كودك بايد براي قد و وزن كودك شما مناسب بوده و به  •
: درجه باالتري از ايمني براي دستيابي به. خوبي روي صندلي جا بگيرد

 .محافظ كودك بايد در صندلي عقب نصب شود

 

 سعي در نصب آن در صندلي عقب كنيد تا از قبل از خريد سيستم محافظ كودك •
مكان سگك كمربند و شكل  علت به. مناسب بودن آن اطمينان حاصل نماييد

محافظ كودك  يها ستميسممكن است نصب برخي از انواع  صندلي يها بالشتك
 .دشوار باشد

پس از محكم نمودن كمربند باز هم به جلو و يا اطراف  اگر سيستم محافظ كودك
 .ماييديك سيستم محافظ كودك ديگر انتخاب ن كند يمحركت 

 !هشدار
سيستم  ستورالعمل تهيه شده توسط سازندهبه د هنگام نصب سيستم محافظ كودك •

 .شود يموارد صورت صدمات مرگباري به كودكتان  در غير اين. مراجعه شود
اطراف بكشيد تا نصب شدن لو، عقب و سيستم محافظ كودك را به ج، پس از نصب •

اگر سيستم به خوبي نصب نشود ممكن است به كودك يا . امن آن را بررسي كنيد
 .ان در مواقع تصادف يا ترمزهاي ناگهاني آسيب برساندسرنشينساير 

براي جلوگيري از پرتاب شدن آن به  شود ينمهنگامي كه از سيستم محافظ استفاده  •
يا آن را از خودرو خارج  توسط كمربند، ايمن كردهاطراف در موقع تصادف، سيستم را 

 .كنيد
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 :توجه

بسته به موقعيت صندلي در خودرو و سيستم محافظ كودك شما، سيستم  •
 :ددر يكي از اين دو محل سوار شو تواند يممحافظ 

o  دسته نگه به مهار پاييني صندلي عقب، تنها اگر محافظ كودك از
را  27-2 ي صفحه. (استفاده كرده باشد ISOFIX دارنده استاندارد

 )ببينيد

o  را ببينيد 30-2( به كمربند ايمني( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تر بزرگكودكان 

در صندلي عقب  تواند يمسيستم محافظ  ،دارند يتر بزرگ ي جثهبراي كودكاني كه 
 .نصب شده و از كمربند روي پا و نيز شانه ها با هم استفاده شود

. بطور راحت زير شكم و باالي استخوان لگن قرار بگيرد تواند يمقسمت روي پاي كمربند 
در غير اينصورت ممكن است كمربند هنگام تصادف بر شكم كودك فشار آورده و به او 

 .آسيب برساند
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 ISOFIXي مختلف ها تيوضعپايداري براي 

 خودرو ISOFIX يها تيوضع قيود رده بندي ابعادي دسته بندي جرمي
 )سمت راست/ مت چپس(عقب 

 CARRYCOT F ISOL1 Xگهواره كودك 
G ISOL2 X 

 E ISOR1 X كيلوگرم 10تا  0

 E ISOR1 IL+1 , IL+2 كيلوگرم 13تا + 0
D ISOR2 X 
C ISOR3 X 

I  -9  كيلوگرم 18تا D ISOR2 X 
C ISOR3 X 
B ISOF2 IUF 

B1 ISOF2X IUF, IG+3 
A ISOF3 IUF 

I & II  -15  كيلوگرم 36تا   X 

 

 !احتياط
هنگام نصب سيستم محافظ كودك با جدا كردن و يا تنظيم ارتفاع دقت كنيد كه محافظ سر با سيستم محافظ كودك تماس  •

 .باشد نداشته
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 راهنماي لغات استفاده شده در جدول باال

• IUF  محافظ كودك روبه جلو  يها ستميسمناسب برايISOFIX  

• IL  مناسب براي سيستم محافظ كودكISOFIX  ميتسوبيشي موتورزطعات اصلي ق(خاص داده شده در ليست زير( 

• X  موقعيتISOFIX  كودكنامناسب براي سيستم محافظ ISOFIX يا اين رده بندي ابعادي و در اين دسته بندي جرمي. 

IL ) اصلي ي قطعهاطالعات( 

 ECE ي شماره قطعه اصليشماره  
*1 MZ314509 )1)*سيستم محافظ كودك  ي بدنه 

, 
MZ314394 )صندلي پايه( 

E1-04301146 

*2 MZ314393 )1) *كسيستم محافظ كود ي بدنه 
, 

MZ314394 )صندلي پايه( 

E1-04301146 

*3 MZ313045 E1-04301133 
 

 موجود خواهد بود 2012در اواسط سال :  1*

 : توجه

مجاز  يها تيعاملبراي اطالعات بيشتر با . بدون اطالع قبلي تغييراتي در آن ايجاد كند حق اين را دارد كه B.Vاروپا  ميتسوبيشي موتورز

 .مشورت كنيد ميتسوبيشي موتورز
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 ي مختلف صندليها تيموقعتناسب با 

 دسته بندي جرمي

 موقعيت صندلي
 عقب و وسط دو طرف عقب سرنشين جلو

كيسه هواي غير فعال شده  هواي فعال شده كيسه
#2 

 X U X U كيلوگرم 10تا   0
 X U,L*1,L*2 L*1,L*2 U,L*1,L*2 كيلوگرم 13تا   +0
I  -9  كيلوگرم 18تا UF,L*3,L*4 U,L*3,L*4 L*3,L*4 U,L*3,L*4 

I & II  -15  36تا 
 كيلوگرم

UF,L*5 U,L*5 L*5 U 

 
 .غير فعال شده است جلو سرنشينخاموش كيسه هواي /جلو توسط كليد روشن سرنشيندر حالتي كه كيسه هواي  #2
 

 !احتياط
هنگام نصب سيستم محافظ كودك با تنظيم ارتفاع و يا خارج كردن آن از تماس گرفتن محافظ سر با سيستم محافظ كودك جلوگيري  •

 .كنيد

 :راهنماي حروف وارد شده در جدول باال
• U، تاييد شده براي استفاده در اين دسته بندي جرمي »يونيورسال« مناسب براي محافظ هاي از نوع 

• UF،  روبه جلو تاييد شده براي استفاده در اين دسته بندي جرمي »يونيورسال«مناسب براي محافظ هاي از نوع. 

• L  موتورزميتسوبيشي طعات اصلي ق(مناسب براي محافظ هاي كودك خاص در ليست زير( 

• X، موقعيت صندلي نامناسب براي كودكان در اين دسته بندي جرمي  
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L ) ي اصلي قطعهاطالعات( 

 موجود خواهد بود 2012اواسط سال  در:  #3

 : توجه

 .وجود ندارد »مكيلوگر 10تا  – 0 «دسته بندي جرمي  قابل استفاده در ميتسوبيشي موتورزقطعات اصلي  •

 

مجاز  يها تيعاملبراي اطالعات بيشتر با . بدون اطالع قبلي تغييراتي در آن ايجاد كند حق اين را دارد كه B.Vاروپا  ميتسوبيشي موتورز

 .مشورت كنيد ميتسوبيشي موتورز

 

 

 

 ECE ي شماره شماره قطعه اصلي 
*1 MZ314509 #3 E1-04301146 
*2 MZ314393 E1-04301146 
*3 MZ313451 E1-04301203 

4* MZ313045 E1-04301133 
5* MZ314250 E1-04301169 
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 سته هاي محافظ كودكد(پاييني  ي كنندهنصب سيستم محافظ كودك به مهار 

ISOFIX ( كمندي ي كنندهو مهار 

 پاييني ي كنندهمكان مهار 

پاييني براي اتصال به سيستم محافظ  ي كنندهصندلي عقب خودروي شما به مهار 
 .مجهز است ISOFIX كودك با دسته هاي

 

 كمندي ي كنندهمكان مهار 

اين  .پشت باالي صندلي عقب وجود دارد عقب و در يها يصندلنقطه اتصال در پشت  3
به هر يك از  ها آننقاط اتصال براي ايمن سازي سيستم محافظ كودك و اتصال 

 .باشد يمعقب در خودروي شما  يها يصندل 3 يها تيموقع

 
 !هشدار
 ،محافظ كودك براي تحمل بارهاي اعمالي توسط محافظ ي كنندهمهار  •

براي كمربند  ها آناز  توان ينمدر هيچ شرايطي  .طراحي شده است
 .و اتصال ساير وسايل به خودرو استفاده نمود ،بزرگسال

 
 :توجه

استفاده  ISOFIX با دسته هاي كمندي مركز صندلي عقب ي كنندهاز مهار  •
 .نشود
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  ISOFIXسيستم محافظ كودك با دسته هاي 

. پايين طراحي شده است ي كنندهبا مهار  ييها يصندلسيستم محافظ كودك تنها براي 
 .پايين مقيد كنيد ي كنندهسيستم محافظ كودك را با مهار 

 .داريد هاي ايمني خودرو نگاهكودك را با كمربند الزم نيست كه سيستم محافظ

 

 نصب

را خارج كرده و اطمينان حاصل  كليه اشياي خارجي اطراف اتصال دهنده ها .1
 .خودرو در وضعيت جمع شده خود قرار دارد يصندلكنيد كه كمربند 

مطابق با  )B(را به شيار  )A(اتصال دهنده هاي سيستم محافظ كودك  .2
 .شده توسط سازنده وسيله فشار دهيددستورالعمل تهيه 

 

A. اتصال دهنده ها 
B. شيار 

C. پشتي صندلي خودرو 

D. بالشتك صندلي خودرو 

E.  پاييني ي كنندهمهار 
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 !احتياط
از تماس  ،هنگام نصب سيستم محافظ كودك با تنظيم ارتفاع يا خارج كردن محافظ سر

 .آن با سيستم محافظ كودك جلوگيري كنيد
 
 

 5تا  3كمندي دارد، گيره را بر طبق مرحله  ي رهيگاگر سيستم محافظ كودك نياز به 
 .ببنديد

 .محافظ سر را از مكاني كه قصد نصب محافظ كودك را داريد جدا كنيد. 3
 ي كنندهنصب مهار  ي نقطهپوشش را از  مطابق شكل با كشيدن آن به عقب با دست. 4

 .كمندي باز كنيد
و  ديندازيب جا مهار ي رهيگسيستم محافظ كودك را در  د باالييبن ي رهيگ قالب .5
 .را محكم كنيد تا بطور امن بسته شود يباالي ي رهيگ

 

سيستم محافظ كودك را در تمام جهات فشار داده و بكشيد تا از محكم بودن آن . 6
 .مطمئن شويد

 

 جداكردن

 .جدا نماييد سيستم محافظ كودك ي سازندهمحافظ كودك را مطابق دستورالعمل 
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ا مكانيزم قفل ب(نقطه اي  3نصب سيستم محافظ كودك به كمربند نوع 

 )اضطراري

 
 نصب

 .كمربند صندلي را ببنديد تا سيستم محافظ كودك را ايمن نماييد. 1
 

 !احتياط
 تماس از محافظ سر كردن خارج اي ارتفاع ميتنظ با كودك محافظ ستميس نصب هنگام

 .ديكن يريجلوگ كودك محافظ ستميس با آن
 
 
 .قفل كن، خالصي كمربند را بگيريد ي رهيگبا تنظيم . 2

 .محافظ را در تمام جهات بكشيد تا از ايمن بودن آن مطمئن شويد. 3
 

 !هشدار
بايد استفاده شود تا از آسيب به فرد ) A(قفل  ي رهيگبراي برخي از انواع محافظ كودك، 

 .و مانور ناگهاني جلوگيري نمايددر حين برخورد 
 . محافظ استفاده شود ي سازنده يها دستورالعملهمچنين بايد محكم شده و طبق 

 .شود قفل كن بايد به همراه محافظ كودك جدا ي رهيگ
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 بازديد از كمربند ايمني
كهنگي و نخ كش شدگي و براي  ،ها يدگيبر در مورداز كمربند ايمني  •

 درفلزي آن بايد بازديد به عمل آيد و  يها قسمتيا تغيير شكل  ها ترك
 .خرابي تعويض گردد صورت

. پاك كننده هاي خنثي در آب گرم تميز شوند كمربند كثيف بايد توسط  •
سعي در رنگ كردن مجدد . پس از آب كشي بگذاريد در سايه خشك شوند

 .گذارد يم ريتأثننماييد چرا كه بر مشخصات كمربند 

 !هشدار
كمربند از جمله جمع كننده ها و  يها قسمتكه كليه  شود يمپيشنهاد  •

كه  شود يمپيشنهاد . وسايل اتصال دهنده بعد از تصادف معاينه فني شوند
تعويض شوند مگر اينكه تصادف  درگير شده در تصادف، كمربند يها قسمت

وانند به بسيار خفيف بوده باشد و كمربند ها آسيبي را نشان ندهند و بت
 .خوبي به كار خود ادامه دهند

. كمربند را تعمير يا تعويض نماييد يها بخشاز  سعي نكنيد كه جزئي •
ميتسوبيشي مجاز  يها تيعاملرا توسط  كار نياكه  شود يمپيشنهاد 

تعمير يا تعويض نادرست ممكن است موجب كاهش . انجام دهيد موتورز
 .كارايي كمربند ها شده و منجر به صدمه جدي در حين تصادف شود

بايد  و ؛ديگر قابل استفاده نخواهد بود شود يمفعال كشنده هنگامي كه پيش  •
 .به همراه جمع كننده ها تعويض شود

 

 كيسه هوا) SRS(سيستم مهاركننده ي كمكي 
حاوي نكات مهمي ) SRS(كمكي  ي كنندهاطالعات نوشته شده ذيل بخش سيستم مهار 

 .باشد يمكيسه هاي هواي جانبي و پرده اي  ،زانوي راننده ،جلو سرنشين ،در مورد راننده
جلو براي كمك به محافظت اوليه كمربندهاي جانبي  سرنشينكيسه هاي هواي راننده و 

و حفاظت سرنشينان را در مواقع تصادف خفيف تا شديد از  است جلو سرنشينراننده و 
 .دينما يم نيتأم ها آن ي نهيسجلو براي سر و 

ر جلوي د(جلو توسط حسگر هاي ضربه  سرنشينراننده و ) SRS(كيسه هاي هواي 
 .شود يمكنترل ) زديك مركز خودرو در سطح كفن(و واحد كنترل ) خودرو

 ايمنيبراي كمك به كمربندهاي ) ر صورت وجودد( SRS زانويي كيسه هاي هواي
جابجايي قسمت پاييني پاي راننده را محدود كرده و از بدن  توانند يمو  اند شدهطراحي 

 .او در برخوردهاي شديد محافظت كنند
طراحي براي كمك به كمربندها ) ورت وجودر صد( SRSكيسه هاي هواي جانبي 

و حفاظت سرنشينان را در  است جلو رنشينسو براي حفظ امنيت راننده و  اند شده
 .دينما يم نيتأم ها آن ي نهيسخفيف تا شديد جانبي براي سر و  مواقع تصادف

طراحي براي كمك به كمربندها ) ورت وجوددر ص( SRSكيسه هاي هواي پرده اي 
و حفاظت سرنشينان را در  است جلو سرنشينو براي حفظ امنيت راننده و  اند شده

 .دينما يم نيتأم ها آنخفيف تا شديد جانبي براي سر  دفمواقع تصا
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: به هيچ وجه جايگزين كمربندهاي ايمني نخواهد بود SRSسيستم مهار كننده كمكي 
راننده كليه  كمربندها بايد همواره براي ،براي حداكثر ايمني در كليه انواع تصادف

 .شده باشند سرنشينان بسته

 كند يمسيستم مهار كننده كمكي چطور عمل 

 :شامل اجزاي زير است) SRS(سيستم مهار كننده كمكي 

 
 )انندهر(مدول كيسه هوا  .1

 *جلو سرنشينچراغ خاموشي كيسه هواي  .2

 )سرنشين(مدول كيسه هوا  .3

 *مدول كيسه هواي زانوي راننده .4

 جلو سرنشينخاموش كيسه هواي /كليد روشن .5
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 *جانبي مدول كيسه هواي  .6

 *مدول كيسه هواي پرده اي .7

و يا  »باز«كه سوئيچ استارت بر روي حالت  كنند يمكيسه هاي هوا تنها هنگامي عمل 
 .قرار داشته باشد »استارت«

بوده و مقداري دود و پودر  صدا پر كيسه هاي هوا يك فرآيند ناگهاني و عمل كردن
و نشانه وجود آتش در  شوند ينم، اما اين شرايط باعث آسيب رساني كند يمساطع 
افرادي با مشكالت تنفسي ممكن است بطور موقت كمي از مواد . نيستندخودرو 

پنجره  پس از باز شدن كيسه هاي هوا. شوندفرآيند اذيت  اين شيميايي استفاده شده در
 .ها را باز نماييد، انجام اين عمل ايمن خواهد بود
لذا خطر كمي از  شوند يمع دوباره خالي كيسه هاي هوا پس از عمل كردن، خيلي سري

 .شود يمكور شدن ديد ايجاد  بابت

 

 !احتياط
در شرايط خاص تماس  .شوند يمكيسه هاي هوا با سرعت بسيار زيادي باد  •

رنگ پريدگي و  ،كوچك يها يدگيبربا كيسه هوا ممكن است باعث خراش، 
 .يا عاليم مشابه شود

 
 

 !هشدار
 صحيح نشستن بر روي صندلي بسيار اهميت دارد ي نحوه •

نزديك باشد  داشبوردراننده يا سرنشين جلو كه بيش از حد به فرمان يا 
 .مجروح شود داًيشددرحين عمل كردن كيسه هوا ممكن است كشته و يا 

 .شود يمكيسه هوا با سرعت و نيروي بسيار زياد باد 
بطور مناسب بر صندلي ننشسته و مهار نشده باشد  سرنشيناگر راننده يا 

محافظت نمايد و در نتيجه هنگام  ممكن است كيسه هوا نتواند بخوبي از او
 .باد شدن صدمات جدي و كشنده اي ايجاد نمايد
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 !هشدار
و  ،خيلي نزديك نكنيد داشبوردپاي خود را به  ،صندلي ننشينيد ي لبهدر  •

پاي خود را . خيلي نزديك نكنيد داشبوردخود را به فرمان و  ي نهيسسر و 
 .قرار ندهيد داشبوردرو يا مقابل 

 سيستم نوزادان و خردساالن را بر روي صندلي عقب نشانده و با استفاده از •
 .يدنرا به خوبي ايمن ك ها آنمحافظ كودك 

 .خواهد بود تر امنصندلي عقب براي كودكان و نوزادان 
 

 
 

 

 

 

 

 

 !هشدار
در  بايستند و داشبوردخردساالن و نوزادان نبايد از محافظ جدا شده، جلوي  •

درحين تصادف و باد  كه چرا. آغوش گرفته و يا روي زانو قرار داده شوند
در  بايد. شدن كيسه هوا ممكن است بشدت آسيب ديده و يا كشته شوند

محافظ «به بخش . ايمن شوند صندلي عقب با سيستم محافظ مناسب
 .از همين مجموعه دفترچه راهنما مراجعه شود »كودك
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در صندلي عقب استفاده كرده و يا كيسه هواي  از محافظ هاي كودك رو به عقب
 .دير فعال كنيغ) ددر صورت وجو(روشن كيسه هوا /توسط كليد خاموش صندلي جلو را

 ).28-2 ي صفحه »غير فعال سازي كيسه هوا«رجوع شود به (

 
 

 !هشدار
محافظ كودك رو به عقب نبايد در صندلي جلو هنگامي كه كيسه هواي جلو  •

نيروي ناشي از باز شدن كيسه هوا ممكن . غير فعال نشده است استفاده شود
محافظ روبه عقب . است منجر به مرگ و يا صدمات جدي به كودك شود

 .عقب استفاده شودكودك تنها بايد در صندلي 
 
 
 
 

 

 !هشدار
. محافظ كودك روبه جلو بايد در صورت امكان در صندلي عقب قرار بگيرد •

اگر مجبور به استفاده در صندلي جلو شويد بايد صندلي را تا حد امكان 
در غير اينصورت ممكن است كودك كشته و يا آسيب جدي . عقب ببريد

 .متحمل شود
 
 

 
 !هشدار
در صندلي عقب به خوبي از كمربند  توانند يم تر بزرگكودكان  •

يا در صورت نياز از صندلي ارتقا دهنده  ايمني استفاده نمايند و
 .استفاده نمايند

 
  

جلو  سرنشينکيسه هوای 
 روشن است
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 احتياط در نصب محافظ كودك در صندلي جلو

 .جلو نصب شده است سرنشينبر روي خودروهايي با كيسه هواي  برچسب نشان داده

 
 !هشدار
 خطر جدي •

كيسه هواي كه  يا يصندلاز محافظ روبه عقب كودك بر روي  هرگز
مرگ يا آسيب است استفاده نكنيد چرا كه منجر به  مقابل آن فعال شده

 .خواهد شد جدي به كودك
 
 

 جلو سرنشينكليد خاموش روشن كيسه هواي 

براي غير  تواند يم )در صورت وجود( جلو سرنشينكليد روشن خاموش كيسه هواي 
اگر از سيستم محافظ . جلو مورد استفاده قرار بگيرد سرنشينفعال نمودن كيسه هواي 

بجز صندلي جلو  يا يصندلآن را در  ديتوان ينمو  ديكن يمكودك روبه عقب استفاده 
بخوبي نصب كنيد قبل از نصب مطمئن شويد كه كيسه هواي صندلي جلو را توسط 

اموش كردن كيسه خ«رجوع شود به . (ديا كردهال روشن خاموش آن غير فع ي دكمه
 )38-2 ي صفحه »هوا

عبه ج(در جعبه زير داشبورد ) در صورت وجود(كليد روشن خاموش كيسه هواي جلو 
 .قرار دارد) داشبورد
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 جلو سرنشينخاموشي كيسه هواي  ي دهنده نشانچراغ 

قرار گرفته  داشبوردجلو در  سرنشينخاموش بودن كيسه هواي  ي دهنده نشانچراغ 
 .است

 
كه سوئيچ استارت بر روي حالت  شود يمبطور عادي هنگامي روشن  دهنده نشانچراغ 

 .شود يمقرار داشته باشد و چند ثانيه بعد از آن خاموش  باز
 جلو خاموش است، چراغ نشان سرنشينهنگامي كه كليد خاموش روشن كيسه هواي 

 .جلو غير فعال است سرنشينكيسه هواي  تا نشان دهد كه ماند يمدهنده روشن 
 جلو روشن است چراغ نشان سرنشينهنگامي كه كليد روشن خاموش كيسه هواي 

 .جلو فعال است سرنشينكيسه هواي  تا نشان دهد شود يمدهنده خاموش 

 

 !هشدار
ده شود نصب نكنيد و بر ندهنشان غهيچ ابزاري كه باعث ديده نشدن چرا •

وضعيت سيستم كيسه هواي  متوجهچرا كه . روي چراغ برچسب نزنيد
 .نخواهيد شد سرنشين
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 خاموش كردن كيسه هوا

 !هشدار
 براي كاهش خطر آسيب جدي و كشنده •

o  سرنشينهمواره قبل از استفاده از كليد روشن خاموش كيسه هواي ،
باعث  كار نياعدم انجام . سوئيچ استارت را از مغزي سوئيچ خارج كنيد

 .شود يمكاهش كارايي كيسه هوا 
o  60به حالت قفل حداقل  بازپس از قرار دادن سوئيچ استارت از حالت 

جلو عمل  سرنشينثانيه صبر كنيد تا كليد خاموش روشن كيسه هواي 
 .كند

تاژ كافي براي عمل طراحي شده تا ول SRSسيستم كيسه هواي 
 .كردن كيسه هوا را نگاه دارد

o  جلو،  سرنشينهمواره پس از استفاده از كليد خاموش روشن كيسه هواي
عدم انجام منجر با موقعيت نامناسب كليد خاموش . كليد را جدا نماييد
 .شود يمجلو  سرنشينروشن كيسه هواي 

را خاموش نكنيد مگر  جلو سرنشين يهوا سهيك روشن خاموش ديكل
 اينكه سيستم محافظ روبه عقب كودك در صندلي جلو نصب شده باشد

. 

 

 !هشدار
 يهوا سهيك روشن خاموش ديكلدهنده هنگامي كه  اگر چراغ نشان •

به عقب كودك را  خاموش شد روشن نشد، سيستم محافظ رو جلو سرنشين
سيستم را توسط عامليت مجاز  شود يمپيشنهاد  .در صندلي جلو نصب نكنيد

 .مورد معاينه قرار دهيد ميتسوبيشي موتورز
 سرنشين يهوا سهيك روشن خاموش ديكلهنگامي كه  دهنده نشاناگر چراغ  •

جلو  سرنشينروشن است، روشن ماند، اجازه ندهيد كسي در صندلي  جلو
ميتسوبيشي سيستم را توسط عامليت مجاز  شود يمپيشنهاد . بنشيند
 .مورد معاينه قرار دهيد موتورز
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 :براي خاموش كردن كيسه هوا مراحل زير را انجام دهيد
 را آنقرار داده و  جلو سرنشين يهوا سهيك روشن خاموش كليد را در سوئيچ .1

 .در وضعيت خاموش قرار دهيد

 .خارج كنيد جلو سرنشين يهوا سهيك روشن خاموش كليد را از جاي كليد .2

قرار  بازدر وضعيت  را آنسوئيچ استارت را در مغزي سوئيچ قرار داده و  .3
جلو روشن خواهد  سرنشينخاموش كيسه هواي  ي دهنده نشانچراغ . دهيد

 .شد

 
جلو اكنون غير فعال بوده و تا زماني كه روشن نشود عمل نخواهد  سرنشينكيسه هواي 

 .كرد

 و راننده جلو سرنشين يهوا سهيك سيستم

 سرنشينكيسه هواي . زير پوشش بالشتكي در وسط فرمان قرار دارد هواي راننده كيسه
 . باالي جعبه داشبورد واقع است داشبوردجلو در 

 .شود يمبسته به شدت برخورد در دو سرعت مختلف باد  كيسه هواي راننده
حتي اگر سرنشين  شود يمجلو همزمان با كيسه هواي راننده فعال  سرنشينكيسه هواي 

حضور نداشته باشد و همچنين بسته به شدت برخورد در دو سرعت  سرنشينسمت 
 .شود يممختلف باد 

 
  



 

 

 
149 

 *سيستم كيسه هواي زانوي راننده 

كيسه هواي زانوي راننده طوري طراحي  .كيسه هواي زانوي راننده زير فرمان قرار دارد
 .شده كه همزمان با كيسه هواي جلوي راننده عمل كند

 

 كردن كيسه هواي زانو و جلوي رانندهعمل 

 :كه كند يمكيسه هواي زانوي راننده و جلوي راننده زماني عمل 

از جلوي شديد  ي ضربهكه  كنند يمكيسه هواي زانوي راننده و جلوي راننده زماني عمل 
 . يك چنين شرايطي در شكل نشان داده شده است. يا متوسطي به خودرو وارد شود

 

كيلومتر در ساعت يا  25 بًايتقربرخورد سر به سر با ديوار صلب در سرعت  .1
 .بيشتر

 ها فلشهاشور خورده بين  ي محدودهضربه متوسط تا شديد در  .2
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كه شدت برخورد باالتر از آستانه  كنند يمو جلوي راننده هنگامي عمل كيسه هواي زانو 
و براي ضربه  بوده كيلومتر در ساعت 25ذكر شده در باال و در مقايسه با سرعت حدود 

طراحي شده  كه جابجا نشده و تغيير شكل پيدا نكند اي به طور مستقيم به ديوار صلبي
جلو و باال باشد، كيسه هاي هواي  ي آستانهاز سطح  تر نييپا اگر شدت برخورد. است

ي كه خودرو به شيئدر صورتي كه  حال نيابا . زانوي راننده ممكن است عمل نكنند
براي مثال برخورد به خودروي (قابليت جذب ضربه را بوسيله ي تغيير شكل و يا حركت 

اشته باشد برخورد كند اين سرعت آستانه به مقدار قابل د) وتابل ثابت، حفاظ جاده و ميله
 .ابدي يممالحظه اي افزايش 

، بستن كنند يمجابجا  تاناز موقعيت را شمااز آنجا كه تصادفات از جلو به سادگي 
 ي فاصلهتا  كنند يمكمربندها كمك . كمربند ايمني بطور صحيح اهميت خواهد داشت

مرحله  .ددر مراحل اوليه عمل كردن كيسه هوا ايجاد شو داشبوردايمني با فرمان و 
ممكن است منجر به صدمات  مرحله بوده و نيقدرتمندترابتدايي باد شدن كيسه هوا 

كمربندها وسايل اوليه حفاظت شما در برابر تصادف  بعالوه. جدي و كشنده شود
براي  لذا اند؛ شدهحفاظت بيشتر طراحي  نيتأمبراي  SRS كيسه هاي هواي. باشند يم

 .از بستن صحيح كمربندها اطمينان حاصل كنيد ،امنيت خود و ساير سرنشينان

و جلوي راننده در موارد زير ممكن است عمل  كيسه هاي هواي زانوي راننده

 نكنند

خودرو براي جذب ضربه طراحي  ي بدنهساختار  ،انواع خاصي از برخوردهاي از جلو در
خودرو  ي بدنهاحيه جلوي ن(. كند يمشده است و سرنشينان را از صدمه ديدن محافظت 

در ). در حين فرآيند جذب انرژي ممكن است بطور قابل مالحظه اي تغيير شكل دهد
سيب و تغيير شكل به آچنين شرايطي كيسه هاي هواي جلوي و زانويي راننده با وجود 

 .بدنه خودرو ممكن است عمل نكنند
 .از اين نوع شرايط در شكل نشان داده شده است ييها مثال

 
 درخت و يا ديگر اشياء باريك ،ساتيتأس ي لهيمتصادف با  .1

 لغزد يمخودرو به زير و پشت يك كاميون  .2

 از جلو ضربات كج و .3
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هواي زانويي راننده و جلويي راننده ممكن است در انواعي از  ي سهيكاز آنجا كه 
برخوردهاي از جلو از سرنشينان محافظت نكند، از بسته شدن صحيح كمربند ها 

 .نيداطمينان حاصل ك

كيسه هواي زانوي راننده و جلو براي عمل كردن در اين شرايط طراحي 

 :اند نشده

از سرنشينان  كيسه هواي زانوي راننده و جلو براي عمل كردن در شرايطي كه نتوانند 
 .اند نشدهحفاظت كنند طراحي 

 :چنين شرايطي در شكل نشان داده شده است

 
 برخورد هاي انتهاي عقب .1

 جانبيبرخوردهاي  .2

 .خودرو به جانب يا روي سقف خود غلت ميزند .3

هواي زانويي راننده و جلويي ممكن است در انواعي از برخوردهاي از  ي سهيكاز آنجا كه 
 .جلو از سرنشينان محافظت نكند، از بسته شدن صحيح كمربند ها اطمينان حاصل كنيد

 :ل نكنندكيسه هواي زانويي راننده و جلو ممكن است در اين شرايط عم

شرايطي كه قسمت تحتاني خودرو  كيسه هواي زانويي راننده و جلو ممكن است در 
 )تحتاني يها بيآس(ضربات متوسط تا شديدي دريافت كند عمل نكنند 

 .از اين نوع شرايط در شكل نشان داده شده است ييها مثال

 
 و جدول بلواربرخورد با وسط  .1

 عميق ي چالهحركت خودرو از روي يك  .2

 .خودرو در سرازيري تند حركت كرده و با زمين برخورد نمايد .3

از آنجا كه كيسه هواي زانويي راننده و كيسه هواي جلو ممكن است در برخي انواع ضربه 
خود جابجا كند،  تيموقع از را شماغير منتظره نشان داده شده در شكل عمل نمايد و 

تا در مراحل  كند يمه شما كمك كمربند ب. بستن كمربندهاي ايمني ضروري خواهد بود
 .شود نيتأمداشبورد فاصله مجاز و ايمن با فرمان و ، عملكرد كيسه هوا ي هياول
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مرحله ابتدايي باد شدن كيسه هوا همراه با نيروي شديد بوده و اگر در اين مرحله با آن 
 .باعث آسيب جدي و كشنده شود تواند يمتماس داشته باشيد، 

 !هشدار
عالمت و غيره نصب نكنيد،  ،چيزهايي مانند مواد برنده فرمان پوششبر روي  •

موجب برخورد و آسيب  ،چرا كه ممكن است در هنگام باد شدن كيسه هوا
 .به سرنشين شود

ي قرار چيزي نصب نكرده و شيئ باالي جعبه داشبورد داشبورد بر روي •
خورد و موجب بر ،چرا كه ممكن است در هنگام باد شدن كيسه هوا .ندهيد

 .آسيب به سرنشين شود
 
 

 
 

 

 

 !هشدار
اين . شيشه جلو و يا مقابل آن قرار نداده و نصب نكنيد رويوسيله اي را  •

باد شدن كيسه هوا را مختل نمايد يا در صورت باد شدن  تواند يموسايل 
 .آسيب برساند ها آنكيسه هوا به سرنشينان برخورد كرده و به 

را به سوئيچ وصل ) تيز يا سنگين ،ختس(كليد هاي اضافي يا وسايل  •
 باد شدن كيسه هواي زانويي راننده مانع توانند يمچنين اشيائي . ننماييد

 .بصورت عادي شده و يا پرتاب شوند تا صدمات جدي ايجاد كنند
چنين . جانبي راننده وسيله اي وصل نكنيد داشبوردبه قسمت پاييني  •

مانع باد شدن عادي كيسه هاي زانويي راننده شوند و يا در  وانندت يماشيائي 
و ايجاد صدمات جدي  ها آنهنگام باد شدن كيسه هوا باعث پرتاب شدن 

 .شود
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 !هشدار
 سرنشينساير اشيا را ميان كيسه هوا و راننده يا  جعبه و ،حيوانات خانگي •

چرا كه منجر به كاهش كارايي كيسه هوا شده و يا باعث . جلو قرار ندهيد
 .صدمه در هنگام باد كردن كيسه هوا خواهد شد

. شوند يمبرخي اجزاي اين سيستم داغ  درست بعد از باد كردن كيسه هوا •
 .را لمس نكنيد ممكن است موجب سوختگي شود ها آن

كه كيسه  بار كي. شده استسيستم كيسه هوا براي يك بار مصرف طراحي  •
بايد به سرعت تعويض شود و  و ؛دوباره عمل نخواهد كرد كند يمهوا عمل 
كيسه هوا را توسط عامليت مجاز  سيستم ي هيكلكه  شود يمپيشنهاد 

 .مورد معاينه قرار دهيد ميتسوبيشي موتورز
 

 *سيستم كيسه هواي جانبي

 .جلو قرار دارد سرنشيندرون پشتي صندلي راننده و ) A(كيسه هاي هواي جانبي 
تا تنها از دو طرف خودروي ضربه خورده باد شوند،  اند شدهكيسه هواي جانبي طراحي 
 .جلو نباشد سرنشينحتي اگر شخصي بر صندلي 
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با كيسه هواي جانبي نصب  يها يصندلبرچسب نشان داده شده در شكل بر پشتي 
 .اند شده

 

 كيسه هواي پرده ايسيستم 

سقفي قرار  يها ليرجلو و عقبي و نيز در  يها ستونكيسه ها ي هواي پرده اي در 
كه تنها در جوانب خودروي ضربه  اند شدهطوري طراحي  كيسه هواي پرده اي. دارند

 .حتي اگر سرنشيني در صندلي عقب نباشد. ديده باد شوند
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 هواي پرده اي كيسه هاي هواي جانبي و كيسه هاي عملكرد

 : كه كنند يمكيسه هاي هواي جانبي و پرده اي هنگامي عمل 

كه قسمت مياني اتاق  كنند يمكيسه هاي هواي جانبي و پرده اي در صورتي عمل 
 .متوسط تا شديد متحمل شود ي ضربهخودرو  سرنشين

 .شرايط معمول در تصوير نشان داده شده است
 

 
كيسه . ايمني شما در حين برخورد هستند نيتأم ي هياولكمربندها ايمي خودرو وسايل 
 ؛شينان طراحي شده استنبراي افزايش حفاظت سر SRSهاي هواي جانبي و پرده اي 

همواره كمربند  امنيت شما و كليه سرنشينان اطمينان حاصل كنيد كه نيتأمبراي  لذا
 .اند شدهبه درستي بسته  ها

 كنند ينمشرايط عمل  كيسه هاي هواي پرده اي و جانبي در اين

خودرو براي جذب ضربه طراحي  ي بدنه ي سازه در انواع خاصي از برخورد هاي جانبي
جانبي بدنه خودرو ممكن  ي هيناح. (تا سرنشينان را از آسيب محافظت نمايند اند شده

كيسه هاي  ،در چنين مواردي). است در هنگام جذب ضربه مقدار زياد تغيير شكل بدهد
خودرو فعال  ي بدنهبا وجود تغيير شكل و آسيب به  هواي جانبي و پرده اي ممكن است

 .نشوند
 .در شكل نشان داده شده است مثال اين شرايط
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 اتاق سرنشينان از دورضربه هاي جانبي در ناحيه اي  .1

 كوچك با قسمت جانبي خودرو ي هينقلبرخورد موتورسيكلت يا ساير وسايل  .2

 درخت و ديگر اشياء باريك ،ساتيتأسبرخورد با ميله هاي  .3

 
 برخوردهاي جانبي كج .4

 خورد يمخودرو بر روي دو طرف يا سقف غلت  .5

 
 جلو از يبرخوردها از يانواع در است ممكن و پرده اي جانبي يهوا ي سهيك كه آنجا از
 .ديكن حاصل نانياطم ها كمربند حيصح شدن بسته از نكند، محافظت نانيسرنش از
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 كنند ينمكيسه هاي هواي جانبي و پرده اي در اين شرايط عمل 

 
امنيت را براي  نيتأمقابليت  كيسه هاي هواي جانبي و پرده اي در شرايطي كه

 :اند شدهشرايط معمول در شكل نشان داده . د كردهسرنشينان ندارد عمل نخوا
 

 
 برخوردهاي سر به سر .1

 برخوردهاي از پشت .2

 
در تمامي انواع تصادفات از  است ممكن و پرده اي جانبي يهوا ي سهيك كه آنجا از

 .ديكن حاصل نانياطم ها كمربند حيصح شدن بسته از نكند، محافظت نانيسرنش
 
 
 

 !هشدار
 نيتأمكه به  اند شدهو جانبي طوري طراحي  كيسه هاي هواي پرده اي •

كمربند هاي . كمك نمايند سرنشينراننده و  امنيت كمربندهاي ايمني
تكيه داده و  ستيبا يم سرنشينو راننده و  ايمني بايد به درستي بسته شوند

 .بطور قائم بنشيند و به درب يا پنجره لم ندهد
لذا جهت كاهش  شوند يمكيسه هواي پرده اي و جانبي با نيروي زيادي باد  •

رده اي، خطر صدمات كشنده و جدي باز شدن كيسه هاي هواي جانبي و پ
و نبايد به در لم  نبايد دستشان را از پنجره بيرون بياورند سرنشينراننده و 

 .دهند
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 !هشدار
براي كاهش خطر آسيب وارده ناشي از عمل كردن كيسه هواي جانبي، به  •

صندلي جلو تكيه  يها يپشتسرنشينان صندلي عقب اجازه ندهيد كه به 
 .در مورد كودكان دقت بيشتري بايد اعمال شود .ددهن

چرا كه ممكن . ي نزديك يا جلوي پشتي صندلي جلو قرار ندهيدئهيچ شي •
با عمل كردن كيسه هواي مربوطه تداخل داشته باشد و همچنين  است

بوسيله عمل كردن كيسه هواي جانبي  ءيشموجب آسيب ناشي از پرتاب 
 .شود

بر روي پشتي صندلي  كوچك را ياياشساير برچسب يا اشياي چسبنده و يا  •
چون ممكن است در عملكرد صحيح كيسه هواي جانبي . جلو قرار ندهيد

 .تداخل ايجاد كنند
 ها يصندل. كيسه هوا دار نصب نكنيد يها يصندلروكش صندلي را بر روي  •

چرا كه ممكن است . را با كيسه هاي هواي جانبي بطور مجدد مجهز نكنيد
 .ه هواي جانبي تداخل ايجاد كننددر عملكرد كيس

 
 

 

 

 

 

 !هشدار
يا اشيا را در اطرافي كه كيسه هاي هواي پرده  و ديگر وسايل) A(ميكروفون  •

عقب  يها ستونشيشه در جانبي،  ،مانند شيشه جلو شوند يمفعال ) B (اي 
هنگامي كه كيسه هاي هواي پرده اي . و سقف يا دستگيره ها قرار ندهيد

ميكروفون و يا ساير وسايل يا اشيا با نيروي زيادي پرتاب  شوند يمفعال 
و يا ممكن است كيسه هاي هوا به درستي عمل نكنند كه منجر به  شوند يم

 .مرگ يا صدمه جدي خواهد شد
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 !هشدار
 .آويز يا ساير وسايل سنگين را در قالب لباس آويزان نكنيد •

با نيروي  تواند يمهر يك از اين اشيا  اگر كيسه هواي پرده اي فعال شود،
هواي  و يا ممكن است از باد شدن صحيح كيسه بسيار زيادي پرتاب شده

به قالب لباس آويزان كنيد  مًايمستقرا  ها لباس. جلوگيري نمايد پرده اي
 )دون آويزب(

كه در  ييها لباس يها بيجكه اشياء تيز و سنگين در  اطمينان حاصل كنيد
 .وجود نداشته باشد شود يمقالب لباس آويزان 

چرا كه . وسايل را در كنار پنجره جانبي جمع نكنيد ،هنگام بار گيري اثاثيه •
 .باد شدن صحيح كيسه هواي پرده اي را بگيرد جلويممكن است 

لم دادن و يا نزديك شدن به درب جلو را حتي هنگامي  ي اجازهبه كودكان  •
 .ندهيد كنند يماستفاده  كه از محافظ كودك

كيسه هواي جانبي و پرده اي قرار  كه سر كودك نيز نبايد به ناحيه اي
چرا كه باد شدن كيسه هواي جانبي و . لم داده و يا نزديك شود استگرفته 

 . پرده اي خطرناك خواهد بود
به آسيب جدي و كشنده به  تواند يم ها دستورالعملعدم انجام هر يك از اين 

 .منجر شودكودك 
 كه كار بر روي سيستم كيسه هاي هواي پرده اي و جانبي شود يمپيشنهاد  •

 .صورت بگيرد ميتسوبيشي موتورزمجاز  توسط عامليت

 

 SRSچراغ هشدار /نمايشگر

 چراغ هشدار 

 
  1نمايشگر هشدار نوع 

 
 2نمايشگر هشدار نوع 

 
اگر مشكلي در سيستم باشد، چراغ هشدار روشن شده و نمايشگر هشدار بر روي صفحه 

 .شود يمنمايش ظاهر 
كه سوئيچ استارت بر روي موقعيت  شود يمهشدار هنگامي روشن  در شرايط عادي چراغ

 .شود يمخاموش  پس از چند ثانيه و رديگ يمقرار  باز
 شود يمكمربند ها فعال  كشندهو سيستم پيش  SRSهمچنين هنگامي كه كيسه هواي 
 .ماند يمچراغ هشدار روشن شده و روشن 

و هشدارهاي سيستم پيش  SRSنمايشگر هشدار براي نمايش هشدار كيسه هواي /چراغ
 .رديگ يمكمربندها مورد استفاده قرار  كشنده
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 !هشدار
هرگونه عمليات تعمير و نگهداري انجام گرفته بر روي و يا  شود يمپيشنهاد  •

 .صورت پذيرد ميتسوبيشي موتورزتوسط عامليت مجاز  SRSنزديك 
يا سيم كشي آن ممكن است به عملكرد  SRSكار غير صحيح روي اجزاي 

در هر صورت . نمايد غير فعالرا  SRSنامناسب كيسه هاي هوا بيانجامد و يا 
 .صدمات جدي شود منجر به تواند يم

را تعمير يا اصالح  SRSجمع كننده كمربندها و هر يك از اجزاي  ،فرمان •
بدنه  ي سازهبراي مثال تعويض فرمان يا تغيير در سپر جلو يا . ننماييد

و به آسيب  منفي گذاشته ريتأث SRS به شدت بر روي كارايي تواند يم
 .انجامدبياحتمالي 

را  SRS كه ميكن يماگر خودروي شما هر آسيبي دريافت نمود پيشنهاد  •
 .معاينه كنيد تا از كاركرد سالم آن اطمينان حاصل نماييد

مركزي و  ستونصندلي جلو،  ،در خودروهايي با كيسه هاي هواي جانبي •
 ريتأث SRSچرا كه ممكن است بر كارايي  .دكنسول مركزي را تغيير ندهي

ترك يا آسيبي  ،اگر هر گونه پارگي. ه آسيب احتمالي شودبگذارد و منجر ب
جلو و  ستونقسمتي از  ،هواي جانبي به بافت صندلي در نزديكي كيسه

عامليت  را توسط SRS سيستم بايد سقف مشاهده كرديد يها ليرعقب و 
 .مورد معاينه قرار دهيدمجاز ميتسوبيشي 

 

 :توجه

كه  الزم است ،ديده يمهنگامي كه مالكيت خودرو را به شخص ديگري انتقال  •
آگاه سازيد و  SRSمالك جديد را نسبت به مجهز بودن اين خودرو به سيستم 

 .وي را به قسمت كاربرد اين دفترچه راهنما رجوع دهيد

اگر خودرو شما بايد اسقاط شود اين كار را طبق قوانين محلي انجام داده و با  •

هوا را با تماس بگيريد تا سيستم كيسه  ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز 

 .امنيت جداسازي نمايند
  

 !هشدار
مطابق شكل نمايش داده شود ممكن چراغ هشدار / در صورتي كه نمايشگر •

 در چنين مواردي كيسه هواي. اشكال در سيستم وجود داشته باشد است
SRS  كمربندها ممكن است در برخورد ها به خوبي  كشندهيا سيستم پيش

در اينصورت خودروي خود را توسط عامليت مجاز . عمل نكنند
 :بازديد نماييد ميتسوبيشي موتورز

o قرار دارد حالت بازچ استارت بر روي حتي هنگامي كه سوئي، 
 .ماند يمچراغ هشدار روشن نشده و يا چند ثانيه ديگر روشن 

o  ماند يمهنگامي كه چراغ هشدار هنگام رانندگي روشن. 
o  ماند يمهنگامي كه نمايشگر هشدار هنگام رانندگي روشن 
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 فصل سوم

   نمايشگرها و كليدهاي كنترلي
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 صفحه نمايشگر

 

 2-3صفحه  دور موتور   .1

 4-3صفحه   نمايشگر چند منظوره   .2

 44-3صفحه   ليست نمايشگر صفحه اعالن 
 )كيلومتر بر ساعت+ كيلومتر يا مايل بر ساعت ( سرعت سنج    .3

  3-3صفحه   ) كنترل روشنايي صفحه نمايش(روشنايي روز  ي دكمه .4

 موتور دور شمارشگر

به شما  تواند يم و دهد؛ يمرا نشان  )هدور بر دقيق(سرعت موتور  ،شمارشگر دور موتور
براي يك رانندگي بهينه و مقرون به صرفه كمك كند و همچنين به شما نسبت به 

 )ناحيه قرمز(  دهد يمسرعت موتور بيش از حد اخطار 

 

 !احتياط
شمارشگر دور موتور را مالحظه كنيد تا مطمئن شويد كه  ،هنگام رانندگي •

 )بيش از حد موتور ي قهيدقدور بر (  شود ينمدور موتور به ناحيه قرمز وارد 
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 )هكنترل روشنايي صفح( ي تنظيم نور صفحه  دكمه

هر بار كه اين كليد را مي فشاريد، صدايي شنيده شده و روشنايي صفحه نمايش تغيير 
 .كند يم

 توجه

درجه  8روشن هستند و  موقعيتي ها چراغبراي هنگامي كه  درجه 8تا  ديتوان يم •
 .براي هنگامي كه روشن نيستند تنظيم كنيد

اگر خودرو به كنترل چراغ خودكار مجهز است هنگامي كه كليد چراغ در موقعيتي  •
خودكار روشنايي صفحه  طور بههاي روشنايي صفحه باشد كليد "OFF"به غير از 

 .كنند يمرا بسته به روشنايي خارج خودرو تنظيم 

روشنايي صفحه نمايشگر هنگامي كه سوئيچ استارت خاموش است ذخيره  درجه •
 .شود يم

ي ها چراغثانيه نگاه داريد هنگامي كه  1اگر كليد را فشرده و براي بيش از  •
فشار . كند يمحداكثر تغيير پيدا  درجهروشنايي به  درجهموقعيت روشن هستند، 

 درجهروشنايي را به  درجهثانيه  1كليد براي بيش از  ي دوبارهداشتن دادن و نگاه
 گرداند يمقبلي باز 

 

 نمايشگرروشنايي  .1

 ي روشنايي رئوستات دكمه .2
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 صفحه نمايشگر چند منظوره
 }SST به استثناي خودروهاي مجهز به كالچ دوقلوي {

 .همواره قبل از عمليات خودروي خود را در مكاني امن متوقف نماييد
موتور،  ي كنندهخنك  مايع ، ياد آور زمان سرويس، دمايريمتغ لومتريكشمارنده  ،)كيلومتر شمار( هشدارها، شمارنده كيلومتر ثابت : رنديگ يماطالعات زير بر روي نمايشگر چند منظوره قرار 

 .سوخت باقيمانده، دماي بيرون، موقعيت اهرم انتخاب، مصرف متوسط و لحظه اي سوخت، محدوده رانندگي، سرعت متوسط و روشنايي صفحه
 .همچنين امكان تغيير زبان و واحد هاي استفاده شده در نمايشگر چند منظوره وجود دارد

 

صفحه  )تاس "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي (  »!«صفحه نمايش عالمت  .1
3-8 

  )تاس "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( اعالن  ي صفحه .2
 8-3صفحه  

 10-3صفحه   )تاس "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي (  اخطارصفحه نمايش 
 "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( صفحه نمايش هشدار درب نيمه باز  .3

  12-3صفحه  )تاس

  )تاس "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي (  »!«صفحه نمايش عالمت  .4
 14-3صفحه 

  14-3صفحه )  ASC(صفحه نمايش كنترل پايداري فعال خاموش  .5

 14-3صفحه *  صفحه نمايش دماي بيرون .6
   26-3صفحه ) CVT يا   A/Tبراي خودروهاي مجهز به (   ECOنشانگر حالت  .7

  

بر روی  هنگامی که سوئيچ استارت
 )A/T  , CVT( است" ON" وضعيت

بر روی  هنگامی که سوئيچ استارت
 .تاس" OFF" وضعيت

بر روی  استارتهنگامی که سوئيچ 
 )M/T( است" ON" وضعيت
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 )تاس "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( صفحه اعالن  .8

 14-3صفحه 
 )تاس "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي (  اخطارنمايش  ي صفحه
 22-3صفحه 

 25-3صفحه نمايش سوخت باقيمانده   صفحه  .9

  23-3صفحه * صفحه نمايشگر موقعيت اهرم انتخاب .10

  17-3صفحه *  خنك كننده موتور  مايع نمايشگر دماي .11

صفحه ) M/Tبراي خودروهاي مجهز به ( صفحه نمايشگر نشانگر وضعيت دنده  .12
4-38  

  31-4صفحه )* AS&G(صفحه نمايش توقف و حركت خودكار  .13

  37-4صفحه )* AS&G(توقف و حركت خودكار  يخاموش صفحه نمايش
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 }SSTبراي خودروهاي مجهز به كالچ دوقلوي {

 .همواره قبل از عمليات، خودرو را در مكاني امن متوقف نماييد
 مايع خنكدماي ، ياد آور سرويس، )مسافت سنج( رشمارنده كيلومتر متغي ،)كيلومتر شمار( هشدارها، شمارنده كيلومتر ثابت : رنديگ يماطالعات زير بر روي نمايشگر چند منظوره قرار 

وقعيت اهرم تعويض دنده، مصرف متوسط و لحظه م ،)سيستم ديفرانسيل مركز فعال( ACD، حالت كنترلي SSTموتور، سوخت باقيمانده، دماي بيرون، حالت كنترلي كالچ دوقلوي  ي كننده
 .و روشنايي صفحه ACDاي سوخت، محدوده رانندگي، سرعت متوسط، نمايشگر عمليات 

 .ير زبان و واحد هاي استفاده شده در نمايشگر چند منظوره وجود داردهمچنين امكان تغي

 
-3صفحه  )تاس "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي (  »!«صفحه نمايش عالمت  .1

8 
 8-3صفحه  )تاس "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( اعالن  ي صفحه .2

 10-3صفحه   )تاس "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي (  اخطارصفحه نمايش 
 )تاس "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( صفحه نمايش هشدار درب نيمه باز  .3

  12-3صفحه 
 ) لسيستم ديفرانسيلي مركز فعا(  ACDصفحه نمايش حالت كنترلي  .4

 12-3صفحه 

 24-3صفحه *   صفحه نمايش دماي بيرون .5
صفحه  )تاس "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي (  »!«صفحه نمايش عالمت  .6

3-14 
 14-3صفحه  )تاس "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( اعالن  ي صفحه .7

  )تاس "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي (  اخطارصفحه نمايش 
 22-3صفحه  

  25-3صفحه نمايش سوخت باقيمانده  صفحه  .8
  

 است" ON"بر روی حالت  هنگامی که سوئيچ استارت است" OFF"بر روی حالت  هنگامی که سوئيچ استارت
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  24-3صفحه   SSTصفحه نمايش حالت كنترلي كالچ دوقلوي  .9
 17-3كننده موتور  صفحه  دماي مايع خنكنمايشگر  .10
  23-3صفحه نمايش موقعيت اهرم تعويض دنده  صفحه  .11
  14-3صفحه )  ASC(پايداري فعال خاموش صفحه نمايش كنترل  .12
   26-3صفحه ) CVT يا   A/Tبراي خودروهاي مجهز به (   ECOنشانگر حالت   .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :توجه

 . زبان نمايشگر و ديگر تنظيمات قابل تغيير هستند ،واحد هاي سوخت، دما •

 "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( تغيير تنظيمات كاربردي  «رجوع كنيد به 
  30-3 ي صفحهدر  »)است
باشد  "OFF"و يا  "ON"صفحه نمايش بسته به اينكه سوئيچ استارت بر روي  •

 .متفاوت است

 »)تاس "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي (صفحه اعالن  «رجوع شود به 
 8-3صفحه 

 "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي (ليست نمايشگر هشدار  «رجوع شود به 
 45-3صفحه  »)است

 "ON"به   "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت از (صفحه اعالن  «رجوع شود به 
 12-3صفحه  »)كند يمتغيير 

 »)تاس "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي (صفحه اعالن  «رجوع شود به 
 14-3صفحه 

 "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي (ليست نمايشگر هشدار  «رجوع شود به 
 47-3صفحه  »)تاس
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 كليد صفحه نمايش چند منظوره

 
و  شود يم، صدايي شنيده شود يمهر بار كه كليد صفحه نمايش چند منظوره فشرده 

، مسافت سنج، يادآور كيلومتر شمار ،هشدارها ،مثل ييها اعالننمايشگر چند منظوره ميان 
 ،مصرف متوسط و لحظه اي سوخت)  1نوع ( كننده موتور  دماي مايع خنك ،زمان سرويس

سيستم ديفرانسيلي مركز (  ACDمحدوده رانندگي، سرعت متوسط و نمايشگر عملكرد 
 .كند يمتغيير پيدا )  فعال

واحد هاي استفاده شده در نمايشگر چند منظوره نيز  ،همچنين تغيير مواردي مثل زبان
 .صفحه نمايش چند منظوره قابل تغيير است ي كمهدتوسط 

 

 
 

 

 ) است "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي (  »!«صفحه نمايشگر عالمت 

صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و از صفحه نمايش هشدار به صفحه قبلي  ي دكمهاگر 
 .شود يمنشان داده  »!«عالمت  ،برويد

مراجعه  10-3صفحه  »بازگشت به صفحه نمايش داده شده قبل از نمايشگر هشدار «به 
 .كنيد

اين عالمت همچنين اگر هشدار ديگري به غير از هشدار نشان داده شده باشد نشان داده 
 طور به »!«، عالمت شود يمداده شدن نمايشگر هشدار رفع  هنگامي كه علت نشان. شود يم

 .شود يمخودكار محو 

 :توجه

بر روي  تواند يم، صفحه نمايش هشدار شود يمنشان داده   »!«هنگامي كه عالمت  •
 .الن دوباره نمايش داده شودعصفحه ا

 )تاس "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( صفحه اعالن  «رجوع شود به 
  »28-3صفحه 

 )تاس "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( صفحه اعالن  «رجوع شود به 
  »14-3صفحه 

 

 )تاس "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( صفحه اعالن 

، صفحه نمايش به ترتيب فشار دهيدهر بار كه كليد صفحه نمايش چند منظوره را به آرامي 
 :كند يمزير تغيير 
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 Aمسافت سنج ) /  1نوع (  كيلومتر شمار .1

 B مسافت سنج ) /  1نوع (  كيلومتر شمار  .2

 يادآور زمان سرويس  .3

 صفحه نمايشگر هشدار ي دوبارهنمايش  .4

  

 

 

 

 

که نمايشگر  یهنگام
 هشدار وجود ندارد

که نمايشگر  یهنگام
 هشدار وجود دارد

که نمايشگر  یهنگام
 هشدار وجود دارد

نمايشگر که  یهنگام
 هشدار وجود ندارد
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 مسافت سنج/ كيلومتر شمار

، صفحه نمايش تغيير شود يمصفحه نمايش چند منظوره به آرامي فشرده  ي دكمههر بار كه 
 .كند يم

يادآور زمان  B   سنجمسافت / كيلومتر شمار A   مسافت سنج / كيلومتر شمار
   A مسافت سنج / كيلومتر شمار صفحه نمايشگر هشدار ي دوبارهنمايش   سرويس

 كيلومتر شمار

 دهد يممسافت طي شده را نشان  كيلومتر شمار

 مسافت سنج

 .دهد يممسافت سنج مسافت طي شده ميان دو نقطه را نشان 
  Bمسافت سنج   و  Aمثال استفاده از مسافت سنج 

و از نقطه خاصي  Aخانه توسط مسافت سنج  ي نقطهاز  ،فواصل طي شده ميان دو نقطه را
 .اندازه گيري نمود توان يم ،B در مسير با استفاده از مسافت سنج

 ريست كردن مسافت سنج

ثانيه يا بيشتر  2صفحه نمايش چند منظوره را براي  ي دكمه ،0براي بازگرداندن نمايشگر به 
 .شوند يم ريستفعلي  ي شدهتنها مقادير نشان داده . نگاه داريد

 مثال
  .شود يمريست   A مسافت سنج نمايش داده شده باشد، تنها   A اگر مسافت سنج 
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 :توجه

كيلومتر :  ، ترتيب تغييرات به اين صورت خواهد بودظاهر نشوداگر نمايشگر هشدار  •
يادآور زمان سرويس  B  مسافت سنج / كيلومتر شمار  A مسافت سنج / شمار 
  مسافت سنج / كيلومتر شمارA 

 .بشمارند) مايل 9999,9(كيلومتر  9999,9تا  توانند يم  B و   Aهر دو مسافت سنج  •

 ركيلومت 0,0، به كند يمعبور ) مايل 0,0( ركيلومت 9999,9هنگامي كه مسافت سنج از رقم 
 .گردد يمباز ) مايل 0,0(

و  نمايشگر  A حافظه هاي نمايشگر مسافت سنج  ،باطري يها اتصالدر صورت قطع كردن 
 .گردد يمباز ) مايل 0,0(كيلومتر  0,0به  ها آنو نمايشگر  شوند يمپاك   Bمسافت سنج 

 يادآور زمان سرويس

دوره اي بعدي را ) بازديد(تا سرويس  ها ماهو تعداد  فاصله ،ين نمايشگر ا 
 . دهد يمنشان 

 26-3صفحه  »يادآور زمان سرويس «رجوع شود به 

 )تاس "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي (  اخطارصفحه نمايش 

هنگامي كه اعالني بايد اعالم شود، مانند چراغ يادآور زمان، صداي هشدار و نمايشگر چند  
به صفحه مناسب  مراجعه و . شوند يممنظوره در صفحه نمايشگر هشدار نمايش داده 

 .اقدامات الزم را انجام دهيد

خودكار  طور بههنگامي كه علت نمايش دادن نمايشگر هشدار رفع شود، نمايشگر هشدار 
 .شود يممحو 

 "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( ليست نمايشگر هشدار  «رجوع شود به 
  45-3صفحه   »)است

 

 اطالعات توليد شده .1

 رفع علت هشدار .2
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 نمايش داده شده قبل از نمايشگر هشدار ي صفحهبراي بازگشت به 

به صفحه اي كه قبل  ديتوان يمحتي اگر علت نمايش دادن نمايشگر هشدار رفع نشده باشد، 
 .از نمايشگر هشدار نشان داده شده است باز گرديد

، صفحه نمايش به صفحه اي كه قبل از فشار دهيداگر كليد صفحه نمايش چند منظوره را 
 .شود يمنشان داده ) A(  »!«و عالمت  گردد يمنمايشگر هشدار نمايش داده شده بود باز 

 

 :توجه

در سمت باال و راست صفحه  و يا  صفحات نمايشگر هشدار با يك  عالمت  •
ي صفحه نمايش  دكمهنمايشگر را تغيير دهيد،  ديخواه يماگر .  تغيير كنند تواند يم

 :زير فشار دهيد شكل بهچند منظوره را 

 فشار دهيدبه آرامي 

 فشار دهيدثانيه يا بيشتر  2براي 

 نمايشگر هشداردوباره نشان دادن صفحه 

صفحه نمايش چند منظوره را چند  ي دكمه، اگر شود يمنشان داده  »!«هنگامي كه عالمت 
 .شود يمدوباره نمايش داده  ديا دادهتغيير  را آن، صفحه نمايش هشداري كه فشار دهيدبار 

 )دقرار دار »شخامو «هنگامي كه سوئيچ استارت روي ( رجوع شود به صفحه اعالن 
 »8-3صفحه «

  



 

 

 
173 

 "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت روي ( صفحه نمايشگر هشدار درب نيمه باز 

 )تاس

درب  ،كامل بسته نشده باشد، اين هشدار طور بهيا درب صندوق عقب  ها درباگر هر يك از 
 دهد يممربوطه را نمايش 

 

 اند بستهو درب صندوق عقب  ها درب .1

 .و درب صندوق عقب باز است ها درب .2

 )كند يمتغيير  "ON"به  "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت از ( صفحه اعالن 

، صفحه نمايشگر به ترتيب زير كند يمتغيير  "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت به وضعيت 
 :كند يمتغيير 

 

 است "OFF"صفحه هنگامي كه سوئيچ استارت روي  .1

 بازديد از سيستم ي صفحه .2

 است ”باز“صفحه هنگامي كه سوئيچ استارت روي  .3

  



 

 

 
174 

 بازديد از سيستم ي صفحه

بازديد از سيستم  ي صفحه، كند يمتغيير  "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت به وضعيت  
 يهنگام( اگر مشكلي وجود نداشته باشد، صفحه اعالن . شود يمثانيه نمايش داده  4براي 

 .شود يمنمايش داده ) است "ON"سوئيچ استارت بر روي  كه
 .كند يماگر مشكلي وجود داشته باشد، صفحه به نمايشگر هشدار تغيير پيدا 

هنگامي كه سوئيچ استارت روي موقعيت ( ليست نمايشگر هشدار  «مراجعه شود به 
"ON"47-3 ي صفحه )تاس«  

 

 :توجه

 .نمايشگر صفحه بازديد از سيستم  به تجهيزات مشتري بستگي دارد •

 يادآور زمان سرويس

ثانيه بعد از قرار  2، نمايشگر هشدار براي رسد يمهنگامي كه زمان بازديد دوره اي فرا  
يادآور زمان  «رجوع شود به . شود يمنمايش داده  ”باز”سوئيچ استارت بروي نگرفت

 . 26-3در صفحه  »سرويس

 

سيستم ديفرانسيلي مركز ( ACDصفحه نمايشگر حالت كنترلي 

 ) *فعال

حالت كنترلي   «رجوع شود به . شود يمنمايش داده  ACDوضعيت عملكرد 
ACD )82-4صفحه  »)سيستم ديفرانسيلي مركز فعال  
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هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي (  »!«نمايشگر عالمت  ي صفحه 

"ON" تاس(  

كه كليد صفحه نمايش چند منظوره را فشار دهيد  شود يمهنگامي نمايش داده  
 .نمايشگر هشدار را عوض كنيد ي صفحهو 

كه هشدار ديگري غير از  شود يماين عالمت همچنين هنگامي نمايش داده 
 . آنچه نمايش داده شده است نشان داده شود

خودكار  طور به »!«نمايشگر هشدار رفع شود، عالمت هنگامي كه علت نمايش  
 .شود يممحو 

 

 :توجه

، صفحه نمايشگر هشدار روي صفحه اعالن شود يمنشان داده  »!«هنگامي كه عالمت  •
 . دوباره نمايش داده شود تواند يم

 »)تاس "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( صفحه اعالن  «رجوع شود به 
 .  8-3 ي صفحه

 »)تاس "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( صفحه اعالن  «رجوع شود به 
 .  14-3 ي صفحه

 * صفحه نمايش كنترل پايداري فعال خاموش  

توسط  ،)ASC(كه كنترل پايداري فعال  شود يمهنگامي نمايش داده  
 اموش شده باشد خ ،ASC كليد خاموش 

خاموش نمايش  ASC وجود داشته باشد، عالمت  ASC اگر مشكلي در 
 . شود يمداده 

 100-4صفحه  »شخامو  ASCدكمه «رجوع شود به 
 

 )تاس "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( صفحه اعالن 

صفحه نمايش چند منظوره را به آرامي مي فشاريد، صفحه نمايشگر به  ي دكمههر بار كه 
 :كند يمترتيب زير تغيير 
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 A مسافت سنج ) / 1نوع ( كيلومتر شمار .1

 B مسافت سنج ) / 1نوع ( كيلومتر شمار .2

 يادآور زمان سرويس .3

 ) 1 نوع( موتور  ي كنندهنمايشگر دماي مايع خنك  .4

 )  1نوع ( نمايشگر محدوده رانندگي  .5

نمايشگر سرعت متوسط، نمايشگر مصرف  متوسط سوخت، نمايشگر مصرف لحظه اي  .6
 )  1نوع ( سوخت 

 )  2نوع ( نمايشگر مصرف لحظه اي سوخت  ،نمايشگر محدوده رانندگي .7
 ) 2نوع ( نمايشگر مصرف لحظه اي سوخت  ،نمايشگر متوسط مصرف سوخت .8
نمايشگر سرعت متوسط، نمايشگر مصرف  متوسط سوخت، نمايشگر مصرف لحظه اي  .9

 )  2نوع ( سوخت 
 صفحه تنظيم كاربرد .10
 صفحه نمايشگر هشدار ي دوبارهنمايش  .11
 :توجه
حتي اگر كليد صفحه  شود ينمهنگام رانندگي، صفحه تنظيم كاربرد نمايش داده  •

همواره خودروي خود را در حين عمليات در . فشار دهيدنمايش چند منظوره را 
 . مكاني امن متوقف كنيد

است "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( تغيير دادن تنظيمات كاربري  «به 
  »30-3صفحه  )دمراجعه كني

صداي هشدار و  ،هنگامي كه اطالعاتي براي نمايش موجود است مثل عيب سيستم •
 .شود يمنمايشگر صفحه عوض 

 "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي (  اخطارصفحه نمايش  «شود به  رجوع
  »22-3صفحه  )تاس

که نمايشگر  یهنگام 
 هشدار وجود دارد

 
 که نمايشگر هشدار وجود ندارد یهنگام

 

که نمايشگر  یهنگام 
 هشدار وجود دارد

 وجود نداردکه نمايشگر هشدار  یهنگام
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 مسافت سنج/ كيلومتر شمار 

 
 . باشد يم "OFF"روش عملكرد مشابه حالتي است كه سوئيچ استارت بر روي 

 9-3صفحه  »جمسافت سن/ كيلومتر شمار  «براي جزئيات بيشتر رجوع شود به 

 يادآور زمان سرويس  

 .دهد يمدوره اي بعدي را نمايش تا بازديد  ها ماهفاصله و تعداد  
  26-3صفحه   »يسيادآور زمان سرو «رجوع شود به  

 

 

 موتور ي كننده دماي مايع خنكنمايشگر  

 . دهد يمكننده موتور را نمايش  دماي مايع خنك 

 . زند يمچشمك  اگر خنك كننده داغ شود عالمت 
دقت كافي  رموتو ي كننده دماي مايع خنكدر هنگام رانندگي به نمايشگر 

 .نماييد
 

 
 !احتياط

در اين صورت، . چشمك خواهد زد اگر موتور بيش از اندازه گرم شود، عالمت  •
بالفاصله خودرو را در مكاني امن پارك كرده و . قرمز خواهد بود ي محدودهعقربه در 

 . 6-6صفحه  »داغ كردن موتور «رجوع شود به . اقدامات الزم را انجام دهيد
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 رانندگي ي محدودهنمايشگر 

 

مقدار مسافت به كيلومتر يا مايل كه . ( دهد يمرانندگي تقريبي را نمايش  ي محدوده
) مايل 30( كيلومتر  50هنگامي كه محدوده رانندگي به زير  ).درانندگي نمو توان يم
 . شود يمنمايش داده  »---«عالمت  رسد يم

 .در اسرع وقت سوخت گيري نماييد
 

 :توجه

كه ممكن است  شود يممحدوده رانندگي بر مبناي داده هاي مصرف سوخت مشخص  •
 عنوان بهاز مسافت نشان داده شده .  بسته به شرايط و عادات رانندگي تغيير نمايد

 . يك تخمين نادقيق استفاده نماييد

 .شود يم، نمايشگر محدوده رانندگي به روز ديكن يمهنگامي كه سوخت گيري  •

 .شود ينماگر تنها مقدار كمي سوخت گيري كنيد مقدار صحيح نشان داده  حال نيابا 
 در صورت امكان كل باك را سوخت گيري كنيد

رانندگي اگر در يك شيب بسيار  ي محدودهدر موارد نادر، مقدار نشان داده شده براي  •
جابجايي سوخت در  علت بهاين امر . تند پارك كرده باشيد ممكن است تغيير كند

 .عيب سيستم نيست ي دهنده نشانباك است و 

 .تغيير كند) كيلومتر يا مايل( هبه واحد هاي دلخوا تواند يمتنظيمات نمايشگر  •

 "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( تغيير تنظيمات كاربري «رجوع شود به 
  »30-3صفحه )  است
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 نمايشگر سرعت متوسط

 . دهد يمسرعت متوسط را از آخرين بار ريست كردن تا زمان حاضر نشان 
 .جود دارددو حالت تنظيمات به صورت زير و

تغيير تنظيمات  «رجوع شود به  ،براي روشي براي تغيير تنظيمات نمايشگر سرعت متوسط
  »30-3صفحه  )تاس "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( كاربري 

 
 حالت ريست دستي

، اگر كليد صفحه نمايش چند منظوره شود يمهنگامي كه سرعت متوسط نشان داده  •
 . شود يمرا نگاه داريد، سرعت متوسط نمايش داده شده در آن زمان ريست 

، كند يمتغيير   "ON"به   »قفل«يا  "ACC"هنگامي كه سوئيچ استارت از حالت  •
 . ابدي يمخودكار از حالت دستي به حالت خودكار تغيير  طور بهتنظيمات حالت 

اگر تغيير به حالت دستي انجام شده . دهد يماتوماتيك رخ  طور بهدكار تغيير به حالت خو
 . شوند يماز زمان ريست نشان داده  ها دادهباشد، 

 حالت ريست خودكار

، كليد صفحه نمايش چند منظوره را شود يمهنگامي كه سرعت متوسط نمايش داده   •
 . شود يمسرعت متوسط نمايش داده شده در آن زمان ريست  ،نگاه داريد

ساعت يا بيشتر قرار  4براي حدود  »قفل «يا  "ACC"اگر سوئيچ استارت در وضعيت  •
 . شود يمخودكار ريست  طور بهنمايشگر سرعت متوسط  ،داشته باشد

 :توجه

جداگانه در هر دو  طور بهنمايشگر سرعت متوسط و نمايشگر متوسط مصرف سوخت  •
 . ريست شوند توانند يمحالت ريست خودكار و دستي 

 . شود يمهنگامي كه سرعت قابل اندازه گيري نباشد نمايش داده  »---«عالمت  •

 .تاس »حالت ريست خودكار « ،)فرض شيپ(تنظيمات اوليه  •

كيلومتر بر ساعت يا مايل بر ( براي واحد هاي دلخواه  تواند يمتنظيمات نمايشگر  •
 . تغيير كند) ساعت

 "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت روي ( تغيير تنظيمات كاربري  «رجوع شود به 
  »30-3صفحه  )تاس
اگر باطري  ،حالت ريست دستي يا اتوماتيك براي نمايشگر سرعت متوسط ي حافظه •

 . شود يمجدا شود، پاك 
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 نمايشگر متوسط مصرف سوخت

مقدار متوسط مصرف سوخت را از آخرين زمان ريست تا زمان حال نشان  ،اين نمايشگر 
 . دهد يم

 . دو حالت تنظيمات وجود دارد

به  ،براي اطالعات بيشتر در مورد چگونگي تغيير تنظيمات نمايشگر متوسط مصرف سوخت
 ي صفحهدر   »)تاس "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت روي ( تغيير تنظيمات كاربري  «
 .اجعه كنيدمر 3-30

 

(  دهد يمدر گيج لحظه اي سوخت، مقدار متوسط مصرف سوخت را نشان ) A( عالمت 
 ) 2نوع 

 حالت ريست دستي

ي صفحه نمايش  دكمه، اگر شود يمهنگامي كه متوسط مصرف سوخت نمايش داده  •
چند منظوره را نگاه داريد، مقدار متوسط مصرف سوخت در آن زمان ريست نشان 

 شود يمداده 

، كند يمتغيير   "ON"به   »قفل«يا  "ACC"هنگامي كه سوئيچ استارت از حالت  •
 . ابدي يمخودكار از حالت دستي به حالت خودكار تغيير  طور بهتنظيمات حالت 

اگر تغيير به حالت دستي انجام شده . دهد يماتوماتيك رخ  طور بهتغيير به حالت خودكار 
 . شوند يماز زمان ريست نشان داده  ها دادهباشد، 

 حالت ريست خودكار

، كليد صفحه نمايش چند منظوره را شود يمهنگامي كه سرعت متوسط نمايش داده   •
 . شود يمسرعت متوسط نمايش داده شده در آن زمان ريست  ،نگاه داريد

ساعت يا بيشتر قرار  4براي حدود  »قفل «يا  "ACC"اگر سوئيچ استارت در وضعيت  •
 . شود يمخودكار ريست  طور بهنمايشگر سرعت متوسط  ،داشته باشد
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 :توجه

 طور به توانند يمنمايشگر سرعت متوسط و نمايشگر مقدار متوسط مصرف سوخت  •
 .جداگانه   و در دو حالت دستي و خودكار ريست شوند

كه متوسط مصرف سوخت قابل اندازه  شود يمهنگامي نمايش داده  »---«عالمت  •
 .دگيري نباش

 .است »حالت ريست خودكار« ،)فرض شيپ( تنظيمات اوليه  •

 ي نحوه ،شرايط جاده( مقدار متوسط مصرف سوخت به شرايط رانندگي بستگي دارد  •
مقدار مصرف سوخت نمايش داده شده ممكن است با مقدار ) رانندگي شما و غيره

يك تخمين نادقيق  عنوان بهمقدار مصرف سوخت را . واقعي تفاوت داشته باشد
 . بپذيريد

حالت ريست دستي يا ريست خودكار براي نمايشگر متوسط مصرف سوخت  ي حافظه •
 . اگر باطري جدا شود پاك خواهد شد

 , Km/L , mpg )US(براي تنظيم واحد هاي دلخواه  تواند يمتنظيمات نمايشگر  •

mpg (UK)    و يا L/100 Km ر كندتغيي. 

هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي وضعيت ( تغيير تنظيمات كاربري  «رجوع شود به 
"ON" 30-3 ي صفحه )باشد يم .« 

 نمايشگر مصرف سوخت لحظه اي

 . شود يمنمايش داده  عقربهمقدار مصرف سوخت لحظه توسط  ،هنگام رانندگي 

 
، شود يمهنگامي كه مقدار مصرف سوخت لحظه اي از مقدار مصرف سوخت متوسط بيشتر 

 ) .2نوع . (شود يمسفيد نشان داده  ي عقربهمقدار مصرف سوخت لحظه اي با يك 
مراقب باشيد تا مقدار مصرف سوخت لحظه زير مقدار مصرف سوخت متوسط قرار بگيرد، 

 .خود را بهينه كنيد تا مصرف سوخت كند يمبه شما كمك  كار نيا
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 :توجه

 دهنده نشان ي عقربههنگامي كه مصرف سوخت لحظه اي قابل اندازه گيري نباشد،  •
 .شود ينمنمايش داده 

 , Km/L , mpg (US). (به واحد هاي دلخواه تغيير كند تواند يمتنظيمات نمايشگر  •

mpg (UK)    و يا L/100 Km ( تغيير تنظيمات كاربري «رجوع شود به ) هنگامي
 ».  30-3 ي صفحه )باشد يم "ON"كه سوئيچ استارت بر روي وضعيت 

هنگامي ( تغيير تنظيمات كاربري «رجوع شود به . سبز وجود دارد ي عقربهامكان لغو  •
   »30-3 ي صفحه )باشد يم "ON"كه سوئيچ استارت بر روي وضعيت 

 صفحه تنظيمات كاربري 

متوسط مصرف  «و  ،»واحد مصرف سوخت « ،»واحد دما« ،»زبان نمايشگر«تنظيمات 
 .به دلخواه ويرايش شوند تواند يمو غيره   »سوخت و روش ريست سرعت

هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي وضعيت ( تغيير تنظيمات كاربري «رجوع شود به 
"ON" 30-3 ي صفحه )باشد يم  .« 

 ) است "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت روي (  اخطارصفحه نمايشگر 

 نمايشگر هشدار

صداي هشدار و صفحه اعالن  ،، مثل عيب سيستمشود يمهنگامي كه اعالني نمايش داده  
 . كند يمبه صفحه نمايشگر هشدار تغيير پيدا 

 .به ليست هشدار رجوع كنيد و اقدامات الزم را انجام دهيد

) است "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت روي ( ليست نمايشگر هشدار  «رجوع شود به 
  ». 47-3صفحه 

خودكار  طور بههنگامي كه علت نشان داده شدن نمايشگر هشدار رفع شد، نمايشگر هشدار 
 . شود يممحو 

 هشدار شگرينمانشان داده شده قبل از  ي صفحهبراي بازگشت به  

به صفحه اي كه قبل  ديتوان يمحتي اگر علت نشان داده شدن نمايشگر هشدار  رفع نشود،  
 .از نمايشگر هشدار نشان داده شده بود بازگرديد

، صفحه نمايش به صفحه اي كه قبل از فشار دهيداگر كليد صفحه نمايش چند منظوره را 
 .شود يمنشان داده  »!«و عالمت  كند يمنمايشگر هشدار نشان داده شده بود تغيير 
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 :توجه

در باال و سمت راست   و يا  صفحات نمايشگر هشدار توسط عالمت 
صفحه نمايش  ي دكمهنمايشگر را عوض كنيد،  ديخواه يماگر . عوض شوند توانند يمصفحه 

 :فشار دهيدزير  صورت بهچند منظوره را 

 فشار دهيدبه آرامي  

 دهيدفشار ثانيه يا بيشتر  2براي 

 دوباره نشان دادن صفحه نمايشگر هشدار

صفحه نمايش چند منظوره را چند  ي دكمه، اگر شود يمنشان داده  »!«هنگامي كه عالمت 
 .شود يمدوباره نمايش داده  ديا دادهتغيير  را آن، صفحه نمايش هشداري كه فشار دهيدبار 

 ديگر ياخطارنمايشگرهاي 

 . شود يموضعيت عملكرد هر سيستم روي صفحه اعالن نمايش داده 
 .مناسب در ليست نمايشگر هشدار مراجعه نماييد ي صفحهبراي جزئيات بيشتر به 

) است "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت روي (  اخطارنمايشگرهاي ديگر  «رجوع شود به 
 »54-3صفحه 

نمايشگر اهرم  ي صفحه/ نمايشگر موقعيت اهرم انتخاب  ي صفحه 

 تعويض دنده

 .دهد يمموقعيت اهرم انتخاب يا اهرم تعويض دنده را نشان 
  50-4و  42-4صفحات  »عملكرد اهرم انتخاب «رجوع شود به 
  63-4 ي صفحه »نمايشگر موقعيت اهرم تعويض دنده «رجوع شود به 
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 صفحه نمايشگر دماي بيرون  

 . دهد يمدماي بيرون خودرو را نمايش  

  :توجه

 ) Fيا   C( تغيير كند  تواند يمتنظيمات نمايشگر به واحد هاي دلخواه  •

هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( تغيير تنظيمات كاربري «رجوع شود به 
 ».  30-3 ي صفحه )باشد يم "ON"وضعيت 

 
بسته به فاكتورهايي مثل شرايط رانندگي، دماي نشان داده شده ممكن است  •

 .واقعي بيرون تفاوت داشته باشدبا دماي 

  SST صفحه نمايش حالت كنترلي كالچ دوقلوي  

 . دهد يمرا نمايش  SSTوضعيت عملكرد حالت كنترلي كالچ دوقلوي  

  »SSTحالت كنترلي كالچ دوقلوي  «رجوع شود به 

 

 صفحه نمايشگر سوخت باقيمانده

 .دهد يممقدار سوخت باقيمانده را نمايش  

 

 !احتياط
قرار  ريتأث تحتسوخت را تا آخر به اتمام نرسانيد، چرا كه مبدل كاتاليستي به شدت  •

 .اگر نمايشگر هشدار ظاهر شد، در اسرع وقت سوخت گيري نماييد. رديگ يم
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 :توجه

 .تا نمايشگر پايدار شود برد يمچندين ثانيه زمان  ،پس از پر كردن باك •

گيج  ،است سوخت گيري انجام شود ”باز“حالي كه سوئيچ استارت در موقعيت  در اگر •
 .سوخت ممكن است مقدار سوخت را اشتباه نشان دهد

 عالمت درب باك

 .باك سوخت در سمت چپ بدنه قرار گرفته است ي پركنندهكه  دهد يمنشان ) A(عالمت 

 نمايشگر هشدار سوخت باقيمانده

 ياخطار، صفحه اعالن  به نمايشگر رسد يمليتر  8هنگامي كه مقدار سوخت به حدود  

روي نمايشگر ) B( ، و عالمت كند يمنمايشگر هشدار سوخت باقيمانده تغيير پيدا 
صفحه  ،پس از چند ثانيه ).هدر ثاني بار كي بًايتقر( سوخت باقيمانده به آرامي چشمك ميزند 

 . گردد يماعالن از نمايشگر هشدار سوخت باقيمانده به صفحه قبلي باز 

اعالن به نمايشگر هشدار سوخت  ي صفحه، ابدي يمليتر كاهش  5هنگامي كه  سوخت به 

روي نمايشگر سوخت باقيمانده به سرعت چشمك ) B( باقيمانده  تغيير يافته و عالمت 
  )هحدود دو بار در ثاني( ميزند 

 

 

 :توجه

جابجايي باك سوخت  علت بهبر روي سطوح منحني يا كج، نمايشگر ممكن است  •
 .داشتباه باش

و يا   A/T، CVT براي خودروهاي مجهز به (   ECO نمايشگر حالت   

 ) SSTكالچ دوقلوي 

، نمايش داده ديابي يماين نشانگر  هنگامي كه  رانندگي با مصرف كم سوخت دست   
 .شود مي
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 يادآور زمان سرويس 

را نشان  كند يمپيشنهاد  ميتسوبيشي موتورززمان تقريبي تا معاينه دوره اي بعدي كه  

 .شود يمهنگامي كه زمان معاينه رسيده است نشان داده  »--- «عالمت . دهد يم

 :توجه

دوره اي بعدي ممكن  ي نهيمعازمان نشان داده شده تا  ،بسته به مشخصات خودرو •

 . متفاوت باشد ميتسوبيشي موتورزاست با مقدار پيشنهاد شده توسط 

 . دوره اي بعدي قابل ويرايش است ي نهيمعاتنظيمات نمايشگر براي زمان  ،بعالوه

 ميتسوبيشي موتورزتوسط عامليت مجاز  را آن ،براي ويرايش تنظيمات نمايشگر

 .تنظيم كنيد

 .مشورت كنيد ميتسوبيشي موتورزبراي جزئيات بيشتر به عامليت مجاز 

 

 

 .دهد يمدوره اي بعدي را نمايش  ي نهيمعازمان مانده تا  .1

 :توجه

زمان نيز با واحد ماه . شود يمنشان داده ) مايل 100( كيلومتر  100مسافت با واحد  •
 .است
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 ميكن يمپيشنهاد . دوره اي فرا رسيده است ي نهيمعاكه زمان  دهد يمبه شما اطالع  .2

 .مراجعه كنيد ميتسوبيشي موتورزكه به عامليت مجاز 

نمايشگر هشدار براي  رود، يم"ON"به "OFF"سپس هنگامي كه سوئيچ استارت از حالت 
 . شود يمچند ثانيه در صفحه اعالن نمايش داده  

 

 ي نهيمعا، زمان تا ميتسوبيشي موتورزخودرو در عامليت مجاز  ي نهيمعاپس از  .3

 .شود يمبعدي نمايش داده 

 ريست كردن

.  ريست شود تواند يماست "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت در موقعيت   »---«نمايشگر 
و  شود يمدوره اي بعدي نمايش داده  ي نهيمعا، زمان تا شود يمهنگامي كه نمايشگر ريست 

، رود يم "ON"به  "OFF"نمايشگر هشدار ديگر هنگامي كه سوئيچ استارت از حالت 
 شود ينمنمايش داده 

هنگامي كه كليد صفحه نمايش چند منظوره را به آرامي چند بار مي فشاريد، صفحه  .1
 .كند يمنمايشگر يادآور زمان سرويس تغيير پيدا  ي صفحهاعالن به 

 

تا عالمت  ،ثانيه يا بيشتر نگاه داريد 2كليد صفحه نمايش چند منظوره فشرده و  براي  .2

ثانيه  10اگر هيچ عملياتي پس از . ( نمايش داده شده و چشمك بزند 
  )گردد يمقبلي باز  ي صفحهنمايشگر به  ،چشمك زدن انجام نشد
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---«كليد صفحه نمايش چند منظوره را در حالي  كه عالمت  براي تغيير نمايشگر از  .3
 ي نهيمعاتا  پس از اين، زمان. فشار دهيدچشمك ميزند به آرامي   "CLEAR"به  »

 . دوره اي بعدي نمايش داده خواهد شد

 

 !احتياط
دوره اي  و نگهداري مناسب بر عهده  ي نهيمعامسئوليت اطمينان از انجام شدن  •

بازبيني و نگهداري بايد براي جلوگيري از عيب و تصادف صورت . باشد يمخريدار 
 . بگيرد

 
 

  :توجه

ريست  تواند ينماست  "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي  »---« رنمايشگ •
 . شود

، پس از مسافت مشخص و مدت زمان شود يمنشان داده  »---«هنگامي كه عالمت  •
دوره اي بعدي نمايش داده  ي نهيمعاو زمان تا  شود يمنمايشگر ريست  ،مشخص

 .شود يم

كه با عامليت مجاز  شود يماتفاقي نمايشگر ريست شد، پيشنهاد  طور بهاگر  •

 .مشورت كنيد ميتسوبيشي موتورز
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 "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( نمايش هشدار درب نيمه باز  ي صفحه

 ) باشد يم

 

كامل بسته نشده باشد، درب يا درب  طور بهيا درب صندوق عقب  ها درباگر هر يك از 
 .دهد يمصندوق عقبي كه باز است را نشان 

 ،كيلومتر بر ساعت بيشتر شود 8سرعت خودرو از  ها درباگر با وجود كامل بسته نشدن 
 .را به راننده اعالم كند ها دربتا نيمه باز بودن  شود يمبار شنيده  4صداي هشدار 

 !احتياط
 .چك كنيد كه چراغ هشدار خاموش باشد ،قبل از حركت دادن خودرو •
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 )است "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت در وضعيت ( تغيير تنظيمات كاربري 

 .خودرو را در مكاني امن متوقف نماييد .1

براي   "N") خالص(ترمز دستي را محكم بكشيد و اهرم تعويض دنده را بر روي موقعيت 
)M/T(،    اهرم انتخاب را در موقعيت)پارك ("P"   براي)A/T   يا CVT ( و) كالچ دوقلوي

SST  (قرار دهيد . 
ي صفحه نمايش چند منظوره را چند مرتبه به آرامي فشار دهيد تا صفحه اعالن  دكمه .2

 . به صفحه تنظيمات كاربري تغيير كند

 )دباشمي "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي وضعيت ( صفحه اعالن «رجوع شود به 
   »14-3 ي صفحه

 

 

 

 !احتياط
رانندگي حتي اگر  نيح در. براي امنيت بيشتر، خودرو را هنگام عمليات متوقف كنيد •

تنظيمات كاربري ظاهر  ي صفحه فشار دهيدكليد صفحه نمايش چند منظوره را 
 .شود ينم

 
ثانيه يا بيشتر نگاه داريد  تا از  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .3

 .صفحه منو برويدصفحه حالت تنظيمات به 
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 :توجه

دكمه صفحه نمايش چند  ،براي بازگشت از صفحه منو به صفحه تنظيمات كاربري •
 . ثانيه يا بيشتر نگاه داريد 2منظوره را فشرده و براي 

ثانيه از نمايش صفحه منو عملياتي انجام نشود، نمايشگر به صفحه  15اگر در طول  •
 .كند يمتنظيمات كاربري تغيير 

براي . آيتم مورد نظر در صفحه منو را انتخاب نماييد و به تنظيمات دلخواه تغيير دهيد .4
 . عملي آن آيتم خاص مراجعه كنيد يها روشجزئيات بيشتر نيز به 

 »تغيير  حالت ريست براي متوسط مصرف سوخت و سرعت متوسط «رجوع شود به 
 .  31-3در صفحه 

  33-3در صفحه  »ترف سوختغيير واحد نمايشگر مص «رجوع شود به 
  36-3در صفحه  »رتغيير زبان نمايشگ «رجوع شود به 
  37-3در صفحه  »تنظيمات صداي عملكرد «رجوع شود به 
  38-3در صفحه  »} زمان استراحتيادآور { تغيير زمان تا  نمايش «رجوع شود به 
  39-3در صفحه  »تغيير صداي چراغ راهنما «رجوع شود به 
 . 40-3در صفحه  ») 2نوع (تغيير نمايشگر متوسط مصرف سوخت  «رجوع شود به 
  41-3در صفحه  »بازگرداني به تنظيمات كارخانه «رجوع شود به 

 تغيير حالت ريست براي متوسط مصرف سوخت و سرعت متوسط 

ميان دو  تواند يمشرايط حالت براي  نمايشگر متوسط مصرف سوخت و سرعت متوسط 
 .تعويض شود "ريست دستي"و  "ريست خودكار «حالت 

ثانيه يا بيشتر نگاه داريد   تا از  2دكمه صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  .1
 .حالت تنظيمات به صفحه منو برويد ي صفحه

هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي وضعيت ( تغيير تنظيمات كاربري "رجوع شود به 
"ON" 30-3 ي صفحه. ) باشد يم  . 

تنظيمات (  AVGتا    فشار دهيددكمه صفحه نمايش چند منظوره را به آرامي  .2
 .را انتخاب نماييد) متوسط مصرف سوخت و متوسط سرعت
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ثانيه نگاه داريد تا به ترتيب از  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .3
A  حالت ريست خودكار(  1يا ( M,2   ياP )حالت ريست دستي (   بهA  1يا 
 ).حالت ريست خودكار(

 .ابدي يمتنظيمات به شرايط حالت انتخاب شده تغيير 

 حالت ريست دستي

اگر دكمه  شوند، يمهنگامي كه متوسط مصرف سوخت و سرعت متوسط نمايش داده  •
صفحه نمايش چند منظوره نگاه داشته شود، نمايشگر متوسط مصرف سوخت و 

 . سرعت متوسط در آن زمان ريست خواهد شد

تغيير پيدا  "ON"به  »قفل«يا  "ACC"هنگامي كه سوئيچ استارت از وضعيت  •
تنظيمات حالت به طور خودكار از حالت دستي به اتوماتيك تغيير پيدا  كند، يم
 .كند يم

به حالت دستي انجام شود،  رييتغ اگر. شود يماتوماتيك انجام  طور بهتغيير به حالت خودكار 
 . شوند يمداده هاي نمايش داده شده از آخرين ريست نمايش داده 

 حالت ريست خودكار
، اگر دكمه شوند يمهنگامي كه متوسط مصرف سوخت و سرعت متوسط نمايش داده  •

متوسط مصرف سوخت، و سرعت  ،داشته شود صفحه نمايش چند منظوره نگاه
 . شود يممتوسط نشان داده شده در آن زمان نمايش داده 

ساعت يا بيشتر قرار داشته  4براي  »قفل«يا  "ACC"اگر سوئيچ استارت در وضعيت  •
خودكار  طور بهسرعت متوسط  شگرينما وباشد، نمايشگر متوسط مصرف سوخت 

 . شوند يمريست 

 :توجه

حالت ريست دستي و خودكار براي نمايشگر سرعت  ي حافظهجدا شود، اگر باطري  •
 .شود يممتوسط پاك 

 .است »حالت ريست خودكار « ،)فرض پيش( تنظيمات اوليه  •
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 تغيير در واحد نمايشگر مصرف سوخت

واحد هاي مسافت، سرعت و مقدار . تغيير كند تواند يمواحد نمايشگر براي مصرف سوخت 
 .كنند يمپيرو تغيير واحد مصرف سوخت تغيير  متعاقبًانيز 

داريد  تا از  نگاه شتريبثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .1
 .حالت تنظيمات به صفحه منو تغيير يابد ي صفحه

هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( تغيير در تنظيمات كاربري  «رجوع شود به 
"ON" 30-3در صفحه  »)است  

 
(  AVGواحد  «تا  فشار دهيدي صفحه نمايش چند منظوره را به آرامي  دكمه .2

 .را انتخاب نماييد » )تتنظيمات نمايشگر مصرف سوخ
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داريد تا   نگاه شتريبثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .3
 .تغيير كند) تنظيمات واحد نمايشگر مصرف سوخت( »AVGواحد «

   Km/Lتا به ترتيب از   فشار دهيدي صفحه نمايش چند منظوره را به آرامي  دكمه .4
 L/100Km      mpg(US)       mpg(UK)       بازگشت 

Km/L    تغيير پيدا كند . 

 

داريد تا  نگاه شتريبثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .5
 .تنظيمات به واحد انتخاب شده تغيير پيدا كند

 :توجه

رانندگي، متوسط مصرف سوخت، سرعت متوسط  ي محدودهواحد هاي نمايشگر براي  •
نشانگر  ي عقربه، ولي واحد هاي كنند يمو مصرف لحظه اي  سوخت تغيير پيدا 

 .مانند يمكيلومتر شمار و مسافت سنج بدون تغيير باقي  ،)سرعت سنج(

باز   L/100 Kmتنظيمات واحد اگر باطري جدا شود پاك خواهد شد، و به  ي حافظه •
 . خواهد گشت

واحد هاي مسافت و سرعت نيز به صورت زير در مطابقت با واحد مصرف سوخت انتخاب 
 .كنند يمشده، تغيير 

 مسافت مصرف سوخت
 )انندگيمحدوده ر(  

 سرعت
 )سرعت متوسط(  

L/100 km Km Km/h 
Mpg (US) Mile (s) Mph 
mpg(UK) Mile (s) Mph 

Km/h Km Km/L 
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 تغيير واحد دما

 :كند يمواحد نمايشگر براي دما تغيير 

داريد تا از  نگاه شتريبثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .1
 .صفحه حالت تنظيمات به صفحه منو برويد

 "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( تغيير در تنظيمات كاربري  «رجوع شود به 
  30-3در صفحه  »)است

 تا عالمت  فشار دهيدي صفحه نمايش چند منظوره را به آرامي  دكمه .2
 .را انتخاب نماييد) تنظيمات واحد دما(

 

داريد تا به  نگاه شتريبثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .3
 .تغيير پيدا كند   C    F    Cترتيب 

 .كند يمتنظيمات به واحد دماي انتخاب شده تغيير پيدا 
 

 :توجه

 Cخودكار بر روي  طور بهاگر باطري جدا شود، تنظيمات واحد از حافظه پاك شده و  •
 .شود يمتنظيم 

  



 

 

 
196 

 تغيير زبان نمايشگر

 . تغيير كند تواند يمزبان نمايشگر چند منظوره 

داريد تا از صفحه  نگاه شتريبثانيه يا  2صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  ي دكمه
 .حالت تنظيمات به صفحه منو برويد

 "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( تغيير در تنظيمات كاربري  «رجوع شود به 
 30-3در صفحه  »)است
را انتخاب  »زبان«تا  فشار دهيدي صفحه نمايش چند منظوره را به آرامي  دكمه .1

 ).تنظيمات زبان(نماييد 

 

داريد تا  نگاه شتريبثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .2
 .مايش داده شودن) نتنظيمات زبا( »زبان«

تا زبان دلخواه انتخاب  فشار دهيدي صفحه نمايش چند منظوره را به آرامي  دكمه .3
 .شود

داريد  نگاه شتريبثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمهاگر  .4
 .كند يمتنظيمات به زبان انتخاب شده تغيير پيدا 

 :توجه

، و به طور شود يمتنظيمات زبان  پاك   ي حافظهدر صورتي كه باطري جدا شود  •
 .شود يمخودكار بر روي زبان انگليسي يا روسي تنظيم 

در تنظيمات زبان انتخاب شود، هيچ پيغام هشداري در هنگامي كه  »---«اگر  •
 . نمايشگر هشدار يا نمايشگر اخطار وجود دارد نشان داده نخواهد شد
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 تنظيمات صداي عمليات

تنظيم نور   ي دكمهش چند منظوره  و يا صداهاي عمليات كليد صفحه نماي ديتوان يم
 . روشنايي روز را خاموش كنيد

داريد تا از  نگاه شتريبثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .1
 .صفحه حالت تنظيمات به صفحه منو برويد

 "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( تغيير در تنظيمات كاربري  «رجوع شود به 
 30-3در صفحه  »)است

تنظيمات صداي ( ي صفحه نمايش چند منظوره را  براي انتخاب  دكمه .2
 .به آرامي فشار دهيد) عمليات

 

داريد  تا از  نگاه شتريبثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .3
روشن  به )شصداي عمليات خامو( به خاموش ) صداي عمليات روشن( روشن 

 )دبروي صداي عمليات روشن (

 .كند يمتنظيمات به شرايط انتخاب شده تغيير پيدا 

 :توجه

خودكار به  طور بهتنظيمات صداي عمليات اگر باطري جدا شود پاك شده و  ي حافظه •
 . گردد يمباز ) صداي عمليات روشن( حالت روشن 

تنظيمات صداي عمليات تنها صداي  عمليات  كليد صفحه نمايش چند منظوره و  •
نمايشگر هشدار و ديگر صداها . كند يمكليد تنظيم نور  روشنايي روز را غير فعال 

 .غير فعال شوند توانند ينم
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 نمايش داده شود »زمان استراحتيادآور  «تغيير زمان تا هنگامي كه 

 .كند يمتغيير  شود يمگر ظاهر زمان تا هنگامي كه نمايش

داريد تا از  نگاه شتريبثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .1
 .صفحه حالت تنظيمات به صفحه منو برويد

هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( تغيير در تنظيمات كاربري  «رجوع شود به 
"ON" 30-3در صفحه  »)است 

تنظيمات (  »آالرم«تا   فشار دهيدي صفحه نمايش چند منظوره را به آرامي  دكمه .2
 .انتخاب شود) زمان استراحت

 

 

 «داريد   تا  نگاه شتريبثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .1
 . نمايش داده شود) تنظيمات زمان استراحت(  »آالرم

 

تا زمان تا هنگام نمايش را  فشار دهيدي صفحه نمايش چند منظوره را به آرامي  دكمه .2
 .انتخاب نماييد

داريد،  نگاه شتريبثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .3
 .ابدي يمتنظيمات به زمان انتخاب شده تغيير 

 :توجه

خودكار روي  طور بهو  شود يماگر باطري جدا شود، تنظيمات واحد از حافظه پاك  •
 .شود يمخاموش تنظيم 

 .شود يمزمان رانندگي ريست  رد،يگ يمهنگامي كه سوئيچ استارت روي خاموش قرار  •
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 تغيير در صداي چراغ راهنما

 .تغيير صداي چراغ راهنما امكان پذير است

داريد  نگاه شتريبثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .1
 .تا از صفحه حالت تنظيمات به صفحه منو برويد

هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( تغيير در تنظيمات كاربري  «رجوع شود به 
"ON" 30-3در صفحه  »)است 

تغيير (   تا   فشار دهيدي صفحه نمايش چند منظوره را به آرامي  دكمه .2
 .را انتخاب نماييد )اصداي چراغ راهنم

 

 

داريد  نگاه شتريبثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .3
)   2صداي چراغ راهنما (     2)    1صداي چراغ راهنما (  1تا به ترتيب از 

   1  ) 1صداي چراغ راهنما( 

 .كند يمانتخاب شده تغيير پيدا  ي نهيگزبه  صداي چراغ راهنما  
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 ) 2نوع ( تغيير نمايشگر مصرف سوخت لحظه اي 

 
 .نمايشگر مصرف لحظه اي سوخت وجود دارد ي عقربهات مامكان تغيير  تنظي

داريد  نگاه شتريبثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .1
 .تا از صفحه حالت تنظيمات به صفحه منو برويد

هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( تغيير در تنظيمات كاربري  «رجوع شود به 
"ON" 30-3در صفحه  »)است 

تغيير در (  تا   فشار دهيدي صفحه نمايش چند منظوره را به آرامي  دكمه .2
 .را انتخاب نماييد )تنمايشگر مصرف لحظه اي سوخ

 

 

داريد  نگاه شتريبثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .3
)   سبز ي عقربهبدون ( خاموش    )   با عقربه اي سبز ( تا به ترتيب از روشن 

    سبز  ي عقربهبا ( روشن   ( 

 .كند يمانتخاب شده تغيير پيدا  ي عقربهتنظيمات به تنظيمات 
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 بازگشت به تنظيمات كارخانه

 .به تنظيمات كارخانه بازگردند توانند يمكليه تنظيمات كاربري 

داريد  نگاه شتريبثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمه .1
 .تا از صفحه حالت تنظيمات به صفحه منو برويد

هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( تغيير در تنظيمات كاربري  «رجوع شود به 
"ON" 30-3در صفحه  »)است 

 »ريست«تا   فشار دهيدي صفحه نمايش چند منظوره را به آرامي  دكمه .2
 .را انتخاب نماييد )هبازگشت به تنظيمات كارخان(

 

 

ثانيه يا  2ي صفحه نمايش چند منظوره را فشرده و براي  دكمههنگامي كه  .3
شده  و تمام تنظيمات  كاربري  دهيشن هشدارصداي بوق  ديدار يم نگاه شتريب

 .گردند يمبه تنظيمات كارخانه باز 

 :توجه

 :تنظيمات كارخانه از اين قرارند •

o   حالت ريست براي متوسط مصرف سوخت و سرعت متوسط :A   ) ريست
 ) خودكار

o واحد نمايشگر مصرف سوخت:L/100 Km 

o واحد دما :C  )سلسيوس( 

o  انگليسي يا  روسي: نمايشگر زبان 

o ات زبان مشترك تنظيم :A 

o  صداهاي عملياتي روشن( روشن : صداهاي عمليات ( 

o  خاموش :  »استراحتيادآور زمان  «نمايشگر 

o 1صداي چراغ راهنما : صداي چراغ راهنما  

o  روشن ) : 2نوع (سبز  ي عقربهمصرف لحظه اي سوخت با 
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 و ليست نمايشگر صفحه اعالن هشدار، چراغ نشانگرچراغ 
 ليست چراغ هشدار و نشانگر

 

 75-3صفحه     )AFS(چراغ هشدار سيستم روشنايي سازگار جلو  .1
 56-3چراغ نشانگر المپ موقعيت صفحه  .2
 56-3باال  صفحه -چراغ نشانگر نور .3
 60-3چراغ هشدار شارژ صفحه  .4
 56-3نشانگر هشدار خطر صفحه  يها چراغ/ نشانگر راهنما  يها چراغ .5
 56-3صفحه * چراغ نشانگر مه شكن جلو  .6
 56-3چراغ نشانگر مه شكن عقب صفحه  .7
 94-3صفحه )  ABS(چراغ هشدار  سيستم ترمز ضد قفل  .8
 57-3چراغ هشدار ترمز صفحه  .9

 104-4صفحه * چراغ نشانگر كروز كنترل .10
 15-2چراغ هشدار كمربند ايمني صفحه  .11

 50-2صفحه ) SRS( يكمك ي دارنده نگهچراغ هشدار سيستم  .12
) SSTو كالچ دوقلوي   A/T، CVT براي خودروهاي مجهز به ( ECOنشانگر حالت  .13

 56-3صفحه 
 59-3چراغ هشدار بازديد موتور صفحه  .14
 100-4صفحه * خاموش) ASC(نشانگر كنترل پايداري فعال  .15
 100-4صفحه ) * ASC(نشانگر كنترل پايداري فعال  .16
 37-4صفحه ) * AS&G(چراغ نشانگر خاموشي سيستم توقف و حركت خودكار  .17
 37-4صفحه ) * AS&G(چراغ نشانگر سيستم توقف و حركت خودكار  .18
  57-3صفحه )   خودروهاي ديزلي( ديزل  شيگرما شيپچراغ نشانگر  .19
 44-3ليست نمايشگر صفحه اعالن   صفحه  .20
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 نمايشگر صفحه اعالنليست 

به . شوند يميادآور زمان وجود دارد، صدايي شنيده شده و دكمه هاي صفحه به نمايشگر هاي نشان داده شده در زير تبديل  يها چراغهنگامي كه اطالعاتي براي اعالم به راننده از قبيل 
 .مناسب رجوع كرده و اقدامات الزم را انجام دهيد ي صفحه

 . شود يمخودكار محو  طور بهنمايشگر هشدار  ،داده شدن يك نمايشگر هشدار رفع شود هنگامي كه علت نشان

 .رجوع شود 45-3به صفحه  »)قرار دارد "OFF"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي  ( رليست نمايشگر هشدا «رجوع شود به 

 .رجوع شود 47-3به صفحه  »)قرار دارد "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي  ( رليست نمايشگر هشدا «رجوع شود به 

 .رجوع شود 54-3به صفحه  »)قرار دارد"ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي  ( رديگ ياخطارنمايشگرهاي  «رجوع شود به 

 :توجه

 .شود يمدر موارد نادر زير، يك هشدار در صفحه اعالن نشان داده شده و بوق هشدار شنيده  •

 .باشد تواند يميك سيم، يا ايستگاه رادار،  ي جرقه ،دريافتي سيستم مانند امواج الكترومغناطيسي قوياين رخداد به علت تداخل 
o  ،يك سيم  و يا ايستگاه راداري دريافت شود ي جرقهيك موج الكترومغناطيسي بسيار قوي  از يك منبعي مثل ست راديويي غير قانوني. 

o خريداري شده بعدًااز جمله اجزاي ( يد شده توسط عملكرد دستگاه هاي الكتريكي نصب شده ولتاژ غير عادي يا تخليه الكتريسيته ساكن تول.( 

 .مشورت نماييد ميتسوبيشي موتورزكه با عامليت مجاز  ميكن يماگر نمايشگر هشدار چندين دفعه ظاهر شود، به شما پيشنهاد  
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 )مرجع( راه حل  علت 2صفحه نوع  1صفحه نوع 

  

را خاموش  ها چراغ ديا كردهفراموش  •
 .كنيد

چراغ مه شكن جلو، (  ها چراغ «رجوع شود به  •
-3در صفحه  »خودكار–كاربرد قطع ) و غيره

66 

  

پس از خاموش كردن موتور، تالش  •
و  ها درببراي قفل كردن تمام 

درب صندوق عقب در حالتي كه 
سوئيچ استارت بر روي هر وضعيتي 

بوده ) كليد خاموش( »قفل«بجز 
 است

كليد (  »قفل«سوئيچ استارت را در وضعيت  •
 . قرار دهيد) خاموش
 »سوئيچ استارت در سيستم يادآور «رجوع شود به 

  47-1در صفحه 

 ها دربتالش براي قفل كردن تمام  •
و درب صندوق عقب در حالتي كه 

سوئيچ استارت بر روي هر وضعيتي 
بوده ) كليد خاموش( »قفل«بجز 
 است

كليد (  »قفل«سوئيچ استارت را در وضعيت  •
 . قرار دهيد) خاموش
سيستم يادآوري خاموش كردن  «رجوع شود به 
 47-1در صفحه  »سوئيچ استارت

  

سيستم آالرم امنيت در حال  •
 عملكرد است

 ي صفحهدر  »سيستم آالرم امنيت «رجوع شود به 
1-58 
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 )مرجع( راه حل  علت 2نوع صفحه  1صفحه نوع 

  

مشكلي در سيستم عملكرد  •
 بدون سوئيچ وجود دارد

سيستم عملكرد  «رجوع شود به 
 12-1در صفحه  »بدون سوئيچ
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 )قرار دارد " ON "هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي ( ليست نمايشگر هشدار 

 )مرجع( راه حل  علت 2صفحه نوع  1صفحه نوع 

  

خودروي خود را در اسرع وقت  وجود دارد  EPSمشكلي در  •
ميتسوبيشي توسط عامليت مجاز 

 .مورد معاينه قرار دهيد موتورز
سيستم فرمان  «رجوع شود به 

 97-4در صفحه  »EPSبرقي 
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 )مرجع( راه حل  علت 2صفحه نوع  1صفحه نوع 

  

مشكلي در سيستم  عملكرد  •
 .بدون سوئيچ وجود دارد

سيستم عملكرد  «رجوع شود به 
 12-1در صفحه  »بدون سوئيچ
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 )مرجع( راه حل  علت 2صفحه نوع  1صفحه نوع 

  

سطح سيال ترمز در مخزن  •
كاهش يافته  »كم«به سطح 

 .تاس
مشكلي در سيستم ترمز  •

 وجود دارد

 .خودرو را بالفاصله در مكاني امن متوقف كنيد •
 موتورز ميتسوبيشيكه با عامليت مجاز  ميكن يمپيشنهاد 

 .مشورت نماييد
 61-3در صفحه  »نمايشگر هشدار ترمز «رجوع شود به 

  

مشكلي در سيستم ترمز  •
ABS وجود دارد 

از ترمزهاي ناگهاني و سرعت باالي رانندگي خودداري كنيد،  •
خودرو را در محلي امن متوقف كرده و اقدامات صحيح را 

 .انجام دهيد
  

  

يا درب  ها دربيكي از  •
كامل  طور بهصندوق عقب 

 .بسته نشده است
در نمايش داده  بودن بازعالمت 

 .شود يم

 .درب يا درب صندوق عقب را ببنديد •
هنگامي كه (صفحه نمايش هشدار درب نيمه باز  «رجوع شود به 

 .29-3در صفحه  »)است "ON"سوئيچ استارت روي 

  

 .را ببنديد درب محفظه موتور • .درب محفظه موتور باز است •
 .8-3در صفحه  »درب محفظه موتور «رجوع شود به 

  

خودرو را در محلي امن متوقف كرده و اقدامات صحيح را  • .موتور داغ كرده است •
 .انجام دهيد

 6-6در صفحه  »داغ كردن موتور «رجوع شود به 
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 )مرجع( راه حل  علت 2صفحه نوع  1صفحه نوع 

  

 جعبه دندهدماي سيال  •
)  CVT يا  A/T( اتوماتيك 

يا دماي سيال كالچ دوقلوي 
SST  خيلي باال رفته است. 

  INVECS II 4A/T رخودكا عبه دندهج«رجوع شود به 
در ) IIسيستم كنترل الكترونيك خودروي هوشمند و نوين (

 41-4صفحه 
 تاسپور مواد   INVECS III رخودكا عبه دندهج«رجوع شود به 

6CVT  ) سيستم كنترل الكترونيك خودروي هوشمند و نوين
III(«  50-4در صفحه 

در  »)اسپورت جعبه دنده( SSTالچ دوقلوي ك«رجوع شود به 
 61-4صفحه 

 

  

سوئيچ استارت را در موقعيت  •
"ON"  بدون  ديا دادهقرار

اينكه كمربند خود را بسته 
 .باشيد

رجوع شود به . ببنديد يدرست بهكمربند ايمني خود را  •
 15-2در صفحه  »شدار كمربند ايمنيه«

  

  

مشكلي در سيستم سوخت  •
 رساني وجود دارد

 ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  شود يمپيشنهاد  •
 .مشورت نماييد

  

شما در حال رانندگي با ترمز  •
 .دستي كشيده شده هستيد

 .ترمز دستي را آزاد كنيد •
 .61-3در صفحه  »مايشگر هشدار ترمزن«رجوع شود به 

  

 ي چرخهمشكلي در سيستم  •
 .روغن موتور ايجاد شده است

پيشنهاد . خودرو را بالفاصله در محلي امن متوقف كنيد •
 .خودرو را بازديد نماييد شود يم

 63-3در صفحه  »نمايشگر هشدار فشار روغن«رجوع شود به 
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 )رجعم(راه حل  علت 2صفحه نوع  1صفحه نوع 

  

مشكلي در سيستم شارژ  •
 باطري وجود دارد

پيشنهاد . خودرو را بالفاصله در محلي امن متوقف كنيد •
مشورت  ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  شود يم

-3در صفحه  »مايشگر هشدار شارژن«رجوع شود به . نماييد
62 

 

  

مشكلي در سيستم كيسه  •
 ها كشندهپيش يا  SRSهواي 

 .رخ داده است

راغ چ«رجوع شود به . خودرو را چك كنيد شود يمپيشنهاد  •
 50-2در صفحه  »)SRS(هشدار سيستم نگهداري كمكي 

 

  

مشكلي در تنظيم سطح  •
 چراغ بزرگ جلو وجود دارد

تنظيم « هرجوع شود ب. خودرو را چك كنيد شود يمپيشنهاد  •
 72-3در صفحه  »سطح خودكار چراغ بزرگ جلو

  

مشكلي در كنترل پايداري  •
 .وجود دارد) ASC(فعال 

استارت  كمكيمشكلي در  •
 .سربااليي وجود دارد

نترل ك«رجوع شود به . خودرو را چك كنيد شود يمپيشنهاد  •
 98-4در صفحه  ») ASC(پايداري فعال 

 89-4در صفحه  »ياستارت در سرباالي مكيك«رجوع شود به 

  

عيبي در سيستم روشنايي  •
وجود ) AFS(جلو  سازگار

 .دارد

يستم س«رجوع شود به . خودرو را چك كنيد شود يمپيشنهاد  •
 74-3در صفحه  ») AFS(روشنايي سازگار جلو 

  



 

 

 
211 

 )رجعم(راه حل  علت 2صفحه نوع  1صفحه نوع 

 
 

يستم س( ACDمشكلي در  •
) ديفرانسيلي مركز فعال

 وجود دارد

 ACD«رجوع شود به. خودرو را چك كنيد شود يمپيشنهاد  •
 81-4در صفحه  »)يستم ديفرانسيلي مركز فعالس(

 

  
 
 
 
 

 اي A/Tمشكلي در سيستم  •
CVT رخ داده است. 

دستگاه ايمني در كالچ  •
عيب  علت به SSTدوقلوي 

 يكالچ دوقلو راحتمالي د
SST  يا مدول كنترل

الكترونيك موتور فعال شده 
 .است

 
عبه ج«رجوع شود به . خودرو را چك كنيد شود يمپيشنهاد  •

سيستم كنترل ( INVECS II 4A/T رخودكا دنده
 41-4در صفحه  »)IIالكترونيك خودروي هوشمند و نوين 

 مواد INVECS III رخودكا عبه دندهج«رجوع شود به 
سيستم كنترل الكترونيك خودروي ( 6CVT تاسپور

 50-4در صفحه  »)IIIهوشمند و نوين 
 »)اسپورت جعبه دنده( SSTالچ دوقلوي ك«رجوع شود به 

 61-4در صفحه 
 

  

مايشگر ن«رجوع شود به . در اسرع وقت سوخت گيري كنيد • مقدار سوخت كم است •
 25-3در صفحه  »هشدار سوخت باقيمانده

  

مقدار زيادي از مواد ذره اي  •
)PM ( درون فيلتر ذرات

 .ديزل تجمع كرده است

 28-4صفحه  ») DPF(يلتر ذرات ديزل ف«رجوع شود به  •

  



 

 

 
212 

 )رجعم(راه حل  علت 2صفحه نوع  1صفحه نوع 

  

كه سطح روغن  رود يمگمان  •
موتور به شدت افزايش يافته 

 .باشد

ميتسوبيشي خودرو را بالفاصله توسط عامليت مجاز  •
 .بازديد نماييد موتورز

در  »مايشگر هشدار سطح روغن موتورن«رجوع شود به   •
 63-3صفحه 

 

  
 
 
 
 

آب  ،بيش از حد تعيين شده •
در فيلتر سوخت جمع شده 

 .است

 
 .خودرو را چك كنيد شود يمپيشنهاد  •

در صفحه  »فيلتر سوخت ي دهنده نشانمايشگر ن«رجوع شود به  
3-60 
 

  

درجه  3دماي بيرون  •
يا ) فارنهايت 37( گراد يسانت

 كمتر است 

 مواظب يخ در جاده باشيد •
نيز ممكن است  شود ينمهنگامي كه اين عالمت نشان داده  •

 .باشد، لذا با احتياط برانيد زده خيجاده 

  

 گممكن است زنجير تايمين •
 فرسوده شده باشد

مورد  ميتسوبيشي موتورزتوسط عامليت مجاز  اخودرو ر •
 .معاينه قرار دهيد

 
  



 

 

 
213 

 )رجعم(راه حل  علت 2صفحه نوع  1صفحه نوع 

 

كه كنترل پايداري هنگامي  •
در حال كار ) ASC(فعال 
 .است

-4در صفحه  )ASC(نترل پايداري فعال ك«رجوع شود به  •
98« 

 

  
 
 
 
 

هنگامي كه سيستم حسگر  •
مانعي را شناسايي  رو عقب

 .كند يم
 

 
 111-4در صفحه  »رو عقبيستم حسگر س«رجوع شود به  •

 

 .كه زمان بازديد دوره اي فرا رسيده است دهد يماين عالمات به شمار اطالع 

 )رجعم(راه حل  2صفحه نوع  1صفحه نوع 

  
 

 
در  »ادآور زمان سرويسي«براي جزئيات بيشتر رجوع شود به . خودرو را چك كنيد شود يمپيشنهاد  •

 26-3صفحه 
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 راه حل   2صفحه نوع  1صفحه نوع 

  
 

 
 .موتور را خاموش كرده و استراحت نماييد ،خودرو را در مكاني امن متوقف نماييد •

 .يك تخمين نادقيق براي استراحت كردن در حين رانندگي طوالني استفاده نماييد عنوان بهاز اين عالمت 
 .قابل تنظيم است شود يممورد نظر از شروع سفر تا لحظه اي كه اين پيغام نشان داده  ي بازه

 ».30-3در صفحه  )تاس "ON"نگامي كه سوئيچ استارت بر روي ه(غيير در تنظيمات كاربري ت«رجوع شود به 
اگر بدون استراحت به رانندگي . كه زمان تنظيم شده فرا رسيده است دهد يمراننده اطالع  هنمايشگر و صداي بوق ب

 .تا شما را به استراحت كردن تشويق نمايد شود يمدقيقه شنيده  5صداي بوق هر  ،ادامه دهيد
هنگامي  ،پس از اين. گردد يمو نمايشگر به صفحه نمايش قبلي باز  شود يمزمان رانندگي ريست  ،در شرايط زير •

 .دينما يمكه زمان مورد نظر دوباره فرا رسد، بوق و نمايشگر شما را تشويق به استراحت كردن 
o  شود يمبار پخش  3صداي بوق 
o  سوئيچ استارت در موقعيت"OFF" قرار گرفته است 
o ثانيه يا بيشتر نگاه داشته شده است 2چند منظوره براي  كليد صفحه نمايش. 
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 ي نشانگرها چراغ

 نشانگر راهنما يها چراغ/ نشانگر هشدار خطر يها چراغ

 :زنند يمنشانگر در شرايط زير چشمك  يها چراغاين 

 .فعال شودهنگامي كه اهرم چراغ راهنما حركت كند تا چراغ راهنما  •
 73-3در صفحه  »هرم چراغ راهنماا«رجوع شود به 

ي هشدار خطر فعال ها چراغهنگامي كه كليد فالشر هشدار خطر فشرده شود تا  •
 .شوند

 76-3در صفحه  »ليد فالشر هشدار خطرك«رجوع شود به 
ترمز ناگهاني هنگام  ليدل بهخودكار  طور بهي هشدار خطر ها چراغهنگامي كه  •

 .رانندگي فعال شوند
  91-4در صفحه  »يستم سيگنال توقف اضطراريس«رجوع شود به 

 توجه
يلي سريع خ ،عملياتي بجز ترمز ناگهاني ليدل به ري نشانگها چراغاگر  •

علت ممكن است خرابي چراغ يا ايراد در اتصاالت چراغ  ،چشمك بزنند
 .راهنما باشد

 باالچراغ نشانگر نور 
 .شود يماين چراغ نشانگر هنگام عملكرد نور باال استفاده 

 چراغ نشانگر مه شكن جلو
 .كند يماين چراغ هنگامي كه مه شكل جلو روشن است نورافشاني 

 چراغ نشانگر مه شكن عقب

 .كند يماين چراغ هنگامي كه المپ مه شكن عقب روشن است نور افشاني  

 چراغ نشانگر المپ موقعيت
 .كند يمنور افشاني هستند موقعيت روشن  يها المپاين چراغ نشانگر هنگامي كه 

يا كالچ  A/T، CVT هبراي خودروهاي مجهز ب( ECO حالت نشانگر

 ) SSTدوقلوي 

اين عالمت نمايش داده  شود يمهنگامي كه رانندگي بهينه مصرف سوخت انجام 
 .شود يم
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 ) ودروهاي ديزلخ(ديزل  شيگرما شيپچراغ نشانگر 

است نمايش داده  "ON"اين چراغ نشانگر هنگامي كه سوئيچ استارت در موقعيت 
موتور را روشن  توان يم، چراغ خاموش شده و شود يمداغ  گرمكندر حالي كه . شود يم

 .نمود

 :توجه

 تر يطوالنديزل براي زماني  شيگرما شيپاگر موتور سرد باشد، چراغ نشانگر  •
 .ماند يمروشن 

ثانيه بعد از محو شدن چراغ نشانگر پيش گرمايش روشن  5طي  رهنگامي كه موتو •
سپس سوئيچ استارت را . قرار دهيد »قفل«نشد، سوئيچ استارت را در موقعيت 

 .قرار دهيد تا موتور دوباره گرم شود "ON"روي موقعيت 

حتي  شود ينمهنگامي كه موتور گرم شد، چراغ نشانگر پيش گرمايش ديگر روشن  •
 .باشد "ON"اگر سوئيچ استارت در موقعيت 

 

 هاي هشدار چراغ

 چراغ هشدار ترمز 

و  شود يماست نشان داده  "ON"اين چراغ هنگامي كه سوئيچ استارت روي موقعيت 
 . شود يمپس از چند ثانيه محو 

 .همواره از محو شدن اين عالمت حين رانندگي اطمينان حاصل كنيد

باشد، چراغ هشدار ترمز تحت شرايط زير  "ON"اگر سوئيچ استارت روي موقعيت 
 :شود يمروشن 

 هنگامي كه ترمز دستي كشيده نشده باشد •

 .رسد يم »كم«هنگامي كه سطح سيال ترمز در مخزن به سطح  •

 .كند ينمعمل  يدرست بههنگامي كه كاربرد توزيع نيروي ترمز  •



 

 

 
217 

  

 !احتياط
در شرايط ليست شده در زير، كارايي ترمز ممكن است پايين آمده يا خودرو  •

 .ناگهاني گرفته شوند طور به ترمزهاناپايدار شود اگر 
بعالوه . باال يا گرفتن ناگهاني ترمزها خودداري كنيد يها سرعتنتيجتاً، از رانندگي در 

 .چك نماييد را آنكه  شود يمبالفاصله خودرو را در مكاني امن متوقف كنيد و پيشنهاد 
o  يا  شود ينمچراغ هشدار ترمز هنگامي كه ترمز دستي فعال است روشن

 .شود ينمهنگامي كه ترمز دستي آزاد است خاموش 
o  چراغ هشدار ترمز و چراغ هشدارABS شوند ينمهمزمان روشن  طور به .

  94-4 ي صفحه "ABSبراي جزئيات رجوع شود به چراغ هشدار 
 

 

 !احتياط
 .ابدي يمخودرو در شرايط زير بايد متوقف شود هنگامي كه كارايي ترمز كاهش  •

o  فشار دهيداز حالت عادي  تر محكمپدال ترمز را. 
حتي اگر پدال ترمز تا انتهاي كورس خود فشرده شود، آن را محكم نگاه 

 .داريد
o  خراب شدند، از ترمز موتور براي كاهش سرعت استفاده كرده  ترمزهااگر

پدال ترمز را براي اخطار به خودروهاي . قت ترمز دستي را بكشيدو با د
 .عقب فشار دهيد

 
 

 چراغ هشدار بازديد موتور 
، سيستم كنترل ها ارسال ،كه باشد يماين چراغ جزئي از سيستم تشخيص خطاي دروني 

 SST يسيستم كنترل كالچ دوقلو ،CVTسيستم كنترل  ،A/Tموتور يا سيستم كنترل 

 .دهد يمرا نمايش 
شناسايي شد، اين چراغ روشن شده يا چشمك  ها ستميساگر مشكلي در يكي از اين 

 . زند يم
قابل راندن است و به يدك كشي نياز ندارد، پيشنهاد  معموًالاگر چه خودروي شما 

 .كه سيستم را در اسرع وقت بازديد نماييد شود يم
است روشن شده و بعد از اينكه موتور  "ON"چراغ هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي 

اگر بعد از روشن شدن موتور، چراغ خاموش نشد، پيشنهاد . شود يمروشن شد خاموش 
 .كه خودرو را بازديد كنيد شود يم

 !احتياط
زمان طوالني رانندگي در حالي كه اين چراغ روشن است ممكن است منجر به  •

بر قابليت رانندگي و بهينه سازي  متعاقبًا و ؛شود ها ارسالآسيب به سيستم كنترل 
 .بگذارد ريتأث سوخت

روشن نشد، پيشنهاد  رديگ يمقرار  "ON"اگر چراغ هنگامي كه كليد در وضعيت  •
 .كه خودرو را چك كنيد شود يم
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 !احتياط
اگر چراغ هنگامي كه موتور روشن است نمايش داده شود، از رانندگي در  •

 . كه سيستم را چك كنيد شود يمباال خودداري كنيد، و پيشنهاد  يها سرعت
 .منفي بپذيرد ريتأث طيشرااين  ريتأث تحتپاسخ پدال گاز و ترمز ممكن است 

 
 :توجه 

مدول كنترل الكترونيك موتور كه سيستم تشخيص خطاي دروني را هدايت  •
در رابطه با گسيل  خصوصًا(داده هاي خطاي مختلفي را در خود دارد  كند، يم

 )گازهاي خروجي

، كه انجام تشخيص خطاي شود يماگر كابل باطري جدا شود پاك  ها دادهاين 
كابل باطري را هنگامي كه چراغ هشدار بازديد موتور . كند يمسريع را دشوار 

 .روشن است جدا نكنيد
 
 
 
 
 

 چراغ هشدار شارژ

است روشن شده و هنگامي كه  "ON"اين چراغ هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي 
 .شود يمخاموش  خورد يمموتور استارت 

 . شود يمهمچنين هشداري در نمايشگر صفحه نمايش نشان داده 
 

 !احتياط
اگر چراغ هنگامي كه موتور روشن است روشن شود، مشكلي در سيستم شارژ  •

 شود يمپيشنهاد  ،بالفاصله خودروي خود را در مكاني ايمن پارك كنيد. وجود دارد
 .خودرو را بازديد نماييد
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 نمايشگر صفحه اعالن
 نمايشگر نشانگر فيلتر سوخت

 

اگر بيشتر از حد مشخص آب در  ،قرار دارد "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي 
نمايشگر هشدار در صفحه اعالن نمايشگر چند منظوره نمايش  دفيلتر سوخت تجمع ياب

 .شود يمداده 

 !احتياط
زمان طوالني . بازديد شود شود يماگر نمايشگر هشدار نشان داده شود، پيشنهاد  •

 .به موتور آسيب برساند تواند يمرانندگي با وجود نمايشگر هشدار 
 
 

 

 

 :توجه

محو نشد و يا پي در پي بعد از  »ب درون جداكننده را خارج كنيدآ«اگر پيغام  •

ميتسوبيشي با عامليت مجاز  شود يمخارج كردن آب ظاهر شد، پيشنهاد 

 .مشورت نماييد موتورز

 نمايشگر هشدار ترمز

 

چراغ . شود يماين هشدار اگر با ترمز دستي كشيده شده رانندگي كنيد نمايش داده 
هشدار تنها در صفحه نمايشگر هنگامي كه ترمز دستي كشيده شده است نمايش داده 

 .شود يم

 !احتياط
، و كند يماگر خودرو در حالي كه ترمز دستي آزاد نشده است رانده شود، ترمز داغ  •

 .شود يمو خراب  بودهناكارآمد  ترمز
 .اگر اين هشدار نشان داده شد، ترمز دستي را آزاد كنيد
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باشد اين  »پايين«است اگر سيال ترمز  "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي 

 . شود يمهشدار نمايش داده 
 .شود يمچراغ هشدار در صفحه نمايشگر نيز روشن 

 !احتياط
اگر هشدار روشن ماند و پس از رانندگي محو نشد، خطر ناكارآمدي ترمز وجود  •

 را آندر اين صورت به سرعت خودروي خود را در مكاني امن پارك كنيد و . دارد
 .چك كنيد

 به ABSو چراغ هشدار  ،ترمزاگر نمايشگر هشدار نمايش داده شد و چراغ هشدار  •
 ؛همزمان روشن باشند، كاربري توزيع نيروي ترمز به خوبي عمل نخواهد كرد طور

از ترمز گيري ناگهاني و . خودرو در هنگام ترمز گيري ناگهاني ناپايدار خواهد شد و
، خودرو را در مكاني ايمن نگاه داريد، و پيشنهاد پرهيز كنيدسرعت باالي رانندگي 

 .چك كنيد را آن شود يم
 
 

 

 !احتياط
بايد خودرو را به صورت زير متوقف  كند ينمهنگامي كه ترمز به خوبي عمل  •

 .نماييد
o  حتي اگر پدال تا آخرين . از حالت عادي فشار دهيد تر محكمپدال ترمز را

 .محكم نگاه داريد را آنحد كورس خود فشرده شد، 
o  اگر ترمزها خراب شد از ترمز موتور براي كاهش سرعت خود استفاده

 . كنيد و به دقت ترمز دستي را بكشيد
 .پدال ترمز را فشار دهيد تا به خودروهاي پشتي اعالم خطر كنيد
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 نمايشگر هشدار شارژ

 

اگر مشكلي در سيستم شارژ وجود داشته باشد، نمايشگر هشدار در صفحه اعالن 
همچنين يك چراغ هشدار در صفحه . شود يمنمايشگر چند منظوره نمايش داده 

 .شود يمنمايشگر روشن 

 !احتياط
اگر هشدار در هنگامي كه موتور روشن است نمايش داده شد، بالفاصله خودرو را  •

 .كه خودرو را بازديد نماييد شود يمدر محلي امن پارك نماييد و پيشنهاد 
 

 

 

 نمايشگر هشدار فشار روغن

 

در حالي كه موتور روشن است پايين برود، نمايشگر هشدار بر  ،اگر فشار روغن موتور
 . شود يمروي صفحه اعالن نمايشگر چند منظوره نمايش داده 

 !احتياط
اگر هنگامي كه سطح روغن موتور پايين است، يا سطح روغن عادي است ولي  •

نمايشگر هشدار نشان داده شود، با خودرو رانندگي شود، ممكن است موتور 
 .و يا آسيب ببيندسوخته 

اگر هنگامي كه موتور روشن است، هشدار نمايش داده شود، بالفاصله خودرو را در  •
 .محلي امن پارك نموده و سطح روغن موتور را چك كنيد

اگر هنگامي كه سطح روغن موتور عادي است، هشدار نمايش داده شود خودرو را  •
 .بازديد نماييد
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 نمايشگر هشدار سطح روغن موتور

 

قرار دارد، اگر گمان رود كه سطح  ”باز“هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي موقعيت 
روغن موتور بيش از حد باال رفته باشد، نمايشگر هشدار در صفحه اعالن در نمايشگر 

 .چند منظوره نشان داده خواهد شد

 !احتياط
متوقف اگر در حال رانندگي، هشدار نمايش داده شود خودرو را در مكاني امن  •

 .سپس اقدام به بازديد سطح روغن موتور نماييد ،كرده و موتور را خاموش كنيد
  6-8در صفحه  »وغن موتورر«رجوع شود به 

 
 :توجه

 .بازديد نماييد ميتسوبيشي موتورزبالفاصله خودرويتان را توسط عامليت مجاز  •
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 بزرگ جلو يها چراغكليد تركيبي نورباال و 
 بزرگ جلو يها چراغ

 :توجه

را براي مدت زمان طوالني هنگامي كه موتور خاموش است روشن  ها چراغ •
 .موجب تخليه شدن باطري خواهد شد كار نيا ،نگذاريد

ممكن است  لنزها، داخل شود يمهنگام باران، يا هنگامي كه خودرو شسته  •
 .خرابي نيست ي نشانه مسئله نيابخار بگيرد، اما 

اگر  حال نيابا . شود يم، گرما باعث از بين رفتن بخار شود يمهنگامي كه چراغ روشن 
 .بازبيني نماييد را آن شود يمدرون چراغ آب جمع شود پيشنهاد 

  1نوع 

 .روشن شوند ها چراغدسته را بچرخانيد تا 

 

 خاموش ها چراغكليه  

 
پالك و  ،موقعيت عقب، جلو موقعيتي ها چراغ

 .روشن هستند داشبورد

 
روشن  ها چراغبزرگ جلو و ديگر  يها چراغ

 هستند
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  2نوع 

 روشن شوند ها چراغدسته را بچرخانيد تا 

 

 خاموش ها چراغكليه  

 
 "ON"در حالي كه سوئيچ استارت در موقعيت 

، جلو بزرگ جلو، موقعيت يها چراغاست، 
خودكار  طور به داشبوردپالك و  ،موقعيت عقب

بر اساس سطح روشنايي محيط بيرون روشن 
هنگامي كه سوئيچ  ها چراغكليه . شوند يم

قرار بگيرد، خاموش  "OFF"استارت در موقعيت 
 .شوند يم

 
پالك و  ،جلو و موقعيت عقب موقعيت يها چراغ

 .روشن هستند داشبورد

روشن  ها چراغبزرگ جلو و ديگر  يها چراغ 
 هستند

 :توجه

 تواند يمروشن خودكار /در خودروهاي با حسگر باران، حساسيت كنترل خاموش  •

 تماس ميتسوبيشي موتورزبراي اطالعات بيشتر با عامليت مجاز . تنظيم شود

 .بگيريد

خاموش خودكار در حالي كه /روشن لبزرگ جلو توسط كنتر يها چراغهنگامي كه  •
ر د(است خاموش هستند، چراغ مه شكن جلو  "ON"سوئيچ استارت بر روي 

 يها چراغهنگامي كه . شوند يمو چراغ مه شكن عقب نيز خاموش ) صورت وجود
، مه شوند يمتوسط كنترل روشن خاموش خودكار روشن  متعاقباًبزرگ جلو 

اگر . ماند يمولي مه شكن عقب خاموش باقي  شوند يمجلو نيز روشن  يها شكن
 .مربوطه استفاده كنيد چيسوئاز  ،كن عقب را روشن نماييدچراغ مه ش ديخواه يم

) A(جلو باعث پوشاندن حسگر  ي شهيشديگر به  يا يشبا چسباندن بر چسب يا  •
 .خاموش خودكار نشويد/كنترل روشن 
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روشن و خاموش  ،است »خودكار«در حالي كه كليد در موقعيت  ها چراغاگر  •
 .دستي عمل كرده و خودرو را مورد بازديد قرار دهيد صورت بهكليد را  ،نشوند

 * خودروهاي با چراغ حركت در روز

 "OFF"يا  »خودكار«چراغ بر روي موقعيت  چيسوئهنگامي كه موتور روشن است و 
 .شوند يمروشن  موقعيت عقبجلو و چراغ  نييپا نوراست، چراغ 

 :توجه

 .غير فعال شود تواند يمچراغ حركت در روز  •

مشورت  ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  ميكن يمبراي اطالعات بيشتر پيشنهاد 

 .نماييد
مقررات مربوط به چراغ حركت در روز ممكن است از كشوري به كشور ديگر تفاوت 

 .كند
 .از قوانين و مقررات مربوط به ناحيه خود پيروي كنيد

 )و غيرهراغ بزرگ جلو، مه شكن چ( ها چراغكاربري قطع خودكار 

است، سوئيچ استارت در وضعيت  چراغ در موقعيت  چيسوئاگر هنگامي كه  •
 طور به ها چراغ. استارت خارج شده باشد چيسوئيا كليد از  دباش "ACC "و يا  »قفل«

 .شوند يمخاموش  شود يمخودكار هنگامي كه درب خودرو باز 

 }شود يمهنگامي كه موتور توسط كليد روشن {
o  طور به وتيز  صورت بهاگر كليد خارج شده و درب خودرو باز باشد، صداي بوق هشدار 

 .را به راننده ياد آوري كند ها چراغنمودن  خاموش تا شود يمپخش  عمقط

 }شود يمهنگامي كه موتور توسط كاربرد عملكرد بدون سوئيچ روشن {
o  باشد، صداي بوق هشدار بوده و درب خودرو باز  »قفل«اگر سوئيچ استارت در موقعيت

را به راننده ياد  ها چراغنمودن خاموش تا  شود يمپخش  عمقط طور به وتيز  صورت به
 .آوري كند

استارت  چيسوئباشد يا كليد از  "ACC"و يا  »قفل«اگر سوئيچ استارت در موقعيت  •

هنگامي  ها چراغاست،   چراغ در موقعيت  چيسوئخارج شده باشد در حالي كه 
 .شوند يمو دوباره خاموش  مانند يمدقيقه روشن  3براي  شود يمكه درب بسته 
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 توجه

است عمل  چراغ در موقعيت  چيسوئقطع خودكار چراغ، هنگامي كه  •
 .نخواهد كرد

 .غير فعال شود تواند يمكاربرد قطع خودكار  •

 موتورزميتسوبيشي با عامليت مجاز  ديكن يمبراي اطالعات بيشتر پيشنهاد 

 .مشورت كنيد

 روشن بمانند ها چراغ ديخواه يمهنگامي كه 

 " ACC "يا  »فلق«چراغ را در حالي كه سوئيچ استارت در موقعيت  چيسوئ .1
 .دقرار دهي "OFF"است، در موقعيت 

روشن كنيد،  يا  در موقعيت  چيسوئرا دوباره با  ها چراغ .2
 .روشن خواهند ماند ها چراغ

 :توجه

، اگر درب راننده، باز شده و شود يمهنگامي كه موتور توسط كليد روشن  •
 .دده يمتيز و مقطع صدا  طور بهكليد خارج شود، بوق هشدار چراغ 

يك هشدار نيز . (شود يمصداي بوق هنگامي كه درب راننده بسته شود قطع 
 ) شود يمدر نمايشگر چند منظوره نمايش داده 

 .شود يمدر شرايط زير، صداي بوق متوقف 
o چراغ را در موقعيت  چيسوئ"OFF" قرار دهيد 

o درب راننده را ببنديد 

هنگامي كه موتور توسط كاربرد عملكرد بدون سوئيچ روشن شود، اگر درب  •
قرار داشته باشد بوق  »قفل«راننده باز باشد و سوئيچ استارت در موقعيت 

 .دده يمطع صدا تيز و مق طور بههشدار چراغ 

هشداري . (قطع خواهد شد شود يمصداي بوق هنگامي كه درب راننده بسته 
 ) شود يمنيز در نمايشگر چند منظوره نمايش داده 

 
 .شود يمدر شرايط زير، صداي بوق متوقف 

o چراغ را در موقعيت  چيسوئ"OFF" قرار دهيد 

o درب راننده را ببنديد 
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 بوق هشدار چراغ

 }شود يمهنگامي كه موتور توسط كليد روشن {
است يا از  "ACC"يا  »فلق«اگر درب خودرو باز شود در حالي كه كليد در موقعيت 

، صداي بوق هشدار براي ها چراغاستارت خارج شده است، با وجود روشن بودن  چيسوئ
 .ديآ يمبه صدا در  ها چراغيادآوري به راننده براي خاموش نمودن 

 }شود يمكه موتور توسط كاربرد عملكرد بدون سوئيچ روشن هنگامي {
 "ACC"يا  »قفل«سوئيچ استارت در موقعيت  شوند، يمروشن  ها چراغاگر هنگامي كه 

بوق  ،باشد »قفل«قرار داشته باشد يا درب راننده باز باشد و سوئيچ استارت در موقعيت 
 .ديآ يمبه صدا در  ها چراغهشدار براي يادآوري به راننده براي خاموش نمودن 

چراغ  چيسوئدر هر دو حالت، در صورتي كه كاربرد قطع خودكار فعال شده باشد، 
خودكار خاموش  طور بهخاموش شده باشد، يا درب بسته شود، صداي بوق هشدار 

 .خواهد شد

 )پايين/غيير نور به باال ت(نورباال 

ا ي(قرار دارد، جهت نور از باال به پايين   چراغ در موقعيت  چيسوئهنگامي كه 
هنگامي كه جهت . كند يمتغيير ) 1( شود يمهر بار كه دسته كامل كشيده ) پايين به باال

 .شود يمباال روشن است، چراغ نشانگر نور باال در صفحه نمايشگر روشن -نور
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 )المت دادنع(فالش چراغ جلو 

عالمت دادن فالش  صورت بهنور باال  ،)2( چراغ كم كشيده شود  چيسوئ ي دستهاگر 
 .شود يم، و در صورتي كه رها شود خاموش زند يم

 .شود يمهنگامي كه نور باال روشن است چراغ نشانگر نور باال در صفحه نمايشگر روشن 
 

 :توجه

چراغ خاموش است نيز فالش  چيسوئدر حالتي كه  تواند يمچراغ نورباال  •
 .بزند

 يها چراغي جلو به نورباال خاموش كنيد، ها چراغ مرا با تنظي ها چراغاگر  •
خودكار به  طور به رود يم  چراغ به موقعيت  چيسوئجلو هنگامي كه 

 .گردند يمخود باز  نييپا نورتنظيمات 

راي خودروهاي مجهز به سيستم ورود بدون سوئيچ يا ب(چراغ خوش آمد گويي 

 )سوئيچسيستم عملكرد بدون 

 چيسوئثانيه بعد از اينكه  30را براي  موقعيت عقبو جلو موقعيت  يها چراغاين كاربرد 
 چيسوئروي فرستنده كنترل از راه دور فشرده شود هنگامي كه ) A( كن بازقفل 
راي ب(قرار داشته باشد  »خودكار«يا  "OFF"تركيبي جلو و نورباال در موقعيت  يها چراغ

در خودروهاي مجهز به . دارد يمروشن نگاه ).خودروهاي مجهز به كنترل چراغ خودكار
كنترل چراغ خودكار، كاربرد چراغ خوش آمد گويي تنها وقتي كه بيرون از خودرو تاريك 

 .كند يماست عمل 
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 :توجه

، يكي از اعمال زير را كند يمهنگامي كه كاربرد چراغ خوش آمد گويي عمل  •
 لغو كردن كاربرد انجام دهيدبراي 

o قفل  چيسوئ)B ( فشار دهيدكنترل از راه دور  ي فرستندهرا بر روي. 

 ث
o يا  جلو و نورباال را به موقعيت  يها چراغتركيبي  چيسوئ 

 .تغيير دهيد

o  سوئيچ استارت را بر روي"ON" قرار دهيد. 

 :به شكل زير ممكن است ها يكاربرويرايش  •

 ميتسوبيشي موتورزكه با عامليت مجاز  شود يمبراي اطالعات بيشتر پيشنهاد 

 .مشورت كنيد
o  شود يمكاربري چراغ خوش آمد گويي غير فعال. 

o  شود يمكاربرد چراغ خوش آمد گويي فعال. 

o بر روي نور پايين روشن  هطوري تنظيم شوند ك توانند يمي جلو ها چراغ
 .شوند

 چراغ بازگشت به خانه

ثانيه پس از اينكه سوئيچ استارت به  30جلو را در نور پايين براي  يها چراغاين كاربري، 
 .دارد يمروشن نگاه  رديگ يمقرار  »قفل«موقعيت 

 »خودكار«يا  "OFF"ي جلو و نورباال را در موقعيت ها چراغتركيبي  چيسوئ .1
 ) راي خودروهاي مجهز به كنترل چراغ خودكارب(قرار دهيد 

همچنين اگر براي روشن . قرار دهيد »قفل«سوئيچ استارت را در موقعيت  .2
 .استارت خارج كنيد چيسوئكردن موتور از كليد استفاده شد، كليد را از 

ي  دسته »قفل«ثانيه پس از قرار دادن سوئيچ استارت بر روي  60در طي  .3
 .چراغ راهنما را به سمت خود بكشيد
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پس از خاموش . مانند يمثانيه روشن  30جلو در نور پايين براي  يها چراغ .4
ثانيه  30 مدت بهدوباره در تنظيم نور پايين  توانند يمجلو،  يها چراغشدن 

ه اين صورت كه دسته چراغ راهنما را به سمت خودتان در ب. دروشن بمانن
 »قفل«ثانيه پس از قرار دادن سوئيچ استارت در موقعيت  60طي مدت 

ثانيه بعد از چرخاندن  60 وجل يها چراغبراي روشن كردن دوباره . كشيدب
تكرار  1مراحل عمليات را از مرحله  ،»قفل«سوئيچ استارت بر روي موقعيت 

 .كنيد

 :توجه

هنگامي كه كاربرد چراغ برگشت به خانه فعال است، يكي از عمليات زير را براي  •
 .لغو آن انجام دهيد

o به سمت خود بكشيد ي چراغ راهنما را دسته. 

o يا  جلو و نورباال را به موقعيت  يها چراغتركيبي  چيسوئ 
 .تغيير دهيد

o  سوئيچ استارت را در موقعيت"ON" قرار دهيد. 

 .به شكل زير وجود دارد ها يكاربرامكان ويرايش  •

 ميتسوبيشي موتورزكه با عامليت مجاز  شود يمشما پيشنهاد  به شتريببراي اطالعات 

 .مشورت كنيد
o  تغيير كند تواند يم مانند يمي جلو روشن ها چراغزماني كه 

o  غير فعال شود تواند يمكاربري چراغ بازگشت به خانه. 

 بزرگ جلو يها چراغتنظيم سطح 
 * ي بزرگ جلوها چراغتنظيم سطح  چيسوئ

 .كند يمبزرگ جلو بر حسب بار موجود در خودرو تغيير  يها چراغنور  ي هيزاو

براي تنظيم مسافت نورافشاني  تواند يم وي بزرگ جلها چراغسطح  تنظيم چيسوئ
در اين ) نگامي كه در نور پايين استه(بزرگ جلو مورد استفاده قرار بگيرد  يها چراغ

 .براي رانندگان روبرو مزاحمت ايجاد نخواهد كرد ها چراغصورت نور 

 .را مطابق با جدول زير تنظيم نماييد چيسوئ

 

 !احتياط
 .همواره قبل از رانندگي تنظيمات را انجام دهيد •

 .شود يمرا كه منجر به تصادف چ ،در هنگام رانندگي اقدام به تنظيم ننماييد
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 سرنشين 1: 

 بارگيري كامل اثاثيه  : 

 جلو سرنشين 1+ راننده / تنها راننده     -0 چيسوئموقعيت 

 )ز جمله رانندها( سرنشين 5    -1 چيسوئموقعيت 

 بارگيري كامل اثاثيه) + ز جمله رانندها( سرنشين 5    -2 چيسوئموقعيت 

 بارگيري كامل اثاثيه+ راننده    -3 چيسوئموقعيت 

 خودكار طور بهبزرگ جلو  يها چراغتنظيم سطح 

را بسته به تغييرات در ) وقعيت نورم(جلو  يها چراغخودكار جهت  طور بهاين مكانيزم 
هنگامي كه . كند يمشرايط خودرو، از جمله تعداد سرنشينان و وزن اثاثيه تنظيم 

 "ON"بزرگ جلو روشن هستند، در حالي كه سوئيچ استارت بر روي موقعيت  يها چراغ
 .شود يمخودكار در حين توقف خودرو تنظيم  طور بهجلو  يها چراغموقعيت نور  ،است

 بزرگ جلو يها چراغنمايشگر هشدار سيستم تنظيم سطح خودكار 

 
بزرگ جلو باشد، نمايشگر هشدار  يها چراغاگر مشكلي در سيستم تنظيم سطح خودكار 

 .در صفحه نمايش در نمايشگر چند منظوره نشان داده خواهد شد

 !احتياط
خودرو را توسط . اگر هشدار نشان داده شود، سيستم ممكن است خراب باشد •

 .مورد معاينه قرار دهيد ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز 
  

 
 شرايط خودرو

 
موقعيت 

 چيسوئ
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 ي چراغ راهنما دسته

 

 چراغ راهنما .1

دسته پس از اتمام . استفاده كنيد) 1(عادي، از موقعيت  يها گردشهنگام 
 .گردد يموباره به وضعيت قبلي باز د ،گردش

 راهنماي تغيير الين حركت .2

كمي حركت ) 2(الين حركت دسته را به حالت  رهنگامي كه براي تغيي
راهنما و چراغ نشانگر در صفحه نمايشگر تا هنگامي كه  يها چراغ، ديده يم

 .زند يمدسته فعال است فالش 
و رها  ديده يمكمي حركت ) 2(همچنين هنگامي كه دسته را به حالت 

بار فالش  3راهنما و چراغ نشانگر در صفحه نمايشگر  يها اغچر، ديكن يم
 .زنند يم

 :توجه

چراغ  داخليممكن است حباب  ،غير عادي سريع فالش زد طور بهاگر چراغ  •
 .مورد معاينه قرار دهيدكه خودرو را  شود يمپيشنهاد . راهنما سوخته باشد

براي اطالعات بيشتر پيشنهاد . زير وجود دارد يها يكاربرامكان فعال سازي  •

 .رجوع شود ميتسوبيشي موتورزبه عامليت مجاز  شود يم

o  ي راهنما هنگامي كه دسته در حالتي كه سوئيچ ها چراغفالش زدن
 .كند يماست عمل  " ACC"استارت در موقعيت 

o  راهنما در تغيير الين  يها چراغبار فالش زدن براي  3غير فعال سازي
 حركت

بار فالش زدن  3زمان مورد نياز براي عملكرد دسته را براي كاربرد  ديتوان يم •
 .تنظيم نماييد

 .مشورت نماييد ميتسوبيشي موتورزبراي اطالعات بيشتر با عامليت مجاز 
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 )AFS(سيستم روشنايي سازگار جلو 
 چيسوئهنگامي كه . كند يمديدن ناحيه جلو را در هنگام شب ساده تر  AFSسيستم 

چرخش ) جلو يها چراغبا روشن بودن (قرار دارد  يا  چراغ بر روي 
خودكار براي روشن نمودن جاده در جهتي كه  طور به ها چراغفرمان باعث خم شدن 

روشن در  ي هيناحشدن  تر عيوس، و در نتيجه باعث شود يم كند يمخودرو به آن گردش 
 .شود يمجاده 

 

مقابل در جهتي  ي جاده ،)امثال بر روي انحناه عنوان به( چرخد يمهنگامي كه فرمان 
به سمت چپ  ها چراغ چرخش(. شود يم، روشن گردد يمكه خودرو به آن سمت 

به سمت راست هنگامي كه  چرخشو  كند يمهنگامي كه خودرو به سمت چپ گردش 
 ).دهد يمرخ  گردد يمخودرو به سمت راست 

 

 !احتياط
دقيقه نگاه داشته شوند،  15خم شده براي مدتي بيش از  يها چراغاگر هر يك از  •

دوباره فعال شود، فرمان را از  ديخواه يماگر . شود يمخودكار غير فعال  طور به
 .خود به حالت مستقيم باز گردانيد ي دهيچرخوضعيت 

 
بر طبق سرعت خودرو  ها چراغبراي فعال شدن خمش  نمقدار الزم چرخش فرما •

چرخش فرمان بيشتري مورد  ،ر چه سرعت خودرو كمتر باشده(. كند يمتغيير 
 ) نياز خواهد بود

مقدار كمي با تنها  هرا قبل از رانندگي طوري تنظيم نمود ك ها چراغ توان يم حال نيابا 
 .چرخش فرمان فعال شوند
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 :توجه

 :در شرايط زير عمل نخواهد كرد AFSسيستم  •

o  دنده عقب(اهرم تعويض دنده يا اهرم انتخاب در موقعيت ("R" دباش. 

o يا  چراغ در موقعيت  چيسوئ"OFF" باشد. 

o  كيلومتر بر ساعت يا بيشتر باشد 100سرعت خودرو. 

 جلو نشانگر هاي سيستم روشنايي سازگار

 چراغ هشدار

 
  1نمايشگر هشدار نوع 

 
 2نمايشگر هشدار نوع 

 
اعالن نمايشگر چند  ي پنجرهنمايشگر هشدار در  ،AFSدر شرايط غير عادي سيستم 

ر صفحه نمايشگر فالش د« شخامو AFSو چراغ هشدار  شود يممنظوره نمايش داده 
 ».زند يم

 

 !احتياط
. اگر نمايشگر هشدار نمايش داده شود، ممكن است سيستم عيب پيدا كرده باشد •

 .مشورت كنيد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  شود يمپيشنهاد 
 

 :توجه

در حين رانندگي فالش بزند، خودرو را در مكاني امن  AFS راگر چراغ هشدا •
قرار دهيد و  "OFF"يا   " ACC "متوقف كنيد، سوئيچ استارت را در حالت 

 .موتور را باز راه اندازي كنيد

 .كند يمعادي رفتار  AFS خاموش شد، سيستم  AFS اگر چراغ هشدار
هنگامي كه چرخ يدك اضطراري بر روي خودرو نصب شده است ممكن است  •

AFS در اسرع وقت چرخ استاندارد را جايگزين چرخ يدك . به خوبي عمل نكند
 .اضطراري نماييد
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 فالشر هشدار خطر كليد
خطر هنگامي كه خودرو در جاده براي موارد اضطراري پارك  هشدار فالشر چيسوئاز 

 .شده است استفاده كنيد
 .بدون توجه به موقعيت سوئيچ استارت همواره فعال باشد تواند يمفالشر هشدار خطر 

 
 طور بهراهنما  يها چراغكليد را فشار دهيد تا فالشر هشدار خطر روشن شود، تمام 

 .دوباره كليد را فشار دهيد ها آنبراي خاموش كردن . زنند يممداوم فالش 

 

 :توجه

، عالمت زند يمهنگامي كه چراغ هشدار خطر پس از فشردن كليد آن چشمك  •
 .توقف اضطراري عمل نخواهد كرد

 »يستم عالمت توقف اضطراريس«رجوع شود به 

 كليد چراغ مه شكن جلو
 موقعيت عقب يها چراغجلو يا  يها چراغهنگامي كه  توانند يممه شكن جلو  يها چراغ

مه  يها چراغبچرخانيد تا  ”ON“را در جهت  انتهاي دسته. روشن هستند عمل كنند
انتهاي دسته . چراغ نشانگر در صفحه نمايشگر روشن خواهد شد. شكن روشن شوند

هنگامي . مه شكن جلو خاموش شوند يها چراغبچرخانيد تا  "OFF"را در جهت  راهنما
 .گردد يمرا رها كنيد به وضعيت اوليه خود باز  انتهاي دسته راهنماكه 

 

 :توجه

ي بزرگ و ها چراغخودكار هنگامي كه  طور بهي مه شكن جلو ها چراغ •
براي روشن كردن . خاموش شوند، خاموش خواهند شد موقعيت عقب

بزرگ و  يها چراغمه شكن جلو، پس از روشن كردن  يها چراغ ي دوباره
      .دقرار دهي "ON"را به وضعيت  انتهاي دسته ،موقعيت عقب
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تابش  صورت نياي مه شكن بجز در شرايط مه استفاده نكنيد، در غير ها چراغاز  •
 .زياد چراغ باعث كور شدن ديد رانندگان خودروهاي مقابل خواهد شد

ي مه شكن جلو حتي در صورت ها چراغبراي خودروهاي با چراغ حركت در روز،  •
 .خواهند بود يساز فعالچراغ، قابل  چيسوئخاموش بودن 

 چراغ مه شكن عقب چيسوئ

 صورت در(جلو  يها شكنيا مه  وبزرگ جل يها چراغچراغ مه شكن عقب هنگامي كه 
 .فعال شوند توانند يمروشن باشند ) وجود

در صفحه نمايشگر هنگامي كه چراغ مه شكن عقب فعال باشد روشن  رنشانگچراغ 
 .شود يم

 }خودروهاي فاقد چراغ مه شكن جلو{

مه شكن عقب روشن  يها چراغقرار دهيد تا  ”باز”در وضعيت بار كيرا  انتهاي دسته
در وضعيت  بار كيرا  انتهاي دستهچراغ مه شكن عقب،  نبراي خاموش كرد. شوند

"OFF" خودكار به وضعيت اوليه  طور به انتهاي دسته ،پس از رها كردن آن. قرار دهيد
 .گردد يمخود باز 

 }خودروهاي با چراغ مه شكن جلو{

مه شكن جلو  يها چراغقرار دهيد تا  "ON"در حالت  بار كيدسته راهنما را  انتهاي
تا چراغ مه شكن عقب روشن  دبچرخاني "ON"به حالت  را آنديگر  بار كي. روشن شوند

 "OFF"را به حالت  انتهاي دسته راهنمابراي خاموش كردن چراغ مه شكن عقب، . شود
مه شكن جلو خاموش  يها چراغبچرخانيد تا  "OFF"ديگر به حالت  بار كي. بچرخانيد

خودكار پس از رها شدن به وضعيت اوليه خود باز  طور به انتهاي دسته راهنما. شوند
 .گردد يم

 
 :توجه

 يها چراغكه  شوند يمخودكار هنگامي خاموش  طور بهچراغ مه شكن عقب  •
 .دنيز خاموش شون) ر صورت وجودد(بزرگ يا مه شكن جلو 



 

 

 
237 

دسته را پس از روشن كردن  انتهايعقب،  يها شكنبراي دوباره روشن كردن مه  •
شكن ي مه ها چراغودروهاي فاقد خ( .دبچرخاني "ON"ه حالت ب ،ي بزرگها چراغ
 )جلو

را پس از روشن  انتهاي دسته راهنمابراي دوباره روشن كردن مه شكن عقب،  •
ودروهاي با چراغ خ(. قرار دهيد” باز“در وضعيت  هبار دوبزرگ،  يها چراغكردن 

 )مه شكن عقب

 چيسوئبراي خودروهاي با چراغ حركت در روز، چراغ مه شكن عقب حتي اگر  •
 .كار كند تواند يمباشد  "OFF"چراغ در وضعيت 

 برف پاك كن و شيشه شويكليد 

 !احتياط
اگر در هواي سرد از شيشه شوي استفاده شود، ممكن است مايع شيشه شوي بر روي  •

شيشه را قبل از استفاده از . شود يمشيشه يخ بزند، كه موجب مختل شدن ديد 
 .عقب گرم نماييد يزدا بخارشيشه شوي با يخ آب كن جلو و 

 
 

 كن شيشه جلوبرف پاك 

 حسگر باران مجهز بهبه استثناي خودروهاي 
 "ON"هنگامي كه كليد در وضعيت  توانند يمشيشه شوي و برف پاك كن شيشه جلو 

 . است استفاده شوند "ACC "يا 
را  ها آن ،قبل از آب شدن يخ و آزاد شدن برف پاك كن ،روي شيشه يخ بزنند ها غهيتاگر 

 .نديب يمموتور برف پاك كن آسيب  صورت نيافعال نكنيد، در غير 
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MIST  -  رطوبت بر شيشهعملكرد 
 كند يمكار  بار كيبرف پاك كن              

OFF- خاموش 
INT-  ساس به سرعتح(حالت متناوب( 

LO- آهسته 

HI- سريع 

 براي تنظيم فواصل حالت متناوب

قرار دارد، ) عملكرد متناوب حساس به سرعت( "INT"در وضعيت  مدر حالي كه اهر
 . تنظيم شود انتهاي دسته راهنماتوسط چرخاندن  تواند يمفواصل حالت متناوب 

 
 سريع .1

 آهسته .2

 :توجه

غير فعال  تواند يمكاربرد عملكرد حساس به سرعت برف پاك كن شيشه جلو  •
 .شود

 ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  شود يمبراي اطالعات بيشتر پيشنهاد 

 .مشورت شود
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 كاربرد رطوبت بر شيشه

يا  "ON"هنگامي كه سوئيچ استارت در موقعيت  تواند يم رطوبت بر شيشهكاربرد 
"ACC " است مورد استفاده قرار بگيرد. 

رطوبت بر «موقعيت  هبرف پاك كن ب ي دستهكه  كند يمهنگامي عمل  ها كنبرف پاك 
قابل  بارد يمنم نم باران  طور بهاين كاربرد هنگامي كه . باال رفته و رها شود »شيشه

 ،باشند »رطوبت بر شيشه«تا زماني كه دسته در موقعيت  ها كنبرف پاك . استفاده است
 .كند يمكار 

 

 داراي حسگر باران وخودر

باشد  "ACC "يا  "ON"شيشه جلو اگر سوئيچ استارت در موقعيت  يها كنبرف پاك 
يخ شيشه جلو يخ بزنند، تا زماني كه يخ آب نشده باشد، برف  ها غهيتاگر . شوند يم فعال

 .شود يمموجب آسيب رسيدن به موتور برف پا ك كن  كه چراپاك كن را فعال نكنيد 

 

MIST  -  رطوبت بر شيشهعملكرد 
 كند يمكار  بار كيبرف پاك كن              

OFF- خاموش 
INT-  ساس به سرعتح(حالت متناوب( 

LO- آهسته 

HI- سريع 
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 * حسگر باران 

اگر . باشد "ON"استفاده شود كه سوئيچ استارت در موقعيت  تواند يمتنها هنگامي 
، گردو ها رطوبتا برف، ديگر يباران () A(باشد، حسگر باران  »ودكارخ«دسته در حالت 

 .كند يمرا فعال  ها كنخودكار برف پاك  طور بهرا شناسايي كرده و ) خاك و غيره

كثيف بوده و يا هوا خشك  ها كنقرار دهيد اگر برف پاك  "OFF"اهرم را در موقعيت 
 .است

 .ندازديبشيشه جلو را خط  تواند يمعملكرد برف پاك كن تحت اين شرايط 

 

 

 

 !احتياط
است و دسته در موقعيت  "ON"در حالي كه سوئيچ استارت در موقعيت  •

خودكار در شرايط گفته شده در زير  طور به ها كنقرار دارد، برف پاك  »ودكارخ«
 .كنند يمعمل 

اگر دستانتان گير كرد، ممكن است جراحت وارد شود و يا برف پاك كن خراب  •
قرار  "OFF"حسگر باران بايد سوئيچ استارت را روي  يساز فعالبراي غير . شود

 .قرار دهيد "OFF"دسته را در موقعيت داده و يا 
o  هنگام تميز كردن سطح خارجي شيشه جلو، اگر حسگر باران را لمس

 .كنيد
o پارچه  اهنگام تميز كردن سطح خارجي شيشه جلو، اگر حسگر باران را ب

 .پاك كنيد
o هنگام استفاده از كارواش اتوماتيك 
o ضربه اي فيزيكي به شيشه جلو وارد شود 
o  به حسگر باران وارد شودضربه اي فيزيكي. 
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 :توجه

برف پاك  ي شدهمحافظت از اجزاي الستيكي برف پاك كن، عمليات گفته جهت  •
است انجام  تر نييپادرجه يا  0كن هنگامي كه خودرو ثابت بوده و دماي محيط 

 .  شود ينم
همچنين از . حسگر را با چسباندن برچسب يا وسيله ديگر به شيشه جلو نپوشانيد •

حسگر باران ممكن است باران را . جلو استفاده نكنيد هضد آب براي شيش پوشش
 .حس نكرده و برف پاك كن با مشكل مواجه شود

براي اطالعات بيشتر پيشنهاد . در موارد زير، حسگر باران ممكن است خراب شود •
 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  شود يم

o  بدون  كنند يمفواصل زماني ثابت كار در  ها كنهنگامي كه برف پاك
 توجه به تغيير در مقدار باران

o  كنند ينمحتي در صورت بارش باران عمل  ها كنهنگامي كه برف پاك. 
ممكن است هنگامي كه حشرات يا اشياي خارجي به حسگر  ها كنبرف پاك  •

خودكار عمل  طور بهبچسبند و يا شيشه جلو يخ زده باشد  وباران شيشه جل
اشياي چسبيده به شيشه جلو نباشد  كردن جدااگر برف پاك كن قادر به . كنند

، دسته را ها آنبراي دوباره كار كردن . متوقف شوند ها كنممكن است برف پاك 
 .قرار دهيد "HI"و يا  "LO"در وضعيت 

يا موج خودكار توسط نور مستقيم آفتاب و  طور به توانند يم ها كنهمچنين برف پاك 
 "OFF"را در موقعيت  هبراي توقف برف پاك كن، دست. الكترومغناطيسي فعال شوند

 .قرار دهيد
جلو در اطراف حسگر، با عامليت مجاز  ي شهيشهنگام تعويض يا تقويت  •

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورز

 تنظيم حساسيت حسگر باران

تنظيم حساسيت حسگر  ،»خودكار«راهنما در موقعيت  ي دسته) B( انتهايبا چرخاندن 
 .شود يمباران انجام 

 
 حساسيت باال به باران» +«
 حساسيت پايين به باران» -«

 :توجه

 :امكان فعال سازي كاربرد هاي زير وجود دارد •

o  به عملكرد متناوب  تواند يم) حساس به قطره باران(عملكرد خودكار
 .تغيير كند) حساسيت به سرعت خودرو(

o  به عملكرد متناوب  تواند يم) حساس به قطره باران(عملكرد خودكار
 .تغيير كند) بجز حساسيت به سرعت خودرو(

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز  با لطفًابراي اطالعات بيشتر 
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 كاربرد رطوبت بر شيشه

 .كار كند بار كيرا در جهت فلش حركت داده و رها كنيد، تا برف پاك كن  هدست

 .از اين كاربرد براي مواقع باران نم نم استفاده كنيد

قرار بگيرد و رها شود در حالي كه سوئيچ  »طوبتر«اگر دسته به حالت  ها كنبرف پاك 
تا زماني كه دسته بر روي . كنند يمكار  بار كياست،  "ACC "يا  "ON"استارت بر روي 

 .دهد يمادامه رف پاك كن به عملكرد ب ،باشد »طوبتر«حالت 

 

به ) C( انتهاي دسته راهنماقرار بگيرد و  »ودكارخ«اگر دسته به حالت  ها كنبرف پاك 
 . كند يمكار  بار كيباشد  "ON"قرار بگيرد و سوئيچ استارت در موقعيت  »+«حالت 
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 شيشه شوي شيشه جلو

يا  "ON"در حالتي كه سوئيچ استارت در موقعيت  تواند يمشيشه شوي شيشه جلو 
"ACC" است عمل كند. 

جلو توسط كشيده شدن دسته به سمت  ي شهيشسيال شيشه شوي بر روي  پاشيدن
 .شود يمراننده انجام 

يا در عملكرد متناوب هستند، با كشيدن  كنند ينمكار  ها كنهنگامي كه برف پاك 
، چند بار پي در پي شود يمدر حالي كه آب به شيشه پاشيده  ،دسته به سمت خود

 .كنند يمشيشه را پاك 
 .كنند يمديگر هم شيشه را پاك  بار كي ها كنبرف پا ك  ،ثانيه 6پس از 

بزرگ روشن  يها چراغدر خودروهاي مجهز به شيشه شوي چراغ بزرگ، هنگامي كه 
 .كند يمبه همراه شيشه شوي شيشه جلو عمل  ها چراغ، شيشه شوي هستند

شيشه شوي  بعد از كشيدن آن به سمت خود، سيالهمچنين با رها كردن دسته درست 
شيشه شوي . (كند يمو برف پاك كن هم چند بار شيشه را پاك  شود يمچند بار پاشيده 

 .كند يمشيشه را پاك  بار كيديگر نيز  بار كيثانيه برف پاك كن  6سپس بعد از ) راحت
 .شود يمدسته، متوقف شيشه شوي راحت با هر گونه حركت 

 

 !احتياط
مايع پاشيده شده بر روي شيشه  ،اگر شيشه شوي در هواي سرد استفاده شود •

قبل از استفاده از . ممكن است يخ زده و موجب مختل كردن ديد جلو شود
 .گرم كنيد زدا بخاررا با يخ آب كن و  ها شهيششيشه شوي 
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 :توجه

 :دارد امكان ويرايش كاربردهاي زير وجود •

o  برف پاك كن عمل نكند شود يمهنگامي كه آب پاشيده 

o شيشه شوي راحت غير فعال شود. 

o  ثانيه دوباره عمل  6پس از  ها كنغير فعال كردن كاربردي كه برف پاك
 .كنند يم

 .تماس بگيريد ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز  با لطفًابراي اطالعات بيشتر 

 جلوشيشه شوي چراغ  كليد
و روشن  "ACC "يا  "ON"شيشه شوي چراغ بزرگ با سوئيچ استارت در حالت  چيسوئ

 .كند يمعمل  بودن چراغ بزرگ،
 .شود يمپاشيده  ها چراغو سيال بر روي  فشار دهيد بار كيدكمه را 

 
 :توجه

بزرگ  يها چراغقرار داشته باشد و  "ACC"يا  "ON"اگر سوئيچ استارت بر روي  •
روشن باشند، شيشه شوي چراغ به همراه شيشه شوي شيشه جلو در اولين باري 

 .عمل خواهد كرد شود يمكه دسته كشيده 
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و شيشه شوي بايد رعايت  نكه هنگام استفاده از برف پاك ك ييها اطياحت

 شوند

روي شيشه گير كردند، موتور  ها يآلودگتوسط يخ يا ديگر  ها كناگر برف پاك  •
اگر مانعي در . ممكن است بسوزد حتي اگر كليد برف پاك كن خاموش باشد

موتور را  ،مسير برف پاك كن ايجاد شد، خودرو را در مكاني امن متوقف كنيد
كار  يراحت بهخاموش كنيد و آلودگي را از شيشه پاك كنيد تا برف پاك كن 

 .كند

  ديندازينخشك راه  ي شهيشبرف پاك كن را براي  •

 .فرسوده شوند ها غهيتو  ندازنديبممكن است شيشه را خط  •

در هواي سرد، چك كنيد كه تيغه هاي برف  ها كنقبل از استفاده از برف پاك  •
 اگر برف پاك كن يخ زده به شيشه را فعال كنيد. اند نزدهپاك كن روي شيشه يخ 

 . بسوزد رممكن است موتو

شيشه شوي را هنگامي . ثانيه خودداري كنيد 20از استفاده از آب پاش بيش از  •
در غير اين صورت موتور . ديندازينكه مخزن سيال شيشه شوي خالي است به راه 

 .خواهد سوخت

 . دوره اي سطح سيال شيشه شوي را در مخزن چك كرده و پر نماييد طور به •

يشه شوي يخ نزند را به آن اضافه كه در مخزن ش بدر هواي سرد، محلولي مناس •
 يزدگ خيكاهش كارايي شيشه شوي و آسيب ناشي از  صورت نيادر غير . نماييد

 .به اجزاي سيستم اعمال خواهد شد

 شيشه عقب گيربخار  كليد
 . عمل نمايد تواند يمبخار زداي شيشه عقب تنها هنگامي كه موتور روشن است  چيسوئ
دقيقه به طور  20پس از . تا بخار زداي شيشه عقب روشن شود فشار دهيدرا  چيسوئ

ار ديگر دكمه ب ،دقيقه 20براي خاموش كردن آن در طول . خودكار خاموش خواهد شد
 .را فشار دهيد
 .شود يمفعال است روشن  زدا بخارهنگامي كه ) A(چراغ نشانگر 

 
 :توجه
شيشه عقب فشرده شده است، برف يا يخ آينه  يزدا بخار چيسوئهنگامي كه  •

در  »شونده گرمينه هاي آ«رجوع شود به . شود يمهاي ديد عقب بيروني آب 
 .17-4صفحه 

برف را قبل . كند يمبخار زدا براي آب كردن برف نبوده و تنها بخار را رفع  چيسوئ •
 .پاك كنيد چيسوئاز استفاده از 

ز دستمالي نرم استفاده كرده و به آرامي ا ،عقب ي شهيشهنگام پاك كردن داخل  •
 .آسيب نرسانيد ها ميسبكشيد، مواظب باشيد كه به  كن گرم يها ميسدر جهت 
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شكسته  ها ميسممكن است  ،عقب را ندهيد ي شهيشتماس اشيا با داخل  ي اجازه •
 .و يا آسيب ببينند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوق كليد
 .بر روي فرمان را فشار دهيد اطراف عالمت 

 1نوع 

 
2نوع   
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 فصل چهارم

   روشن كردن و رانندگي
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 رانندگي مقرون به صرفه
چندين ملزومات تكنيكي وجود دارد كه بايد رعايت  ،براي رانندگي مقرون به صرفه

موتور آن بايد به درستي تنظيم  ،براي داشتن خودرويي با مصرف سوخت پايين. شوند
آن ما به  ي صرفهبراي دستيابي به عمر بيشتري از خودرو و كاركرد مقرون به . شده باشد

 يها سيسرومنظم مطابق با  يكه خودروي خود را در فواصل زمان ميكن يمشما پيشنهاد 
 .نماييد ياستاندارد معاينه فن

عادات رانندگي و  ريتأث تحتبشدت مصرف سوخت و توليد گازهاي خروجي و سرو صدا 
 ،قل رساندن سايش ترمز هابراي به حدا. همچنين شرايط عملياتي خاص هستند

، موتور و همچنين براي كاهش آلودگي محيطي نكات زير بايد در نظر گرفته هاستيكال
 .شوند

 شروع به حركت
صرف سوخت از شتاب سريع و حركت ناگهاني بپرهيزيد، چنين حركاتي موجب افزايش م

 .خواهد شد
 تعويض دنده

همواره از باالترين . تعويض دنده بايد تنها در سرعت مناسب خودرو و موتور انجام بگيرد
 .دنده ممكن در سرعت خود استفاده نماييد

 ترافيك شهري
در تعيين . شود ميموجب افزايش مصرف متوسط سوخت  يپي در پ يها توقفحركت و 

هنگام رانندگي در . را بر گزينيد كه ترافيك رواني داشته باشند ييها ابانيخ ،مسير
 .داري نماييدي سنگين در سرعت باالي موتور خود دندهشلوغ از حركت در  يها ابانيخ

 كاركرد درجاي موتور
تا حد امكان از حركت . دينما يمسوخت مصرف  ،خودرو حتي هنگام كاركرد درجا

 .درجاي موتور بپرهيزيد

 سرعت

 باالتريناز حركت در . شود ميباالتر خودرو سوخت بيشتري مصرف  يها سرعتدر 
مقدار قابل  تواند يمحتي كمي رها كردن پدال گاز  .دسرعت خودرو خودداري نمايي

 .توجهي در مصرف سوخت صرفه جويي نمايد
 ها كيالستفشار باد 
باعث  ها كيالستفشار كم . را در فواصل زماني منظم بازديد نماييد ها كيالستفشار باد 

به عالوه كاهش فشار باد . شود ميافزايش مقاومت جاده و افزايش مصرف سوخت 
 .گذارد يممنفي  ريتأث ها آنو پايداري  ها كيالستبر روي فرسودگي  ها كيالست

 حمل بار
خصوص هنگام رانندگي در ب ،ري كنيدخوددااز رانندگي با اضافه بار وسايل غير ضروري 

پي در پي خواهيد داشت، چرا كه افزايش وزن خودرو به  يها توقفكت و شهر كه حر
 .خواهد گذاشت ريتأثشدت روي مصرف سوخت 

 شروع به كار موتور در حالت سرد
 .كند يمسوخت زيادي مصرف  ،روشن كردن خودرو هنگامي كه موتور سرد است

كاركردن زياد موتور و گرم شدن زياد آن، مصرف غير ضروري سوخت همچنين با درجا 
 .پس از روشن شدن موتور بالفاصله شروع به حركت كنيد. خواهيد داشت
 تهويه مطبوع

 .شود مياستفاده از سيستم تهويه مطبوع باعث افزايش مصرف سوخت 
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 رانندگي و مصرف دارو
و زمان  كبر سطح هوشياري، درداروهاي تجويزي يا غير تجويزي  ،به طور مشابه

 داين نوع دارو ها قصد رانندگي داري ريتأث تحتهنگامي كه  .ددار ريتأثشما  العمل عكس
 .با پزشك معالج خود مشورت نماييد

   

 بي خطررانندگي  يها كيتكن
با اين . شود نيتأمتواند كامل نمي طور بهامنيت رانندگي و محافظت در برابر مصدوميت 

 .كه به موارد زير توجه خاصي داشته باشيد ميكن يمحال به شما پيشنهاد 

  كمربند ايمني

اطمينان حاصل كنيد كه شما و ساير سرنشينان كمربند  ،قبل از روشن نمودن خودرو
 .ديا بستههاي خود را 
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 كفپوش

 !هشدار

كه براي خودرويتان مناسب است جلوي گير  يا يكيالستكفپوش  ببا انتخا •
براي جلوگيري از اينكه كفپوش الستيكي از . را بگيريد ها پدالبه  ها آنكردن 

 . ديدار نگهرا بوسيله اي ثابت  ها آنجاي خود سر بخورد 
را بگيرد و يا كفپوش روي  ها پدالتوجه كنيد كه اگر كفپوش الستيكي روي 

 حادثهرا مختل كرده و منجر به  ها پدالكفپوش ديگر قرار بگيرد، دسترسي به 
 .خواهد شد

 

 

 جابجايي كودكان با خودرو

خودرو درون آن است  سوئيچ كه يدرحالهرگز كودكان را در خودروي خود  •
كودكان ممكن است با وسايل كنترلي آن بازي كرده و منجر . تنها نگذاريد

 .شوند حادثهبه 

نوزادان و خردساالن مطابق با قوانين و مقررات و  هاطمينان حاصل نماييد ك •

 .اند شدهدر خودرو مقيد  حادثهبراي حداكثر حفاظت در 

بسيار . خودداري كنيد هثاثياز بازي كردن كودكان در قسمت نگهداري ا •
بازي در آن محدوده  ي اجازهخطرناك است كه هنگام رانندگي به كودكان 

 .بدهيد

 بارگيري اثاثيه

نه  مسئله نيا. بار نزنيد ها يصندلتوجه كنيد كه باالتر از ارتفاع  ،هنگام بارگيري اثاثيه
بلكه هنگام ترمز هاي شديد ممكن است اثاثيه  شود ميتنها باعث كور كردن ديد پشت 

 .پرتاب شود سرنشينبه سمت اتاقك 
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 رانندگي در مدت آب بندي يتوصيه ها
كه از دستورالعمل  شود ميپيشنهاد  ،كيلومتر اول 1000در مدت آب بندي خودرو براي 

به عمر طوالني و براي راندن خودروي جديد خود براي كمك  رو توصيه هاي زي
 :آن استفاده كنيد ييكاراو  همچنين صرفه جويي

 .دور موتور را بيش از حد باال نبريد •

به حركت و شتاب گرفتن سريع و ترمز ناگهاني و حركت با سرعت  عاز شرو •
 .باال در زمان طوالني بپرهيزيد

از سرعت پيشنهاد شده در زمان آب بندي نشان داده شده در زير استفاده  •
 .بايد مطابق سرعت مجاز حركت نماييد هيد كتوجه كن لطفاً. كنيد

 .از محدوده هاي بارگيري تجاوز ننماييد •

 .از حمل تريلر اجتناب كنيد •

  M/Tخودروهاي داراي جعبه دنده دستي 

 MIVECخودروهاي بنزيني فاقد موتور 

 سرعت ي محدوده تعويض دنده
 يها مدل

1600 
 يها مدل

1800 
 يها مدل

2000 
 km/h 30 km/h 30 km/h 30 1دنده 
 km/h 60 km/h 60 km/h 60 2دنده 
 km/h 85 km/h 85 km/h 90 3دنده 
 km/h 115 km/h 120 km/h 125 4دنده 

 km/h 145 km/h 150 km/h 155 5 هدند
 MIVECخودروهاي بنزيني با موتور 

 تعويض دنده

 محدوده سرعت
 1800 يها مدل
خودروهاي 

داراي الستيك 
 اينچي 16

خودروهاي 
داراي الستيك 

 اينچي 18
 km/h 30 km/h 30 1دنده 
 km/h 65 km/h 65 2دنده 
 km/h 95 km/h 95 3دنده 
 km/h 115 km/h 125 4دنده 

 km/h 160 km/h 155 5 هدند
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 MIVECخودروهاي ديزلي فاقد موتور 

 تعويض دنده

 محدوده سرعت
خودروهاي 

داراي الستيك 
 اينچي 16

خودروهاي 
داراي الستيك 

 اينچي 18
 km/h 20 km/h 20 1دنده 
 km/h 40 km/h 40 2دنده 
 km/h 65 km/h 65 3دنده 
 km/h 95 km/h 95 4دنده 

 km/h 120 km/h 120 5 هدند
 km/h 145 km/h 140 6 هدند

 MIVECخودروهاي ديزلي داراي موتور 

 تعويض دنده

 محدوده سرعت
خودروهاي 

داراي الستيك 
 اينچي 16

خودروهاي 
داراي الستيك 

 اينچي 18
 km/h 20 km/h 20 1دنده 
 km/h 45 km/h 45 2دنده 
 km/h 70 km/h 70 3دنده 
 km/h 90 km/h 90 4دنده 

 km/h 115 km/h 115 5 هدند
 km/h 145 km/h 140 6 هدند

 A/Tاتوماتيك  ي دندهخودروهاي با جعبه 

 

 

 

 

 )دور متغيير پيوسته( CVT ي دندهخودروهاي با جعبه 

 تعويض دنده
 

محدوده 
 سرعت

“D” 130 رانندگي km/h 

 در حالت
  اسپورت

 km/h 50 1موقعيت 
 km/h 60 2موقعيت 
 km/h 70 3موقعيت 
 km/h 90 4موقعيت 
 km/h 120 5موقعيت 
 km/h 130 6موقعيت 

  

 محدوده سرعت تعويض دنده
 “L” 25 پايين km/h 

 km/h 70 دوم ”2“
 km/h 105 سوم ”3“
“D” 120 رانندگي km/h 
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 SSTخودروهاي داراي جعبه دنده با كالچ دوقلوي 

 تعويض دنده
 

محدوده 
 سرعت

در حالت 
 اسپورت

“D”  عملكرد
 رانندگي

 

 D1 30 km/h 1موقعيت 
 D2 50 km/h 2موقعيت 
 D3 70 km/h 3موقعيت 
 D4 95 km/h 4موقعيت 
 D5 130 km/h 5موقعيت 
 D6 150 km/h 6موقعيت 

 ترمز دستي
كامل  طور بهكامل توقف كنيد، ترمز دستي را  طور بهبراي پارك كردن خودرو ابتدا 

 .بكشيد تا بخوبي خودرو را نگاه دارد

 اعمال ترمز دستي 

 

ترمز  ،پدال ترمز را محكم فشار داده و نگاه داريد سپس بدون فشردن دكمه .1
 .ددستي را به باال بكشي
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 !هشدار

ترمز را محكم فشار داده تا  ،هنگامي كه قصد استفاده از ترمزدستي را داريد •
كشيدن ترمز . خودرو به طور كامل بايستد سپس اهرم ترمز دستي را بكشيد

عقب  يها چرخموجب قفل شدن  تواند يمدستي براي خودروي در حال حركت 
همچنين ممكن است موجب عملكرد . شده و باعث بي تعادلي خودرو شود

 .نامناسب ترمزدستي شود
 

 

 :توجه

به اهرم ترمز دستي به اندازه كافي نيرو وارد كنيد تا بتواند پس از آزاد  •
 .ودرو را ثابت نگاه داردخ ،شدن ترمز پايي

در صورتي كه ترمز دستي پس از رها كردن ترمز پايي توانايي ثابت  •
 .خودرو را بازديد نماييد فورًانگاه داشتن خودرو را نداشته باشد بايد 

 آزاد كردن ترمز دستي

 
 

پدال ترمز را محكم فشار داده و نگاه داريد سپس اهرم ترمز دستي را به  .1
 .آرامي به باال بكشيد

 .فشار دهيدموجود در انتهاي اهرم را  ي دكمه .2

 .اهرم را به طور كامل پايين بياوريد .3
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 !احتياط
اطمينان حاصل كنيد كه ترمز دستي به طور كامل رها شده  ،قبل از رانندگي •

 . است و چراغ هشدار ترمز خاموش باشد
عالمت هشدار در صفحه  ،اگر با ترمز دستي كامل رها نشده رانندگي كنيد

 . نمايش نشان داده خواهد شد
و اين امر  كند يمترمز داغ  ،اگر با ترمز دستي كامل رها نشده رانندگي كنيد

 .شود ميمنجر به نا كارآمدي ترمز و از كار افتادگي آن 
 چراغ هشدار 

 
  1عالمت هشدار نوع 

 
  2عالمت هشدار نوع 

 
 
 

 

 !احتياط
سيستم  ،پس از رها شدن كامل ترمز دستي خاموش نشد زترماگر چراغ هشدار  •

 .ترمز حالت غير عادي خواهد داشت
 .خودروي خود را بالفاصله بازديد نماييد

 .مراجعه نماييد 57-3 ي صفحهدر  »چراغ هشدار ترمز«براي جزئيات بيشتر به 
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 پارك كردن
 يكامل بكشيد و سپس براي خودرو ها طور بهترمز دستي را  ،براي پارك كردن خودرو

و يا براي خودروهاي  دقرار دهي ”R“دنده را بر روي دنده عقب  M/Tجعبه دنده دستي 
و ) CVTيا  A/T(اهرم انتخاب  SSTاتوماتيك و يا كالچ دوقلوي  A/T ,CVTجعبه دنده 

 . پارك تنظيم نماييد P (PARK)را بر روي )SSTكالچ دوقلوي ( هيا اهرم تعويض دند
 پارك كردن در سطح شيب دار

 .براي جلوگيري از حركت كردن خودرو پس از پارك از دستورالعمل زير پيروي كنيد
 پارك كردن روي شيب سرپاييني

با جدول به  ها چرخودرو را تا تماس خفيف جلو را رو به جدول بچرخانيد و خ يها چرخ
 .جلو برانيد

ترمز دستي را بكشيد و اهرم دنده را بر  ،M/Tه دنده دستي جعببراي خودروهايي با 
و يا كالچ دوقلوي  A/T ,CVT ييا براي خودروها و د؛قرار دهي ”R“روي دنده عقب 

SST  اهرم انتخاب)A/T  ياCVT (هو يا اهرم تعويض دند ) كالچ دوقلويSST( را بر روي
P (PARK) تنظيم نماييد . 

 .براي تثبيت استفاده نماييد ها چرخدر صورت لزوم از يك گوه زير 
 پارك كردن روي شيب سر بااليي

با  ها چرخرخانيد و خودرو را تا تماس خفيف جلو را خالف سمت جدول بچ يها چرخ
 .جدول به عقب برانيد
ترمز دستي را بكشيد و اهرم دنده را بر  ،M/Tجعبه دنده دستي براي خودروهايي با 

اهرم  SSTو يا كالچ دوقلوي  A/T ,CVT يخودروهايا براي  و د؛قرار دهي 1روي دنده 
 Pرا بر روي )SSTكالچ دوقلوي ( هو يا اهرم تعويض دند) CVTيا  A/T(انتخاب 

(PARK) تنظيم نماييد . 
 .براي تثبيت استفاده نماييد ها چرخدر صورت لزوم از يك گوه زير 

 توجه

مجهز است،  SSTو يا كالچ دوقلوي  A/T، CVT هاگر خودروي شما ب •
و يا اهرم تعويض ) CVTيا  A/T(اينكه اهرم انتخاب  زمطمئن شويد قبل ا

تنظيم نماييد ترمز دستي  P (PARK)را بر روي )SSTكالچ دوقلوي ( هدند
كالچ ( هو يا اهرم تعويض دند) CVTيا  A/T(اگر اهرم انتخاب . را بكشيد
تنظيم  P (PARK)قبل از كشيدن ترمز دستي، بر روي  ار) SSTدوقلوي 

و يا ) CVTيا  A/T(خارج نمودن اهرم انتخاب  ،ر دفعه بعد رانندگيد ،نماييد
 شود ميدشوار  P (PARK)از حالت ) SSTكالچ دوقلوي ( هاهرم تعويض دند

 .تو نياز به نيروي بسيار زيادي خواهد داش

 پارك كردن با موتور روشن

باز و بسته كردن درب گاراژ خارج هرگز هنگامي كه استراحت كوتاه كرده و يا براي 
همچنين هرگز موتور را در فضاي بسته يا فضايي  .دموتور را روشن نگاه نداري ديشو يم

 .كه تهويه نا مناسب دارد روشن نگذاريد

 !هشدار

ي ني و مرگ ناشي از حركت ناخواستهگذاشتن موتور احتمال آسيب رساروشن  •
و ) CVT اي A/T(يا اهرم انتخاب ) دوقلو SSTيا كالچ  M/T(اهرم تعويض دنده 

 .درا در پي دارسرنشين يا تجمع گازهاي خروجي سمي در اتاق 
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 كنيدمكاني كه پارك مي

 !هشدار

كه مواد قابل اشتعال همچون علوفه يا برگ  ييها مكانخودروي خود را در  •
 كه چرابا گازهاي داغ خروجي تماس داشته باشند پارك نكنيد  توانند يمخشك 

 .شود ور شعلهممكن است آتش 
 

 هنگام ترك خودرو

 . برداريدرا هنگام ترك خودرو با خود  ها دربهمواره كليد و قفل تمام 

 .روشنايي كافي پارك كنيد اهمواره خودروي خود را در مكاني ب

 تنظيم ارتفاع فرمان
 .رها نماييد را آناهرم قفل جانبي  ديا داشتهدر حالي كه فرمان را به باال نگاه   .1

 .فرمان را در ارتفاع مورد نظر تنظيم كنيد .2

 .قفل نماييد نايم طور بهفرمان را توسط كشيدن دسته به باال  .3

 

A.  قفل شده 

B. آزاد شده 

 !هشدار

 .هرگز درحالت رانندگي سعي به تنظيم فرمان نكنيد •
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 ديد عقب داخلي ي نهيآ
نماييد تا ديد واضحي از عقب خودرو پس از تنظيم صندلي تنظيم  اديد عقب ر ي نهيآ

 .داشته باشيد

 

 !هشدار

 .تنظيم آينه ديد عقب در هنگام رانندگي خطرناك است •
 .قبل از رانندگي تنظيم نماييد اهمواره آينه ر

 

 .عقب تنظيم نماييد زديد عقب را براي گسترش ديد ا ي نهيآ

 تنظيم موقعيت عمودي آينه  

 .موقعيت آينه را با باال و پايين بردن آن تنظيم نمود توان يم 
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 تنظيم موقعيت آينه

 .براي تنظيم موقعيت، آينه را به باال، پايين و چپ و راست حركت داد توان يم

  

 

 كاهش شدت نور

آينه را براي كاهش شدت نور دريافتي از  توان يمدر پايين آينه  Aبا استفاده از اهرم 
 .خودروهاي عقب در هنگام رانندگي در شب تنظيم نمود

 

 عادي .1

 كاهش شدت نور .2
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 آينه هاي بيرونيتنظيم 
 تنظيم موقعيت آينه

است  ACC تو يا روي حال بازتنظيم آينه هاي بغل ديد عقب را هنگامي كه سوئيچ 
 .انجام داد توان يم

 !هشدار

 . خطرناك است كار نيا. بيروني ننماييد ي نهيآهنگام رانندگي اقدام به تنظيم  •
 .را قبل از رانندگي تنظيم نماييد يهمواره آينه ها

توجه شود كه اشياء واقعي و  لذا ؛نوع محدب مجهز است ي نهيآخودروي شما به  •
 يا ديده شده در آينه ها ي تخت از آنچه در آينه محدب خودروي شما ديده

 .دهستن تر كينزدو  تر بزرگ شوند يم
هنگام تغيير الين حركت از آينه براي تخمين مسافت خودروي عقبي استفاده لذا 

 .ننماييد
 

 

 .داريد را آنقرار دهيد كه قصد تنظيم  يرا در جهت آينه ا Aاهرم  .1

 

L  .تنظيم آينه بغل سمت چپ 

R  .تنظيم آينه بغل سمت راست 

  

 ي آينه كنندهبه استثناي خودروهاي مجهز به كليد جمع 
    

 ي آينه كنندهبراي خودروهاي مجهز به كليد جمع 
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فشار  نباال و پايي ،را به سمت چپ، راست Bبراي تنظيم موقعيت آينه كليد  .2
 .دهيد

 باال .1

 پايين .2

 راست  .3

 چپ .4

 . برگردانيد را دوباره به وضعيت وسط  Aاهرم  .3

 جمع كردن و بازكردن آينه هاي بغـل

 ”P“به سمت شيشه جلو تا نمود تا از آسيب ديدن در وضعيت پارك  توان يمآينه بغل را 
 .شده در مسيرهاي باريك جلوگيري شود

 !احتياط
نقص در ديد عقب . هرگز در حالتي كه آينه بغل تا شده است رانندگي ننماييد •

 .شود حادثهممكن است منجر به 
 

 }به استثناء خودروهاي مجهز به كليد جمع كننده آينه{

 جمع كنيد را آنتا  فشار دهيدبا دست به سمت عقب خودرو  اآينه ر
تا صداي تق شنيده شده و در  فشار دهيدهنگام بازكردن، آينه را به سمت جلوي خودرو 

 .جاي خود قفل شود
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 }كننده آينهبراي خودروهاي مجهز به كليد جمع {

 جمع كردن و باز كردن آينه ها توسط كليد مربوطه

آينه  ي كنندهكليد جمع  ،قرار دارد ACCيا  بازدر حالتي كه سوئيچ استارت روي حالت 
تا آينه ها به حالت اوليه  فشار دهيدكليد را دوباره . تا آينه ها جمع شوند فشار دهيدرا 

 .بازگردند

امكان استفاده از كليد جمع كننده آينه براي  ،»قفل«قرار دادن سوئيچ در حالت  زپس ا
 .ثانيه وجود خواهد داشت 30مدت 

 

 

 !احتياط
با پس از جمع كردن آينه . امكان جمع و باز كردن آينه ها با دست وجود دارد •

به  را آنبا كليد،  ستيبا يمبازگردانده شود و تنها  استفاده از كليد نبايد با دست
با دست باز  را آناگر پس از جمع كردن آينه با كليد،  .دحالت اول بازگرداني

و در حين رانندگي با نيروي باد و يا  شود ميننماييد به خوبي در جاي خود قفل 
 .حركت كرده و ديد عقب را مختل نمايد تارتعاش ممكن اس

 
 

  :توجه

 .دستتان گير نكند دقت كنيد كه هنگامي كه آينه در حال حركت است •

 د،حركت كن ءفرد يا شي ي ضربهتوسط  اي ددهي تاگر آينه را با دست حرك •
در صورت چنين . توسط كليد مربوطه در جاي خود قرار داد را آن توان ينم

پيشامدي كليد جمع كننده آينه را بزنيد تا آينه در جاي خود جمع شود و 
 .تا آينه به وضعيت اوليه خود بازگردد فشار دهيدسپس دكمه را دوباره 

از فشردن پي در پي كليد جمع  ،و از كار افتادن آينه ها يزدگ خيدر صورت  •
 .موتور آينه را بسوزاند يد چرا كه اين كار ممكن است مدارهايبپرهيز هكنند
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 جمع كردن و باز كردن آينه ها بدون استفاده از كليد جمع كننده 

 }خودروهايي با سيستم ورود بدون سوئيچ{ 
دور سيستم ورود بدون  راه ازخودرو توسط كنترل  يها دربهنگام قفل يا باز شدن 

   .شوند يمخودكار جمع و باز  طور بهسوئيچ، آينه ها 
 .مراجعه شود 6- 1 ي صفحهدر  »چسيستم ورود بدون سوئي«به 
 }با سيستم عمل بدون سوئيچ  ييخودروها{

قفل يا  دتوسط كليد هاي كنترل از راه دور و يا بدون سوئيچ هوشمن ها دربمي كه هنگا
 .شوند يمجمع و باز  رخودكا طور بهآينه ها  شوند، يمباز 
استفاده از سيستم عملكرد بدون سوئيچ، سيستم : يستم عملكرد بدون سوئيچ س«به 

 .مراجعه كنيد 6-1و  16 -1 ي صفحهدر  »ورود بدون سوئيچ

 :توجه

با  لطفًا. تغيير كنند شود ميمطابق آنچه در زير گفته  توانند يمعملكردها  •

 .مشورت شود ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز 

o  به رد،يگ يمقرار  ”باز“حالت هنگامي كه سوئيچ خودرو بر روي 
آينه ها باز شوند و هنگامي كه سوئيچ بر روي  رخودكا طور

خودكار جمع  طور به شوند، يمو درها باز  رديگ يمخاموش قرار 
 .شوند يم

o آينه  رديگ يمكيلومتر بر ساعت سرعت  30خودرو تا  ههنگامي ك
 .شوند يمها باز 

o عملكرد بازشدن خودكار غير فعال شود. 

 گرم شو ي نهيآ

 ي پنجرهكليد بخار زداي  ،آينه هاي بغل ديد عقب يزدگ خيبردن بخار و يا  نيب ازبراي 
 .فشار دهيدعقب را 

 طور بهدقيقه  20گرم كن پس از . روشن خواهد شد متعاقباًنيز  A ي دهندهچراغ نشان 
 .خودكار خاموش خواهد شد
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 سوئيچ استارت
 }سوئيچبراي خودروهاي مجهز به سيستم عملكرد بدون {

سوئيچ سيستم عمليات بدون «براي اطالع از عمليات مربوط به خودروهاي مجهز به 
 .مراجعه شود 31-1و  19-1 ي صفحهدر  »استارت

 } سوئيچ به استثناء خودروهاي مجهز به سيستم عمليات بدون{

 

LOCK  
 جوارد يا خار تواند يمكليد در اين حالت تنها . شود ميموتور متوقف شده و فرمان قفل 

 .شود
ACC 

 .كنند يمولي سيستم صوتي و ديگر وسايل الكترونيكي كار  هموتور متوقف شد
ON 

 .كنند يموسايل الكترونيكي كار  ي همهو  كند يمموتور كار 
START 

باز بر سوئيچ را رها كرده و به حالت  ،پس از روشن شدن موتور. افتد يماستارتر موتور راه 
 .گردد يم

 :توجه

براي روشن كردن . خودروي شما مجهز به ايموبياليزر الكترونيك است  •
 كند يمداخلي سوييچ ارسال  ي رندهيگ/كه فرستنده يا ييشناساكد  ،موتور

به . داشته باشد يخوان همبايد با كد موجود درون واحد كنترلي ايموبياليزر 
راجعه م 4-1 ي صفحه )تيستم استارت ضد سرقس(يموبياليزر الكترونيك ا«

 ».شود

  

 خودروهاي داراي
جعبه دنده دستي   

خودروهاي داراي جعبه دنده 
يا كالچ دوقلوي  CVT ،اتوماتيك

SST 
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 ACCكاركرد قطع خودكار برق حالت 

 طور بهسيستم  ،قرار داشته باشد ACCدقيقه سوييچ در حالت  30در صورتي كه زمان 
را  كنند يمكار  ACCخودكار برق سيستم صوتي و ديگر وسايل الكترونيك كه در حالت 

 .كند يمقطع 

 .گردد يمخارج شود برق دوباره به آن دستگاه ها باز  ACCهنگامي كه سوييچ از حالت 

 توجه

 احتمال تغيير در كاركرد ها به شرح زير وجود دارد •

o  دقيقه افزايش  60زمان مورد نظر براي قطع برق ممكن است تا
 .يابد

o  كاركرد قطع برقACC غير فعال شود تواند يم. 

مشورت  ميتسوبيشي موتورزكه با عامليت مجاز  شود ميبراي جزئيات بيشتر پيشنهاد 

 .شود

 خارج كردن كليد

در حالت  را آن ،هنگام خارج كردن كليد ،M/Tجعبه دنده دستي  ابراي خودروهاي ب 
ACC  خارج نماييد را آنتا به حالت قفل برود و سپس  فشار دهيد را آنقرار داده و. 
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 كردن و حركت زدن استارت

هنگام  SST يدوقلوو يا كالچ  CVTو  A/T اتوماتيكبراي خودروهايي با جعبه دنده 
الچ ك(و يا اهرم تعويض دنده ) CVTيا  A/T( ابتدا اهرم انتخاب  ،خارج كردن كليد

تنظيم كنيد و سپس كليد را بچرخانيد تا در وضعيت ) پارك( Pرا روي )  SSTدوقلوي 
 .خارج نماييد را آنقفل قرار گيرد و سپس 

 

 

 !احتياط
فرمان قفل خواهد شد و كنترل . سوئيچ استارت را هنگام رانندگي خارج نكنيد •

 .ديده يمخودرو را از دست 
سروومكانيزم ترمز از كار خواهد افتاد و  دهنگام رانندگي موتور متوقف ش راگ •

و  هبعالوه سيستم كمكي فرمان خاموش شد. ابدي يمكارايي ترمز گيري كاهش 
 .ه از فرمان نياز خواهيد داشتنيروي بيشتري براي استفاد

قرار  ليد را در حالت بازبراي زمان طوالني ك نيستهنگامي كه موتور روشن  •
 .ندهيد، اين كار باعث خالي شدن شارژ باطري خواهد شد

به  كار نياهنگامي كه موتور روشن است كليد را در حالت استارت قرار ندهيد،  •
 .رساند يمموتور استارتر آسيب 
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 فرمانقفل 
 }براي خودروهاي مجهز به سيستم عملكرد بدون سوئيچ{

عمليات براي خودروهاي مجهز به سيستم عملكرد بدون  ي نهيزمبراي اطالعات در 
 34-1و  26-1در صفحه  »نقفل فرما: يستم عملكرد بدون سوئيچ س«به  ،سوئيچ

 .مراجعه شود
 }چمجهز به سيستم عملكرد بدون سوئي يخودروها استثناءبه {

 قفل كردن

 .كليد را در موقعيت قفل خارج كنيد
 .فرمان را تا قفل شدن آن بچرخانيد

 باز كردن

قرار  ديچرخان يمدر حالي كه فرمان را كمي به چپ و راست  ACCكليد را در موقعيت 
 .دهيد

 

 

 !احتياط
قرار دادن كليد  ،در برخي كشورها. هنگام ترك كردن خودرو كليد را خارج كنيد •

 .باشد يمدر سوييچ هنگام پارك كردن خودرو ممنوع 
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 روشن و خاموش كردن موتور
 نكاتي براي روشن كردن

پيوسته فعال  طور بهثانيه  10موتور استارتر خودرو را براي زماني بيش از  •
اگر موتور روشن . شود ميانجام اين عمل باعث خراب شدن باطري . نكنيد

سوييچ را باز در حالت قفل قرار داده و چند ثانيه صبر كنيد و نشد كليد 
 .دوباره سعي نماييد

منجر  ،پي در پي اين كار در حالي كه استارتر در حال چرخش است مانجا
 . به خرابي مكانيزم استارت خواهد شد

طوري برانيد كه سرعت موتور  ،پس از روشن كردن موتور در هواي سرد •
 رموتو ي كنندهدماي خنك  ي عقربه وتدايي كم باشد اب ي قهيدقبراي چند 

در غير اينصورت موتور دور نخواهد گرفت و هنگام . شروع به حركت كند
 . حركت ريپ ميزند

 .تنها موجب مصرف سوخت خواهد شد تر يطوالنگرم كردن در زماني  

 }SSTبراي خودروهاي مجهز به كالچ دوقلوي { •

حالتي  ي دهندهولي نشان  دهند يمپس از روشن شدن موتور موارد زير رخ 
 .غير عادي نخواهند بود

o  ممكن است صداي كاركرد كالچ دوقلويSST شنيده و لرزش  ار
 .بدنه خودرو را احساس نماييد

o  اگر اهرم تعويض دنده را در حالت خالص“N”  قرار داده و پدال
موتور محدوديت خواهد  افزايش در سرعت فشار دهيدگاز را 
 .داشت

 }خودروهاي ديزلي{ •

o  هنگامي كه خودرو ثابت بوده و پدال كالچ تا آخر فشرده شده
دور در دقيقه افزايش نخواهد  3000است، دور موتور بيش از 

 .يافت حتي اگر پدال سرعت فشرده شود

 !هشدار

مورد نياز براي هرگز موتور را در محل بسته و با تهويه نامناسب بيشتر از زمان  •
گاز مونوكسيد كربن بي بو بوده و . حركت به داخل يا خارج محل روشن نگذاريد

 .كشنده است
 

 

 !احتياط
 .دادن خودرو نكنيد هلهرگز سعي در روشن كردن موتور با  •
نگاه  دورموتور را تا زماني كه فرصت كافي براي گرم شدن پيدا كند در باالترين  •

 .نداريد
وئيچ استارت را به محض س ،از آسيب رساني به موتور استارتبراي جلوگيري  •

 .داينكه موتور روشن شد رها كني
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 )يودرو هاي بنزينخ(روشن كردن موتور 

 }خودروهاي مجهز به سيستم عملكرد بدون سوئيچ{ 
عمليات مربوط به خودروهاي مجهز به سيستم عملكرد بدون  ي نهيزمبراي اطالعات در 

 35-1و  26-1 ي صفحهدر  »نروشن كرد: يستم عملكرد بدون سوئيچ س«سوئيچ به 
 .مراجعه كنيد

 }مجهز به سيستم عملكرد بدون سوئيچ يخودروها استثناءبه {
 :مراحل روشن كردن از اين قرار است

 .كليد را درون سوييچ قرار داده و كمربند را ببنديد .1

 .اطمينان حاصل كنيد كه ترمز دستي كشيده شده است .2

 .ل ترمز را فشار داده و نگاه داريدپدا .3

 )M/Tجعبه دنده دستي ( فشار دهيدكامل  طور بهپدال كالچ را  .4

 :توجه

، استارتر عمل AS&G تبراي خودروهايي با سيستم خودكار توقف و حرك •
به هم قفل (كامل فشرده شده باشد  طور بهمگر اينكه پدال كالچ  كند ينم

 ) شدگي كالچ

اهرم تعويض دنده را بر روي حالت خالص  M/Tجعبه دنده دستي در خودروهاي  .5
“N” دقرار دهي. 

 SSTو يا كالچ دوقلوي  A/T، CVT ي دندهبراي خودروهاي مجهز به جعبه 
كالچ (يا اهرم تعويض دنده ) CVTيا  A/T(اطمينان حاصل كنيد كه اهرم انتخاب 

 .تنظيم است ”P“بر روي حالت پارك ) SST يدوقلو

 
 :توجه

استارتر عمل نخواهد  CVTيا  A/T ي دندهبراي خودروهاي مجهز به جعبه  •
 .بگيردقرار ) N( صو يا خال) P(كرد مگر اينكه اهرم انتخاب بر روي پارك 

استارتر عمل نخواهد كرد مگر اينكه  SSTدر خودرو هاي با كالچ دوقلوي 
قرار داده شده و پدال ترمز فشرده ) N(اهرم تعويض دنده بر روي خالص 

 .باشد

 ها چرخد تا يروشن نماي)  P(موتور را بر روي حالت پارك  ،به داليل امنيتي 
 .قفل باشند

  

 خودروهاي داراي
 جعبه دنده دستي 

M/T 

جعبه  يخودروهاي دارا
  CVTيا  A/T هدند

جعبه  خودروهاي داراي
  SST يكالچ دوقلو هدند
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اطمينان حاصل كنيد  ،”باز“حالت پس از قرار دادن سوئيچ استارت بر روي  .6
هشدار دهنده قبل از روشن شدن موتور به خوبي عمل  يها چراغكه كليه 

 .كنند يم

بدون فشردن پدال گاز قرار دهيد و  تسوئيچ استارت را بر روي حالت استار .7
 .رها نماييد را آنهنگامي كه موتور روشن شد 

 :توجه

و صداي كمي ممكن است هنگام روشن شدن موتور شنيده شود كه پس سر  •
 .از گرم شدن موتور از بين خواهند رفت

 شود ميهنگامي كه موتور به سختي روشن 

 .وتور روشن نشودم ،اگر پس از چندين تالش

-دمنده ها، چراغاطمينان حاصل كنيد كه كليه وسايل الكترونيكي از قبيل  .1

 .زداي شيشه عقب خاموش باشند و بخار عهاي تهويه مطبو

 CVTيا  ودر حالي كه پدال ترمز را در خودرويي كه به جعبه دنده خودكار  .2
دستي  ي دندهمجهز است و يا پدال كالچ بر روي خودرويي كه به جعبه 

، پدال گاز را نصفه فشار داده و نگاه داريد سپس موتور ايدفشرده مجهز است
 .رها كرده و بالفاصله موتور را روشن كنيدپدال گاز را  .ديندازيبرا راه 

بيش از حد از سوخت پر  اگر موتور همچنان روشن نشد، موتور ممكن است .3
جعبه كه به در خودرويي  ديا فشردهال ترمز را پد كه يدرحال. دشده باش

مجهز است و يا پدال كالچ بر روي خودرويي كه  CVTيا  وخودكار  يدنده
 فشار دهيدتا آخر  ا، پدال گاز ررا فشرده دستي مجهز است ي دندهبه جعبه 

سوييچ استارت را به حالت . ثانيه راه اندازي كنيد 6تا  5سپس موتور را براي 
چند ثانيه صبر كنيد و سپس . قفل بازگردانيد و پدال گاز را رها نماييد

الچ را ثانيه موتور را در حالي كه پدال ترمز يا پدال ك 6تا  5دوباره براي 
اگر موتور روشن شد . راه اندازي كنيد ديا نفشردهولي پدال گاز را  ديا گرفته

اگر . اعمال را تكرار كنيد ،اگر موتور روشن نشد. سوئيچ استارت را رها كنيد
 فني كه خودروي خود را بازديد شود ميباز هم موتور روشن نشد پيشنهاد 

 .كنيد

 ع باالسرعت درجا كاركردن در نواحي با ارتفا

براي  لاين عم. در مناطق با ارتفاع باال، سرعت درجا كاركردن ممكن است بيشتر باشد
در  ها ستميسپايدارسازي سرعت درجا كاركردن هنگامي كه سيستم فرمان برقي و ديگر 

 .باشد ينماين عمل نشان از خرابي . رديگ يمحال كار هستند انجام 
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 )ودروهاي ديزليخ(روشن كردن موتور 

 }براي خودروهاي مجهز به سيستم عملكرد بدون سوئيچ{

عمليات براي خودروهاي مجهز به سيستم عملكرد بدون  ي نهيزمبراي اطالعات در 
 35-1و  26-1در صفحه  »نقفل فرما: يستم عملكرد بدون سوئيچ س«به  ،سوئيچ

 .مراجعه شود

 }مجهز به سيستم عملكرد بدون سوئيچ يخودروها استثناءبه {

 كليد را درون سوييچ قرار داده و كمربند را ببنديد .1

 .اطمينان حاصل كنيد كه ترمز دستي كشيده شده است .2

 پدال ترمز را فشار داده و نگاه داريد .3

 )M/Tجعبه دنده دستي ( فشار دهيدكامل  طور بهپدال كالچ را  .4

 :توجه

، استارتر عمل AS&Gخودكار  تبراي خودروهايي با سيستم توقف و حرك •
به هم قفل (كامل فشرده شده باشد  طور بهمگر اينكه پدال كالچ  كند ينم

 ) شدگي كالچ

 

 قرار دهيد) N(اهرم تعويض دنده را در حالت خالص  .5

 

 .قرار دهيد ”باز“حالت سوئيچ استارت را در  .6

ديزل ابتدا روشن خواهد شد و سپس بعد  شيگرما شيپ ي دهنده نشانچراغ 
اين است كه پيش  ي دهنده نشانكه  شود مياز زمان كوتاهي خاموش 

 .گرمايش به پايان رسيده است
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 :توجه

ديزل براي مدت  شيگرما شيپاگر موتور سرد باشد چراغ نمايش  •
 .ماند يمروشن  يتر يطوالن

پيش گرمايش خاموش شد موتور  دهنده نشانثانيه بعد از اينكه چراغ  5اگر  •
سپس كليد را . سوئيچ استارت را بر روي حالت قفل قرار دهيد ،روشن نشد

 .قرار دهيد تا پيش گرمايش موتور دوباره انجام بگيرد ”باز“حالت بر روي 

ديگر  لپيش گرمايش ديز ي دهنده نشانهنگامي كه موتور گرم شد، چراغ  •
 . باشد ”باز“حالت نخواهد شد حتي اگر سوئيچ استارت بر روي  داده نشان

 .موتور را با قرار دادن سوئيچ استارت بر روي حالت استارت روشن نماييد
پدال گاز سوئيچ استارت را بر روي حالت استارت قرار دهيد و  نبدون فشرد .7

 .رها نماييد را آنهنگامي كه موتور روشن شد 

 :توجه

اين عالئم  .دسرو صداي كمي در حين روشن شدن موتور شنيده خواهد ش •
 .پس از گرم شدن موتور از بين خواهند رفت

 MIVECاستفاده از موتور  

ها را بر طبق شرايط رانندگي براي سوپاپخودكار زمانبندي  طور به  MIVECموتور 
 .كند يمدستيابي به حداكثر كارايي كنترل 

 :توجه

حالت سرعت حداكثر هنگامي كه دماي سرد كننده  ،براي محافظت از موتور •
 .پايين است قابل دسترسي نخواهد بود

 )ودروهاي ديزليخ(فرآيند يادگيري مقدار تزريق سوخت 

براي كاهش گازهاي خروجي و سر و صدا، موتور هراز چند گاهي يك فرآيند يادگيري  
 .دهد يمبراي مقدار تزريق سوخت انجام 

يادگيري در حين وقوع است، موتور كمي صداي متفاوتي از حالت هنگامي كه فرآيند 
 .تغيير در صداي موتور نشان از وجود ايراد در سيستم نخواهد بود .دعادي خواهد دا
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 متوقف كردن موتور

 .كامل متوقف كنيد طور بهخودرو را  .1

 .ترمز دستي را بكشيد د،يا فشردهدر حالي كه پدال ترمز را  .2

سوئيچ استارت را در حالت قفل  ،M/Tجعبه دنده دستي براي خودروهاي با  .3
 1تا موتور متوقف شود، و سپس اهرم تعويض دنده را بر روي دنده  داده قرار

براي شيب سر پاييني قرار ) ”R“نده عقب د( Rو يا ) راي شيب سرباالييب(
 .دهيد

 يو يا كالچ دوقلو CVT و A/T ي دندهبراي خودروهاي مجهز به جعبه 
SST رم انتخاب اه) A/T اي CVT ( يا اهرم تعويض دنده)يكالچ دوقلو 
SST ( را در حالت)P (سپس سوئيچ استارت را بر روي  و ؛پارك قرار دهيد

 .قفل قرار داده تا موتور از حركت بايستد

 :توجه

ثانيه بعد از اينكه سوئيچ  1موتور  SSTبراي خودروهاي با كالچ دوقلوي  •
و برق آن قطع  شود ميخاموش  رديگ يماستارت بر روي حالت قفل قرار 

 .شود مي

علت اين امر در اين است كه از هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي قفل قرار 
دنده هاي درون كالچ دوقلوي  ،شود ميتا زماني كه موتور متوقف  رديگ يم

SST  تا در دفعه بعدي موتور به نرمي روشن شود شوند يماز هم جدا. 
پي در پي به هم وصل و  طور به SST يدو كالچ نصب شده در كالچ دوقلو

 . نرم حاصل شود ي دندهتا يك تعويض  شوند يماز هم جدا 
دنده روي قسمت آزاد كالچ درگير است كه در نتيجه، تعويض دنده  هبعالو

 .رديگ يمسريع انجام 
دنده به اين صورت درگير باشد، در دفعه  هر حالي متوقف شود كاگر موتور د

دنده در بازه  هدر نتيج. كند يممقاومت ايجاد  شود ميكه موتور روشن  يبعد
 .شود ميثانيه از زمان توقف موتور از درگيري خارج  1زماني حدود 

از اهرم تعويض دنده يا پدال گاز  SST يبراي خودروهايي با كالچ دوقلو •
 .ثانيه تا توقف كامل موتور استفاده ننماييد 1حدود  براي
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موتور باال  ي محفظهاگر دماي داخل  SST يبراي خودروهاي با كالچ دوقلو  •
حتي اگر موتور  دهند يمبه كار خود ادامه ) A(باشد، پره هاي خنك كننده 

 .خاموش شود

 خنك كننده ممكن است حتي بعد از يها فندر نتيجه صداي كار كردن 
اين صدا عادي بوده و نشان . اينكه موتور خاموش شده است شنيده شوند

 .باشد ينمخرابي  ي دهنده
 .ستنديا يمپس از كاركردن براي مدتي پره هاي خنك كننده از حركت باز 

 

 )DPF(فيلتر ذرات ديزل 

 يپاشي خروجفيلتر ذرات ديزل وسيله اي است كه اكثر مواد ذره مانند را در برون 
فيلتر مربوطه به طور خودكار مواد جذب شده را در حين . كند يمموتور ديزل جذب 

فيلتر قادر به سوزاندن  يالبته در شرايط خاصي از رانندگ. سوزاند يمعمليات خودرو 
و در نتيجه مقدار اضافه اي از ذرات درون آن تجمع  باشد ينمذرات به دام افتاده  ي همه

 .خواهند كرد

 !هشدار

خودروي خود را در اماكني كه مواد قابل . بسيار باال است تفيلتر ذرادماي  •
اشتعالي مثل برگ و علف خشك وجود دارد پارك نكنيد چرا كه اين مواد در 

 .تماس با گازهاي داغ خروجي ممكن است مشتعل شوند
 

 

 !احتياط
از نوعي از سوخت و يا روغن موتوري كه براي خودروي شما مناسب نيست  •

سوختي  يها يافزودنساير  اهمچنين از مواد رطوبت بر ي. استفاده ننماييد
 .اثرات مضري بر روي فيلتر ذرات داشته باشند توانند يماين مواد . استفاده نكنيد

مراجعه  6-8 ي صفحهدر  »وغن موتورر«و  2 ي صفحهدر  »نتخاب سوختا«به 
 .نماييد
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 توجه

ت از رانندگي براي مد ،زياد ذرات تجمعاتبراي به حداقل رساندن احتمال  •
 كوتاه و پي در پي خود داري كنيد يها مسافتطوالني در سرعت كم و يا 

صداي موتور كمي با حالت  سوزاند يمهنگامي كه فيلتر، مواد به دام افتاده را  •
 .باشد ينمنقص آن  دهنده نشانتغيير در صداي موتور . كند يمعادي تفاوت 

 دهنده ي فيلتر ذرات ديزلنمايشگر هشدار

  1عالمت هشدار نوع  

 

 2عالمت هشدار نوع 

 

 .دهد يمنمايشگر هشدار فيلتر در مواقع كاركرد غير عادي سيستم فيلترينگ هشدار 

 اگر نمايشگر هشدار فيلتر ذرات ديزل در حين كار خودرو روشن شود

ر موفق به سوزاندن كليه كه فيلت دهد يمروشن شدن مداوم نمايشگر هشدار فيلتر نشان  
. كند يمدرون آن تجمع  تمواد به دام افتاده نشده است، در نتيجه مقدار زيادي از ذرا

براي قادر ساختن فيلتر براي سوزاندن ذرات سعي كنيد موارد زير را در حين رانندگي 
 .رعايت نماييد

 در وسط نشانگر، براي هنشانگر دماي خنك كنند ي عقربهبا نگاه داشتن  •
 .كيلومتر در ساعت برانيد 40دقيقه در سرعت  20مدت 

ميتسوبيشي ، با عامليت مجاز ماند يممداوم روشن  طور بهاگر نمايشگر هشدار فيلتر 

 .تماس بگيريد موتورز

 !احتياط
همواره سعي كنيد  .دقيد شده در باال براني يها سرعت در قًايدقالزم نيست تا  •

 .جاده رانندگي كنيد طيشرا بامطابق با مقررات منطبق 
 

  



 

 

 
276 

همزمان با چراغ هشدار موتور در حين حركت  راگر نمايشگر هشدار فيلت 

 خودرو روشن شوند

 چراغ هشدار 

 

  1نمايشگر هشدار نوع 

 

 2نمايشگر هشدار نوع 

 

عالمت هشداردهنده فيلتر و چراغ  ،اگر شرايط غير عادي در سيستم فيلتر رخ دهد
مجاز  يبه نمايندگ هسيستم را براي معاين. شود ميهشدار بازديد موتور روشن 

 .نشان دهيد ميتسوبيشي موتورز

 !احتياط
ادامه دادن به حركت در حالي كه نمايشگر هشدار فيلتر و چراغ هشدار بازديد  •

 .به مشكالت موتور و آسيب به فيلتر منجر شود تواند يمموتور روشن است، 
 

 

 !احتياط
 ديندازيبي باال راه ها سرعتر د را آنبالفاصله پس از روشن نمودن موتور نبايد  •

 )براي مثال با گازدادن زياد در جا و يا با شتاب گرفتن ناگهاني(
خاموش  ها ييسرباالموتور را بالفاصله پس از حركت با سرعت زياد يا حركت در  •

خنك  ي اجازهتا به توربوشارژر  دابتدا به موتور فرصت درجا كاركردن بدهي. نكنيد
 .شدن داده شود
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 توربوشارژر
توربوشارژر قدرت موتور را بوسيله ي وارد كردن مقدار زيادي هوا درون سيلندر موتور  

و در  چرخد يمبا سرعت بسيار زيادي  رقسمت پره دار درون توربوشارژ. دهد يمافزايش 
اگر روغن موتور . شوند يممعرض دماهاي بسيار بااليي قرار دارد و با روغن موتور خنك 

ممكن است از كار بيافتند و يا صداي  ها اتاقاني. در فواصل زماني مناسب تعويض نشود
 .ناهنجار توليد كنند

 

 كمپرسور هوا .1

 هواي فشرده شده .2

 سيلندر .3

 توربوفين .4

 توربين .5

 گاز خروجي .6

 )AS&G(سيستم حركت و توقف خودكار 
خودكار موتور  طور بههنگامي كه خودرو متوقف است  ،سيستم حركت و توقف خودكار 

در پشت چراغ  مثالً كند يمرا بدون استفاده از سوييچ استارت متوقف و دوباره راه اندازي 
و افزايش كارايي  يبراي كاهش گازهاي خروج كار نيا ،قرمز و يا در ترافيك سنگين

 .رديگ يمسوخت انجام 

 !احتياط
خودرو را رها كرده باشيد سوئيچ  ااگر خودرو براي مدت طوالني متوقف باشد و ي •

 .استارت را در وضعيت قفل قرار دهيد تا موتور خاموش شود
 

 

 خودكار طور بهمتوقف كردن موتور 

است فعال  »باز«وضعيت سيستم حركت و توقف خودكار هنگامي كه سوييچ بر روي  
غير فعال  »حركت و توقف خودكار« ي دكمهسيستم را با فشردن  ديتوان يم. شود مي

 .نماييد
 .مراجعه كنيد 37-4 ي صفحه »ير فعال سازيغ«براي اطالعات بيشتر به 
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 خودرو را متوقف كنيد .1

به طور كامل پدال كالچ را فشار داده و  ديفشار يمپدال ترمز را  كه يدرحال
 .قرار دهيد ”N“اهرم تعويض دنده را بر روي خالص 

 

روشن شده و موتور  AS&Gنمايشگر / دهنده نشان. پدال كالچ را رها كنيد .2
 .شود ميخودكار خاموش  طور به

 

  

 دنده 6 يدستخودروهاي با جعبه دنده 

 دنده 5 يدستخودروهاي با جعبه دنده 
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 :توجه

، تغييراتي در عمليات رانندگي شود ميخودكار خاموش  طور بههنگامي كه موتور  •
 :به موارد زير دقت نماييد. دهد يمرخ 

o  يابدو كاركرد پدال كاهش مي شود ميترمز غير فعال  ي كنندهتقويت. 

فشار اگر خودرو در حال حركت باشد پدال ترمز را بيش از معمول 
 .دهيد

o  الكتريكي سيستم فرمان)EPS (تر فعال شده و چرخاندن فرمان دشوار غير
 .خواهد شد

 

 !احتياط
رعايت  شود ميخودكار خاموش  طور بهاقدامات احتياطي زير را هنگامي كه موتور  •

پيش بيني  قاتفا شود ميدر غير اينصورت هنگامي كه خودرو دوباره روشن . كنيد
 .داي ممكن است رخ ده هنشد
o  دون توجه به ب(پدال گاز را هنگامي كه خودرو متوقف شده است فشار ندهيد

اينصورت هنگامي كه موتور دوباره  ريغ در). روشن يا خاموش بودن موتور
 .اي رخ خواهد داد هاتفاق پيش بيني نشد شود ميروشن 

o اگر كمربند راننده باز . صندلي راننده و يا درب محفظه موتور را باز رها نكنيد
براي هشدار  AS&G ي دهنده نشاناشد و يا اگر درب محفظه موتور باز باشد ب

خودكار روشن  طور بهموتور  داگر اين اتفاق رخ دا. به راننده چشمك ميزند
نخواهد شد حتي اگر پدال كالچ فشرده شده باشد، كمربند دوباره بسته شده 

فشردن  ز،مبا فشردن پدال تر. باشد و درب محفظه موتور بسته شده باشد
كامل پدال كالچ و قرار دادن كليد سوييچ بر روي استارت موتور را روشن 

 نماييد
 25-4 ي صفحهبه  »وشن كردن موتورر«براي اطالعات بيشتر به 

 .مراجعه كنيد
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 !احتياط
 .تغيير ندهيد ”N“به وضعيتي جز خالص  ااهرم تعويض دنده ر •

 رنمايشگ/دهنده نشان ،قرار بگيرد ”N“اگر اهرم تعويض دنده در وضعيتي بجز خالص 
AS&G  شود ميچشمك زده و صداي هشدار فعال. 

 AS&G رنمايشگ/دهنده نشان ،تغيير كند ”N“اگر اهرم تعويض دنده به حالت خالص 
در صورتي كه اهرم تعويض دنده در . شود ميديگر چشمك نخواهد زد و صدا قطع 

 .باشد موتور راه اندازي مجدد نخواهد شد ”N“التي بجز خالص ح
 

 
 

 :توجه
خودكار  طور بهدر موارد زير سيستم حركت توقف خودكار عمل نكرده و موتور  •

 .خاموش نخواهد شد حتي اگر خودرو متوقف شود
o كمربند ايمني بسته نشده باشد 
o درب سمت راننده باز باشد 
o درب محفظه موتور باز باشد 
o  كيلومتر در ساعت تجاوز  5سرعت خودرو از  ،از راه اندازي مجدد خودكار موتورپس

 .نكرده باشد
o شده و يا  فشرده مرتبًاپدال ترمز  نفشار مكش تقويت كننده ترمز پايين است چو

 .شود مياز معمول فشرده  تر سخت
o  به حالت استارت تغيير وضعيت داده است حدود  ”باز“حالت از زمانيكه سوييچ از

پس از روشن شدن خودكار موتور خودرو دوباره در . ثانيه يا بيشتر نگذشته است 30
 .ثانيه متوقف شده است 10طي 

o  موتور پايين است ي كنندهدماي خنك. 

o  درجه است 3از حدود  تر نييپادماي محيطي 
o  به خوبي خنك نشده است نسرنشيتهويه مطبوع در حال كار بوده و اتاق. 
o حالت در حالت بخار زدا قرار دارد  گر انتخاب 

  28-5 ،19-5 ،11-5 ي صفحه »خار زدايي سريعب«مراجعه شود به 
o كنترل دما روي  ي كنندهدر حال خودكار است و تنظيم  عهنگامي كه تهويه مطبو

مطبوع راي خودروهاي با تهويه ب(حالت خنك . اغ يا حداكثرد. تحداكثر اس
 )خودكار

o ديگر  امصرف انرژي الكتريكي باال است مانند هنگامي كه بخار زداي پنجره عقب ي
 الكتريكي در حال كار بوده و يا سرعت بادزن در حداكثر تنظيم است اجزاء

o ولتاژ باطري يا كارايي آن پايين است. 
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 AS&G رنمايشگ/دهنده نشانروشن است و يا  ربازديد موتو رچراغ هشدا 

 .مك ميزندچش

هنگامي كه تهويه مطبوع در حال  AS&G راگر سيستم حركت توقف خودكا •
در نتيجه . فعاليت است كار كند، هم موتور و هم كمپرسور متوقف خواهند شد

 .تنها بادزن عمل خواهد كرد

همزمان مورد نياز  AS&Gاگر كاربرد بخار زدا و سيستم حركت توقف خودكار  •
بخار زدا قرار / كه تنظيم گر انتخاب حالت را در وضعيت پا شود ميباشند پيشنهاد 

 .دهيد

 4-5 ي صفحه »تغيير انتخاب حالت«رجوع شود به 
تنظيم كنترل دما را باال ببريد تا زماني را كه  ،درحال كار باشد عاگر تهويه مطبو •

 .افزايش بدهيد كار نيابا  ار ستديا يمخودكار  طور بهموتور 

 خودكار موتور ي مجددانداز راه 

. قرار دهيد ”N“پدال كالچ را فشرده و اهرم تعويض دنده را بر روي حالت خالص  
خودكار راه اندازي مجدد  طور بهرا خاموش شده و موتور  AS&G رنمايشگ/دهنده نشان

 . خواهد شد
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 :توجه

 دموتور افت سرعت پيدا كر رخودكار راه اندازي مجدد نشد يا اگ طور بهاگر موتور  •
 .هشدار شارژ و هشدار بازديد موتور روشن خواهند شد يها چراغ

موتور راه اندازي مجدد نخواهد شد حتي اگر پدال كالچ  ،اگر اين اتفاق افتاد
كامل  طور به ،پدال ترمز گرفته شده است كه يدرحال. دوباره فشرده شود

و كليد سوييچ را بر روي استارت قرار دهيد و موتور  فشار دهيدپدال كالچ را 
 . را روشن كنيد

 .مراجعه كنيد 25-4 ي صفحه »وشن كردن موتورر«براي جزئيات بيشتر به 

 

 !احتياط
خودكار راه اندازي مجدد خواهد شد حتي اگر موتور  طور بهدر موارد زير موتور  •

به موارد زير دقت كافي  .سيستم حركت و توقف خودكار خاموش شده باشد طتوس
داشته باشيد در غير اينصورت حوادث پيش بيني نشده اي هنگام راه اندازي مجدد 

 .موتور رخ خواهد داد
o كيلومتر در ساعت يا  3 يسرعت خودرو در هنگام پايين رفتن از سرپايين

 .بيشتر است
o  فشرده شده و يا  مكررًافشار مكش بوستر ترمز پايين است چرا كه پدال ترمز

 .از حالت عادي شده است تر سفت
o دماي خنك كن موتور كم است 
o توسط فشردن كليد آن درحال كاراست عهنگامي كه تهويه مطبو. 
o   كند يمتهويه مطبوع بشدت تغيير  ي شدههنگامي كه دماي تنظيم. 
o  كنترل دما  واست  رحال كا در خودكارهنگامي كه تهويه مطبوع در وضعيت

راي خودروهاي ب. (تتنظيم اس شحداكثر گرمايش يا حداكثر سرمايبر روي 
 ) مجهز به تهويه مطبوع خودكار

o افزايش ميابد و  سرنشيندماي قسمت  تهنگامي كه تهويه مطبوع روشن اس
 .كند يمكمپرسور تهويه مطبوع براي كاهش دما كار 

o ريعخار زدايي سب« هب. در وضعيت بخارزدايي تنظيم است تحال گر انتخاب« 
 .مراجعه كنيد 28-5و  19-5و  11-5در صفحه 

o  مصرف انرژي الكتريكي باال است مانند هنگامي كه بخار زداي پنجره عقب يا
 .و يا سرعت بادزن در درجه باال تنظيم است يالكتريك يها قسمتساير 
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 :توجه

خودكار روشن  طور بهدر موارد زير حتي اگر پدال كالچ فشرده شده باشد موتور  •
 .شود مين

o  حركت اموشيخ«خودكار خاموش شده است، كليد  طور بههنگامي كه موتور 
 خودكار وقفت حركت ستميستا  هفشرده شد » AS&G خودكار توقف و

AS&G  ندازديبرا از كار. 

o  راننده صندلي را پس از باز كردن كمربند ايمني رها كرده و در را باز نموده
 .است

 اكاهش در حجم صد شود ميخودكار راه اندازي مجدد  طور بههنگامي كه موتور  •
 .باشد ينماين رخداد نشان از خرابي سيستم . دهد يمموقت رخ  طور به

خودكار خاموش شده است، تغيير در حجم هواي تهويه  طور بههنگامي كه موتور  •
 .باشد ينماين رخداد نشان از خرابي سيستم  .دهد يمموقف رخ  طور بهمطبوع 

 يساز فعالغير 

سيستم حركت و توقف  رديگ يمقرار  »باز«وضعيت هنگامي كه سوئيچ استارت در  
سيستم را با فشردن  ديتوان يمشما . شود ميخودكار راه اندازي  طور به AS&G خودكار

 .غير فعال نماييد » AS&G خودكار توقف و حركتاموشي خ«كليد 
 تغير فعال اس AS&G خودكارسيستم حركت و توقف هنگامي كه 

 .شود ميروشن  ي دهنده نشان/نمايشگر
 حركتي خاموش«كليد  AS&G خودكارسيستم حركت و توقف مجدد  يساز فعال يبرا
 .شود ميخاموش  دهنده نشان/ نمايشگر . فشار دهيدرا  »AS&G خودكار توقف و

 

 :توجه

سوئيچ استارت بر روي روشن قرار  ههنگامي ك دهنده نشان/اين نمايشگر  •
 .روشن خواهد ماند هبراي مدت چند ثاني رديگ يم

 چشمك بزند  ي دهنده نشان/اگر هنگام رانندگي نمايشگر

سيستم حركت و توقف چشمك بزند   ي دهنده نشان/اگر هنگام رانندگي نمايشگر
 .معيوب بوده و عمل نخواهد كرد AS&G خودكار

 .كه در اين حالت با عامليت مجاز ميتسوبيشي موتور مشورت كنيد شود ميپيشنهاد 
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 دستي ي دندهجعبه 
در حين روشن . تعويض دنده نمايش داده شده است مبر روي اهر هتعويض دند ي نحوه 

قرار  ”R“يا دنده عقب  1و اهرم را روي دنده  فشار دهيدپدال كالچ را تا انتها  ن،كرد
 .پدال كالچ را رها كنيد ديفشار يمسپس به آرامي در حالي كه پدال گاز را . دهيد

 

 !احتياط
هنگامي كه به سمت جلو در حال رانندگي هستيد اهرم تعويض دنده را بر روي  •

قرار ندهيد، انجام اين عمل موجب آسيب رساني به سيستم خواهد  ”R“دنده عقب 
 .شد

اين كار باعث  كه چراهنگام رانندگي پاي خود را بر روي پدال كالچ تكيه ندهيد  •
 .آسيب رساني و كهنه شدن كالچ خواهد شد

 .دحركت نكني ”N“در سرازيري با دنده خالص  •
 

 

 !احتياط
باعث خراب  كار نيا ،گاه دست استفاده نكنيداز اهرم تعويض دنده بعنوان تكيه  •

 .جعبه دنده خواهد شد يها چنگكشدن تدريجي 
 

 

 توجه

تعويض گرم نشده  ي كنندهتا زماني كه روان  ،هنگامي كه هوا سرد است •
عادي بوده و  مسئله نيا. است، ممكن است تعويض دنده كمي دشوار باشد

 .براي جعبه دنده مضر نيست

در اين  ،فشار دهيدپدال كالچ را دوباره  ،دشوار بود 1دنده اگر تعويض به  •
 .خواهد بود تر راحتصورت تعويض دنده 

 ”R“قرار دادن اهرم تعويض دنده در موقعيت دنده عقب 

 دنده M/T 5جعبه دنده دستي  خودروهاي مجهز به

اهرم تعويض را بر روي حالت خالص  ،5از دنده  ”R“براي تعويض به موقعيت دنده عقب 
“N”  قرار داده و سپس بر روي حالت دنده عقب“R” قرار دهيد. 

  

 6 يدستخودروهاي با جعبه دنده 
 

 5 يدستخودروهاي با جعبه دنده 
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 دنده M/T 6جعبه دنده دستي  خودروهاي مجهز به

را به باال بكشيد سپس در حالي كه همچنان حلقه كشيده شده ) A(مربوطه  ي حلقه
 . قرار دهيد ”R“است اهرم تعويض دنده را در موقعيت دنده عقب 

 

 !احتياط
است به باال  ”R“را تنها هنگامي كه اهرم دنده در وضعيت دنده عقب )  A(حلقه  •

 طور به دامكان دار ،اگر همواره هنگام تعويض دنده حلقه را به باال بكشيد. بكشيد
و  حادثهمنجر به  جتًاينتو  دقرار دهي ”R“نا خواسته اهرم را در حالت دنده عقب 

 .يا معيوب شدن جعبه دنده شود
 

به وضعيت ابتدايي خود باز  هحلق رديگ يمقرار  ”N“هنگامي كه اهرم در وضعيت خالص 
 .گردد يم

 

 !احتياط
كه خودروي خود  شود ميپيشنهاد  ،خود باز نگشت ي رفتهاگر حلقه از وضعيت باال  •

 . را بازديد نماييد
 

 

 :توجه

 هنشانگر تعويض دند ،روسي، قزاقستاني و اكرايني يخودروها استثناءبه  •
را نشان  تنقاط تعويض دنده پيشنهادي براي رانندگي با مصرف بهينه سوخ

و يك  شود ميرا هنگامي كه دنده باال پيشنهاد   يك عالمت . دهد مي

 .دهد ميرا نمايش  شود ميهنگامي كه كاهش دنده پيشنهاد   عالمت
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 رانندگي مجاز يها سرعت

 ي عقربه( باال يها سرعت كه چراخيلي باال خودداري كنيد  يها سرعتاز تعويض به  
 .شود ميباعث آسيب به موتور ) بر روي منطقه قرمز سنج سرعت

 
 MIVECخودروهاي بنزيني فاقد موتور 

 سرعت ي محدوده تعويض دنده

 يها مدل
1600 

 يها مدل
1800 

 2000 يها مدل

 km/h 50 km/h 50 km/h 50 1دنده 

 km/h 90 km/h 90 km/h 95 2دنده 

 km/h 130 km/h 130 km/h 135 3دنده 

 km/h 170 km/h 185 km/h 190 4دنده 

به دنده  دهد ميبراي كاهش حداكثري مصرف سوخت هنگامي كه سرعت خودرو اجازه 
 .برويد 5

 
 
 
 
 
 
 

  MIVEC موتورخودروهاي بنزيني با 

 تعويض دنده

 سرعتمحدوده 

 1800 يها مدل

خودروهاي داراي الستيك 
 اينچي 16

خودروهاي داراي 
 اينچي 18الستيك 

 km/h 50 km/h 50 1دنده 

 km/h 100 km/h 100 2دنده 

 km/h 145 km/h 140 3دنده 

 km/h 190 km/h 185 4دنده 

به دنده  دهد ميبراي كاهش حداكثري مصرف سوخت هنگامي كه سرعت خودرو اجازه 
  .برويد پنج
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 MIVECخودروهاي ديزلي فاقد موتور 

 تعويض دنده
 محدوده سرعت

خودروهاي داراي 
 اينچي 16الستيك 

خودروهاي داراي الستيك 
 اينچي 18

 km/h 35 km/h 35 1دنده 
 km/h 65 km/h 60 2دنده 
 km/h 100 km/h 100 3دنده 
 km/h 145 km/h 140 4دنده 

 km/h 185 km/h 180 5 هدند
به دنده  دهد ميبراي كاهش حداكثري مصرف سوخت هنگامي كه سرعت خودرو اجازه 

 .برويد شش

 MIVECخودروهاي ديزلي فاقد موتور 

 تعويض دنده
 محدوده سرعت

خودروهاي داراي الستيك 
 اينچي 16

خودروهاي داراي 
 اينچي 18الستيك 

 km/h 35 km/h 35 1دنده 
 km/h 65 km/h 65 2دنده 
 km/h 105 km/h 105 3دنده 
 km/h 140 km/h 140 4دنده 

 km/h 180 km/h 175 5 هدند

دهد  براي كاهش حداكثري مصرف سوخت هنگامي كه سرعت خودرو اجازه مي

.به دنده شش برويد

  INVECS-II A/Tدنده  4 خودكارجعبه دنده 

را متناسب با شرايط جاده و رانندگي  ها دندهخودكار  طور به تواند يمجعبه دنده خودكار 
كاهش مصرف سوخت كمك  واين كار به دستيابي به رانندگي نرم . تعويض نمايد

 .ديكن يم

 :توجه

كابل باطري،  ي دوبارهدر زمان آب بندي خودرو يا بالفاصله بعد از اتصال  •
اين  .دتعويض دنده به نرمي صورت نپذير هممكن است موردي پيش بيايد ك

 .امر نشانگر عيب جعبه دنده نخواهد بود

تعويض  هپس از چندين تعويض دنده توسط سيستم كنترل الكترونيك ب
 .ديكن يمدنده نرم دست پيدا 
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 كاركرد اهرم انتخاب

بسته به  وخودكار  طور بههر دنده . دنده به عقب دارد 1دنده به جلو و  4جعبه دنده 
 . شود ميموقعيت اهرم انتخاب دنده، سرعت خودرو و موقعيت پدال گاز انتخاب 

 

 

 .هنگامي كه پدال ترمز فشرده شده است اهرم را به سمت گيت حركت دهيد

 .اهرم انتخاب را به سمت گيت حركت دهيد

 !هشدار

به حالت خالص  ”P“هنگام قرار دادن اهرم انتخاب جعبه دنده از حالت پارك  •
“N”  فشار دهيدهمواره پدال ترمز را. 

پاي خود را ” N“هرگز هنگام تعويض اهرم انتخاب از پارك به حالت خالص 
 .نفشاريد زبر روي پدال گا
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 :توجه

با قدرت بر روي موقعيت خود  ابراي جلوگيري از عملكرد بد، اهرم انتخاب ر •
پس از حركت دادن  اهمواره موقعيت ر. نگاه داريد را آنقرار داده و كمي 

 .نمايشگر وضعيت اهرم انتخاب چك نماييد ااهرم ب

تا  شود ميدستگاه قفل دنده فعال  ،اگر پدال ترمز فشرده و نگاه داشته شود •
 .جلوگيري نمايد "P"از حركت اهرم انتخاب از موقعيت پارك 

 تعويض شود ”P“هنگامي كه اهرم انتخاب نتواند از وضعيت پارك 

و نگاه داشته شده است و سوئيچ استارت  هاگر اهرم انتخاب هنگامي كه پدال ترمز فشرد 
به وضعيت ديگر تعويض شود، ” P“قرار دارد، نتواند از وضعيت پارك  بازبر روي موقعيت 
 .دنده عيب پيدا كرده باشدتخليه شده و مكانيزم قفل  يممكن است باطر

بازديد  ميتسوبيشي موتورزمجاز  يها تيعامللذا بالفاصله خودروي خود را توسط 

 .نماييد

 .اگر نياز به حركت دادن خودرو داريد، اهرم تعويض را به اين ترتيب تعويض كنيد

 .اطمينان حاصل كنيد كه ترمز دستي كشيده شده است .1

 .خاموش نماييد ار آنكه موتور روشن است  يصورت در .2

 هرا درون حفر ديا پوشاندهبا پارچه  را آنكه روي نوك  يك پيچ گوشتي دوسو .3
 .كمي حركت دهيد تا پوشش جدا شود. يا پوشش وارد كنيد
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 .پدال ترمز را با پاي راست نگاه داريد .4

 .قرار دهيد ACCسوئيچ استارت را بر روي حالت   .5

 توجه

در صورتي كه  ،عملكرد بدون سوئيچبراي خودروهاي مجهز به سيستم  •
 با كليد اضطراري بر روي حالت اسوييچ استارت ر دباطري تخليه شده باش

ACC قرار دهيد. 

در . قرار دهيد )B(آزادسازي قفل دنده  ي حفرهرا در يك پيچ گوشتي دوسو  .6
اهرم انتخاب را روي حالت  ديده يمحالي كه پيچ گوشتي را به پايين فشار 

 .قرار دهيد ”N“خالص 

 

 نمايشگر موقعيت اهرم انتخاب

بر روي نمايشگر نشان  بموقعيت اهرم انتخا ،باشد بازاگر سوئيچ استارت بر روي حالت  
 .شود ميداده 
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 اهرم انتخاب يها تيوضع

 )P(دنده پارك 

 .تا از حركت خودرو جلوگيري نمايد كند يماين وضعيت جعبه دنده را قفل 

 )R(دنده عقب 

 .وضعيت براي عقب رفتن خودرو است اين

 !احتياط
 ”P“دنده را به حالت پارك  تهرگز هنگامي كه خودرو در حال حركت به جلو اس •

 .شود مييا عقب تعويض نكنيد چرا كه به جعبه دنده آسيب وارد 
 
 )N(خالص 

جعبه  رد ”N“همانند وضعيت خالص . در اين وضعيت جعبه دنده غير فعال شده است
و تنها بايد هنگامي استفاده شود كه خودرو براي زمان  باشد يم M/Tدنده دستي 

 .مانند ماندن در ترافيك سنگين. طوالني در حين رانندگي ثابت است

 !هشدار

از آنجا . قرار ندهيد ”N“هرگز هنگام رانندگي اهرم انتخاب را در حالت خالص  •
قرار  ”P“يا پارك  ”R“اتفاقي اهرم را در حالت دنده عقب  طور بهكه ممكن است 

 .رخ دهد حادثه اياز دست دهيد لذا ممكن است  دهيد و يا امكان ترمز موتور را
پارك روشن شود نه در  ي دندهدر مسير هاي شيب دار موتور بايد در حالت  •

 .”N“حالت دنده خالص 
 

 

 !هشدار

” N“هنگامي كه دنده روي خالص  وخودر ي ناخواستهبراي جلوگيري از حركت  •
همواره پاي  ديكن يمتعويض  ”N“است و يا هنگامي كه دنده را به حالت خالص 

 .دخود را بر روي پدال ترمز نگاه داري
 

 

 )D(دنده رانندگي 

خودكار دنده را متناسب  طور بهجعبه دنده . شود مياستفاده اين وضعيت براي رانندگي 
 .دينما يمبا شرايط رانندگي و جاده تنظيم 

 !احتياط
جلوگيري از آسيب رساني به جعبه دنده هرگز در حين حركت خودرو از  يبرا •

 .ددنده را تعويض نكني ”D“حالت رانندگي  هب ”R“حالت دنده عقب 
 

 

 3و  2دنده 

نيز  وسر بااليي متوسط  يها بيشاين وضعيت براي قدرت بيشتر هنگام رانندگي در 
 .باشد يممتوسط  يها بيشبراي ترمز موتور در 
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 )L) (پايين(دنده سنگين 

 يها سرعتبسيار تند و براي ترمز موتور در  يها بيشاين وضعيت براي رانندگي در 
 .باشد يمپايين هنگام پايين آمدن از سرپاييني 

 !هشدار

 .براي حداكثر ترمز موتور استفاده شود تواند يماين وضعيت  •
ترمز ناگهاني . تعويض نكنيد» سنگيندنده « هناگهاني ب طور به هدقت كنيد ك

 .شود ها چرخموتور ممكن است باعث سر خوردن 
 .وضعيتي مناسب با شرايط جاده و سرعت خودرو خود انتخاب نماييد

 
 :توجه

درجاي زياد جلوگيري دور كه از  عملكرد كنترلي دارد A/T يجعبه دنده •
 2 ،3در نتيجه ممكن است هنگامي كه وضعيت اهرم انتخاب به دنده . كندمي

 .، تعويض انجام نگيردكند يمحركت  سنگينو يا دنده 

 دهد يمعيب رخ  A/T ي دندههنگامي كه در جعبه 

 1نوع 

 

 2نوع 

 

در صفحه نمايش در نمايشگر چند منظوره ظاهر شود   يا  اگر عالمت هشدار
 .ممكن است در سيستم عيب رخ داده باشد
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 !احتياط

بر روي صفحه اطالع رساني ظاهر شد  گر هنگام رانندگي عالمت هشدار  •
 .دبالفاصله در محلي امن توقف كني

o  كه دهد يمنشان  عالمت: 
خودروي خود را در  .بيش از حد گرم شده است كروغن گيربكس اتوماتي

 ،قرار دهيد »پارك«اهرم انتخاب را در وضعيت  ،محلي امن متوقف كنيد
موتور روشن است درب محفظه موتور را باز كنيد تا به موتور  هدر حالي ك

 .اجازه خنك شدن داده شود

. محو شده است پس از مدتي مطمئن شويد كه عالمت هشدار 
اگر نمايشگر . دن ايمن خواهد بوداگر عالمت محو شده باشد رانندگي كر

كه خودروي  شود ميظاهر شود، پيشنهاد  مكررًاهشدار باقي بماند و يا 
 .خود را معاينه فني كنيد

o  كه دهد يمنشان   عالمت هشدار: 
افتاده باشد كه  A/T ي دندهممكن است اتفاقي غير عادي در جعبه 

كه خودروي خود را  شود ميپيشنهاد . دستگاه ايمني را فعال كرده است
 .در اسرع وقت معاينه فني نماييد

 

 A/T ي اتوماتيك دندهعملكرد جعبه  •

 !احتياط
كامل پدال ترمز را  طور بهقبل از انتخاب دنده با موتور روشن و خودروي ثابت،  •

 .خودرو جلوگيري كنيد ي ناخواستهتا از حركت  فشار دهيد
هنگامي  خصوصًا، كند يمبه محض اينكه دنده جا برود خودرو شروع به حركت 

در سرعت باالي چرخش درجاي موتور و يا عملكرد  ،كه سرعت موتور باال باشد
 .تهويه مطبوع، ترمزها تنها هنگامي بايد رها شوند كه قصد حركت داريد

 .فشار دهيدهمواره پدال ترمز را با پاي راست  •
 ي چپ براي ترمز گرفتن در شرايط اضطراري باعث كاهش سرعتاستفاده از پا

 .شود ميعملكرد 
 »پارك«هرگز هنگام تعويض از وضعيت  ،براي جلوگيري از شتاب گيري ناگهاني •

 .به موتور سرعت ندهيد” N“به خالص 
اعمال فشار به پدال گاز هنگامي كه پاي ديگر بر روي پدال ترمز است كارايي  •

 .ترمز شود يها لنتو ممكن است موجب فرسودگي  هدد ميترمز را كاهش 
. در حالي كه پدال ترمز فشرده شده است اقدام به افزايش سرعت موتور نكنيد

 .شود ميچرا كه موجب آسيب رساني به جعبه دنده 
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 !احتياط
از اهرم انتخاب در وضعيت مناسب دنده و مطابق با شرايط رانندگي استفاده  •

 .كنيد
دنده « ،»3دنده « ،»انندگير«هرگز در حالي كه اهرم انتخاب بر روي وضعيت 

است در شيب سرپاييني به عقب حركت نكنيد و  »سنگيندنده «و يا » 2
 .به جلو حركت نكنيد» عقب«با اهرم انتخاب در وضعيت  طور نيهم

و فرمان  زسفت شدن غير منتظره در پدال ترم وموتور ممكن است متوقف شود 
 .شود حادثهممكن است منجر به 

 

 جعبه دندهسرعت 

پدال گاز را تا انتها ”D“براي دستيابي به سرعت بيشتر در وضعيت رانندگي  
تعويض  ترسنگينخودكار به دنده  طور به A/Tي دندهجعبه . فشار دهيد

 .كند يم

 سر پاييني/رانندگي در سر بااليي 

 

 رانندگي در سر بااليي

 كند يمجلوگيري  ها ييسرباالغير ضروري دنده در  رفتن باالجعبه دنده از  
باعث نرم شدن رانندگي  كار نيا ،حتي هنگامي كه پدال گاز رها شده باشد

 .خواهد شد

 رانندگي در سرپاييني 

تعويض  ترسنگينخودكار به دنده  طور بهجعبه دنده  ،با توجه به شرايط 
اين امر نياز به  .دقدرتمند تري دست پيدا كنتا به ترمز موتور  كند يم

 .دهد يماستفاده از ترمز را كاهش 
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 حالت انتظار

تواند در حالي ام ماندن پشت چراغ قرمز خودرو ميهاي زماني كوتاه مانند هنگبراي بازه
 يها زمانبراي مدت . كه در دنده است با فشردن پدال ترمز در جاي خود ثابت بماند

ثابت نگاه  ترمز پدال طخودرو را توس كه يدرحال ،انتظار با موتور روشن تر يطوالن
 . را فعال نماييد دستيقرار دهيد و ترمز  ”N“، اهرم انتخاب را بر روي خالص ديا داشته

 !احتياط
 ر دنده قرار دارد با پدال گازهرگز خودرو را در مسير شيب دار و در صورتي كه د •

 .استفاده نماييدپدال و يا دستي نگاه نداريد بلكه همواره از ترمز ثابت 
 

 پارك كردن

را به طور كامل متوقف نماييد، ترمز دستي  كامل را آنابتدا  دو خوربراي پارك كردن  
 .دقرار دهي ”P“كشيده و سپس اهرم انتخاب را بر روي حالت پارك 

موتور را خاموش كرده و سوييچ را با خود اگر قصد ترك كردن خودرو را داريد همواره 
 .ببريد

 :توجه

اطمينان  ”P“در مسير شيب دار قبل از قرار دادن اهرم انتخاب بر روي حالت پارك  •
قبل از كشيدن  ااگر اهرم انتخاب ر. حاصل كنيد كه ترمز دستي كشيده شده است

انتخاب از  ممكن است جدا كردن اهرم ،پارك قرار دهيد تترمز دستي بر روي وضعي
 يريبارگنياز به  ديكن يمبعد كه رانندگي  ي دفعه و ؛دشوار باشد ”P“حالت پارك 

 . داشته باشيد ”P“اهرم انتخاب به حالت پارك  ننيروي بيشتري براي حركت داد

 كند ينمتغيير سرعتي ايجاد  A/T ي دندههنگامي كه جعبه 

در هنگام رانندگي تغييري در سرعت ايجاد نكند و يا خودروي شما سرعت  ،گيربكساگر 
ممكن است موردي غير عادي در  ،كافي براي باال رفتن از يك سربااليي را نداشته باشد

پيشنهاد . جعبه دنده رخ داده باشد كه باعث فعال شدن دستگاه ايمني شده است
 .زديد قرار دهيدكه خودروي خود را در اسرع وقت مورد با دشو مي

اهرم انتخاب را به  ،اگر خودروي شما در باال رفتن از سربااليي مشكل دارد  .1
 هاين روش ممكن است بسته به نوع مشكالتي ك. تعويض كنيد »2«وضعيت 

 .جعبه دنده دارد قادر به عمل كردن نباشد

اهرم انتخاب را  كند يم فهنگامي كه خودرو شروع به حركت در مسير صا .2
  .باز گردانيد ”D“ رانندگي تبه حال
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 دنده  CVT 6 مود   INVECS-IIIجعبه دنده اسپورت  
خودكار و پيوسته نسبت دنده را بسته به شرايط جاده و رانندگي  طور به CVTسيستم  

و رانندگي نرم كمك  تاين امر به كاهش بسيار خوب مصرف سوخ. دهد ميتغيير 
 »ود اسپورتم«به . دستي دنده را پايين يا باال ببريد طور به ديتوان يمهمچنين . كند يم

 .مراجعه نماييد 55-4 ي صفحه

 عملكرد اهرم انتخاب

 طور بهبسته به سرعت خودرو و موقعيت پدال گاز  ار هدند ي نهيبهنسبت  CVTسيستم  
و يك گيت ) B( يگيت اصل: دو گيت دارد ،)A(اهرم انتخاب . كند يمخودكار انتخاب 

 ). C(دستي 

 

  



 

 

 
297 

 

 

اهرم انتخاب را به گيت هدايت  د،يا داشتهدر حالي كه پدال ترمز را نگاه 
 .كنيد

 اهرم انتخاب را به درون گيت هدايت كنيد
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 !هشدار

به  ”N“يا خالص  كهنگام تعويض اهرم انتخاب از موقعيت پار ههموار •
 .نگاه داريد اديگر پدال ترمز ر يها تيموقع

پدال گاز را  ”N“يا خالص  ”P“هرگز هنگام تعويض اهرم انتخاب از حالت پارك 
 .فشار ندهيد

 
 

 :نكته

اهرم انتخاب را با فشار در هر موقعيت قرار  ،براي جلوگيري از خطا در عملكرد •
همواره موقعيت اهرم انتخاب را با . داده و كمي در آن حالت نگاه داريد

 .موقعيت نشان داده شده بر روي اهرم انتخاب مقايسه نماييد

تا از حركت  شود مياگر پدال ترمز فشرده و نگاه داشته نشود قفل دنده فعال  •
 جلوگيري كند) P(ك اهرم انتخاب از حالت پار

 تعويض شود) P(از موقعيت پارك  تواند ينمهنگامي كه اهرم انتخاب 

به حالتي ديگر در هنگامي كه  ”P“از حالت پارك  تواند ينمهنگامي كه اهرم انتخاب 
قرار دارد تعويض  ”باز“حالت بر روي  چيسوئپدال ترمز فشرده و نگه داشته شده است و 

 .شود ممكن است باطري تخليه شده و يا مكانيزم قفل دنده عيب پيدا كرده باشد

اگر . معاينه نماييد ميتسوبيشي موتورزبالفاصله خودروي خود را توسط عامليت مجاز 

 :اهرم انتخاب را به اينصورت تعويض نماييد ،نياز به حركت دادن خودرو داريد
 .ترمز دستي كامل كشيده شده باشداطمينان حاصل كنيد كه  .1

 .در صورت روشن بودن موتور، آن را خاموش نماييد .2

پوشانده شده است را درون  هتوسط پارچ دو پخ كه نوك آن يگوشت چيپيك  .3
طابق شكل به آرامي حركت دهيد تا پوشش را م. ديا پوشش نمايي) A(شيار 

 جدا نماييد

 

 فشار دهيدپدال ترمز را با پاي راست  .4

 قرار دهيد "ACC"را بر روي حالت  چيسوئ .5

 :توجه

هنگامي كه باطري آن  ،بدون سوئيچبراي خودروهايي با سيستم عملكرد  •
قرار  "ACC"را بر روي حالت  چيسوئتخليه شده است، با كليد اضطراري 

 .دهيد

  



 

 

 
299 

پوشانده است را درون  را آنكه پارچه اي روي نوك ي دوسو گوشت چيپيك  .6
در حالي كه پيچ گوشتي را به . نماييد) B(آزادسازي قفل دنده  ي حفره

 .قرار دهيد” N“فشاريد، اهرم انتخاب را در موقعيت خالص پايين مي

 

 نمايشگر موقعيت اهرم انتخاب

است، موقعيت اهرم انتخاب بر روي  »باز«وضعيت هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي 
 .شود ميصفحه نمايش چند منظوره نشان داده 
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 )يت اصليگ(ي اهرم انتخاب ها تيموقع

 )P(دنده پارك 

 تواند يمموتور  .رديگ يمجلوي حركت خودرو را  ،اين موقعيت با قفل كردن جعبه دنده
 .در اين حالت استارت بخورد

 )R(دنده عقب

 .اين موقعيت حركت به عقب است

 !احتياط
پارك يا عقب تعويض  هرگز هنگامي كه خودرو در حال حركت است به دنده •

 .نكنيد
 

 )N(دنده خالص 

 ”N“اين حالت مشابه موقعيت خالص . شود ميدر اين موقعيت تعويض دنده غير فعال  
هنگامي مورد استفاده قرار بگيرد كه  تواند يمو تنها  باشد يم M/Tجعبه دنده دستي  رد

 .خودرو براي زمان زيادي در حين رانندگي ثابت است، مانند ماندن در ترافيك سنگين

 !هشدار

قرار ندهيد چون  ”N“هرگز اهرم انتخاب را در حين رانندگي در حالت خالص  •
اتفاقي دنده را  طور بهچرا كه ممكن است سپس . خواهد شد حادثهمنجر به 

 .روي پارك يا عقب قرار دهيد و يا ترمز موتور را از دست دهيد
روشن شود نه در حالت  ”P“موتور بايد در وضعيت پارك  ،در مسيرهاي شيب دار •

 ”N“خالص 
براي جلوگيري از چپ شدن خودرو همواره هنگامي كه دنده در حالت خالص  •

“N”  است و يا هنگامي كه تعويض به دنده خالص“N”  پاي خود  رديگ يمانجام
 .را بر روي پدال ترمز نگاه داريد

 
 )D(دنده رانندگي 

 بهجعبه دنده . شود مياين وضعيت براي رانندگي در اكثر شهر ها و بزرگراه ها استفاده 
 .دينما يمخودكار دنده را متناسب با شرايط رانندگي و جاده تنظيم  طور

 !احتياط
جلوگيري از آسيب رساني به جعبه دنده هرگز دنده را در حين حركت  يبرا •

 .دتعويض نكني "D"دنده رانندگي  تحال هب ”R“خودرو از حالت دنده عقب 
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  اسپورتحالت 

با حركت دادن  اسپورتهنگامي كه خودرو ثابت و يا در حال حركت است، انتخاب حالت 
براي . رديپذ يمصورت ) A(به گيت دستي ) D(اهرم انتخاب از حالت دنده رانندگي 

 .انتقال دهيد) B(اهرم انتخاب را به وضعيت گيت اصلي  ،)D(بازگشت به عملكرد 
تعويض نسبت دنده فوراً و تنها با حركت دادن اهرم انتخاب به عقب و  ،اسپورت در حالت

هاي اهرم ،اهرم تعويض دنده پشت فرمانبراي خودروهاي مجهز به  .رديگ يمجلو انجام 
براي تعويض نسبت دنده مورد استفاده قرار  توانند يمدر فرمان  تعويض دنده پشت فرمان

امكان تعويض نسبت دنده در  اسپورتدر مقايسه با جعبه دنده دستي، حالت . بگيرند
 .دهد يمحين فشرده بودن پدال گاز را 

 :توجه

 ديتوان يم ،مجهز استاهرم تعويض دنده پشت فرمان اگر خودروي شما به  •
اهرم تعويض دنده پشت  هنگامي كه اهرم انتخاب در گيت اصلي است نيز با

زير به  يها روشبه  ديتوان يمهمچنين . برويد اسپورتبه حالت  فرمان
 .برويد " D"رانندگي  هعملكرد ناحي

به  بنمايشگر موقعيت اهرم انتخا ،"D"هنگام بازگشت به عملكرد رانندگي 
 . كند يمتغيير  "D "موقعيت
o ثانيه  2براي  ار+) به باال + (جانبي  اهرم تعويض دنده پشت فرمان

 .)هه سمت رانندب( دبه جلو بكشي

o خودرو را متوقف كنيد. 

o  اهرم انتخاب را از موقعيت رانندگي)D ( به گيت دستي)A ( فشار
 .بازگردانيد) B(دوباره به گيت اصلي داده و اهرم انتخاب را 

 

 )به باال+ (

 .رديگ يمتعويض به باال انجام  ،با هر بار عملكرد

 )ه پايينب(-

 .رديگ يمتعويض به پايين انجام  ،با هر بار عملكرد
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 !احتياط
راننده  رديگ ينمخودكار انجام  طور بهباال  ي دندهتعويض به  اسپورتدر حالت  •

سرعت موتور  داشتن نگاهبه باال را مطابق شرايط غالب مسير و  يها ضيتعوبايد 
 .زير ناحيه قرمز انجام دهد

مداوم  طور به ،اهرم تعويض دنده پشت فرماناهرم انتخاب و  ي وستهيپعملكرد  •
 .دهد يمرا انجام  ها دندهعمل تعويض 

سمت  يها پدال، از اهرم تعويض دنده پشت فرمانبراي خودروهاي مجهز به  •
انجام اين عمل موجب تعويض . همزمان استفاده نكنيد طور بهراست و چپ 

 .خواهد شد هنسبت دنده هاي ناخواست
 

 :توجه

براي . انتخاب شود تواند يمنسبت دنده به جلو  6 ا، تنهاسپورتدر حالت  •
 ”P“يا پارك  ”R“دنده عقب و پارك خودرو، اهرم انتخاب را بر روي عقب 

 .قرار دهيد

براي داشتن كارايي خوب، ممكن است جعبه دنده از تعويض دنده به باال  •
خاص قرار  يها سرعتدر » به باال+ «وضعيت  رهنگامي كه اهرم انتخاب د

همچنين براي جلوگيري از درجا كار كردن . جلوگيري به عمل آورد رديگ يم
ده حركت اهرم به دن زجعبه دنده ممكن است ا ،باالي موتور يها سرعتدر 

در  رود يم» تعويض به پايين -« تهنگامي كه اهرم به وضعي نهاي پايي
در چنين صورتي صداي بوق . خاص خودرو جلوگيري كند يها سرعت
گرفت تعويض دنده به پايين صورت نخواهد دادن اينكه براي نشان يهشدار

 .شنيده خواهد شد

تعويض به  ابد،ي يمهنگامي كه سرعت خودرو كاهش  ،اسپورتدر حالت  •
 به ،شود ميهنگامي كه خودرو متوقف . رديگ يمخودكار انجام  طور بهپايين 

 .شود ميخودكار وضعيت دنده يك انتخاب  طور
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 اسپورتنمايشگر حالت 

فعلي بر روي نمايشگر چند منظوره نشان داده  ي شدهوضعيت انتخاب  ،اسپورتدر حالت 
 .شود مي

 

 دهد يمرخ  CVT ي دنده جعبه درهنگامي كه مشكلي 

 

در نمايشگر چند منظوره  شنماي صفحهبر روي  و يا   اگر عالمت هشدار 
 .نشان داده شود ممكن است عيبي در سيستم وجود داشته باشد
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 !احتياط

و  رخ دهد عالمت هشدار CVT ي دندهجعبه اگر عيبي در حين رانندگي در  •

 . بر روي صفحه نمايش در نمايشگر چند منظوره نشان داده خواهد شد يا 
 :در اين صورت از دستور زير پيروي كنيد 

 }شود مينشان داده   هنگامي كه عالمت هشدار{ 
كنترل موتور ممكن است براي . بيش از حد گرم شده است  CVT روغن گيربكس

باعث كاهش دور موتور و فعال شده باشد، و   CVTروغن گيربكسكاهش دماي 
 :در اين حالت يكي از كارهاي زير را انجام دهيد. سرعت خودرو شده باشد

o سرعت خودرو را كاهش دهيد. 
o  خودرو را در مكاني امن متوقف كنيد، اهرم انتخاب را بر روي موقعيت پارك"P" 

 ي ازهاجقرار داده و درب محفظه موتور را در حالي كه موتور روشن است باز كنيد تا 
 .خنك شدن به آن بدهيد

ديگر نمايش داده  پس از مدتي اطمينان حاصل كنيد كه نشانگر هشدار 
اگر . به رانندگي ادامه داد توان يمدر صورت نمايش داده نشدن هشدار . شود مين

پيشنهاد  شود ميپي در پي نمايش داده  طور بهنمايشگر هشدار باقي مانده و 
 .معاينه فني نماييد كه خودروي خود را ميكن يم

 }شود ميداده  ننشا هنگامي كه نمايشگر هشدار{
اتفاق افتاده  CVT ي دندهجعبه ممكن است حاكي از اين باشد كه امري غير عادي در 

كه خودرو خود  شود ميپيشنهاد . است كه دستگاه ايمني خودرو را فعال كرده است
 .را بالفاصله معاينه فني نماييد

 CVT ي دندهجعبه عملكرد 

 !احتياط
كامل پدال ترمز را  طور بهبا موتور روشن و خودروي ثابت  تقبل از انتخاب وضعي •

 .خودرو جلوگيري كنيد ي ناخواستهتا از حركت  فشار دهيد
 خصوصاًعمل كند خودرو حركت خواهد كرد،  CVT ي دندهجعبه به محض اينكه  •

در دورهاي باالي درجا و يا در حالي كه تهويه  ،سرعت موتور باال باشد ههنگامي ك
 .، ترمز تنها هنگامي بايد رها شود كه قصد حركت داريدكند يممطبوع كار 

 فشار دهيدهمواره پدال ترمز را با پاي راست  •
استفاده از پاي چپ براي ترمز گرفتن در شرايط اضطراري باعث كاهش سرعت  •

 .شود ميواكنش 
به  »پارك«هرگز هنگام تعويض از وضعيت  ،ري ناگهانيبراي جلوگيري از شتاب گي •

 .به موتور سرعت ندهيد” N“خالص 
اعمال فشار به پدال گاز هنگامي كه پاي ديگر بر روي پدال ترمز است كارايي ترمز  •

 .ترمز شود يها لنتو ممكن است موجب فرسودگي  دهد ميرا كاهش 
 .شرايط رانندگي استفاده كنيداز اهرم انتخاب در وضعيت مناسب دنده و مطابق با  •
 اسپورتيا حالت ) D( »رانندگي«هرگز در سرپاييني در حالي كه اهرم انتخاب روي  •

قرار  ”R“اهرم انتخاب را در وضعيت دنده عقب  ،است و نيز در حركت رو به جلو
 .ندهيد

سفت شدن پدال ترمز و فرمان ممكن است  ودر غير اينصورت خاموش شدن موتور  •
 .شود ادثهحمنجر به 
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 !احتياط
هرگز در حالي كه پدال ترمز فشرده شده است و خودرو متوقف است دور موتور  •

 .را افزايش ندهيد
 .آسيب برساند CVT ي دندهجعبه ممكن است به  كار نيا

همچنين هنگامي كه پدال سرعت فشرده است و پدال ترمز نگاه داشته شده 
 ي اندازهدور موتور نبايد به  ،است ”D“است و اهرم انتخاب روي موقعيت رانندگي 

انجام  ”N“با اهرم انتخاب روي حالت خالص  هوقتي باال باشد كه اعمال مشاب
  .شوند يم

  

 تعويض دندهسرعت 

. فشار دهيدپدال گاز را تا انتها  ”D“براي دستيابي به سرعت بيشتر در موقعيت رانندگي 
 .آورد يمخودكار دنده را پايين  طور به CVT ي دندهجعبه 

 :توجه

، هنگامي كه پدال گاز تا انتها فشرده شده است، تعويض دنده به اسپورتدر حالت  •
 .دهد ينمپايين رخ 

 
 پاييني سر/رانندگي در سر بااليي 

 

 رانندگي در سر بااليي •

حتي هنگامي  كند يمجلوگيري  ها ييسرباالغير ضروري دنده در  رفتن باالجعبه دنده از 
 .شدن رانندگي را در پي خواهد شد تر روانكه  ،كه پدال گاز رها شده باشد

 رانندگي در سرپاييني  •

تا به  كند يمتعويض  رت دنده سنگينخودكار به  طور بهجعبه دنده  ،با توجه به شرايط 
اين امر نياز به استفاده از ترمز را كاهش  .دترمز موتور قدرتمند تري دست پيدا كن

 .دهد يم
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 حالت انتظار
تواند در حالي هنگام ماندن پشت چراغ قرمز خودرو ميكوتاه مانند بازه هاي زماني براي 

براي مدت . كه در دنده است با فشردن پدال ترمز در جاي خود ثابت بماند
خودرو را توسط ترمز ثابت  كه يدرحال ،انتظار با موتور روشن تر يطوالن يها زمان
را فعال  ترمز دستيقرار دهيد و  ”N“، اهرم انتخاب را بر روي خالص ديا داشتهنگاه 

 .نماييد
 

 !احتياط
فعال است در مسير شيب دار با  CVT ي دندهجعبه هرگز خودرو را هنگامي كه  •

پدال سرعت ثابت نگاه نداريد و همواره از ترمز دستي يا ترمز عادي استفاده 
 .نماييد

 
 پارك كردن

را به طور كامل ترمز دستي متوقف نماييد،  كامل را آنابتدا  دو خوربراي پارك كردن 
 .دقرار دهي ”P“كشيده و سپس اهرم انتخاب را بر روي حالت پارك 

اگر قصد ترك كردن خودرو را داريد همواره موتور را خاموش كرده و سوييچ را با خود 
 .ببريد

 :توجه
، اطمينان ”P“در مسير شيب دار قبل از قرار دادن اهرم انتخاب بر روي حالت پارك  •

قبل از كشيدن  ااگر اهرم انتخاب ر. دستي كشيده شده است حاصل كنيد كه ترمز
ممكن است خارج كردن اهرم انتخاب  ،پارك قرار دهيد تترمز دستي بر روي وضعي

نياز  ديكن يمبعد كه رانندگي  ي دفعههنگامي كه  و ؛دشوار باشد ”P“از حالت پارك 
 ”P“اهرم انتخاب به حالت پارك  ننيروي بيشتري براي حركت داد يريبارگبه 

 . داشته باشيد

 كند ينمتغيير سرعتي ايجاد  CVT ي دندهجعبه هنگامي كه 

در هنگام رانندگي تغييري در سرعت ايجاد نكند و يا خودروي شما سرعت  ،گيربكساگر 
ممكن است موردي غير عادي در  ،كافي براي باال رفتن از يك سربااليي را نداشته باشد

پيشنهاد . دنده رخ داده باشد كه باعث فعال شدن دستگاه ايمني شده استجعبه 
 .كه خودروي خود را در اسرع وقت مورد بازديد قرار دهيد دشو مي
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 )اسپورت ي دندهجعبه ( SSTكالچ دوقلوي 
كنترل تجمعي موتور و جعبه دنده  طجعبه دنده اي است كه توس SSTكالچ دوقلوي 

نرم و خودكار و بهينه سازي مصرف سوخت و  ي دندهقادر به دستيابي به تعويض 
 . سرعت، مشابه تعويض دستي است

 .انتخاب شوند تا براي شرايط رانندگي مناسب باشند توانند يمبعالوه دو حالت كنترل 
به بسياري از شرايط رانندگي  ندتوا يمدستي  ي دندهجعبه دنده خودكار به همراه جعبه 

 .پاسخ دهد
 P-66صفحه  SSTحالت كنترل كالچ دوقلوي 

 68-4صفحه  جعبه دنده دستي 

  اهرم تعويض دندهعملكرد 

بسته به موقعيت اهرم . ”R“دنده عقب  1دنده به جلو دارد و  SST 6كالچ دوقلوي 
خودكار انتخاب  طور به ها دندهيك از  هر گازسرعت خودرو و موقعيت پدال  ،تعويض

 .شوند يم
) C( يو گيت تعويض دست) B(گيت تعويض اصلي  ،گيت دارد 2) A(اهرم تعويض دنده 

. 
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هنگامي كه پدال ترمز فشرده است كشيده شود تا  دباي) D( هدند ي حلقه
 اهرم تعويض دنده حركت كند

 .كندبايد كشيده شود تا اهرم تعويض دنده حركت ) D(دنده  ي حلقه

 .نيازي نيست كشيده شود تا اهرم تعويض دنده حركت كند) D(دنده  ي حلقه

 !هشدار

 طور به دامكان دار ،اگر همواره هنگام تعويض دنده حلقه را به باال بكشيد •

دقت  .ديا دنده پارك قرار دهي” R“اتفاقي اهرم را در حالت دنده عقب 

 ،نشان داده شده است كه با عالمت  ييها ضيتعوكنيد كه هنگام انجام 
 . نكشيد حلقه را به باال

همواره پدال ترمز را در هنگام تعويض اهرم دنده از دنده پارك و خالص  •
“N”  فشار دهيدديگر  يها تيموقعبه. 

به دنده  ”N“هرگز پاي خود را هنگام تعويض از دنده هاي پارك و خالص 
 .ندهيد فشار گازبر پدال  رهاي ديگ
 

 

 :توجه

تا  كند يماگر پدال ترمز فشرده و نگاه داشته نشود، دستگاه قفل دنده عمل  •
 .از حركت اهرم دنده به موقعيت پارك جلوگيري نمايد

پس از حركت دادن اهرم تعويض بالفاصله پدال گاز را فشار ندهيد چرا كه  •
 .ممكن است براي عمل تعويض به دنده انتخابي مقداري زمان ببرد

پايين باشد، زمان مورد نياز براي تعويض  SSTكالچ دوقلوي  روغناگر دماي  •
 .خواهد بود تر يطوالنبه دنده دلخواه 
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 نمايشگر موقعيت اهرم تعويض دنده

قرار دارد موقعيت اهرم تعويض دنده  ”ON“هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي وضعيت 
 .شود ميبر روي نمايشگر چند منظوره نشان داده 

 

شماره  كند، يمحركت  »يرانندگ«هنگامي كه خودرو با اهرم دنده بر روي حالت  ،بعالوه
 .شود ميدنده به جلو نشان داده 
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موقعيت اهرم تعويض دنده چشمك ميزند و صداي  هنگامي كه نمايشگر 

 شود ميبوق هشدار شنيده 

موقعيت اهرم  اگر نمايشگر  ،"R"با قرار داشتن اهرم تعويض دنده در موقعيت  
به خوبي با هم  ها دندهتعويض دنده چشمك زده و صداي بوق هشدار شنيده شود، 

 :براي اصالح اين حالت موارد زير بايد انجام شوند. شوند ينمدرگير 

و اهرم تعويض دنده را روي موقعيت  فشار دهيدپدال ترمز را با پاي راست  .1
 .قرار دهيد "N"خالص 

قرار دهيد و  ”R“اره بر روي موقعيت دنده عقب اهرم تعويض دنده را دوب .2
 زند ينممطمئن شويد كه نمايشگر موقعيت اهرم تعويض دنده ديگر چشمك 

 .شود مينو صداي بوق هشدار نيز شنيده 

چشمك ميزند و صداي بوق هشدار  هموقعيت اهرم تعويض دند شگرينما اگر .3
 .را تكرار كنيد 2و  1مراحل  شود مينيز شنيده 

 !هشدار

موقعيت  خودرو هنگامي كه نمايشگر  ي ناخواستهبراي جلوگيري از حركت  •
، پدال ترمز شود مياهرم تعويض دنده چشمك ميزند و صداي بوق هشدار شنيده 

 .فشار ندهيدبا پاي راست نگاه داشته و پدال گاز را  ار
 

 شود ميناگر نمايشگر موقعيت اهرم تعويض دنده ديگر نمايش داده 

 .وجود داشته باشد SSTممكن است عيبي در كالچ دوقلوي  

در . رديگ يمدستگاه ايمني عمل كرده و جلوي حركت خودرو را  داگر اين اتفاق رخ دا
 .نتيجه موارد زير را انجام دهيد

 .خودرو را در مكاني ايمن پارك كرده و موتور را خاموش نماييد .1

 موتور را دوباره روشن كنيد .2

قعيت اهرم تعويض دنده نمايش داده شد و پس از انجام مراحل باال اگر نمايشگر مو
 .خودرو حركت نكرد، عيبي در سيستم وجود ندارد

اگر نمايشگر موقعيت اهرم تعويض دنده نشان داده نشد و خودرو نيز قادر به حركت نبود 
 ي نهيمعابروز كرد، خودروي خود را در اسرع وقت به  يدرپ يپو يا اگر اين مشكل 

 .در آوريد ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز 
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 )يت تعويض دستيگ(اهرم تعويض دنده  يها تيموقع

 "P"پارك 

در  تواند يمموتور . كند يماين موقعيت جهت جلوگيري از حركت خودرو تعويض را قفل 
 .اين وضعيت استارت بخورد

 "R"عقب 

 .اين حالت براي حركت به عقب است 

 !هشدار

رگز هنگامي كه خودرو در حركت است ه ،از صدمه به جعبه دندهبراي جلوگيري  •
 .قرار ندهيد ”R“و يا عقب  ”P“دنده را روي حالت پارك 

 

 "N"خالص 

 ”N“اين حالت مشابه موقعيت خالص . در عدم درگيري هستند ها دندهدر اين وضعيت 
است، و تنها بايد هنگامي كه خودرو براي مدت زمان  M/Tجعبه دنده دستي در 

مانند حالت ماندن در ترافيك . مورد استفاده قرار گيرد تطوالني در حين رانندگي ثاب
 .سنگين

 

 !هشدار

قرار  ”N“هرگز اهرم تعويض دنده را در هنگام رانندگي بر روي حالت خالص  •
 ”P“يا پارك  ”R“اتفاقي دنده بر روي عقب  طور بهاز آنجا كه ممكن است . ندهيد

شديد منجر  حادثه ايقرار بگيرد و يا ترمز موتور غير فعال شود ممكن است به 
 .شود

اگر چه موتور . روشن شود ”P“در مسير شيب دار موتور بايد در وضعيت پارك  •
نيز هنگامي كه پدال ترمز فشرده شده است  ”N“در وضعيت خالص  تواند يم

روشن  ”N“د، ولي براي افزايش ايمني، موتور را در وضعيت خالص روشن شو
 .نكنيد

سرو كار داريد، براي كاهش خطر از  ”N“با دنده خالص  ههمواره هنگامي ك •
 .دست دادن كنترل، پاي راست خود را بر روي پدال ترمز نگاه داريد
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  "D"رانندگي 

جعبه دنده به طور خودكار نسبت . شود مياين وضعيت براي رانندگي عادي استفاده 
 .دينما يممناسب براي سرعت و شتاب مورد نظر شما را انتخاب  ي دنده

 .شود ميخودكار هنگام نياز بر حسب شرايط جاده اعمال  طور بهترمز موتور 

 !احتياط
براي جلوگيري از آسيب به جعبه دنده هرگز دنده را در حين حركت خودرو دنده  •

 .تغيير ندهيد "D"به موقعيت رانندگي  "R") بعق(را از وضعيت 
 

 :توجه

 يخودرو يها سرعتتعويض به دنده باال در  ،هنگامي كه موتور سرد است •
 .دهد يمباالتري نسبت به حالتي كه موتور گرم است رخ 

 ي نشانهو  شود مياين كنترل براي سرعت دادن به گرم شدن موتور اعمال 
رانندگي شود تعويض به  يبعد از اينكه با خودرو مقدار. عيب نخواهد بود

 .موتور عادي انجام خواهد شد يها سرعتدنده باال در 

 SSTحالت كنترل كالچ دوقلوي 

 .حالت كنترلي مناسب با شرايط رانندگي را از دو نوع زير انتخاب نماييد 

حالت كنترل كالچ 
 SSTدوقلوي 

 

 مشخصات

كنترل حالت ( عادي
هنگامي كه موتور 

 )خورد مياستارت 

حالت كنترلي براي رانندگي عادي در جاده هاي 
 . و مشابه آن ،محلي

موتور پايين براي  يها سرعتنرم در  ي دندهتعويض 
رانندگي مقرون به صرفه با كيفيت خوب سواري 

 شود ميارائه 
حالت كنترلي براي رانندگي در جاده هاي  اسپورت

كوهستاني، جاده هاي سربااليي و سرپاييني، 
سرعت باال با شيب سرپاييني طوالني كه  يها اتوبان

 .تترمز موتور ضروري اس آن در
تعويض دنده در  ،»عادي«در مقايسه با حالت 

. رديگ يمانجام  تر عيسرموتور باالتر و  يها سرعت
، هنگامي كه تر عيسرپايين  ي ندهدبعالوه تعويض به 

 شود ميفشرده  تر عيسرپدال سرعت براي شتابگيري 
 .و يا هنگامي كه ترمزها فعالند، ممكن خواهد بود
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 :توجه
كه موتور در  ييها مكانو يا در  ههنگام رانندگي در مسيرهاي مدار بست •

 SST، دماي مايع كالچ دوقلوي كند ميحداكثر سرعت و بار سنگين حركت 
 .تمايل به باال رفتن خواهد داشت

در  در اين شرايط، اگر دما بيش از حد باال رود، عالمت هشدار 
چند منظوره براي هشدار به راننده ظاهر  شگرينمااعالن در  ي صفحه

 .شود مي

صفحه  »مايشگر هشدارن«ظاهر شود، به قسمت  اگر نمايشگر هشدار 
 .مراجعه كرده و اقدامات مناسب را انجام دهيد 4-74

هم در رماني كه عملكرد  تواند يم SSTدوقلوي  كالچحالت كنترلي  •
انتخاب شده است و هم هنگامي كه تعويض دستي انتخاب  "D" ي محدوده

 .شده است انتخاب شود
انتخاب شود، تعويض  »اسپورت«اگر هنگامي كه موتور سرد است حالت  •

مختلفي نسبت به هنگام گرم بودن موتور صورت  يها سرعتده به باال در دن
 .رديگ يم

 ي نشانهو  باشد يماين عملكرد سيستم كنترل براي گرم كردن سريع موتور 
 .باشد ينمعيب 

براي نرم بودن » عادي«مثل جاده هاي برفي، حالت  ،براي جاده هاي لغزنده •
 .گردد يمپايين موتور پيشنهاد  يها سرعتجعبه دنده، تعويض دنده در 

 SSTكليد حالت كنترلي كالچ دوقلوي 
كنترلي كالچ  حالت ديكلاست، از  ”ON“هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي وضعيت 

 .براي تغيير حالت كنترلي استفاده نماييد) SST )Aدوقلوي 

 

 »عادي«خودكار بر روي حالت  طور به، حالت كنترل خورد ميهنگامي كه موتور استارت 
 .از روش زير براي تغيير حالت كنترلي استفاده نماييد. رديگ يمقرار 

 »اسپورت«به حالت  »عادي«براي تغيير حالت از حالت 

هنگامي كه خودرو در حال توقف يا حالت رانندگي است، سوييچ حالت كنترل كالچ  
 .فشار دهيدرا به جلو  SSTدوقلوي 

 »عادي«به حالت  »اسپورت«براي تغيير حالت از حالت 

هنگامي كه خودرو در حال توقف يا حالت رانندگي است، سوييچ حالت كنترل كالچ 
 .فشار دهيدرا به عقب  SSTدوقلوي 
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 :توجه

پس از انتخاب وضعيت كنترلي  SSTحالت كنترلي كالچ دوقلوي  چيسوئاگر  •
فشار داده شود، كاربرد جلوگيري از عملكرد خطا اعمال شده و  مداوم طور به

 .شود ميتنظيم  »اديع«خودكار بر روي حالت  طور بهحالت كنترلي 

تمايل به انتخاب حالت كنترلي داريد، سوئيچ استارت را به حالت  دوباره اگر
"ACC"  و يا"LOCK" سپس . اندازي كنيدبازگردانيد و موتور را بازراه

 .فشار دهيدرا  SSTحالت كنترلي كالچ دوقلوي  چيسوئ

 SSTنمايشگر حالت كنترلي كالچ دوقلوي 

 ي شدهحالت كنترلي انتخاب  ،است” ON“هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي وضعيت 
 .شود ميفعلي بر روي نمايشگر چند منظوره نمايش داده 

 

 تعويض دستي

 طور به تواند يمتعويض  ،)B(تعويض  يها پداليا ) A( ي دندهبا استفاده از اهرم تعويض 
 .دستي انجام شود

 
 . انجام بگيرد تواند يمتعويض دنده حتي هنگامي كه پدال گاز فشرده شده است 

رانندگي لذت ببرد، مانند حركت  اسپورتتا از حالت  دهد يماين امر به راننده اجازه 

تند، با پايين بردن دنده براي كاهش سرعت درست قبل از وارد شدن  يها چيپسريع در 
 .به پيچ
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 !احتياط
در حالي كه خودرو در حين  ديكن يمهنگامي كه به طور دستي دنده را تعويض  •

رانندگي است، وضعيت تعويض صحيح را براي كنترل سرعت موتور انتخاب كنيد 
 .تا نشانگر سرعت موتور وارد ناحيه قرمز نشود

. خودرو شود نمنجر به سر خورد تواند يمترمز ناگهاني موتور و شتابگيري سريع  •
 .دنده نماييدبا توجه به شرايط جاده و سرعت خودرو اقدام به كاهش 

را  ها دندهجعبه دنده،  ،تعويض راست و چپ همزمان اعمال شوند يها پدالاگر  •
 .تعويض نخواهد كرد

 
 :توجه

 انتخاب شوند توانند يم 6تا  1تنها دنده هاي به جلوي  •

 ”P“يا پارك  ”R“، اهرم تعويض دنده را بر روي عقب ”P“يا پارك  ”R“براي دنده عقب 
 .قرار دهيد

 بطوردر حين تعويض دستي، در هنگام كاهش سرعت، تعويض دنده به پايين  •
پايين به  هو تعويض دنده قبل از توقف خودرو به دند ،انجام خواهد گرفت خودكار

 .شود ميانجام  1دنده 

استفاده شوند، تعويض دنده  يدرپ يپتعويض  يها پدالاگر اهرم تعويض دنده و يا  •
 .شود ميپي در پي اعمال  طور بهنيز 

تعويض اعمال  پدالبراي اطمينان از كارايي رانندگي، حتي اگر اهرم تعويض يا  •
 ،بعالوه. شود، تعويض دنده به باال بسته به سرعت خودرو ممكن است رخ ندهد

صداي بوق هشدار و تعويض  ،بيش از حد سرعت موتور نجهت جلوگيري از باال رفت

سرعت خودرو ممكن است رخ ندهد حتي اگر اهرم تعويض بسته به  سنگينبه دنده 
 .تعويض اعمال شود پدالدنده يا 

هنگام رانندگي بصورت تهاجمي با دور موتور باال، افزايش و كاهش سرعت  •
ممكن است زمان  روغنبدليل افزايش دماي  SSTناگهاني، كالچ دوقلوي 

 .بيشتري را براي تعويض دنده نياز داشته باشد
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 با استفاده از اهرم تعويض دندهتعويض 

 انتخاب تعويض دستي 

يا در حال رانندگي است، اهرم تعويض  تدر حالي كه خودرو متوقف اس
در گيت تعويض اصلي به سمت صندلي  "D") رانندگي(دنده را از موقعيت 

 .انتخاب شود هراننده بكشيد تا تعويض دستي دند

 

 تعويض دنده به باال و پايين

دنده به باال  1 ها دنده، شود ميهرزماني كه اهرم تعويض دنده به عقب كشيده  
 .شوند يمتعويض 
دنده به پايين  1، شود ميهر گاه اهرم تعويض دنده به جلو فشار داده  ،به عالوه
 .شوند يمتعويض 

 
 :توجه

دستي، با استفاده از اهرم تعويض دنده، تعويض  ي دندهپس از انتخاب تعويض  •
 .انجام بگيرند توانند يمتعويض نيز  يها پدالبه باال و پايين توسط  ها دنده
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 "D"بازگشت به عملكرد محدوده 

تا به عملكرد محدوده  فشار دهيد وجل سرنشيناهرم تعويض دنده را به سمت صندلي 
"D" بازگرديد. 

 

 :توجه

 )رانندگي(هنگامي كه اهرم تعويض دنده از گيت تعويض دستي به موقعيت  •
“D”  ممكن است سيستم، دنده اي بجز آنچه در حالت كند ميحركت ،

دستي انتخاب شده است را بسته به سرعت خودرو و شرايط رانندگي انتخاب 
 .نمايد

 انتخاب تعويض بصورت دستي

هنگامي كه خودرو ثابت و يا در حال رانندگي است، با اهرم تعويض دنده در موقعيت  
به سمت  ها پدالتوسط كشيدن يكي از  يدست ي دندهحالت تعويض  ،"D") رانندگي(

 .انتخاب شود تواند يم نخودتا
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 )دنده سبك( تعويض دنده به باال

 .شود مي، يك دنده به باال تعويض شود ميكشيده ) ه باالب(+ تعويض  پدالهر گاه 

 

 )دنده سنگين( تعويض دنده به پايين

 .شود مي، يك دنده به پايين تعويض شود ميكشيده ) ه پايينب( -تعويض  پدالهر گاه 

 

 :توجه

تعويض، تعويض  يها پدالپس از انتخاب حالت تعويض دستي با استفاده از  •
 .دنده به باال و پايين توسط اهرم تعويض دنده نيز امكان پذير خواهد بود

  



 

 

 
319 

 "D"بازگشت به عملكرد محدوده 

ه ب(+ تعويض پدالقرار دارد،  "D") رانندگي(موقعيت هنگامي كه اهرم تعويض دنده در 
 "D" ي محدودهثانيه يا بيشتر به سمت خود بكشيد تا به عملكرد  2را براي ) باال

 .بازگرديد

 

 :توجه

هنگامي كه اهرم تعويض  ضتعوي يها پدالدستي توسط  ي دندهاگر تعويض  •
باشد، تعويض دنده است، انتخاب شده  "D" )يانندگر( تدنده بر روي موقعي

 "D" ي محدودهخودكار به عملكرد  طور به دقبل از اينكه خودرو متوقف شو
 .گردد يمباز 

 "D" ي محدودههنگامي كه تعويض دنده از تعويض دستي به عملكرد  •
طور  هممكن است دنده بسته به شرايط رانندگي و سرعت خودرو ب ،بازگشت

انتخاب شده در حالت دستي  ي دندهاز  تر نييپاخودكار به دنده اي باالتر يا 
 .برود

تعويض انتخاب شده باشند،  يها پدالبا استفاده از  ياگر حالت تعويض دست •
به  "D") رانندگي(با حركت دادن اهرم تعويض دنده از موقعيت  توان يم

عملكرد  سرنشينسمت صندلي راننده و سپس دوباره به سمت صندلي 
 .انتخاب نمود ار "D"محدوده 
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 نمايشگر تعويض دستي

فعلي بر روي نمايشگر چند منظوره  ي شدهانتخاب  ي دندهدر تعويض بصورت دستي، 
 .شود مينمايش داده 

 

 نمايشگر هشدار

 

اعالن در  ي صفحهبر روي نمايشگر هشدار  ايهنگامي كه نمايشگر هشدار 
اقدامات زير را انجام . شود مينمايشگر چند منظوره در هنگام رانندگي نمايش داده 

 .دهيد
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 شود مينشان داده  هنگامي كه نمايشگر هشدار 

 .باال رفته است SSTكالچ دوقلوي  روغندر اينحالت دماي 

 :يكي از اقدامات زير را انجام دهيد ،اگر اين وضعيت رخ دهد

 .سرعت خودرو را كاهش دهيد •

روي موقعيت خودرو را در مكاني امن متوقف كنيد، اهرم تعويض را بر  •
قرار دهيد و سپس با موتور روشن، درب محفظه موتور را باز  "P") پارك(

 .نماييد تا موتور خنك شود

 .محو شده است پس از مدتي، چك كنيد كه عالمت هشدار 

اگر عالمت باقي ماند و يا پي . عادي راند طور به توان يماگر عالمت محو شد، خودرو را 

 .بازديد نماييد ميتسوبيشي موتورزتوسط عامليت مجاز در پي ظاهر شد، خودرو را 

 !احتياط

نشان داده شد، مثل موقعي كه خودرو عليرغم فشرده  اگر عالمت هشدار  •
، خودرو ممكن است قادر به عملكرد عادي خود رديگ ينمشدن پدال گاز سرعت 

 . نباشد
 .در حين رانندگي به محيط اطراف خود توجه كنيد ،براي امنيت

 
 

 :توجه

مداوم حركت كند و يا به شكل  طور بهاگر خودرو در مسير هاي شيب دار  •

 .مورد استفاده قرار گيرد ممكن است لرزش داشته باشد اسپورتحالت 

براي هشدار به راننده براي افزايش دماي مايع كالچ دوقلوي  ها لرزشاين 
SST باشد ينمنشان از عيب  و باشد؛ يم. 

عالمت  ي مشاهدهاگر چنين اتفاقي رخ داد، اقدامات گفته شده هنگام 

از خودرو به  توان يم ،اگر لرزش متوقف شد. را انجام دهيد هشدار 
 .شكل عادي استفاده نمود
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 شود مينمايش داده  اگر خودرو در حالي كه عالمت هشدار 

 رانده شود

نمايش داده شد به  »كنيد رعت را كمس«و   اگر پس از اينكه عالمت هشدار 
كنترل  ،رو به افزايش برود SSTكالچ دوقلوي  روغنرانندگي ادامه داده شود، و دماي 

حفاظت تعويض دنده ممكن است عمل كرده و موجب عملكردي مشابه حالتي كه در آن 
 .است شود "N") خالص(اهرم تعويض دنده در حالت 

 )موقت قادر به راندن خودرو نخواهيد بود طور بهدر چنين حالتي، (

 :در چنين صورتي، يكي از اقدامات زير را انجام دهيد

 پدال ترمز را فشرده و خودرو را در محلي امن متوقف كنيد .1

قرار دهيد و سپس درب ) پارك(اهرم تعويض دنده را بر روي موقعيت  .2
 .محفظه موتور را با موتور روشن باز كنيد تا موتور خنك شود

پس از مدتي، چك كنيد كه عالمت هشدار محو شده باشد، و سپس در  .3
 .صورتي كه عالمت محو شد، موتور را خاموش كنيد

عادي رانندگي  طور به توان يماگر موتور توانست دو باره راه اندازي شود،  .4
 .نمود

پي در پي ظاهر شد، خودرو را توسط عامليت  طور بهاگر نمايشگر هشدار باقي ماند و 

 .بازديد نماييد ميتسوبيشي موتورزاز مج

 شود ميظاهر  هنگامي كه عالمت هشدار

و يا در مدول كنترل الكترونيك موتور، يك دستگاه   SSTيدوقلوعلت عيب در كالچ هب
 .شود ميفعال  SSTايمني در كالچ دوقلوي 

 .در اين صورت، اقدامات زير را انجام دهيد

 موتور را خاموش نماييدخودرو را در محلي امن متوقف و  .1

 موتور را راه اندازي مجدد كنيد .2

 . وجود ندارد يا يعادهيچ شرايط غير  ،محو شد اگر عالمت هشدار 

حال، اگر عالمت هشدار باقي ماند و يا پي در پي ظاهر شد، خودرو را توسط با اين

 .بازديد كنيد ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز 

 !احتياط

نشان داده شد، مثل مواقعي كه عليرغم فشردن پدال  اگر عالمت هشدار  •
خودرو ممكن است قادر به كار  رديگ ينمگاز، خودرو هنگام طي مسير سرعت 

 .عادي نباشد
 .براي اطمينان، هنگام رانندگي به محيط اطراف خود دقت داشته باشيد
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 !احتياط
فشار  كاملقبل از انتخاب موقعيت با موتور روشن و خودروي ثابت، پدال ترمز را  •

 .تا از حركت خودرو جلوگيري كنيد دهيد
در گير شود، حركت خواهد كرد، ترمز  SSTخودرو به محض اينكه كالچ دوقلوي 

 .حركت هستيد رها شود ي آمادهتنها بايد هنگامي كه 
 .فشار دهيد همواره پدال ترمز را با پاي راست •

 .در موارد اضطراري خواهد شد ريتأخاستفاده از پاي چپ باعث 
پدال گاز هنگامي كه پاي ديگر بر روي ترمز است باعث كاهش كارايي  يريبارگ •

 .شود ميشده و موجب فرسودگي ترمز  زترم
از اهرم تعويض دنده در موقعيت صحيح و مطابق با شرايط رانندگي استفاده  •

 .دكني
و يا  "D") رانندگي(اهرم تعويض دنده بر روي  كه يدرحالهرگز در سرپاييني 

همچنين با اهرم دنده  ).دسر نخوري(تعويض دستي است به عقب حركت نكنيد 
 ).سر نخوريد( دبه سمت عقب در سرازيري حركت نكني ”R“بر روي عقب 

ده كه پدال ترمز و فرمان ايجاد ش نممكن است موتور خاموش شده و سفت شد
 .شود حادثهمنجر به 

 

 

 !احتياط
 .در حالي كه پدال ترمز فشرده شده و خودرو ثابت است دور موتور را باال نبريد •

 .رساند يمآسيب  SSTباعث شتاب ناگهاني شده و به كالچ دوقلوي  كار نيا
و اهرم تعويض دنده بر  ديا فشردههمچنين هنگامي كه پدال گاز و پدال ترمز را 

زماني كه  ي اندازهاست، دور موتور ممكن است به  "D") رانندگي(روي موقعيت 
 .است باال نرود) ”N“خالص (اهرم بر روي وضعيت 

 
 

 سرعت عبور

فشار پدال گاز را تا انتها  "D") رانندگي(براي دستيابي به سرعت بيشتر در موقعيت 
 .آورد يمخودكار دنده را پايين  طور به SSTكالچ دوقلوي  .دهيد

 :توجه

هنگامي كه پدال گاز تا  سنگيندستي، تعويض به دنده  ي دندهدر تعويض  •
 .شود مينانتها فشرده شده است انجام 
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 رانندگي در سربااليي

با تعويض به دنده باالتر نگاه  تواند ينماگر كامپيوتر تشخيص دهد كه سرعت فعلي 
 .باال تعويض نخواهد كرد ي دندهبه  SSTداشته شود، كالچ دوقلوي 

اگر هنگام باال رفتن از سطح سربااليي، گلويي را آزاد كنيد  ،خودرو تر نرمبراي كارايي 
اين امر عادي است چون . باال تعويض نكند ي دندهممكن است به  SSTكالچ دوقلوي 

مسير  ي قلهپس از رسيدن به . رديگ يمدنده را  رفتن باالكامپيوتر به طور موقت جلوي 
 .شيب دار، كاربري عادي تعويض بازيابي خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 !احتياط
 ها ييسرباالاز تمايل خودرو براي خزيدن به جلو براي حركت در سرعت كم در  •

 .خودداري كنيد
 .رخ دهد حادثهتعويض دنده ممكن است آسيب ببيند و به موجب شرايط زير 

o  كالچ دوقلوي  روغندمايSST  و موجب آسيب رسيدن به جعبه دنده  رود يمباال
 .شود مي

o  به جلو  نپايين توسط تمايل خودرو براي خزيد يها سرعتدر  دائمًااگر خودرو

بر روي   و يا نشانگر هشدار  كند ميودرو شروع به لرزش خ ،رانده شود
 روغنتا افزايش دماي  شود مينمايشگر چند منظوره نمايش داده  ناعال ي صفحه

كالچ  روغنبعد از آن اگر دماي . را به راننده هشدار دهد SSTكالچ دوقلوي 
 .باالتر رفت كنترل حفاظت تعويض عمل خواهد كرد  SSTدوقلوي 

ناگهاني معكوس حركت كند از آنجا كه  طور بهدر اينصورت خودرو ممكن است 
 . خواهد شد حادثه و منجر به شود ميتنظيم  ”N“دنده بر روي خالص 

نشان داده شود و يا كنترل حفاظت تعويض فعال شد به  اگر نشانگر هشدار 

مراجعه  75-4 ي صفحهدر  »شود ميظاهر  هنگامي كه نشانگر هشدار «
 .كنيد
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 رانندگي در سرپاييني

 ي دندهخودكار  طور بههنگام طي مسير در سرپاييني تند، كامپيوتر ممكن است 
و نياز به  كند يماين كاركرد به عمل ترمز موتور كمك . را انتخاب نمايد تر سنگين

 .دهد مياستفاده از ترمزهاي عادي را كاهش 

 

 انتظار

در  تواند يممانند ماندن پشت چراغ قرمز، اهرم تعويض دنده  ،براي بازه هاي زماني كوتاه 
 .ه داشته شودموقعيت خود قرار داشته باشد و خودرو با ترمز سرويس ثابت نگا

) خالص(با موتور روشن، اهرم تعويض دنده را بر روي موقعيت  تر يطوالن يها زمانبراي 
"N"  ترمز ديا داشتهخودرو را توسط ترمز سرويس ثابت نگاه  كه يدرحالقرار دهيد و ،

 دستي را بكشيد

 

 !احتياط
خودروي خود را در مسير شيب دار سر بااليي توسط فشردن پدال سرعت  •

 .نگاه نداريد فبجاي ترمز، متوق
 :زير رخ دهد علل به حادثهجعبه دنده ممكن است آسيب ببيند و 

o  كالچ دوقلوي  روغندمايSST  و جعبه دنده آسيب  رود يمباال
 .نديب يم

o  اگر خودرو در مسير شيب دار سر بااليي توسط فشردن پدال سرعت
شروع به لرزش كرده و يا  ونگاه داشته شود، خودر فبجاي ترمز، متوق

بر روي صفحه نمايش در نمايشگر چند منظوره   نشانگر هشدار 
 SSTكالچ دوقلوي  روغنافزايش دماي  هتا نسبت ب شود مينشان داده 

 .به راننده هشدار دهد
كنترل  دباز هم افزايش ياب SSTكالچ دوقلوي  روغنپس از آن، اگر دماي 

 .حفاظت تعويض بكار خواهد افتاد
ناگهاني معكوس شود  طور بهدر اينصورت، حركت خودرو ممكن است 

قرار گرفته است و  ”N“چرا كه اهرم تعويض دنده روي موقعيت خالص 
 . خواهد شد حادثهمنجر به 

ظاهر شد و يا كنترل حفاظت تعويض عمل كرد، به  اگر نشانگر هشدار 

 .مراجعه شود 75-4صفحه  »شود ميظاهر نگامي كه نشانگر هشدار ه«
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 پارك كردن

 كاملترمز دستي را  ،كامل متوقف كنيد طور به را آنبراي پارك كردن خودرو، ابتدا 
 .قرار دهيد ”P“بكشيد و سپس اهرم تعويض دنده را بر روي وضعيت پارك 

 همراهاگر قصد ترك كردن خودرو را داريد، همواره موتور را خاموش نماييد و كليد را به 
 .ببريد

 :توجه

قبل از اينكه اهرم تعويض را در موقعيت پارك قرار دهيد،  ،شيب دار ردر مسي •
تعويض دنده را  اهرم اگر .تاطمينان حاصل كنيد كه ترمزدستي كشيده شده اس
ممكن است  ،قرار دهيد ”P“قبل از كشيدن ترمز دستي بر روي حالت پارك 

 يريبارگدر دفعه بعد دشوار باشد و نياز به  ”P“خارج كردن اهرم از حالت پارك 
 .باشد ”P“نيروي زياد براي حركت دادن اهرم تعويض از حالت پارك 

 چه عملي انجام دهيم SSTدر صورت رخدادن موارد زير براي كالچ دوقلوي 
يا در مدول كنترلي الكترونيك موتور وجود داشته باشد،  SSTاگر عيبي در كالچ دوقلوي 

 : دهد ميرخ  احتماًالارد زير يكي از مو
 باشد ينمقادر به تعويض دنده  SSTكالچ دوقلوي  •
 حركت كند تواند ينمخودرو  •
 پايين است SSTشتاب كالچ دوقلوي  •
 خودرو قادر به خزش نيست •
 زياد است »شوك تعويض« •
 شود ميباالي موتور انجام  يها سرعتتعويض دنده در  •
 پاسخ آهسته است •

 .اعمال زير را انجام دهيد ،موارد رخ داداگر هر يك از اين 

 شود ميظاهر  هنگامي كه نشانگر هشدار 
 .بابا است SSTكالچ دوقلوي  روغندماي 

 .انجام دهيد امراجعه كنيد و اقدامات مناسب ر 74-4 ي صفحهدر  »نمايشگر هشدار«به 
 و يا چشمك ميزند شود ميهنگامي كه چراغ هشدار بازديد موتور روشن 

 .است عيبي در مدول كنترلي الكترونيك موتور وجود داشته باشدممكن 
مراجعه و اقدامات مناسب را انجام  59-3 ي صفحهدر  »راغ هشدار بازديد موتورچ«به 

 .دهيد
 شود مينهنگامي كه نشانگر موقعيت اهرم تعويض دنده نمايش داده 

فعال  SSTعيب احتمالي در كالچ دوقلوي  علت به SSTدستگاه ايمني در كالچ دوقلوي 
 ي صفحهدر  »گر نشانگر موقعيت اهرم تعويض دنده نمايش داده نشودا«به . شده است

 .مراجعه كرده و اقدامات مناسب را انجام دهيد 4-64
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يا هيچ پيام هشداري بر  شود مينشان داده   هنگامي كه نشانگر هشدار 

 .شود مينروي نمايشگر چند منظوره ظاهر 

 SSTعيب احتمالي در كالچ دوقلوي  علت به SSTدستگاه ايمني بر روي كالچ دوقلوي 
 .و يا مدول كنترلي الكترونيك فعال شده است

 :اقدامات زير را انجام دهيد
 .خودروي خود را در محلي ايمن پارك كرده و موتور را خاموش نماييد .1

 .موتور را راه اندازي مجدد كنيد .2

عادي حركت كرده و سرعت گرفت عيبي در آن  طور بهاگر پس از انجام اقدامات، خودرو 
 .وجود ندارد

 طور بهعادي حركت نكرده و سرعت نگرفت و يا مشكل  طور بهاگر خودرو  حال، نيابا 

در اسرع  ميتسوبيشي موتورزخودرو را توسط عامليت مجاز  ،مشاهده شد يدرپ يپ

 .وقت بازديد نماييد

 !اطاحتي
باالست، سرعت درجا كاركردن  SSTكالچ دوقلوي  روغنهنگامي كه دماي  •

باال بوده و يا خودرو تمايل كمي به خيزش خواهد  ،موتور هنگام توقف
 . داشت

باز هم باالتر رفت نشانگر  SSTكالچ دوقلوي  روغنپس از آن اگر دماي 

 .ظاهر خواهد شد هشدار 

ACD ) لفعاسيستم ديفرانسيلي مركزي ( 
سيستمي است كه كارايي شتاب و پايداري روبه جلو را با تنظيم عمل  ،ACDسيستم 

 .بخشد يممحدودسازي ديفرانسيلي و توزيع نيرو محركه ديفرانسيل مركزي بهبود 

 !احتياط
از اعمال  تواند ينمهم  ACDحتي . تكيه نكنيد ACDبيش از حد بر سيستم  •

اين سيستم مانند هر . قوانين فيزيك بر روي خودروي شما جلوگيري نمايد
اصطكاك ميان زمين و  تواند ينمخود را دارد و  يها تيمحدود ،سيستم ديگري

رانندگي بي  لذا د؛چرخ و كنترل خودروي شما را در تمامي شرايط حفظ نماي
ننده است كه در رانندگي را ي عهدهشود و بر  حوادثيمنجر به  تواند يمدقت 

 .تجاده و شرايط محيطي اس ،منظور شرايط ترافيكي. دقت نمايد
نوع و  ،كه يك اندازه ديكن يماستفاده  ييها كيالستاطمينان حاصل كنيد كه از  •

چرخ  4در  شان يفرسودگمشخصي داشته و هيچ تفاوتي در ميزان  ي سازنده
قادر به عملكرد صحيح نخواهد  ACDدر غير اين صورت سيستم . وجود ندارد

 .بود
 

 :توجه

اگر در هنگام حركت خودرو اهرم ترمز دستي كشيده شده باشد، ديفرانسيل  •
مركزي طراحي شده است كه به شرايط حالت آزاد تعويض كند كه در آن به 

 .دهد يم نراحت قفل شد هچرخ عقب اجاز
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 ACDمود كنترل 

 .شرايط رانندگي انتخاب نماييد نوع زير متناسب با 3مود كنترل را از 

 عملكرد ACDمود كنترلي 
TRAMAC ددر شرايط عادي از اين حالت استفاده كني. 

براي جاده هاي آسفالت از اين حالت 
 استفاده نماييد

GRAVEL  هنگام رانندگي در جاده هاي لغزنده مانند
جاده هاي خيس و سنگريزه اي از اين 

 .حالت استفاده نماييد
SNOW  هنگام رانندگي در جاده هاي لغزنده مانند

 .جاده هاي برفي از اين حالت استفاده كنيد

 فشار دهيدرا  AWCقرار دارد، كليد  »باز«وضعيت هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي 
 .تا حالت كنترلي را تغيير دهيد

: شود مي، حالت كنترلي به اين ترتيب تعويض شود ميهر بار كه كليد مربوطه فشرده 
"TARMAC" "GRAVEL""SNOW""TARMAC".  

 

 :توجه

 .تغيير كند تواند يمحالت كنترلي در حالتي كه خودرو در حال حركت است  •

الت كنترلي انتخاب شده در حافظه باقي ح ،در صورت خاموش بودن موتور •
 .ماند يم

اگر باطري ترمينال جدا شده باشد، حالت كنترلي ذخيره شده در  حال نيابا 
تنظيم  "TARMAC"حافظه پاك خواهد شد و حالت كنترلي به حالت 

 .شود مي
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 ACDنمايشگر حالت كنترلي 

 
 .انتخاب شده است "TARMAC"حالت : مثال

 .شود ميچند منظوره نشان داده  رحالت كنترلي انتخاب شده بر روي نمايشگ 
، حالت انتخاب شده بر روي كند يمبه عالوه هنگامي كه حالت كنترلي تغيير 

 .شود ميصفحه نمايش وقفه اي در نمايشگر چند منظوره صفحه اعالن نشان داده 
و  شود مينمايشگر حالت كنترل بر روي صفحه اعالن براي چند ثانيه نمايش داده 

 .گردد يمسپس به صفحه اوليه باز 

 

 !احتياط
 .در شرايط رانندگي تهاجمي چشمك خواهد زد ACDنمايشگر حالت كنترل  •

موقت به  طور به  ACDبراي محافظت از دستگاه   ACDدر اين زمان، كنترل 
نخواهد  ريتأثبر روي رانندگي عادي  مسئله نيا، كه ديآ يمحالت تعليق در 

 .گذاشت
  ACDپس از اينكه خودرو براي مدتي رانده شد، اگر نمايشگر حالت كنترل 

 .دوباره شروع به فعاليت خواهد نمود ACDكنترل  ،روشن باقي ماند
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 ACDنمايشگر هشدار 

بر روي صفحه نمايش در  عالمت هشدار  ،وجود دارد مهنگامي كه عيبي در سيست
 . نمايشگر چند منظوره نشان داده خواهد شد

 .شود ميدر همان زمان محو ) A(در بخش  ACDنمايشگر حالت كنترل  ،بعالوه

 

 

 !احتياط
 .سيستم ممكن است درست كار نكند •

 . خودروي خود را در محلي امن پارك كنيد و موتور را خاموش نماييد

اگر . محو شده باشد موتور را راه اندازي مجدد كرده و چك كنيد كه نشانگر 

اگر . موجود ندارد يا يعادهيچ شرايط غير . محو شود  عالمت هشدار 

پي در پي نمايش داده شود، الزم نيست  طور بهمحو نشده و  عالمت هشدار 
خود را معاينه فني  كه خودروي ميكن يممتوقف كنيد، اما پيشنهاد  فورًاخودرو را 

 .نماييد
 

 :توجه

افزايش يابد  AWCكنترل  روغناگر دماي محيط پايين بيايد و لزجت  •
 .شود مينشان داده  هشدارعالمت 

موقت به حالت تعليق در ميايد ولي بر  طور به ACDدر اين حالت، كنترل 
پس از اينكه خودرو براي مدتي رانده شد، . گذارد ينم يريتأثرانندگي عادي 

و يا افزايش دماي محيط  AWCكنترل  روغناگر موتور پس از گرم شدن 
 ACDراه اندازي مجدد شد، اگر نشانگر هشدار محو شده باشد كنترل 

 . دوباره فعال خواهد شد
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 چرخ محركه دائمي 4
چرخ رانده  4ب به هر با توزيع ثابت و مناس ردائمي توسط قدرت موتو 4WDخودروهاي 

 .شوند يم

اصطكاك  هبلك دهد يماين كار نه تنها كاركرد در جاده هاي خشك و خيس را ارتقا 
خيس و برفي و هنگام حركت بر روي  ،بيشتري را هنگام رانندگي در جاده هاي لغزنده

 .دهد ميزمين گلي به دست 

، و براي رانندگي اند نشدهالبته براي حركت در خارج جاده طراحي  خودروهااين 

مناسب  شود ميباال  يها كرنشبا پستي بلندي زياد كه باعث  يها نيزمدر 

دائمي بايد تنها براي شرايطي مشابه با آنچه كه براي  4WDخودروهاي  .نيستند

 .بكار گرفته شوند ،جلو راننده مناسب هستند يها چرخخودروهاي عادي 

 چرخ محركه 4نكاتي در مورد رانندگي با خودروهاي با 

  ها چرخو  ها كيالست

چرخ اعمال شود، كارايي رانندگي خودرو  4به هر  تواند يمآنجا كه گشتاور رانش  زا 
به  ها كيالستتوسط شرايط  شود ميچرخ راننده بكار گرفته  4هنگامي كه در حالت 

 .رديگ يمقرار  ريتأث تحتشدت 

 .بسيار دقت نماييد ها كيالستبه 

و  ها چرخ«به . نصب كنيد ها چرخمشخصي را بر روي  يها كيالستتنها  •
 . مراجعه كنيد 17-9 صفحه در »ها كيالست

در . اطمينان حاصل كنيد ها كيالستو  ها چرخاز يكسان بودن اندازه و نوع  •
را  ها آنتاي  4، هر ها چرخ يا ها كيالستصورت نياز به تعويض هر يك از 

 .تعويض نماييد

جلو و عقب  يها چرخقبل از اينكه ميزان تفاوت در ميزان فرسودگي ميان  •
 .چرخانده شوند ها كيالستكليه  دقابل تشخيص باشد باي
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انتظار  توان ينموجود داشته باشد  ها كيالستدر صورتي كه تفاوتي در ميزان فرسودگي 
 .  25-8 ي هصفحدر  »ها كيالسترخش چ«رجوع شود به . عملكرد خوب از خودرو داشت

 .بازديد شود ها كيالستمرتباً فشار باد  •

 !احتياط
مشابه استفاده شود كه هيچ  ي سازندهبا اندازه، نوع و  ييها كيالستهمواره از  •

استفاده از . اختالفي در ميزان فرسودگي ميانشان وجود نداشته باشد
متفاوت و يا ميزان فرسودگي متفاوت باعث  هنوع و سازند ،با اندازه ييها كيالست

شده و منجر به آسيب احتمالي به سيستم  ليس يفران يدافزايش دماي روغن 
 .رانش خواهد شد

و ممكن است  رديگ يمبعالوه، سيستم محركه خودرو تحت بار بيش از اندازه قرار 
 .جدي شود يها يخراباز كار افتادگي اجزا و ديگر  ،منجر به نشت روغن

 

 يدك كشي

 
 !احتياط

جلو و يا عقب روي زمين  يها چرخدائمي را در حالي كه  4WDخودروهاي  •
باعث  تواند يماين كار ) . Bو نوع   Aوع ن(مطابق شكل  دهستند يدك نكشي

سيستم رانندگي خودرو شده و يا ممكن است خودرو در حال حمل  هآسيب ب
 .پرش نمايد

در شكل    Dو  Cاز انواع  ،دائمي را داريد 4WDاگر قصد يدك كشي خودروهاي 
 .استفاده نماييد
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 چرخ محركه  4جك زدن براي خودروهاي 

 !هشدار

 .در حالي كه خودرو روي جك است موتور را راه اندازي نكنيد •
 .اندازد يمالستيك روي زمين خواهد چرخيد و خودرو را از روي جك به پايين 

 

 )LSD(لغزش محدود  لديفرانسي

 يها يژگيو .كند يمبراي ديفرانسيل چرخ عقب عمل ) LSD(لغزش محدود  لديفرانسي
 :اند شدهاين سيستم در زير بررسي 

چرخ در يك سمت اجازه دارد با  ها چيپپيشين، در سر  يها ليفرانسيددرست مانند 
 يها ليفرانسيدو  LSD نتفاوت ميا. سرعتي متفاوت با چرخ در سمت ديگر بچرخد

پيشين اين است كه اگر چرخ در يك سمت اصطكاك خود را با جاده از دست دهد، براي 
 .شود ميبهبود وضعيت، گشتاور بيشتري به چرخ در سمت ديگر اعمال 

 توجه
وجود داشته باشد،  ها چرخحتي در صورتي كه اختالفي در ميزان اصطكاك  •

 .ا نخواهد بودكار LSDسيستم  ،بچرخند گرد هرز طور به ها آناگر هر دو 

 !احتياط
عقب روي جك است و ديگري  يها چرخهرگز موتور را در حالتي كه يكي از  •

باعث پرش خودرو به جلو  كار نيا. در تماس با زمين است روشن نكنيد
 .شود مي

تالش مداوم براي خارج كردن خودرو از برف، گل و غيره، هنگام استفاده در  •
 .شود LSDدورهاي باالي موتور ممكن است باعث آسيب رساني به سيستم 

در  لذا گذارد؛ يممنفي  ريتأث  LSDاستفاده از چرخ يدكي فشرده بر سيستم  •
تعويض استاندارد  ي اندازهاولين فرصت چرخ يدكي فشرده را با چرخ با 

 .نماييد
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 ترمز گيري
كه  ميكن يمپيشنهاد . امنيت ضروري هستند نيتأمكليه اجزاي سيستم ترمز براي 

 .سرويس بازديد نماييد ي دفترچهخودروي خود را در فواصل زماني منظم طبق 

 !احتياط
خودداري كنيد و هرگز با  شود مياز عادات رانندگي كه موجب ترمز هاي سنگين  •

مداوم بر روي پدال ترمز فشار  طور بهيعني در حالي كه پايتان را  »نرانيد«ترمز 
 .رانندگي ننماييد دهد يم

 .شود مي ها آناين عمل باعث داغ شدن ترمز و فرسودگي 
 

 

 سيستم ترمزگيري

خودروي شما مجهز به ترمزهاي برقي . شود ميترمز سرويس به دو مدار ترمز تقسيم 
مدارهاي ترمز خراب شد، مدار ديگر قادر به متوقف كردن خودرو اگر يكي از . باشد يم

را از دست دهد، ترمزها  ياگر خودروي شما بنا به داليلي كمك قدرت. خواهد بود
حتي اگر پدال ترمز تا آخرين حد كورس  يدر چنين شرايط. همچنان كار خواهند كرد

از حالت عادي به پايين  تر محكم، پدال ترمز را باز هم بيشتر و دباش شده خود فشرده
 .خودرو را متوقف كرده و سيستم ترمزگيري را تعمير نماييد ،فشار دهيد

 !هشدار

اگر موتور را در . موتور را خاموش نكنيد ،هنگامي كه خودرو در حال حركت است •
براي سيستم ترمزگيري را از دست  تكمك قدر ،حين حركت خاموش نماييد

 .خوبي عمل نخواهند نمودو ترمزها به  ديده يم
 

 نمايشگر هشدار

. تا بروز مشكل در سيستم ترمز گيري را نشان دهد شود ميچراغ هشدار ترمز روشن 
 هرجوع شود ب. شود ميهمچنين يك هشدار بر روي نمايشگر چند منظوره نمايش داده 

 . 61-3 و 57-3 ي صفحهدر  »نمايشگر هشدار ترمز«و  »چراغ هشدار ترمز«

 اند شدههنگامي كه ترمز ها خيس 

پايين بالفاصله بعد از استارت زدن سيستم ترمز را چك  يها سرعتهنگام رانندگي در  
 .را تاييد نماييد ها آنهنگامي كه ترمز ها خيس هستند تا عملكرد نرمال  خصوصًا ،كنيد

بعد از  پر آب و يا وپس از رانندگي در يك باران سنگين، يا عبور از چاله اي بزرگ 
ترمز شكل بگيرد و از ترمز  يها سكيدبر روي  تواند يمشستن خودرو، اليه اي از آب 

در چنين صورتي، با رانندگي آهسته و . گيري درست سيستم ترمز جلوگيري بعمل آورد
 .را خشك نماييد ها آن ،فشردن آرام پدال ترمز
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 رانندگي در سرپاييني

هنگام  تر نييپااستفاده از مزيت ترمز موتور با استفاده از تعويض دنده به دنده هاي 
تند براي جلوگيري از بيش از حد گرم شدن ترمز ها  يرانندگي در مسيرهاي سراشيب

 .بسيار مهم است

 !هشدار

را نزديك پدال ترمز قرار ندهيد و اجازه ندهيد الستيك كف به زير  يا يشهيچ  •
آن سر بخورد، در غير اينصورت ممكن است از فشرده شدن پدال ترمز تا انتهاي 

اطمينان . كورس خود كه در ترمز هاي اضطراري الزم است جلوگيري شود
 طور بهكف بتواند عمل كند و الستيك  هحاصل كنيد كه پدال ترمز همواره آزادان

 .درست و مطمئن در جاي خود قرار گرفته است
 
 بالشتك ترمز

 .ترمز شديد خودداري كنيد يها تيموقعاز  •

كيلومتر اول آب بندي  200متوسط تا  ي استفادهترمز هاي نو بايد براي 
 .شوند

كه هنگامي كه  اند شدهترمز با دستگاه هشدار مجهز  يها سكيد •
جيغ وار  و زيتصدايي  رسند يمترمز به حد فرسودگي خود  يها بالشتك

 .كنند يمتوليد 

 .ترمز را تعويض نماييد يها بالشتكاگر اين صدا را شنيديد فورًا 

 !هشدار

و منجر به  كند يمترمز فرسوده توقف خودرو را دشوار تر  يها بالشتكرانندگي با  •
 .شود مي حادثه

 در شيبشروع به حركت  كمكيسيستم 
تند را با جلوگيري  يها ييسرباالشروع به حركت در  ،شروع به حركت سربااليي كمكي 

نيروي ترمز را هنگامي كه پاي  ،سيستم. سازد يم تر آساناز حركت روبه عقب خودرو 
 . دارد يمثانيه نگاه  2براي  ديده يمخود را از پدال ترمز به پدال گاز حركت 

 !احتياط
براي جلوگيري از  ،شروع به حركت سر بااليي كمكيقابليت  ربيش از حد ب •

در شرايطي خاص، حتي هنگامي كه سيستم  .دحركت به عقب خودرو تكيه نكني
ترمز به مقدار كافي : شروع به حركت سربااليي فعال است، در صورتي كه  كمكي

فشرده نباشد، خودرو بيش از حد بارگيري شده باشد و يا اگر جاده شيب خيلي 
 . شته و يا لغزنده باشد خودرو ممكن است به عقب حركت كندتندي دا

خودرو در جاي  داشتن نگاهشروع به حركت سربااليي براي متوقف  كمكيسيستم  •
 .ثانيه طراحي نشده است 2خود در مسير هاي سربااليي براي بيش از 

هنگام حركت در سر بااليي، هر گز به سيستم فوق بعنوان جايگزيني براي  •
 حادثهدر غير اينصورت ممكن است منجر به . ال ترمز تكيه نكنيدفشردن پد

 .شود
وئيچ س د،يكن يماستفاده  يهنگامي كه از سيستم كمكي شروع به حركت سرباالي •

چرا كه ممكن است سيستم . قرار ندهيد "ACC"و يا  »قفل«استارت را در حالت 
 .منجر شود حادثهغير فعال شده و به 
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 نحوه عملكرد

 كامل متوقف كنيد طور بهخودرو را با استفاده از پدال ترمز  .1

نيروي  شروع به حركت سربااليي كمكيپدال ترمز را رها كرده و سيستم  .2
 .ثانيه اعمال خواهد كرد 2ترمز را هنگام توقف براي 

 طور بهشروع به حركت سربااليي  كمكيو سيستم  فشار دهيدپدال گاز را  .3
 .كند يمو خودرو شروع به حركت  دهد ميش تدريجي نيروي ترمز را كاه

 :توجه

شروع به حركت سربااليي هنگامي كه اين شرايط ارضا شوند  كمكيسيستم  •
 .شود ميفعال 

o موتور روشن باشد . 

هنگامي كه موتور در حال  يشروع به حركت سرباالي كمكيسيستم (
 )استارت است و يا بالفاصله پس از روشن شدن موتور فعال نخواهد شد

o  يا  )كپار(اهرم تعويض دنده در هر موقعيتي بجز وضعيت
 .باشد يم) ”N“خالص (

o  متوقف است و پدال ترمز فشرده شده است كاملخودرو. 

o پدال ترمز آزاد شده است 

شروع به حركت سربااليي در صورتي كه قبل از اينكه پدال  كمكيسيستم  •
 .ترمز آزاد شود پدال گاز فشرده باشد عمل نخواهد كرد

شروع به حركت سربااليي همچنين هنگام عقب رفت در  كمكييستم س •
 .سربااليي عمل خواهد كرد يها بيش

 نمايشگر هشدار

 .شود ميزير روشن  ي دهنده نشان/اگر شرايط غير عادي در سيستم رخ دهد، عالمت 

 ASCنشانگر 

 نمايشگر هشدار 

 
 !احتياط

قادر  يشروع به حركت سرباالي كمكياگر عالمت هشدار نشان داده شود، سيستم  •
 .با دقت شروع به حركت كنيد. به عمل كردن نخواهد بود

موتور را راه اندازي مجدد . خودرو را در محلي امن پارك و موتور را خاموش نماييد •
محو شده باشد، در اين حالت سيستم  دهنده نشان/ كرده و چك كنيد كه نمايشگر

 .شروع به حركت سربااليي دوباره به عملكرد عادلي باز گشته است كمكي
اگر عاليم همچنان نمايش داده شوند و يا پي در پي نشان داده شوند، نياز به 

خودرو نيست ولي خودرو بايد در فرصت مناسب توسط  ي بالفاصلهمتوقف كردن 
 .معاينه شود ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز 
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 توقف اضطراري سيستم راهنماي
هشدار خطر  يها چراغاين دستگاهي است كه احتمال برخوردهاي از عقب را توسط  

سريع و خودكار براي اعالم خطر نزديك شدن خودروها از عقب در ترمزهاي  زن چشمك
، كند يمهنگامي كه سيستم راهنماي توقف اضطراري عمل . دهد ميكاهش  اناگهاني ر

 .زنند يمهمزمان چشمك  طور به داشبوردخطر در  ي دهندههشدار  يها چراغ

 

 !احتياط
نمايش داده شود، ممكن است سيستم راهنماي  ASCو يا هشدار  ABSاگر هشدار  •

 94-4 ي صفحهدر  »ABSچراغ هشدار / مايشگر ن«عمل نكند، به  يتوقف اضطرار
 . مراجعه شود

 .مراجعه شود 101-4در صفحه  »ASCمايشگر هشدار ن«به 
 

 :توجه

 }براي سيستم راهنماي توقف اضطراري  يساز فعالشرايط { •

 .شود ميهنگامي كه شرايط زير ارضا شوند فعال 

o  كيلومتر در ساعت يا بيشتر باشد 55 بًايتقرسرعت خودرو 

o  يك ترمز ناگهاني از  هميزند ك حدس ستميسپدال ترمز فشرده شده است، و
 .بوده است) ABS(ضد قفل  كاهش شتاب خودرو و شرايط عملي سيستم ترمز

 }براي سيستم راهنماي توقف اضطراري  يساز فعالشرايط غير {

 .شود ميسيستم هنگامي كه شرايط زير ارضا شوند غير فعال 

o پدال ترمز رها شده است 

o فالشر هشدار خطر فشرده شده است چيسوئ 

o  سيستم حدس ميزند كه يك ترمز ناگهاني از كاهش شتاب خودرو و شرايط
 .نبوده است) ABS(عملكردي سيستم ترمز ضد قفل 
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 سيستم كمك ترمز
سيستم كمك ترمز دستگاهي است كه به رانندگاني كه قادر به فشردن محكم پدال ترمز 

 يتر بزرگو موجب ايجاد نيروي ترمز  كند يمدر مواقع ترمزهاي اضطراري نيستند كمك 
 .شود مي

ناگهاني فشرده شود، ترمز براي اعمال نيرويي بيشتر از حالت  طور بهاگر پدال ترمز 
 .شود ميعادي اعمال 

 !احتياط
و ظرفيت عملي ترمز طراحي  نسيستم كمك ترمز براي ايجاد نيرويي بيش از توا •

ايمني ميان خود و خودروي جلويي اطمينان حاصل  ي فاصلهاز وجود . نشده است
 . ستم كمك ترمز تكيه نكنيدكنيد و بيش از اندازه به قابليت سي

 

 توجه

هنگامي كه سيستم كمك ترمز در حال كار است، حتي اگر پدال ترمز اندكي رها  •
 .كند يمشده باشد، نيروي عظيمي توليد 

كامل پاي خود را از روي پدال ترمز  طور بهبراي متوقف كردن عملكرد مربوطه، 
 .جدا كنيد

كامل فشرده شده  طور بهسيستم كمك ترمز ممكن است هنگامي كه پدال ترمز  •
 .ناگهاني فشرده نشده باشد عمل خواهد كرد طور بهاست حتي اگر 

ممكن است طوري  ،هنگامي كه سيستم كمك ترمز در حين رانندگي، فعال است •
پدال تنها اندكي و با صداي نويز حركت  ،احساس شود كه پدال ترمز نرم است

 دهند يماين شرايط هنگامي رخ . و فرمان لرزش دارند وخودر ي بدنهو يا  كند يم
و نشان از عيب عمليات  كند يمكه سيستم كمك ترمز به شكل عادي عمل 

 .در اين شرايط، به فشردن پدال ترمز ادامه دهيد. نخواهد بود

 بها در حالت توقف، و هنگامي كه پدال ترمز نويز عمليات ر ممكن است صداي •
اين حالت نشان عيب سيستم . بشنويد شود ميكامل فشرده  طور بهناگهاني يا  طور

 .كند يمعادي عمل  طور بهنيست و سيستم كمك ترمز 
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 )ABS(سيستم ترمز ضد قفل 
به هنگام ترمز گيري جلوگيري  ها چرخاز قفل شدن ) ABS(سيستم ترمز ضد قفل 

 .بخشد يماين امر راندن خودرو و كار با فرمان را تسهيل . كند يم
 نكات رانندگي

حتي اگر خودروي شما . همواره فاصله ايمني با خودروي جلويي را رعايت نماييد •
ترمزي بيشتري را  ي فاصلهبه سيستم ترمز ضد قفل مجهز است، در شرايط زير 

 :رعايت كنيد
o ريزه ايرانندگي روي جاده هاي برفي يا سنگ 
o رانندگي با زنجير چرخ 
o رانندگي بر روي سطوح نا صاف 

 شود ميناگهاني گرفته  طور بهكه ترمز  ييها تيموقععملكرد ترمز ضد قفل به  •
هنگامي كه از  ها چرخاين سيستم ممكن است از قفل شدن . شود مينمحدود 

صفحات استيل راه، نشانگر هاي مسير، يا هر سطح ناصاف ديگر  ،روي درب چاه ها
 .جلوگيري به عمل آورد

هنگامي كه سيستم ضد قفل در حال كار است، ممكن است ضربات روي پدال  •
ممكن است حتي احساسي . خودرو و فرمان را احساس كنيد ي بدنهترمز و لرزش 

 مشابه فشرده شدن مقاومت پدال داشته باشيد
پدال را . پايين فشار دهيد بهشرايطي تنها پدال ترمز را محكم در چنين 

 .شود ميموجب كاهش كارايي ترمز  كه چراتلمبه نزنيد، 
هنگام راندن خودرو بالفاصله پس از روشن نمودن موتور، نويز عملكرد از قسمت  •

اين صدا و عملكرد  .شود ميو شوكي از پدال ترمز احساس  شود ميموتور شنيده 
 ي نشانهو  دهد يمانجام  يبازبين-عادي است كه سيستم ترمز ضد قفل براي خود

 .باشد ينمعيب سيستم 

كيلومتر  10 بًايتقرپس از اينكه خودرو به سرعت  تواند يمسيستم ضد قفل ترمز  •
كيلومتر در ساعت  5هنگامي كه خودرو تا سرعت  و ؛در ساعت رسيد استفاده شود

 .سرعت پيدا كند غير فعال خواهد شدكاهش 

 !احتياط
 يها اطياحترعايت . جلوگيري كند حادثهاز  تواند ينمسيستم ترمز ضد قفل  •

 . شما خواهد بود ي عهدهبر  تو رانندگي با دق يايمن
چرخ از  4اطمينان حاصل كنيد كه هر  ،براي جلوگيري از خرابي سيستم ضد قفل •

 .يك اندازه و يك نوع باشند
. پس از توليد بر روي خودروي خود نصب نكنيد) LSD(ديفرانسيل لغزش محدود  •

 .ممكن است ديگر قادر به عملكرد مناسب نباشد قفل ضدسيستم ترمز 
 

  



 

 

 
340 

 چراغ هشدار ترمز ضد قفل/ نمايشگر

 چراغ هشدار

 

  1نمايشگر هشدار نوع 

 

  2نمايشگر هشدار نوع 

 

 و شود ميروشن  قفل ضداگر عيبي در سيستم وجود داشته باشد، چراغ هشدار ترمز 
 . شود مينمايشگر هشدار بر روي صفحه اعالن در نمايشگر چند منظوره ظاهر 

چراغ هشدار ترمز ضد قفل تنها هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي  ،در شرايط عادي
 .شود ميو چند ثانيه بعد محو  شود مياست روشن  ”ON“وضعيت 

 

 !احتياط
و تنها سيستم  كند نميكه ترمز ضد قفل عمل  دهند يمهر يك از موارد زير نشان  •

 )كند يمعادي عمل  طور بهسيستم ترمز استاندارد . (ترمز استاندار كار خواهد كرد
كه خودروي خود را در اسرع وقت  شود ميپيشنهاد  ،رخ دهد مسئله نيااگر 

 . معاينه نماييد
o  هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي موقعيت“ON”  ،هشدار  يها چراغاست

 .شوند ينمو يا روشن مانده و خاموش  شوند ينمروشن 
o شوند يمهشدار هنگام رانندگي روشن  يها چراغ 
o  شود مينمايشگر هشدار هنگام رانندگي نمايش داده. 
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 هشدار هنگام رانندگي روشن شوند غچرا/ نمايشگر اگر 

 چراغ هشدار ترمز ضد قفل روشن شود/شگرينمااگر تنها 

خودرو را در محلي امن . از ترمز گرفتن سخت و سرعت باالي رانندگي خود داري نماييد
 .پارك نماييد

محو  موتور را راه اندازي مجدد نموده و چك كنيد كه چراغ پس از چند دقيقه رانندگي
 .مشكلي وجود نخواهد داشت ،شده باشد؛ اگر در حين رانندگي خاموش شود

، يا اگر هنگام رانندگي دوباره ظاهر شود مينچراغ هشدار ظاهر / در هر حال، نمايشگر

 .خود را بازديد نماييد يخودرو ميكن يمشوند، پيشنهاد 

 بهنشانگر هشدار ترمز /و نمايشگر  قفل ضدنشانگر هشدار ترمز /اگر نمايشگر

 .همزمان روشن شوند طور

 چراغ هشدار

 
  1نمايشگر هشدار نوع 

 
  2نمايشگر هشدار نوع 

 
كاربرد توزيع نيروي ترمز عادي و ترمز ضد قفل ممكن است عمل نكند، لذا محكم ترمز 

 . گرفتن ممكن است خودرو را نا پايدار نمايد
خودرو را در محلي امن نگاه . اجتناب كنيد رانندگي با سرعت باالاز ترمز گيري سخت و 

 . كه خودرو را بازديد نماييد شود ميداريد و پيشنهاد 
 توجه 

همزمان روشن  طور بهو چراغ هشدار ترمز عادي  قفل ضدچراغ هشدار ترمز  •
نمايشگر چند منظوره  ناعال ي صفحهو نمايشگر هاي هشدار متواليا در  شوند يم

 .شوند يمنمايش داده 

  



 

 

 
342 

 پس از رانندگي در جاده هاي يخ زده

را جدا  ها چرخپس از رانندگي در جاده هاي يخ زده، برف يا يخ باقيمانده بر اطراف 
مجهزند مراقب باشيد كه به حسگر هاي  قفل ضدبراي خودروهايي كه به ترمز . نماييد

 .دموجود در هر چرخ آسيب نرساني يها كابلو يا ) A( ها چرخسرعت 
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 كمكيسيستم فرمان 
اين سيستم نيروي . كند يمهنگام كه موتور روشن است عمل  كمكيسيستم فرمان 

 .دهد ميمورد نياز براي چرخاندن فرمان را كاهش 
مكانيكي  يفرمانبر تهنگامي كه كمك برقي از دست برود قابلي كمكيسيستم فرمان 

اگر كمك برقي بنا به هر دليلي از دست برود، همچنان قادر به فرماندهي به خودرو . دارد
فرمان نياز  چرخاندنخواهيد بود ولي متوجه خواهيد شد كه نيروي بيشتري براي 

ميتسوبيشي عامليت مجاز  طدر اين صورت، خودروي خود را توس. خواهيد داشت

 .معاينه نماييد موتورز

 

 !هشدار

خاموش كردن . موتور را خاموش نكنيد ،هنگامي كه خودرو در حال حركت است •
به  احتماًالموتور ممكن است چرخاندن فرمان خودرو را بسيار دشوار كند و 

 .تصادف منجر شود
 
 *)HPS(هيدروليكي  كمكي سيستم فرمان

 

 !احتياط
باعث  كار نيا. چرخيده در يك سمت رها نكنيد كاملچرخ فرمان را در وضعيت  •

 .هيدروليكي خواهد شد سيستم فرمان كمكيآسيب رسيدن به 
 

 )EPS(برقي  كمكي سيستم فرمان

 

 توجه

راي مثال هنگام ب(تمام كورس چرخ فرمان به يك سمت  يها چرخشدر هنگام  •
كاربري حفاظتي ممكن است فعال شود  ،)تالش براي پارك كردن در محل پارك

اين كاربري . هيدروليكي جلوگيري كند سيستم فرمان كمكيتا از زياد گرم شدن 
 ،براي مدتي ،در اين حالت. به مرور باعث سخت شدن چرخش فرمان خواهد شد

فرمان به حالت  ،هنگامي كه سيستم خنك شد. چرخاندن فرمان را محدود نماييد
 .عادي باز خواهد گشت

اگر هنگامي كه خودرو متوقف است و چراغ جلو روشن است، فرمان را بچرخانيد  •
اين رفتار غير عادي نيست و . جلو خواهد شد يها چراغباعث كم نور شدن 

 .جلو پس از مدتي بازيابي خواهند شد يها چراغ ي هياولروشنايي 
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 نمايشگر هشدار سيستم فرمان برقي

 
  1نوع 

 
  2نوع 

 
كه عيبي در سيستم وجود داشته باشد نمايشگر هشدار در صفحه اعالن در در صورتي 

 .نمايشگر چند منظوره ظاهر خواهد شد
 

 !احتياط
 طاگر نمايشگر هشدار هنگامي كه موتور روشن است ظاهر شد، خودرو را توس •

در اين حالت . در اسرع وقت معاينه كنيد ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز 
 .شود تر سختچرخ فرمان  ممكن است چرخاندن

 

 )ASC(كنترل پايداري فعال 

كنترل كلي سيستم ترمز ضد قفل، كاربري كنترل  ،)ASC(كنترل پايداري فعال  
بر  كاصطكاكي و كاربري كنترل پايداري را جهت كمك به حفظ كنترل خودرو و اصطكا

مربوط به سيستم ترمز ضد قفل،  ي صفحهاين بخش را به همراه  لطفاً. رديگ يمعهده 
 .كاربري كنترل اصطكاكي و كاربري كنترل پايداري مطالعه نماييد

  93-4صفحه  ABS (( سيستم ترمز ضد قفل 
 99-4صفحه  كاربري كنترل اصطكاكي 

  99-4صفحه  كاربري كنترل پايداري 

 !احتياط
نيز   ASCحتي سيستم . تكيه نكنيد ASCبيش از اندازه بر روي قابليت سيستم  •

 .قوانين فيزيك را براي خودروي شما نقض كنيد تواند ينم
اصطكاك و  تواند ينمدارد و  يها تيمحدود، ها ستميساين سيستم مانند ديگر 

رانندگي بي احتياط منجر به . نمايد نيتأمكنترل خودروي شما را در كليه شرايط 
همچنين راننده . خواهد شد و رانند باي با هشياري و دقت رانندگي نمايد حادثه

 .محيطي و شرايط جاده را در نظر بگيرد ،بايد شرايط ترافيكي
چرخ  4و نوع يكسان براي هر  هبا انداز ييها كيالستاطمينان حاصل كنيد كه از  •

به خوبي عمل  ASCدر غير اينصورت ممكن است سيستم . ديينما يماستفاده 
 .نكند

سيستم . ديفرانسيل لغزش محدود را پس از توليد خودرو بر روي آن نصب نكنيد •
ASC ممكن است بعد از آن قادر به عملكرد صحيح نباشد. 
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 :توجه

اين . موتور در مواقع زير ممكن است شنيده شود ي محفظهاز  ديك صداي عملكر •
در همان زمان، ممكن . شود يمشنيده  ASCصدا همزمان با چك كردن عمليات 

اين رفتار  .داست در صورت فشردن پدال ترمز ضربه اي از سمت آن احساس كني
 .باشد ينمعيب سيستم  ي دهنده نشان

o  هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي موقعيت“ON” قرار دارد. 

o  شود ميهنگامي كه خودرو براي مدتي پس از روشن شدن موتور رانده. 

احساس و يا  ودر بدنه خودر ييها لرزشفعال است، ممكن است  ASCهنگامي كه  •
 . صدايي زوزه مانند از قسمت موتور شنيده شود

و نشان از عيب سيستم  باشد يمعملكرد عادي سيستم  ي دهنده نشاناين عاليم 
 .نيست

غير   ASC، سيستم شود ميهنگامي كه چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفل روشن  •
 .فعال است

 كاربري كنترل اصطكاك

 ها چرخكاربري كنترل اصطكاك از چرخش درجاي بيش از حد  ،در سطوح لغزنده
، كه در نتيجه به خودرو براي شروع به حركت از وضعيت متوقف كمك كند يمجلوگيري 

و كارايي فرمان دادن كافي و در هنگامي كه پدال گاز  شهمچنين نيروي ران. كند يم
 .كند يم نيتأم افشرده شده است ر

 !احتياط
 يها كيالستمطمئن شويد كه از  ،هنگام راندن خودرو در جاده هاي برفي يا يخي •

 . ديكن يممتعادل حركت  يها سرعتو يا در  ديكن يمبرف استفاده 
 

 كاربري كنترل پايداري

كاربري كنترل پايداري براي كمك به راننده براي حفظ كنترل خودرو در جاده هاي 
را با كنترل خروجي  كار نيا و كند؛ يمو يا هنگام مانور هاي سريع فرمان كمك  هلغزند

 . دهد ميموتور و كنترل ترمز براي هر چرخ انجام 

 :توجه

كيلومتر بر ساعت يا بيشتر عمل  15 باًيتقر يها سرعتكاربري كنترل پايداري در  •
 .كند يم
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  » ASCاموشي خ«كليد 

 طور به ASCقرار دارد سيستم  ”ON“هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي موقعيت 
 3براي  » ASC اموشيخ« ي دكمهرا با فشردن  مسيست ديتوان يم. شود ميخودكار فعال 

 .نماييد لثانيه يا بيشتر غير فعا

براي . شود ميروشن   ي دهنده نشان/غير فعال است، نمايشگر ASCهنگامي كه 
؛ فشار دهيدرا » ASCخاموشي «لحظه اي كليد  طور به ،ASCدوباره فعال كردن 

 .شود ميخاموش   ي دهنده نشان/نمايشگر

 

 
 !احتياط

بايد هنگامي استفاده شود كه  » ASC اموشيخ« چيسوئبنا به داليل امنيتي،  •
 .خودرو متوقف است

هنگام رانندگي در شرايط عادي اطمينان حاصل  ASCاز روشن بودن سيستم  •
 .كنيد

 :توجه
فشردن پدال گاز ممكن است  ،هنگام خارج كردن خودرو از گل، شن يا برف تازه •

را  ASCموقت  طور به ،در چنين شرايطي. موجب افزايش سرعت موتور نشود
 .بيرون بكشيد تر راحتغير فعال كنيد تا خودرو را  »ASCخاموشي «توسي كليد 

باعث خاموش شدن هر دوي كاربري كنترل  »ASC ياموشخ«استفاده از كليد  •
 .پايداري و كاربري كنترل اصطكاك خواهد شد

، فشار دهيدرا  »ASCاموشي خ«دوباره كليد  ASC ناگر پس از خاموش كرد •
 .را دوباره روشن خواهد نمود ASCفعال شده و » هاربري حفاظتي عملكرد اشتباك«

 ASCخاموشي يا نمايشگر   ASC مايشگر عملكرد ن 

 ASC نمايشگر عملكرد /   ASC  ي دهنده نشان
 در حال عملكرد است چشمك ميزند ASCنمايشگر هنگامي كه /  دهنده نشان

 خاموش ASC نمايشگر/ خاموش   ASC ي دهنده نشان
 خاموشي« چيسوئبا  تخاموش شده اس  ASCهنگامي كه  دهنده نشان/ اين نمايشگر

ASC «  شود ميروشن 
 :توجه

 .كنند يم تبر حسب مدل خودرو تفاو تركيب موارد نشان داده شده در باال •
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 !احتياط

كه  كند، يمعمل  ASC، زند يمچشمك  نمايشگر / دهنده نشانهنگامي كه  •
خودروي شما شروع به سر  يها چرخاين است كه جاده لغزنده بوده و يا  ي نشانه

اگر چنين اتفاقي افتاد، آهسته تر و با شتاب كمتري حركت . اند نمودهخوردن 
 .نماييد

لغزنده  ي جادهاگر دماي سيستم ترمز گيري به جهت ترمزگيري مداوم در سطح  •

براي جلوگيري از . چشمك خواهد زد نمايشگر / دهنده نشان ،رو به افزايش بود
به حالت  عي به طور موقزياد گرم شدن سيستم ترمزي، كاربري كنترل اصطكاك

 .ديآ يمتعليق در 
قرار  ريتأث تحتكنترل موتور كاربري كنترل اصطكاك و عملكرد عادي ترمز  •

 يدماهنگامي كه . خودروي خود را در مكاني امن پارك نماييد. نخواهد گرفت

خاموش خواهد شد و  نمايشگر /  دهنده نشانسيستم ترمزگيري پايين آمد، 
 .اكي دوباره فعال خواهد شدكاربري كنترل اصطك

 
 توجه

نشان داده  شود ميممكن است هنگامي كه موتور روشن  نمايشگر / دهنده نشان •
لحظه اي هنگامي كه موتور روشن  طور بهكه ولتاژ باطري  دهد مينشان  و ؛شود
اين امر، در صورتي كه بالفاصله عالمت هشدار محو شود، . ديآ يم ن، پاييشود مي

 . عيب سيستم نخواهد بود ي دهنده نشان

، قابليت گيرايي اند شدهيدكي بر روي خودرو سوار  ي فشرده يها كيالستهنگامي كه  •
نمايشگر /دهنده نشانو باعث افزايش احتمال چشمك زدن  ديآ يم تر نييپاالستيك 

 .شود مي 

 ASCنمايشگر هشدار  •
 .شود ميشگر روشن نماي/  دهنده نشاناگر شرايط غير عادي در سيستم مشاهده شد، 

 ASC ي دهنده نشان  

 ASCخاموشي نمايشگر / خاموش   ASC ي دهنده نشان 
 1نمايشگر هشدار نوع 

 
 2نمايشگر هشدار نوع 

 
 :توجه

 .كند يمتركيب موارد نشان داده شده بر روي نمايشگر بر حسب مدل خودرو تغيير  •
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 !احتياط
 سيستم ممكن است عيب پيدا نمايد •

موتور را راه . خودرو را در محلي مناسب پارك كرده و موتور را خاموش نماييد
اگر . محو شده باشند دهنده نشان/ اندازي مجدد كرده و چك كنيد كه نمايشگر 

اگر محو نشده و يا پي در پي . وجود ندارد يا يعادهيچ شرايط غير  اند شدهمحو 
ولي پيشنهاد  ،ه متوقف كنيدالزم نيست تا خودرو را بالفاصل شوند يمظاهر 

 .كه خودرو را معاينه نماييد شود مي
 

 

 يدك كشي

 !احتياط
عقب  يها چرخبا جدا كردن  طهنگام يدك كشي خودرو تنها با دو چرخ جلو يا فق •

قرار دادن سوئيچ . قرار ندهيد” ON“از زمين، سوئيچ استارت را بر روي وضعيت 
شود كه منجر به  ASCباعث فعال شدن  تواند يم ”ON“بر روي وضعيت  تاستار
 . خواهد شد حادثهوقوع 

توجه شود كه روش يدك كشي مناسب به نوع جعبه دنده، و تنظيمات رانندگي 
 .ددار وخودر

 .مراجعه شود 38-6در صفحه  »دك كشيي«براي جزئيات به 
 

 كروز كنترل 
 و كند؛ يميك سيستم كنترل سرعت خودكار است كه سرعت را تنظيم  لكروز كنتر

 .كيلومتر بر ساعت فعال شود 200تا  40حدود  يها سرعتدر  تواند يم

 !احتياط
حالت كروز  ،در يك سرعت تنظيم شده رانندگي كنيد ديخواه يمهنگامي كه  •

 .كنترل را براي امنيت خاموش كنيد
 تماندن در يك سرع ي اجازهاز كروز كنترل هنگامي كه شرايط رانندگي به شما  •

يا در  دمانند هنگامي كه در ترافيك سنگين هستي. استفاده نكنيد دهند ينمرا 
لغزنده و يا در جاده با شيب تند سر  ،خيس ،برفي زده، خي ،جاده هاي بادخيز

 .ديكن يمپاييني رانندگي 
اهرم تعويض دنده را در حالتي كه در  M/Tجعبه دنده دستي در خودروهاي با  •

 "N"در موقعيت  ديكن يمسرعت تنظيم شده بدون فشردن پدال كالچ رانندگي 
موتور با سرعت بسيار باال خواهد رفت و ممكن است به آن  .دقرار ندهي) خالص(

 .آسيب برسد
 

 :توجه

سربااليي و سرپاييني تنظيم كروز كنترل قادر نخواهد بود سرعت را در مسيرهاي  •
 .و نگاه دارد نمايد

از پدال گاز براي  ديتوان يم. سرعت شما ممكن است در سر بااليي كاهش يابد •
 .ماندن در سرعت تنظيم شده استفاده نماييد
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در اين . سرعت شما ممكن است در سرپاييني از سرعت تنظيم شده بيشتر شود •
در نتيجه سرعت  .دبا ترمزگيري به سرعت تنظيم شده برسي ديتوان يمحالت 

 .تنظيم شده رانندگي غير فعال خواهد شد

 

 كليد هاي كروز كنترل

 

 
A-  وشن و خاموشر«كليد« 

 براي خاموش و روشن كردن كروز كنترل

B-  كليد" COAST SET" 

 براي كاهش سرعت تنظيم شده و تنظيم سرعت دلخواه

C-  كليد"ACC RES" 

 افزايش سرعت تنظيم شده و بازگشت به سرعت اصليبراي 

D-  غول«كليد« 

 براي غير فعال نمودن سرعت رانندگي تنظيم شده
 

 :توجه

گر دو ا. فشار دهيدرا به درستي  ها چيسوئكروز كنترل،  يها چييسوهنگام فشردن  •
همزمان فشرده شوند، رانندگي در سرعت  طور بهاز كروز كنترل يا بيشتر  چيسوئ

 خودكار غير فعال شود طور بهتنظيم شده 
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 فعال سازي

خاموش « چيسوئقرار دارد،  ”ON“در حالي كه سوئيچ استارت بر موقعيت  .1
 " ي دهنده نشانچراغ . تا كروز كنترل روشن شود فشار دهيدرا ) A( »روشن

CRUISE"  شود ميداشبورد روشن  ي صفحهدر . 

 

 
 توجه

است كروز كنترل  "ACC"يا  »قفل«اگر هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي وضعيت  •
روشن  ديكن يمروشن باشد، اين حالت به طور خودكار دفعه بعدي كه موتور را روشن 

 .خواهد بود

 .اگر ولتاژ باطري كافي نباشد، اطالعات حافظه براي كروز كنترل ممكن است پاك شود •

 ،ممكن است هنگام روشن نمودن موتور "CRUISE " دهنده نشاندر نتيجه، چراغ 
 .روشن نشود

تا كروز  فشار دهيدديگر  بار كيرا  »روشن و خاموش« چيسوئاگر چنين اتفاقي رخ داد، 
 .كنترل روشن شود
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 »عادي«در حالت  SSTحالت كنترلي كالچ دوقلوي  كه ديشومطمئن  .2
 ) SSTر خودروهاي با كالچ دوقلوي د(تنظيم شده است 

 66-4 ي صفحهدر  »SSTالت كنترل كالچ دوقلوي ح«رجوع شود به 
 

 :توجه

بر روي  SSTهنگامي كه حالت كنترل كالچ دوقلوي  تواند ينم CRUISEسرعت  •

 .تنظيم است فعال شود »سپورتا«حالت 

 
 " چيسوئسرعت را كم و زياد نماييد، سپس  ،براي رسيدن به سرعت دلخواه .3

COAST SET" )B ( ي دهنده نشانرا هنگامي كه چراغ " CRUISE" 
سپس دستگاه سرعت دلخواه را حفظ . روشن است فشار داده و رها كنيد

 .خواهد نمود
 

 

 :توجه

سرعت خودرو تنظيم خواهد  شود ميرها  "COAST SET " چيسوئهنگامي كه  •
 .شد
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 افزايش سرعت تنظيم شده 

 دو را ه براي افزايش سرعت تنظيم شده وجود دارد 
 

  "ACC RES " چيسوئ

را فشرده و نگاه ) ACC RES" )C " چيسوئهنگامي كه در سرعت تنظيم شده هستيد،  
 .تدريجي افزايش خواهد يافت طور بهو سرعت شما سپس  دداري

جديد  CRUISEسرعت . را رها كنيد چيسوئهنگامي كه به سرعت دلخواه رسيديد، 
 .تتنظيم شده اس

 

ثانيه فشرده  1را براي كمتر از  " ACC RES" چيسوئدر مقادير كم،  تبراي افزايش سرع
 .و رها كنيد
كيلومتر در  1,6 باًيتقر، خودروي شما ديفشار يمرا  "ACC RES " چيسوئهر بار كه 

 .رود يم تر عيسرساعت 

 پدال سرعت

از پدال سرعت براي دستيابي به سرعت دلخواه  ،هنگام رانندگي در سرعت تنظيم شده
تا سرعت  فشار دهيدرا ) COAST SET"  )B " چيسوئخود استفاده نموده و سپس 

CRUISE دلخواه تنظيم شود. 
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 كاهش سرعت تنظيم شده 

 . دو راه براي كاهش سرعت تنظيم شده وجود دارد
 

  "COAST SET " چيسوئ

را در هنگام رانندگي در سرعت تنظيم شده فشرده و ) COAST SET"  )B " چيسوئ 
هنگامي كه به سرعت دلخواه دست پيدا . ابدي يمنگاه داريد، سرعت شما به مرور كاهش 

 .جديد تنظيم شده است CRUISEسرعت . را رها كنيد چيسوئ ،كرديد

 

نيه را براي كمتر از يك ثا " COAST SET " چيسوئ ،در مقادير كم تبراي كاهش سرع
 . فشرده و رها كنيد

 1,6، خودروي شما به مقدار حدود ديفشار يمرا  "COAST SET " چيسوئ ههر بار ك
 .كند يمكيلومتر در ساعت كاهش سرعت پيدا 

 

 پدال ترمز

هنگام رانندگي در سرعت تنظيم شده، از پدال ترمز استفاده نماييد، كه حالت كروز  
 بهرا فشرده و ) COAST SET" )B " چيسوئ، سپس كند يمكنترل را از عملكرد خارج 

 .تنظيم شود CRUISE هآني رها نماييد تا سرعت جديد دلخوا طور
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 كاهش يا افزايش موقتي سرعت

 

 افزايش موقتي سرعت 

، به سرعت ديكن يمهنگامي كه پدال را رها . فشار دهيدعادي  طور بهپدال سرعت را  
 .تنظيم شده باز خواهيد گشت

 
 

 :توجه

ممكن است غير فعال شده  متنظي سرعت دردر برخي شرايط رانندگي، رانندگي  •
مراجعه نموده  104-4 ي صفحهدر  »يساز فعال«اگر چنين اتفاقي افتاد به . باشد

 .و روش گفته شده را تكرار نماييد

 كاهش موقتي سرعت

براي بازگشت به سرعت تنظيم قبلي، . فشار دهيدبراي كاهش سرعت پدال ترمز را 
 .فشار دهيدرا )  ACC RES "  )C " چيسوئ
 .مراجعه كنيد 110-4 ي صفحهدر  »ازيابي سرعت تنظيمب«به 
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 غيرفعالسازي

 :بصورت زير غير فعال شود تواند يمرانندگي در سرعت تنظيم شده 
حالت كروز كنترل خاموش خواهد ( فشار دهيدرا ) A(» روشن/ اموشخ« چيسوئ •

 )دش

 فشار دهيدرا ) D( »غول« چيسوئ •

 فشار دهيدپدال ترمز را  •

 

 

 .شود ميغير فعال  ها روشرانندگي در سرعت تنظيم شده به طور خودكار به اين 
 ) M/Tجعبه دنده دستي با  ييخودروهار د(هنگامي كه پدال كالچ فشرده شود  •

 بهاز سرعت تنظيم شده  تر نييپاو يا  تكيلومتر بر ساع 15هنگامي كه سرعت تا  •
 سر بااليي كاهش يابد علت

 .ابدي يمكيلومتر بر ساعت يا كمتر كاهش  40هنگامي كه سرعت تا  •

تنظيم  »سپورتا«حالت  يبر رو  SST هنگامي كه حالت كنترلي كالچ دوقلوي  •

 )SSTدر خودروهاي با كالچ دوقلوي (شده است 

 )ر صورت وجودد(. در حال عملكرد باشد) ASC(كنترل پايداري فعال هنگامي كه  •

  98-4 ي صفحهدر  ») ASC(نترل پايداري فعال ك«رجوع شود به 

 !هشدار

اگرچه رانندگي در  ،SSTو يا كالچ دوقلوي   CVT ي دندهجعبه  ادر خودروهاي ب •
 رديگ يمانجام ) خالص( "N"سرعت تنظيم هنگامي كه تعويض دنده به موقعيت 

يا اهرم تعويض دنده ) CVT ي دندهجعبه (، هرگز اهرم انتخاب شود ميغير فعال 
 . هنگام رانندگي قرار ندهيد "N") خالص(را در موقعيت ) SSTكالچ دوقلوي (

جدي  حادثه ايممكن است در اين حالت ترمز موتور نداشته باشيد و منجر به 
 .شود
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 :ممكن است به شكل زير غير فعال شود ههمچنين، رانندگي در سرعت تنظيم شد
و به ناحيه قرمز دور موتور نزديك  ابدي يمهنگامي كه سرعت موتور افزايش  •

 ) دور موتور ي دهنده نشاناحيه قرمز رنگ در ن( شود مي

 

 !احتياط
خودكار در هر موقعيتي بجز موارد  طور بههنگامي كه رانندگي در سرعت تنظيم  •

 . ممكن است عيبي در سيستم رخ داده باشد ،قيد شده در باال غير فعال است
و  فشار دهيدرا براي خاموش كردن كروز كنترل  »خاموش/وشن ر« چيسوئ

 . معاينه نماييد ميتسوبيشي موتورزخودروي خود را توسط عامليت مجاز 
 

 بازيابي سرعت تنظيم 

در  »غيرفعالسازي«اگر رانندگي در سرعت تنظيم توسط شرايط توصيف شده در 
قبلي را، با  ي شدهسرعت تنظيم  ديتوان يمغير فعال شده باشد،  19-4 ي صفحه

كيلومتر در ساعت يا  40هنگامي كه در سرعت ) ACC RES" )C" چيسوئفشردن 
 .، بازيابي كنيدديكن يمبيشتر رانندگي 
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بازيابي سرعت تنظيم قبلي  ي اجازه چيسوئتحت هر يك از شرايط زير، استفاده از 
 .در اين اقدامات مربوط به تنظيم سرعت را تكرار كنيد. دهد مينرا به شما 

 فشرده شده است »روشن خاموش« چيسوئ •

 سوئيچ استارت خاموش است •

 خاموش است "CRUISE" ي دهنده نشانچراغ  •

 دنده عقبسيستم حسگر 
 

و از حسگرهاي عقب و  كند يمعمل  ديران يماين سيستم هنگامي كه خودرو را به عقب  
اعالن در نمايشگر چند منظوره  ي صفحهو از  كند يماستفاده  عگوشه براي شناسايي مان

 .حدودي تا مانع را به شما اطالع دهد ي فاصلهتا  كند يمو صداي بوق هشدار استفاده 
 

 !احتياط
به شما براي تخمين فاصله ميان خودرو و مانع موجود در  رو عقبسيستم حسگر  •

قابل  اءياشرا در مناطق و  ييها تيمحدوداين سيستم . كند يمكمك  وعقب خودر
در نتيجه، به . شناسايي دارد و ممكن است برخي اشيا را بخوبي تشخيص ندهيد

بيش از اندازه تكيه نكنيد، و خودرو را با دقت و  رو عقبقابليت سيستم حسگر 
 .ديكن ينمطوري برانيد كه گويي از اين سيستم استفاده 

. از چك كردن محيط اطراف با چشم اطمينان حاصل كنيد تا امنيت حاصل شود •
 .نرانيد رو عقبخودرو را تنها با تكيه بر سيستم حسگر 
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 ناحيه هاي شناسايي موانع

حسگر هاي عقب و گوشه به تعداد نشان داده شده در شكل محدود  ينواحي شناساي
نزديك به  اءياشنازك و كوچك و يا  اءياشبعالوه حسگر ها قابليت شناسايي . شوند يم

در نتيجه اطمينان حاصل كنيد كه محيط اطراف را در حين . سپر عقب را ندارند
 .ديا كردهرانندگي ايمن چك 

 

 مكان حسگر عقب و گوشه

در مركز سپر ) B(در گوشه هاي سپر عقب، و دو حسگر عقب )  A(دو حسگر گوشه  
 .عقب قرار دارد

 

 

 رو عقبمناطق شناسايي سيستم حسگر 

سيستم حسگر عقب رو  ديتوان يم ،بسته به اينكه خودرو به ميله يدك كشي مجهز باشد
حالت ميله يدك سيستم را . را ميان حالت استاندارد و حالت ميله يدك تغيير دهيد

 .كه مناطق نصب ميله يدك را از نواحي قابل شناسايي خارج نمايد دهد ميطوري تغيير 
 

 خودروهاي فاقد ميله يدك

انتيمتري س 150 ،حسگرهاي گوشه) A( سانتيمتري  60 باًيتقرمناطق تشخيص مابين 
)B (سانتيمتري  60و  ،حسگر هاي عقب)C ( 10 ي هيناحاز سطح زمين و جداي 

 .باشد يماز سطح زمين ) D( يسانتيمتر
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 خودروهاي داراي ميله يدك

سانتيمتري  150 ،حسگرهاي گوشه) A( سانتيمتري  60 باًيتقرمناطق تشخيص مابين 
)B (سانتيمتري  60و  ،حسگر هاي عقب)C ( 10 ي هيناحاز سطح زمين و جداي 

 20در فاصله ) E(ناحيه غير قابل تشخيص . باشد يماز سطح زمين ) D( يسانتيمتر
 .از سپر هستند) F( يسانتيمتر

 

 :توجه

خراب شده و  هاگر سپر عقب در معرض ضربه قرار گيرد، حسگر هاي عقب و گوش •
خودرو را توسط عامليت مجاز . رنديگ يمجلوي عملكرد صحيح سيستم را 

 .معاينه نماييد ميتسوبيشي موتورز

را تشخيص  ردرست زير يا نزديك سپ ي هيناححسگر ها اشياي قرار گرفته در  •
از محل نصب حسگر هاي گوشه يا عقب  تر نييپااگر ارتفاع يك شي . دهند ينم

خواهد تشخيص ن ،مانع را عليرغم تشخيص اوليه آن اباشد، ممكن است حسگر ه
 .داد
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غيير مناطق ت«به  لطفاًچگونگي تغيير نواحي تشخيص،  ي نهيزمبراي اطالعات در 
 .مراجعه كنيد 116-4 ي صفحه »تشخيص
 !احتياط

 :سيستم حسگر عقب رو ممكن است تحت شرايط زير بخوبي عمل نكند •
o حسگر ها و يا محيط اطراف توسط يخ، برف يا گل پوشانده شده باشد. 
o  زده باشندحسگر ها يخ 
o وق ساير خودروها، ب(از ديگر منابع دريافت كند  ييزهاينو ،سيستم

صداي باران، پاشيده شدن آب، حركت  ،موتورسيكلت، ترمزها، راديو ها
 ...)الستيك و 

o  نگامي كه خودرو براي ه(حسگر ها بيش از حد سرد يا گرم شده باشند
 )گرفته باشد مدت طوالني تحت شرايط تشعشع آفتاب يا هواي سرد قرار

o خودرو تا حد زيادي كج شده باشد 
o  ا سطحي پر پستي بلندي، ب(خودرو بر روي جاده اي بد قرار داشته باشد

 )يا پر علف يبيسراش ،سنگريزه
o خودرو بيش از حد به مانع نزديك شده 
o  حسگر ها و يا محيط توسط دست پوشانده شده و يا برچسب يا وسايلي به

 .آن نصب شده است
 :كند ينمگر عقب رو در اين شرايط بخوبي عمل سيستم حس •

o اشيايي كه باريك هستند، مثل تور سيمي يا طناب 
o  مانند برف كنند، يماشيايي كه امواج صوتي را جذب 
o اشيايي كه اشكالي با زواياي تيز دارند 
o اشيايي كه سطوحي صاف دارند، مثل شيشه 
o خيلي پايين هستند، مثل سنگ جدول هاشيايي ك 

 

 توجه

صداي هشدار ممكن است از صداهاي عادي هشدار هنگامي كه سيستم حسگر  •
باشد، ولي اين  تر فيخف تدر حال دريافت نويز از منابع ديگري اس رو عقب
و هنگامي كه نويز دريافت  شود ميصداي هشدار متوقف . عيب نيست ي نشانه

 .گردد يبازمنشود، سيستم به عملكرد عادي خود 
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 نحوه عملكرد

 "R"كار كردن با سيستم، اهرم تعويض دنده يا اهرم انتخاب را بر روي موقعيت  براي
هنگامي كه سيستم . است قرار دهيد ”ON“مادامي كه سوئيچ استارت بر روي وضعيت 

 رو عقبعملكرد سيستم حسگر  ي دهنده نشاندر حال كار است، چراغ  رو عقبحسگر 
)A (چيسوئبراي توقف عملكرد، . روشن خواهد شد "SONAR"  ؛ چراغ فشار دهيدرا

 .خاموش خواهد شد) A( رو عقبعملكرد سيستم حسگر  ي دهنده نشان

 
 

 :توجه

تنها هنگامي كه اهرم تعويض دنده يا هرم انتخاب در  وسيستم حسگر عقب ر •
به كار انداخته و يا از كار  "SONAR" چيسوئتوسط  تواند يم تاس "R"موقعيت 

 .دانداخته شو

 موانع هشدار براي

، هشدارباشد، يك هشدار به همراه صداي بوق  خودرواگر مانعي پشت 
 .چند منظوره ي دهنده نشان/صفحه اعالن بر روي نمايشگر  ي دهنده نشان/نمايشگر

 

 
 )پچ(حسگر گوشه  .1

 حسگر عقب .2

 )استر(حسگر گوشه  .3

 :حسگر گوشه

 صدا/هشدار نمايشگري چرخه فاصله خودرو تا مانع
 پي در پي سانتيمتر 40تا  60حدود 
 پي در پي سريع سانتيمتر 20تا  40 حدود
 پيوسته سانتيمتر 20مابين 
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 )ودروهاي فاقد ميله يدكخ(: حسگر عقب

 صدا/نمايشگر هشدار ي چرخه فاصله خودرو تا مانع
 پي در پي سانتيمتر 150تا  80حدود 
 پي در پي سريع سانتيمتر 80تا  40 حدود
 پيوسته سانتيمتر 40مابين 

 
 )ودروهاي داراي ميله يدكخ(حسگر عقب 

 صدا/نمايشگر هشدار ي چرخه فاصله خودرو تا مانع
 پي در پي سانتيمتر 150تا  100حدود 
 پي در پي سريع سانتيمتر 100تا  60 حدود
 پيوسته سانتيمتر 60مابين 

 !احتياط
، و خطا به دليل فاكتورهاي مختلفي اند شدهفواصل داده شده تنها براي مرجع داده  •

 .از جمله، ماننده دما، بخار، شكل موانع دهد ميرخ 
 

 :توجه

، صفحه دهند يمهمزمان تشخيص  طور بههنگامي كه حسگر ها موانع مختلفي را  •
راستاي موانعي كه هر يك از حسگر ها تشخيص  ،اعالن در نمايشگر چند منظوره

نسبت به ديگر موانع  تر كينزد، در هر حال موانع دهد ميداده است را نشان 
تشخيص داده شده اولويت دارند، و صداي بوق هشدار نزديك بودن موانع را به 

 .دهد ميشما اطالع 

 تغيير مناطق شناسايي

 :مناطق قابل شناسايي به اينصورت قابل تغيير هستند 
 

 خودروهاي داراي ميله يدك

 چيسوئمتوقف شد،  "SONAR " چيسوئهنگامي كه عملكرد سيستم توسط 
"SONAR"  دو بار بوق هشدار شنيده . و رها كنيد فشار دهيدثانيه يا بيشتر  3را براي

 .دهد ميكه تغيير يافتن مناطق شناسايي را نشان  شود مي
 

 خودروهاي فاقد ميله يدك

را  "SONAR" چيسوئمتوقف شد،  "SONAR" چيسوئهنگامي كه عملكرد سيستم با 
كه  شود ميشنيده  بار كيبوق هشدار . و نگاه داريد فشار دهيدثانيه يا بيشتر  3براي 
 .شناسايي است ي منطقهتغيير يافتن  ي دهنده نشان
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 :توجه

 ،ثانيه يا بيشتر نگاه داريد 10را براي  " SONAR" چيسوئمنطقه شناسايي اگر  •
 .تغيير نخواهد كرد

، مطابق با رو عقبعملكرد سيستم حسگر  ،"SONAR " چيسوئپس از فشردن  •
 .تنظيمات منطقه شناسايي تفاوت خواهد كرد

o تنظيمات هنگامي كه مجهز به ميله يدك نباشد 

قرار  "R"هنگامي كه اهرم تعويض دنده يا اهرم انتخاب در وضعيت 
حتي اگر عملكرد حسگر گوشه توسط  رو عقب، سيستم حسگر رديگ يم

 .باشد نيز كار خواهد نمودمتوقف شده  "SONAR" چيسوئ
o تنظيمات هنگامي كه مجهز به ميل يدك باشد 

 چيسوئتوسط فشرده شدن  رو عقبهنگامي كه عملكرد سيستم حسگر 
"SONAR"  تا زماني كه موتور  رو عقبمتوقف شده باشد، سيستم حسگر

كرد حتي اگر اهرم تعويض دنده يا اهرم انتخاب در  نخواهد كارمتوقف شود 
 .قرار بگيرد "R"وضعيت 

را فشرده  "SONAR" چيسوئ، رو عقببراي بازيابي عملكرد سيستم حسگر 
و سپس اهرم تعويض دنده يا  ،نماييد يانداز بازراهيا موتور را متوقف و  و

 .قرار دهيد "R"اهرم انتخاب را در وضعيت 

 رو عقبنمايشگر هشدار سيستم حسگر 

وجود داشته باشد،  رو عقبدر شرايطي كه عيبي در سيستم حسگر 
ثانيه  5نمايشگر به دليل عيب حسگر چشمك زده و صداي بوق هشدار براي 

حتي بعد از اينكه صدا متوقف شد، نمايشگر به چشمك . شود ميشنيده 
خودرو را . زدن ادامه خواهد داد تا زماني كه سيستم به حالت عادي بازگردد

 .ييدمعاينه نما ميتسوبيشي موتورزتوسط عامليت مجاز 
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 دوربين ديد عقب
سيستم  ي صفحهدوربين ديد عقب يك سيستم است كه ديد عقب خودرو را بر روي 

 .دهد مينمايش  DISPLAY AUDIOو يا ) MMCS(چند رسانه اي ميتسوبيشي 
 

 !احتياط
يك سيستم كمكي است كه به راننده در بازبيني موانع پشت  عقب ديددوربين  •

محدوده ديد اين سيستم محدود است، لذا نبايد بيش از حد . كند يمخودرو كمك 
 در عقببا دقت و طوري برانيد كه دوربين ديد  لطفاً. به اين سيستم تكيه نمود
 .خودرو وجود نداشته است

به . ديا نمودهبصري بازديد  طور بهاطمينان حاصل كنيد كه امنيت اطراف خودرو را  •
 .نكنيدطور كامل بر ديد دوربين عقب تكيه 

 
 ديد دوربين ديد عقب ي محدوده

محدوده ديد دوربين ديد عقب به محدوده هاي نشان داده شده در شكل محدود 
اين دوربين قادر به نشان دادن دو طرف و قسمت پاييني سپر عقب و غيره . شود مي
 .باشد ينم

هنگام دنده عقب رفتن، اطمينان حاصل كنيد كه اطراف خودرو را بازديد بصري 
 .ديا نموده

 مكان قرار گيري دوربين ديد عقب

 .روي درب صندوق عقب نصب شده است) A(دوربين ديد عقب 
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 ديد دوربين ديد عقب ي محدوده 

 

 نحوه استفاده از دوربين ديد عقب

، در حالي كه سوئيچ "R"هنگامي كه اهرم تعويض دنده و يا اهرم انتخاب را در وضعيت 
خودكار بر روي  طور بهديد عقب خودرو  د،يده يماست قرار  ”ON“استارت در موقعيت 

 DISPLAY او ي) MMCS(ميتسوبيشي  يسيستم چند رسانه ا ي صفحه

AUDIO)هنگامي كه اهرم تعويض دنده يا اهرم . شود مينمايش داده ) سمعي بصري
انتخاب را بر روي هر موقعيت ديگري قرار دهيد، صفحه به حالت اصلي خود باز 

 .گردد يم
 

 !احتياط
اشياي نشان داده شده در  شود ميدوربين ديد عقب لنز هاي خاصي دارد كه باعث  •

 . مشاهده شوند شان يواقعيا خيلي دورتر از حالت  تر كينزدبه نظر  هصفح
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 :توجه

از آنجايي كه دوربين ديد عقب لنزهاي خاصي دارد، خطوط روي زمين ميان  •
 .رسند ينم بنظروازي فضاهاي پارك م

اين حالت . صفحه ممكن است به سختي ديده شود ي دهنده نشاندر شرايط زير،  •
 :غير عادي نيست

o  نگام شبه(نور كم( 

o  ماًيمستقجلوي خودروها  يها چراغهنگامي كه نور خورشيد يا نور حاصل از 
 كند يمبه لنز بر خورد 

خنك شود، لنز ها  واگر دوربين داغ شده و سپس توسط باران يا شستشوي خودر •
 .باشد ينمعيب  ي دهنده نشاناين پديده . رنديگ يمبخار 

اگر لنز ها . امكان ديده شدن كامل موانع هنگامي كه لنز كثيف است وجود ندارد •
آلوده شوند، آلودگي را پاك نماييد و مواظب  نبرف، گل يا روغ ،توسط قطرات آب

 .باشيد كه بر روي لنز ها خراش ايجاد نكنيد

بي توجهي به اين موارد باعث ايجاد . زير را در نظر داشته باشيد يها اطياحت اًلطف •
 .عيب در دوربين خواهد شد

o دوربين را تحت ضربه فيزيكي قرار ندهيد 

o به دوربين واكس نزنيد 

o آب جوش به دوربين نپاشيد 

o دوربين را باز نكنيد 

 خطوط مرجع بر روي صفحه 

 .شوند يمبر روي صفحه نمايش داده ) A(و سطح سپر عقب  عخطوط مرج
 باشد يمسانتيمتر پشت سپر عقب  50 باًيتقر) B(خط قرمز  •

 دهند يمخودرو را نشان  ي بدنهسانتيمتر خارج  20 بًايتقر) C(دو خط سبز  •

 .دهند يمفواصل از سپر عقب را نشان ) 3تا  1(خطوط كوتاه جانبي  •

 

 
 

 عقبي سپر عقب ي گوشهروي  بًايتقر .1

 سانتيمتري 100 بًايتقر .2

 سانتيمتري 200 بًايتقر .3
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 حمل بار
 :توجه 

هنگامي كه خودرو به علت حضور سرنشين، وزن و قرار گيري اثاثيه و يا شرايط  •
-نشان داده شده در صفحه دوربين ديد  ط، خطوشود ميكمي كج  ،سطح جاده

 .شوند ينمبه درستي بر روي جاده منطبق  بعق

مسطح و صاف  ي جادهخطوط مرجع براي فاصله و عرض خودرو بر اساس سطح 
نشان داده شده در صفحه بسيار دورتر از  ياياشدر موارد زير . اند شدهنمايش داده 

 :شوند يمآنچه در واقعيت هستند نمايش داده 
o  وزن سرنشينان و اثاثيه به پايين آمده  ي واسطه بههنگامي كه عقب خودرو

 .باشد

 

 
A- اشياي واقعي 

B- اشياي نشان داده شده در صفحه 

 

o هنگامي كه شيب روبه باال در عقب خودرو وجود داشته باشد. 

 
A- اشياي واقعي 

B- اشياي نشان داده شده در صفحه 
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خطوط مرجع براي فاصله و عرض خودرو براي نشان دادن فاصله تا اشياي صافي  •
ممكن است فواصل نشان داده  لذا رود؛ يممثل سطوح صاف و مسطح جاده بكار 

شده براي امتداد اشياء نشان داده شده در صفحه با فاصله واقعي از شي تفاوت 
براي راهنمايي گرفتن براي تعيين فاصله اشيا استفاده  ها آناز . داشته باشند

 .نكنيد

نقطه نشان داده شده است، بعد از آن  نيتر كينزد B ي نقطهبر روي صفحه : مثال
 B و   Aاين در حالي است كه در واقعيت نقطه هاي .   Aو سپس نقطه  C ي نقطه

 B و   A ي نقطهبه مراتب دورتر از  Cهر دو فاصله يكساني از خودرو دارند و نقطه  

 .است 
 

 

 بارهاي محموله يها اطياحت

 !احتياط
مطمئن شويد كه . بار گيري نكنيد ها يصندلمحموله يا اثاثيه باالتر از ارتفاع پشتي  •

 .پس از حركت خودرو، محموله و اثاثيه شما قابل حركت نباشند
در صورت ترمز هاي ناگهاني ممكن است محموله به داخل كابين افتاده و ديد 

 .و جراحت شود حادثهعقب را مسدود نمايد و منجر به 
اگر بار پشت خودرو . محموله ها يا اثاث سنگين را در جلوي خودرو بارگيري كنيد •

 .شود ميبيش از حد سنگين شود موجب ناپايداري فرمان 
 

 
 

 نصب باربند سقفي 

 !احتياط
اثاثيه . از باربندي استفاده كنيد كه براي خودرو مناسب باشد و بخوبي نصب شود •

دفترچه راهنماي همراه با  هبراي نصب، ب. در سقف بارگيري نكنيد مًايمستقرا 
 .مراجعه كنيدباربند سقفي 

 
 :توجه
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كه از  شود مياز آنجا كه بست هاي مورد استفاده شكل خاصي دارند، پيشنهاد  •
كه با  شود ميبراي جزئيات، پيشنهاد . باربند اصلي ميتسوبيشي استفاده نماييد

 .مشورت نماييد ميتسوبيشي موتورزعامليت مجاز 

 

 * نصب باربند سقفي يبست ها

 . كنيد) A(از بست استفاده هنگام نصب باربند سقفي، 

 .قرار دارند) B( ها پوشش ززير هر يك ا) A(بست ها 

 

 وصل كردن باربند سقفي

 .را به سمت جلوي خودرو بكشيد تا خارج شوند) B( ها پوششاز  كي هر
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 ها پوششفيت كردن 

در سقف ) D(روي پوشش در حفره هاي موجود  ار) C(با هر پوشش، گيره ها  .1
 .جا بزنيد

 .را به سمت عقب خودرو بكشيد تا نصب شود) B(پوشش  .2

 

 احتياط مربوط به باربند سقفي

 !احتياط
 اطمينان حاصل كنيد كه وزن اثاثيه از بار مجاز سقف تجاوز نكند •

 .رساند يماگر بار سقف از مقدار مجاز تجاوز كند به خودرو آسيب 
 ي هياثاثوزن  ي بعالوهزن باربند و( باشد يمبار سقف بار مجاز كلي بر روي سقف 

 ). روي آن
 .مراجعه كنيد 8-9در صفحه  »بار سقف حداكثر«به  لطفاًبراي اشكال خاص، 

آرام برانيد و از مانور هاي غير  لطفًا، شود ميهنگامي كه اثاثيه بر خودرو بار زده  •
 .تند خود داري كنيد يها گردشضروري مثل ترمز هاي ناگهاني و 

را روي باربند طوري قرار دهيد كه وزن طوري تقسيم شود كه  بعالوه اثاث
وسايلي كه قطرشان از باربند بيشتر است را . وسيله در زير قرار بگيرد نيتر نيسنگ

 .حمل نكنيد
مركز ثقل خودرو را به باال حركت داده و  تواند يموزن اضافي روي سقف 

 .قرار دهد ريتأث تحتمشخصات كاربري خودرو را 
منجر به از دست  تواند يمآن خطاهاي رانندگي يا مانور هاي اضطرار  هنتيجدر 

 .شود حادثهدادن كنترل و ايجاد 
قبل از رانندگي و بعد از طي مسافت در فواصل كوتاه، همواره بار را چك كنيد تا از  •

 .ايمن بسته شدن باربند مطمئن شويد
ا از ايمن بودن آن مطمئن دوره اي از بار بازديد كنيد ت طور بههنگام مسافرت 

 .شويد
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 :توجه

باربند  ،براي جلوگيري از نويز باد يا افزايش مصرف سوخت، در هنگام عدم استفاده •
 .ديكن جدارا 

 .قبل از استفاده از كارواش اتوماتيك، باربند را جدا كنيد •

ر صورت د(ز حفظ فاصله كافي براي باز شدن دريچه سقفي ا ،هنگام نصب باربند •
 .مطمئن شويد) وجود

 يدك كشي 
براي يدك كشي تريلر با خودروي خود، در صورت داشتن دستگاه يدك كشي تريلر  

، با عامليت مجاز كند يمنصب شده اي كه كليه مقررات مرتبط در ناحيه شما را رعايت 

 . مشورت كنيد ميتسوبيشي موتورز

پيشنهاد . اوت استمقررات مربوط به يدك كشي تريلر از كشوري به كشور ديگر متف
 .كه از مقررات وضع شده در هر ناحيه پيروي كنيد شود مي

 !احتياط
 حادثهخطر  •

 .قرار بگيرد ميتسوبيشي موتورز ليدك كشي بايد مطابق با دستورالعم ي لهيم
 يدك كش ي دماغهحداكثر وزن يدك كشي با ترمز حداكثر وزن 

يدك كش آورده شده  ي دماغههرگز از حداكثر وزن يدك كشي با ترمز و حداكثر وزن  
 .در برگ مشخصات تجاوز نكنيد

 )  8-9در صفحه  »زن خودروو«جوع شود به ر(
، وزن را ديكش يممتر باالي سطح دريا يدك  1000اگر يك تريلر را در ارتفاعي بيش از 

متر افزايش ارتفاع از سطح دريا كاهش  1000درصد وزن تركيبي خالص براي هر  10تا 
 .شود ميچرا كه خروجي موتور به دليل كاهش فشار اتمسفريك كمتر . دهيد
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 يدك كشي ي لهيممشخصات نصب 

 .يدك كشي جدول زير را مشاهده كنيد ي لهيمبراي ) A(براي نقاط ثابت 
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كالچ  يخودروها استثناءبه  
 SSTدوقلوي 

خودروهاي با كالچ 
 SSTدوقلوي 

 متر يليم 1072 متر يليم 1072 1
 متر يليم 529,5 متر يليم 529,5 2
 متر يليم 113,5 متر يليم 113,5 3
 متر يليم 92 متر يليم 92 4
 متر يليم 27,5 متر يليم 27,5 5
 متر يليم 51,75 متر يليم 51,75 6
 متر يليم 51,75 متر يليم 51,75 7
 متر يليم 502,5 متر يليم 502,5 8
 متر يليم 34 متر يليم 34 9

10 

*P1 متر يليم 458
P  متر يليم 479و P2* 

 *3P متر يليم 466

 )سب شرايط وزني كنارهح(

 متر يليم 465
حسب شرايط وزني (

 )كناره
 *P1 متر يليم 372تا  متر يليم 365
 *2P متر يليم 391تا  متر يليم 385
 متر يليم 382تا  متر يليم 377

 )ر شرايط بارگيريد(

تا  متر يليم 385
  متر يليم 386

 )ر شرايط بارگيريد(

 متر يليم 495 متر يليم 495 11
 متر يليم 529,5 متر يليم 529,5 12

P

1 *
P فاقد تعليق مرتفع ياينچ 16 يها كيالستخودروهاي مجهز به 

P

2*
P اينچي با تعليق مرتفع 16 يها كيالستخودروهاي مجهز به 

P

3 *
P اينچي 18 يها كيالستخودروهاي مجهز به 

 :توجه

 .اثاث و محموله تغيير كنند يبار گذار طبسته به شراي توانند يم 10مقادير تحت رديف  •

 نكات عملي
و سرعت )  M/Tجعبه دنده دستي قط خودروهاي با ف(لغزيدن به كالچ ندهيد  ي اجازه •

 .موتور را بيش از حد نياز براي استارت باال نبريد

كيلومتر بر ساعت براي حمل تريلر باال تر  100مطمئن شويد كه سرعت رانندگي از  •
 .رود ينم

كه از مقررات محلي در مورد سرعت رانندگي با تريلر كمتر  شود ميهمچنين پيشنهاد 
 .كيلومتر بر ساعت پيروي كنيد 100از 

دا آهسته و سپس براي جلوگيري از ضربه هاي وارده از ترمز شديد، پدال ترمز را در ابت •
 .محكم بگيريد

دنده را به دنده  يبراي استفاده كامل از ترمز موتور، قبل از رسيدن به سر پايين •
 .تعويض كنيد تر نيسنگ

و يا  A/T، CVT ي دندهمضاعف براي خودروهاي مجهز به يك جعبه  يها اطياحت

 SSTكالچ دوقلوي 

يا ) A/T ي دندهعبه ج(براي  2كم موقعيت دنده  يها سرعتيا در  ها يبيسراشدر 
براي . شود ميپيشنهاد ) SSTو يا كالچ دوقلوي  CVT ي دندهجعبه ( يبرا "D"موقعيت 

استفاده بهتر از ترمز موتور در مناطق كوهستاني و كمك به سيستم ترمزگيري از 

 ي دندهجعبه ( اسپورتحالت  ،)A/T ي دندهجعبه (در ) ايينپ( "L"موقعيت دنده 

CVT(،  تعويض دنده دستي) كالچ دوقلويSST (در هر حال، اطمينان . استفاده نماييد
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دنده انتخاب  يها تيموقعحاصل كنيد كه سرعت از حد مجاز سرعت براي هر يك از 
 .شده تجاوز نكند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داغ كردن

اگر خودرو داغ كرد، . دهد يمخرابي مكانيكي رخ  ي جهينتعادي در  طور بهاين حالت 
دينام پاره نشده باشد، مكش هواي / پمپ آب  ي تسمهتوقف كرده و چك كنيد كه 

اگر اين موارد رخ . رادياتور مسدود نشده باشد و يا سطح خنك كننده پايين نيامده باشد
نداده بود، داغ كردن ممكن است بدليل تعداد زيادي عوامل مكانيكي رخ داده باشد كه 

 .مركز خدمات مكانيكي خبره و مجرب چك شودبايد در 

 !احتياط
راي ب«در  »اغ كردن موتورد«اگر موتور داغ كرد، بايد قبل از هر اقدامي به بخش  •

 .مراجعه شود» شرايط اضطراري
اگر  SSTو كالچ دوقلوي  A/T، CVT ي دندهدر خودروهاي مجهز به جعبه  •

 روغنو يا  CVT روغن ،A/T روغننمايش داده شود، دماي  نمايشگر هشدار 
 .باال خواهد بود SSTكالچ دوقلوي 

 .مرجع را مطالعه نموده و اقدامات الزم را انجام دهيد ي صفحه
 ،46-4در صفحه  »دهد ميرخ  A/T ي دندهجعبه نگامي كه عيب در ه«به 

و يا  57-4 هدر صفح »دهد ميرخ  CVT ي دندهجعبه هنگامي كه عيب در «
 مراجعه كنيد 74 -4در صفحه  »رنمايشگر هشدا«

 
 

  



 

 

 
375 

 

 فصل پنجم

 امكانات رفاهي
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 تهويه ها

 
 مركزي هاي تهويه -1
 كناري هاي تهويه -2

 توجه 
اگر روي تهويه بريزد مي تواند به سيستم آسيب . رد قرار ندهيدنوشيدني را روي داشب ●

 برساند

 جريان هوا و جهت تنظيم
 تهويه مركزي

 .را براي انجام تنظيمات حركت دهيد Aدكمه 
 .را تا جاي ممكن به داخل فشار دهيد  Aبراي بسته شدن دستگاه تهويه دكمه 

 
 باز .1
 بسته .2
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 تهويه ي كناري 
 .را براي انجام تنظيمات حركت دهيد Aدكمه 

 .را تا جاي ممكن به بيرون بكشيد  Aبراي بسته شدن دستگاه تهويه دكمه 

 
 باز .1
 بسته .2

 توجه 
اين به دليل اين . هواي سرد از دستگاه تهويه ممكن است شبيه مه به نظر برسد  •

اين .شود است كه هواي مرطوب به طور ناگهاني توسط دستگاه تهويه سرد مي
 .وضعيت بعد از چند لحظه از بين مي رود

 
 انتخاب حالت 

دور (   براي تغيير حالت و جريان هواي دستگاه تهويه حالت مورد نظر را انتخاب كنيد 
 )تند و كند 

 
 

 !احتياط 

براي   و  انتخاب حالت ، بين حالت ولومدر هنگام استفاده از  •
 .انتخاب كنيد ه گرفتگي شيشه كليد هواي بيرون راجلوگيري از م

 )مراجعه كنيد 5-24،  5-14براي انتخاب كليد هوا به صفحه ي (
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 تغيير حالت انتخاب
براي تغيير حالت ومقدار جريان هوا از دستگاه تهويه، حالت مورد نظر خود را انتخاب 

 .كنيد 
 )مراجعه كنيد 5-3براي انتخاب حالت به صفحه ي (

ان هواي تفاده ميشود ، براي نشان دادن ميزاين عالمت ها كه در چند تصوير بعدي اس
 .دستگاه تهويه است

 مقدار كمي از هوا را از دستگاه تهويه بيرون ميدهد   →
 مقدار متوسطي از هوا را از دستگاه تهويه بيرون ميدهد        

 مقدار زيادي از هوا را از دستگاه تهويه بيرون ميدهد       
 حالت صورت

 .جريان هوا فقط به قسمت بااليي بدن مسافر است

 

 صورت و پا جهت
 .يي بدن مسافر و به طرف پاها استجريان هوا به قسمت باال

 
 اگر مجهز باشد*: 

جريان هوا به طور عمده به قسمت باالي بدن مسافر وبا انتخاب حالت بين 

 .هوا به طور عمده به طرف پاها است، جريان  و با انتخاب حالت بين . است 
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 پا جهت
 .به طرف پا استجريان هوا به طور عمده 

 
 اگر مجهز باشد*: 

 جهت پا و بخارگير شيشه
 .مي باشدجريان هوا به طرف پا ، شيشه جلوي ماشين و پنجره ها 

  :*
 اگر مجهز باشد

 
 توجه

جريان هوا به طور عمده به طرف پاها است  و   با انتخاب حالت بين •

شيشه جريان هوا به طور عمده به طرف و با انتخاب حالت بين. 
 .جلوي ماشين و پنجره ها است
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 جهت بخارگير شيشه
 .مي باشدجريان هوا به طرف پا ، شيشه جلوي ماشين و پنجره ها 

 

 بخاري
 .تنها در صورتي مي توان از بخاري استفاده كرد كه موتور روشن باشد

 پنل كنترل

 
 درجه كنترل دما .1
 دكمه انتخاب هوا .2
 درجه انتخاب سرعت دمنده .3
 انتخاب حالتدرجه  .4
 3-86صفحه    ←سوييچ بخارگير شيشه عقب .5

 توجه

حتي در صورت فشار دادن نشانگر  . براي استفاده در دسترس نيست) A(دكمه  •
 .زير اين دكمه، اين دكمه عمل نخواهد كرد
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 درجه انتخاب سرعت دمنده
عقربه هاي ساعت،  با چرخاندن درجه انتخاب سرعت دمنده در جهت يا خالف جهت

 .دمنده را انتخاب كنيد سرعت

 .با چرخاندن درجه به سمت راست، سرعت دمنده به تدريج افزايش مي يابد

 درجه كنترل دما
 .درجه كنترل دما را در جهت يا خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد

 

 توجه

تا زمانيكه موتور گرم شود،  هنگامي كه دماي خنك كننده موتور پايين باشد، •
حتي چنانچه درجه هواي گرم را   .خنك خواهد بود/بخاري سرد دماي هواي 

 .انتخاب كرده باشيد
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 سوئيچ انتخاب هوا
 .براي تغيير حالت انتخاب هوا كافي است سوئيچ انتخاب هوا را فشار بدهيد

 . هر دفعه كه اين سوئيچ را فشار دهيد، صدايي ايجاد خواهد شد
 .است خاموشبر روي ) A(المپ نشانگر : هواي بيروني •

 .هواي بيروني وارد كابين خودرو مي شود
 .روشن است) A(المپ نشانگر : هواي چرخشي •

 .هوا در داخل كابين در چرخش است

 

 

 !احتياط 
بطور معمول براي حفظ وضوح شيشه جلو و پنجره هاي كناري و از بين  •

 .كنيدبردن مه و بخار از شيشه جلويي از موقعيت بيروني استفاده 
. اگر هواي بيروني غبارآلود يا آلوده باشد از موقعيت چرخشي استفاده كنيد

بطور متناوب موقعيت را به موقعيت بيروني تغيير دهيد تا تهويه را افزايش 
 .داده و در اين صورت پنجره ها ديگر دچار بخار گرفتگي نمي شوند

ت باعث استفاده از موقعيت چرخشي براي مدت زمان طوالني ممكن اس •
 .بخار گرفتن شيشه ها شود

 
 توجه
وقتي بخاري را به كار مي اندازيد در حالي كه سوئيچ انتخاب در موقعيت بيروني  •

است، سيستم بطور خودكار تعيين مي كند كه با استفاده از هواي بيروني كار خود 
باشد اگر دماي هواي بيروني باال . را ادامه بدهد يا اينكه عمل چرخش را انجام دهد

در ) A(سيستم حالت چرخشي را انتخاب مي كند و در اين صورت المپ نشانگر  
براي بازگشت به ورود هواي بيروني دكمه انتخاب را فشار . سوئيچ روشن مي شود

 .دهيد
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 )تغيير عملكرد(تغيير انتخاب هوا 
 .داده شوندامه ذكر شده مي توانند تغيير ا به خواست شما همانگونه كه در ادعملكرد ها بن

 :فعالسازي كنترل هواي اتوماتيك •
 . وقتي كه بخاري كار مي كند، سوئيچ انتخاب هوا بطور خودكار كنترل خواهد شد

 :غير فعال سازي كنترل هواي اتوماتيك •
حتي زماني كه بخاري كار مي كند سوئيچ انتخاب هوا بطور خودكار كنترل نخواهد 

 .شد
 :روش تغيير تنظيمات •

 .ثانيه يا بيشتر سوئيچ انتخاب هوا را نگه داريد 10به مدت 
وقتي تنظيمات را تغيير مي دهيد، صدايي از آن خارج شده و المپ نشانگر شروع به 

 .چشمك زدن مي كند
صدا از آن  3وقتي تنظيمات از حالت فعالسازي به غير فعالسازي تغيير مي كند،  -

 .ايجاد شده و المپ نشانگر سه بار چشمك مي زند
صدا  2ي تنظيمات را از حالت غيرفعالسازي به فعالسازي تغيير مي دهيد، وقت -

 .بار چشمك مي زند 3ايجاد شده و المپ نشانگر 
 توجه
 .مي باشد ”Enable automatic air control“تنظيمات كارخانه بر روي  •

تغيير مي كند، به منظور جلوگيري از  وقتي درجه انتخاب حالت به شكل  •
ره ها، سيستم تهويه بطور خودكار به موقعيت هواي بيروني تغيير بخارگرفتگي پنج

 Disable automatic air“حالت مي دهد، حتي در صورتي كه تنظيمات بر روي 
control” باشد. 

 به راه اندازي سيستم بخاري
 گرمايش

را به ) A(تنظيم كرده و سوئيچ انتخاب هوا درجه انتخاب حالت را به روي موقعيت 
 . موقعيت بيروني تنظيم كنيد

براي تنظيم دماي دلخواه درجه كنترل دما را در جهت يا خالف جهت عقربه هاي ساعت 
 .سرعت دمنده مطلوب را نيز انتخاب نماييد. بچرخانيد
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 :توجه
جهت گرم كردن سريع، درجه انتخاب سرعت دمده رامطابق با حالتي كه در شكل مي 

 .نماييدبينيد تنظيم 

    

  
 تركيب هواي غير گرم و هواي گرم

سوئيچ انتخاب و دادهدهد قرار  كه شكل نمايش مي موقعيتيرا در  حالت انتخاب درجه
 .به حالت هواي بيرون قرار دهيدرا   ) A(هوا 

ده نسرعت دم .جريان هوا به محدوده پا و همينطور قسمت بااليي كابين هدايت مي شود
 .كنيد انتخابرا دلخواه 

 
به ) بر اساس تنظيمات دما(ناحيه پا و هواي غير گرم يا تا حدي گرم هواي گرم به 

 .قسمت بااليي كابين جريان پيدا مي كند
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 بخار زدايي شيشه جلو و پنجره درب ها 
 !احتياط 

و شفافي از تمام  واضحاطمينان حاصل نماييد كه ديد  ،ايمني به منظور •
 .پنجره ها داريد

 
از درجه قطرات آب يا بخار پشت شيشه از شيشه جلو و پنجره ها  براي برطرف نمودن

 .كنيد  استفاده يا  انتخاب حالت 

 جهت بخار زدايي معمولي
اين تنظيمات را پا ها  نگهداشتن محدودهشيشه جلو و پنجره ها و گرم  وضوح به منظور

 .به كار ببريد

 
 
 .موقعيت هواي بيروني تنظيم نماييدرا در  )A( سوييچ انتخاب هوا -1

 .قرار دهيد    درجه انتخاب حالت را در موقعيت  -2
با چرخاندن درجه انتخاب سرعت دمده، سرعت دمنده دلخواه خود را  -3

 .انتخاب كنيد
 .با چرخاندن درجه كنترل دما، دماي دلخواه خود را انتخاب نماييد -4
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 جهت رفع بخار سريع  از پشت شيشه 

 
 .قرار دهيد انتخاب را در حالت  سوئيچ -1
 .ت حداكثر انتخاب كنيد لسرعت دمنده باد را در حا -2
 .دما را در حالت حداكثر دما انتخاب كنيد  -3

 توجه

كنيد وضعيت هوا به صورت خودكار در حالت  را انتخاب ميزمانيكه حالت  •
 .         گيرد  هواي بيرون قرار مي

وا را به سمت پنجره جهت دميدن هموثرتر واقع شود، رفع بخار  براي اينكه عمل •
 .ها قرار دهيد

 هواي بيرون وارد كردن
را در  حالت  Aجهت وارد كردن هوا به داخل  وسيله نقليه زمانيكه هوا گرم است سوييچ 

كنترل دماي هوا را در حالتي كه در شكل نمايش داده  سوئيچ .هواي بيرون قرار دهيد
ت چپ قرار گرفته است و لكنترل دما در حا سوئيچاست قرار دهيد  و مطمئن شويد كه 

 .سرعت دميدن را روي سرعت دلخواه قرار دهيد 

 
 توجه
پا و  محدودههوا به سمت تا را در جهت عقربه ساعت بچرخانيد  هواانتخاب  سوئيچ •

 .شود ميده ه جلو دشيش
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 سيستم كولر دستي
 .تواند قابل استفاده باشدفقط زماني كه موتور ماشين روشن است ميكولر سيستم 

 كنترل  پنل

 
 كنترل دما درجه -1
 كليد انتخاب محل وزش هوا -2
 سرعت دميدن هوا  درجه -3
 سوئيچ سيستم تهويه -4
 انتخاب حالت  درجه -5
 )3-86مراجعه شود به صفحه (ضد بخار پنجره عقب  سوئيچ -6

 درجه انتخاب سرعت وزش باد 
به ساعت و يا خالف درجه تنظيم سرعت باد در جهت عقرباد با چرخاندن  وزشسرعت 

 .شود  عقربه ساعت انتخاب مي
 .شود چرخاندن به طرف راست زياد مي باباد به تدريج  وزشسرعت 
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 درجه كنترل دما
 .پادساعتگرد بچرخانيددرجه كنترل دما را در جهت ساعتگرد يا 

 
 

 توجه
 دماي هوايي كه از بخاري تا هنگامي كه دماي خنك كننده موتور پايين است، •

.دماي گرم را انتخاب كرده باشيد وزيده مي شود پايين است؛ حتي اگر

 سوئيچ انتخاب هوا
 .براي تغيير حالت انتخاب هوا كافي است سوئيچ انتخاب هوا را فشار بدهيد

 . هر دفعه كه اين سوئيچ را فشار دهيد، صدايي ايجاد خواهد شد
 .است خاموش) A(المپ نشانگر : هواي بيروني •

 .هواي بيروني وارد كابين خودرو مي شود
 .روشن است) A(المپ نشانگر : هواي چرخشي •

 .هوا در داخل كابين در چرخش است
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 !احتياط 
پنجره هاي كناري و از بين بطور معمول براي حفظ وضوح شيشه جلو و  •

 .بردن مه و بخار از شيشه جلويي از موقعيت بيروني استفاده كنيد
. اگر هواي بيروني غبارآلود يا آلوده باشد از موقعيت چرخشي استفاده كنيد

بطور متناوب موقعيت را به موقعيت بيروني تغيير دهيد تا تهويه را افزايش 
 .دچار بخار گرفتگي نمي شوندداده و در اين صورت پنجره ها ديگر 

استفاده از موقعيت چرخشي براي مدت زمان طوالني ممكن است باعث  •
 .بخار گرفتن شيشه ها شود

 
 توجه
وقتي كولر را به كار مي اندازيد در حالي كه سوئيچ انتخاب در موقعيت بيروني  •

كار خود است، سيستم بطور خودكار تعيين مي كند كه با استفاده از هواي بيروني 
اگر دماي هواي بيروني باال باشد . را ادامه بدهد يا اينكه عمل چرخش را انجام دهد

در ) A(سيستم حالت چرخشي را انتخاب مي كند و در اين صورت المپ نشانگر  
براي بازگشت به ورود هواي بيروني دكمه انتخاب را فشار . سوئيچ روشن مي شود

 .دهيد

 )ملكردتغيير ع(تغيير انتخاب هوا 
عملكرد ها بنا به خواست شما همانگونه كه در ادامه ذكر شده مي توانند تغيير داده 

 .شوند
 :فعالسازي كنترل هواي اتوماتيك •

 . وقتي كه بخاري كار مي كند، سوئيچ انتخاب هوا بطور خودكار كنترل خواهد شد
 :غير فعال سازي كنترل هواي اتوماتيك •

سوئيچ انتخاب هوا بطور خودكار كنترل  حتي زماني كه بخاري كار مي كند
 .نخواهد شد

 :روش تغيير تنظيمات •
 .ثانيه يا بيشتر سوئيچ انتخاب هوا را نگه داريد 10به مدت 

وقتي تنظيمات را تغيير مي دهيد، صدايي از آن خارج شده و المپ نشانگر شروع 
 .به چشمك زدن مي كند

صدا از  3زي تغيير مي كند، وقتي تنظيمات از حالت فعالسازي به غير فعالسا -
 .آن ايجاد شده و المپ نشانگر سه بار چشمك مي زند

 2وقتي تنظيمات را از حالت غيرفعالسازي به فعالسازي تغيير مي دهيد،  -
 .بار چشمك مي زند 3صدا ايجاد شده و المپ نشانگر 

 توجه
 .مي باشد ”Enable automatic air control“تنظيمات كارخانه بر روي  •

تغيير مي كند، به منظور جلوگيري از  ي درجه انتخاب حالت به شكل وقت •
بخارگرفتگي پنجره ها، سيستم تهويه بطور خودكار به موقعيت هواي بيروني تغيير 

 Disable automatic“حالت مي دهد، حتي در صورتي كه تنظيمات بر روي 
air control” باشد. 
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 كولرسوئيچ 
) A(سوئيچ آنرا فشار دهيد كه در اينصورت المپ نشانگر براي روشن كردن سيستم كولر 

 .عمل خواهد كرد
 .هر دفعه كه اين سوئيچ را فشار مي دهيد صدايي ايجاد خواهد كرد

 
 .سوئيچ را مجدداً فشار داده تا خاموش شود

 !احتياط 
زماني كه از سيستم كولر استفاده مي كنيد، هنگامي كه كمپرسور كولر  •

وشن يا خاموش مي شود دور موتور در حالت درجا ممكن بطور اتوماتيك ر
ساكن است، كامالً  CVTيا  A/Tوقتي خودروي . است كمي افزايش يابد

 .پدال ترمز را فشار دهيد تا از پيشروي خودرو جلوگيري نماييد

 توجه
) A(اگر در سيستم كولر مشكلي تشخيص داده شود، المپ نشانگر عملكرد كولر  •

سپس بار . سوئيچ كولر را يكبار فشار دهيد تا خاموش شود .چشمك خواهد زد
براي ) A(اگر المپ نشانگر عملكرد كولر . ديگر سوئيچ را فشار داده تا روشن شود

اگر دوباره شروع به چشمك زدن كند . مدتي چشمك نزند، مشكلي وجود ندارد
 .توصيه ميكنيم كه آنرا بررسي كنيد

از استفاده از يك كارواش پرفشار، ممكن است گاهي اوقات، به عنوان مثال بعد  •
در اين . موقتًا چشمك بزند) A(كندانسور خيس شده و المپ نشانگر عملكرد كولر 

مدتي صبر كرده يكبار سوئيچ كولر را فشار دهيد . صورت نيز مشكلي وجود ندارد
.  تا سيستم خاموش شود؛ سپس بار ديگر آنرا فشار دهيد تا سيستم روشن شود

 .ي كه آب تبخير شد، چشمك زدن متوقف  ميشودزمان
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 كولرراه اندازي سيستم 
 گرمايش

را به ) A(تنظيم كرده و سوئيچ انتخاب هوا درجه انتخاب حالت را به روي موقعيت 
 . موقعيت بيروني تنظيم كنيد

براي تنظيم دماي دلخواه درجه كنترل دما را در جهت يا خالف جهت عقربه هاي ساعت 
 .سرعت دمنده مطلوب را نيز انتخاب نماييد. بچرخانيد

 
 

 

 :توجه
مطابق با حالتي كه  ده رانجهت گرم كردن سريع، درجه انتخاب سرعت دم •

 .در شكل مي بينيد تنظيم نماييد
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 سرمايش

 

 .تنظيم كنيد درجه انتخاب حالت را روي موقعيت  -1
 .بيرون قرار دهيدبر روي موقعيت ) A(سوئيچ انتخاب هوا را  -2
 .فشار دهيد) B(سوئيچ كولر را  -3
با چرخاندن درجه كنترل در جهت يا خالف جهت عقربه هاي ساعت دما را تغيير  -4

 . دهيد
 .سرعت دمنده مطلوب خود را انتخاب كنيد -5

 
 !احتياط

اگر هواي بيرون همراه با گرد و غبار و آلودگي باشد، و يا اگر عملكرد باالي  •
سرمايشي مد نظر باشد، سوئيچ انتخاب هوا را به موقعيت چرخشي و درجه 

 . كنترل دما را تا آخر به سمت چپ تنظيم نماييد
ً به موقعيت بيروني تغيير وضعيت دهيد تا ميزان تهويه افزايش يابد . متناوبا

 .ين صورت پنجره ها نيز بخار نمي گيرنددر ا
 

 توجه
وقتي كولر را به كار مي اندازيد در حالي كه سوئيچ انتخاب در موقعيت بيروني  •

است، سيستم بطور خودكار تعيين مي كند كه با استفاده از هواي بيروني كار خود 
باال باشد اگر دماي هواي بيروني . را ادامه بدهد يا اينكه عمل چرخش را انجام دهد

در ) A(سيستم حالت چرخشي را انتخاب مي كند و در اين صورت المپ نشانگر  
براي بازگشت به ورود هواي بيروني دكمه انتخاب را فشار . سوئيچ روشن مي شود

 .دهيد
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 تركيب هواي غير گرم و هواي گرم
انتخاب  سوئيچو دادهدهد قرار  كه شكل نمايش مي موقعيتيرا در  حالت انتخاب درجه
 .در حالت هواي بيرون قرار دهيدرا  ) A(هوا 

ده نسرعت دم .جريان هوا به محدوده پا و همينطور قسمت بااليي كابين هدايت مي شود
 .انتخاب كنيدرا دلخواه 

 
به ) بر اساس تنظيمات دما(ناحيه پا و هواي غير گرم يا تا حدي گرم هواي گرم به 

 .مي كندقسمت بااليي كابين جريان پيدا 

 بخار زدايي شيشه جلو و پنجره ها 
 !احتياط 

و شفافي از تمام  واضحاطمينان حاصل نماييد كه ديد  ،ايمني به منظور •
 .پنجره ها داريد

 
از درجه قطرات آب يا بخار پشت شيشه از شيشه جلو و پنجره درب  براي برطرف نمودن

 .كنيد  استفاده يا  انتخاب حالت 
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 بخار زدايي معموليجهت 
اين تنظيمات را پا ها  نگهداشتن محدودهشيشه جلو و پنجره ها و گرم  وضوح به منظور

 .به كار ببريد

 
 
 .موقعيت هواي بيروني تنظيم نماييدرا در  )A( سوييچ انتخاب هوا -1

 .قرار دهيد    درجه انتخاب حالت را در موقعيت  -2
دمنده دلخواه خود را انتخاب  با چرخاندن درجه انتخاب سرعت دمده، سرعت -3

 .كنيد
 .با چرخاندن درجه كنترل دما، دماي دلخواه خود را انتخاب نماييد -4
 را فشار دهيد) B(سوئيچ كولر  -5

 جهت رفع بخار سريع  از پشت شيشه 

 
 .قرار دهيد سوئيچ انتخاب را در حالت  -1
 .ت حداكثر انتخاب كنيد لسرعت دمنده باد را در حا -2
 .حداكثر دما انتخاب كنيد  دما را در حالت -3

 توجه

كولر بطور خودكار شروع به كار كرده و كنيد  را انتخاب ميزمانيكه حالت  •
     . موقعيت هواي بيرون نيز بطور اتوماتيك انتخاب خواهد شد

وا را از سمت تهويه جهت دميدن هموثرتر واقع شود، رفع بخار  براي اينكه عمل •
 .قرار دهيدهاي كناري به سمت پنجره ها 

هواي . تنظيم نكنيد) max(درجه كنترل دما را بر روي موقعيت سرمايش حداكثر  •
خنك به شيشه هاي پنجره مقابل خواهد وزيد و از بخار گرفتن آنها جلوگيري 

 .خواهد كرد
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، اگر درجه )AS&G(براي خودروهاي مجهز به سيستم حركت و توقف خودكار  •
زدايي كه در شكل نشان داده شده است  انتخاب وضعيت بر روي موقعيت بخار

عمل نخواهد كرد و موتور ) AS&G(تنظيم گردد، سيستم حركت و توقف خودكار 
بدين شكل . بطور خودكار خاموش نخواهد شد؛ حتي اگر خودرو متوقف شده باشد

 .حفظ ديد خوب تضمين خواهد شد

 هواي بيرون وارد كردن 
را در  حالت  Aجهت وارد كردن هوا به داخل  وسيله نقليه زمانيكه هوا گرم است سوييچ 

كنترل دماي هوا را در حالتي كه در شكل نمايش داده  سوئيچ .هواي بيرون قرار دهيد
ت چپ قرار گرفته است و لكنترل دما در حا سوئيچاست قرار دهيد  و مطمئن شويد كه 

 .واه قرار دهيد سرعت دميدن را روي سرعت دلخ

 
 توجه
 محدودههوا به سمت تا را در جهت عقربه ساعت بچرخانيد  درجه انتخاب وضعيت •

 .ه جلو اتومبيل جريان پيدا كندپا و شيش
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 سيستم كولر اتوماتيك
 .تواند قابل استفاده باشد فقط زماني كه موتور ماشين روشن است ميكولر سيستم 

 كنترل  پانل

 
 كنترل دما درجه -7
 كليد انتخاب محل وزش هوا -8
 سرعت دميدن هوا  درجه -9

 سوئيچ كولر -10
 انتخاب حالت  درجه -11
 )3-82مراجعه شود به صفحه (ضد بخار پنجره عقب  سوئيچ -12

 توجه

توانيد  را مي) A(در وضعيت نشان داده شده در تصوير، حسگر دماي هواي داخلي  •
 .مشاهده كنيد

اين كار باعث خواهد شد كه به  هرگز چيزي را بر روي حسگر قرار ندهيد، زيرا
 .درستي عمل نكند
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 درجه انتخاب سرعت وزش باد 
تنظيم سرعت باد در جهت عقزبه ساعت و يا خالف  درجهباد با چرخاندن  وزشسرعت 

 .شود  عقربه ساعت انتخاب مي
 .شود چرخاندن به طرف راست زياد مي باباد به تدريج  وزشسرعت 

 
 

 درجه كنترل دما

.درجه كنترل دما را در جهت يا خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد  
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 توجه

زماني كه دماي خنك كننده ي موتور پايين باشد، دماي هواي بخاري تا زمانيكه  •
سرد خواهد بود، حتي در صورتيكه درجه هواي گرم را /موتورگرم شود، خنك

 .انتخاب كرده باشيد
باالترين يا پايين ترين حد تنظيم شده باشد، وضعيت زماني كه دما بر روي  •

 .انتخاب هوا و كولر به طور خودكار به قرار زير تغيير خواهند كرد
 )زمانيكه دما بر روي باالترين حد تنظيم شده باشد( گرم شدن سريع  -

 .هواي بيروني وارد شده و كولر متوقف خواهد شد
 )ترين حد تنظيم شده باشدزمانيكه دما بر روي پايين ( خنك شدن سريع  -

 .فتدا هواي داخلي به گردش درآمده و كولر به كار مي
 .تنظيمات فوق الذكر، تنظيمات كارخانه مي باشند

 تنظيمات عملكردي آنها را مي( توان تغيير داد سوييچ هاي كولر و انتخاب هوا را مي
كولر بر طبق شرايط ، و همچنين تغيير حالت از وضعيت هواي بيروني به )توان تغيير داد

 .توان به صورت دلخواه تغيير داد به كارگيري را مي
 .توانيد با نمايندگيهاي مجاز تماس بگيريد براي كسب اطالعات بيشتر مي

 .مراجعه نماييد 5-20در صفحه ي  ")تغيير تنظيمات عملكردي(تغيير سوييچ كولر "به 
مراجعه  5-18در صفحه ي  ")عملكرديتغيير تنظيمات (تغيير سوييچ انتخاب هوا "به 

 . نماييد

 
 سوئيچ انتخاب هوا

 .براي تغيير حالت انتخاب هوا كافي است سوئيچ انتخاب هوا را فشار بدهيد
 . هر دفعه كه اين سوئيچ را فشار دهيد، صدايي ايجاد خواهد شد

 .است خاموش) A(المپ نشانگر : هواي بيروني •
 .مي شودهواي بيروني وارد كابين خودرو 

 .روشن است) A(المپ نشانگر : هواي چرخشي •
 .هوا در داخل كابين در چرخش است
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 !احتياط 
بطور معمول براي حفظ وضوح شيشه جلو و پنجره هاي كناري و از بين  •

 .بردن مه و بخار از شيشه جلويي از موقعيت بيروني استفاده كنيد
. موقعيت چرخشي استفاده كنيداگر هواي بيروني غبارآلود يا آلوده باشد از 

بطور متناوب موقعيت را به موقعيت بيروني تغيير دهيد تا تهويه را افزايش 
 .داده و در اين صورت پنجره ها ديگر دچار بخار گرفتگي نمي شوند

استفاده از موقعيت چرخشي براي مدت زمان طوالني ممكن است باعث  •
 .بخار گرفتن شيشه ها شود

 
 توجه
رجه انتخاب حالت يا درجه انتخاب سرعت دنده مجدداً بعد از عمليات زماني كه د •

تنظيم مي شود، سوئيچ انتخاب هوا نيز بطور  AUTOدستي بر روي موقعيت 
 .خودكار كنترل خواهد شد

زماني كه دماي خنك كننده به ميزان خاصي افزايش يابد، وضعيت انتخاب هوا  •
روشن )A(ي كند و المپ نشانگر  بطور خودكار به وضعيت چرخشي تغيير پيدا م

در اين زمان حتي در صورتي كه سوئيچ انتخاب هوا را فشار دهيد، . مي شود
 .سيستم به موقعيت بيروني تغيير حالت نخواهد داد

 )تغيير عملكرد(تغيير انتخاب هوا 
 .شوندعملكرد ها بنا به خواست شما همانگونه كه در ائامه ذكر شده مي توانند تغيير داده 

 :فعالسازي كنترل هواي اتوماتيك •
بچرخانيد،  AUTOاگر درجه انتخاب حالت يا درجه انتخاب سرعت دمنده را به موقعيت 

 .سوئيچ انتخاب هوا نيز به صورت خودكار كنترل مي شود
 :غير فعال سازي كنترل هواي اتوماتيك •

حتي در صورتي كه درجه انتخاب حالت يا درجه انتخاب سرعت دمنده را به موقعيت 
AUTO بچرخانيد، سوئيچ انتخاب هوا به صورت خودكار كنترل نمي شود. 

 :روش تغيير تنظيمات •
 .ثانيه يا بيشتر سوئيچ انتخاب هوا را پايين نگه داريد 10به مدت 

ن خارج شده و المپ نشانگر شروع به وقتي تنظيمات را تغيير مي دهيد، صدايي از آ
 .چشمك زدن مي كند

صدا از آن  3وقتي تنظيمات از حالت فعالسازي به غير فعالسازي تغيير مي كند،  -
 .ايجاد شده و المپ نشانگر سه بار چشمك مي زند

صدا ايجاد  2وقتي تنظيمات را از حالت غيرفعالسازي به فعالسازي تغيير مي دهيد،  -
 .بار چشمك مي زند 3گر شده و المپ نشان

 توجه
 .مي باشد ”Enable automatic air control“تنظيمات كارخانه بر روي  •

تغيير مي كند، به منظور جلوگيري از  وقتي درجه انتخاب حالت به شكل  •
بخارگرفتگي پنجره ها، سيستم تهويه بطور خودكار به موقعيت هواي بيروني تغيير حالت 

 ”Disable automatic air control“مي دهد، حتي در صورتي كه تنظيمات بر روي 
 .باشد

 

 كولرسوئيچ 
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) A(اينصورت المپ نشانگر براي روشن كردن سيستم كولر سوئيچ آنرا فشار دهيد كه در 
 .عمل خواهد كرد

 .هر دفعه كه اين سوئيچ را فشار مي دهيد صدايي ايجاد خواهد كرد

 
 .سوئيچ را مجدداً فشار داده تا خاموش شود

 !احتياط 
زماني كه از سيستم كولر استفاده مي كنيد، هنگامي كه كمپرسور كولر  •

بطور اتوماتيك روشن يا خاموش مي شود دور موتور در حالت درجا ممكن 
ساكن است، كامالً  CVTيا  A/Tوقتي خودروي . است كمي افزايش يابد

 .پدال ترمز را فشار دهيد تا از پيشروي خودرو جلوگيري نماييد

 توجه
) A(در سيستم كولر مشكلي تشخيص داده شود، المپ نشانگر عملكرد كولر اگر  •

سپس بار . سوئيچ كولر را يكبار فشار دهيد تا خاموش شود. چشمك خواهد زد
براي ) A(اگر المپ نشانگر عملكرد كولر .ديگر سوئيچ را فشار داده تا روشن شود

چشمك زدن كند  اگر دوباره شروع به. مدتي چشمك نزند، مشكلي وجود ندارد
اگر مجددًا شروع به چشمك زدن كرد، براي . توصيه ميكنيم كه آنرا بررسي كنيد

 .بررسي آن به يك نمايندگي مجاز مراجعه نماييد
گاهي اوقات، به عنوان مثال بعد از استفاده از يك كارواش پرفشار، ممكن است  •

در اين . مك بزندموقتًا چش) A(كندانسور خيس شده و المپ نشانگر عملكرد كولر 
مدتي صبر كرده يكبار سوئيچ كولر را فشار دهيد . صورت نيز مشكلي وجود ندارد

. تا سيستم خاموش شود؛ سپس بار ديگر آنرا فشار دهيد تا سيستم روشن شود
 .زماني كه آب تبخير شد، چشمك زدن متوقف مي شود
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 )تغيير عملكرد( سوئيچ كولرتغيير 
 .امه ذكر شده مي توانند تغيير داده شوندخواست شما همانگونه كه در ادنا به عملكرد ها ب

 :كولراتوماتيك  فعالسازي كنترل •
بچرخانيد،  AUTOاگر درجه انتخاب حالت يا درجه انتخاب سرعت دمنده را به موقعيت 

يا درجه كنترل دما برروي حداقل تنظيم شده باشد، سوئيچ كولر به صورت 
 .خودكار كنترل مي شود

 :كولر غير فعال سازي كنترل اتوماتيك •
 . سوئيچ كولر تا زماني كه به كار نيفتاده، بطور اتوماتيك كنترل نمي شود

 :روش تغيير تنظيمات •
 .ثانيه يا بيشتر سوئيچ انتخاب هوا را پايين نگه داريد 10به مدت 

به  وقتي تنظيمات را تغيير مي دهيد، صدايي از آن خارج شده و المپ نشانگر شروع
 .چشمك زدن مي كند

صدا از آن  3وقتي تنظيمات از حالت فعالسازي به غير فعالسازي تغيير مي كند،  -
 .ايجاد شده و المپ نشانگر سه بار چشمك مي زند

صدا ايجاد  2وقتي تنظيمات را از حالت غيرفعالسازي به فعالسازي تغيير مي دهيد،  -
 .بار چشمك مي زند 3شده و المپ نشانگر 

 توجه
مي  ”Enable automatic air conditioning control“تنظيمات كارخانه بر روي  •

 .باشد

تغيير مي كند، به منظور جلوگيري از  وقتي درجه انتخاب حالت به شكل  •
بخارگرفتگي پنجره ها، سيستم تهويه بطور خودكار به موقعيت هواي بيروني تغيير حالت 

 Disable automatic air“مي دهد، حتي در صورتي كه تنظيمات بر روي 
conditioning control” باشد. 

 به راه اندازي سيستم به حالت اتوماتيك •

 
 :به كار برده و اقدامات زير را دنبال نماييد AUTOسيستم را در حالت  در شرايط عادي

 .تنظيم نماييد AUTOدرجه انتخاب سرعت دمنده را بر روي موقعيت  -1
 .درجه كنترل دما را برروي دماي مورد نظر تنظيم كنيد -2
 .قرار دهيد AUTOدرجه انتخاب حالت را در موقعيت  -3
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بيروني و سرعت دمنده و / ، انتخاب هواي چرخشي ) به جز (موقعيت بيروني 
.خاموش شدن كولر بطور خودكار كنترل خواهد شد/ روشن   

 .بچرخانيد offبراي متوقف كردن سيستم درجه انتخاب سرعت دمنده را به موقعيت 

 !احتياط 
زماني كه از سيستم كولر استفاده مي كنيد، هنگامي كه كمپرسور كولر  •

بطور اتوماتيك روشن يا خاموش مي شود دور موتور در حالت درجا ممكن 
ساكن است، كامالً  CVTيا  A/Tوقتي خودروي . است كمي افزايش يابد

 .پدال ترمز را فشار دهيد تا از پيشروي خودرو جلوگيري نماييد
 توجه 
دماي هوايي كه از بخاري  نگامي كه دماي خنك كننده موتور پايين است،تا ه •

براي  .وزيده مي شود پايين است؛ حتي اگه دماي گرم را انتخاب كرده باشيد

 جلوگيري از بخار گرفتگي پنجره ها و شيشه جلو خودرو حالت تهويه به 
 .تغيير پيدا خواهد كرد و سرعت دمنده كاهش مي يابد

تخاب سرعت دمنده، سوئيچ كولر، درجه انتخاب حالت يا سوئيچ اگر درجه ان •
كار مي كند به كار بيفتد، عملكرد فعال  AUTOانتخاب هوا زماني كه در وضعيت 

تمامي عملكرلدهاي ديگر تحت كنترل . شده كنترل اتوماتيك را غير فعال مي كند
 .خودكار باقي مي  ماند

 به راه اندازي سيستم در حالت هوا دستي •

سرعت دمنده و حالت تهويه را مي توان بطور دستي با تنظيم درجه انتخاب سرعت 
براي بازگشت عملكرد . دمنده و درجه انتخاب حالت به موقعيتهاي مورد نظر، كنترل كرد

 . تنظيم كنيد AUTOوضعيت اتوماتيك، درجه ها را در 

 بخار زدايي شيشه جلو و پنجره درب ها 
 !احتياط 

و شفافي از تمام  واضحاطمينان حاصل نماييد كه ديد  ،ايمني به منظور •
 .پنجره ها داريد

 
از قطرات آب يا بخار پشت شيشه از شيشه جلو و پنجره درب ها  براي برطرف نمودن

 .كنيد  استفاده يا  درجه انتخاب حالت 
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 جهت بخار زدايي معمولي
اين پا ها  نگهداشتن محدودهشيشه جلو و پنجره درب ها و گرم  وضوح به منظور

 .تنظيمات را به كار ببريد

 
 
 .موقعيت هواي بيروني تنظيم نماييدرا در  )A( سوييچ انتخاب هوا -6

 .قرار دهيد    درجه انتخاب حالت را در موقعيت  -7
 با چرخاندن درجه انتخاب سرعت دمده، سرعت دمنده دلخواه خود را انتخاب -8

 .كنيد
 .با چرخاندن درجه كنترل دما، دماي دلخواه خود را انتخاب نماييد -9

 را فشار دهيد) B(سوئيچ كولر  -10

 جهت رفع بخار سريع  از پشت شيشه 

 
 .قرار دهيد سوئيچ انتخاب را در حالت  -4
 .سرعت دمنده باد را در حات حداكثر انتخاب كنيد  -5
 .دما را در حالت حداكثر دما انتخاب كنيد  -6

 توجه

كولر بطور خودكار شروع به كار كرده و كنيد  را انتخاب ميزمانيكه حالت  •
     . موقعيت هواي بيرون نيز بطور اتوماتيك انتخاب خواهد شد

وا را از سمت تهويه جهت دميدن هموثرتر واقع شود، رفع بخار  براي اينكه عمل •
 .هاي كناري به سمت پنجره ها قرار دهيد

هواي . تنظيم نكنيد) max(بر روي موقعيت شرمايش حداكثر  درجه كنترل دما را •
خنك به شيشه هاي پنجره مقابل خواهد وزيد و از بخار گرفتن آنها جلوگيري 

 .خواهد كرد
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 نكات عملكردي مهم در ارتباط با تهويه ي هوا
 .خودرو را در سايه پارك كنيد •

كه درون خودرو پارك كردن خودرو در زير نور شديد خورشيد باعث مي شود 
بيش از حد داغ شده و درنتيجه زمان بيشتري براي خنك كردن فضاي داخلي 

 .خودرو مورد نياز است
اگر حتما بايد خودرو را در زير نور خورشيد پارك كنيد، به مدت چند دقيقه از 

 .مراحل تهويه هوا، پنجره ها را باز كنيد تا هواي داغ از خودرو خارج شود
ورود هواي بيروني از . كنيد پنجره ها را ببنديد وا استفاده ميوقتي از تهويه ه •

 .دهد طريق پنجره هاي باز كارآيي تهويه را كاهش مي
دماي هواي داخل خودرو فقط .خنك شدن بيش از حد براي سالمتي مفيد نيست •

 .درجه از دماي بيرون پايين تر باشد 6يا  5بايد 
اطمينان حاصل كنيد كه هيچ مانعي  وقتي سيستم تهويه را به كار مي اندازيد، •

ازجمله برگ درخت يا برف بر ورودي هوا كه درجلوي شيشه ي جلويي خودرو 
برگهايي كه در كانال ورود هوا جمع مي شوند، . واقع شده وجود نداشته باشد

 .مي دهندجريان هوا را كاهش 
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 مبرد سيستم كولر و توصيه هايي درباره روغنكاري
كولر كارآيي كمتر از حد معمول خود را داشته باشد، اين امر ممكن است به اگر سيستم 

بنابراين به شما توصيه مي كنيم كه سيستم را مورد بازرسي قرار . دليل نشتي مبرد باشد
 .دهيد

شارژ  SUN PAG 56و روغن   HFC-134 aسيستم كولر در خودرو شما بايد با مبرد 
از مبرد يا روغن آسيبهاي جدي را وارد خواهد نمود كه استفاده از هر نوع ديگري .  گردد

از رها سازي مبرد در محيط . در نتيجه بايد كل سيسنم كولر خودرويتان را تعويض كنيد
 .خود داري كنيد

 .توصيه مي شود كه مبرد براي استفاده بيشتر جمع آوري و باز چرخش شود
 

 در مواقع عدم استفاده طوالني مدت
اين . حتي در شرايط آب و هوايي سرد, دقيقه كار كند 5در هر هفته  كولر بايد حداقل

عمل از گرفتگي كمپرسور جلوگيري نموده و كولر را در بهترين شرايط عملكرد نگه مي 
 . دارد

 پاالينده هوا
 .يك فيلتر هوا درون كولر تعبيه شده است تا گرد و غبار را از هوا بزدايد

يض نماييد زيرا به علت جمع شدن گرد و غبار توانايي آن بطور متناوب فيلتر هوا را تعو
براي مدت زمان نگهداري آن به كتابچه خدمات . در تميز كردن هوا كاهش خواهد يافت

 .مراجعه كنيد
 توجه

كار كردن سيستم در شرايط خاص نظير رانندگي در جاده هاي پر از گرد و غبار و  •
اگر احساس . كاهش عمر مفيد فيلتر گردداستفاده مكرر از كولر، مي تواند منجر به 

كرديد جريان هوا پايين تر از حد نرمال است و يا اينكه شيشه جلو اتومبيل يا 
 .پنجره ها به سرعت شروع به بخار گرفتن مي كنند، فيلتر هوا را تعويض كنيد

 .به شما توصيه مي كنيم كه آن را بررسي نماييد 
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LW/MW/FM radio/CD player 
يچ استارت و يا حالت استفاده كرد كه سو توان از سيستم صوتي در صورتي ميفقط 

 .باشد ACCيا   ONعملكرد خودرو بر روي
 توجه
ن ئبه سيستم صوتي گوش مي دهيد، مطم وقتي موتور خاموش است و •

 .چرخانده ايد ACCشويد كه سوييچ را به موقعيت
برق باقي بماند، بعد از مدت زمان خاصي  ACCاگر سوييچ در موقعيت 

به صورت اتوماتيك خاموش خواهد شد و در اين صورت ديگر شما  فرعي
اگر سوييچ استارت را از . قادر به استفاده از سيستم صوتي نخواهيد بود

مراجعه . شروع به كار خواهد كردبرق فرعي خارج كنيد،  ACCموقعيت 
 .18-4در صفحه  ”ACC power auto-cutout function“ كنيد به

اگر در خودرو از تلفن همراه استفاده كنيد ممكن است در تجهيزات صوتي  •
. اين بدان معنا نيست كه سيستم صوتي خودرو مشكلي دارد. ايجاد كند نويز

در چنين مواردي تا جايي كه امكان دارد تلفن همراه را دور از تجهيزات 
 .صوتي قرار دهيد

يا آب به درون تجهيزات صوتي خودرو وارد شد و يا اگر اشيايي خارجي و  •
اينكه دود و يا بوي عجيبي از آن خارج شد، بالفاصله سيستم صوتي را 

به شما توصيه ميكنيم كه آن را بررسي نماييد اما هرگز . خاموش كنيد
از استفاده ي مداوم از آن بدون بررسي كامل . خودتان آن را تعمير نكنيد

 .ودداري كنيدتوسط فردي متخصص خ

 نكاتي مهم درباره ي استفاده از سيستم صوتي
iPod/iPhone Playback Function* 

را پشتيباني ميكند، هرچند كه  صوتي آيفون و آيپد ن وسيله فقط محصوالتاي •
  .كند متفاوت را نيز تضمين نمي ويرايشهاي

است ممكن آي پد و آي فون  لطفأ به ياد داشته باشيد كه مدلهاي مختلف •
 .عملكردهاي متفاوتي داشته باشند

 چگونگي تميز كردن
 .اگر اين محصول كثيف شد آن را با دستمالي نرم تميز كنيد •
اگر خيلي كثيف شد، پارپه اي نرم را به پاك كننده اي خنثي كه در آب رقيق  •

از بنزن، تينر يا ديگر پاك كننده . شده باشد آغشته كنيد و سپس آن را بچالنيد
 .شيميايي استفاده نكنيد زيرا ممكن است به سطح وسيله صدمه بزندهاي 

 عاليم تجاري
 اسامي محصوالت، عاليم تجاري يا عاليم تجاري ثبت شده ي مالكان مرتبط مي •

 .باشند
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عالوه بر اين، حتي در صورتي كه هيچ نشانه اي از عاليم تجاري يا عاليم تجاري  •
 .توانيد مشاهده كنيد زير را به طور كامل مي ثبت شده وجود نداشته باشد، شكل

 
“Made for iPod”  و“Made for iPhone”  بدين معناست كه اين وسيله

آي فن يا  آي پدي الكترونيكي به گونه اي طراحي شده كه مشخصأ و به ترتيب به 
نمايد كه استانداردهاي عملكردي  متصل شود و بدينوسيله سازنده ي آن تأييد مي

 .داراست را اپل
، آي پاد، آي پد كالسيك، آي پد نانو و آي پد تاچ عاليم تجاري تحت نظر آي فن
 .هستند كه در اياالت متحده آمريكا و ديگر كشورها به ثبت رسيده انداپل  شركت

مسؤول عملكرد اين وسيله و يا مطابقت آن با استانداردهاي امنيتي و تنظيمي اپل 
 .نيست

 توجه
دهد كه هم مطالبي كه حق انحصاري  به اشخاص اجازه مي پدآي فون و آي جواز  •

توان از آنها استفاده كرد را  پخش و يا  ندارند و هم آنهايي كه از لحاظ قانوني مي
 .تكثير نمايند

 .ممنوع است) حقوق انحصاري(تخطي از حق كپي برداري 
تفاوتي پشتيباني هاي م )2خودروهاي با رابط بلوتوث ( تجهيزات برطبق نوع آن، •

 Johnson براي جزييات بيشتر مراجعه كنيد به وب سايت.خواهند داشت
Controls, Inc. 
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 روش استفاده از ديسك
 .دهدمي ارائه توضيحاتياين قسمت درباره ي اهميت نحوه ي استفاده از ديسكها 

 نكاتي مهم درباره ي شيوه ي استفاده
روي ( اثر انگشت يا هر عالمت ديگري بر روي قسمت خواندني سي دي •

را با مشكل مواجه  سي دي) خوانده شدن(ممكن است كار ) سطح سي دي
را در دست ميگيريد براي اينكه قسمت خواندني سي  وقتي سي دي. كند
را لمس نكنيد بهتر است يا هردو كناره ي آن و يا ) روي سطح سي دي( دي

 .  يك كناره و سوراخ وسط سي دي را محكم بگيريد
 .نچسبانيد آنروي  چيزيآسيبي وارد نشود،  براي اينكه به سي دي •
ديگري را با فشار وارد دستگاه  در درون دستگاه است ، سي دي اگر سي دي •

 آسيب وارد مي شود و يا اينكه از كار مي سي دي با اين كار يا به. نكنيد
 .فتدا

 تميز كردن
براي تميز كردن از . راتميز كنيد به طور مرتب سطح خواندني سي دي •

را از مركز آن به سمت  حركات چرخشي استفاده نكنيد، در عوض سي دي
 .پاك كنيد لبه ها

وسط هاي نو در اطراف لبه ي خارجي و يا در سوراخ  ممكن است سي دي •
اين برآمدگي ها را بررسي نماييد، زيرا در . برآمدگي هايي داشته باشند

بنابر . صورت وجود ممكن است باعث ايجاد نقصي در عملكرد سي دي شود
 .اين اطمينان حاصل نماييد كه چنين مواردي وجود نداشته باشد

 نكاتي مهم در مورد نگهداري
استفاده نمي كنيد مطمأن شويد كه در جاي مخصوص  زماني كه از سي دي •

 .ها را دور از نور مستقيم خورشيد نگهداريد ضمنأ سي دي. خود قرار دارند
آنها را از  استفاده كنيد، مدت طوالني از سي دي برايخواهيد  اگر نمي •

 .خودرو بيرون ببريد
داخلي  در محيط هاي سرد به عنوان مثال در اواسط زمستان هنگامي كه فضاي

خودرو سرد است، روشن كردن بخاري و استفاده ي آني از اين محصول ممكن 
ي دي و اجزاي نوري داخلي ظاهر بر روي س) قطرات آب(است باعث شود بخار 

 شود و در اين صورت ممكن است عملكرد صحيح اين دستگاه با مشكل مواجه
 .شود

ل از استفاده ي مجدد از در چنين مواردي، سي دي را از دستگاه خارج كرده و قب
 .آن كمي صبر كنيد
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 كپي رايت
مي و يا اجاره ي سي دي ها به عمواجراي اعمالي نظير تكثير غير مجاز، پخش، 

 .از لحاظ قانوني ممنوع استتي كه استفاده اي غير خصوصي تلقي گردد؛ صور
 سي دي هاي قابل پخش

 .سي دي چاپ شده اندزير بر روي برچسب، بسته يا جلد ) نشانه هاي(عاليم 
حداكثر زمان  اندازه نوع

 بازنواخت
 توضيحات

 

Cm 12 74 دقيقه - 

 

Cm 12 74 دقيقه - 

 
حداكثر زمان  اندازه نوع

 بازنواخت
 توضيحات

 

Cm 
12 

ديسك شامل  دقيقه 74
 Mp3فايلهاي 

 
 

 سي دي هايي كه ممكن است قابل پخش نباشند
ذكر  "سي دي هاي قابل پخش"قسمت  پخش هر نوع سي دي بجز آنهايي كه در •

 .شود شد، تضمين نمي
 .ميلي متري قابل استفاده نباشند 8ممكن است سي دي هاي  •
را وارد ) به عنوان مثال، قلبي شكل(سي دي هايي كه شكل هاي غير معمول دارند  •

عالوه بر اين، سي دي . دستگاه نكنيد، زيرا ممكن است دستگاه به خوبي كار نكند
 .خش هاي شفاف دارند، ممكن است قابل پخش نباشندهايي كه ب

 .توانند پخش شوند نمي انتهايشان بسته نشده باشد سي دي هايي كه  •
حتي در صورتي كه سي دي با فرمت صحيح در دستگاه ضبط يا كامپيوتر و با  •

تنظيمات نرم افزارهاي كاربردي ضبط شده باشد؛ هر نوع چيز غيرمعمول، ضربه يا 
سد دي؛ گردوخاك يا بخار بر روي لنز داخلي دستگاه، ممكن است  عالمت بر روي

 .باعث شود سي دي غير قابل پخش شود
استفاده  بر حسب نوع سي دي، بعضي از عملكردهاي دستگاه ممكن است قابل •

 .نباشد، يا حتي ممكن است سي دي قابل پخش نباشد
 .اده نكنيداز سي دي هايي كه ترك خوردگي يا تاب دارند در دستگاه استف •
اگر بر روي سي دي برچسبي وجود دارد يا حتي پس از كندن برچسب باقيمانده  •

 .چسب بر روي آن ياقيست، از آن سي دي استفاده نكنيد
 .سي دي هايي كه برچسب هاي تزييني دارند نيز ممكن است كارايي نداشته باشند •
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 سي دي هاي غير استاندارد
لطفأ در ارتباط با سي . پخش خواهد كرد اين محصول فقط سي دي هاي صوتي را

 .دي هاي استاندارد به نكات زير توجه فرماييد

روي اطمينان حاصل كنيد كه از ديسك هايي استفاده كنيد كه  •
 .برچسب آن باشد

حتي در . پخش سي دي هايي غير استاندارد هيچ گونه تضميني ندارد •
 .ضمانتي ندارد صورتيكه سي دي صوتي قابل پخش باشد، كيفيت صداي آن

وقتي از سي دي هاي غير استاندارد استفاده ميكنيد، ممكن است موارد زير  •
 :رخ دهد

 .شود ايجاد ممكن است در طي پخش نويز -
 .ممكن است  پخش فايل صوتي پرش داشته باشد -
 .ممكن است ديسك قابل شناسايي نباشد -
 .ممكن است اولين ترك پخش نشود -
 .از حد معمول طول بكشدممكن است شروع پخش تركها بيش  -
 .ممكن است پخش از وسط ترك شروع شود -
 .بعضي از قسمت ها ممكن است پخش نشوند -
 .ثابت بمانندممكن است در طي پخش، تركها  -
 .ممكن است تركها با خطا پخش شوند -

 )MP3, WMA, AAC(فايلهاي صوتي 
را كه بر    Mp3, WMA, AACاين محصول مي تواند فايلهاي صوتي با فرمت 

 .ضبط شده اند، پخش كند USBو دستگاه  CD-ROM ،CD-R/RWروي  
محدوديت هايي دارد، بنابراين قبل از ضبط فايلهاي  رسانه هااستفاده از فايلها و 

مطالب  USBدستگاه بر روي ديسك يا    Mp3, WMA, AACصوتي با فرمت
 .زير را بخوانيد

-CDدرايو عالوه بر اين، اطمينان حاصل نماييد كه دفترچه راهنماي مربوط به 
R/RW  گيريد درستي آن را به كار ميه و ب خواندهرا نرم افزار رايت  وشما. 

اطالعاتي درباره ي  Mp3, WMA, AACاگر فايلهاي صوتي با فرمت هاي 
 .هده كنيدتوانيد اين اطالعات را مشا عنوان فايل ها داشته باشند، مي

 !احتياط
• CD-ROM  وCD-R/RW  فقط ميتوانند فايلهايي صوتي باMP3  را

  .پخش نمايند
اعمالي نظير كپي كردن سي دي ها يا فايل هاي صوتي، توزيع آنها بين  •

ديگر افراد چه به طور رايگان و چه با دريافت هزينه، و همينطور بارگذاري 
ارتباطي براي كاربران اينترنت، فايلها از طريق اينترنت يا ديگر وسايل 

 .تخطي از قانون به حساب مي آيد
را به فايلهايي با فرمتي غير از  mp4. و mp3،  .wma.پسوند هاي  •

Mp3, WMA, AAC  پخش سي دي هايي كه با اين فايلها . اضافه نكنيد
ضبط شده اند، ممكن است باعث شود فايلها براي پخش به درستي قابل 

و در نتيجه ممكن است پخش آنها منجر به ايجاد صداهاي شناسايي نباشند 
 .تصادفي رخ دهدحتي بلند شده و در نهايت به بلندگو آسيب وارد شده و يا 
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 توجه
بر اساس شرايط ضبط كننده ديسك يا نرم افزار ضبط ديسك به كار  •

در اين موارد به . باز بخش درست ممكن است امكانپذير نباشدرفته، 
 .كاربر محصول يا نرم افزار مراجعه نماييدراهنمايي 

بر اساس سيستم عامل كامپيوتر شما، ويرايش، نرم افزار يا تنظيمات،  •
در اين موارد هنگام كپي نمودن .  فايلها ممكن است پسوند نداشته باشند

 .اضافه نماييد را mp4. و mp3،  .wma.پسوند هاي فايل ها 
 .توانند بازپخش شوندنمي  GB2فايلهاي با حجم باالتر از  •

 فرمت داده هايي كه مي توانند بازپخش شوند
و دستگاه ) CD-ROM ،CD-R/RW(فرمت داده هايي كه در ديسكها 

USB مي توانند خوانده شوند متفاوت است . 
 USBدستگاه  ديسك فرمت داده

MP3 Ο Ο 
WMA Χ Ο 
AAC Χ Ο 

 

 ساختمان پوشه
 .مرحله پوشه قابل تشخيص است 8تا 

       شما مي توانيد براي مديريت ترك ها يك ساختار پوشه مانند آنچه در

Genre-Artist-Album-Track ) فرمت فايلهاي صوتيMp3, WMA, AAC  (
 .است ايجاد كنيد
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 توضيحات مشخصات نام

 مشخصات فرمت

ISO9660  1سطح 

 8حداكثر نام فايل 
 4كاراكتر، امتداد فايل 

حروف الفبايي (كاراكتر 
بزرگ تك بايتي؛ اعداد؛ 

مي تواند استفاده  "_"
 ) شود

ISO9660 
extension Joliet 

 64نام فايلها حداكثر تا 
كاراكتر مي تواند 

 .استفاده گردد
 )فقط قسمت اول ساپورت مي شود. (ساپورت نمي شود چند قسمتي

حداكثر تعداد 
 سطوح

 )اگر ريشه در سطح اول باشد(سطح  8

حداكثر تعداد 
 پوشه

 )با احتساب ريشه(پوشه  700

حداكثر تعداد 
Pفايلها

*1 
 ,Mp3فايلهاي غير از . كل تعداد در رسانه(فايل  65535

WMA, AAC در نظر گرفته نمي شود.( 

محدوديت نام 
 فايلها و پوشه ها

فايلها و ) كاراكتر Unicode ،32براي ( بايت  64حداكثر 
پوشه هايي كه بيش از اين تعداد كاراكتر داشته باشند به 

 .نمايش در نيامده و بازپخش نمي شوند
فرمتهاي پوشش 

USB 
 پارتيشن 1فقط . است FAT32سيستم فايل توصيه شده 

ترك هاي  اگر. را شامل نمي شود Mp3, WMA, AACبه غير از فايلهاي   :1*
در پوشه يكسان ذخيره شوند، حتي اگر اندازه اي كمتر از حداكثر تعداد تركها  بسياري

در اين مورد، تركها را به چند پوشه تقسيم . داشته باشند، ممكن است تشخيص داده نشوند
 .كنيد
 توجه
ترتيب نمايش پوشه ها و فايلهاي صوتي در اين محصول ممكن است با  •

 .نمايش در مي آيد متفاوت باشدترتيبي كه در كامپيوتر شما به 
MP3 چيست؟ 
MP3  مخففMPEG-1 Audio Layer 3 است .MPEG  خود نيز مخففMotion 

Picture Experts Group  است و اين يك ويدئو فشرده استاندارد است كه در
 . سي دي ها و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد

MP3  يكي از روشهاي فشرده سازي فايلهاي صوتي در استاندارد صوتيMPEG 
است كه البته كيفيت صوتي را فراتر از حد شنوايي انسان كاهش مي دهد و اين 

بنابراين داده هاي با كيفيت . كاهش كيفيت با صدا هاي بلندتر پوشيده مي شود
 . باال و حجم پايين ارائه مي دهد

رتيب حجم يك سي دي صوتي به حدود يك دهم حجم از آنجايي كه به اين ت
اصلي خود  كاهش مي يابد، بدون اينكه كاهش قابل دركي در كيفيت بوجود آيد، 

 .رايت شوند CD-R/RWسي دي مي توانند در يك ديسك  10حدود 
 !احتياط

متفاوت با استاندارد هستند و ممكن است به درستي باز  MP3 فايلهاي  •
 .پخش نشده يا نام فايلها و پوشه هاي آن به درستي به نمايش در نيايد
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 كه قابليت بازپخش دارند MP3استانداردهاي فايلهاي 
 .كه قابليت بازپخش دارند از قرار زير است MP3مشخصات فايلهاي 

 جرئيات مورد
 MPEG-1 AUDIO LAYER3 مشخصات

MPEG-2 AUDIO LAYER3 
 فركانس نمونه برداري

[KHz] 
MPEG-1: 32/44.1/48 
MPEG-2: 16/22.05/24 

 سرعت بيت
[Kbph] 

MPEG-1: 32 to 320 
MPEG-2: 8 to 160 

VBR )ساپورت )سرعت بيت متغير 
 دو كاناله/ استريو پيوسته/ استريو/ مونو مد كانال

 mp3 پسوند فايل
 ,ID3 tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2 برچسب اطالعات مورد قبول

Ver. 2.3, Ver. 2.4 (ISO-8859-1, 
UTF-16 (Unicode)), 

 نام عنوان، نام پديد آور و نام آلبوم 
حداكثر تعداد كاراكترهايي كه 
مي تواند در صفحه به نمايش 

 .درآيد
 كاراكتر 64

 

 

 

WMA چيست؟ 

WMA  مخففي ازWindows Media Audio  از فايلهاي  فرمت است و يك
 MP3فشردگي بيش از فرمت اين فايلها .  از مايكروسافت استفشرده صوتي 

 .دارند
 توجه

 Microsoftمايكروسافت، ويندوز مديا و ويندوز عالمتهاي تجاري  •

Corporation هستند كه در دنيا ثبت شده اند . 
 !احتياط

• WMA  فايلهايDRM  ساپورت مي كند كه اين فايلها در دستگاه مورد را
 .استفاده در خودرو قابليت بازپخش ندارند

متفاوت با استاندارد هستند و ممكن است به درستي باز  WMA فايلهاي  •
 .پخش نشده يا نام فايلها و پوشه هاي آن به درستي به نمايش در نيايد

• Pro ،Lossless  وVoice ساپورت نمي شوند. 
 كه قابليت بازپخش دارند MP3استانداردهاي فايلهاي 

 .كه قابليت بازپخش دارند از قرار زير است MP3مشخصات فايلهاي 
 جرئيات مورد

 Windows Media Audio مشخصات
Version7.0/8.0/9.0 

 فركانس نمونه برداري
[KHz] 

32/44.1/48 

 ۳۲۰تا  ۴۸ [Kbph]سرعت بيت 
VBR )ساپورت )سرعت بيت متغير 
  



 

 

 
415 

 جزئيات مورد
 استريو حالت كانال

برچسب اطالعات 
 مورد قبول

 ، نام عنوان، نام پديد آور و نام آلبومWMA برچسب هاي

حداكثر تعداد 
كاراكترهايي كه مي 
تواند در صفحه به 

 .نمايش درآيد

 كاراكتر 64

 
AAC چيست؟ 
AAC  مخففي ازAdvanced Audio Coding  است و يك استاندارد فشرده از

برابر  1,4اين فايلها . است   ”MPEG-4“و  ”MPEG-2“فايلهاي صوتي براي 
 .را با كيفيتي قابل مقايسه دارند MP3فشردگي فايلهاي 

 
 !احتياط

• AAC  فايلهايDRM  را ساپورت مي كند كه اين فايلها در دستگاه مورد
 .استفاده در خودرو قابليت بازپخش ندارند

متفاوت با استاندارد هستند و ممكن است به درستي باز  AAC فايلهاي  •
 .پخش نشده يا نام فايلها و پوشه هاي آن به درستي به نمايش در نيايد

 كه قابليت بازپخش دارند AACاستانداردهاي فايلهاي 
 .كه قابليت بازپخش دارند از قرار زير است AACمشخصات فايلهاي 

 جرئيات مورد
 كد گذاري صوتي پيشرفته مشخصات

MPEG4/AAC-LC 
MPEG2/AAC-LC 

فركانس نمونه 
 [KHz]برداري 

MPEG4 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 
MPEG2 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 

 سرعت بيت
[Kbph] 

MPEG4 8  320تا 
MPEG2 8  320تا 

VBR )ساپورت )سرعت بيت متغير 
 استريو/ مونو مد كانال

 m4a پسوند فايل
 ID3يا  AAC برچسب هاي برچسب اطالعات مورد قبول

 نام عنوان، نام پديد آور و نام آلبوم 
حداكثر تعداد كاراكترهايي كه 
مي تواند در صفحه به نمايش 

 .درآيد
 كاراكتر 64

 
 

  



 

 

 
416 

 نكاتي مهم و امنيتي به مشتري
تصويري مرتبط با روش به كارگيري اين محصول شماري از عاليم و نشانه هاي 

آن را دارا مي باشد، بنابراين با دنبال كردن آنها مي توانيد به درستي از اين 
محصول استفاده نموده، بدين وسيله ميتوانيد از وارد شدن آسيب به خود، ديگر 

 .افراد و همينطور اموال خود جلوگيري نماييد
 !هشدار

 .به صفحه نمايش بيش از حد توجه كندراننده در هنگام رانندگي نبايد  •
زيرا اين كار ممكن است از توجه راننده به مسير جلو خودداري نموده و درنتيجه 

 .منجر به تصادف شود
 .راننده نبايد عملكردهاي پيچيده اي را در هنگام رانندگي انجام دهد •

راننده به انجام عملكردهاي پيچيده در هنگام رانندگي ممكن است از توجه  زيرا
 .مسير جلو خودداري نموده و درنتيجه تصادف رخ دهد

 .بنابراين قبل از انجام چنين عملكردهايي، خودرو را در مكاني ايمن پارك نماييد
كند، مانند مواقعي كه هيچ صدايي از آن  زمانيكه دستگاه به خوبي كار نمي •

 .شنيده نمي شود، از دستگاه استفاده نكنيد
 .به تصادف، آتش سوزي يا شوك برقي منجر شود اين كار ممكن است

 .از ورود آب يا ديگر اشياء خارجي به داخل دستگاه خودداري نماييد •
زيرا اين كار ممكن است منجر به دودگرفتگي، آتش سوزي، شوك برقي يا 

 .عملكرد نادرست دستگاه گردد
اين كار ممكن است  .نكنيد سي دي ورودي شكافاشياي خارجي را داخل  •

 .نجر به آتش سوزي، شوك برقي يا عملكرد نادرست دستگاه شودم

 
 !احتياط

 .گرما را مسدود نكنيدسينك جلوي سوراخ هاي تهويه يا  •
گرما ممكن است از خارج شدن گرما  سينكمسدود كردن سوراخ هاي تهويه يا 

از درون دستگاه جلوگيري كرده و درنتيجه آتش سوزي اتفاق افتاده يا دستگاه 
 .به درستي كار نكند

در هنگام رانندگي از بلند كردن صداي دستگاه تا حدي كه هيچ صدايي از  •
 .بيرون خودرو نشنويد، جلوگيري كنيد

تواند  اي بيرون خودرو هستيد، ميرانندگي در هنگاميكه قادر به شنيدن صد
 .منجر به تصادف گردد

وارد نكنيد، زيرا با اين  سي ديورود  شكافدست يا انگشت هايتان را به درون  •
 .كار به خود آسيب مي رسانيد

 

 !هشدار
در هنگام وقوع هر نوع امر غيرمعمول، زمانيكه اشياء خارجي يا آب وارد اين  •

دستگاه شود و درنتيجه منجر به دودگرفتگي يا بوي عجيبي گردد، ديگر از 
 .دستگاه استفاده نكرده و با يك نمايندگي مجاز مشورت نماييد

استفاده از محصول در شرايط فوق الذكر مي تواند منجر به تصادف، آتش سوزي 
 .يا شوك برقي شود

 .هرگز اجزاء دستگاه را از هم جدا نكرده و دستكاري ننماييد •
زيرا با اين كار ممكن است آتش سوزي يا شوك برقي حادث شده و دستگاه به 

 .درستي كار نكند
 .آنتن يا پنل جلويي دست نزنيددر هنگام وقوع رعد و برق به  •

 .ممكن است صاعقه باعث برق گرفتگي شود
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 كليدهاي عملياتي
 

 روشن كردن يا خاموش كردن دستگاه
 
 .را فشار دهيد PWR/VOLكليد  .1

 
 .گيريد پخش را از موقعيت قبلي از سركرده و  دستگاه را روشن

 
 .هيدرا فشار د PWR/VOLكليد . 2
 .دستگاه را خاموش كنيدو 

 نكته
توانيد عملكرد  نيز مي steering Modeبا پايين نگه داشتن كليد  •

 .قرار دهيد ON/OFFصوتي را در موقعيت 

 تنظيم صدا
 .را بچرخانيد PWR/VOLكليد  براي تنظيم صدا .1

 
را در جهت عقربه هاي ساعت و به منظور  PWR/VOLبراي افزايش صدا كليد 

 .كاهش صدا كليد را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد
 

 توجه
 .است 0و حداقل آن  45حداكثر ميزان صدا  •
 .مي باشد 17ابتدايي صدا ) درجه(تنظيم  •
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 وارد كردن سي دي/ خارج
سي دي را به داخل محل مخصوص وارد كنيد، در حاليكه برچسب سي دي از . 1

 .باشد به سمت باال

 
 

كشد و  تا مقدار خاصي سي دي را فشار دهيد، دستگاه سي دي را به داخل مي
 .پخش شروع خواهد شد

با اين كار سي دي از دستگاه خارج شده و مي توانيد . را فشار دهيدكليد . 2
 .برداريدآن را 

 
 !احتياط

سي دي ديگري را درون (خواهيد سي دي را جابجا مي كنيد وقتي مي •
ن شويد كه خودرو را در محلي مجاز ئ، در ابتدا مطم)دستگاه قرار دهيد

 .متوقف كرده ايد
. دست، انگشت و يا اشياء خارجي را به درون شكاف سي دي وارد نكنيد •

 .  ممكن است اين كار منجر به جراحت، دود كردن يا آتش سوزي شود
 .كند ميليمتري را پشتيباني نمي 8اين محصول سي دي هاي  •
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 توضيحات مربوط به دكمه ها
 .شود و عملكردهاي هر بخش توضيح داده مي در اين قسمت اسامي

 
   كليد. 1

 .براي خارج كردن سي دي از دستگاه مورد استفاده قرار مي گيرد

   يا كليد . 2
 به عقب برگشتن و جلو زدن سريع براي سيستم صوتي

 .را فشار دهيد 4و  3به عنوان پيش تنظيم كليدهاي  براي راديو
 ؛.صوتي پخش تصادفيبراي سيستم  2RDMكليد . 3
 .استفاده كنيد 2 از كليد به عنوان پيش تنظيم براي راديو 
  1RPTكليد  .4

 براي فايل صوتي كليد تكرار و براي راديو به عنوان پيش تنظيم
 .استفاده كنيد 12از كليد 
 .؛ به حالت راديو و باند تغيير وضعيت مي دهدRADIOكليد  .5

  PWR/VOLكليد . 6
 .كند خاموش مي/ كرده و دستگاه را روشن صدا را تنظيم 

  MEDIAكليد . 7
 .تغيير وضعيت مي دهد و ديگر منابعسي دي بين 

 .تغيير وضعيت بدهيد AUXكليد را به سمت پايين ببريد تا به وضعيت 
 .؛ زمينه نمايش را تغيير مي دهد DISPكليد . 8
  PTY/SCANكليد . 9

 PTYاديو جستجو براي ر/ براي سيستم صوتي شروع و جستجو
 .؛ پيغام هاي ترافيكي را دريافت مي كندTPكليد . 10
 شكاف ورودي ديسك. 11
 .؛ نشانگر صفحه را روشن مي كند PAGEكليد . 12

-
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 كليد   -13
Pدر دستگاه صوتي بلوتوث Pause/playكليد 

*
P  5 پيش تنظيمو از آن به عنوان كليد 

 .براي راديو استفاده كنيد
 كليد -14

پيش عنوان كليد به  براي راديو . دستگاه صوتيبراي ترك صوتي كليد بازگشت و توقف 
 .مي شوداستفاده  6  تنظيم

 كليد /  كليد  -15
 .راديو انتخاب ايستگاه اتوماتيك ، برايفايل/انتخاب تركبراي دستگاه صوتي، 

 Menuكليد  -16
 .مي كندسوئيچ  Menuروي وضعيت 

  كليد -17
 .مي كندها را انتخاب itemكيفيت صدا را تنظيم و 

 .مي كندبراي راديو، ايستگاه مورد نظر را به شكل دستي انتخاب 
هائي كه  اتومبيل(نياز است كه يك دستگاه صوتي، كه قادر است با بلوتوث اتومبيل *: 

 .شودسازگار شود، خريداري ) دارند 2.0رابط بلوتوث 

 هاي كنترل از راه دور فرمان اتومبيل سوئيچ
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 - , + Vol كليد .1

 .مي كندو صداي تلفن همراه را تنظيم  سيستم صداي
 ∨و  ∧  CHكليد  .2

. مي كندهاي راديوئي را انتخاب  هاي صوتي و ايستگاهTrackدي و ساير  سي
 . مورد نظر پيدا شود تركرا باال و پائين ببريد تا  Holdدكمه 

 MODEكليد  .3
به عالوه هر وقت . برگردد ON/OFFكليد را پائين نگه داريد تا كاركرد صوتي به 

 .شود دهيد، اين منبع صوتي سوئيچ مي اين دكمه را فشار مي
ها به هم وصل  اگر دستگاه. نشان داده شده است ادامهترتيب سوئيچ كردن در 

. و منبع بعدي را انتخاب كرد پرش نموده اند، پس بايد از روي آنها نشده

 
 .مورد نياز است) جداگانه در دسترس است(پد  كابل آي: 1 *
الزم است كه يك دستگاه صوتي سازگار با بلوتوث جداگانه خريداري : 2 *

 .شود
 .ستا Tuner  DABنياز به رابط : 3 *

 
 
 
 

  



 

 

 
422 

 گوش دادن به راديو
 .گوش بدهيد LWو  FM،MWايم كه چگونه به باند  در اينجا توضيح داده

 گوش دادن به راديو
 .را فشار دهيد و روي باند مورد نظر سوئيچ كنيد RADIOدكمه 

باند انتخاب شده در . سوئيچ كنيد LWو FM1 ،FM2 ،FM3،MWبه يكي از باندهاي 
 . اين جدول آمده است

 توجه
*FM1 ،FM2 ،FM3 ،DAB1 Pباندها به ترتيب  •

P ،DAB2P

*
P،DAB3P

*
P ،MW  و

LW هستند. 
 .وصل است tuner DABوقتي *: 

 انتخاب ايستگاه به طور دستي
 .خواهيد گوش بدهيد بگردانيد را روي فركانسي كه ميكليد 

در جهت  -شمارشگر( كليد 
 هاي ساعت عقربه

فركانس دريافت شده را كاهش 
 .دهد مي

فركانس دريافت شده را افزايش  )هاي ساعت در جهت عقربه( كليد 
 .دهد مي

دكمه را رها كنيد تا جستجوي  )پائين نگه داريد( كليد 
. دستگاه انتخاب شده شروع شود

وقتي به ايستگاه برسد، اسكن 
 .شود متوقف مي

 )پائين نگه داريد( كليد 

 

 پيش تنظيمحافظه 
 .راديوئي را قبالً ثبت و بعداً آن را انتخاب كنيدايستگاه پخش 

 .روي فركانس تنظيم كنيد تا ثبت شود .1
 .تا  را نگه داريد 1RPTهر يك از كليدهاي  .2
 .ثبت شده است پيش تنظيمكه آمد، » بوق«صداي 
 توجه

، FM1. (كند ايستگاه را براي هر باند ثبت مي 6حداكثر تا پيش تنظيم  حافظه  •
FM2 ،FM3.( 

يك كليد پيش تنظيم شده انتخاب گردد، پيش تنظيم جديد روي آن ذخيره اگر  •
 .خواهد شد

 .فركانسي را كه قبالً ثبت شده مي آوريدپيش تنظيم با فشار دادن دكمه  •
 )ذخيره خودكار(حافظه خودكار 

ي به صورت اتوماتيك ثبت را با سيگنال قوايستگاه  6توان  ميپيش تنظيم با كليدهاي 
 . كرد

 .را فشار بدهيد RADIOكليد 
پيش تنظيم پس از تكميل عمليات ذخيره خودكار، محصول، ايستگاه ثبت شده در كليد 

 .كند را دريافت مي
 !احتياط

ً آگاه باشيد كه فركانس ثبت شده قبلي در حافظه دوباره نوشته  • لطفا
 .شود مي
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 PTYجستجوي 
PTY )به طور اتوماتيك اسكن شوندها  را انتخاب كنيد تا ايستگاه) محتواي برنامه. 

با اين كار به . را فشار بدهيد PTY/SCAN، كليد FMدر هنگام دريافت  .1
 .شويد سوئيچ مي PTYوضعيت 

 . انتخاب شود PTYرا بچرخانيد تا كليد  .2
زند و انتخاب ايستگاه به صورت  چشمك مي) محتواي برنامه( PTYنشانگر 

 .شود افت شد، نام آن نمايش داده ميوقتي ايستگاهي دري. شود اتوماتيك شروع مي
 توجه
 .كند اين ايستگاهي را كه اول جستجو كرديد، دريافت مي •
 .شود كنسل مي PTYثانيه پس از دريافت، وضعيت جستجوي  10 •

DABPبه 

* 
P گوش بدهيد 

 گوش بدهيد DABدهد كه چطور به  اين نشان مي

  DABبه گوش دادن به 
بين باندهاي . را فشار بدهيد و باند را سوئيچ كنيد RADIOدكمه راديو  .1

DAB1،DAB2   وDAB3 باند انتخاب شده روي صفحه نمايشگر . سوئيچ كنيد
 .شود مي مشخص

 توجه
، FM1 ،FM2 ،FM3 ،DAB1 ،DAB2 به اين ترتيب روي باندهاي •

DAB3،MW وLW  شود سوئيچ مي. 
 انتخاب سرويس

 .را پائين نگه داريديا كليد كليد  .1
 .كند شود دريافت كرد، دريافت مي تر در مجموعه كلي را مي خدمات متقدم

 . را فشار بدهيد تا سرويس مورد نظر انتخاب شوديا كليد كليد  .2
  كليد 

 )نگه داريد(
هاي با تقدم پائين تر را كه  سرويسبه طور اتوماتيك 

 .كند توان از ميان مجموعه دريافت كرد، دريافت مي مي
  كليد 

 )نگه داريد(
هاي با تقدم باال تر را كه  به طور اتوماتيك سرويس

 .كند توان از ميان مجموعه دريافت كرد، دريافت مي مي
 .كند تر  سوئيچ مي پائين هاي به سرويس كليد 
 .كند تر  سوئيچ مي هاي باال به سرويس كليد 

 توجه

مراجعه به اولين يا آخرين سرويس در مجموعه كلي را به مجموعه كلي بعدي  •

 .كند سوئيچ مي
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 تقاضاي ثبت سرويس
 .و بعدًا اين را انتخاب كنيد تقاضاي ثبتپيشاپيش براي سرويس 

 .خواهيد ثبت نام كنيد، دستگاه را تنظيم كنيد سرويسي كه ميبراي  .1
خواهيد به سمت پائين نگه  هر كليدي را كه ميبه كليد  1RPTاز كليد  .2

 .داريد
 .شود ثبت مي پيش تنظيميد و كليد آ مي» بوق«يك صداي 

 توجه
اگر يك كليد پيش تنظيم شده انتخاب گردد، پيش تنظيم جديد روي آن ذخيره  •

 .دخواهد ش
 .فركانسي را كه قبالً ثبت شده مي آوريدپيش تنظيم با فشار دادن دكمه  •

 جستجو براي سرويس
 .شود دريافت كرد هائي كه مي ها جستجو كنيد و سرويس براي كل سرويس

 .انتخاب شود گروه را بچرخانيد تا كليد  .1
انتخاب شده نشان داده  گروهنام سرويس در . را فشار دهيدكليد  .2

 .خواهد شد
 .را بچرخانيد تا سرويس را انتخاب كنيدكليد  .3
 .را فشار دهيدكليد  .4

 .سرويس انتخاب شده را دريافت كنيد
 توجه

 .شود اگر متن اطالعاتي براي نام سرويس به دست نيايد، چيزي نشان داده نمي •
.شود ثانيه به كار نيفتد، جستجوي سرويس كنسل مي 10اگر در ظرف  •

 PTYجستجوي 
PTY )را انتخاب كنيد تا برنامه به صورت خودكار شروع به اسكن ) محتواي برنامه

 .ها كند سرويس
 .را فشار دهيد play/SCANكليد  .1

 .شود سوئيچ مي PTYاين كار به وضعيت انتخاب 
 .انتخاب شود PTYرا بچرخانيد تا كليد  .2
شروع  PTYا اين كار جستجوي ب. را فشار دهيديا كليد كليد  .3

 . شود مي
 .شود تر شروع مي پائين PTYجستجوي  كليد 
 .شود تر شروع مي باال PTYجستجوي  كليد 

 
 توجه
تا كليد  1RPTكنيد هر يك از كليدهاي  را انتخاب مي PTYموقعي كه  •

ثبت شده، سوئيچ  presetكه به عنوان يك  PTYرا فشار دهيد تا به 
 .شويد

تا  1RPTانتخاب شد، آن را ثبت كنيد و هر يك از كليدها از  PTYوقتي  •
 .ثبت شود پيش تنظيمبه عنوان يك  PTYرا پائين نگه داريد تا كليد 

كنيد اگر براي دو ثانيه راه نيفتاد،  را انتخاب مي PTYدر اثنائي كه  •
 . شود انتخاب شده شروع مي PTYجستجوي رو به باال در 
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 گوش دادن به پيام هاي ترافيكي
 .اين قسمت به شما توضيح مي دهد كه چگونه به پيام هاي ترافيكي گوش دهيد

 :براي شنيدن پيام هاي ترافيكي
 .را فشار دهيد TPنيستيد، كليد  LWيا  MW زماني كه در حالت. 1

 .دريافت مي شونداگر پيام هاي ترافيكي در حال پخش باشند، 
 !احتياط

را دريافت مي كنيد، پيام هاي ترافيكي را نمي  LWيا  MWوقتي سيگنال  •
 ..توان دريافت كرد

 
 توجه
بر روي صفحه  IRAF INFزماني كه پيام هاي ترافيكي را دريافت مي كنيد،  •

 و اگر اطالعات متني قابل دريافت باشد، نام ايستگاه. نمايش نشان داده خواهد شد
 .نمايش داده خواهد شد

اگر پيام هاي ترافيكي دريافت شوند، به صداي پيام هاي ترافيكي دريافت شده  •
زمان دريافت پيام هاي . قبلي يا پخش هاي اورژانسي تغيير حالت خواهند داد

ترافيكي  يا پخش هاي اورژانسي، صدا همانيست كه پخش هاي بعدي با آن 
 .دريافت خواهند شد

 پيام ترافيكياستند باي  حالت
زماني كه پخش پيام هاي ترافيكي آغاز مي شود، دستگاه به طور خودكار به ايستگاهي 

 .تغيير حالت مي دهد كه در حال پخش پيام هاي ترافيكي مي باشد
 .را فشار دهيد TPنيستيد، كليد  LWيا  MW زماني كه در حالت. 1

TP  بر روي صفحه نمايش نشان داده مي شود، و دستگاه به طور خودكار به حالت
 .تغيير مي يابداستندباي 

 .اگر پيام هاي ترافيكي در حال پخش باشند، دريافت خواهند شد
 .را فشار دهيد TPنيستيد، كليد  LWيا  MWزماني كه در حالت . 2

TP  متوقف خواهد شد استند باياز روي صفحه نمايش ناپديد شده و حالت. 
 

 !احتياط
پيام  استندبايرا دريافت مي كنيد، حالت  LWيا  MWزماني كه سيگنال  •

 .هاي ترافيكي متوقف خواهد شد
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 ها دي گوش دادن به سي
گوش  CD-DA/CD-TEXT)(هاي صوتي  دي دهد كه چگونه به سي اين توضيح مي

 .كنيد
 ها دي پخش سي

 .بگذاريددستگاه در دي را  سي
 Insert/Eject«. ديسك را در دستگاه بگذاريد تا به طور اتوماتيك شروع به پخش كند

Discs «) 5-44صفحات.( 
 انتخاب كنيد ترك را  

 .فشار دهيد تركرا براي انتخاب يا كليد كليد 
 . كند قبلي و بعدي را فراهم مي تركاين كار امكان انتخاب 

 جلو و عقب بردن سريع
 . را پائين نگه داريديا دكمه 

 جلو و عقب بردن سريع ممكن است
 سوئيچ كردن به وضعيت پخش

 .ممكن است )scan(پخش اجمالي و  پخش تصادفي، پخشتكرار 

 )RPT( پخشتكرار 
 .را فشار بدهيد 1RPTكليد 

 .كنيد پخش ترك در حال پخش را تكرار
 توجه

 .با فشار دادن دوباره آن را لغو كنيد •
 . شود مي لغودي، سريع عقب و جلو بردن  ، بيرون آوردن سيتركانتخاب يك  •

 RDM پخش تصادفي
 .را فشار دهيد 2RDMكليد 

 .روي ديسك را به شكل موردي پخش كنيد تركهاي
 توجه

 .شود مي لغوبا دوباره فشار دادن  •
 .كند مي لغورا عمل  دي، اين  بيرون آوردن سي •

 )اسكن( پخش اجمالي
 را فشار بدهيد PTY/SCANكليد 

 .شود دي پخش مي سي تركهايثانيه از اول همه  10
 توجه

را بشنويد، در طول پخش اين دكمه را دوباره فشار بدهيد و  تركخواهيد  اگر مي •
 . شود به شكل عادي پخش مي تركآن 
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 MP3گوش دادن به 

 . هاي صوتي روي يك ديسك گوش كنيد دهد كه چگونه به فايل توضيح مي بخش اين
 !احتياط

•  CD-ROM  وCD-R/RW هاي صوتي  تواند فرمت فايل فقط ميMP3  را
 .ندپخش ك

 
 هاMP 3گوش دادن به

 .ديسك را در دستگاه بگذاريد
وارد كردن سي / خارج « ←.شود به طور خودكار شروع مي پخشبا گذاشتن ديسك،  

  .)5-44صفحه (» دي
 .دي سوئيچ شود را فشار دهيد تا به سي MEDIA، كليد باشداگر ديسك در دستگاه 

 توجه
با توجه به ساختار فايل، ممكن است كمي طول بكشد تا محتويات ديسك را  •

 .بخواند
 انتخاب كنيد ترك را 

 .فشار دهيد تركرا براي انتخاب يا كليد كليد 
 . كند قبلي و بعدي را فراهم مي تركاين كار امكان انتخاب 

 جلو و عقب بردن سريع
 . را پائين نگه داريديا دكمه 

 .امكانپذير مي شودجلو و عقب بردن سريع 

 سوئيچ كردن به وضعيت پخش
 .امكانپذير مي شود )scan(پخش اجمالي و  پخش تصادفي، پخشتكرار 

 )RPT( پخشتكرار 
 .را فشار بدهيد 1RPTكليد 

 .پخش ترك در حال پخش را تكرار كنيد
 توجه

 .با فشار دادن دوباره آن را لغو كنيد •
 .شود مي لغودي، سريع عقب و جلو بردن  ، بيرون آوردن سيتركانتخاب يك  •

 پخش تكراري فولدر
 .را به پايين فشار دهيد 1RPTكليد 

 .تكرار نماييدپخش تركهاي در حال پخش درون فولدر را 
 توجه

 .با فشار دادن مجدد آن را كنسل خواهيد كرد •
 .حتي در صورت انتخاب فايل، پخش تكراري فولدر متوقف نخواهد شد •

 RDM پخش تصادفي
 .را فشار دهيد 2RDMكليد 

 .روي ديسك را به شكل موردي پخش كنيد تركهاي
 توجه

 .شود مي لغوبا دوباره فشار دادن  •
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 (RDM) فولدرپخش تصادفي 
 .را به پايين فشار دهيد 2RDMكليد 

 .تركهاي در حال پخش درون فولدر را به طور تصادفي پخش مي نمايد
 توجه

 .با فشار دادن مجدد آن را كنسل خواهيد كرد •
 پخش اجمالي فولدر

 .را به پايين فشار دهيد PTY/SCANكليد 
 .شود، پخش كنيد را در فولدري كه در حال حاضر پخش مي تركده ثانيه اول هر 

 جستجوي تركها
 .فولدرها و فايلها را جستجو كرده و تركي را انتخاب نماييد

 .را بچرخانيد براي انتخاب فولدر، كليد. 1
فايلهاي درون فولدر انتخابي نمايش داده خواهند . را فشار دهيدكليد . 2

 .شد
 .فايل را انتخاب نماييدرا چرخانده تا كليد . 3
 .را فشار دهيدكليد . 4

 .انتخابي پخش مي شود) ترك(با اين كار فايل 
 توجه

را فشار داده تا حالت جستجوي ترك زمانيكه فولدر را انتخاب كرديد، كليد  •
 .را غير فعال نماييد

ثانيه پس از انتخاب فولدر، هيچ عملكردي صورت نگرفت، حالت جستجوي  10اگر  •
 .نسل خواهد شدترك ك

را فشار دهيد، تا از اولين ترك در آن فولدر را انتخاب نموده و كليد  •
 .فولدر پخش آغاز گردد

را  زمانيكه فايل را انتخاب نموديد، براي بازگشت به عمليات قبلي كليد •
 .فشار دهيد

 زمانيكه فايل را انتخاب نموديد، براي متوقف نمودن حالت جستجوي ترك، كليد •

 .پايين فشار دهيد را  به
ثانيه بعد از انتخاب فايل، هيچ عملياتي صورت نگيرد، آن فايل پخش مي  5اگر  •

 .شود
 .عملكردهايي مانند انتخاب ترك، حالت جستجوي ترك را كنسل خواهد كرد •
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 iPodگوش دادن به 
تركها را  توانيد در دسترس به اين محصول مي iPhone/iPodبا اتصال دستگاه هاي 

 .پخش نماييد
 !احتياط

• iPhone/iPod را تنها در خوردو قرار ندهيد. 
هنگام كار كردن اين دستگاه ها، هرگز آنها را در هنگام رانندگي در  •

 .دستهايتان نگه نداريد، زيرا اين كار خطرناك است
هيچ تضمين خسارتي براي از دست رفتن اطالعات هنگامي كه  •

iPhone/iPod به سيستم متصل است وجود ندارد. 
بسته به نحوه ي استفاده از اين دستگاه ها، فايل هاي صوتي ممكن است  •

آسيب ديده و يا از بين بروند، بنابراين توصيه مي شود از اطالعات موجود بر 
 .ذخيره داشته باشيدروي اين دستگاه ها بك 

 توجه
در اين محصول پخش  ،iPhone/iPodمدل، يا نوع نرم افزار  نسل بر طبق •

به عالوه همانطور كه توضيح  (P.5-32→) .ممكن است پخش امكان پذير نباشد
 .پخش امكان پذير نباشدداده شد، ممكن است 

كه مي توانند به تجهيزات  iPhone/iPodانواعي از : در ارتباط با جزيياتي مانند •
نوع فايلهايي كه مي و همينطور )  2.0رابط بلوتوث دستگاه هايي با ( متصل شوند 

انواع دستگاه هاي اتصال دهنده و مشخصات فايل هاي "توانند پخش شوند، به 
 .مراجعه كنيد 5-106به صفحه  "قابل پشتيباني

با جديدترين نوع نرم افزار توصيه مي  iPhone/iPodاستفاده از سخت افزار  •
 .شود

در صفحه   "iPodل تصاچگونگي ا"، به  iPhone/iPodدر ارتباط با نحوه اتصال به  •
 .مراجعه نماييد 104-5

پاد استفاده كنيد كه در  را وصل مي كنيد، از كابل اتصال آيiPhone/iPod  زماني كه •
 .بازار موجود است

 -دستگاه ها را از قبل متصل نموده تا در هنگام رانندگي مجبور نباشيد اعمال خطرناكي  •
 .را انجام دهيد -متصل كردن كابل اتصال

به دليل مسايل امنيتي در ابتدا خودرو را  iPhone/iPodزمان نصب كردن يا برداشتن  •
 .متوقف نماييد

ممكن است تا زماني كه دستگاه شناسايي شده و يا پخش  iPhone/iPodبنا بر موقعيت  •
 .شروع شود، مدت زماني طول بكشد

 .كرد وصل شود، دكمه هاي روي دستگاه كار نخواهند iPhone/iPodزماني كه  •
ممكن است بدين معنا باشد كه اتصال امكان پذير  iPhone/iPodمشخصات و تنظيمات  •

 .باشد و يا اينكه ممكن است منجر به تفاوت هايي در عملكرد يا نمايش دستگاه گردد نمي
اطالعات ترك ممكن است به درستي  iPhone/iPodبر حسب اطالعات صوتي در  •

 .نمايش داده نشود
آيفن قادر /درو و دستگاه، ممكن است بعد از روشن كردن موتور آيپادبر حسب وضعيت خو •

 .به پخش نباشد
 .اطالعاتي كه  داراي حق انحصاري مي باشند، ممكن است قابليت پخش نداشته باشند •
تنظيم شده حالت يكنواخت بر  iPhone/iPodتوصيه مي شود كه تنظيمات اكواليزر  •

 .باشد
 .را به راه بيندازيد iPhone/iPodشويد،  زماني كه به اين محصول متصل مي •
وصل مي  و به عنوان دستگاهي با رابط بلوتوث از طريق بلوتوث iPhone/iPodزماني كه  •

در صورت اتصال با . را وصل نكنيد iPhone/iPod  پاد، شود، ديگر با استفاده از كابل آي
 .هر دو شيوه، عملكرد دستگاه با اشكال مواجه خواهد شد

به درستي كار نمي كند، آنها را از دستگاه جدا كرده، آن را  iPhone/iPodكه در صورتي •
                       .كرده و دوباره وصل نماييدراه اندازي مجدد 

 iPodشروع به خواندن 
 .را به عنوان منبع انتخاب نماييد iPodرا فشار دهيد تا  Mediaكليد 
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 .داده خواهد شدمنبع انتخابي بر روي صفحه نمايش نشان 
 ) ترك(انتخاب فايل 

 .را براي انتخاب ترك انتخاب نماييديا كليد 
 .توانيد ترك قبلي يا بعدي را انتخاب نماييد در اين قسمت مي

 سريع جلو يا عقب كردن

 .را به پايين فشار دهيديا كليد 
 .وجود دارد سريع امكان جلو و عقب كردن

 تغيير حالت پخش
 .در اين قسمت امكان پذير است پخش تصادفي تكرار پخش و
 )RPT( تكرار پخش

 .را فشار دهيد 1RPTكليد 
 .پخش تركي را كه در حال حاضر در حال پخش است را تكرار نماييد

 توجه
 .با فشار دادن مجدد آن را كنسل خواهيد كرد •

 )RDM(تصادفي پخش 
 .را فشار دهيد 2RDMكليد 

حال پخش مي باشند را به طور تصادفي پخش مي دسته اي را كه تركها در آن در 
 .نمايد
 توجه
 .با فشار دادن مجدد آن را كنسل خواهيد كرد •

 پخش تصادفي آلبوم
 .را به پايين فشار دهيد 2RDMكليد 

 ).تركها را در هر ترتيبي كه در آلبوم باشند( ورت تصادفي پخش مي نمايد صآلبوم را به 
 توجه
 .كنسل خواهيد كردبا فشار دادن مجدد آن را  •

 جستجوي تركها
 .دسته ها يا اسامي ترك ها را جستجو كرده و تركي را انتخاب نماييد

 .را بچرخانيدبراي انتخاب دسته، كليد. 1
دسته ها يا تركهاي درون دسته ي انتخابي نمايش داده . را فشار دهيدكليد . 2

 .خواهند شد
 .انتخاب نماييدرا چرخانده تا دسته يا ترك را كليد . 3
 .را فشار دهيدكليد . 4

 .را تكرار نماييد 4تا  1براي جستحوي تركها، مراحل 
 .را فشار دهيدترك را انتخاب نموده و براي نمايش آن كليد 

 توجه
را فشار داده تا حالت ، كليد )اولين مرحله(زمانيكه دسته را انتخاب نموديد  •

 .جستجوي ترك را متوقف نماييد
انيه پس از انتخاب دسته، هيچ عملكردي صورت نگرفت، حالت جستجوي ث 10اگر  •

 .ترك كنسل خواهد شد
را فشار دهيد، تا از اولين ترك در آن دسته را انتخاب نموده و كليد  •

 .دسته پخش آغاز گردد
را زماني كه ترك را انتخاب نموديد، براي بازگشت به عمليات قبلي كليد •

 .فشار دهيد
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را انتخاب نموديد، براي متوقف نمودن حالت جستجوي ترك، كليدزماني كه ترك  •
 .را  به پايين فشار دهيد

    .ثانيه بعد از انتخاب ترك هيچ عملياتي صورت نگيرد، آن فايل پخش مي شود 5اگر 

 .مانند انتخاب ترك، حالت انخاب ترك را كنسل خواهد كرد  iPOD عملكردهاي •

 USBگوش دادن به فايل هاي صوتي بر روي يك دستگاه 
 به اين محصول، مي فلش مموريموجود در بازار مانند  USBبا اتصال دستگاه هاي 

 .توانيد فايل هاي صوتي روي آنها را پخش نماييد
 !احتياط

 .را تنها در خوردو قرار ندهيد خود USBدستگاه  •
را در هنگام رانندگي در  هنگام كار كردن اين دستگاه ها، هرگز آنها •

 .دستهايتان نگه نداريد، زيرا اين كار خطرناك است
دستگاه هيچ تضمين خسارتي براي از دست رفتن اطالعات هنگامي كه  •

USB به سيستم متصل است وجود ندارد. 
از هارد ديسك، كارت ريدر و مموري ريدر استفاده نكنيد زيرا ممكن است  •

اگر اشتباهًا آنها را وصل نموديد، . آنها و يا فايلهايي كه دارند خراب شوند
 .قرار داده و سپس آنها را خارج سازيد OFFسوئيچ را در وضعيت 

يك  به علت خطر از دست رفتن اطالعات، توصيه مي شود كه از فايلهايتان •
 .ذخيره داشته باشيد

بسته به نحوه ي استفاده از اين دستگاه ها، فايل هاي صوتي ممكن است  •
آسيب ديده و يا از بين بروند، بنابراين توصيه مي شود از اطالعات موجود بر 

 .ذخيره داشته باشيدروي اين دستگاه ها بك 
 توجه

كه  USBمانند انواع دستگاههاي  ،USBدر رابطه با جزييات مربوط به دستگاه  •
انواع دستگاه "به  USBپورتهاي ورودي  و مي توانند به اين محصول متصل شوند

 .مراجعه نماييد 5-106در صفحه  "ها
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رابط  دستگاههايي با (پخش شوند . توانند در رابطه با جزييات انواع فايلهايي كه مي •
 .مراجعه نماييد 5-107در صفحه  "مشخصات فايل"به  2)بلوتوث

چطور يك ابزار  "به بخش  USBدر رابطه با چگونگي متصل كردن دستگاه هاي  •
 .مراجعه نماييد 5-102در صفحه  " را وصل كنيم USBحافظه 

 . از كابل اتصال استفاده نماييد USBهنگام وصل كردن دستگاه  •
مي تواند بار زيادي وارد كرده يا منجر به خرابي اشتباه در استفاده از كابل اتصال  •

 .گردد USBسيستم 
به منظور ايمني بيشتر در ابتدا خودرو را  USBزمان نصب كردن يا برداشتن دستگاه  •

 .متوقف نماييد
با اين كار ممكن است به دستگاه . نكنيد USBدستگاه هاي صوتي ديگر را وارد پورت  •

 .شودو تجهيزات مربوطه صدمه وارد 
، ممكن است تا زماني كه دستگاه شناسايي شده و يا .USBبنا بر موقعيت دستگاه  •

 .پخش شروع شود، مدت زماني طول بكشد
 .وصل شود، دكمه هاي روي دستگاه كار نخواهند كرد USBزماني كه دستگاه  •
ممكن است اينطور برداشت شود كه اتصال  USBاز مشخصات و تنظيمات دستگاه  •

ميباشد و يا اينكه ممكن است منجر به تفاوت هايي در عملكرد يا نمايش امكان پذير ن
 .دستگاه گردد

اطالعات ترك ممكن است به درستي  USBبر حسب اطالعات صوتي در دستگاه  •
 .نمايش داده نشود

آيفن /بر حسب وضعيت خودرو و دستگاه، ممكن است بعد از روشن كردن موتور، آيپاد •
 .قادر به پخش نباشد

اتي كه  داراي حق انحصاري مي باشند، ممكن است قابليت پخش نداشته اطالع •
 .باشند

 .را پخش نمايد AACو  wma، mp3اين محصول مي تواند فايل هاي صوتي  •

ممكن است استفاده از آن امكان پذير نباشد و يا اينكه  USBبرحسب نوع دستگاه  •
 .عملكردهاي كاربردي آنها محدود شوند

 ..باشد مي USB ،FAT32سيستم فايل پيشنهادي براي حافظه  •
 .است گيگابايت USB 32حداكثر ظرفيت قابل پشتيباني براي حافظه 

توان  با اتصال يه اين محصول مي،  USBاز فايل هاي صوتي ضبط شده بر روي دستگاه 
 .استفاده كرد

 USBپخش فايل هاي صوتي بر روي يك دستگاه 
منبع انتخابي بر . را به عنوان منبع انتخاب نماييد USBرا فشار دهيد تا  Mediaكليد 

 .روي صفحه نمايش نشان داده خواهد شد
  )ترك(انتخاب فايل 

 .را براي انتخاب ترك انتخاب نماييديا كليد 
 .توانيد ترك قبلي يا بعدي را انتخاب نماييد در اين قسمت مي

 سريع  جلو يا عقب كردن

 .را به پايين فشار دهيديا كليد 
 .وجود دارد سريع امكان جلو و عقب كردن

 تغيير حالت پخش
 .در اين قسمت امكان پذير است پخش تصادفي تكرار پخش و
 )RPT( تكرار پخش

 .را فشار دهيد 1RPTكليد 
 .پخش تركي را كه در حال حاضر در حال پخش است را تكرار نماييد

 توجه
 .كنسل خواهيد كردبا فشار دادن مجدد آن را  •
 .با انتخاب يك فايل آن را كنسل خواهيد كرد •
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 پخش تكراري فولدر
 .را به پايين فشار دهيد 1RPTكليد 

 .پخش تركهاي در حال پخش درون فولدر را تكرار نماييد
 توجه

 .با فشار دادن مجدد آن را كنسل خواهيد كرد •
 .هد شدحتي در صورت انتخاب فايل، پخش تكراري فولدر متوقف نخوا •

 (RDM) پخش تصادفي فولدر
 .را به پايين فشار دهيد 2RDMكليد 

 .تركهاي در حال پخش درون فولدر را به طور تصادفي پخش مي نمايد
 توجه

 .با فشار دادن مجدد آن را كنسل خواهيد كرد •
 .حتي در صورت انتخاب فايل، پخش تصادفي فولدر متوقف نخواهد شد •

 پخش تصادفي همه فولدرها
 .را به پايين فشار دهيد 2RDMكليد 

 .را به طور تصادفي پخش مي نمايد هافولدر همه تركهاي درون
 توجه

 .با فشار دادن مجدد آن را كنسل خواهيد كرد •
 .حتي در صورت انتخاب فايل، پخش تصادفي فولدر متوقف نخواهد شد •

 )SCAN(پخش اجمالي 
 .به ترتيب پخش كنيد USBثانيه ي اول هر يك از تركها را در  10

 توجه
خواهيد به تركي گوش دهيد، با فشار دادن مجدد اين دكمه در حين  اگر مي •

 .پخش، ترك مورد نظر را به طور معمولي گوش دهيد
 پخش اجمالي فولدر

 .را به پايين فشار دهيد PTY/SCANكليد 
 .به ترتيب پخش كنيد USBثانيه ي اول اولين ترك در هر فولدر را  10

 توجه
خواهيد به تركي گوش دهيد، با فشار دادن مجدد اين دكمه در حين  اگر مي •

 .پخش، ترك مورد نظر را به طور معمولي گوش دهيد
 جستجوي تركها

 .فولدرها و فايلها را جستجو كرده و تركي را انتخاب نماييد
 .را بچرخانيد براي انتخاب فولدر، كليد. 1
درون فولدر انتخابي نمايش داده خواهند  فايلهاي. را فشار دهيدكليد . 2

 .شد
 .را چرخانده تا فايل را انتخاب نماييدكليد . 3
 .را فشار دهيدكليد . 4

 .انتخابي پخش مي شود) ترك(با اين كار فايل 
 توجه

را فشار داده تا حالت جستجوي ترك زمانيكه فولدر را انتخاب كرديد، كليد  •
 .را غير فعال نماييد
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ثانيه پس از انتخاب فولدر، هيچ عملكردي صورت نگرفت، حالت جستجوي  10اگر  •
 .ترك كنسل خواهد شد

را فشار دهيد، تا از اولين ترك در آن فولدر را انتخاب نموده و كليد  •
 .فولدر پخش آغاز گردد

را  زمانيكه فايل را انتخاب نموديد، براي بازگشت به عمليات قبلي كليد •
 .فشار دهيد

 يل را انتخاب نموديد، براي متوقف نمودن حالت جستجوي ترك، كليدزمانيكه فا •

 .را  به پايين فشار دهيد
ثانيه بعد از انتخاب فايل، هيچ عملياتي صورت نگيرد، آن فايل پخش مي  5اگر  •

 .شود
عملكردهايي مانند انتخاب ترك، حالت جستجوي ترك را كنسل خواهد  •

 .كرد

 صوتي بلوتوث گوش دادن به
را ) موجود در بازار(محصول مي تواند تركهاي روي دستگاههاي صوتي مجهز به بلوتوث اين 

 .پخش نمايد
 !احتياط

هرگز در هنگام رانندگي اين دستگاه ها را در دست نگيريد، زيرا اين كار  •
 .خطرناك است

 .دستگاه صوتي بلوتوث را در خودرو رها نكنيد •
استفاده كنيم، فايل هاي صوتي آسيب بر حسب اينكه چگونه از اين دستگاه ها  •

 .ديده يا از بين مي روند، بنابراين توصيه مي شود از داده بك آپ گرفته شود
 توجه
برحسب نوع دستگاه هاي صوتي مجهز به بلوتوث، ممكن است استفاده از آن امكان  •

 .پذير نبوده يا عملكردهاي كاربردي محدود شوند
 .تطبيق دهيدمجهز به بلوتوث  تجاري دستگاه هاي صوتي را با دفترچه راهنما •
برحسب نوع دستگاه هاي صوتي مجهز به بلوتوث، ميزان صدا ممكن است متفاوت  •

ممكن است خطر صداهاي بلند وجود داشته باشد، بنابراين قبل از استفاده از آن . باشد
 )5-43ص ( "تنظيم صدا"←توصيه مي كنيم كه صداي آن را كم كنيد

بر موقعيت دستگاه صوتي بلوتوث، ممكن است تا زماني كه دستگاه شناسايي شده و  بنا •
 .يا پخش شروع شود، مدت زماني طول بكشد

از مشخصات و تنظيمات دستگاه صوتي بلوتوث ممكن است اينطور برداشت شود كه  •
د قابليت اتصال امكان پذير نبوده و يا اينكه ممكن است منجر به تفاوت هايي در عملكر

               .يا نمايش دستگاه گردد
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برحسب داده صوتي درون دستگاه صوتي مجهز به بلوتوث، اطالعات ترك ممكن  •
 .است به درستي نمايش داده نشود

بعد از  iPOD/iPhoneبنابر وضعيت دستگاه و همينطور خودرو، ممكن است  •
 .روشن شدن موتور قادر به پخش نباشد

 مجهز به بلوتوثاتصال يك دستگاه صوتي 
 "و دستگاه بلوتوث USBاتصال رابط "درمورد نحوه ي اتصال دستگاه بلوتوث خود به 

 .مراجعه نماييد 5-83در صفحه 
روش هاي عملياتي زير، موقعيت هايي را توصيف مي كند كه در هنگام اتصال برقرار مي 

 .شود
 توجه

 -وتي مجهز به بلوتوثبه عنوان يك دستگاه ص -از طريق بلوتوث iPOD/iPhoneاگر 
را  iPOD/iPhoneپاد،  وصل مي شود، در اينصورت ديگر با استفاده از كابل آي

در صورت اتصال با هر دو شيوه، عملكرد دستگاه با اشكال مواجه خواهد . متصل نكنيد
 .شد

 )Bluetooth Audio(بلوتوث صوتي   پخش
را به عنوان منبع انتخاب  Bluetooth Audioرا فشار دهيد تا  MEDIAكليد . 1

 .نماييد
 .منبع انتخابي بر روي صفحه نمايش نشان داده خواهد شد 
 .پخش صوتي بلوتوث آغاز مي شود. را فشار دهيد كليد . 2

 توجه
 .را براي وقفه به پايين فشار دهيد كليد 
 .را براي توقف فشار دهيد كليد 

  )ترك(انتخاب فايل 
 .دهيدرا براي انتخاب ترك فشار  ....يا  .... كليد

 .توانيد ترك قبلي يا بعدي را انتخاب نماييد در اين قسمت مي
 جلو يا عقب كردن

 .را به پايين فشار دهيد......... يا ........كليد 
 .امكان جلو و عقب كردن تركها وجود دارد

 تغيير حالت پخش
 .در اين قسمت امكان پذير مي باشد پخش اجماليتكرار پخش، پخش تصادفي و 

 )RPT(تكرار پخش 
 .را فشار دهيد 1RPTكليد 

 .پخش ترك در حال پخش را تكرار نماييد
 توجه

، تكرار خاموش ي دهيد، به ترتيب به موقعيت هايرا فشار م 1RPTهر دفعه كه كليد 
 .تغيير وضعيت مي دهيد تكرار خاموشترك، تكرار همه ي تركها و  1تكرار 

 (RDM)ش تصادفيپخ
 .را فشار دهيد  2RDMكليد 

 .تركهاي موجود در دستگاه صوتي بلوتوث را به ترتيبي تصادفي پخش مي نمايد
 توجه

 .با فشار دادن مجدد آن را كنسل خواهيد كرد •
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 )SCAN(پخش اجمالي 
 .به ترتيب پخش كنيد USBثانيه ي اول هر يك از تركها را در  10

 توجه
تركي گوش دهيد، با فشار دادن مجدد اين دكمه در حين خواهيد به  اگر مي •

 .پخش، ترك مورد نظر را به طور معمولي گوش دهيد

 AUXاستفاده از 
به اين محصول، مي توانيد  AUXبا اتصال كابل هاي ورودي خارجي و دستگاه هاي 

 .ترك ها را بر روي اين دستگاه ها پخش نماييد
 .را به پايين فشار دهيد Mediaكليد 

 .نمايش داده مي شود ”AUX“تغيير وضعيت داده،  AUXبه حالت 
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 اتصال دهنده صوتي كمكي

A-  ورودي اتصال دهنده صوتي سمت چپ 
B- ورودي اتصال دهنده صوتي سمت راست 
 !احتياط

دستگاه صوتي را متصل كنيد، در حاليكه حالت ورودي صداي خارجي را  •
 .و يا صدا را پايين آورده ايدمتوقف كرده 

تغيير وضعيت  AUXحتي در صورتي كه آن را داخل نكنيد، محصول به  •
 .بنابراين مراقب ميزان صدا باشيد. خواهد داد

 توجه
 .خارج شودنويز  برحسب نوع دستگاه صوتي متصل شده، ممكن است از آن •
استفاده از دستگاه  .براي تأمين برق، از باتري خود دستگاه صوتي استفاده نماييد •

صوتي متصل شده از طريق سوكت فندك داخل خودرو در هنگام شارژ، ممكن 
 .از بلندگوها شود نويزاست باعث خارج شدن 

اگر هيچ دستگاه صوتي متصل نشده باشد، در اينطورت حالت ورودي صداي  •
اگر در هنگامي كه هيچ دستگاه صوتي متصل نباشد، . خارجي را انتخاب نكنيد

ت ورودي صداي خارجي را انتخاب نماييد، ممكن است صدايي از بلندگوها حال
 .خارج شود
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 نشانگر نمايش
 .محتواي نشانگر نمايش در اين قسمت شرح داده مي شود

 

 
 

 تغيير حالت نمايش
 .نشانگر نمايش را تغيير دهيد  DISPشما مي توانيد 

 .نمايش را تغيير وضعيت دهيد زمينه را فشار داده تا   DISPكليد 
 .نمايش تغيير مي يابد زمينهرا فشار دهيد،   DISPهر دفعه كه كليد 

 !احتياط
نشانگر نمايش ممكن است مانع رانندگي ايمني شود،  زمينهعمليات تغيير  •

 .بنابراين قبل از عمليات ايمني را بررسي نماييد

 توجه
حرف  12براي نمايش  .حرف نمايش داده مي شود 11در يك زمان حداكثر  •

عدي پديدار را فشار دهيد، در اينصورت حروف ب PAGE يا بيشتر، كليد
 .خواهند شد
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DABپذيرش در طي  P

* 

تغيير حالت مي را  )CH ID(نام سرويس، نام گروه و شماره كانال  اين قسمت، به ترتيب
 .دهد

 توجه
قابل نمايش نباشد، در اينصورت  گروه سرويس و اسم ناماگر اطالعات متني براي  •

 .چيزي نمايش داده نمي شود
 CD-DAدر طي پخش 

تغيير  "وضعيت عملكردي"و  "عنوان ترك"، "عنوان سي دي"قسمت، به ترتيب اين 
 .حالت مي دهد

 توجه
نمايش  "No Title"اگر هيچ اطالعات متني قابل نمايش نباشد، در اينصورت  •

 .داده مي شود
 MP3/WMA/AACدر طي پخش 

حالت  تغيير "وضعيت عملكردي"و  "عنوان فايل"، "عنوان فولدر"اين قسمت، به ترتيب 
 .مي دهد

 توجه
نمايش  "No Title"اگر هيچ اطالعات متني قابل نمايش نباشد، در اينصورت  •

 .داده مي شود

 ID3tagدر طي پخش 
 .را فشار دهيد DISPكليد 

 .نمايش داده مي شود ID3tagبدين ترتيب 
نام : هر زمان كه كليد فشار داده مي شود، اين موارد به ترتيب نمايش داده مي شوند

 .آلبوم، نام ترك، نام خواننده، نام پديد آورنده و حالت عملكرد
خودروهاي مجهز به رابط . (پخش مي شود USBهنگامي كه فايل صوتي در دستگاه *: 

 )2بلوتوث 
 توجه

را فشار دهيد تا عنوان فولدر به نمايش  DISP، كليد ID3tagهنگام پخش  •
 .درآيد

 .نشودممكن است نام پديد آورنده نمايش داده  •
 iPODدر طي پخش 

نام آلبوم، نام ترك، نام : در اين قسمت، اين موارد به ترتيب نمايش داده مي شوند
 .خواننده، نام پديد آورنده و حالت عملكرد

 توجه
نمايش  "No Title"اگر هيچ اطالعات متني قابل نمايش نباشد، در اينصورت  •

 .داده مي شود
نمايش ) 2خودروهاي مجهز به رابط بلوتوث ( نام پديد آورنده در تجهيزاتي از نوع •

 .داده مي شود
 .ممكن است نام پديد آورنده نمايش داده نشود •

 2در طي پخش سيستم صواي بلوتوث 
         .مي باشد iPODهنگام پخش جزئيات عملكرد مانند 
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 تنظيمات كيفيت صدا و باالنس بلندي صدا
 

 تغيير تنظيمات كيفيت صدا
 صدا و باالنس بلندي صداتنظيم كردن كيفيت 

 .را فشار دهيد براي انتخاب موارد تنظيم كليد   -1
 : فشار داده مي شود، موارد زير به ترتيب به نمايش در مي آيندهر زمان كه 

BASS, TREBLE, FADER, BALANCE, SCV, Cancle 
 
 .را فشار دهيد براي تنظيم  -2

 تنظيمات سيستم
 .زمان تنظيم كنيدتنظيمات سيستم را مانند 

 .را فشار دهيد MENUEكليد  -1

 .را فشار دهيد براي انتخاب موارد تنظيم، كليد  -2

را فشار مي دهيد، اين موارد به ترتيب نمايش داده مي هر بار كه كليد 
 : شوند

DB*, PHONE settings, Adjust time, Cancle 
 .را براي تنظيم بچرخانيدكليد  -3

 .را فشار دهيد براي مشخص كردن كليد  -4
 .بدين ترتيت تنظيم كامل شده و مورد بعدي براي تنظيم به نمايش در مي آيد

نمايش داده مي ) 2در خودروهاي مجهز به رابط بلوتوث (هنگام پخش فايلهاي صوتي *: 
 .شود
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 DABنظيمات ت
 RDSتغيير تنظيمات 

 )ميزان تنظيم با حروف پر رنگ نشان دهنده تنظيمات پيش فرض كارخانه است(
 

 RDSتنظيم 

 RDSتغيير تنظيمات 
 )ميزان تنظيم با حروف پر رنگ نشان دهنده تنظيمات پيش فرض كارخانه است(

 
 محتواي تنظيمات ميزان تنظيمات نام تنظيمات

REG REG ON  ،بطور خودكار و براي برنامه دريافتي
ايستگاهي محلي را  رد يابي نمي 

 .كند
REG OFF  ،بطور خودكار و براي برنامه دريافتي

 .ايستگاهي محلي را  رد يابي مي كند
TP-S TP-S ON  بطور خودكار پيامهاي ترافيكي

را جستجو مي ) TPايستگاههاي (
 .كند

TP-S OFF  بطور خودكار پيامهاي ترافيكي
را جستجو نمي ) TPايستگاههاي (

 .كند
PI-S PI-S ON  ايستگاهي يكسان يا ايستگاه محلي را

كه در كانال پيش تنظيم ثبت شده 
 .باشدجستجو مي كند

PI-S OFF  ايستگاهي يكسان يا ايستگاه محلي را
كه در كانال پيش تنظيم ثبت شده 

 .باشدجستجو نمي كند
 
 
 
 

  

 محتواي تنظيمات ميزان تنظيمات نام تنظيمات
 تنظيمات اتصال

 DAB-DAB 
Off  در صورت حساسيت

دريافت پايين، يه سرويس 
 ديگري تغيير وضعيت دهيد

on 

تا  174باند پخش را روي  DAB Band IIIتنظيمات باند 
 مگاهرتز قرار دهيد 239

L-Band  تا  1452باند پخش را روي
 مگاهرتز قرار دهيد 1490

 Band باند پخش را روي  هر دو
III  و L-Band  مگاهرتز

 قرار دهيد

 محتواي تنظيمات ميزان تنظيمات نام تنظيمات
AF AF ON  بطور خودكار و به محض

دريافت برنامه ايستگاهي 
 .مشابه را  رد يابي مي كند

AF OFF  طور خودكار و به محض
دريافت برنامه ايستگاهي 

 .مشابه را  رد يابي نمي كند

 محتواي تنظيمات ميزان تنظيمات نام تنظيمات
 تنظيمات اتصال

 DAB-DAB 
Off  در صورت حساسيت

دريافت پايين، يه سرويس 
 دهيدديگري تغيير وضعيت 

on 

تا  174باند پخش را روي  DAB Band IIIتنظيمات باند 
 مگاهرتز قرار دهيد 239

L-Band  تا  1452باند پخش را روي
 مگاهرتز قرار دهيد 1490

 Band باند پخش را روي  هر دو
III  و L-Band  مگاهرتز

 قرار دهيد



 

 

 
442 

 محتواي تنظيمات ميزان تنظيمات نام تنظيمات
PTY English  زبان نمايش براي برنامه جستجوي محتوا

را به روي انگليسي ) PTYجستجوي (
 .تنظيم كنيد

Francis  زبان نمايش براي برنامه جستجوي محتوا
 فرانسويرا به روي ) PTYجستجوي (

 .تنظيم كنيد
Deutsch  برنامه جستجوي محتوا زبان نمايش براي

تنظيم  آلمانيرا به روي ) PTYجستجوي (
 .كنيد

Svensk  زبان نمايش براي برنامه جستجوي محتوا
تنظيم  سوئديرا به روي ) PTYجستجوي (

 .كنيد
Espanol  زبان نمايش براي برنامه جستجوي محتوا

 اسپانياييرا به روي ) PTYجستجوي (
 .تنظيم كنيد

Italiano  نمايش براي برنامه جستجوي محتوا زبان
تنظيم  ايتالياييرا به روي ) PTYجستجوي (

 .كنيد
CT CT ON  در صورت دريافت اطالعات زمان، آنرا بروز

 .رساني كنيد
CT OFF  حتي در صورت دريافت اطالعات زمان، آنرا

 .بروز رساني نكنيد
 ONرا فشار داده و  حالت استند باي پيام ترافيكي را بر روي  TPالزم است كليد *: 

 قرار دهيد

 تنظيمات زمان
 .تغييرات دستي زمان امكانپذير مي شود CT OFFبر روي  CTبا تغيير تنظيمات

را انتخاب كرده و كليد  ”YES“ "تنظيم زمان"در صفحه نمايش  -1

 . را فشار دهيد 

دقيقه  با فشار دادن مجدد كليد . ساعت را مي توان تنظيم نمود
 .را نيز تنظيم نماييد

 .را بچرخانيد براي تنظيم صدا كليد  -2

 .را فشار دهيد كليد  -3
 .اين كار تنظيمات را كامل مي كند

 :توجه

را به پايين فشار دهيد  براي پايان دادن به فرآيند تنظيم زمان، كليد  •
 .تنظيم گردد ”00”يه ها مجدداً بر رويتا زماني كه ثان
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 تنظيمات تلفن
 .را تغيير دهيد 2تنظيمات اتصال صداي تلفن همراه و زبان رابط بلوتوث 

 .بر حسب نوع خودرو، ممكن است تلفن موجود نباشد
 توجه
تلفن موبايل را غير فعال ساخته و هنگامي كه  "قفل شماره گيري"عملياتي مانند  •

 .صفحه در وضعيت استندباي است متصل شويد
ممكن است ...) دريافت مكالمات و (هنگامي كه ارتباط برقرار است، تلفن موبايل  •

 .به درستي كار نكند
بسته به فاصله بين موبايل و خودرو، شرايط داخل خودرو و نوع صفحه ، ممكن  •

در چنين مواقعي تا جايي كه ممكن است موبايل را . انپذير نباشداست ارتباط امك
 .به خودرو نزديك كنيد

عليرغم داشتن يك موبايل با قابليت بلوتوث، مشخصات و ويژگيها ممكن است  •
 .اينطور معنا بدهد كه عملكرد درست امكانپذير نيست

هنگام استفاده از . براي امنيت بيشتر، از تلفن همراه هنگام رانندگي استفاده نكنيد •
 .موبايل، ابتدا خودرو را در محلي امن متوقف كنيد

عليرغم داشتن يك موبايل با قابليت بلوتوث، مشخصات و تنظيمات گوشي تلفن  •
 .ممكن است منجر به تفاوت در پخش و يا عملكرد نادرست گردد

 .ندبرخي از مدلها ممكن است بعد از اتصال تشخيص داده نشود يا اصالً متصل نشو •

 پروفايلهاي تحت پوشش
 

 HFP(v1.5) هندزفري
 OPP(v1.1), PBAP(v1.0) دفترچه تلفن 

 
 2خودروهاي بدون رابط بلوتوث 

 .مورد نياز است) كه جداگانه بايد تهيه شود(يك مجموعه هندزفري 
 )ميزان تنظيم با حروف پر رنگ نشان دهنده تنظيمات پيش فرض كارخانه است(

 محتواي تنظيمات مورد تنظيمات
PHONE OFF از موبايل با اتصال صدا استفاده نكنيد. 
PHONE MUTE  هنگام اتصال صداي تلفن، صداي فايلهاي صوتي را

 .قطع كنيد
PHONE ATT  هنگام اتصال صداي تلفن، فايلهاي صوتي را به همه

 .بلندگو ها خروجي دهيد
PHONE IN-L را به  هنگام اتصال صداي تلفن، فايلهاي صوتي

 .بلندگو جلو سمت چپ خروجي دهيد
PHONE IN-R  هنگام اتصال صداي تلفن، فايلهاي صوتي را به

 .بلندگو سمت راست خروجي دهيد
PHONE IN-LR  هنگام اتصال صداي تلفن، فايلهاي صوتي را به

 .بلندگو جلو سمت چپ و راست خروجي دهيد
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 2رابط بلوتوث  با خودروهاي
 )با حروف پر رنگ نشان دهنده تنظيمات پيش فرض كارخانه استميزان تنظيم (

 محتواي تنظيمات مورد تنظيمات نام تنظيمات
 تنظيمات
PHONE IN 
 

PHONE IN-R  هنگام اتصال صداي تلفن، فايلهاي
صوتي را به بلندگو جلو سمت راست 

 .خروجي دهيد
PHONE IN-L  هنگام اتصال صداي تلفن، فايلهاي

بلندگو جلو سمت چپ صوتي را به 
 .خروجي دهيد

تنظيمات زبان 
 HFMصداي 

 

ENGLISH  زبان ماژول صداي هندزفري را تغيير
 FRENCH .دهيد

GERMAN 
SPANISH 
ITALIAN 
DUTCH 
PORTUGUESE 
RUSSIAN 

 
 توجه
 .بر اساس نوع مدل خودرو، ممكن است اين مورد پخش نشود •

Gracenote DB ) 2خودروهاي مجهز به رابط بلوتوث( 
 .شماره نسخه مي تواند تأييد شود

1- “Gracenote DB”  را فشار دهيد را انتخاب كرده و كليد. 

 .را انتخاب كنيد ”Gracenote DB“را بچرخانيد و  كليد  -2

 .را فشار دهيد  -3
 .پخش خواهد شد DBنسخه  
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 يابيعيب 
 .در صورتي كه يك پيغام روي صفحه نمايش آمد ، يا فكر ميكنيد چيزي درست كار نميكند، لطفأ اين موارد را چك كنيد

 .... اگر اين پيام ظاهر شد 
 .با توجه به وضعيت، يك پيغام روي صفحه نمايش نشان داده مي شود

 
 حالت پيغام علت پاسخ

  ديسك بر عكس قرار داده شده سمت برچسب دار باال قرار گرفته است
CHECK DISC 

 
 
 
 
 

CD 

 شده ديسك داخل آن جمع صبر كنيداندكي  ،قبل از قرار دادن دوباره

 سطحي ديسك را تميز كنيد
 ديسك خراب است

DISC ERROR 
 ديسك كثيف است

 .برسي كنيد ديسك هيچ مشكلي ندارد و ديسك را دوباره قرار دهيد
 داشت با قسمت خدمات مجاز موتور ميتسوبيشي مشورت كنيداگر مشكل ادامه 

 INTERNAL E ر به هر دليلي اشكال دارددرايو

 HEAT ERROR رود باال مي دستگاهدماي داخل  ديسك را بيرون آوريد تا دماي داخلي به حالت عادي برگردد
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 حالت پيغام علت پاسخ
 انتخاب كنيد كه بتواند پخش شود رافايلي 

 ") mp3/wma/acc(صوتي  هايفايل"
 )  5-37صفحه (

 FILE ERROR توانند پخش شوند انتخاب فايل هايي كه نمي

USB 

براي مدت كوتاهي خاموش كنيد اگر ادامه داشت با 
 قسمت خدمات مجاز ميتسوبيشي مشورت كنيد 

 USB BUS PWR شودولتاژ جريان الكتريكي باال و پايين مي
 LSI ERROR وجود داردنقص داخلي به هر دليلي 

تأييد كنيد فايل صوت را كه بتواند پخش شود فايل 
 ") mp3/wma/acc(صوتي 

 ) 5-37صفحه (
 فايل هاي پشتيباني نشده اجرا ميشوند

UNSUPORTED 

FORMAT 

 UNSUPORTED يك دستگاه پشتيباني نشده وصل شده است را وصل كنيد  USBلطفأ دستگاه حافطه 
DEVICE 

 حاوي آهنگ وصل كنيد ipod/iphoneيك 
كه هيچ آهنگي ندارئ  ipod/iphoneيك 

 NO SONG متصل شده
ipod 

 لطفأ نرم افزار را به نسخه پشتيباني شده تغيير دهيد
 ipod/iphoneاين نسخه از نرم افزار 

 VER ERROR پشتيباني نميشود

با براي مدت كوتاهي خاموش كنيد اگر ادامه داشت 
 قسمت خدمات مجاز ميتسوبيشي مشورت كنيد

 ساير ERROR CD يك ولتاژ غير مستقيم به بلندگوها ارسال شده
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 ....كند كنيد چيزي درست كار نمي اگر فكر مي
 .ايم ها، علل و پاسخ به آنها را آورده كند، در اينجا فهرستي از نشانه كنيد چيزي  درست كار نمي اگر فكر مي

 
 پاسخ علل ها نشانه

 
 صدائي نيست

 .ولوم صدا را تنظيم كند صدا روي حداقل است يلندي
 )5-43ص (تنظيم صدا  ←

 تعادل چندر ر تنظيم كنيد تعادل چندر به يك طرف متمايل شده
 )5-66ص (كيفيت صوتي و تعادل ولوم را تنظيم كنيد  ←

 
 
شود در دستگاه  ديسك را نمي

 گذاشت

 ديسك را بيرن بياوريد يك ديسك در دستگاه هست
 »گذاشتن و بيرن آوردن ديسك«←

 )5-44صفحه (
 .را بزنيد ejectدكمه  .گويد هست ديسك در دستگاه نيست، ولي دستگاه مي

 
 خواند ديسك نمي

 .ديسك را از طرف برچسب بگذاريد ديسك را وارونه گذاشته
 مثل از گذاشتن ديسك كمي صبر كنيد روي ديسك چيزي جمع شده

 سطح ديگ را تميز كنيد ديسك كثيف است
 ديسك را چك كنيد .ديسك خراب يا كثيف است صدا در قسمت مشخصي پرش دارد

 
ايد  با اين كه ديسك را گذاشته

 .آيد صدائي در نمي

 ديسك خراب يا كثيف است و 
 .شود اطالعات روي آن خوانده نمي

 CD-R/RWهاي  به عالوه اگر از ديسك. ديسك را چك كنيد
كنيد مشخصات آنها ممكن است آنها را طوري كه  استفاده مي

 .شدن نباشند playقادر به 
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 آنتن
 برداشتن

 .را در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد  (A) ميله

 
 نصب
سر جاي بپيچانيد، تا زماني كه  (B)را در جهت عقربه هاي ساعت به پايه   (A)ميله
 .نگهداشته شودخود 
 توجه
 :در موارد زير الزم است كه آنتن سقف را جدا كنيد •

 .زماني كه به يك كارواش اتوماتيك مراجعه ميكنيد -
 .زماني كه كاور خودرو را روي وسيله نقليه مي كشيد -
 .وقتي در محيطي رانندگي ميكنيد كه سقف كوتاهي دارد -

 سيستم اتصال

يا رابط بلوتوث  USBسيستم اتصال كنترل كلي همه دستگاههايي را كه از طريق ترمينال ورودي 
متصل مي شوند را بعهده مي گيرد و اجازه مي دهد كه دستگاههاي متصل شده با استفاده از  2

 .سوئيچ هاي درون خودرو يا دستورات صوتي راه اندازي شوند
 .اندازي قسمت زير را مالحظه كنيد براي جزئيات مربوط به چگونگي اين راه

 
 5-75ص ← 2رابط بلوتوث 

 5-102ص ← USBترمينال ورودي 
 5-57ص ← USBگوش دادن به فايلهاي صوتي از طريق يك دستگاه 

 5-60ص ←گوش دادن به فايل صوتي از طريق بلوتوث 
 5-62ص ← AUX استفاده از 

 
 .است BLUETOTH SIGبلوتوث عالمت تجاري ثبت شده شركت 

 
 سيستم اتصال بر كاربر نهايي مجوز توافقنامه

شما دستگاهي را خريداري نموده ايد كه شامل نرم افزاري مي باشد كه توسط شركت ميتسوبيشي 
و فروشندگان مرتبط با آنها ) واحد تجاري صنايع خودروسازي(موتورز از شركت جانسون كنترلز 

از اين توليدات و توافقنامه هاي مجوز كاربر نهايي براي مشاهده فهرست كاملي . مجوز گرفته است
 .آنها به وبسايت زير مراجعه نماييد

http://www.jciblueconnect.com/faq/fulldisclosure.pdf 
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 2.0رابط بلوتوث 

هائي كه از  هاي هندزفري را در اتومبيل امكان دريافت و ارسال تلفن 2.0ابط بلوتوث ر
سيم كه عمومًا به نام بلوتوث  همراه در تكنولوژي ارتباطات بيبلوتوث سازگار با تلفن 

همچنين به راننده اتومبيل امكان . سازد كنند، ممكن مي شوند، استفاده مي شناخته مي
پخش موسيقي ذخيره شده در دستگاه پخش موسيقي بلوتوث از بلندگوي اتومبيل را 

 . دهد مي
با سوئيچ دهد  به شما امكان مياين سيستم مجهز به كاركرد تشخيص صداست كه 

، با استفاده از كردن عمليات ها و عملياتهايي كه با صداي خود فرمان آن را مي دهيد
 .يك الگوريتم تعريف شده، بدون اينكه از دست خود استفاده نماييد تلفن بزنيد

 
» ACC«يا » ON« ر زماني كه سوئيچ ماشين در وضعيتتوان د مي 2.0از رابط بلوتوث 

بايد دستگاه بلوتوث و رابط  2.0قبل از استفاده از رابط بلوتوث . قرار دارد استفاده كرد
در صفحات » و دستگاه بلوتوث 2.0ارتباط رابط بلوتوث «به . كنيد سترا  2.0بلوتوث 

 .مراجعه كنيد 83-5
 

 .بلوتوث يك مارك تجاري ثبت شده از كمپاني بلوتوث است

 
 !هشدار

دهد در هنگام رانندگي با  به شما امكان مي 2.0هرچند رابط بلوتوث  •
استفاده از هندزفري تلفن بزنيد، استفاده از تلفن همراه ممكن است حواس 

هر چيزي، از . شما را پرت كند و اجازه ندهد با حواس جمع رانندگي كنيد
ادف را كند و امكان تص جمله استفاده از تلفن همراه، حواس شما را پرت مي

 .برد باال مي
به قوانين كشوري و محلي در مورد استفاده از تلفن همراه در هنگام  •

 .رانندگي مراجعه كنيد
 توجه

به طور اتوماتيك پس از برق دسترسي باشد، » ACC«سوئيچ روي موقعيت اگر  •
. استفاده كنيد 2.0توانيد از رابط بلوتوث  شود و شما ديگر نمي مدتي خاموش مي

 .افتد دوباره به كار ميبرق دسترسي بچرخانيد، » ACC«اگر سوئيچ را از وضعيت 
 .مراجعه كنيد 4-18، در صفحات ACCبه كاركرد خودكار 

شود از رابط  اگر دستگاه بلوتوث باتري تخت دارد يا دستگاه نيرو خاموش است نمي •
 .استفاده كرد 2.0بلوتوث 

 .توانيد با هندزفري تلفن بزنيد دسترس ندارد، نمياگر تلفن شما سرويس در  •
 .سازگار نيستند 2.0هاي بلوتوث با رابط بلوتوث  بعضي از دستگاه •
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دو مرتبه آن را فشار (  HANG-UPبار فشار دادن دكمه  3مي توانيد پس از  •
نسخه نرم افزاري ثانيه  10در زمان ) داده و نگه داريد و سپس با اندكي فشار دادن

 .سيستم اتصال را تأييد نماييد
، مي توانيد دسترسي به آن را از 2در رابطه با جزئيات مربوط به رابط بلوتوث  •

 .مشاهده كنيد Mitsubishi Motorsطريق وبسايت 
را خوانده و با آن  "هشدار درباره اتصال به وبسايتهاي ديگر شركتها"لطفاً بخش 

ت ديگري به جز وبسايت ميتسوبيشي موافقت نماييد؛ به اين دليل كه به وبساي
 .موتورز متصل نشويد

http://www.mitsubishi-motors.com/en/products/index.html 
سازندگان دستگاههاي صوتي /به روز رساني نرم افزاري از طريق تلفن همراه •

 .ديجيتالي ممكن است اتصال دستگاه را تغيير دهند
•  

 5-76ص ←يچ كنترل فرمان و ميكروفن ئسو
 5-78ص ←عملكرد تشخيص صدا

 5-79ص ←دستورات صداي كاربردي
 5-81ص ←بلنگو عملكرد ثبت

 5-83ص ←اتصال رابط بلوتوث و دستگاه بلوتوث 
 5-88ص ←راه اندازي پخش موسيقي متصل شده به بلوتوث

 5-88ص←چگونه با هندزفري تماسي برقرار نموده يا دريافت نماييد 
 5-92ص ←كاركرد دفترچه تلفن

 سوييچ كنترل فرمان و ميكروفن 
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 دكمه افزايش صدا. 1
 دكمه كاهش صدا. 2
 SPEECHدكمه . 3
 PICK-UPدكمه .4
 HANG-UPدكمه .5
 ميكروفن. 6

 دكمه افزايش صدا
 .براي باال بردن صدا اين دكمه را فشار دهيد

 دكمه كاهش صدا
 براي پايين آوردن صدا اين دكمه را فشار دهيد

  SPEECH  دكمه
زماني كه سيتم در حالت . با فشار دادن اين دكمه، به وضعيت تشخيص صدا تغيير حالت مي دهيد

 .پديدار مي شود "Listening"تشخيص صدا قرار دارد، بر روي صفحه نمايش صوتي 
اجازه مي اگر در حالت تشخيص صدا، اين دكمه را كمي فشار دهيد، فعاليت آن را متوقف كرده و 

 .صدا به عنوان ورودي توسط سيستم دريافت شوددهد كه 
 .اگر اين دكمه را زياد فشار دهيد، حالت تشخيص صدا را غير فعال خواهد كرد

اگر در طي يك تماس تلفني، اين دكمه را كمي فشار دهيد، حالت تشخيص صدا را فعال ساخته و  
 .اجازه مي دهد كه صدا به عنوان ورودي دريافت شودسيستم 

 PICK-UPدكمه 
 .زماني كه تماس تلفني داريد، براي پاسخ به تلفن اين دكمه را فشار دهيد •
زماني كه در طي يك تماس تلفني، تماس ديگري داشتيد، با فشار دادن اين دكمه تماس  •

 .اول را پشت خط نگه داشته و مي توانيد به تماس دوم پاسخ دهيد
ن دكمه بين هر دو تماس تغيير در چنين شرايطي مي توانيد با اندك فشار دادن اي -

با فشار دادن اين دكمه به تماس گيرنده اول سوييچ كرده و تماس . وضعيت بدهيد
 .گيرنده ديگر را پشت خط نگهداريد

 SPEECHبراي برقراري يك تماس تلفني سه طرفه در چنين موقعيت هايي، كليد  -
 "Join calls":را فشار داده تا وارد حالت تشخيص صدا شويد، سپس بگوييد 
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 HANG-UPدكمه 
 .كنيد، با فشار دادن اين دكمه مي توانيد رد تماس كنيد وقتي تماسي دريافت مي •
 .با فشار دادن اين دكمه درطي تماس، مي توانيد به تماس فوق خاتمه دهيد •

 .وقتي تماس ديگري پشت خط باشد به آن تماس سوييچ خواهيد كرد
 فشاردهيد، حالت تشخيص صدا غيرفعال مي وقتي درحالت تشخيص صدا اين دكمه را •

 .شود
 توجه
با به اشتراك  دهيد وقتي شما دكمه ي مكالمه رابراي ورود به تشخيص صدافشارمي •

 لفن مثل طول عمرباتري ، قدرت سيگنال، ياتگذاشتن گوشي و سيستم اطالعات رايج در
 .*شوند نشان داده مي  در صفحه نمايش صوتي برنامه هاي درحال كار

 .ارسال نخواهند كرد 2 اين اطالعات را به رابط بلوتوثهمراه  بعضي از تلفن هاي*: 
 بلوتوث و تماس هاي سه طرفه را فقط در صورتي مي توان با استفاده از رابط انتظار تماس •

 .برقرار كرد كه استفاده از اين خدمات از طريق تلفن همراهتان امكان پذير باشد 2
 :ميكروفون

شود، و به شما  تشخيص داده مي قرار دارد،) جلو(المپ كابين  كه در ميكروفنصداي شما با 
 .دهد با دستور صدا، تماسهاي با هندزفري برقرار نماييد اجازه مي

 توجه
. در نزديكي ميكروفن قرار بگيرد، ممكن است باعث ايجاد نويز در صداي تلفن شودهمراه  اگر تلفن

 .نيد تلفن را در مكاني دور از ميكروفن قرار دهيددر چنين موردي، تا جايي كه مي توا

 
 :عملكرد تشخيص صدا

 .به عملكرد تشخيص صدا مجهز مي باشد 2 رابط بلوتوث
اي مختلفي را اجرا نموده به راحتي ميتوانيد با گفتن دستورات صوتي، عملكرده

 .يي را با هندزفري برقرار نموده يا دريافت كنيدوتماسها
تشخيص صدا براي زبان هاي، انگليسي، فرانسوي، اسپانيايي، آلماني،  2با رابط بلوتوث

يا  "انگليسي"تنظيمات كارخانه بر روي زبان . هلندي، پرتغالي و روسي امكان پذير است
 .مي باشد "روسي"

 توجه
اگر دستور صداي گفته شده توسط شما از دستوري كه از قبل تعريف شده  •

محيط و يا بخاطر داليل ديگر تشخيص داده  متفاوت باشد، يا به دليل سروصداي
مرتبه از شما درخواست خواهد  3نشود، رابط بلوتوث مجددآ دستور صدايي را تا 

  .كرد
براي عملكرد بهتر و كاهش بيشتر سروصداي محيط، بايد شيشه هاي خودرو را  •

 باال برده، سرعت دمنده را پايين آورده، و زمان كه مشغول عملكرد دستور صدا مي
 .باشيد، از صحبت كردن با سرنشينان خودرو خوداري نماييد

 .بر حسب زبان انتخاب شده، بعضي از عملكردها ممكن است در دسترس نباشند •
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 انتخاب زبان
 .را فشار دهيد SPEECHدكمه ي  -1
 ".Set up"بگوييد  -2
 "Language"بگوييد  -3
 ,Select a language: English, French“: راهنماي صدا مي گويد -4

Spanish, Italian, German, Dutch, Portuguese or Russian." 
 )"English"براي مثال. (زبان مورد نظر خود را بگوييد

: بگوييد. "?English selected. Is it correct" :راهنماي صدا مي گويد -5
"yes." 

 .گردد برمي 4سيستم به مرحله ي  "No"اگر بگوييد 
 توجه
اولين پيام به زبان رايج است و . دو بار تكرار خواهد كردراهنماي صدا همان پيام را  •

  .دومين پيام به زبان انتخاب شده مي باشد
اگر در دفترچه تلفن خودرو شماره هاي زيادي ثبت شده باشد، تغيير زبان زمان  •

 .كشد زيادي طول مي
 وارد شده است را پاك مي 2تغيير زبان، دفترچه تلفن همراهي كه به رابط بلوتوث  •

 .اگر مي خواهيد از آن استفاده كنيد بايد مجددأ آن را وارد نماييد. كند
، فرآيند تغيير "English selected ": گويد وقتي كه راهنماي زبان انگليسي مي -6

 .زبان كامل خواهد شد و سيستم به منوي اصلي باز مي گردد

 دستورات صداي كاربردي
 عملكرد راهنما

اگر زماني كه سيستم منتظر يك . مجهز مي باشد راهنمابه يك عملكرد 2رابط بلوتوث 
، سيستم، فهرستي از دستوراتي را كه "Help": ورودي دستور صدا مي باشد، بگوييد

 .تحت شرايط فوق مي توانند مورد استفاده قرار بگيرند را به شما مي گويد
 لغو كردن

 .دو عملكرد لغو كردني وجود دارد
 ".Cancel": بگوييد 2اي خروج از رابط بلوتوثاگر در منوي اصلي باشيد، بر

به منوي اصلي باز مي  "Cancel "اگر در هر جاي ديگري از سيستم باشيد، با گفتن  
 .گرديد
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 تأييد تنظيم عملكرد
با فعال نمودن عملكرد تاييدي، به . ، مجهز به عملكرد تاييدي است2نسخه  رابط بلوتوث

 رابط معمول داده مي شود تا هنگام تنظيمات گوناگون بلوتوثشما فرصتهايي بيش از 
اين امر به شما اجازه مي دهد تا امكان تغيير تنظيمات . فرماني را تاييد كنيد  2نسخه 

 .تصادفي را كاهش دهيد
 :اين عملكرد تاييدي با رعايت مراحل زير روشن و خاموش مي شود

 .را فشار دهيد speechدكمه . 1
 "set up"بگوييد . 2
 confirmation prompts""بگوييد . 3
 : راهنماي صوتي خواهد گفت. 4

“Confirmation prompts are <on/off>. Would you like to turn 
confirmation prompts <off/on>.” 

 ".No"و براي حفظ تنظيمات موجود، بگوييد  "yes"براي تغيير تنظيمات،  بگوييد 
و   "<Confirmation prompts are <on/off": گويدراهنماي صوتي مي . 5

 .سپس سيستم به منوي اصلي بازخواهد گشت
 عملكرد امنيتي

امكان به كاربردن رمز عبور به عنوان يك عملكرد امنيتي، با تنظيم كردن رمز عبور 
 .، وجود دارد2انتخابي براي بلوتوث رابط نسخه 

وقتي عملكرد امنيتي را روشن مي كنيد، الزم است كه يك ورودي صدايي را كه از يك 
،  2نسخه حرفي تشكيل شده بسازيد، تا از همه ي عملكردهاي بلوتوث رابط  4رمز عبور 

 .نماييد به جز دريافت، استفاده
 
 
 
 

 تنظيم رمز عبور
عبور، عملكرد امنيتي را روشن با دنبال كردن مراحل زير، مي توانيد با تنظيم يك رمز 

 .كنيد
 .را فشار دهيد speechدكمه . 1
 "set up"بگوييد . 2
 "Password"بگوييد . 3
 Password id dieabled. Would you like to": راهنماي صوتي مي گويد. 4

enable it?"  . پاسخ دهيد"Yes" 
 "No ِ"اسخ دهيد  براي لغو كردن تنظيمات رمز عبور و بازگشت  به منوي اصلي، پ 
 "<Confirmation prompts are <on/off ": راهنماي صوتي مي گويد. 5

 .شماره اي چهار رقمي، را كه مي خواهيد به عنوان رمز عبور انتخاب نماييد، را بگوييد
 Password <4 digit pass": براي منظور تاييد، راهنماي صوتي خواهد گفت. 6

word>, is it correct?"  دهيد جواب"Yes."  و اگر مي خواهيد به مرحله ي وارد
 "No"بازگرديد، بگوييد  5كردن رمز عبور در مرحله 

 Password": وقتي ثبت رمز عبور با موفقيت كامل شد، راهنماي صوتي مي گويد. 7
enabled" و سيستم به منوي اصلي باز خواهد گشت. 

 توجه
 .به رمز عبور نيازمنديد استارت بعديبراي دسترسي به سيستم بعد از  •
 .بعد از خاموش كردن موتور، ثبت رمز عبور در سيستم اندك زماني طول مي كشد •

زمان اندكي پس از خاموش كردن موتور الزم است، تا رمز عبور در سيستم ثبت 
 .شود

فعال شده باشد، يا موتور را بالفاصله  "on"يا  "acc"اگر سوييچ استارت بر روي 
ردن، روشن كنيم، اين امكان وجود دارد كه كه رمز عبور وارد بعد از خاموش ك

در اين مواقع، سعي كنيد كه رمز عبور را مجددأ . شده در سيستم ثبت نشده باشد
 .وارد نماييد
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 وارد كردن پسورد
ايد و سيستم ايمني فعال است، راهنماي صدا خواهد  اگر از قبل پسوردي را وارد كرده

وقتي  .»Hands-free system is locked. State the password to continue «:گفت
دهيد كه سيستم در حالت تشخيص صدا قرار بگيرد، يك  را فشار مي SPEECHدكمه 

 .پسورد چهار رقمي را بگوئيد و وارد كنيد
 ,<digit password-4>“ :اگر پسورد وارد شده غلط باشد، راهنماي صدا خواهد گفت

Incorrect password. Please try again.” پسورد صحيح را وارد كنيد. 
 توجه
 .خواهيد پسورد را وارد كنيد توانيد هر چند بار كه مي شما مي •
تا ورودي صدا قطع شود و » cancle«ايد، بگوئيد  اگر پسوردتان را فراموش كرده •

 .سپس با يك نمايندگي مجاز موضوع را بررسي كنيد
 غيرفعال كردن پسورد

 .براي خاموش كردن سيستم ايمني با غير فعال كردن پسورد استفاده كنيداز روش زير 
 توجه

 .پسورد، سيستم بايد از حالت قفل خارج شودكردن براي غيرفعال  •
 .را فشار بدهيد SPEECHدكمه  -1
 .» set up«بگوئيد  -2
 .پسورد را بگوئيد -3
 Password is enabled. Would you like toراهنماي صدا خواهد گفت -4

disable it?”"  بگوئيد»yes«.  به كنسل كردن غيرفعال سازي پسورد جواب
»No «بدهيد و به منوي اصلي برگرديد. 

 password«سازي پسورد كامل شد، راهنماي صدا خواهد گفت  وقتي غيرفعال -5
is disabled «گردد و سيستم به منوي اصلي برمي. 

 speakerثبت فعال سازي 

در هر زبان، از عملكرد تواند با ايجاد يك مدل صدا براي يك فرد  مي D.2رابطه بلوتوث 
اي را كه شما  اين كار، تشخيص دستورات صدائي. استفاده كند  speakerفعال سازي

توانيد يك مدل صدائي را با فعال  شما مي. كند تر مي راحت 2گوئيد براي رابط بلوتوث  مي
 .خاموش كنيد روشن و هر وقت مايل هستيد speakerسازي 

 speakerفعال سازي 
 .كشد دقيقه طول مي 3تا  speaker 2تكميل فرآيند فعال سازي 

موقعي كه باران يا باد (توانيد در محيطي كامًال ساكت  براي اطمينان از بهترين نتايج، مي
در حالي كه روي صندلي ) هاي اتومبيل هم كامالً بسته هستند آيد و پنجره شديدي نمي

تلفن  speakerدر هنگام فعال سازي . ايد، اين كار را انجام بدهيد راننده نشسته
 . د تا اخاللي به وجود نيايدهمراهتان را خاموش كني

» N«را در وضعيت ) M/T(تان را جاي امني پارك كنيد، اهرم دنده  اتومبيل -1
كالچ ( دندهيا ) CVTيا  A/T(موقعيت دنده قرار دهيد يا اهرم انتخاب ) خالص(

 .قرار دهيد و ترمز دستي را بكشيد) پارك(» p«در وضعيت ) SSTدوقلوي
 توجه

قبل از شروع، اطمينان . ممكن نيست speakerثبت  تا ماشين را پارك نكنيد •
 .ايد پيدا كنيد كه اتومبيل را در جاي امني پارك كرده

 .را فشار دهيد SPEECHدكمه  -2
                » voice training«بگوئيد  -3
 راهنماي صدا خواهد گفت -۴

“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.” 

 .غاز كنيدرا آ speakerرا فشار دهيد تا فرآيند فعالسازي  speechدكمه 
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 توجه
انجام  speechدقيقه پس از فشار دادن دكمه  3اگر فرآيند فعالسازي را در مدت  •

 .نداديد، زمان انجام اين فرآيند منقضي مي شود
سيستم بوق  ”speaker enrollment is timed out“راهنماي صدا خواهد گفت 

 . شود زند و وضعيت تشخيص صدا غير فعال مي مي
عبارات مربوطه در جدول را . كند را فعال مي) phrase 1( راهنماي صدا جمله -5

 5-101در صفحات» دستورات ثبت صدا«تكرار كنيد 
فرآيند را . شود كند و بعد آماده ثبت دستور بعدي مي سيستم صداي شما را ثبت مي

 .ثبت شوندادامه بدهيد تا جمالت 
 توجه

 .را فشار بدهيد و رها كنيد SPEECHبراي تكرار آخرين دستور صدائي، دكمه  •
زند و  را فشار دهيد، سيستم بوق مي HANG-UPدر فاصله فرآيند، هر وقت دكمه  •

.شود متوقف مي speakerفرآيند فعال سازي 

 
هنگامي كه همه دستورات ثبت را خوانديد، راهنماي صدا خواهد گفت  -6

“speaker enrollment is complete”  و سيستم، فرآيند ثبتspeaker 
 .گردد كند و به منوي اصلي برمي را تمام مي

 توجه
 .شود ، مدل صدا خود به خود روشن ميSpeakerبا تكميل فرآيند ثبت  •
 .كنند در اين وضعيت كار نمي Cancleو  Helpدستورات   •
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 فعال سازي و غير فعال سازي مدل صدا و ثبت مجدد
را  speakerتوانيد مدل صدائي ثبت شده در ثبت عملكرد  هر وقت بخواهيد مي

 .خاموش كنيد
 .توانيد مجددًا سيستم را راه بيندازيد همچنين مي

 .براي انجام اين كارها، كارهاي زير را انجام بدهيد
 .را بزنيد SPEECHدكمه  -1
 ”voice training“بگوئيد  -2
ايد، راهنماي صدا خواهد گفت  را قبًال انجام داده speakerاگر فرآيند ثبت  -3

“Enrollment is enabled. Would you like to disable or 
retrain?”  يا“Enrollment is disabled. Would you like to 

enable or retrain?”  
است، مدل » غيرفعال«وقتي ثبت . ، مدل صدا روشن است»فعال است«وقتي ثبت  -4

 .دستوري را كه با نيازهاي شما جور است بدهيد. ستصدا خاموش ا
شروع و مدل صدائي جديدي دوباره  speakerتا فرآيند ثبت  ”Retrain“بگوئيد 

 .)مراجعه كنيد 5-81در صفحات  speakerبه ثبت . (ايجاد شود

 و ابزار بلوتوث 2اتصال رابط بلوتوث 
-hands(هاي  تلفن بزنيد يا تلفن 2.0كه بتوانيد با استفاده از رابط بلوتوث  قبل از اين

free ( را دريافت كنيد و يا به موسيقي گوش بدهيد، بايد ابزار بلوتوث را با رابط بلوتوث
 .كنيد ست 2

 توجه
كردن اين دو بلوتوث فقط مواقعي امكان دارد كه براي اولين بار مورد استفاده  ست •

شد، تنها چيزي كه نياز  ست 2.0هنگامي كه ابزار بلوتوث با رابط . اند قرار گرفته
داريد اين است كه دفعه بعد آن ابزار را به خودروي خود ببريد و ابزار به طور 

 ).در صورت تجهيز(وصل خواهد شد  2.0خودكار به رابط بلوتوث 
 .كرد ست 2.0توان با رابط بلوتوث  ابزار بلوتوث را مي 7تا حداكثر 

مبيل در دسترس باشند، تلفن همراه و دستگاه اگر ابزارهاي بلوتوثي چندكاره در اتو
 2.0اند به صورت خودكار به رابط بلوتوث  پخش موسيقي كه اخيرًا به آن متصل شده

 .وصل خواهند شد
 .توانيد يك ابزار بلوتوث را كه وصل شده، عوض كنيد شما همچنين مي

 
ّ  
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 كردن ست
 .مراحل زير رادنبال كنيد  2.0كردن دستگاه بلوتوث با رابط بلوتوث  ستبراي 

) N) (خالص(را در وضعيت ) M/T( دندهماشين خود را در محل امني پارك كنيد،  .1
را ) كالچ دوقلو SST(يا اهرم تعويض دنده ) CVT يا   A/T( دنده يا اهرم انتخاب كننده

 .قرار دهيد و ترمزدستي را بكشيد) P) (پارك(در وضعيت 
 توجه

كنيد مگر اين كه  ست 2.0توانيد هر دستگاه بلوتوثي را با رابط بلوتوث  شما نمي •
 .ماشين در جاي امني پارك شده باشد

 .را فشار دهيد SPEECHدكمه  .2
 )Set up(بگوئيد   .3
 )pairing options(بگوئيد  .4
 ,select one of the followings: pair, edit“راهنماي صدا خواهد گفت  .5

delete or list” بگوئيد”pair” 
 توجه

 Maximum “اند، راهنماي صدا خواهد گفت  شده ستدستگاه  7اگر تا االن 
devices paired”  براي ثبت يك . كند شدن را تمام مي ستو سپس سيستم، فرآيند

به حذف . (شدن را تكرار كنيد ستدستگاه جديد، يك دستگاه را حذف و سپس فرآيند 
 .مراجعه كنيد) 5-86يك وسيله در صفحات 

يك عدد  ”Please say 4-digit pairing code“راهنماي صدا خواهد گفت . 6
 .چهار رقمي را بگوئيد

دهيد قابل قبول باشد، تأئيد  هنگامي كه كاركرد تائيد روشن است، اگر عددي را كه مي
 ”yes“بگوئيد . خواهد كرد

 .كردن برگرديد ستتا به انتخاب كد  ”No“بگوئيد 
 توجه

لطفاً به . كردن مخصوص دارند ستهاي بلوتوثي نياز به يك كد  بعضي از دستگاه •
 .كردن در دستورالعمل دستگاه مراجعه كنيد ستشرايط دادن كد 

شود  استفاده ميمجوز اتصال بلوتوث كردن وارد شده در اينجا فقط براي  ستكد  •
 .اي كه دوست داريد انتخاب كنيد عدد چهار رقميكه هر 

ً در فرآيند  كردن دستگاه بلوتوث مورد نيازتان خواهد  ستبه ياد داشته باشيد كه بعدا
 .بود

خواهيد دستگاه بلوتوث را به  با توجه به تنظيمات اتصال دستگاه بلوتوث، هر بار كه مي
ي تنظيمات اتصال پيش فرض به برا. وصل كنيد، كد بايد وارد شود 2.0اتصال بلوتوث 

 .هاي دستگاه رجوع كنيد دستورالعمل
 start the pairing procedure on the“راهنماي صدا خواهد گفت  .7

device. See the device manual for the instruction.”  عدد چهار
 .ايد وارد كنيد ثبت كرده 6اي را كه در مرحله  رقمي
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 توجه 
اي طول بكشد تا دستگاه  با توجه به نوع دستگاه بلوتوث، ممكن است چند دقيقه •

 .شود ست  2.0بلوتوث با رابط بلوتوث 
نتواند دستگاه بلوتوث را تشخيص بدهد، راهنماي صدا   2.0اگر رابط بلوتوث  •

 .شود كردن كنسل مي ستو فرآيند  ”pairing has timed out“خواهد گفت 
خواهيد بلوتوث را تشخيص بدهد، راهنماي  اول مطمئن شويد دستگاهي كه مي

كردن كنسل  ستو فرآيند  ”pairing has timed out“صدا خواهد گفت 
 .شود مي

كنيد، چنين امكاني را  ستخواهيد با بلوتوث  اول مطمئن شويد دستگاهي كه مي
 .كردن را امتحان كنيد ستدارد و بعد دوباره مراحل 

و  ”Pairing fail“عدد اشتباهي را وارد كنيد، راهنماي صدا خواهد گفت اگر  •
كردن را  ستصحيح بودن عدد و سپس . كردن كنسل خواهد شد ستفرآيند 

 .دوباره امتحان كنيد
 please say the name of the device after“صداي راهنما خواهد گفت  .8

the beep” اه بلوتوث دوست داريد به توانيد هر نامي را كه براي دستگ شما مي
 .پس از شنيدن بوق نام دلخواه خود را بگوئيد. عنوان نشانه دستگاه ثبت كنيد

 توجه
ايد، صداي  وقتي كاركرد تأئيد روشن است، پس از تكرار نشانه دستگاه كه گفته •

براي عوض . »Yes«جواب بدهيد  ”?is this correct“راهنما خواهد پرسيد 
 .و سپس نشانه ديگري را بگوئيد» No«جواب بدهيد كردن نشانه دستگاه، 

شدن، صداي راهنما خواهد  ستپس از به صدا در آمدن بوق و تمام شدن فرآيند  .9
 ”Pairing complete“گفت 

 انتخاب يك دستگاه
شده  در اتومبيل در دسترس هستند، تلفن همراه يا  ستدستگاه بلوتوثي  چند اگر

 2.0ايد به طور اتوماتيك به رابط بلوتوث  وصل كرده اي كه اخيرًا دستگاه پخش موسيقي
توانيد با انجام مراحل تغيير نصب زير، دستگاه تلفن همراه يا  شما مي. شود وصل مي

 .دستگاه پخش موسيقي ديگري را وصل كنيد

 .را فشار دهيد SPEECHدكمه  .1
 )set up(بگوئيد . 2
 )select  phone(بگوئيد . 3
هاي همراه و  تلفن شماره ”please say“گويد  صداي راهنما مياينكه پس از . 4

هاي مربوطه را بگوئيد و اول هم نشانه تلفن همراهي را كه  هاي دستگاه تلفن همراه نشانه
 .ايد آخرين بار وصل كرده

 .خواهيد وصل كنيد بگوئيد عدد تلفن همراهي را كه مي
پرسد كه آيا تلفني كه  ره ميوقتي كاركرد تأئيد روشن است، سيستم از شما دوبا

تا عمليات ادامه پيدا كند و به » yes«جواب بدهيد . خواهيد وصل كنيد درست است مي
 .تلفن همراه وصل شويد

و شما شماره تلفني  را كه » please say«و صداي راهنما خواهد گفت » no«بگوئيد 
 .خواهيد به آن وصل شويد بگوئيد مي

 توجه 
و گفتن  SPEECHتوانيد هروقت كه بخواهيد با فشار دادن دكمه صحبت كنيد  شما مي

شده و  ستهاي  شماره به تلفن همراه وصل شويد، حتي قبل از اين كه تمام شماره
 .هاي همراه توسط سيستم خوانده شوند هاي مربوط به تلفن هاي دستگاه نشانه
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صداي راهنما خواهد گفت . شود وصل مي 2.0تلفن انتخاب شده به رابط بلوتوث . 5
»device tag selected« گردد و سپس سيستم به منوي اصلي برمي. 

 انتخاب پخش موسيقي
 .را فشار دهيد SPEECHدكمه  .1
 )setup(بگوئيد  .2
 ”select the music player“بگوئيد  .3
هاي پخش  اعداد دستگاه ”please say“ گويد پس از آن صداي راهنما مي .4

هاي مربوط را بگوئيد و از آخرين  هاي دستگاه پخش موسيقي ا نشانهموسيقي ي
 .ايد شروع كنيد دستگاه پخشي كه آخرين بار نصب كرده

 .خواهيد به آن وصل شويد بگوئيد عدد دستگاه پخشي را كه مي
وقتي كاركرد تأئيد روشن است، سيستم دوباره از شما سؤال خواهد كرد كه آيا دستگاه 

تا عمليات ادامه » yes«بگوئيد . هيد به آن وصل شويد درست استخوا پخشي كه مي
 .پيدا كند و به دستگاه پخش وصل شويد

و شما شماره دستگاه » please say«و صداي راهنما خواهد گفت » no«بگوئيد 
 .خواهيد به آن وصل شويد بگوئيد پخشي را كه مي

 توجه
و گفتن شماره  SPEECHتوانيد هر وقت كه بخواهيد با فشار دادن دكمه  شما مي •

 ستهاي  دستگاه پخش موسيقي وصل شويد، حتي قبل از اين كه تمام شماره
هاي پخش موسيقي توسط سيستم  هاي مربوط به دستگاه هاي دستگاه شده و نشانه
 .خوانده شوند

 .وصل خواهد شد 2.0توث دستگاه پخش موسيقي انتخاب شده به رابط بلو .5
و سپس سيستم به منوي اصلي  ”ding tag selected“صداي راهنما خواهد گفت 

 . گردد برمي
 حذف يك دستگاه

استفاده   2.0شده با رابط بلوتوث  ستاز مراحل زير براي حذف يك دستگاه بلوتوثي 
 .كنيد

 .را فشار دهيد SPEECHدكمه  .1
 )Set up(بگوئيد  .2
 )pairing options(بگوئيد  .3
 ,select one of the followings: pair“صداي راهنما خواهد گفت  .4

edit, delete or list”  بگوئيد»delete« 
ها و  ، اعداد دستگاه»please say«گويد  پس از آن كه صداي راهنما مي .5

ايد  هاي دستگاه مربوطه را بخوانيد و از آخرين دستگاهي كه وصل كرده نشانه
 .»or all«همه را خوانديد، راهنماي صدا خواهد گفت وقتي . شروع كنيد

 .خواهيد از سيستم حذف شود عدد دستگاهي را بگوئيد كه مي
شده از سيستم حذف شود بگوئيد  ستهاي  خواهيد همه تلفن همراه اگر مي

»all«. 
 ، راهنماي صدا خواهد گفتجهت تاييد .6

 >device tag< >number< delete. 
“Deleting all devices. Is this correct?” 

 .شوند ي همراه حذف مي)ها(و تلفن » yes«جواب بدهيد  
 .گردد برمي 4و سيستم به مرحله » no«جواب بدهيد 
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و سپس سيستم، فرآيند حذف دستگاه را »  deleted«صداي راهنما خواهد گفت . 7
 .دهد انجام مي

 توجه
 delete«راهنما خواهد گفت اگر فرآيند حذف به هر دليلي انجام نشود، صداي  •

failed «كند و سپس سيستم، كاركرد حذف كردن را كنسل مي. 
 شده ستچك كردن يك دستگاه بلوتوث 

 .شده را با انجام مراحل زير چك كنيد ستتوانيد يك دستگاه بلوتوث  شما مي
 .را فشار دهيد SPEECHدكمه  .1
 »setup«بگوئيد   .2
 )pairing options(بگوئيد  .3
 ,select one of the followings: pair, edit“صداي راهنما خواهد گفت  .4

delete or list”  بگوئيد»list«. 
خواند و با آخرين دستگاه  هاي مربوطه را مي هاي دستگاه صداي راهنما نشانه .5

 .كند بلوتوثي كه آخر از همه وصل كرده، شروع مي
گويد  شود، سيستم مي وانده ميهاي بلوتوث خ هاي همه دستگاه پس از آن كه نشانه .6

»end of listing. Would you like to start from the beginning?« 
وقتي اين كار تمام . »yes«خواهيد ليست را از اول بشنويد، بگوئيد  اگر مي

 .و به منوي اصلي برگرديد» no«وئيد مي شود، بگ

 توجه
فشار بدهيد و رها كنيد و را  SPEECHشود دكمه  اگر موقعي كه ليست خوانده مي •

. گردد رود يا برمي سيستم پيش مي» previous«يا » continue«بگوئيد 
تا دستگاه به باالترين شماره بعدي برود يا بگوئيد » continue«بگوئيد 

»previous «تا به شماره قبلي برگردد. 
و سپس گفتن كلمه  SPEECH توانيد با فشار دادن يا رها كردن دكمه شما مي •

»edit «شود، نشانه  اي كه ليست خوانده مي در فاصلهtag دستگاه را عوض كنيد. 
 select«و گفتن  SPEECHتوانيد با فشار دادن و رها كردن دكمه  شما مي •

phone «شود، تلفن را عوض كنيد اي كه ليست خوانده مي در فاصله. 
 select«و گفتن  SPEECHتوانيد با فشار دادن و رها كردن دكمه   شما مي •

music player «دستگاه پخش موسيقي را عوض كنيد. 
 دستگاه  tagتغيير نشانه 

شده  ستشده يا دستگاه پخش موسيقي  ستيك تلفن همراه  tagتوانيد نشانه  شما مي
 .را عوض كنيد

 .دستگاه انجام بدهيد tagمراحل زير را براي تغيير نشانه 
 .را فشار بدهيد SPEECHدكمه  .1
 )set up(بگوئيد  .2
 )pairing options(وئيد بگ .3
 ,select one of the followings: pair, edit“: صداي راهنما خواهد گفت .4

delete or list”  بگوئيد»list«. 
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هاي  هاي بلوتوث و نشانه و اعداد دستگاه» please say«راهنماي صدا خواهد گفت . 5
tag كه اخيرًا متصل شده شروع  خواند و با آخرين بلوتوثي هاي مربوطه را مي دستگاه
شده خوانده شدند، صداي راهنما خواهد  ستهاي  پس از آن كه همه نشانه. كند مي

خواهيد  دستگاهي را كه مي tagشماره نشانه » ?which device, please«گفت 
 .عوض شود بگوئيد

 توجه
شود فشار  اي كه ليست خوانده مي را در فاصله SPEECHتوانيد دكمه  شما مي •

خواهيد عوض  دستگاهي را كه مي tagبدهيد و رها كنيد و بالفاصله عدد نشانه 
 .شود بگوئيد

خواهيد به  نامي را كه مي. »new name, please«صداي راهنما خواهد گفت . 6
ست، صداي راهنما وقتي كاركرد تأئيد روشن ا. جديد ثبت شود، بگوئيد tagعنوان نشانه 

جواب بدهيد »  ?Is this correct. >جديد دستگاه tagنشانه <«خواهد گفت 
»yes« . بگوئيد»no «توانيد نشانه  و حاال ميtag جديد را ثبت كنيد. 
گويد  شود، راهنماي صدا مي وقتي تغيير كامل مي. جديد عوض شده است  tagنشانه . 7
»new name saved «گردد وي اصلي برميو سپس سيستم به من. 

 به كار انداختن دستگاه پخش موسيقي متصل شده از طريق بلوتوث 
براي به كار انداختن دستگاه پخش موسيقي متصل شده از طريق بلوتوث به فايل صوتي 

 .گوش بدهيد 5-60بلوتوث در صفحات 
 تلفن بزنيم يا تلفن دريافت كنيم hands-Freeچگونه با 

 2.0توانيد با استفاده از بلوتوث سازگار با تلفن همراهي كه به رابط بلوتوث  شما مي
 .تلفن بزنيد يا دريافت كنيد Hands-Freeمتصل شده، با 

براي تلفن زدن  2.0هاي موجود در رابط بلوتوث  توانيد از دفتر تلفن شما همچنين مي
 .گيري استفاده كنيد بدون شماره

 5-89تلفن زدن صفحات 
 5-91فرستادن پيام 
 5-91دريافت تلفن 

 5-92 عمليات قطع صدا
  5-92صفحات  Private modeو  hands-Free modeبين  تغيير وضعيت دادن

 توجه
ً با تلفن همراه انجام مي • شود،  هنگامي كه تلفن زدن يا دريافت تلفن مستقيما

 .كنند شوند درست كار نمي انجام مي hands-Freeهائي كه با  تلفن
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 تلفن زدن
تلفن زدن با . تلفن بزنيد 2.0توانيد به سه شيوه زير با استفاده از اتصال بلوتوث  شما مي

و تلفن زدن  2.0گفتن شماره تلفن، تلفن زدن با استفاده از دفترچه تلفن رابط بلوتوث 
 .گيري مجدد با شماره

 تلفن زدن با استفاده از شماره تلفن
 .شماره تلفن، تلفن بزنيدتوانيد با گفتن يك  شما مي

 .را فشار بدهيد SPEECHدكمه  -1
 »dial«بگوئيد  -2
شماره تلفن مورد . »number please«گويد  پس از آن صداي راهنما مي -3

 .نظرتان را بگوئيد
و رابط بلوتوث » .>شماره تشخيص داده شده< dialing«گويد  صداي راهنما مي -4

 .گيري مجدد و تلفن زدن با شماره 2.0
 با استفاده از شماره تلفن تلفن زدن

 .توانيد با گفتن يك شماره تلفن، تلفن بزنيد شما مي
 .را فشار بدهيد SPEECHدكمه  .1
 .»dial«بگوئيد  .2
شماره تلفن مورد . »number please«گويد  پس از آن صداي راهنما مي .3

 .نظرتان را بگوئيد
و رابط بلوتوث » .>.شماره تشخيص داده شده< dialing«گويد  صداي راهنما مي .4

 .گيرد شماره را مي 2.0
براي اينكه . كند وقتي كاركرد تأئيد روشن است، سيستم دوباره شماره تلفن را تأئيد مي

 .»yes«شماره را ادامه بدهيد، بگوئيد 
و بعد » number please«گويد  سيستم مي. »no«براي تغيير شماره تلفن، بگوئيد 

 .شما دوباره شماره تلفن بگوئيد
 

 توجه

 .دهد را تشخيص مي» Oحرف«و هم » صفر«اگر زبان انگليسي باشد، سيستم هم  •
 .خواند را مي) *و  #، (+ و كاراكترهاي ) 9تا  0(اعداد  2.0رابط بلوتوث  •
 :شود داد به شرح زير است حداكثر اعداد شماره تلفني كه مي •

 )رقم 18حداكثر (و شماره تلفن : + المللي تلفن بين* 
 )رقم 9تا (شماره تلفن : المللي شماره تلفن بين غير از* 

 تلفن زدن با استفاده از دفتر تلفن همراه
 2.0توانيد با استفاده از دفتر تلفن اتومبيل يا تلفن همراهتان از رابط بلوتوث  شما مي

 .استفاده كنيد
مراجعه  5-92در صفحات » كاركرد دفتر تلفن«براي دريافت اطالعات از دفتر تلفن، به 

 .كنيد
 .را فشار بدهيد SPEECHدكمه .1
 »dial«بگوئيد . 2

 توجه
صداي راهنما » dial«اگر دفتر تلفن اتومبيل يا تلفن همراه خالي باشد و شما بگوئيد 

 the vehicle’s phone book is empty. Would you like to«خواهد گفت
add a new entry now?«  جواب بدهيد»yes «ا خواهد گفت و صداي راهنم

»entering the phone book-new entry menu «توانيد شماره  و حاال مي
 .جديدي را وارد دفتر تلفن اتومبيل خود كنيد

خواهيد به او  اسمي را كه مي» name please«پس از آن كه صداي راهنما گفت . 3
 .هائي كه در دفتر تلفن ثبت شده، بگوئيد تلفن بزنيد، از ميان نام
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رود،  مي 5ايد فقط يك اسم وجود داشته باشد، سيستم به مرحله  اگر براي اسمي كه داده
 More than one«گويد  ولي اگر دو يا بيش از دو اسم باشد، صداي راهنما مي

match was found, would you like to call <returned name>  « اگر
خواهيد به او تلفن بزنيد جواب بدهيد  شود همان كسي است كه مي نامي كه آورده مي

»yes«. 
 .»No«اگر نفر بعدي مد نظرتان است و صداي راهنما بايد نام او را ببرد، بگوئيد 

 
 توجه

، صداي راهنما »NO«شود بگوئيد  هائي كه توسط سيستم خوانده مي اگر به همه نام
و سيستم به » Name not found, returning to main menu«خواهد گفت، 

 .گردد منوي اصلي برمي
 
ايد ثبت شده است، صداي راهنما به  اگر فقط يك شماره تلفن زير نامي كه گفته. 5

 .رود مي 6مرحله 
يا بيشتر از آن است، صداي راهنما  2ايد  اگر تعداد اسامي براي شماره تلفني كه داده

 خواهد گفت
 »Would you like to call <name> at [home], [work],[mobile], or 

[other]? « .موقعيت را انتخاب كنيد تا تلفن بزند. 
 توجه
ايد در دفتر تلفن ماشين هست، ولي  اگر اطالعات نامي كه انتخاب كرده •

شماره تلفني زير آن ثبت نشده، صداي راهنما خواهد گفت 
»{home/work/mobile/other} not found for <name>, 

Would you like to add location or try again? «بگوئيد »Try 

again « بگوئيد . گردد برمي 3و سيستم به مرحله»Add location « و
 .خواهيد زير محل انتخاب شده ثبت كنيد شماره تلفني را كه مي

ست، اما ا منطبقايد با اطالعات دفتر تلفن موبايل  نامي را كه انتخاب كرده •
گويد  صداي راهنما مي. شماره تلفني براي آن ثبت نشده است

»{home/work/mobile/other} not found for <name>. 
would you like to try again? « 

جواب بدهيد . گردد بر مي 3و سيستم به مرحله » yes«جواب بدهيد 
»No «شروع كنيد 1دوباره از مرحله . شود و شماره كنسل مي. 

و سيستم شماره » <calling, <name> <Location«صداي راهنما خواهد گفت، . 6
 .گيرد تلفن را مي

 توجه 
وقتي كاركرد تأئيد روشن است، سيستم صحت نام و محل دريافت كننده را چك  •

براي عوض كردن اسم و . »yes«دهد،  اگر هم درست باشد، جواب مي. كند مي
 .گردد برمي 3سيستم به مرحله . »No«بگوئيد خواهيد تلفن بزنيد،  محلي كه مي

 گيري مجدد شماره
خواهيد تلفن بزنيد با توجه به تاريخچه  اي را كه مي توانيد آخرين شماره شما مي

 .گيري كنيد شده مجدداً شماره ستهاي گرفته شده در تلفن همراه  شماره
 .گيري مجددًا انجام بدهيد مراحل زير را براي شماره

 .را فشار  بدهيد SPEECHدكمه  .1
 »Redial«بگوئيد،  .2

 functionارسال 
را فشار بدهيد تا صداي شما ضبط شود، سپس  SPEECHدر طول يك مكالمه، دكمه  

 .ايجاد شود DTMFتا » numbers> SEND>«بگوئيد 
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براي مثال اگر در طول مكالمه اگر نياز پيدا كرديد كه همزمان دكمه يك تلفن را فشار 
 4 3 2 1«را فشار بدهيد و بگوئيد  SPEECHگير جواب بدهيد، دكمه  امبدهيد تا به پي

pound second « از طريق تلفن همراه ارسال خواهد شد # 1234و. 

 ها دريافت تلفن
هست، تلفن زنگ بزند، » ON«يا » ACC«اگر هنگامي كه سوئيچ ماشين روي وضعيت 

روشن و به تلفن ورودي  سيستم صوتي حتي اگر خاموش هم باشد، به طور اتوماتيك
 .شود وصل مي

صداي راهنما براي اعالم تلفن ورودي از بلندگوي صندلي جلوي سرنشين پخش 
دي يا راديو در هنگام آمدن تلفن روشن باشند، سيستم صوتي  اگر پخش سي. شود مي

 .كند تا فقط صداي تلفن ورودي به گوش برسد آن صداها را كم مي
هنگامي . را روي سوئيچ كنترل فرمان فشار بدهيد PICK-upبراي دريافت تلفن، دكمه 

 .گردد شود، سيستم به وضعيت قبلي خود برمي كه مكالمه تمام مي
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 كاركرد قطع صدا
 .اي ميكروفون ماشين را قطع كنيد توانيد در هر لحظه مي تماس حين

قطع صدا روشن تا كاركرد » Mute«را فشار بدهيد و بعد بگوئيد  SPEECH دكمه 
تا كاركرد قطع صدا به حالت اول برگردد و ميكروفون هم » Mute off«بگوئيد . شود

 .روشن شود
 و وضعيت خصوصي hands-freeسوئيچ شدن وضعيت 

و ) hands-freeهاي  تلفن(hands-free تواند بين وضعيت  مي 2.0رابط بلوتوث 
 .چ شودسوئي) تلفن با استفاده از تلفن همراه(وضعيت خصوصي 

بگوئيد  hands-freeرا فشار بدهيد و در فاصله يك تلفن  SPEECHاگر دكمه 
»Transfer calls «توانيد  ميhands-free را متوقف و با تلفن همراه صحبت كنيد. 

 .را بدهيد SPEECH، دكمه hands-freeبراي برگشتن به وضعيت 
ه فشار بدهيد و را دوبار SPEECH، دكمه hands-freeبراي برگشتن به وضعيت 

 »Treansfer call«بگوئيد 
 

 كاركرد دفتر تلفن
دو نوع دفتر تلفن منحصر به فرد دارد كه با دفتر تلفن ذخيره شده در  2.0رابط بلوتوث 

 .آنها دفتر تلفن ماشين و دفتر تلفنِ تلفن همراه هستند. تلفن همراه متفاوت است
ها استفاده كرد و از طريق كاركرد  تلفنتوان براي ثبت شماره  از اين دفتر تلفن مي

 .هاي مطلوب را گرفت تشخيص صدا شماره
 توجه
 .كند قطع كامل باتري، اطالعات ثبت شده در دفتر تلفن را پاك نمي •

 دفتر تلفن ماشين
. زنيم شود استفاده كرد كه با كاركرد تشخيص صدا تلفن مي از اين دفتر تلفن موقعي مي

 .شود در دفتر تلفن ماشين ثبت كرد را مينام براي هر زبان  32تا 
شما . شود منزل، محل كار، تلفن همراه و ساير ثبت مي: مشخصه 4همچنين هر نامي با 

 .ها يك شماره تلفن ثبت كنيد توانيد براي هر يك از اين محل مي
ها و  نام. تان ثبت كنيد توانيد هر نامي را كه مايل هستيد در دفتر تلفن ماشين شما مي

 .شود بعداً عوض كرد ها را مي اره تلفنشم
 .هاي همراه استفاده كرد شود براي همه تلفن از دفتر تلفن ماشين مي
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 ثبت شماره تلفن در دفترتلفن ماشين
توانيد به يكي از دو شيوه زير يك شماره تلفن را در دفتر تلفن ماشين ثبت  شما مي

و يك شماره وارد شده در دفتر تلفِن تلفن  شماره تلفن را با صداي بلند بخوانيد: كنيد
 .همراه را انتخاب و به اين دفتر تلفن منتقل كنيد

 
 ثبت با بلند خواندن شماره تلفن

 .را فشار بدهيد SPEECHدكمه  .1
 »phone book«بگوئيد  .2
 select one of the following: new«راهنماي صدا خواهد گفت  .3

entry, edit name, list names, delete, erase all, or 
important contact. « بگوئيد»new entry« 

و شما نامي را مدنظرتان » New please«صداي راهنما خواهد گفت  .4
 .هست بگوئيد

 توجه
قبالً ثبت شده باشد، صداي راهنما خواهد  تعداد شماره تلفن هااگر حداكثر  •

 The phonebook is full. Would you like to delete a«گفت 
name?« .بله«خواهيد يك نام ثبت شده را حذف كنيد، بگوئيد  اگر مي « 

 .گردد سيستم به منوي اصلي برمي» No«اگر بگوئيد 

 
 ,home, work«وقتي كه نام ثبت شد، راهنماي صدا خواهد گفت  .5

mobile, or other?« .خواهيد شماره تلفن ثبت شود  مكاني را كه مي
 .بگوئيد

 توجه
تأئيد روشن است، راهنماي صدا جواب خواهد داد  هنگامي كه كاركرد •

»NO « گردد برمي 5و به انتخاب محل در مرحله. 
اگر يك شماره تلفن براي محل انتخاب شده شما قبًال ثبت شده است، صداي 

 ,<The current number is <telephone number«راهنما خواهد گفت 
number please.«. 

و يا شماره اصلي را » cancel«را عوض كنيد، بگوئيد خواهيد شماره تلفن  اگر نمي
 .بگوئيد تا ثبت شود

شماره تلفن را بگوئيد تا . »Number please«صداي راهنما خواهد گفت  .6
 .ثبت شود

 توجه
را تشخيص » صفر«در صورتي كه زبان انگليسي باشد براي عدد صفر، هم  •

 .را» O«دهد و هم حرف  مي
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. كند لفني را كه شما خوانديد تكرار و سپس شماره را ثبت ميصداي راهنما شماره ت. 7
 Number«هنگامي كه شماره تلفن ثبت شده است، صداي راهنما خواهد گفت، 

saved. Would you like to add another number for this entry?« 
براي اضافه كردن شماره تلفن ديگري براي يك محل جديد براي شماره فعلي، جواب 

 .گردد برمي 5سيستم به انتخاب محل در مرحله » yes«هيد بد
 .تا فرآيند ثبت خاتمه پيدا كند و به منوي اصلي برگرديد» No«بگوئيد 
 توجه

ايد، صداي راهنما  وقتي كاركرد تأئيد روشن است، پس از تكرار شماره تلفني كه خوانده •
 .»yes«جواب بدهيد » ?Is this correct«خواهد پرسيد 

. برگرديد 6تا به شماره تلفن ثبت شده در مرحله » No«بدهيد جواب 

 
 منتقل كردن شماره تلفن از دفتر تلفنِ تلفن همراه

توانيد يك شماره تلفن را از دفتر تلفنِ تلفن همراه انتخاب و آن را در دفتر تلفن  شما مي
 .ماشين ثبت كنيد

 توجه
قبل از انتقال مطمئن شويد كه . نجام دادتا زماني كه ماشين پارك نشده، نبايد انتقال را ا •

 .ماشين در جاي امني پارك شده است
كند، با توجه به سازگاري دستگاه، همه يا  حتي وقتي تلفن همراه، بلوتوث را حمايت مي •

 ».بخشي از اطالعات منتقل نخواهد شد
اد هر شماره تلفني كه تعد. رقمي است 19توانيد ثبت كنيد  ترين عددي كه مي طوالني •

 .شود رقم اول آن ثبت مي 19باشد، فقط  19ارقام آن بيش از 
وجود دارد، اين + يا  #، *از قبل  9تا  0اگر در شماره تلفن كاراكترهائي غير از  •

 .كاراكترها قبل از انتقال حذف خواهند شد
 .هاي تلفن همراه مراجعه كنيد اتصال در كنار تلفن همراه، به دستورالعمل settingبراي  •
 .را فشار دهيد SPEECHمه دك .1
 »phone book«بگوئيد  .2
 select one of the following: new entry, edit«راهنماي صدا خواهد گفت  .3

number, edit name, list names, delete, erase all, or important 
contact«.   بگوئيد»Important  contact«. 
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 Would you like to import a single entry or«صداي راهنما خواهد گفت . 4
all contacts? « بگوئيد»Single entry« 

 .اماده دريافت اطالعات منتقل شده از دفتر تلفن خواهد بود 2.0رابط بلوتوث 

 توجه
اگر حداكثر تعداد شماره تلفن قبًال ثبت شده باشد، راهنماي  صدا خواهد  •

. »?The phonebook is full. Would you like to delete a name«گفت 
  .»yes«خواهيد يك نام ثبت شده را حذف كنيد، بگوئيد  اگر مي

 .گردد ، سيستم به منوي اصلي برمي»No«اگر بگوئيد  •
اطالعات  2.0رابط بلوتوث » .… ready to«گويد،  پس از آن كه صداي راهنما مي. 5

 .كند دفتر تلفن را از بلوتوث سازگار با تلفن همراه دريافت مي
خواهيد در  هائي را كه مي بلوتوث سازگار با تلفن همراه را راه بيندازيد تا شماره تلفن. 6

 .منتقل شوند 2.0دفتر تلفن ماشين ثبت شوند، از رابط بلوتوث 
 توجه

نتواند تلفن همراه سازگار با بلوتوث را تشخيص بدهد يا براي  2.0اگر رابط بلوتوث 
 Important contact«راهنما خواهد گفت ارتباط وقت زيادي صرف شود، صداي 

has timed out «در چنين مواردي دوباره از . كند و سپس سيستم، ثبت را كنسل مي
 .شروع كنيد 1مرحله 

را نگه داريد، ثبت  SPEECHفشار دهيد يا دكمه  HANG-UPاگر دكمه   •
 .شود كنسل مي

 
 

 Number of>«گويد  شود، صداي راهنما مي وقتي پذيرش تكميل مي. 7
telephone numbers that had been registered in the important 
source> numbers have been imported. What name would you 

like to use for these numbers?« 
 .خواهيد در اين دفتر تلفن ثبت شود بگوئيد اسمي را كه مي

 توجه
ر دفتر تلفن قبلي استفاده شده يا اگر اسم وارد شده قبًال براي نام ديگري د •

شود  خواهيد در اين دفتر تلفن ثبت كنيد، آن اسم را نمي شبيه اسم ديگري است كه مي
 .ثبت كرد

 .»<Adding <name« خواهد گفت، صداي راهنما. 8
بگوئيد . پرسد كه آيا اسم صحيح است وقتي كاركرد تأئيد روشن است، سيستم از شما مي

»yes«. 
نام ديگري را . »Name please«بدهيد و صداي راهنما خواهد گفت » No«پاسخ 

 .ثبت كنيد
 .»Number saved«گويد   صداي راهنما مي. 9

 Would you like to import another«گويد  صداي راهنما مي. 10
contact?« 

توانيد شماره جديدي  شما مي. »yes«خواهيد ثبت ادامه پيدا كند، جواب بدهيد  اگر مي
 .ثبت كنيد 5از مرحله  را

 .گردد و سيستم به منوي اصلي برمي» No«بگوئيد 
  



 

 

 
470 

 تعويض محتويات دفتر تلفن ماشين
توانيد يك نام يا شماره تلفن ثبت شده در دفتر تلفن ماشين خود را تغيير  شما مي

توانيد به فهرست اسامي ثبت شده در دفتر تلفن  همچنين مي. بدهيد يا حذف كنيد
 .دهيدماشين گوش ب

 توجه
 . در سيستم حداقل بايد يك شماره ثبت شود •
 ]ويرايش يك شماره تلفن[
 .را فشار بدهيد SPEECHدكمه  .1
 »phonebook«بگوئيد  .2
 ,Select one of the following: new entry«صداي راهنما خواهد گفت  .3

edit number, edit name, list names, delete, erase all, or 
important contact« . بگوئيد»Edit numbers«. 

 Please say the name of the entry you«صداي راهنما خواهد گفت  .4
would like to edit , or say list names« .اي را كه در دفتر  اسم شماره

 .خواهيد ويرايش شود بگوئيد تلفن هست و مي
 توجه

ه ترتيب خوانده و اسامي ثبت شده در دفتر تلفن ب» List names«بگوئيد  •
 5-79صفحات » گوش دادن به فهرست اسامي ثبت شده«به بخش . شوند مي

 .مراجعه كنيد
يكي را » ?Home, work, mobile or others«صداي راهنما خواهد گفت  .5

 .خواهيد عوض يا اضافه شود بگوئيد انتخاب كنيد و به جاي تلفني كه مي
 .گويد نام هدف و مكان را مي وقتي كاركرد تآئيد روشن باشد، سيستم دوباره

 .»yes«خواهيد به ويرايش ادامه بدهيد بگوئيد  اگر مي
 .گردد برمي 3، سيستم به مرحله » No«اگر بگوئيد 

 
خواهيد  شماره تلفني را كه مي. »Number please«صداي راهنما خواهد گفت  .6

 .ثبت شود بگوئيد
 توجه

ت شده است، صداي راهنما خواهد اگر شماره تلفن قبالً در مكان انتخاب شده ثب •
 The current number is <current number>. New«گفت 

number, please.« .يك شماره تلفن بگوئيد تا شماره فعلي عوض شود . 
وقتي كاركرد تأئيد روشن است، . صداي راهنما شماره تلفن را تكرار خواهد كرد .7

 .»yes«هيد جواب بد. پرسد كه آيا شماره درست است سيستم مي
 .گردد برمي 3، سيستم به مرحله »No«اگر بگوئيد 

 Number«گويد  شود، صداي راهنما مي هنگامي كه شماره تلفن ثبت مي .8
saved «گردد و سپس سيستم به منوي اصلي برمي. 

 توجه
اگر محلي كه يك شماره تلفن اخيرًا با آن ثبت شده،همراه با شماره جديدي نوشته  •

و سپس سيستم به » Number changed«خواهد گفت شود، صداي راهنما 
 .گردد منوي اصلي برمي
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 ]ويرايش يك اسم[
 .را فشار دهيد SPEECHدكمه   .1
 »phonebook«بگوئيد  .2
 ,Select one of the following: new entry«صداي راهنما خواهد گفت  .3

edit number, edit name, list names, delete, erase all or 
important contacted« . ٍبگوئيد»Edit name«. 

 Please say the name of the entry you«صداي راهنما خواهد گفت  .4
would like to edit , or say list name« .خواهيد ويرايش  اسمي را كه مي

 .شود بگوئيد
 توجه

به . و اسامي دفتر تلفن به ترتيب خوانده خواهند شد» List names«بگوئيد  •
 .مراجعه كنيد 5-97در صفحات » بخش گوش دادن به ليست و ثبت اسامي

 .»<Changing <name«صداي راهنما خواهد گفت  .5
اگر . كند تا ببيند نام صحيح هست يا نه وقتي كاركرد تأئيد روشن است، سيستم چك مي

 .»yes«خواهيد ويرايش براساس اين اطالعات ادامه پيدا كند، بگوئيد  مي
 .گردد برمي 4سيستم به مرحله » No«اگر بگوئيد 

خواهيد ثبت  نام جديدي را كه مي. »Name please«راهنماي صدا خواهد گفت  .6
 .شود بگوئيد

 .نام ثبت شده عوض خواهد شد .7
.گردد شود، سيستم به منوي اصلي برمي وقتي تعويض تكميل مي

 
 ]گوش دادن به ليست اسامي ثبت شده[
 .را فشار دهيد SPEECHدكمه  .1
 »phone book«بگوئيد  .2
 ,Select one of the following: new entry«صداي راهنما خواهد گفت  .3

edit number, edit name, list names, delete, erase all, or 
important contact« . بگوئيد»List names«. 

 .هاي دفتر تلفن را به ترتيب خواهد خواند كل شماره 2.0رابط بلوتوث  .4
 End of list, would«راهنما همه ليست را خواند، خواهد گفت وقتي صداي  .5

you like to start from the beginning?« .خواهيد ليست را از اول  اگر مي
 »yes«دوباره چك كنيد، بگوئيد 
 .و به مورد قبلي يا منوي اصلي برگرديد» No«وقتي كارتان تمام شد بگوئيد 

 توجه
. خوانده شده تلفن بزنيد، آن را ويرايش يا حذف كنيد اي كه توانيد به شماره شما مي •

تا » Edit name«تا تلفن بزنيد، » Call«را فشار بدهيد و بگوئيد  SPEECHدكمه 
زند و  سيستم بوق مي. تا آن را حذف كنيد» Delete«آن را ويرايش كنيد يا 

 .كند سپس فرمان شما را اجرا مي
را فشار بدهيد و  SPEECHگر دكمه شود، ا اي كه ليست خوانده مي در فاصله •

. گردد رود يا برمي از روي ليست پيش مي» Previous«يا » Continue«بگوئيد 
كه به مورد قبلي » Previous«تا به مورد بعدي برويد يا » Continue«بگوئيد 
 .برگرديد
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 ]حذف يك شماره تلفن[

 .را فشار بدهيد SPEECHدكمه  .1
 »phonebook«بگوئيد  .2
 ,Select one of the following: new entry «راهنما خواهد گفت صداي  .3

edit number, edit name, list names, delete, erase all or 
important contacted«.  بگوئيد»delete« . 

 Please say the name of the entry youصداي راهنما خواهد گفت  .4
would like to delete, or say list names.« . نام دفتر تلفني را كه

 .خواهيد شماره از آن حذف شود بگوئيد مي

 توجه
به . و اسامي دفتر تلفن به ترتيب خوانده خواهند شد» List names«بگوئيد  •

 .مراجعه كنيد 5-97در صفحات » گوش دادن به ليست اسامي ثبت شده«
صداي راهنما اگر فقط يك شماره تلفن در دفتر تلفن انتخابي شما ثبت شده باشد،  .5

 .»<Deleting <name> <Location«خواهد گفت 
اند، صداي راهنما خواهد  اگر چندين شماره تلفن در دفتر تلفن انتخابي شما ثبت شده

 ,Would you like to delete [home], [Work], [mobile]«گفت 
[other], or all?« .خواهيد حذف كنيد، انتخاب كنيد و صداي  اي كه مي شماره

 .»Deleting <name> <Location <«اهنما خواهد گفت ر
 
 
 

 

 توجه
 .»All«ها از همه جا بگوئيد  براي حذف همه شماره تلفن •

 
ي انتخاب شده، حذف )ها(خواهيد شماره  سيستم از شما خواهد پرسيد كه آيا مي .6

 .»yes«خواهيد اين كار را بكنيد بگوئيد  شوند و شما اگر مي
 .گردد برمي 4كند و به مرحله  را قطع مي) ها(  حذف شماره سيستم،» No«اگر بگوئيد 

 <name>«گويد  ها كامل شد، صداي راهنما مي وقتي حذف شماره تلفن .7
<Location> deleted «گردد و سپس سيستم به منوي اصلي برمي . 

 name> and all locations>«ها حذف شوند، سيستم خواهد گفت  اگر همه شماره
deleted « ها هنوز زير همان عنوان اگر شماره. شود از دفتر تلفن حذف ميو نام  

 .دارند هاي مربوط به خود را نيز نگه مي قبلي بمانند، نام و بقيه شماره
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 پاك كردن دفتر تلفن

 .ها را از دفتر تلفن ماشين پاك كنيد توانيد همه شماره شما مي
 .را فشار دهيد SPEECH دكمه .1
 »phonebook«بگوئيد  .2
 ,Select one of the following: new entry ««صداي راهنما خواهد گفت  .3

edit number, edit name, list names, delete, erase all or 
important contacted« . بگوئيد»Erase all«. 

 Are you sure you want to«به منظور تأئيد، صداي راهنما خواهد پرسيد  .4
erase everything from your hands-free system phone book? «

شود  حذف همه اطالعات در دفتر تلفن كنسل مي» No«اگر بگوئيد » yes«بگوئيد 
 .گرديد و به منوي اصلي برمي

 You are about to delete everything from«صداي راهنما خواهد گفت  .5
your hands-free system phonebook. Do you want to 

continue? «ب بدهيد جوا»yes «تا ادامه پيدا كند. 
شود و به منوي  بدهيد، حذف همه اطالعات در دفتر تلفن كنسل مي» No«اگر جواب 

 .گرديد اصلي برمي
 Please wait, erasing the hands-free«صداي راهنما خواهد گفت  .6

system phonebook « و سپس سيستم همه اطالعات دفتر تلفن را حذف
 .كند مي

 Hands-free system«شود، صداي راهنما خواهد گفت  كامل مي وقتي حذف
phonebook erased «گردد و سپس سيستم به منوي اصلي برمي. 

 دفتر تلفن تلفن همراه
منتقل و در دفتر  batchشود به يك  هاي ذخيره شده در تلفن همراه را مي همه شماره

 .تلفن موبايل ثبت كرد
 .بت كردشود ث اسم را مي 1000كدام تا هر دفتر تلفن موبايل،  7تا 

ها را از متن به صدا  اسامي ثبت شده در عناوين منتقل شده دفتر تلفن 2.0رابط بلوتوث 
 .كند تبديل و اسامي را توليد مي

 توجه
توان با آن تلفن  فقط دفتر تلفن موبايل منتقل شده از تلفن همراه وصل شده را مي •

 .همراه استفاده كرد
هاي دفتر تلفن ثبت شده در دفتر تلفن موبايل  انيد اسامي و شماره تلفنتو شما نمي •

توانيد عناوين خاص دفتر تلفن را هم انتخاب يا حذف  شما نمي. را تغيير بدهيد
 .كنيد

براي تغيير يا حذف هر يك از موارد باال، اطالعات قابل درخواست را در دفتر تلفن اصلي 
 .سپس دفتر تلفن را مجدداً منتقل كنيد تلفن همراه تغيير بدهيد يا حذف و
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 وارد كردن دفتر تلفن يك دستگاه

براي انتقال دفتر تلفن ذخيره شده تلفن همراه به دفتر تلفن موبايل مراحل زير را انجام 
 .بدهيد
 توجه
قبل از انتقال مطمئن شويد . شود كه ماشين پارك است انتقال زماني تكميل مي •

 .پارك شده است كه ماشين در جاي امني
دفتر تلفني كه اخيراً در تلفن همراه ذخيره شده، توسط دفتر تلفن ذخيره شده در  •

 .شود دفتر تلفن تلفن همراه بازنويسي مي
همه يا قسمتي از اطالعات ممكن است حتي وقتي هم كه تلفن همراه بلوتوث را  •

 .بستگي به سازگاري دستگاه دارد. كند، منتقل نشوند پشتيباني مي
 .توان وارد كرد فقط يك شماره منزل، محل كار و موبايل را مي •
به باال  19هر شماره تلفني كه ارقامش از . است 19حداكثر ارقام شماره تلفن  •

 .شوند رقم اول ثبت مي 19باشد، فقط 
هم داشته باشد، اين + يا  #،*، كاراكترهاي 9تا  0اگر شماره تلفن غير از كاراكترهاي  •

 .شوند از انتقال حذف ميكاراكترها قبل 
هاي تلفن همراه مراجعه  اتصال در كنار تلفن همراه، به دستورالعمل settingsبراي  •

 .كنيد
 .را فشار بدهيد SPEECHدكمه  .1
 »phone book«بگوئيد  .2
 ,Select one of the following: new entry «««صداي راهنما خواهد گفت  .3

edit number, edit name, list names, delete, erase all or 
important contacted« . بگوئيد»Important contact«. 

 Would you like to import a single entry«صداي راهنما خواهد گفت  .4
or all contacts? « بگوئيد»All contacts«. 

 
 Importing the contact list from the«صداي راهنما خواهد گفت  .5

mobile phonebook. This may take several minutes to 
complete. Would you like to continue? « جواب بدهيد»yes« . انتقال

 .شود دفتر تلفن موبايل به دفتر تلفن ذخيره شده در تلفن همراه شروع مي
 .گردد سيستم به منوي اصلي برمي» No«اگر بگوئيد 

 توجه
 .است مدتي طول بكشد تا كامل شودها، انتقال ممكن  با توجه به تعداد شماره تلفن •
به بلوتوث سازگار با تلفن همراه وصل نشود، صداي راهنما  2.0اگر رابط بلوتوث  •

و سپس » Unable to transfer contact list from phone«خواهد گفت 
 .گردد سيستم به منوي اصلي برمي

ر بدهيد يا را فشا HANG-UPشوند، دكمه  اگر در طول مدتي كه اطالعات منتقل مي •
شود و سيستم به منوي اصلي  را فشار بدهيد، انتقال كنسل مي SPEECHدكمه 

 .گردد برمي
شوند و  اگر در فاصله انتقال اطالعات، خطائي رخ بدهد، همه اطالعات كنسل مي •

 Unable to complete the phonebook«صداي راهنما خواهد گفت 
import «ددگر و سپس سيستم به منوي اصلي برمي. 

 There are«اگر در دفتر تلفن شماره تماسي نباشد، صداي راهنما خواهد گفت  •
no contacts on the connected phone.«. 

و سپس » Import complete«گويد  شود، صداي راهنما مي وقتي انتقال تكميل مي
 .گردد سيستم به منوي اصلي برمي
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 USBپايانه ورودي 

هاي موسيقي ذخيره  پد خود را وصل كنيد تا فايل يا آي USBتوانيد ابزار حافظه  شما مي
در اينجا نحوه قطع و وصل كردن ابزار حافظه يا . پد را بخواند شده در ابزار حافظه يا آي

 .مراجعه كنيد» USBهاي صوتي در  به فايل« 5-57 هبه صفح. دهيم پد را توضيح مي آي

در امريكا و ساير  Appleيك عالمت تجاري ثبت شده براي شركت » پد آي«*
 .كشورهاست

 جمله انگليسي فرانسه اسپانيائي ايتاليائي لمانيآ هلندي پرتغالي

123456789 1234567889 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1 

888 555 
1212 

888 555 1212 888 555 
1212 

888 555 1212 888 555 1212 888 555 1212 888 555 1212 2 

Ligar Bellen Anrufen Chiama LIamar Appeler Call 3 

Marcar Nummer 
keuze 

Wahlen Componi Marcar composer Dial 4 

configurar setup Enrichtung Configura configuration configurer Setup 5 

Cancelar Annuleren Abbrechen Annulla concelar Annuler Cancel 6 

Continurar Doorgaan Weiter Continua continuar Continuer Continue 7 

Ajuda Help Hilfe Aiuto Ayuda Aide Help 8 
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 را وصل كنيم USBچطور يك ابزار حافظه 
اتومبيل خود را در محل امني پارك كنيد و سوئيچ روشن كردن را به روي  .1

 .قرار دهيد Lockوضعيت قفل 
 .در داشبورد را برداريد) USB )Aدرپوش پايانه ورودي  .2
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را به ابزار حافظه ) C(قابل دسترسي USBيك كابل اتصال دهنده تجاري  .3
)B (وصل كنيد. 
 

 

 
 .وصل كنيد) D( USBرا به پايانه ورودي ) USB )Cكابل اتصال  .4
 

 
 
 

 احتياط
آن يا چيزهائي كه  بداشبورد را ببنديد، وگرنه در بدر هنگام رانندگي، در •

 .آسيب بزنند USBايد ممكن است به  داخلش گذاشته
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 توجه
 .وصل نكنيد USBرا مستقيماً به پايانه ورودي  USBابزار حافظه  •
 .گير نكند USBبنديد، مراقب باشيد سيم اتصال  هنگامي كه داشبورد را مي •

 
اول سوئيچ روشن كردن ماشين را در حالت قفل  USBبراي برداشتن سيم اتصال  -5

»Lock «قرار دهيد و بعد مراحل برداشتن را انجام بدهيد. 
 

 پد را وصل كنيم آي چگونه
قرار » Lock«ماشين را در محل امني پارك كنيد و سوئيچ را در وضعيت قفل  -1

 .دهيد
 .را در داشبورد باز كنيد) USB )Aدر پايانه ورودي  -2
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 .وصل كنيد) B(پد  را به آي) C(اتصال دهنده  -3

 

 توجه
 .استفاده كنيد  Appleاز يك اتصال دهنده اصلي شركت  •

 
 .وصل كنيد) D( USBرا به پايانه ورودي ) C(دهنده اتصال  -4

 
 

 احتياط
در هنگام رانندگي، در داشبورد را ببنديد، وگرنه در آن يا چيزهائي كه  •

 .آسيب بزنند USBايد ممكن است به  داخلش گذاشته
 

 توجه
 .بنديد، مراقب باشيد سيم گير نكند هنگامي كه در داشبورد را مي •
قرار دهيد و » Lock«دهنده، سوئيچ ماشين را در حالت قفل براي برداشتن اتصال  •

 .مراحل برداشتن را انجام دهيد
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 انواع قطعات قابل اتصال و مشخصات فايل حمايت كننده
 انواع قطعات

 .توان وصل كرد قطعاتي از انواع زير را مي
 شرايط نام مدل

 مگا بايت و بيشتر 256ظرفيت ذخيره سازي  USBابزار حافظه 
 F/W Ver.1.1.1 or later *پد تاچ آي
 F/W Ver.1.0 or later *پد كالسيك آي
 F/W Ver.1.2.2 or later *)نسل پنجم(پد  آي
 F/W Ver.1.2 or later *)نسل پنجم(پد نانو  آي
 F/W Ver.1.1.2 or later *)نسل دوم(پد نانو  آي

هائي غير از قطعات  مدل
 پدها يا آي USBحافظه 

 پخش صوتي حامي ذخيره انبوهدستگاه 

در  Appleآي پد تاچ، آي پد كالسيك، آي پد نانو، عالئم تجاري ثبت شده شركت *
 .امريكا و ساير كشورها هستند

 
 توجه
يا ساير دستگاههايي كه متصل شده اند، ممكن  USBبسته به نوع حافظه دستگاه  •

است دستگاه متصل شده به درستي كار نكند يا اينكه با كاركردهاي  قابل 
 .دسترسي باشد

توصيه مي شود از آيپدي با نرم افزارهاي به روز شده به جديدترين ويرايش ها  •
 .استفاده نماييد

هنگامي كه سوئيچ در  USBمي توانيد آي پد خود را با اتصال آن به خروجي  •
 .قرار دارد شارژ كنيد ONيا  ACCموقعيت 

 .يا آي پد خود را در خودرو نگه نداريد USBحافظه  •

به شما توصيه مي شود كه از فايلهايتان كپي برداريد تا در صورت آسيب ديدن  •
 .داده ها در دسترس باشند

 <ص شدبه غير از دستگاههاي قابل اتصالي كه قبالً مشخ USBبه ورودي  •
...) نظير هارد ديسك، كارت خوان، حافظه خوان و (دستگاه ديگري را 

اگر يكي از . يا حافظه آن ممكن است آسيب ببيند/دستگاه و.وصل نكنيد
بعد از اينكه سوئيچ را در وضعيت  دستگاهها را اشتباهاً وصل نموديد،اين 

"LOCK" قرار داريد خارج نماييد. 
 

 مشخصات فايل

يا  USBهاي موسيقي با مشخصات زير را كه در يك قطعه حافظه  فايل توانيد شما مي
 .كنند، راه بيندازيد ابزار ديگري كه كالس ذخيره انبوه را حمايت مي

 
 شرايط موارد

 MP3، WMA ، AAC،WAV فرمت فايل
 8سطح  )شامل ريشه(حداكثر تعداد سطوح 

 700 شماره فولدرها
 65،535 ها شماره فايل
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 گيرآفتاب 

 
 محو كننده نور جلو.1
 محو كننده نور بغل.2
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 پشت آفتاب گيرآئينه 

 .ه استبه پشت آفتابگير نصب شد ايآئينه 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جاكارتي
 .قرار دهيددر پشت آفتابگير ) A(توانيد در جاكارتي  ها را مي كارت
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 زيرسيگاري
 !احتياط

سيگاري، آنها را خاموش  داخل زيرقبل از قرار دادن سيگار يا كبريت در  •
 .كنيد

اگر اين كار را بكنيد . كاغذ يا ساير مواد سوختني را در زيرسيگاري نريزيد •
سوزي شود و خسارت به بار  ب آتشجسيگار يا كبريت ممكن است مو

 .بياورد
اگر در آن را باز بگذاريد ممكن است . هميشه در زيرسيگاري را ببنديد •

 .ر شودو خاكستر دوباره شعله
 

 )وضعيت بسته( 1نوع 
 .، در آن را باز كنيديبراي استفاده از زيرسيگار

 
 براي رانندگي دلپذير

 .براي تميز كردن زيرسيگاري، در آن را باز كنيد و زيرسيگاري را بيرون بياوريد
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 )متحرك(2نوع 
 .براي استفاده از زيرسيگاري متحرك، درپوش آن را باز كنيد

 

 استقرار زيرسيگاريمحل 
 .شود در جاهاي اشاره شده قرار داد زيرسيگاري متحرك را مي

 .مراجعه كنيد 5-122در صفحه » جا فنجاني«به 
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 فندك
 .باشد» ACC«يا   »ON«شود استفاده كرد كه سوئيچ روي وضعيت  از فندك موقعي مي

 
 .شستي فندك را به داخل فشار دهيد -1

براي استفاده آن را در جايش بيرون . گردد سرجاي اولش برميبه » ضربه«فندك با يك 
 .بياوريد

 .استفاده، فندك را در پريز و جاي اصلي خود بگذاريداز بعد 
 توجه

چون اگر به شيئي خارجي . رها نكنيد آن راآوريد  فندك را كه از پريز بيرون مي •
 .بخورد مسدود و اتصال كوتاه مي شود
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 !احتياط
المنت داغ يا فندك را لمس نكنيد، فقط دستگيره را نگه داريد، وگرنه  •

 .دچار سوختگي شويدممكن است 
به كودكان اجازه ندهيد فندك را روشن يا با آن بازي كنند، وگرنه ممكن  •

 .است بسوزند
ثانيه از جايش بيرون  30دهد در ظرف  اگر موقعي كه فندك را فشار مي •

ا بيرون بياوريد و براي تعمير به تعميرگاه مجاز آن ر. نيامد خراب شده است
 .ميتسوبيشي ببريد

هنگامي كه از پريز، فندك به عنوان منبع نيرو براي وسيله برقي استفاده  •
كند و  ولت كار مي 12كنيد، مطمئن شويد كه وسيله برقي با برق  مي

به عالوه استفاده از وسيله . وات يا كمتر است 120ظرفيت الكتريكي آن 
 .برقي بدون راه انداختن موتور ممكن است باتري را خالي كند

كنيد، مطمئن شويد  هنگامي كه از فندك و پريز يدكي همزمان استفاده مي •
 .ولت نباشد 12وات در  120كنيد بيش از  كه مجموع برقي كه استفاده مي

 پريز يدكي
» ACC«يا » ON«شود استفاده كرد كه سوئيچ در وضعيت  از پريز يدكي هنگامي مي

 .باشد
 !احتياط

متوجه باشيد كه استفاده از لوازم برقي بدون راه انداختن باتري، ذخيره  •
 .كند باتري را كم مي

ولت  12كنيد مطمئن شويد كه  هنگامي كه يك قطعه الكتريكي را وصل مي •
 .وات است 120و ظرفيت آن كمتر از 

شويد كه دو شاخه  كنيد، مطمئن هنگامي كه از پريز يدكي استفاده نمي •
ايد، چون پريز ممكن است با ماده خارجي مسدود يا اتصال  رابيرون كشيده

 .كوتاه بشود
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از آن براي دو شاخه زدن در يك وسيله . دو شاخه را بيرون بكشيد تا پريز آشكار شود
 .برقي استفاده كنيد

 

 
 

 هاي داخلي المپ

 
 هاي عقب اتاق المپ -1
 المپ نقشههاي جلو و  المپ -2

 توجه
اتري هاي داخل اتاق را روشن بگذاريد، ذخيره ب اگر بدون روشن كردن موتور المپ •

هاي داخلي خاموش  و مطمئن شويد كه المپ قبل از ترك خودرو. شود كم مي
 .هستند
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 هاي نقشه و اتاق جلو المپ

 
 15شود و  شوند كه در ماشين باز مي هاي جلو و نقشه موقعي روشن مي المپ -)درب( 1

 .شود ثانيه پس از آن كه درها بسته شدند، خاموش مي
 .شود در هر حال در موارد زير المپ بالفاصله خاموش مي

 .است» ON«موقعي كه سوئيچ روي وضعيت  •
 .شوند با قفل در مركزي همه درها قفل مي •
سيستم ورود بدون كليد باشد، براي باز و بسته كردن قفل  اگر سيستم خودرو، •

 .شود خودرو از كنترل از دور استفاده مي

 
اگر سيستم خودرو، سيستم ورود بدون كليد باشد، براي باز و بسته كردن قفل  •

 .شود خودرو از دستگاه كنترل از راه دور استفاده مي
 توجه

كنيد و درهاي اتومبيل بسته  استفاده مياگر براي روشن كردن موتور از سوئيچ  •
ثانيه خاموش  15داريد، المپ روشن و بعد از  اند، هنگامي كه سوئيچ را برمي شده
 .شود مي

اگر از سيستم بدون كليد براي روشن كردن موتور استفاده شود، هنگامي كه درها  •
ر قرا» Lock«شود و وقتي سوئيچ روي وضعيت قفل  بسته هستند المپ روشن مي

 .شود ثانيه خاموش مي 15گيرد، و بعد از  مي
براي دريافت جزئيات با تعميرگاه . شود تنظيم كرد زمان خاموش شدن المپ را مي •

 .مجاز ميتسوبيشي مشورت كنيد
 .شود المپ خاموش مي   -) خاموش(2
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 هاي نقشه المپ
، دوباره فشار براي خاموش كردن المپ. را فشار دهيد) A(براي روشن شدن المپ، لنز 

 .دهيد
 

 

 المپ عقب اتاق
 .توان با لغزاندن دكمه المپ اتاق روشن كرد المپ اتاق را مي
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 .شود المپ اتاق ماشين روشن مي -)روشن( 1
ثانيه  15شود و تا  شود، روشن مي المپ اتاق ماشين موقعي كه در ماشين باز مي -)•(2

المپ فقط در يكي از موارد . ماند شوند، روشن باقي مي پس از آن كه همه درها بسته مي
 .شود زير بالفاصله خاموش مي

 .قرار دارد) ON(سوئيچ روي وضعيت  •
 .اند همه درها با استفاده از قفل مركزي قفل شده •
د بدون كليد مجهز باشد، هنگامي كه از دستگاه كنترل اگر ماشين به سيستم ورو •

 .كنيد از راه دور براي قفل كردن ماشين استفاده مي
اگر ماشين به سيستم عملكرد بدون سوئيچ مجهز باشد، زماني كه سوئيچ كنترل از  •

 .ودش راه دور سيستم يا عملگر بدون سوئيچ براي قفل كردن ماشين استفاده 
 توجه

اگر براي روشن كردن ماشين از سوئيچ استفاده كرديد و درها قفل شدند، هنگامي  •
 .شود ثانيه خاموش مي 15داريد، المپ روشن و پس از  كه سوئيچ را برمي

كنيد، وقتي  اگر براي روشن كردن ماشين از سيستم ورود بدون كليد استفاده مي •
گامي كه سوئيچ روي وضعيت قفل هن. شود شوند، المپ روشن مي درها بسته مي

»Lock «شود ثانيه بعد خاموش مي 15گيرد،المپ حدود  قرار مي. 
براي اطالع . توان تنظيم كرد كشد تا المپ خاموش شود مي زماني را كه طول مي •

 .از جزئيات با نمايندگي مجاز ميتسوبيشي تماس بگيريد
 .شود المپ خاموش مي -)خاموش(3

هاي  ماشين(كاركرد خاموش شدن اتوماتيك ) هاي اتاق، غيره المپ(ها  المپ
 )عملكرد بدون سوئيچمجهز به سيستم ورودي بدون كليد يا سيستم 

هاي داخل ماشين در نتيجه روشن شدن ماشين با قرار داشتن  اگر هر يك از المپ
 30تقريبًا روشن بمانند، پس از » ACC«يا » ON«سوئيچ روي هر وضعيتي غير از 

 .شوند دقيقه خاموش مي
ً روي وضعيت  قرار بگيرد، هر دو باز و بسته شوند » ACC«يا » ON«اگر سوئيچ مجددا

يا دستگاه كنترل از راه دور سيستم ورودي بدون كليد يا سيستم اجرائي بدون كليد به 
 .افتد كار مي
 توجه

. شود غيرفعال كرد ميهاي داخل اتاق را  كاركرد خاموش شدن اتوماتيك المپ •
براي . شود تنظيم كرد شوند مي ها به شكل اتوماتيك خاموش مي زماني را كه المپ

 .اطالع از جزئيات با تعميرگاه مجاز ي مشورت كنيد
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 صندوق عقب
 !احتياط

هاي نوشابه معدني و عينك را در زماني كه اتومبيل را  ها، قوطي هرگز فندك •
العاده  اتاق ماشين فوق. در اتاق ماشين جا نگذاريدكنيد  زير آفتاب پارك مي

شود و بنابراين فندك و ساير وسايل قابل اشتعال ممكن است آتش  داغ مي
ممكن است ) هاي آبجو از جمله قوطي(هاي دربسته  بگيرند و قوطي نوشابه

گرما ممكن است لنزهاي پالستيكي عينك را از فرم بيندازد يا ترك .بتركند
 .هاي عينك هم ممكن است صدمه ببينند ير قسمتبخورند و سا

ممكن  درب صندوق عقب. را در هنگام رانندگي ببنديد درب صندوق عقب •
 .ببينداست آسيب 

 توجه
 .جا نگذاريد را در صندوق عقبزا  كنيد، مواد آسيب موقعي كه اتومبيل را ترك مي •
 

 
 
 صندوق عقبسطح كف  .1
 جعبه فرمان كف .2
 سيني فرمان جلو .3
 فرمان جلوجعبه  .4
 داشبورد .5
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 داشبورد
 )A(براي باز كردن اهرم را بكشيد 

 

 
 توجه 

براي . در داشبورد قرار دارد) اگر به اين سيستم تجهيز شده( USBپايانه ورودي  •
 .مراجعه كنيد 5-102در صفحه » USBپايانه ورودي «دريافت جزئيات به 

 جاكارتي 
 .در داخل داشبورد يك جاكارتي قرار دارد

 

 
 توجه

 .كارت را نگه دارد 2تواند  جاكارتي مي •
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 سيني كنسول جلو
 .سيني كنسول جلو در قسمت كنسول جلو قرار دارد

 
 توجه

اين كار ممكن است . از سيني كنسول جلو به عنوان زيرسيگاري استفاده نكنيد •
 .موجب آتش سوزي شود يا سيني صدمه بخورد

 جلو جعبه كنسول
 .درپوش را فشار دهيدبراي باز كردن، 

 
 جعبه باالئي

 
 توجه

براي . در جعبه باالئي قرار دارد) اگر تجهيز شده) (RCA(اتصال دهنده كمكي صوتي 
 .مراجعه كنيد 5-62در صفحه » AUXاستفاده از «جزئيات به 
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 جعبه پائين
 

 
 توجه

ممكن است هاي كنسول جلو به عنوان زير سيگاري استفاده نكنيد، چون  در جعبه •
 .ها خسارت ببيند آتش بگيرد يا جعبه

 جعبه كنسول كف
 

 .را بلند كنيد و درپوش را برداريد) A(براي باز كردن جعبه كنسول اهرم آزادكننده 

 
 
 
 

  



 

 

 
495 

 جادستمالي
 .در پشت در جعبه كنسول كف قرار دارد) B(جادستمالي 

 

 

 چمدان كف هاي جعبه
 

 .قرار دارند صندوق عقبهاي انبار كردن وسايل در داخل قسمت  جعبه
 .را بلند كنيد) B(ها  و درپوش) A(پوش را برداريد  ها، كف براي استفاده از جعبه

 
 1نوع 
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 2نوع 

 

 جاليواني

 !احتياط
اگر اين كار را بكنيد، حواستان پرت . در هنگام رانندگي نوشيدني نخوريد •

 .آيد تصادف پيش ميشود و  مي
ها در فاصله حركت ماشين، ممكن است  در اثر ارتعاش يا ساير حركت •

 .مراقب باشيد با ترشح نوشيدني داغ نسوزيد. نوشيدني به اطراف بپاشد
 

 براي صندلي پشت
 .جاليواني در جلوي كنسول كف قرار دارد

 1نوع 
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 2نوع 
 .براي استفاده از جاليواني درپوش را باز كنيد

 

 

 براي صندلي پشت
 .پائين بيفتد) A(براي استفاده از جاليواني بگذاريد دسته صندلي 
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 جاي بطري
 

 !احتياط
اگر اين كار را بكنيد، حواستان پرت . در هنگام رانندگي نوشيدني نخوريد •

 .آيد شود و تصادف پيش مي مي
ممكن است ها در فاصله حركت ماشين،  در اثر ارتعاش يا ساير حركت •

 .مراقب باشيد با ترشح نوشيدني داغ نسوزيد. نوشيدني به اطراف بپاشد
 

 توجه
مطمئن شويد كه در هر نوع بطري پالستيكي كه در جاي بطري قرار داده شده،  •

 .كامالً محكم بسته شده است
 .مراقب باشيد با ترشح نوشيدني داغ نسوزيد •

 براي صندلي جلو
 .دارند جاي بطري در هر دو طرف قرار
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 دستگيره كمكي
 .كند ايد از بدن شما حمايت مي اين دستگيره موقعي كه در صندلي اتومبيل نشسته

 
 

 !احتياط
هاي كمكي  شويد از دستگيره موقعي كه سوار ماشين يا از آن پياده مي •

 .استفاده نكنيد، چون ممكن است جدا شود و تصادف به وجود بيايد

 قالب كت
 .روي دستگيره كمكي صندلي عقب سمت راننده هست يك قالب كت

 
 !هشدار

اگر . جسم سنگين يا تيز را به قالب كت آويزان نكنيد نوعجارختي يا هر  •
ايربگ باز شود، چنين جسمي ممكن است در اثر فشار شديد از جا تكان 

ً روي قالب  لباس. بخورد و نگذارد ايربگ درست متورم شود ها را مستقيما
مطمئن شويد كه جسم سنگين يا . لباسي استفاده نكنيد  و از چوببگذاريد 

 .ايد نيست هائي كه به قالب آويزان كرده تيزي در جيب لباس
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 فصل ششم

 شرايط اضطراري
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 در صورت خرابي خودرو
در صورتي كه خودرو در جاده ها از كار بيفتد، آن را به كنار جاده منتقل نموده و از 

 .استفاده نماييد... و يا مثلث هشدار و  /چراغ چشمك زن هشدار خطر 
 .مراجعه نماييد 76-3صفحه  "كليد چراغ چشمك زن خطر"به 

 
 در صورتي كه موتور از كار بيفتد

بيفتد،  عملكرد خودرو و كنترل آن نيز تحت تاثير قرار مي در صورتي كه موتور از كار 
 :قبل از انتقال خودرو به يك محل امن، به نكات زير دقت نماييد. گيرند

بوستر ترمز اثر خود را از دست مي دهد بنابراين بايد پدال ترمز را محكم تر  •
 . از معمول فشار دهيد

نمي كند، زماني كه فرمان از آنجايي كه سيستم فرمان هيدروليكي ديگر كار  •
 .را مي چرخانيد، فرمان به سختي دوران پيدا مي كند

 استارت اضطراري
اگر موتور به اين دليل كه باتري ضعيف است يا از كار افتاده است استارت زده نمي شود، 
در اين مواقع باتري خودرو ديگري مي تواند از طريق كابل اتصال براي استارت موتور 

 .ده قرار گيردمورد استفا
 !هشدار 

براي روشن كردن خودرو به كمك كابل هاي اتصال خودروهاي ديگر روال  •
روال نادرست مي تواند . صحيحي را طبق دستورالعمل پايين انجام دهيد

 .منجر به آتش سوزي يا انفجار يا آسيب به خودروها گردد
 

 !احتياط
كنيداين كار به خودرو سعي نكنيد با هل دادن يا كشيدن خودرو را روشن  •

 صدمه وارد مي كند
هميشه هنگامي كه نزديك باتري خودرو كار مي كنيد عينك ايمني به  •

 .چشم بزنيد
 .باتري را دور از دسترس كودكان نگهداريد •
خودروها را نزديك به يكديگر قرار دهيد به طوري كه كابل هاي اتصال به آن برسد  -1

 .تماس با هم نيستند يد كه خودروها دراطمينان حاصل كن اما در عين حال
 !احتياط

 . ولتي داشته باشد 12بايد باتري . خودروي ديگر را كنترل كنيد •
ولتي نباشد، اتصالي مي كند و ممكن است به  12اگر باتري سيستم ديگر 

 .هر دو خودرو آسيب برسد
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را در  SSTيا كالچ دوقلوي  CVTو  A/T. ترمز دستي هر دو خودرو را محكم بكشيد -2
سوئيچ اتومبيل را . قرار دهيد) خالص( Nرا در حالت  M/Tقرار داده يا ) پارك( Pحالت 

 . خاموش كنيد
 !هشدار 

مطمئن شويد كه كابلها و يا . سوئيچ هر دو خودرو را از قبل خاموش كنيد •
باعث اين كار مي تواند . لباسهايتان به فن ها يا تسمه ها گرفته نمي شود

 .آسيب ديدگي شود
 .همه چراغها بخاريها و ساير مصرف كننده هاي الكتريكي را خاموش كنيد -3
به بخش باتري در . اطمينان حاصل كنيد كه الكتروليت باتري به ميزان مناسب است -4

 .مراجعه نماييد 8-16صفحه 
 !هشدار 

يخ زده است، اگر مايع الكتروليت قابل مشاهده نباشد يا به نظر برسد كه  •
 !استارت نزنيد

در صورتي كه دما زير نقطه انجماد باشد يا اگر باتري تا حد مطلوب پر 
 .نشود، ممكن است باتري بتركد يا منفجر شود

در مورد خودروهاي بنزيني مجهز به توربوشارژ دريچه هوا و سپس درپوش بااليي  -5
 . باتري را برداريد

 ).8-16در صفحه  "و نصب سرپوش بااليي باتريبرداشتن "مراجعه كنيد به بخش (
و ديگري را به قطب ) A(يك سر يكي از كابلها را به قطب مثبت باتري خالي شده  -6

 .وصل نماييد) B(مثبت باتري تقويت كننده 
 

 1600مدل 
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 2000و مدل ) خودروهاي بنزيني( 1800مدل 

 
 

 )خودروهاي ديزل(1800مدل 

 

قطب منفي باتري تقويت كننده وصل كرده و سر ديگر آن را به  يك سر كابل را به -7
بدنه موتور خودرو متصل نماييد به طوريكه باتري خالي در دورترين نقطه نسبت به 

 .باتري قرار گيرد
 !هشدار 

 :اطمينان حاصل كنيد كه ترتيب اتصال زير را ر عايت كنيد •
(1)→(2)→(3)→(4) 

) در شكل(براي نقطه مشخص شده  (4)اطمينان حاصل كنيد كه اتصال  •
ً به قسمت منفي باتري برقرار شود، . برقرار گشته است اگر اتصال مستقيما

گازهاي قابل اشتعال كه از باتري توليد مي شوند ممكن است منجر به آتش 
 .سوزي شوند

اگر . وصل نكنيد (-)را به قطب منفي  (+)هنگام اتصال كابل، كابل مثبت  •
 .دهيد، جرقه ممكن است منجر به انفجار باتري شوداين كار را انجام 

 
 !احتياط

مراقب باشيد كه كابل اتصال به فن يا ساير اجزاء چرخنده موجود در  •
 .محوطه موتور برخورد نكند

براي اجتناب از داغ شدن كابلها، از كابل هاي متناسب با اندازه باتري  •
 .استفاده كنيد

 .آنرا بررسي نموده تا خراب يا فرسوده نباشدپيش از استفاده از كابل اتصال،  •
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ابتدا موتور باتري تقويت كننده را روشن نموده و اجازه دهيد موتور براي چند دقيقه  -8
 .به حالت درجا كار كند، سپس موتوري كه داراي باتري معيوب است را استارت بزنيد

 !احتياط
 .موتور باتري كمكي را روشن نگه داريد •
 

 :توجه
، دكمه )AS&G(براي خودروهاي مجهز به سيستم حركت و توقف خودكار  •

“Auto Stop & Go (AS&G) OFF”  را فشار دهيد تا  سيستم حركت و توقف
غير فعال شود و از خاموش شدن موتور قبل از شارژ كامل ) AS&G(خودكار 

 .باتري جلوگيري شود
 .مراجعه شود 4-37در صفحه  "غير فعالسازي"به بخش 

اگر موتور در حالتي كه كانال هوا برداشته شده است استارت زده شود، صدايي كه  •
در اثر كشيده شدن هوا از موتور شنيده مي شود، بلندتر از حالتي است كه كانال 

 .هوا نصب است
بعد از اينكه موتور استارت زده شد، كابل را به ترتيب معكوس جدا كنيد و اجازه   -9

 .د دقيقه روشن بماندبدهيد موتور براي چن

براي موتور هاي بنزيني مجهز به توربوشارژر، ابتدا پوشش بااليي باتري و سپس  -10
 .كانال هوا را نصب كنيد

 .مراجعه نماييد 8-16در صفحه  "نصب و برداشتن پوشش باالي باتري"به بخش (
 !هشدار 

گردد، قطب اگر باتري بايد بصورتي كه در خودرو قرار گرفته است شارژ  •
 .منفي باتري را كه به بدنه وصل است جدا سازيد

هرگونه جرقه، سيگار و يا اشتعال را از باتري دور نگهداريد زيرا ممكن است  •
 .باعث انفجار باتري گردد

هنگامي كه عمل شارژ باتري را در فضاي بسته انجام مي دهيد، از تهويه  •
 .كافي استفاده كنيد

 .رژ باتري برداريدهمه درپوشها را قبل از شا •
اسيد (اگر الكتروليت . الكتروليت اسيد سولفوريك رقيق شده و خورنده است •

در تماس با دستان، چشم ها لباس يا سطح رنگ شده خودرويتان ) باتري
اگر الكتروليت وارد چشمانتان . تماس پيدا كرد، بايد كامًال با آب شسته شود

و در صورت لزوم به پزشك مراجعه شد، آنرا فوراً در آب بطور كامل بشوييد 
 .نماييد
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 توجه
اگر خودرو با باتري كامالً شارژ در حركت باشد، ممكن است عملكرد نرم موتور  •

 .مختل شود و المپ هشدار سيستم ترمز ضد قفل روشن گردد
 .مراجعه نماييد4-93در صفحه   )ABS( "سيستم ترمز ضد قفل"به بخش 

 داغ شدن موتور
كند، صفحه اطالعات در نشانگر اطالعات چندگانه مختل مي شود و چراغ  اگر موتور داغ

دماي خنك سپس صفحه نمايش . هشدار دماي خنك كننده موتور روشن مي شود

 .شروع به چشمك زدن مي كند و  كننده را نشان مي دهد
 :اگر اين اتفاق افتاد، اقدامات اصالحي زير را انجام دهيد

 .متوقف كنيدخودرو را در مكاني امن 
 .موتور بلند مي شود يا خير محفظهبررسي كنيد كه آيا بخار از 

 ]در صورتي كه بخار از محفظه موتور بلند نمي شد[
 .در حالي كه موتور همچنان روشن است، كاپوت را باال بزنيد موتور خنك شود

 :توجه
، دكمه )AS&G(براي خودروهاي مجهز به سيستم حركت و توقف خودكار  •

“Auto Stop & Go (AS&G) OFF”  را فشار دهيد تا سيستم حركت و توقف
 . غير فعال شودقبل از توقف خودرو ) AS&G(خودكار 

 .مراجعه شود 4-37در صفحه  "غير فعالسازي"به بخش 
 ]در صورتي كه بخار از محفظه موتور بلند مي شد[

كاپوت را باال بزنيد تا موتور را خاموش كنيد و هنگامي كه خارج شدن بخار متوقف شد، 
 .دوباره موتور را روشن كنيد. موتور خنك شود
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 !هشدار 

اين كار . زماني كه بخار از قسمت موتور بيرون مي آيد كاپوت را باز نكنيد •
باعث مي شود بخار يا آب داغ به بيرون فوران كند و در نتيجه منجر به 

بيرون نمي آيد، ) وتوراز بدنه م(حتي زماني كه بخار از . سوختگي مي شود
بنا براين هنگامي كه كاپوت را . نيز ممكن است آب داغ به بيرون فوران كند

 .باز مي كنيد خيلي مراقب باشيد
مراقب بخار داغي كه مي تواند از درپوش مخزن ذخيره آب بيرون بزند  •

 .باشيد
 .زماني كه موتور داغ است، سعي نكنيد درپوش رادياتور را برداريد •
 

 

اگر فن نمي چرخيد، سريعاً موتور را . مطمئن باشيد كه فن خنك كننده مي چرخد -3
 .متوفقف كرده و آن را را بررسي نماييد

 
 1600مدل 

 
 

A :فن خنك كننده 
B :درپوش رادياتور 
C :مخزن ذخيره آب 
 در صورت تجهيز: *
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 1800مدل 

 
A :فن خنك كننده 
B :درپوش رادياتور 
C :مخزن ذخيره آب 
 در صورت تجهيز: *

 !هشدار 
 .مراقب باشيد دستها يا لباستان به فن خنك كننده گير نكند •
 

بر روي  هشدار دماي خنك كننده موتورزماني كه نمودار ميله اي در صفحه نمايش  -4
 .صفحه اطالعات چندگانه پايين آمد، موتور را خاموش كنيد
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 .بررسي نماييد) D(سطح خنك كننده در مخزن ذخيره  -5
 

 خودروهاي بنزيني

 

 
 

 !هشدار 
چنانچه چيزي در آن وجود نداشته باشد، پيش از برداشتن درپوش رادياتور  •

)E ( از خنك شدن موتور اطمينان حاصل نماييد، چون بخار داغ يا آب
 .جوش مي تواند از درب مخزن فوران كرده و موجب سوختگي شما گردد
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. مقداري مايع خنك كننده به رادياتور و يا مخزن ذخيره اضافه نماييددر صورت لزوم  -6
 )"نگهداري  "بخش  مراجعه نماييد به(
 

 !احتياط
افزودن ناگهاني . زماني كه موتور داغ است، خنك كننده را اضافه نكنيد •

منتظر نمانيد تا .خنك كننده سرد، ممكن است به موتور صدمه وارد كند
 .هر بار كمي خنك كننده به آن بيفزاييدموتور خنك شود، سپس 

 
شلنگ هاي رادياتور را از لحاظ نشتي خنك كننده و همينطور تسمه انتقال نيرو را از  -7

لحاظ آسيب ديدگي يا شل بودن،  بررسي نماييد و اگر اشكالي در رابطه با سيستم خنك 
را بررسي و تعمير  كننده يا تسمه انتقال وجود داشته باشد، به شما توصيه مي شود آن

 . كنيد

 جعبه ابزار، جك و تعمير تاير
 فضاي نگهداري 

 . جعبه ابزار، جك و تعمير تاير در صندوق عقب قرار داده شده است
 .محل نگهداري جعبه ابزار، جك و تعمير تاير بايد در موارد ضروري به خاطر سپرده شود

 
 ابزار -1
 جك -2

 
10-6 
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 ابزار -1
 جك -2
 تعمير تايرمجموعه وسايل  -3
 كمپرسور تاير -4

 ابزار
 

 
 جعبه ابزار -1
 آچار مهره چرخ -2
 ميله جك -3
 قالب بكسل -4

 
11-6 
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 جك
با  2WDدر خودرو هاي . قبل از برداشتن جك صفحه كف صندوق عقب را باال بكشيد

آزاد ) B(را به سمت عقب بكشيد تا قالبها )  A(زاپاس موقت، صفحه كف صندوق عقب 
 .باال بكشيدشوند، و سپس آنرا به 

 

 خودروهاي مجهز به چرخ يدكي
 بلند كردن

) C(را بچرخانيد بطوريكه جك جمع شود و آنرا از قالبهاي نگهدارنده ) 1(انتهاي ميله 
 .جدا كنيد

 جمع كردن
را با دست بچرخانيد تا جك باز شود و در موقعيت ايمن خود ثابت )  2(انتهاي ميله 

 .گردد
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 جعبه تعمير تايرخودروهاي مجهز به 
 . جك را از محل مشخص شده اش خارج كنيد

 

 جعبه تعمير تاير
اين جعبه امكان تعمير فوري پنچري جزئي را در قسمت كف تايري كه در اثر عبور 

 .خودرو از روي ميخ، پيچ و يا اشيايي از اين قبيل حادث شود امكانپذير مي سازد

 
 

اين شلنگ براي (شلنگ انبساط تاير   -6 كمپرسور تاير -1
برداشتن چسب درزگير مورد استفاده 
قرار مي گيرد و براي تعمير اضطراري 

 .)پنچري نمي توان از آن استفاده نمود

 بطري چسب درزگير تاير -2
 )يدكي(ورودي سوزن  -3
 باز كننده سوزن تاير -4
 برچسب محدوديت سرعت -7 شلنگ پر كننده -5
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 !احتياط
درزگير تاير در صورت بلعيده شدن ممكن است براي سالمتي شما چسب  •

اگر بطور تصادفي بلعيده شود، تا جايي كه امكان دارد آب . مضر باشد
 .بنوشيد و سريعاً به پزشك مراجعه نماييد

اگر چسب درزگير تاير وارد چشمتان شد و يا بر روي پوستتان ريخت، آنرا با  •
همچنان احساس طبيعي داشتيد، فورًا به اگر . مقدار فراواني آب بشوييد

 . پزشك مراجعه نماييد
 . در صورت وقوع هر نوع واكنش آلرژيك فورًا با يك پزشك مشورت نماييد •
 .مراقب باشيد كه كودكان به چسب درزگير تاير دست نزنند •
 .در بخار حاصل از چسب درزگير تاير تنفس نكنيد •

 توجه
در . توان از چسب درزگير تاير استفاده نموددر هريك از موقعيتهاي زير نمي  •

صورت وقوع هريك از اين موقعيتها، با نمايندگي مجاز و يا ساير متخصصين 
 .تماس بگيريد

تاريخ مصرف بر روي . (تاريخ مصرف چسب درزگير تاير گذشته باشد -
 .)برچسب بطري درج مي شود

 
 .بيش از يك تاير پنچر شده باشد -
 .ميلي متر و يا بيشتر داشته باشد 4عرضي معادل سوراخ پنچري طول يا  -
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 ). B(واقع شده باشد؛ نه در كف آن ) A(پنچري در ديواره هاي جانبي تاير  -

 
 .خودرو با تايري تقريباً بدون باد رانده شود -
 .تاير كامالً بر روي قاب چرخ بلغزد و از چرخ خارج شده باشد -
 .چرخ آسيب ديده باشد -

+ C°60تا  -C°30چسب درزگير تاير را فقط در درجه حرارت محيطي از  •
 .استفاده نماييد

كه در تاير گير كرده، تعمير فوري را ...) ميخ، پيچ و (بدون بيرون كشيدن شيئي  •
 .انجام دهيد

از چسب درزگير تاير در مواردي كه خرابي هايي در اثر رانندگي با الستيك كم  •
استفاده ) ر برآمدگي، بريدگي و ترك در الستيكنظي(باد ايجاد شده است 

 .نكنيد
چسب درزگير تاير را بالفاصله از روي سطوح رنگي با استفاده از يك پارچه ي  •

 .مرطوب پاك كنيد
 .بالفاصله پارچه هاي آغشته به چسب درزگير تاير را بشوييد •

 .پيش از تعمير تاير ابتدا خودروتان را در محلي ايمن و صاف نگهداريد
 .خودرو را در يك سطح هم تراز و ثابت پارك كنيد -1
 .ترمز دستي را محكم بكشيد -2
قرار داده و سوييچ را در موقعيت ) P” )PARK“دنده را در موقعيت  -3

)LOCK (قرار دهيد. 
فلش هاي خطر را روشن كنيد و مثلث خطر و چراغ چشمك زن اعالن  -4

كليه مسافرين خطر را در فاصله اي مناسب از خودرو نصب نموده و از 
 .بخواهيد كه از خودرو خارج شوند

 .چسب درزگير تاير و كمپرسور را خارج كنيد -5
 .بطري را به خوبي تكان دهيد -6

 
 توجه
هنگاميكه دماي محيط صفر يا پايين تر (در شرايط آب و هوايي سرد  •

غليظ شدن چسب درزگير تاير باعث مي شود كه چسب به سختي ) است
 .بنابراين بطري را در داخل خودرو گرم كنيد. از بطري بيرون بيايد
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. بپيچانيد) E(را به بطري) D(شلنگ پركننده . نكنيدجدا را ) C(برچسب  -7
همانطور كه شلنگ پركننده را به بطري ميپيچانيد برچسب آن پاره شده 

 .و بدينوسيله ميتوانيد از چسب درزگير استفاده كنيد

 
 

 !احتياط
بطري را تكان دهيد، ممكن است چسپ درزگير  اگر بعد از پيچاندن شلنگ، •

 .از شلنگ بيرون بپاشد

 
را برداريد، سپس بازكننده ي سوزن تاير را همانطور كه در ) F(درپوش سوزن تاير -8

بگذاريد همه ي هوايي كه درون . شكل نشان داده شده، به درون سوزن تاير فشار دهيد
 .تاير است خارج شود
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و با چرخاندن آن خالف ) H(را با استفاده از بازكننده ي سوزن تاير ) I(سوزن ورودي  -9
سوزن خارج شده را در مكاني تميز قرار داده تا آلوده . جهت عقربه هاي ساعت برداريد

 .نشود
 

 
 

 !احتياط
اگردرون تاير هوايي باقي مانده باشد در صورتيكه سوزن ورودي را خارج  •

شده و به شما آسيب برساند، بنابراين كنيد ممكن است با سرعت خارج 
پيش از برداشتن آن اطمينان حاصل كنيد كه هيچ هوايي درون تاير وجود 

 .ندارد

فشار ) G(برداريد و شلنگ را به درون سوزن ) K(را از سر آزاد شلنگ ) J(درپوش  -10
 .دهيد
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دفعات فشار دهيد تا بطري چسب درزگير را به صورت سرو ته نگه داشته و  آنرا به  -11
 .همه چسب درزگير به تاير وارد گردد

 
 

 :توجه
وقتي چسب درزگير را وارد مي كنيد، سوزن را به گونه اي قرار دهيد كه تاير با  •

اگر سوز در نزديكي نقطه اي است كه تاير با زمين در . زمين برخورد نداشته باشد
 .ر نشودتماس است، ممكن است چسب درزگير به آساني وارد تاي

 

بعد از وارد كردن چسب درزگير، شلنگ را از روي سوزن برداشته و باقيمانده چسب  -12
 .را از روي سوزن، طوقه الستيك و يا تاير پاك نماييد

گذاشته و ورودي سوزن در جايش با استفاده از باز كننده ) G(را روي سوزن ) I(در پوش 
 . پيچانده و محكم نماييد) H(سوزن 

 
 

 :نكته
هنگام برداشتن و يا سفت كردن ورودي سوزن با استفاده از باز كننده سوزن، آنرا با 

استفاده از ابزار براي پيچاندن ممكن است به باز كننده سوزن آسيب . دست بپيچانيد
 .وارد نمايد
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را از كنار كمپرسور تاير بيرون كشيده سپس آنرا بطور ايمن و ) L(شلنگ كمپرسور  -13
 . بچسبانيد) G(به سوزن تاير  محكم

 
 

 .را باال نگهداريد) N(و فشار سنج هوا ) M(كمپرسور  -14
وصل )  P(را بيرون كشيده و پريز آنرا به نقطه اي در دسترس ) O(سيم برق كمپرسور 

 .بچرخانيد ACCنماييد و سپس سوئيچ را به موقعيت 
 .ر مشخص باد نماييدو تاير را تا فشا) Q(سوئيچ كمپرسور را روشن نموده 
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 !احتياط

كمپرسور مهيا شده تنها به منظور باد كردن تايرهاي خودروهاي سواري  •
 .طراحي شده است

آنرا به هر . طراحي شده است v12اين كمپرسور براي خودرويي با ولتاژ  •
 . منبع برقي ديگري متصل نكنيد

مي كنيد  اگر در هواي باراني از آن استفاده. كمپرسور ضد آب نيست •
 .اطمينان حاصل نماييد كه آب روي آن نريزد

شن يا خاكي كه به درون كمپرسور وارد شود مي تواند باعث خرابي آن  •
ً بر . گردد بنابراين زماني كه از كمپرسور استفاده مي نماييد، آنرا مستقيما

 .روي سطوح خاكي يا شني قرار ندهيد
همچنين گيج فشار هوا را در . يدكمپرسور را باز نكرده و آنرا دستكاري ننماي •

معرض ضربه قرار ندهيد زيرا ممكن است كاركرد صحيح خود را از دست 
 .بدهد

فشار تاير را به وسيله ي گيج فشار نصب شده بر روي كمپرسور بررسي و تنظيم . 15
اگر بيش از اندازه باد شده باشد آن را با شل كردن اتصال انتهاي شلنگ خالي . نماييد
 )8-22در صفحه  "فشارهاي باد تاير"مراجعه كنيد به . (كنيد

اگر فاصله اي بين تاير و چرخ وجود داشته باشد، پيرامون تاير را به سمت چرخ فشار 
بدون هيچ فاصله اي . (دهيد تا قبل از به كار انداختن كمپرسور اين فاصله بسته گردد

 .)فشار تاير افزايش مي يابد
 

 !احتياط
 .نگام باد كردن تاير، انگشتانتان بين تاير و چرخ گير نكندمواظب باشيد ه •
اجازه ندهيد كمپرسور . سطح كمپرسور در هنگام كار كردن داغ ميشود •

بعد از كار با آن صبر كنيد تا خنك شود پس . دقيقه كار كند 10بيش از 
 .دوباره از آن استفاده كنيد

در اين . اگر كمپرسور كم كار شود يا در طي عملكرد گرم شود، داغ ميكند •
قرار داده و اجازه دهيد كمپرسور  OFFحالت بالفاصله سوييچ را در وضعيت 

 .دقيقه خنك شود 30براي مدت حداقل 
 

 توجه
دقيقه به مقدار مشخص نرسيد، احتماال به شدت آسيب ديده  10اگر فشار تاير در مدت 

در . نشتي تاير با استفاده از چسب درزگير تاير به صورت فوري تعمير نخواهد شداست و 
 .اين صورت لطفا با يك نمايندگي مجاز ويا ديگر متخصصين تماس بگيريد
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، سپس پريز آن را از منبع )قرار داده OFFروي (سوييچ كمپرسور را خاموش كرده . 16
 .ورودي برق بيرون بكشيد

 توجه
ردن چسب درزگير و هوا به داخل تاير، با استفاده از جعبه تعمير تاير، در واقع وارد ك

تا زماني كه عمليات تعمير اضطراري تكميل . موجب درزگيري حفره پنچري نمي شود
 ) از اين دستورالعمل 19مرحله . (نگردد، هوا از حفره ي پنچري نشت خواهد كرد

پرسور، بطري و اقالم ديگر را در وقتي الستيك را به فشار مشخصي باد كرديد، كم. 17
خودرو جاي داده و سريعا خودرو را روشن كرده و رانندگي كنيد، به طوريكه چسب 

با . با دقت زياد رانندگي كنيد. درزگير تاير به طور يكنواخت در داخل تاير پخش شود
محدوديت هاي سرعت محلي را . كيلومتر در ساعت رانندگي كنيد 80سرعتي كمتر از 

 .يت كنيدرعا
 !احتياط

اگر در هنگام رانندگي متوجه امري غير عادي شديد، خودرو را متوقف كرده  •
در غير اينصورت قبل از اينكه . و با يك نمايندگي مجاز تماس بگيريد

مراحل تعمير اضطراري به پايان برسد، ممكن است فشار تاير كم شود و 
 .بدين ترتيب خودرو غيرايمن ميگردد

 توجه
كيلومتر در ساعت ممكن است باعث به لرزش  80ي با سرعتي بيش از رانندگ •

 .درآمدن خودرو گردد

كيلومتر، با استفاده از گيج فشار بر  5دقيقه يا حدود  10بعد از رانندگي به مدت . 18
اگر فشار تاير كافي نيست، مجددا تاير را . روي كمپرسور، فشار هواي تاير را بررسي كنيد

كيلومتر در ساعت رانندگي  80اد كرده و با دقت و با سرعتي كمتر از با فشار مشخصي ب
 .كنيد

 
 !احتياط

اگر فشار تاير كمتر از حداقل فشار مجاز است، نميتوان به راحتي  •
در اينصورت ديگر با خودرو . تاير را با چسب درزگير تاير تعمير كرد

تماس رانندگي نكنيد و با يك نمايندگي مجاز و يا متخصصين ديكر 
 .بگيريد
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كيلومتر فشار تاير را با استفاده از گيج  5دقيقه يا  10بعد از رانندگي به مدت  -19
در  "فشارهاي باد تاير "مراجعه شود به. (فشار بر روي كمپرسور بررسي كنيد

اگر فشار تاير به وضوح كم نشد، مراحل تعمير اضطراري تكميل ) 22-8صفحه 
. رانندگي كنيد km/h80 يد با سرعتي بيش از ولي همچنان نبا. شده است

 .محدوديتهاي سرعت محلي را نيز رعايت نماييد
 توجه

اگر هنگامي كه در پايان مراحل تعمير، فشار تاير را بررسي نموديد و متوجه شديد  •
با يك نمايندگي . كه پايين تر از حد مشخص است، ديگر با خودرو رانندگي نكنيد

 . تماس بگيريدمجاز و يا يك كارشناس 
) درجه يا كمتر است 0هنگامي كه دماي محيط (در شرايط آب و هوايي سرد  •

زمان و فاصله رانندگي مورد نياز براي تكميل فرآيند تعمير مي تواند طوالني تر از 
شرايط آب و هوايي گرم باشد؛ بدين معني كه حتي اگر براي دومين بار تاير را باد 

خودرو فشار تاير مي تواند به پايين تر از حد مشخص  نموديد، در اثر رانندگي با
اگر چنين شرايطي اتفاق افتاد، يك بار ديگر تاير را تا مقدار مشخص شده . برسد

سپس فشار تاير را . كيلومتر رانندگي كنيد 5دقيقه يا  10باد كرده و به مدت 
ود، خودرو اگر مجددًا فشار تاير كمتر از حد مشخص شده ب. مجددًا بررسي نماييد

را متوقف كرده و به نمايندگي مجاز يا ساير متخصصين در اين زمينه مراجعه 
.كنيد

سپس بالفاصله . را در وسط فرمان بچسبانيد) R(برچسب محدوديت سرعت  -20
با دقت زياد رانندگي كرده و به يك نمايندگي مجاز و يا ساير كارشناسان در اين 

 .تعويض تاير صورت بگيرد/ يرزمينه مراجعه كنيد تا عمليات تعم

 
 !احتياط

. برچسب را در جاي ديگري به غير از آنچه كه گفته شد نچسبانيد •
چسباندن برچسب در محلي نامناسب ممكن است كاركرد معمول 

 .را مختل نمايد SRSكيسه هوا 
با بررسي فشار تاير اطمينان حاصل نماييد كه عمليات تعمير  •

 . اضطراري به پايان رسيده است
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 توجه
بطري خالي چسب درزگير را هنگام خريد يك بطري جديد به نمايندگي مجاز  •

تحويل دهيد يا آنرا مطابق با قوانين و مقررات پسماندهاي شيميايي كشور خود 
 .دور بريزيد

ده از چسب درزگير پنچري تعمير شده است را بايد بطور مناسب تايري كه با استفا •
اگر تمايل داريد كه اين تاير را به منظور . توسط يك تاير جديد جاي گزين نماييد

استفاده مجدد تعمير كنيد، بهتر است به نمايندگي مجاز يا ساير متخصصين 
ش تعمير مراجعه نماييد توجه داشته باشيد كه يك تعمير مناسب بوسيله رو

 .اضطراري و بر اثر مشخص نشدن محل دقيق پنچري غير ممكن است
اگر سوزن را با . چسب درزگيري را كه بر روي چرخ باقي مانده است پاك كنيد •

 .يك سوزن جديد جاي گزين كنيد، مي توانيد دوباره از چرخ استفاده نماييد
عبه تعمير تاير سازنده قادر نيست همه  پنچري هايي را كه مي توانند توسط ج •

به خصوص در مورد بريدگي ها يا سوراخهايي با قطر . تعمير شوند را گارانتي كند
 .ميليمتر يا بيشتر دور از كف تاير باشد 4

سازنده، مسئول خرابي هاي ايجاد شده در اثر استفاده مجدد از تاير هايي كه  •
 .بوسيله چسب درزگير تاير تعمير شده اند، نمي باشد

 

 الستيكتعويض  چگونگي
 . قبل از تعويض الستيك در ابتدا خودرو را در مكاني ايمن و مسطح متوقف نماييد

 .پارك كنيد... خودرو را بر روي زميني مسطح و خالي از سنگريزه و  -1
 .ترمز دستي را محكم بكشيد -2
چرخانده، دنده را به  ”LOCK“، سوئيچ را به موقعيت  M/Tدر خودروهاي با  -3

 . قرار دهيد) وسمعك( ”R“موقعيت 
اهرم انتخاب دنده را  SSTيا كالچ دو قلوي  A/T  ،CVTدر خودروهاي 

)A/T  ياCVT  ( يا دنده) كالچ دو قلويSST ( را به موقعيت“P” )Park (
 .بچرخانيد ”LOCK“حركت داده و سوئيچ را به سمت 

فلش هاي خطر را روشن كنيد و مثلث خطر و چراغ چشمك زن اعالن خطر را در  -4
اصله اي مناسب از خودرو نصب نموده و از كليه ي مسافرين بخواهيد كه از ف

 .و خارج شوندرخود
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براي جلوگيري از به حركت در آمدن خودرو هنگام باال آمدن با جك، تخته سنگها يا -5
) B(را بصورت ضربدري در مقابل تايري كه قصد تعويض آنرا داريد ) A(چوب چرخهايي 

 .قرار دهيد

 
 

 
 !هشدار 

اطمينان حاصل كنيد كه هنگام باال بردن خودرو توسط جك، تخته سنگها  •
اگر زماني كه خودرو با . يا چوبهاي چرخ را پشت تاير درست قرار داده ايد

جك باال رفته است حركت كند، ممكن است جك از موقعيت خود در رفته 
 .و منجر به وقوع حادثه گردد

 
 توجه
ير نشان داده شده است، همراه خودرو تحويل داده نمي چوب چرخهايي كه در تصو •

بنابراين توصيه مي شود كه نمونه هايي از آنها را براي استفاده در مواقع . شوند
 .مورد نياز در خودرو نگه داريد

اگر چوب چرخ در دسترس نباشد، از سنگ و يا هر شيء ديگري كه به اندازه كافي  •
 .است، استفاده نماييدبراي ثابت نگه داشتن چرخ بزرگ 

 .جك، ميله و آچار مهره چرخ را آماده كنيد  -6
 6-10در صفحه  "جعبه ابزار، جك و تعمير تاير"مراجعه كنيد به 
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 اطالعات چرخ يدكي
فشار هواي تاير يدكي را مرتب بررسي نموده و اطمينان حاصل نماييد كه تاير يدكي 

 .است هميشه براي استفاده در مواقع ضروري آماده
نگهداري از چرخ يدكي با بيشترين فشار هواي مشخص شده تضمين مي كند كه شما 

با سرعت باال، با وزن بار متغير / رانندگي در شهر(مي توانيد هميشه و تحت هر شرايطي 
 . از چرخ يدكي استفاده نماييد...) و 

 .چرخ يدكي در زير كفه زيرين صندوق عقب نگهداري مي شود
 

 زاپاس موقت
تاير يدكي فشرده به گونه اي طراحي شده كه در صندوق عقب فضاي كمي را به خود 

 . اختصاص دهد و وزن سبك آن استفاده از آنرا در هنگام پنچري آسان تر مي نمايد

   

 !احتياط
امي فشار هواي تاير يدكي بايد به صورت ادواري بررسي شود و هنگ •

 .كه اين تاير  جا زده مي شود فشار مشخص شده را داشته باشد
رانندگي با تايري كه فشار هواي كافي ندارد مي تواند منجر به 

اگر ناگزيريد براي رانندگي از تايري با فشار هواي . تصادف گردد
پايين استفاده نماييد، پس سرعت خودرو را پايين آورده و تاير را هر 

فشارهاي باد "مراجعه كنيد به . (چه سريعتر با فشار مناسب باد كنيد
 )8-22حه در صف "تاير

 !احتياط
استفاده موقت است و به محض اينكه چرخ اصلي زاپاس موقت فقط براي  •

 .تعمير و يا تعويض شد، بايد آن را برداشت
زماني كه از زاپاس موقت استفاده مي كنيد نبايد با سرعتي بيش از  •

km/h80 رانندگي نمود. 
تاير يدكي فشرده به لحاظ قابليت كنترل و پايداري به خوبي يك تاير  •

تاير يدكي فشرده استفاده مي كنيد از زماني كه از . استاندارد نيست
 .استارتهاي سريع، ترمزهاي ناگهاني و فرمان گرفتن تيز خودداري نماييد

زاپاس موقت صرفًا براي خودرو شما طراحي شده است و نبايد بر روي هر  •
  .خودرو ديگري به كار گرفته شود
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 !احتياط
بالفاصله پس از نصب تاير يدكي فشرده فاصله تا زمين كاهش مي يابد زيرا  •

هنگام عبور از سرعت . تاير يدكي فطر كمتري نسبت به تاير استاندارد دارد
جاده دقت كافي به خرج دهيد تا به جلوبندي گيرها و دست اندازهاي 
 .خودرو آسيبي وارد نشود

 .بيش از يك زاپاس موقت را همزمان نصب نكنيد •
 
 

  

 !احتياط
زيرا اندازه اين تاير  .از زنجير چرخ براي زاپاس موقت خود استفاده نكنيد •

اين عمل . كوچكتر است و زنجير چرخ به درستي روي آن سوار نمي شود
 . موجب خراب شدن چرخ و آسيب رسيدن به زنجير چرخ مي شود

اگر تاير جلو هنگام استفاده از زنجير چرخ پنچر شود، ابتدا چرخ عقب را با 
شده است با چرخ زاپاس موقت جايگزين كنيد، سپس چرخ جلو را كه پنچر 

 .عقب جايگزين نماييد تا بتوانيد از زنجير چرخ براي آن استفاده كنيد
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 يدك تايرخارج كردن 
يدك در پشت  تاير فشردهكه  2WDدر وسيله هاي نقليه . درب صندوق را باز كنيد -1

را به سمت عقب فشار دهيد تا قالبها  )A(آنها سوار است، صفحه زيرين صندوق عقب 
)B ( را خارج كنيد تايرآزاد شوند و سپس. 

 

را با چرخاندن بر خالف جهت  )C( يدك، قفل نصب آن تايربه منظور خارج كردن   -2
 .عقربه هاي ساعت خارج كنيد
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 :توجه

زيرا اگر . تاير يدك را در زير بدنه وسيله نقليه و نزديك جك ماشين قرار دهيد •
 .كمك مي كند كه آسيب چنداني وارد نشود تايرجك ماشين بپرد، اين 

 

 تايرتعويض  
در مورد وسيله هائي كه روي چرخ آنها پوششي قرار دارد، ابتدا بايد آن پوشش را   -1

و سپس مهره هاي چرخ ها را ) 6-36 "پوشش چرخ"مراجعه كنيد به بخش . (خارج كرد
 .بچرخانيد تا كمي آزاد شوند) نه كامل( 4/1
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 دهيد نشان داده شده در شكل قرار) A(جك ماشين را در زير مكان مخصوص جك  -2
 .تا بتوانيد به راحتي چرخ مورد نظر را باز كنيد

 
 

 !هشدار 
 .جك ماشين را در محل هائي كه در شكل نشان داده شده است، قرار دهيد •

قرار نگيرد، ممكن است به وسيله نقليه اگر جك ماشين در مكان مناسبش 
شما آسيب بزند و يا ممكن است كه جك ماشين بيفتد و صدمات بدني به 

 .شما وارد كند
در غير اينصورت . جك را در سطوح نرم و يا ناصاف مورد استفاده قرار ندهيد •

هميشه جك را در سطوح . ممكن است كه دچار صدمه هاي بدني بشويد
قبل از نصب جك، اطمينان حاصل . صاف و محكم مورد استفاده قرار دهيد

 .كنيد كه سنگريزه و يا شن در محل قرار ندارد

 . در تاير چفت شود) C( به شيار مورد نظر) B( با دست بچرخانيد تا خار آنجك را  -3
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سپس انتهاي ميله را داخل انتهاي محور جك ). E(را وارد پيچ چرخ كنيد ) D(ميله  -4
به آهستگي پيچ چرخ را بچرخانيد تا تاير تا حدي از سطح ). مطابق شكل(قرار دهيد 

 .زمين جدا شود

 
 !هشدار 

شروع به باال آمدن از سطح زمين كرد، از ادامه جك زدن  تايربه محضي كه  •
 .خودداري كنيد زيرا خطرناك است كه وسيله نقليه باالتر رود

 .در هنگام استفاده از جك ماشين، زير آن نرويد •
در هنگامي كه خودروي شما روي جك سوار است، به ماشين ضربه وارد  •

ر اين حالت قرار ندهيد، هر دو كار خطرناك نكنيد و آن را به مدت طوالني د
 .هستند

 .از هر جكي براي ماشين خود استفاده نكنيد •
 .است، از آن براي اهداف ديگر استفاده نكنيد تايرجك تنها براي تعويض  •

 
 !هشدار 

 .هنگام استفاده از جك كسي نبايد داخل خودرو باشد •
و موتور را روشن  هنگامي كه خودرو روي جك سوار است، استارت نزده •

 .ننماييد
تايرهايي كه روي زمين قرار . تايري كه از سطح زمين بلند شده را نچرخانيد •

 .دارنند ممكن است حركت نموده و خودرو به زمين بيفتد
 
 .مهره هاي چرخ را با آچار چرخ باز كنيد، سپس چرخ را از جاي خود خارج كنيد -5

 !احتياط
 .چرخها باشيد تا به آنها خدشه وارد نشوددر هنگام تعويض تاير، مراقب  •
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و يا سوراخهاي نصب ) G(، مهره هاي توپي )F(هر نوع گل و الئي را از سطح توپي  -6

)H ( يدك را جا بزنيد تايرپاك كنيد و سپس. 

 

 
 !هشدار 

به نحوي كه به سمت باال قرار ) I(يدك را توسط سوپاپ مخصوص   تاير •
را مشاهده كنيد، به اين ) I(اگر نمي توانيد سوپاپ . كنيدداشته باشد، نصب 

را برعكس نصب كرده ايد و اگر خوردو را با اين وضعيت  تايرمعناست كه 
 .حركت دهيد، به آن آسيب جدي خواهيد زد و باعث تصادف خواهيد شد
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 .مهره ها را كامال محكم كنيد) 7

 :خودروهائي كه چرخ استيل دارند
 چرخهاي معمولي و يدكي -

هاي معمولي و يدك اين نوع خودروها، پيچ و مهره هاي چرخ را تا حدي  تايردر مورد 
 .آزاد نباشد تايرمحكم كنيد كه اين مهره ها به سوراخهاي چرخ متصل شود و 

 
 

 :خودروهائي كه چرخ آلومينيومي دارند
هاي معمولي و يدك اين نوع خودروها،  پيچ و مهره هاي چرخ را تا حدي  تايردر مورد 

 . آزاد نباشد تايرمحكم كنيد كه خارهاي مهره چرخ به چرخ متصل شود و 
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 چرخ يدك استيل -
پيچ و مهره هاي چرخ را تا حدي محكم كنيد كه اين مهره ها به سوراخهاي چرخ متصل 

 .آزاد نباشد تايرشود و 

 
 !احتياط

 .هرگز براي محكم كردن پيچ و مهره هاي چرخ از روغن استفاده نكنيد •

 توجه
مي توانند به طور موقت براي چرخهاي استيل استفاده شوند اما  لبه دارمهره هاي  •

 . به محض يافتن مهره اصلي، آن را تعويض كنيد
مثًال د، آلومينيومي را به استيل تغيير دهي هر چهار چرخ خواستيد هنگاميكه •

 .استفاده كنيد مخروطياز مهره هاي هنگام بستن تاير هاي زمستانه، 
 
آچار محكم كننده پيچ هاي چرخ را در خالف عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا تاير  -8

 .روي زمين قرار بگيرد و حال آن را به آهستگي روي زمين فرود آوريد
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شده است، محكم كنيد تا هر مهره با  ير نشان دادهمهره ها را همانند آنچه در تصو -9
 .گشتاوري كه در اينجا ليست شده است سفت گردد

 گشتاور سفت كردن
 نيوتن متر 108الي  88
 )نيوتن به انتهاي آچار چرخ به دست مي آيد 240الي  350كه با اعمال نيروي ( 

 
 !احتياط

استفاده هيچگاه از پاي خود و وسيله ديگري براي محكم تر كردن پيچها  •
 .نكنيد زيرا در اينصورت بسيارمحكم خواهند شد

 
 .جك را به سمت زمين هدايت كنيد و آنرا از ماشين جدا كنيد -10

ميزان فشار هواي  دقيق بر روي . را در پمپ بنزين بعدي چك كنيد تايرفشار باد  -11
 )به عكس مراجعه كنيد. (برچسب در نشان داده شده اند

 
 !احتياط

باد الستيك هر چند وقت يكبار بايد در حاليكه ماشين خالي است، فشار  •
 .چك شود

در هنگامي كه به الستيك اصلي ضربه وارد شود، مي توانيد به مدت  •
 .كوتاهي از الستيك يدك استفاده كنيد

كيلومتر با خودرو، مجدداً پيچ و  1000و طي كردن  تايرپس از تعويض  •
 .مهره هاي چرخ را براي اطمينان بيشتر محكم كنيد
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 !احتياط
، مشاهده كرديد كه فرمان مي لرزد، پيشنهاد مي تايراگر پس از تعويض  •

.شود كه باالنس چرخ ها را چك كنيد
اين موضوع باعث كنترل . مختلف استفاده نكنيد تايرهرگز از چند نوع  •

 .ضعيف در هنگام راندن خودرو مي شود

 نگهداري تاير پنچر و يا الستيك يدك 
را در جهت ) A(، گيره نصب  تاير پنچر و يا الستيك يدك نگهداري ازبه منظور ) 1

 .عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا سر جايش نصب شود

 :توجه
خودروهائي كه تاير يدكي فشرده دارند، از گيره شان نمي توان براي تاير در مورد  •

 .هاي معمولي استفاده كرد
 .خراب را تعمير كنيد تايرهر چه سريعتر ) 2

 نگهداري ابزار و چك
روند برداشتن آنها را بطور معكوس ، جك، ميله و آچار مهره چرخكردن  نگهداريبراي 

 .مراجعه كنيد 6-10 در صفحه "تاير، ابزار و تعميرات جعبه" به. انجام دهيد

احتیاط

.

هرگز خودروهایى که داراى گیربکس اتوماتیک یا  CVTهستند 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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 پوشش هاي چرخ
 :براي برداشتن پوشش هاي روي چرخ

نوك ميله را با يك تكه پارچه بپوشانيد و آن را در شكافي كه در پوشش چرخ وجود  -1
 .دارد وارد كنيد تا پوشش كمي بلند شود

 

ميله . هنگاميكه كمي پوشش آزاد شد، با استفاده از ميله جك آنرا كامالً خارج كنيد  -2
 .جك را زير پوشش قرار دهيد و در محيط پوشش بچرخانيد و آنرا كامالً جدا كنيد

 !احتياط
اگر با دستهايتان مستقيماً سعي كنيد كه پوشش هاي چرخ را خارج كنيد،  •

 .ممكن است به دستتان آسيب برسد

 توجه
از پالستيك ساخته شده است، در هنگام خارج كردن آن مراقب  چرخپوشش  •

 .باشيد
 :صببراي ن

پوشش پشت چرخ شكسته نيستند و روي رينگها ) A(مطمئن شويد كه نوارهاي  -1
اگر شك داريد، پوشش چرخ را نصب نكنيد و با نمايندگي مجاز ). B(ثابت هستند 
 .مشورت كنيد
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 .چرخ همراستا كنيدموجود در پوشش ) D(را با شكاف  تاير) C( سوزن هواي -2

 
 توجه
قبل از نصب . دارد كه در پشت دريچه هوا قرار دارد E اي پوشش چرخ، نشانه •

با دريچه هوا در يك جا قرار  Eپوشش روي چرخ، اطمينان حاصل كنيد كه نشانه 
 .دارد

 .دهيدرا به سمت چرخ فشار ) F(بخش پايين پوشش چرخ   -3
پوشش چرخ را فشار دهيد و آنها را با كمك زانوهايتان ) G(هر دو دست با به آرامي  -4

 .سر جايش قرار دهيد
و پوشش چرخ را در جايش قرار ) H(به آرامي به اطراف پوشش چرخ ضربه بزنيد  -6

 .دهيد
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 يدك كشيدن
 شود يدك كشيدهاگر نياز بود كه خودروي شما 

از نمايندگي مجاز بخواهيد كه ، به شما پيشنهاد مي شود كه در صورت نياز به بكسل، 
 .و يا از جرثقيل هاي مجاز حمل خودرو استفاده كنيد اين كار را انجام دهد

 :رثقيل هاي مجاز حمل خودرو استفاده كنيددر موارد زير از ج
 .موتور روشن شود اما خودرو حركت نكند و يا صداي غير عادي داشته باشد •
 .دقيق زير ماشين مشخص شود كه روغن ريزي وجود داردبا بررسي  •

از نمايندگي مجاز بخواهيد كه . اگر خودروي شما در جوي گير كرد، آنرا بكسل نكنيد
 و يا از جرثقيل هاي مجاز حمل خودرو استفاده كنيد اين كار را انجام دهد

ارتباط  نمايندگي مجاز يا جرثقيلهاي مجاز حمل خودرو تنها در صورتيكه نتوانستيد با 
 .مراجعه كنيد "بكسل اورژانسي"برقرار كنيد، به دستورات داده شده در بخش 

به شما پيشنهاد مي شود كه . قوانين بكسل كردن از كشوري به كشور ديگر فرق مي كند
.از قوانين راهنمائي و رانندگي منطقه زندگي خود تبعيت كنيد
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 يدك كشي وسايل نقليه با جرثقيل يدك كش
 !احتياط

) Aنوع ( قالب و زنجير بلند شده جرثقيل مجهز به نبايد توسط خودرو •
باعث آسيب استفاده از زنجير جرثقيل .  مطابق شكل و يدك كشيده شود

 .مي شودسپر و جلوبندي رسيدن به 
 ) Cيا نوع Bنوع (را با چرخهاي جلو يا عقب روي زمين   4WDوسيله  •

انتقال باعث آسيب رساني به سيستم  كار اين .دمطابق شكل يدك نكشي
 .قدرت شده يا ممكن است خودرو هنگام حمل دچار پرش شود

  .استفاده كنيد Eو  Dرا يدك مي كشيد، از روشهاي  4WDاگر خودرو 
همان گونه )  Bنوع (با چرخها روي زمين  CVT با گيربكس 2WDوسيله  •

اگر وسيله اينگونه يدك كشي شود احتمال . دشيشد يدك نك كه شرح داده
به تمامي قسمتهاي سيستم انتقال ) CVT(دارد روغن انتقال اتوماتيك 

 CVT گيربكس خود را با 2WDاگر وسيله  .رسد و به آنها آسيب برساندن
 .استفاده كنيد Eو  C , D روشهاي نوعكنيد بهتر است از  يدك كشي مي

نادرست عمل كند و يا آسيب سيستم انتقال اگر ، 2WDدر خودروهاي  •
ديده باشد وسيله نقليه را به وسيله چرخهاي خود بر روي يك ماشين حمل 

 .قرار دهيد) Eو  C , Dنوع (
اگر مجهز است، ) ASC( ثبات فعالكه به كنترل  2WDبراي وسيله نقليه  •

ي شود و فقط چرخهايدك كشي مي ONوسيله نقليه با موقعيت سوئيچ 
 ممكن است ASCجلو و يا چرخهاي عقب از زمين بلند هستند  سيستم 

 .باعث تصادف شود كرده و عمل 

 
 !احتياط

 روي زمين هستند هچرخهاي رانند را در حالي كه A/T خودرواگر شما  •
ل كنيد كه سرعت يدك كشي و اطمينان حاصرا يدك مي كشيد، ) Bنوع(

زيرا هيچگاه افزايش پيدا نكند  است،در ادامه آمده كه  مسافت از مقاديري
 .شودانتقال مي سيستم باعث آسيب در اين امر

 كيلومتر بر ساعت 50:سرعت يدك كشي
 كيلومتر 30:مسافت يدك كشي

براي سرعت يدك كشي و فاصله يدك كشي از قوانين و مقررات رانندگي 
 .پيروي كنيدمنطقه 
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عقب از زمين  شي در حالي كه چرخهاي  لند شده است يدك ك ع(ب  )Bنو
 )N( حالت دنده را روياهرم انتخاب كننده يا ) M/T(دنده را بر روي خالص قرار دهيد 

 فرمان  را در جهت مستقيمبچرخانيد و  )ACC(سوئيچ را به طرف  ).A/T(قرار دهيد 
گز در هنگام يدك كشي سوئيچ را در هر. يا تسمه چرمي محكم ببنديد با يك طناب

 .قرار ندهيد) LOCK(موقعيت 
 !احتياط

هرگز خودرو مجهز به سيستم انتقال قدرت اتوماتيك را در حالي كه  •
در حالي ) و چرخهاي جلو روي زمين است( چرخهاي عقب آن بلند شده 

اين امر ممكن . كه مقدار روغن انتقال اتوماتيك آن كم است يدك نكشيد
 .انتقال قدرت شوداست منجر به آسيب جدي و پرهزينه اي براي سيستم 

 
شي در حالي كه چرخهاي  لند شده است  جلويدك ك ع (از زمين ب و  )Cن

) N(دنده را روي اهرم انتخاب كننده يا ) M/T(دنده را خالص كنيد . ترمز را رها كنيد 
 )CVTيا  A/T(قرار دهيد 

 يدك كشي اضطراري
، در موقعيت اضطراري، خودروي شما مي تواند اگر سرويس يدك كشي در دسترس نبود

متصل و يدك كشي  قالب يدك كشيبه  محكمتوسط  يك طناب براي مدت كوتاهي 
 . شود

 خودرو ياشما قرار باشد توسط  وسيله نقليه ديگر يدك كشي شود  خودرودر صورتي 
 :ه باشيدويژه داشتشما قرار باشد وسيله نقليه ديگري را يدك بكشد به نكات زير توجه 

 :اگر خودرو شما توسط خودرو ديگر يدك كشيده مي شود 
جعبه  :مراجعه شود به ( را بيرون بياوريد مهره چرخجك و آچار  ،قالب يدك كشي .1

 )10-6صفحه  تاير جك و تعمير ر،ابزا
ن براي برداشتن روكش استفاده ، سپس از آنوك ميله جك را با يك پارچه بپوشانيد.2

 .كه در قسمت جلو سپر واقع شده است )A(كنيد
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 .كه محكم روي قالب بكسل واقع مي شود استفاده كنيد ) B(چرخ  مهره چاراز آ -3

 

 .ببنديدجلوي قالب محكم   به قسمتطناب يدك كشي  را  -4
 !احتياط

 . خودرو را در حالي كه زاويه مورب طناب زياد است يدك نكشيد •
 

 توجه
رساندن به بدنه وسيله نقليه وقتي كه قالب طناب بر روي قالب براي پرهيز از اسيب 

 :گيرد دستور العملهاي زير را عمل كنيد يدك كش قرار مي
  .محكم و مطمئن نصب كنيدقالب يدك كشي را  -
وصل  سمتهاي وسيله  به جز قالب يدك كشطناب را به هيچ يك از ق -

 .نكنيد
دك كشي طناب يهنگام حركت خودرو يدك كش اطمينان حاصل كنيد  -

 .سفت و محكم است
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 .موتور را روشن نگه داريد -5
يا ) ON ")M/T"يا  " ACC"اگر موتور در حال كار كردن نيست سوئيچ را در حالت 

"ON" )A/T   ياCVT (شودفرمان آزاد  قفل قرار دهيد تا. 
 توجه
قبل از نگه  ) AS &G(خودكار  و توقفبراي وسيله نقليه با سيستم حركت  •

 .را فشار دهيد تا اين سيستم غير فعال شود) AS&G(داشتن وسيله نقليه كليد 
 .رجوع شود 36-4در صفحه  "غير فعال سازي "به قسمت 

 !احتياط
اگر موتور روشن نمي شود، وسيله نقليه  SSTدر خودروهاي با كالج دوقلو  •

را در حالي كه تمامي چرخهاي آن از زمين جدا است، با يدك كش انتقال 
اگر وسيله بدون اينكه موتور روشن شود يدك كشيده شود، احتمال . دهيد

وجود دارد  زيرا سيال به تمام قسمتهاي   SSTآسيب به كالج دوقلو 
اگر نياز بود كه خودروي شما يدك  "به رجوع شود . سيستم انتقال نميرسد

 . 38-6در صفحه  "كشيده شود
وقتي موتور روشن نيست، بوستر ترمز و سيستم  هدايت با قدرت كار نمي  •

اين يعني نيروي فشار بيشتري روي ترمز است و نيروي هدايت . كنند 
بنابراين،  هدايت وسيله نقليه از زمان معمول  سخت تر . بيشتري نياز است

 .ستا
در اين صورت فرمان قفل  . قرار ندهيد " LOCK"كليد را در موقعيت  •

 . شده و كنترل از دست خواهد رفت 
 

يا  A/T(دنده اهرم انتخاب كننده يا  ,را در حالت خالص قرار دهيد ) M/T(دنده  -6
CVT ( يا دنده) كالچ دوقلوSST (را در حالت خالص قرار دهيد. 

از قوانين و دستورات .(روشن كنيد  اگر قانون اجازه مي دهد را خطر چراغهاي هشدار -7
 .)رانندگي محلي پيروي كنيد

دو وسيله  در حين يدك كشي مطمئن شويد كه تماس نزديكي بين رانندگان هر -8
 .و اينكه هر دو وسيله با سرعت كمي در حال حركت باشند برقرار باشد؛

 !احتياط
بايد به المپ ترمز  كه در حال يدك كشي شدن است خودروييراننده  •

توجه داشته باشد و مطمئن شود كه طناب هرگز شل  ماشين يدك كش
 .نشود

اين كارها باعث . شتاب ناگهاني وپيچش تند خودداري كنيد از ترمز ناگهاني، •
 .شود صدمه به گيره ها و طناب يدك كشي مي

 .برسدمردم اطراف آسيب  ممكن است به در نتيجه 
هنگام يدك كشي يا يدك كشيده شدن در زمين شيبدار طوالني ترمزها  •

در اين . احتماال داغ خواهند كرد كه كارايي آنها را كاهش خواهد داد
 .موقعيت، خودرو  خود را با يك كاميون يدك كش انتقال دهيد
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 !احتياط
كه تمام چرخهايش   SST دوقلوييا كالج  A/T ، CVT خودرواگر شما  •

صل كنيد كه سرعت اطمينان حارا يدك مي كشيد،  روي زمين هستند
هيچگاه افزايش  در ادامه آمده است،كه يدك كشي و مسافت از مقداري 

 .شودانتقال مي سيستم باعث آسيب در زيرا اين امرپيدا نكند 
 : A/Tماشينهاي 

 كيلو متر در ساعت 50:سرعت يدك كشي 
 كيلو متر  30:مسافت يدك كشي

 : SST دوقلوييا كالج  CVTماشينهاي با 
 كيلومتر در ساعت 40:سرعت يدك كشي
 كيلو متر 40:مسافت يدك كشي

از قوانين محلي پيروي  ،براي سرعت يدك كشي  و مسافت يدك كشي
 .كنيد

  
و در محل تعبيه شده جاي  ردهقالب يدك كشي را جدا ك ،بعد از اتمام يدك كشي -9

  10-6در صفحه "تعمير تاير ، جك و ابزار جعبه"رجوع شود به . دهيد
 .قالب را با محل بريده شده همسان كنيد و به آرامي وارد كنيد ،هنگام نصب كاور

شد  خودروشما   خودرواگر   :ديگري را يدك مي ك
 جعبه" رجوع شود به .بياوريد چرخ و ميله جك را بيرون مهره چار قالب يدك كشي، آ.1

  10-6در صفحه "تعمير تاير ، جك و ابزار
كه روي ) D(ن براي برداشتن كاوربپوشانيد، سپس از آ نوك ميله جك را با يك پارچه.2

 سپر عقب قرار دارد استفاده كنيد
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 .محكم قالب يدك كشي را متصل كنيدكرده و استفاده ) E(چار چرخ آز ا -3

 
در غير اين صورت  طناب يدك كشي را به قالب يدك كش متصل كنيد؛ هميشه -4

 “ اگر نياز بود كه خودروي شما يدك كشيده شود "دستورالعمل كار مانند  
 .خواهد بود

وقتي يدك كشي به پايان رسيد قالب يدك كشي را آزاد كرده و در جاي خاص  -5
  10-6در صفحه "ير جعبه ابزار، جك و تعمير تا"خود قرار دهيد؛ رجوع شود به 

 .و محكم كنيد در محل خود قرار دادهقالب را ، كنيد وقتي كه روكش را نصب مي

  توجه

 .يدك نكشيداز وسيله نقليه شما سنگين تر است را  وسيله اي كه •
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 عملكرد در شرايط سخت رانندگي
 در جاده سيل زده

ترمز را  شده وتواند وارد ديسكهاي ترمز  آب مي.پرهيز كنيد سيل زده از جاده هاي 
در اين شرايط پدال ترمز را خيلي آرام فشار دهيد تا از عملكرد صحيح  .كند ناكارآمد 

اگر اين چنين نشد به آرامي پدال را چندين بار در حين . ترمز اطمينان حاصل شود
 .رانندگي فشار دهيد تا سطح ترمز خشك شود

يا از جاده اي كه گودالهاي آب زيادي دارد عبور كنيد  ي ميوقتي در جاده باراني رانندگ
 .مي كنيد، اليه اي از آب بين تاير و سطح زمين قرار مي گيرد

در اثر اين پديده مقاومت اصطكاكي تاير كم شده و كاهش پايداري فرمان و قابليت ترمز 
 :عمل كنيد براي رهايي از چنين شرايطي به شكل زير. گيري را به همراه خواهد داشت

 .وسيله نقليه خود را با سرعت پايين برانيد -1
 .رانندگي نكنيد ساييده شدهبا الستيك  -2
 .تايرهارا در يك مقدار مشخص حفظ كنيدباد هميشه فشار  -3

 روي جاده يخ زده ويا پوشيده از برف

كنيد توصيه ميشود از  وقتي در جاده پوشيده از برف ويا يخ زده رانندگي مي •
 .اي يخ شكن و يا زنجير چرخ استفاده كنيدچرخه

 ."زنجير چرخ"و  "چرخهاي يخ شكن"مراجعه شود به فصل 
 .دور زدن تند و ترمز  پرهيز كنيد ،شتاب ناگهاني ،از سرعت باال •
فشردن پدال ترمز در حين مسافرت بر روي جاده برفي و يخي باعث ليز خوردن و  •

شود احتمال  جاده كم ميوقتي فاصله چرخها و  .شود چرخش ماشين مي
ترمز  .عملكردن ترمزها به صورت صحيح و در جا نيست و خودرو نمي ايستد

وقتي خودرو شما . باشد خودرو نيز مي ABSگرفتن بستگي به دارا بودن سيستم 
 .مجهز است براي ترمز كردن ترمز را فشرده نگهداريد ABSبه 

باشيد و از ترمز ناگهاني پرهيز فاصله بيشتري با وسيله نقليه روبروي خود داشته  •
 .كنيد

 انباشته شدن يخ ممكن است منجر به قفل شدن سيستم ترمز گردد •

 !احتياط
اگر ترمزها از يخ آزاد شود، ممكن است . پدال گاز را به سرعت فشار ندهيد •

 .خودرو ناگهان به حركت در آيد و امكان تصادف وجود دارد
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 در جاده هاي پر دست انداز

 .رانندگي در جاده هاي پر دست انداز، تا مي توانيد آهسته رانندگي كنيدهنگام 

 !احتياط
ضربه هاي وارد شده به تاير و يا چرخ در جاده هاي پر دست انداز ممكن  •

 .است منجر به آسيب ديدن تاير و يا چرخ گردد
بدنه خودرو، سپر، اگزوز و ساير بخشها مي توانند تحت شرايط زير دچار  •

 :ندآسيب گرد
 )به طور مثال در ورودي يا خروجي پاركينگ(رانندگي روي شيب   -
پارك كردن خيلي نزديك به جدول يا بلوك پاركينگ حاشيه هاي جاده   -

 .كه سنگ جدول داشته باشد
 .رانندگي روي يك سطح با شيب تند  -
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 فصل هفتم

 خودرو از مراقبت
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 خودرو از مراقبتي اقدامات
 از صحيح روشهاي از استفاده با همواره كه است الزم خود، خودروي ارزش حفظ براي

 محيطي هاي آالينده كنترل قوانين با مطابق را خود خودروي همواره. كنيد مراقبت آن
 مطمئن و كنيد انتخاب دقت با را خود نظر مورد مواد...  و شستن براي. كنيد نگهداري

 شما به نيستيد، مطمئن باره اين در هم اگر. نيستند خورنده مواد دارنده بر در كه شويد
 .كنيد مشورت مواد اين انتخاب براي متخصصين با كه كنيم مي توصيه

 :احتياط
 از همواره. باشند خطرناك است ممكن كننده پاك محصوالت •

 .كنيد پيروي كننده پاك محصوالت كنندگان توليد دستورالعملهاي
 نمودن پاك براي زير مواد از هرگز آسيبي، گونه هر از جلوگيري براي •

 :نكنيد استفاده خود خودروي
 استون، كن پاك الك، نفتا، كروسين، بنزين، تينر، نفت -

 خودرو داخل كردن تميز
 كه دار سايه محيطي در مشابه مواد يا گير لكه آب، با خودرو داخل كردن تميز از بعد

 .نماييد خشك و تميز آنرا دارد خوبي تهويه
 :احتياط

 اسيدي محلولهاي يا باز يا...)  و نفت الكل، كروسين، بنزين،  ها، حالل( آلي مواد از
 .نكنيد استفاده

 وسيله سطح خوردن ترك يا شدن دار لكه رنگ، تغيير باعث انندتومي شيميايي مواد اين
 .شوند نقليه

 كه كنيد حاصل اطمينان كنيدمي استفاده كاري پوليش عناصر يا ها كننده پاك از اگر
 .نباشد شد اشاره باال در كه موادي از تركيباتشان
 اي پارچه و پشمي بخشهاي و وينتيل چرم پالستيك،

 شده% 3 ميزان به خنثي شوينده محلول به آغشته كه نرم يا توري پارچه بوسيله -1
 .دهيد انجام را كردن پاك عمل ماليمت با است،

 را كننده پاك پارچه، اين از استفاده با. بچالنيد خوب و برده فرو تازه آب در را پارچه -2
 .نماييد پاك سطح از كامل بطور
 :توجه

 استفاده هستند موم يا سيليكون حاوي كه محافظ مواد و كننده نرم كننده، پاك مواد از
 .نكنيد
 ممكن بروند، كار به اجزاء ديگر يا كيلومتر صفحه روي بر محصوالتي چنين كه زماني
 .گردند ديد در اختالل اتومبيل شيشه روي انعكاس موجب است

 است ممكن بگيرند، را الكتريكي جانبي لوازم كليدهاي روي موادي چنين اگر همچنين
 .گردند لوازم اين كاركرد عدم موجب
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 روكش
 و كنيد رسيدگي دقت با آنرا روكش جديدتان، خودرو ارزش حفظ براي -1

 .داريد نگه تميز آنرا داخل فضاي
 چرم، شدند، دار لكه اگر. كنيد تميز را صندليها برس يك و جاروبرقي يك از استفاده با 

 بافتي هاي پارچه و شوند تميز مناسب كننده تميز يك با بايد مصنوعي چرم و وينيل
 ولرم آب در و% 3 محلول با خنثي كننده پاك يك با يا و روكش كننده پاك با توانندمي

 .گردند تميز
 كف كننده تميز با را لكه هر و كرده تميز جاروبرقي يك با را كفپوش موكت -2

 رنگ با تميز پارچه يك با آرامي به توانندمي گريس و روغن. ببريد بين از
 .بروند بين از بر لكه به آغشته و ثابت

 طبيعي چرم
 محلول به آغشته كه نرم هاي پارچه ساير يا توري از استفاده با آرامي به آنرا -1

 .نماييد پاك هستند خنثي كننده پاك% 5
 پاك پارچه، اين از استفاده با. بچالنيد خوب و برده فرو تازه آب در را پارچه -2

 .نماييد پاك سطح از كامل بطور را كننده
 .كنيد استفاده طبيعي چرمي سطح براي چرم محافظ عناصر از -3

 :توجه
 نرم اي پارچه با سرعت به شود، شسته آب در يا شده مرطوب آب با طبيعي چرم اگر  •
 .نماييد پاك را آب خشك و
 طبيعي چرم سطح روي بر سختي به مصنوعي الياف يا نايلوني برس كه صورتي در  •

 .برساند آسيب آن به اس ممكن شود، كشيده
 بازي يا اسيدي هاي حالل نفت، الكل، كروسين، بنزين، قبيل از آلي حالل مواد  •

 حاصل اطمينان بنابراين. گردند طبيعي چرم سطح رنگ تغيير موجب است ممكن
 .كنيدمي اسفاده خنثي هاي كننده پاك از كه نماييد

 
 چرم سطح توانندمي آنها زيرا. كنيد پاك سرعت به را روغني مواد و كثيف هاي لكه  •

 .نمايند دار لكه را طبيعي
 و سفت طوالني، مدت به خورشيد نور معرض در است ممكن طبيعي چرم سطح  •

 سعي كنيد،مي پارك را خودرويتان كه زماني بنابراين. بردارد چروك يا و شده سخت
  .نماييد پارك سايه در آنرا المقدور حي كنيد
 روي بر كه وينيل محصوالت يابد،مي افزايش ابستان در خودرو داخل دماي كه زماني  •

 .بچسبد آن روي بر و كرده خراب آنرا است ممكن دارد، قرار صندلي طبيعي چرم
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 خودرو خارجي سطح كردن تميز
 و رنگ تغيير فرسايش، موجب است ممكن بماند باقي خودرويتان روي بر زير موارد اگر

 .بشوييد سريعتر هرچه را رو خود موارد اين در. شوند لكه ايجاد
 جاده يخ ضد محصوالت شور، آب -
 ، ها باز اسيدها،( شيميايي مواد كارخانجات، از آهن پودر غبار، و گرد و دوده -

 ...)زغالسنگ و  قطران
 ... و درختان شيره مرده، حشرات پرندگان، مدفوع -
 شتشو 

 طوالني تماس در اگر جاده سطح از حاصل غبار و گرد و ذرات در موجود شيميايي مواد
 .نمايند وارد آسيب خودرويتان بدنه و رنگ پوشش به توانندمي باشند مدت

 اين از خودرو محافظت براي شيوه بهترين) زود به زود( مكرر انداختن برق و شتشو
 برف باران، مانند محيطي عوامل از خودرو حفاظت در همچنين كار اين. باشدمي آسيب

 .است موثر هوا در موجود نمك ذرات و
 براي و نموده پارك سايه در را خودرو. نشوييد خورشيد مستقيم نور در را خودرويتان

 تميز و فراوان آب از استفاده با سپس. بپاشيد آن روي را آب آن، غبار و گرد كردن پارك
 پايين تا باال از را خود خودروي اسفنج يك يا و اتومبيل شتشوي مخصوص برس و

 .دهيد شستشو
 آنرا. نماييد استفاده اتومبيل شستشوي مخصوص نرم صابون يك از ضروري موارد در

 لبه و ها لوال خودرو، شستشوي از بعد. كنيد خشك نرم پارچه با و شسته آب با كامًال
 دقت با را دارد وجود آلودگيها ماندن جا بر احتمال كه جاهايي و خودرو كاپوت و دربها
 .كنيد تميز

 :احتياط
 باشيد مراقب شوييد،مي را چرخها يا و خودرويتان زيرين سطح كه زماني •

 .نكنيد زخمي را دستهايتان

 احتياط
 برف كليد اهرم دارد، باران سنسور به مجهز كن پاك برف خودرويتان اگر •

 آن سنسور خودرو، شستشوي از قبل تا داره قرار خاموش موقعيت روي بر را كن پاك
 سطح روي بر آب هاي قطره وجود علت به ها كن پاك برف اينصورت در. گردد فعال غير

 .شود وارد آسيب آنها به است ممكن نتيجه در و افتد مي كار به اتومبيل شيشه
 ممكن كار اين با زيرا نبريد كارواش به را خودرويتان متعارف حد از بيش •

 دست از را خود جالي شود باعث و شده وارد خراش خودرويتان رنگ سطح به است
  .بدهد

 .بود خواهند مشاهده قابل تر تيره رنگ با خودروهاي در مخصوصًا خراشها اين
 كار اين زيرا نپاشيد آب موتور قسمت در الكتريكي اجزاي روي بر هرگز •

 .باشد داشته موتور استارت روي بر نامطلوبي تاثير است ممكن
 به آب تا باشيد داشته مشابهي دقت خودرو زيرين قسمت شستشوي هنگام در همچنين

 .نشود پاشيده موتور اجزاي
 به را بااليي حرارت و فشار داغ، آب با شستشو تجهيزات انواع از برخي •

 رزين قطعات به و شوند گرمايي اعوجاج باعث است ممكن و نمايندمي وارد خودرو
 :بنابراين. شود خودرو داخلي سيالن جبوم و رسانده آسيب خودرو

 حفط خودرو بدنه و شستشو لوله سر بين را متري سانتي 50 تقريبي فاصله -
  .نماييد

 ساني 50 از بيش فاصله در را لوله سر شوييد،مي را درب شيشه اطراف تيوق -
 .داريد نگه شيشه سطح به نسبت درست زاويه و متر
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 احتياط
 ترمز پدال و كرده حركت آهستگي به خودرويتان با خودرو، شستشوي از بعد •
 .گردند خشك ترمزها تا دهيد فشار مرتبه چندين را
 احتمال اين همچنين. يابدمي كاهش آنها عملكرد باشند، خيس ترمزها كه صورتي در

 صوررت اين در كه نكنند كار زدگي زنگ نتيجه در يا زده يخ ترمزها كه دارد وجود
 .بود نخواهد حركت به قادر خودرو

 كه كنيدمي استفاده خودرويي شستشوي براي باال فشار يا آب از كه زماني •
 باز دكمه روي بر آب شدن هدپاشي از باشد،مي سوئيچ بدون عملكرد سيستم به مجهز

 سرازير و عقب صندوق شدن باز باعث است ممكن كار اين. كنيد جلوگيري عقب صندوق
 .گردد آن درون به آب شدن

 دفترچه به نماييد، استفاده اتوماتيك كارواش از خواهيدمي كه صورتي در •
 توجه زير موارد به و نموده مشورت كارواش مسئول با يا و نموده مراجعه خودرو راهنماي

 :نماييد
 .باشند شده جمع خودرو بيرون عقب هاي آيينه -
 .شود آورده در سقف آنتن -
 از استفاده از قبل است، عقب بادشكن به مجهز خودرويتان كه صورتي در -

 .نماييد مشورت آن مسئول با كارواش،
 برف كليد اهرم دارد، باران سنسور به مجهز كن پاك برف خودرويتان اگر -

 آن سنسور خودرو، شستشوي از قبل تا داره قرار خاموش موقعيت روي بر را كن پاك
 .گردد فعال غير
 سرد هواي و آب در

 ها جاده روس بر در زمستان فصل در مناطق برخي در كه شيميايي مواد ديگر و نمك
 سعي بايد بنابراين. باشد داشته خودرو بدنه بر مضري تأثير تواندمي شود،مي پاشيده

 شستشو آنرا خودرو، از مراقبت هاي دستورالعمل با مطابق دارد امكان كه آنجا تا كنيد
 .دهيد

 دربهاي الستيكي بخشهاي از را آب هاي قطره تمامي نقليه وسيله شستشوي از بعد
 .نمايد جلوگيري زدگي يخ از تا نماييد پاك خودرو
 :توجه

 اسپري با بايد غيره، و كاپوت دربها، درزگير نوار زدن يخ از جلوگيري براي •
 .بپوشانيد را آنها سيليكون

 زدن واكس
 از. گرددمي بدنه به جاده شيميايي مواد و غبار و گرد چسبيدن مانع خودرو زدن واكس

 .كنيد استفاده يكبار ماه سه هر حداقل يا و خودرو شستشوي از بعد واكس محلول يك
 انجام را زدن واكس عمل زماني بايد نزنيد واكس را خودرويتان خورشيد مستقيم نور در

 .باشد شده خنك خودرويتان كه دهيد
 احتياط

 استفاده مورد نبايد باشند،مي زياد ساينده تركيبات داراي كه هايي واكس •
 اما نمايندمي برطرف بدنه روي از را ها لكه و زدگي زنگ واكسهايي چنين. گيرند قرار
 .باشندمي مضر روكشدار  زده رنگ سطوح جالي براي
 .هستند مضر...  و خودرو پنجره جلو مانند سيقلي سطوح براي اين بر عالوه

 آلودگيهاي ساير و جاده قير كردن پاك براي نقاشي تينرهاي يا بنزين از •
 .           نكنيد استفاده خودرو بدنه
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 احتياط
 كار اين زيرا. نزنيد واكس دارد، وجود مات مشكي روكش كه قسمتهايي در •

 واكس، اثر در لكه ايجاد صورت در. شود تيرگي و لكه ايجاد بري، رنگ عث با تواندمي
  .نماييد پاك گرم آب و نرم پارچه تكه يك كمك به آنرا سريعًا

 اطراف قسمتهاي كه زماني باشند،مي بازشو سقف به مجهز خودروهاي در •
 مشكي الستيك( درزگير نوار در واكس كه باشيد مراقب زنيد،مي واكس را سقف شكاف

 باد ضد درپوش تواندنمي درزگير نوار واكس، با شدن دار لكه صورت در. نگيرد قرار) رنگ
 .دارد نگه را گير آفتاب دريچه و باران و

 كاري پوليش
 از را خود جالي اي و شده دار لكه رنگ كه شودمي كاري پوليش زماني فقط خودرو
 نبايد الستيكي سپرهاي همچنين و دارند مات روكش كه قسمتهايي. باشد داده دست

-مي آسيب بدان و كرده دار لكه را آنها قسمتها اين كاري پوليش. شوند كاري پوليش
 .رساند
 ديده آسيب رنگ

 ترميم ميتسوبيشي ترميمي رنگ با سرعت به بايد رنگ روكش كوچك تركهاي و خراشها
 معرض در كه بدنه به مربوط هاي قسمت. آيد عمل به جلوگيري زدگي زنگ از تا شوند
 سنگريزه طريق از رنگ روكش به آسيب لحاظ از دقت به بايد باشند،مي تاير يا جاده
 پالك روي بر توانيدمي را خودرويتان بدنه رنگ شماره. شوند كنترل جاده در معلق هاي

 .ببينيد موتور بدنه قسمت در خودرو اطالعات

 پالستيكي بخشهاي كردن پاك
 مشكي ناصاف سطح يك روي بر خودرو واكس اگر. كنيد استفاده جير يا اسفنج يك از
 از استفاده با موردي چنين در. شودمي سفيد بچسبد، المپها يا قالبها سپر، رنگ توسي يا

  .نماييد پاك آنرا جير يا نرم پارچه يك و گرم آب
 احتياط

 باعث است ممكن زيرا. نكنيد استفاده زبر ابزار ديگر و شور زمين برس از •
  .شود پالستيكي سطوح به زدن صدمه

 زيرا نكنيد استفاده باشدمي) جال پودر( تركيبي مواد محتوي كه واكسي از •
 .برساند آسيب پالستيكي سطوح به است ممكن

 موتور، روغن ترمز، روغن نفت، بنزين، با تماس در را پالستيكي بخشهاي •
 است ممكن زيرا ندهيد قرار) باتري الكتروليت( سولفوريك اسيد و رنگ تينر گريس،

  .شود الستيكي بخشهاي رنگ تغيير يا شدن دار لكه خوردن، ترك باعث
 يك و مشابه چيزي يا جير نرم، پارچه تكه يك با الستيكي بخشهاي با تماس صورت در

 آب با را مربوطه بخشهاي سريعًا سپس كرده پاك خنثي كننده پاك محلول مايع
 .دهيد شستشو
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 كروم جنس از قطعات
 بشوييد، آب با را آنان كروم، جنس از قطعات خوردگي و لكه ايجاد از جلوگيري منظور به

 در عمل اين. كنيد استفاده آنها براي ويژه هاي روكش از و نموده خشك كامًال سپس
 .بگيرد صورت بيشتري تناوب با بايد زمستان

 آلومينيومي چرخهاي
 پاشيدمي چرخها روي را آب كه حالي در و اسفنج يك توسط را ها آلودگي -1

 .برداريد
 با و سادگي به كه هايي كثيفي نمودن پاك براي خنثي هاي شوينده از -2

 ماده چرخها، شستشوي از پس. نماييد استفاده روندنمي ازبين آب از استفاده
 .نماييد پاك كامًال را شوينده

 .نماييد خشك كامًال نرم پارچه يا نازك چرم كمك به را چرخ -3
 احتياط

 در. كنيد داري خود چرخها روي بر خشن اجزاي ساير و برس بردن كار به از •
 .شوند خش و خط داري چرخها است ممكن استفاده صورت

 بازي يا و اسيدي يا ساينده مواد شامل كه هايي كننده پاك بردن كار به از •
 را خود رنگ يا شده كنده چرخها پوشش استفاده صورت در. نماييد داري خود باشندمي

  .شودمي دار لكه يا داده دست از
 مشابه وسايل و شور بخار يا نريزيد چرخها روي را داغ آب مستقيم طور به •

 .نكنيد استفاده آن براي
. گردد چرخ فرسايش باعث تواندمي جاده ضديخ مواد يا و شور آب با تماس  •

 .بشوييد آب با چرخ روي از سريعتر هرچه بايد را موادي چنين

 پنجره شيشه
. نمود پاك آب مقداري و اسفنج يك از استفاده با فقط توانمي معموًال را پنجره شيشه
. نمود استفاده كنپاك شيشه از توانمي غيره و مرده حشرات گريس، روغن، زدودن براي
 همان از هرگز. كنيد خشك تميز، و خشك نرم پارچه يك با آنرا شيشه شستشوي از بعد

 استفاده شيشه كردن تميز براي ايد كرده استفاده رنگ كردن پاك براي كه اي پارچه
 ميزان و شفافيت و بچسبد شيشه سطح به تواند مي شده زنگ سطوح واكس زيرا نكنيد

  .دهد كاهش را ديد
 :توجه
 كنيد استفاده نرم پارچه يك از هميشه خودرو عقب پنجره داخلي سطح كردن پاك براي

 المنت به آسيبي كه بطوري كنيد پاك زدا بخار المنتهاي راستاي در را پنجره شيشه و
 .نشود وارد ها

 كن پاك برف
 را...  و مرده حشرات چربي، كن، پاك شيشه مايع مقداري و نرم پارچه يك از استفاده با
 .نماييد پاك كن پاك برف هاي تيغه روي از

 را ديگري هاي تيغه كنندنمي كار درستي به كن پاك برف هاي تيغه ديگر كه زماني
 )شود مراجعه 29-8 صفحه به( كنيد جايگزين
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 خودرو شو باز سقف كردن تميز
 پارچه با بايد را سخت رسوبات. كنيد تميز نرم پارچه يك با را بازشو سقف داخلي سطح

 اين سپس. كنيد پاك است شده گرم و خنثي كننده پاك محلول به آغشته كه اي
 .نماييد پاك است تميز آب آغشته كه اسفنجي با را محلول

 توجه
 شيشه داخلي سطح كنيد، استفاده زبر پارچه يا...)  و تينر نفت، بنزين،( آلي حالل از اگر

 .برود بين از است ممكن
 موتور محفظه

 بخشهاي و شكافها ها، لبه به. كنيد تميز را موتور بدنه زمستان، فصل انتهاي و ابتدا در
 مواد ساير و جاده شيميايي مواد محتوي كه خاكي و گرد است ممكن كه خارجي
 بر هستيد كه اي منطقه در اگر. باشيد داشته اي ويژه توجه شود جمع آنها در خورنده

 يكنار ماه سه هر حداقل باشد، شده استفاده شيميايي مواد ديگر و نمك از ها جاده روي
  .كنيد تميز را موتور بدنه

 باعث است ممكن كار اين زيرا نپاشيد آب موتور بدنه در الكتريكي قطعات روي بر هرگز
 در را اينها مانند مواردي و پالستيكي قطعات موتور، به نزديك قطعات. شود آسيب
 باعث است ممكن كار اين زيرا ندهيد قرار) باتري الكتروليت( سولفوريك اسيد با تماس
  .گردد آنها رنگ رفتن بين از يا و شدن دار لكه خوردن، ترك

 خنثي كننده پاك يك و آن به شبيه يا جير نرم پارچه يك با را آنها باشند، تماس در اگر
 آب از فراواني مقدار با را معرض در قطعات سرعت به سپس. كنيد پاك آب در محلول

 .دهيد شستشو
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 فصل هشتم

 نگهداري و تعمير
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 اقدامات احتياطي
مراقبت كافي از وسيله نقليه در فواصل منظم، ارزش و ظاهر خودروي شما را تا حد 

نكات تعمير و نگهداري در اين دستورالعمل . ممكن و براي مدت طوالني حفظ مي كند
 .مالك خودرو توسط خود او قابل انجام است

مجاز خدمات ميتسو بيشي يا متخصص ديگري به شكل توصيه مي كنيم كه نمايندگي 
اگر عيب يا مشكلي پيدا شود، توصيه مي . دوره اي خودروي شما را معاينه فني كند

در اين بخش اطالعاتي درباره رويه هاي معاينه فني اي كه . كنيم آن را تعمير كنيد
ي را در مورد بخش دستور العمل و نكات ايمن. خودتان مي توانيد انجام بدهيد آمده است

 .هاي مختلف دنبال كنيد

 
A- فن هاي خنك كننده 
B- برچسب ايمني 
 در صورت تجهيز* 

 
 !هشدار

هنگامي كه مي خواهيد داخل موتور را بررسي يا سرويس كنيد،  •
 .ابتدا مطمئن شويد كه موتور خاموش و سرد است

اگر الزم است كه با موتور روشن قطعات موتور را بازرسي كنيد،  •
شما در پروانه، تسمه ها يا ..... ابتدا اطمينان حاصل كنيد كه لباس، مو و

 .قسمت هاي در حال حركت موتور گير نمي كند
حتي وقتي موتور خاموش است، اين احتمال وجود دارد كه پروانه  •

بچرخانيد،  "قفل "بنابراين ابتدا سوئيچ را روي عالمت . خود بخود به كار بيفتد
برداريد تا اطمينان حاصل كنيد كه در هنگام كار با موتور، سپس سوئيچ را 

 .نكات ايمني رعايت شده اند
در اطراف محفظه بنزين يا باتري سيگار نكشيد يا از وسيله اي كه  •

 .بخار اين مايع ها قدرت اشتعال بااليي دارند. جرقه مي زند استفاده نكنيد
چون حاوي . در هنگام كار در اطراف باتري بسيار احتياط كنيد •

 .است) خورنده( اسيد سولفوريك سمي و فاسد كننده
هميشه از چال . زير خودرو نرويد) جك(باال برنده اتكا به فقط با  •

 .تعمير استفاده كنيد
سرهم بندي نامناسب قطعات خودرو ممكن است ايمني شما را به  •

س توصيه مي كنيم براي دريافت اطالعات الزم با يك كارشنا. خطر بيندازد
 .مشورت كنيد
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 مبدل كاتاليزوري
در مورد استفاده هاي عادي، نكات ايمني خاصي جز در مورد استفاده از بنزين بدون 

دستگاه هاي مهار گاز اگزوز كه در اين مبدل كاتاليزوري مورد استفاده . سرب وجود دارد
مبدل كاتاليزوري در . قرار مي گيرند، براي كاهش گازهاي مضر فوق العاده موثر هستند

 . ستسيستم اگزوز تعبيه شده ا
بسيار مهم است كه موتور به خوبي تنظيم شود تا از كاركرد مناسب كاتاليزور اطمينان 

 .حاصل و از ايراد خسارت به آن جلوگيري شود

 !هشدار
مثل هر وسيله ديگري، اين خودرو را در جايي كه مواد آتش زايي  •

چون گازها يا برگ هاي خشك وجود دارند و در صورت تماس با اگزوز داغ 
 .ممكن است آتش بگيرند، پارك يا روشن نكنيد

 .بخوردمبدل كاتاليزوري نبايد رنگ  •
 

 توجه
انتخاب "در مورد خودروهاي بنزيني فقط از بنزين بدون سرب و از نوعي كه در  •

 .توصيه شده است استفاده نماييد 2صفحه  "سوخت

 درب موتور
 !احتياط

توربوشارژر، براي جلوگيري  در مورد خودروهاي بنزين سوز داراي  •
به هنگام روشن ( از احتمال سوختگي، هنگامي كه قطعات موتور داغ هستند

يا ) A(به مجراي خروج هوا  )بودن موتور يا بالفاصله بعد از خاموش كردن آن
 .دست نزنيد) B(درپوش هوا 
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 بازكردن
 .را باز كنيد درب موتوراهرم آزاد كننده را به سمت خودتان بكشيد و  -1

 
 

 
 .را بلند كنيد درب موتوردر حالي كه قفل ايمني را فشار مي دهيد  -2

 
 توجه
را باز كنيد كه برف پاك كن ها در وضعيت ثابت خود قرار  درب موتورفقط زماني  •

 .صدمه بزنند درب موتوروگرنه ممكن است به رنگ يا . دارند
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، آن را در جاي خود ثابت نگه موتوراهرم نگهدارنده درب با باال كشيدن  -3
 .داريد

 
 !احتياط

ممكن است در اثر باد  درب موتورنگهدارنده  اهرمتوجه داشته باشيد كه  •
 .شديد از جاي خود بيرون بيايد

اطمينان حاصل كنيد كه با  درب موتورپس از استقرار كلون نگهدارنده  •
 .روي سر يا بدن شما نيفتد درب موتوردقت محكم شده است تا 

 
 

 بستن
 .كلون نگهدارنده را از گيره اش خارج كنيد -1

 
 .سانتي متري پايين بياوريد و سپس رها كنيد 20را تا ارتفاع  درب موتورآرام  -2
درب براي اين كار وسط . كامال بسته شده است درب موتورمطمئن شويد كه  -3

 .را آرام بلند كنيد موتور
 !احتياط

، درب موتورمراقب باشيد كه دست ها يا انگشتانتان موقع بسته شدن  •
 .الي آن نماند

درب . كامال بسته است درب موتورقبل از حركت مطمئن شويد كه  •
نيمه باز ممكن است به هنگام رانندگي كامال باز شود كه فوق  موتور

 .العاده خطرناك است
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 توجه
 .بست نشد، آن را از ارتفاع باالتري رها كنيد درب موتوراگر در   •
 .را با دست فشار ندهيد چون ممكن است صدمه ببيند درب موتور •

 روغن موتور
 بررسي روغن موتور و پر كردن مجدد آن

 1600مدل 
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  2000مدل و  )خودروهاي بنزين سوز( 1800مدل 

 
 

 )خودروهاي ديزل( 1800مدل 

  

روغن موتور مصرفي در خودرو تاثير مهمي بر عملكرد موتور، عمر آن و سرعت روشن شدن 
مناسبي دارند،  گرانرويمراقبت كنيد از روغن موتورهايي كه كيفيت توصيه شده و . آن دارد

 .استفاده كنيد
همه موتورها به هنگام كاركرد عادي ميزان معيني روغن موتور مصرف مي كنند، بنابراين 

است كه در فواصل منظم يا شروع يك مسافرت طوالني، سطح روغن موتور را چك  الزم
 .كنيد

 .خودرو را در يك سطح افقي پارك كنيد -1
 .موتور را خاموش كنيد -2
 .چند دقيقه صبر كنيد -3
 .را برداريد و با يك پارچه تميز پاك كنيد) نوار(ميله  -4
 .ميله را تاجايي كه فرو مي رود در محفظه روغن فرو ببريد -5
آن را بيرون بياوريد و سطح روغن را كه هميشه بايد در درجه اشاره شده باشد،  -6

 .بخوانيد
اگر ميزان روغن از حد الزم كمتر است، درپوش سيلندر را برداريد و روغن كافي بريزيد  -8

براي جلوگيري از خسارت ديدن موتور، بيش از حد روغن . به سطح الزم برسد تا
 .نريزيد

 مخلوطمطمئن شويد كه از روغن موتور مناسب استفاده مي كنيد و چند نوع روغن را با هم 
 .نكنيد

 .بعد از روغن ريختن درپوش را محكم ببنديد -9
 .از ميزان روغن مطمئن شويد 6تا  4با تكرار مراحل  -10

يا  ACEA ،APIفقط از روغن هاي توصيه شده در طبقه بندي توصيه شده در دستورالعمل 
JASO استفاده كنيد. 
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 !احتياط
انجام مي شود و دوده متراكم  ن، وقتي سوختدر خودروهاي ديزل •

پاك مي شود، ممكن است بنزين با روغن موتور مخلوط شود و  DPFشده در 
 .اين موضوع غيرعادي نيست. سطح باالتري از روغن موتور را نشان دهد

و در نقطه ) X" )B"عالمت در هرحال اگر سطح روغن موتور در مقابل يا باالي 
)A (روي ميله روغن بود، روغن موتور را عوض كنيد       . 
 

 

 توجه
اگر خودرو در شرايط بدي باشد، روغن موتور به سرعت فاسد مي شود و بايد  •

 .لطفا به برنامه تعمير و نگهداري مراجعه كنيد. زودتر عوض شود
وغن موتور مصرفي به براي كسب اطالعات درباره چگونگي دور ريختن ر •

 .مراجعه كنيد 8صفحه 
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 انتخاب روغن موتور
 خودروهاي بنزين سوز بدون توربو شارژر 

 
 .را با توجه به دماي محيط انتخاب كنيد SAE گرانرويروغن موتور با قدرت  •

فقط وقتي   SAE OW-20 ،OW-30 ،5W-30 ،SW-40از روغن موتورهاي 
 API SMو   A5/B5يا  ACEA A3/B3 ،A3/B4استفاده كنيد كه با مشخصات 

 . يا باالتر بخوانند
 .از روغن موتورهايي كه با طبقه بندي زير مطابقت دارند استفاده كنيد •

 يا ياالتر "SMبراي سرويس  "  APIطبقه بندي  -
 ILSACروغن موتور تاييدشده  -
 A5/B5يا  A1/B1  ،A3/B3 ،A3/B4براي سرويس  ": ACEAطبقه بندي  -

 توجه
استفاده از افزودني ها الزم نيست چون ممكن است تاثير افزودني هايي را  •

 .كه در روغن موتور هستند كاهش بدهند و يا به مجموعه مكانيكي خودرو صدمه بزنند
 خودروهاي بنزين سوز با توربو شارژر

 
از . را با توجه به دماي محيط انتخاب كنيد SAE گرانرويروغن موتور با قدرت  •

فقط در شرايطي كه با مشخصات  OW-40و   SAE OW-30روغن موتورهاي 
ACEA  A3/B3  ياA3/B4  ،A5/B5   وAPI SM  ،يا باالتر مطابقت داشته باشد

 .استفاده كنيد
براي بهبود روشن شدن موتور در هواي  OW-40و   SAE OW-30روغن موتور  •

 .سرد بسيار توصيه مي شود
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 :از روغن موتوري كه با طبقه بندي زير تطبيق دارد استفاده كنيد •
 االتريا ب "SM"براي سرويس    APIطبقه بندي  -
 ILSACروغن تاييدشده  -
 :ACEAطبقه بندي  -

 A5/B5يا  A1/B1  ،A3/B3 ،A3/B4براي سرويس  " 
 توجه
از افزودني ها توصيه نمي شود چون ممكن است تاثير افزودني هايي استفاده  •

 .را كه در روغن موتور است كاهش بدهند و يا به مجموعه مكانيكي خودرو صدمه بزنند
 

 خودروهاي ديزل

 
 .مناسب انتخاب كنيد SAE گرانرويبا توجه به دماي محيط، روغن موتوري با  •
 :طبقه بندي زير استفاده كنيداز روغن موتور تاييد شده بر اساس  •

 : ACEAطبقه بندي 
 " C4يا  C1 ،C2 ،C3براي خدمات " -
 :JASOطبقه بندي  -
 " DL-1براي سرويس  "

 .اگر اين روغن موتورها در دسترستان نبودند به نمايندگي مجاز ميتسوبيشي مراجعه كنيد
 توجه
دني هايي را كه در حال استفاده از افزودني ها توصيه نمي شود چون ممكن است تاثير افزو •

همچنين ممكن است به بخش مكانيكي . حاضر در روغن موتور موجودند كاهش دهند
 .خودرو صدمه بزنند
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 خنك كننده موتور
 بازرسي سطح خنك كننده

سطح آب رادياتور در . تعبيه شده است) A(خنك كننده رادياتور  مايعيك مخزن ذخيره 
نگه داشته  "پر "و "خالي "است بايد بين عالمت اين مخزن در زماني كه موتور سرد 

 .شود

 

 افزودن خنك كننده
سيستم خنك كننده يك سيستم بسته است و به طور طبيعي فقدان خنك كننده خيلي 

اگر اين اتفاق . افت قابل توجه در سطح خنك كننده نشانه نشتي است. آيدكم پيش مي
 . كنيم خودرو را هرچه زودتر براي معاينه فني ببريدپيش آمد، توصيه مي

در مخزن ذخيره بود، درپوش را برداريد و  "LOW"اگر سطح خنك كننده زير عالمت 
 .خنك كننده را به آن اضافه كنيد

را برداريد و خنك كننده را ) B(همچنين اگر مخزن ذخيره كامال خالي است، در رادياتور 
 .برسد) filler(ه گردن پركننده در آن بريزيد تا سطح آن ب

 !هشدار
سيستم . را باز نكنيد) B(موقعي كه موتور داغ است، در رادياتور  •

خنك كننده تحت فشار است و هر خنك كننده داغي ممكن است به اطراف 
 .ايجاد كندبپاشد و سوختگي 
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 ضديخ
هاي قسمتبعضي از . خنك كننده موتور حاوي يك ماده ضد زنگ گليكون اتيلن است

اند و تغييرات متناوب خنك كننده موتور براي موتور از آلياژ آلومينيومي ساخته شده
 .جلوگيري از پوسيدگي اين قسمتها ضروري است

 *.از خنك كننده سوپر اصل ميتسوبيشي يا مشابه آن استفاده كنيد

آمينه، بدون خنك كننده مشابه با كيفيت باالي گليكون اتيلن بدون سيليكات، بدون *
 .نيترات و بدون بورات با اسيد ارگانيك هيبريد با عمر طوالني

سرد كننده اصل ميتسوبيشي در برابر پوسيدگي و تشكيل زنگ زدگي همه فلزات از 
تواند جلوي مسدود شدن رادياتور، جمله آلومينيوم قدرت حفاظت بااليي دارد و مي

 .بگيردبخاري، سرسيلندر و انسداد موتور و غيره را 
به خاطر ضرورت استفاده از ماده ضدزنگ، خنك كننده را حتي در تابستان هم با آب 

 .كندغلظت مورد نياز ضديخ با توجه به دماي محيط فرق مي. خالي عوض نكنيد
 درصد 50درجه سانتي گراد      35باالي 

 درصد 60درجه سانتي گراد        35زير 

 
 !احتياط

يخ يا هر خنك كننده موتوري كه با الكل يا از الكل يا متانول و  •
متانول يا منجمد كننده مخلوط شده باشد استفاده نكنيد چون قطعات 

 .آلومنيومي دچار خوردگي مي شوند
 .استفاده نكنيد) ضد يخ(يم غلظت خنك كننده از آب براي تنظ •
درصد هم كاركرد ضديخ و هم خنك كننده را  60غلظت باالي  •

 .ينرو بر موتور تاثير مي گذاردكاهش مي دهد، از ا
 .سطح مايع را فقط با آب باال نياوريد •
 

 در هواي سرد
موتور اندازه گيري شود تا اگر  خنك كنندهقبل از فرا رسيدن فصل سرما بايد غلظت 

ضرورت داشت براي جلوگيري از وارد شدن خسارت به موتور و رادياتور به خاطر سرما، 
 .ضد يخ به آن اضافه شود
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 AWCمايع كنترل 

 بررسي سطح مايع
 .در سمت راست هست برداريد صندوق عقبدرپوشي را كه روي 

قرار داديد،  "luck "دقيقه يا بيشتر بعد از آن كه سوئيچ را روي وضعيت  90پس از 
 "هميشه بين  AWCمطمئن شويد كه سطح مايع كنترل . سطح مايع را چك كنيد

كه روي مخزن ذخيره نوشته شده، است و در صورت لزوم دوباره  "حداقل"و  "حداكثر
 .آن را پر كنيد

 
 

 نوع مايع
 MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF SP III روانكار

 شيشه شويمايع 
در فواصل منظم . شيشه جلوي اتومبيل در موتور قرار دارد شيشه شويمخزن مايع 
درپوش مخزن . را بررسي و اگر الزم است به آن آب اضافه كنيد شيشه شويسطح مايع 

 . را باز و با ميله، سطح مايع را اندازه بگيريد

 
 :توجه
اگر اين طور (ها هم  چراغ به شيشه جلوي اتومبيل و  شيشه شويمحفظه مايع  •

 .، سرويس مي دهد)تعبيه شده باشد
 در هواي سرد

ها در دماي پايين از مايع حاوي ضد يخ شيشه شويبراي مطمئن شدن از كاركرد مناسب 
 .استفاده كنيد
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 روغن كالچ/ روغن ترمز
 .محفظه ذخيره روغن ترمز و روغن كالچ يكي است

 بررسي سطح روغن
 .روي محفظه باشد "حداقل "و  "حداكثر "سطح روغن بايد بين نشانه هاي 

 
هنگامي كه سطح روغن موتور پايين تر از . ناور رصد مي شودسطح مايع توسط يك ش

 .هشدار روغن ترمز روشن مي شود چراغ قرار گيرد،  "حداقل "نشانه 
سطح روغن ترمز اندكي با پا گذاشتن روي پدال ترمز پايين مي آيد، اما اين موضوع غير 

 .عادي بودن را نشان نمي دهد
ارزي پايين آمد، نشانه چكه كردن سيستم اگر سطح مايع در مدت كوتاهي به شكل ب

 .در اين صورت خودرو را براي معاينه فني ببريد. ترمز است

 )مايع(نوع روغن 
از روغن ترمزي استفاده كنيد كه در قوطي مهر و موم شده اي قرار داشته باشد و با 

DOT3  وDOT4 رطوبت بيش از حد در مايع ترمز روي سيستم ترمز و . تطبيق كند
 .كالچ تاثير عكس مي گذارد و كاركرد آنها را كاهش مي دهد

 !احتياط
در هنگام حمل و نقل روغن ترمز مراقب باشيد چون براي چشم  •

مضر است، ممكن است پوست را به خارش بيندازد و به سطوح رنگي هم 
 . خسارت بزند

 .فقط از روغن ترمز هاي تاييد شده استفاده كنيد •
نكنيد تا جلوي واكنش  مخلوطروغن موتورهاي با مارك هاي مختلف را با هم 

 . شيميايي را بگيريد
نكنيد، چون مهر و موم قوطي را از  مخلوطهيچ مايع نفتي را با روغن موتور 

 . بين مي برد
سرپوش مخزن را كامال بسته نگه داريد تا جلوي از بين رفتن  •

 .روغن را بگيرد
بستن آن پس از تعميرات، كامال آن را  درپوش وقبل از برداشتن  •

 .تميز كنيد
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 روغن فرمان

 
 بررسي سطح روغن

كامال بررسي . هنگامي كه موتور بد كار مي كند، سطح روغن را در محفظه بررسي كنيد
 "و  "حداكثر "             كنيد و مطمئن شويد كه سطح روغن فرمان بين عالئم

 .مخزن ذخيره كافي باشد و اگر نبود پر كنيد "حداقل
 نوع روغن

  MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF“ ”فرمان  از روغن
 .استفاده كنيد 

 باتري
كاركرد باتري براي سريع روشن شدن موتور و درست كار كردن سيستم برقي خودرو 

 .در هواي سرد اهميت داردبازرسي و مراقبت دائمي خصوصا . بسيار مهم است
 

 !هشدار
. در جلوي قسمت موتور نزديك باتري قرار دارد SRSيك سنسور ايربگ  •

موقعي كه باتري را بررسي يا تعويض مي كنند يا موقعي كه در اين 
 . قسمت كار مي كنيد، به اين سنسور ضربه نزنيد يا آن را خراب نكنيد
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 برداشتن و نصب كردن باتري
 )در خودروهاي بنزين سوز با توربوشارژر(

 !هشدار
مطمئن شويد كه لباستان . قرار بدهيد  "luck "سوئيچ را در موقعيت  •

 .در پروانه يا تسمه گير نمي كند، چون ممكن است زخمي شويد
 

 برداشتن
 .و بعد لوله هوا را برداريد) A(برداريد را گيره ها  .1

 

و سپس ) C(عقربه هاي ساعت بچرخانيد مهره پالستيكي را در جهت عكس  .2
 .را برداريد )D( درپوش بااليي باتري

 
 

 توجه
 .مراقب باشيد مهره هاي پالستيكي برداشته شده را گم نكنيد •
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 نصب
سپس مهره هاي پالستيكي ) A(درپوش بااليي باتري را روي آن نصب كنيد  .1

 )B. (درپوش محكم شودرا در جهتي كه با فلش نشان داده شده  ببنديد تا 

 
 

 توجه
مطمئن شويد كه مهره هاي پالستيكي را در جهت درست نصب شده كرده  •

 .ايد
 .مطمئن شويد كه روكش باالي باتري محكم نصب شده است •

 .براي نصب لوله هوا، مراحل برداشتن را در جهت عكس انجام دهيد .2
 

 !احتياط
كرده ايد، مطمئن شويد كه روكش باالي باتري را درست نصب  •

 .وگرنه ممكن است الكتروليت داخل باتري بيرون بريزد و خسارت به بار بياورد
هنگامي كه درپوش بااليي باتري، مهره هاي پالستيكي و لوله هوا  •

را نصب مي كنيد، به پروانه خنك كننده يا ساير قسمت هاي متحرك در 
موي شما در مخصوصا مراقب باشيد كه سيم ها، لباس و . موتور دست نزنيد

 .پروانه يا قسمت هاي متحرك ديگر گير نكنند
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 باتري) آب(بررسي سطح الكتروليت 
 به غير از خودروهاي بنزيني با توربوشارژر

 
 

 خودروهاي بنزيني با توربوشارژر

 

در صورت . باتري بايد بين حد مشخص شده در خارج باتري باشد) آب(سطح الكتروليت 
 :را با آب مقطر پر كنيدضرورت آن 

در پوش هر قسمت را برداريد و . داخل باتري به قسمت هاي مختلفي تقسيم شده است
تا باالترين عالمت پر نكنيد چون ممكن است در طي رانندگي . تا عالمت باال پر كنيد

حداقل ماهي يك بار و با توجه به شرايط كاركرد . بيرون بريزد و خسارت به بار بياورد
 .ر، آب باتري را بررسي كنيدموتو

ماهي يكبار آن را . اگر از باتري استفاده نشود، ممكن است در طي زمان خالي شود
 .بررسي و در صورت لزوم شارژكنيد

 توجه
در مورد خودروهاي بنزين سوز با توربوشارژر، ضرورتي ندارد درپوش بااليي را  •

 .برداريد تا بتوانيد سطح آب باتري را بررسي كنيد
 

 در هواي سرد
اين مسئله نتيجه غيرقابل اجتناب . ظرفيت باتري در دماي پايين كاهش پيدا مي كند

به همين دليل يك باتري سرد، مخصوصا باتري . تركيبات شيميايي و فيزيكي آن است
 .كه به شكل كامل شارژ نشده باشد فقط تا حدي به جريان استارت زدن كمك مي كند

شروع فصل سرما باتري را بررسي كنيد و اگر الزم است آن را توصيه مي كنيم قبل از 
 .شارژ يا تعويض كنيد

اين كار نه تنها استارت خوردن را تضمين مي كند، بلكه باتري اي كه كامال شارژ شده 
 .باشد، بيشتر هم عمر مي كند

  



 

 

 
572 

 قطع و وصل كردن
) -(ترمينال منفي ابتدا . براي قطع كردن سيم هاي باتري، موتور را خاموش كنيد

وقتي باتري را وصل مي كنيد، ابتدا ترمينال . را قطع كنيد(+) وسپس ترمينال مثبت 
 .را وصل كنيد) -(و سپس ترمينال منفي (+) مثبت 
 توجه
در مورد خودروهاي بنزين سوز با توربوشارژر، قبل از قطع ترمينال باتري،  •

در صفحات  "نصب كردن درپوش بااليي برداشتن و "به . درپوش بااليي باتري را برداريد
 .مراجعه كنيد 16-8
 .را باز كنيد) A(باتري، درپوش ترمينال (+) قبل از قطع يا وصل ترمينال  •
 .قطع كنيد(+) ، سپس سيم باتري را از ترمينال مثبت )B(مهره را آزاد كنيد  •

 

 
 
)8-19( 

 

 !هشدار
جرقه، سيگار و شعله را از باتري دور نگه داريد چون ممكن است منفجر  •

 .   شود
نگذاريد با چشم، پوست  و لباس شما . آب باتري فوق العاده سوز آور است •

آب باتري ريخته شده بايد با . يا سطوح رنگي اتومبيل برخورد داشته باشد
به پوست بريزد، اگر به چشم يا . مقدار زيادي آب و بال فاصله شسته شود

 .به معالجه پزشكي فوري نياز دارد
هنگامي كه باتري را در محيطي بسته شارژ يا از آن استفاده مي كنيد، هوا  •

 .را تهويه كنيد
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 !احتياط
 .دور نگه داريد بچه ها باتري را از دسترس •
است، هرگز سيم هاي  "ON "هنگامي كه سوئيچ جرقه روي وضعيت  •

 .اين كار قطعات الكتريكي باتري را خراب مي كند. قطع نكنيدباتري را 
اين كار ممكن است باتري را . هرگز دو سر سيم باتري را به هم نزنيد •

 .بيش از حد داغ و خراب كند
 .اگر الزم است كه باتري به سرعت شارژ شود، ابتدا سيم ها را قطع كنيد •
) -(تدا ترمينال منفي مطمئن شويد كه اب براي جلو گيري از اتصال كوتاه •

 .را قطع كرده ايد
 .هنگامي كه با باتري كار مي كنيد، هميشه عينك ايمني بزنيد •
، قطعات پالستيكي  و امثال اينها را نزديك اسيد جانبي هرگز قطعات •

، موجب ترك خوردنچون ممكن است . نياوريد) آب باتري(سولفوريك 
پيدا كردند، با پارچه  اگر تماس. رفتگي آنها شوديا رنگ  لك دار شدن

پاك كنيد و قسمت  آنها را  نرم، چرم نازك و آب يا پاك كننده خنثي
 .هاي آلوده شده را با مقدار زيادي آب بشوييد

 :توجه
پس از آنكه باتري وصل شد، گريس محافظتي مخصوص . ترمينال را تميز نگه داريد •

 .از آب ولرم استفاده كنيد براي تميز كردن ترمينال ها. ترمينال را به كار ببريد
. دقت كنيد كه باتري درست نصب شده باشد و به هنگام مسافرت تكان نخورد •

 .همچنين همه ترمينال ها را خوب چك كنيد كه سفت باشند
وقتي براي مدت طوالني از خودرو استفاده نمي كنيد، باتري را در بياوريد و آن را  •

باتري اي را كه مي خواهيد انبار كنيد . در جايي كه آب باتري يخ نزند قرار دهيد
 .بايد كامال شارژ باشد
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 چرخ ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !هشدار
رانندگي با چرخ هاي ساييده شده، خراب يا كم باد، ممكن است كنترل  •

ماشين را به هم بزند و يا الستيك ها بتركند كه در نتيجه آن صدمات 
 .جدي و مرگبار پيش مي آيند
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 باد چرخ
 1600مدل هاي 

 

غير از خودروهاي روس، قزاقستان، اوكراين      : *1 

خودروهاي روس، قزاقستان و اوكراين                      :  *2        
  2WDفقط خودروهاي   *: 3
  4WDفقط خودروهاي   *: 4
  km/h  160 باالتر از*: 5

*6 :A/T 
*7 :M/T                                 
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 1800مدل هاي 

 
غير از خودروهاي روس، قزاقستان، اوكراين      : *1 

خودروهاي روس، قزاقستان و اوكراين                      :  *2        
 km/h  160 باالتر از*: 3

خودروهاي بنزين سوز:  *4 
خودروهاي ديزل:   *5        

 درپوشمطمئن شويد كه . بعد از تنظيم باد تايرها، آنها را از نظر خراب و پنچر بودن چك كنيد. اگر باد زياد يا كم بود، آن را تنظيم كنيد. باد انواع تايرها را وقتي سرد هستند امتحان كنيد
 . سوپاپ ها را گذاشته ايد
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 وضعيت چرخ

 
 جايگاه نشانگر عاج .1
 نشانگر عاج .2

ها يا اگر بريدگي. هايي كه ديده چك كنيدها از نظر بريدگي، ترك يا ساير خسارتچرخ
ها را چك كنيد و ببينيد همچنين چرخ. ها عميق هستند، چرخ را عوض كنيدترك

 .قطعات فلز يا سنگ ريزه در آنها گير نكرده است
هنه ممكن است خيلي خطرناك باشد، چون احتمال لغزيدن را هاي كاستفاده از چرخ

ميلي متر كمتر باشد، چون اين حداقل  6/1هاي چرخ نبايد از عمق عاج. دهدافزايش مي
 .ميزان قابل قبول است

هاي پوسيدگي هنگامي كه نشانگر. عاج بايد در سطح چرخ معلوم باشد) نشانگر(شاخص 
 . چرخ نو عوض كرد ها را باشوند بايد چرخظاهر مي

ها عوض ، هنگامي كه الزم است هر يك از چرخمحرك در مورد خودروهاي چهار چرخ
 .ها را عوض كنيدبشوند، همه چرخ

 
 

 !احتياط
هايي با اندازه يكسان، يك نوع و يك مارك كه با هميشه از چرخ •

-با اندازههايي از چرخ استفاده .هم از نظر كاركرد اختالفي ندارند استفاده كنيد
برد ها و كاركردهاي متفاوت، دماي روغن ديفرانسيل را باال ميها، انواع، مارك

از اين گذشته خودرو بايد بار اضافي بكشد . زندو به سيستم ماشين صدمه مي
هاي جدي كه احتماال به نشت روغن، گير كردن قطعات و اجزا يا ساير عيب

 .منجر خواهد شد
 

 هاقها و قالپاتعويض چرخ
 

 !احتياط
هاي هاي متفاوت از يك ليست يا استفادههايي با اندازهاز چرخ •

هايي با انواع مختلف استفاده نكنيد، چون بر ايمني رانندگي تركيبي از چرخ
 .مراجعه كنيد 9-17در صفحات  "هاها و قالپاقچرخ "به . گذاردتاثير مي

باشد، شكل آن ممكن است حتي اگر اندازه حلقه قالپاق و نوع آن هم يكي 
شود قبل از استفاده از چرخي كه توصيه مي. باعث شود كه درست جا نيفتد

 .داريد با يك كارشناس مشورت كنيد
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 هاتاير جا به جايي
سايش تاير با توجه به شرايط خودرو، شرايط سطح جاده و عادت رانندگي راننده فرق 

ن به عمر آنها، توصيه مي شود پس از كشف دافزوبراي مقابله با سايش تايرها و . مي كند
سايش غير عادي يا زماني كه تفاوت سايش بين تايرهاي جلو و عقب را تشخيص مي 

 .جا به جا كنيددهيد، بالفاصله تايرها را 
. ، ساييدگي و خرابي هاي ناجور را بررسي كنيدجا به جا مي كنيدهنگامي كه تايرها را 

اثر تنظيم نبودن باد تاير، هم تراز نبودن چرخ ها، باالنس  ساييدگي غيرعادي اغلب در
توصيه مي كنيم ماشين را . نبودن چرخ ها يا ترمز گرفتن هاي شديد به وجود مي آيد

 .معاينه فني كنيد تا علت ساييدگي غيرعادي آجها معلوم شود
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تايرها آن را  هنگام جابجاييفرق دارد  اگر چرخ تاير يدكي با چرخ تاير استاندارد*: 
 .جايگزين تايرهاي اصلي نكنيد

 !احتياط
يك مجموعه تاير يدكي ممكن است به طور موقت در جاي تايري  •

در هر حال اين كار نبايد به . كه در فاصله چرخش تاير حركت كرده جا بيفتد
 .دنبال چرخش تاير عادي صورت بگيرد

مي ، مسير درست چرخش را نشان )A(اگر تايرها فلش دارند  •
چرخ هاي جلو و عقب را در قسمت دست چپ خودرو و چرخ هاي جلو . دهند

وقتي . و عقب را در قسمت دست راست خودرو به طور جداگانه تعويض كنيد
تايرها را جا مي اندازيد، مطمئن شويد كه عالمت فلش ها در مسيري قرار 

سمت گرفته اند كه وقتي خودرو به سمت جلو حركت مي كند، چرخ ها به آن 
هر تايري كه عالمت هاي فلش مانند آن در مسير غلط باشد، . مي چرخند

 .درست و كامل كار نخواهد كرد
 

 

 !احتياط
استفاده از . از استفاده تركيبي از انواع تايرها خودداري كنيد •

 .تايرهاي مختلف ممكن است به كاركرد و ايمني خودرو صدمه بزند
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 تايرهاي يخ شكن
براي حفظ . از تايرهاي يخ شكن در هنگام رانندگي در برف و يخ توصيه مي شود استفاده

 .ثبات رانندگي، تايرهاي يخ شكن هم اندازه چهار چرخ ماشين را نصب كنيد
درصد سائيده شده اند، براي استفاده در برف مناسب  50تايرهاي يخ شكني كه بيش از 

 .را ندارند نبايد استفاده كنيداز تايرهاي يخ شكني كه مشخصات الزم . نيستند
 !احتياط

به حداكثر سرعت مجاز براي تايرهاي يخ شكن و حداكثر سرعت مجاز  •
 .توجه كنيد

 
 توجه
سرعت، موارد ( مختلف يخ شكن هاي قوانين و مقررات مربوط به الستيك •

قوانين و مقررات ناحيه . فرق مي كنند) ضروري استفاده از الستيك يخ شكن، نوع و غيره
 .اي را كه قصد داريد در آنجا رانندگي كنيد، پيدا و دنبال كنيد

اگر از مهره هاي لبه دار در خودرويتان استفاده مي كنيد، موقعي كه از چرخ  •
 .ها را به مهره هاي مخروطي تبديل كنيدهاي فوالدي استفاده مي كنيد، مهره 

 زنجير چرخ
و براساس ) جلو(اگر از زنجير چرخ استفاده مي كنيد، دقت كنيد كه فقط به چرخ 

 .شونددستورالعمل كارخانه سازنده بسته 
توصيه مي شود كه زنجيرهاي يخ شكن در هنگام ضرورت و براساس دستورالعمل 

زنجير چرخ هايي استفاده كنيد كه براي استفاده فقط از . كارخانه سازنده، نصب شود
استفاده از زنجيرهايي كه اندازه و . تايرهاي نصب شده روي خودروي شما تهيه شده اند

 .نوع آنها درست نيست، ممكن است به خودرو صدمه بزند
بلند ترين زنجير در جدول زير . قبل از نصب زنجيرها با نمايندگي مجاز تماس بگيريد

 .آمده است
 حداكثر بلندي چرخ اندازه چرخ اندازه تاير

215/45R 18 
P215/45R 18 

18*7 J  
9mm 

205/60R 16 16*6 1/2 J 
16*6 1/2 JJ 

كيلومتر بر  50هنگامي كه با زنجير چرخ حركت مي كنيد، سرعتتان نبايد بيشتر از 
زنجيرها را باز هنگامي كه به جاده اي مي رسيد كه برف ندارد، بالفاصله . ساعت باشد

 .كنيد
 !احتياط

قبل از اينكه به بستن زنجير چرخ نياز پيدا كنيد، اين كار را تمرين  •
 .توقع نداشته باشيد در هواي سرد كسي به شما كمك كند. كنيد
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 !احتياط
يك جاده مستقيم و با ديد را انتخاب كنيد يعني جايي كه بتوانيد ماشين را  •

اثنايي كه داريد زنجير چرخ را مي بنديد، راننده كنار جاده پارك كنيد و در 
 .هاي ديگر شما را ببينند

قبل از اينكه ضرورت داشته باشد زنجير چرخ را نبنديد چون هم الستيك  •
 .ساييدگي پيدا مي كند و هم سطح جاده آسيب مي بيند

 .متر رانندگي توقف و مجددا زنجيرها را محكم كنيد 300تا  100پس از  •
كيلومتر برانيد و از ياد نبريد كه زنجير  50و با سرعت كمتر از با احتياط  •

 .چرخ نمي تواند جلوي تصادف را بگيرد
هنگامي كه زنجير چرخ را بستيد مراقب باشيد كه ديسك يا بدنه آسيب  •

 .نبيند
با ساير كه از نظر اندازه  زاپاسروي چرخ در صورت نياز زنجير چرخ را  •

اگر يكي از چرخ هاي جلو پنچر شد، آن را با . ، ببنديدچرخها همخواني دارد
يكي از چرخ هاي عقب عوض كنيد  و چرخ زاپاس را قبل از بستن زنجير در 

 .نصب كنيد جاي آن
. چرخ آلومينيومي ممكن است در حين رانندگي با زنجير چرخ آسيب ببيند •

كه  هنگامي كه روي يك چرخ آلومينيومي زنجير مي بنديد، مراقب باشيد
 .هيچ يك از قسمت هاي زنجير با چرخ تماس پيدا نكند

را برداريد، وگرنه آسيب ) قالپاق(قبل از نصب زنجيرهاي چرخ، روكش چرخ  •
 ).6-36در صفحه ) قالپاق( "روكش هاي چرخ "مراجعه كنيد به (مي بينند 

هنگامي كه زنجير را مي بنديد يا باز مي كنيد مراقب دست ها يا قسمت  •
 .بدنتان باشيد كه با لبه هاي تيز بدنه خودرو زخمي نشوندهاي ديگر 

 
 
 

 توجه
هميشه قوانين و . قوانين و مقررات مربوط به استفاده از زنجير چرخ فرق مي كنند •

در بيشتر كشورها، استفاده از زنجير چرخ در جاده . مقررات محلي را رعايت كنيد
 .هاي بدون برف ممنوع است
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 ترمز دستي
دستي موقعي استفاده مي شود كه كاركرد ترمز ماشين كافي نيست يا ديسك را از ترمز 

 .عوض كرده ايد و براي اطمينان خاطر ترمز دستي را مي كشيد
در دستورالعمل سرويس خودرو آمده و يك تعميرگاه سرويس مجاز  رويهاين 

 .ميتسوبيشي مي تواند آن را انجام دهد

 تعويض الستيك برف پاك كن
 .كن را از روي شيشه جلوي ماشين بلند كنيد برف پاك .1
از ) A) (سر(بيرون بكشيد تا وقتي كه توپي به سمت تيغه برف پاك كن را  .2

سپس تيغه برف پاك كن را بيشتر بكشيد و الستيك را بيرون . شود،جدا ) B(قالب 
 .بياوريد

 
 توجه
نگذاريد برف پاك كن روي شيشه جلوي ماشين بيفتد چون ممكن است  •

 .ه را خط بيندازدشيش
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 .را به يك تيغه جديد برف پاك كن ببنديد) C(گيره ها  .3

 
 
تيغه برف پاك كن را روي بازوي برف پاك كن قرار دهيد به اين ترتيب كه  .4

در شيار تيغه ) B(مطمئن شويد كه گيره . اول از انتهاي مخالف سر توپي شروع كنيد
 .برف پاك كن درست چفت شده است

 توجه
گيره ها همراه تيغه برف پاك كن جديد نبودند از گيره هاي تيغه قديمي اگر  •

 .استفاده كنيد

 
) A(كامال در گير توپي ) B(تيغه برف پاك كن را آنقدر فشار بدهيد كه گيره  .5

 .شود
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 تعمير و نگهداري عمومي
 سوخت، خنك كننده موتور، نشت روغن و گاز اگزوز

 .خنك كننده موتور، نشت روغن و گاز اگزوز بازرسي كنيدزير ماشين را براي سوخت، 
 
 

 هاي داخل و خارج ماشين چراغ عملكرد 
 اگر . ها را امتحان كنيد چراغ تركيبي را روشن و درست كار كردن همه  چراغ سوئيچ 

. ن استي ضربه ديدن فيوز يا معيوب بودن آها درست كار نمي كند، علت احتمال چراغ
 .ها را چك كنيد چراغ اگر فيوزها سالم هستند، 

در صفحه  "فيوزها"ها به  چراغ براي كسب اطالعات درباره بازرسي، تعويض فيوزها و 
 .مراجعه كنيد 8-44در صفحه  "ها چراغ تعويض  "و  33-8
ها و فيوزها سالم هستند، توصيه مي  چراغ همه  چراغها درست كار نميكنند اما  اگر

 .كنيم ماشين را براي معاينه فني و تعمير ببريد
 

 كيلومترشمار، مصرف بنزين و نشانگر عملكرد چراغ خطر
/ هاي كيلومتر شمار، مصرف بنزين و نشانگر چراغ روشن و عملكرد همه موتور را 

 .اگر اشكالي بود، ماشين را براي معاينه فني ببريد. عملكرد چراغ خطر را امتحان كنيد
 روغن كاري لوالها و چفت ها

 .همه لوالها و چفت ها را بررسي كنيد و اگر الزم بود روغن بزنيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 !هشدار
د يا بوي آن را مشاهده مي كني) بنزين(وك سوخت ت مشكاگر نش •

 .را مي شنويد، به شما توصيه مي كنيم ماشين را راه بيندازيد و كمك بخواهيد
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 برفيدر هواي سرد 
 شبكه هواي ورودي
در جلوي شيشه جلو بايد از برگ يا برف پاك شوند تا عملكرد شبكه هواي ورودي 

 .سيستم هاي گرمايشي و تهويه درست كار كنند
 هواگير

براي جلوگيري از يخ زدگي نوارهاي هواگير در درها، درپوش ها و غيره، بايد گريس، 
 .سيليكون يا اسپري بخورند

 وسايل اضافي
گذاشتن بيل يا بيلچه در صندوق عقب خودرو در زمستان ها فكر خوبي است كه اگر در 

يك جاروي دستي كوچك براي جارو كردن برف از . جايي گير افتاديد، به كارتان بيايد
روي خودرو و يك كاردك پالستيكي كوچك براي پاك كردن شيشه هاي جلو و عقب 

 .ماشين بسيار به درد خواهد خورد

 ظرفيت باالفيوز 
ذوب مي شوند تا اگر جريان شديدي در سيستم هاي الكتريكي فيوزهاي ظرفيت باال 

 .خودرو اتفاق افتاد، از آتش سوزي جلوگيري كند
ذوب شد، توصيه مي كنيم خودرو را براي معاينه فني فيوز ظرفيت باال درصورتي كه يك 

 .ببريد
در صفح  "ظرفيت بار فيوز "فا به لطفيوزهاي ظرفيت باال براي كسب اطالعات درباره 

 .مراجعه كنيد 38-8
 

 
 
 
 
 
 

  

 !هشدار
 نصب نكردن . هيچ قطعه ديگري نبايد بگذاريدفيوز ظرفيت باال  به جاي  •

ممكن است باعث آتش سوزي در خودرو، خسارت كلي فيوز ظرفيت باال 
 .به وسيله و صدمات جدي يا مرگبار به سرنشينان شود
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 فيوزها
 فيوزمحل بلوك  

براي جلو گيري از وارد شدن خسارت به سيستم الكتريكي به خاطر جريان كم يا زياد،  
 .در هر مدار يك فيوز تعبيه شده است

 .و در قسمت موتور فيوزهايي قرار دارنداتاق سرنشين در 
 )LHDخودروهاي (اتاق سرنشين 

محلي كه در  در پشت درپوش فيوز در جلوي صندلي راننده دراتاق سرنشين فيوزهاي 
 .عكس نشان داده شده قرار دارد

 
 

A: بلوك اصلي فيوز   
B: يك جزء فيوز   

 
 .درپوش فيوز را باز كنيد و بكشيد تا آن را برداريد .1
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كشنده براي آزاد ) وسيله( pullerدر خودروهايي كه روكش كف دارند از دستگاه  .2
 Puller. استفاده كنيد و روكش كف را رو به پايين فشار دهيد) A(كردن دو گيره 

مراجعه  8-43در صفحه  "تعويض فيوز "به . در فيوز در قسمت موتور قرار دارد
 .كنيد

 

 
 
 

روي قطعه تنظيم ) C(را با گيره ) B(روكش فيوز، قالب درپوش فيوز  نصببراي  -3
 .درپوش را فشار دهيد تا در جاي خود محكم شودكنيد و 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 !هشدار
زانوي راننده دارند، وقتي ) ايربگ(در خودروهايي كه كيسه هوا  •

نزنيد يا تصادفا  فيوزها را عوض مي كنيد، مراقب باشيد به مهار ايربگ صدمه
روش هاي نامناسب كار ممكن است ايربگ . با اجسام سخت به آن ضربه نزنيد

را باز يا غير قابل استفاده كند كه در هر دو حالت ممكن است به صدمه جدي 
 .يا مرگ منجر شود
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 )RHDخودروهاي (اتاق سرنشين 
در پشت جعبه داشبورد در محلي كه در تصوير نشان داده شده اتاق سرنشين فيوزها در 
 .قرار دارند

 
A-  فيوز اصليبلوك 
B-  يك جزء فيوز 

 
 .داشبورد را باز كنيد .1
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 .داشبورد را به سمت چپ داشبورد حركت بدهيددر سمت چپ ) A(ميله  .2

 
 

چپ و راست را ) B(در حالي كه به كنار داشبورد فشار وارد مي كنيد، قالب هاي  .3
 .باز كنيد و داشبورد را پايين بياوريد
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 .داشبورد را برداريد و سپس داشبورد را بيرون بياوريد) چفت(پشت  .4

 

 مجموعه موتور
 .موتور فيوز در جايي كه در تصوير نشان داده شده، نصب گرديده استدر مجموعه 

 
 .دكمه را فشار دهيد .1
 .درپوش را برداريد  .2
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و اسامي سيستم هاي برقي محافظت شده توسط فيوزها در داخل در ) گنجايش(ظرفيت 
( و داخل روكش فيوز ) RHDخودروهاي ( ، داخل داشبورد )LHDدر خودروهاي ( فيوز 

 ) داخل مجموعه موتوردر 
 اتاق سرنشين نمودار جاي فيوز در 

 توجه
. فيوزهاي يدكي در زير سرپوش فيوزها در قسمت موتور تعبيه شده اند •

 .هميشه براي تعويض از فيوزي به همان ظرفيت استفاده كنيد
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 ظرفيت ها )برقي(سيستم الكتريكي  نماد شماره
1 

 
 *30A بخاري

 15A ترمز چراغ   2
 10A عقب مه شكن چراغ   3
 30A برف پاك كن هاي شيشه جلو  4

 10A آپشن  5
 20A قفل هاي در  6
 15A سيستم صوتي  7
 7.5A رله واحد كنترل  8
 15A هاي داخل  چراغ   9

 15A فلشر هشدار خطر  10
 15A برف پاك كن شيشه پشت  11
 7.5A )پشت آمپر(صفحه نشنگرها   12
 15A فندك  13
 10A استارتسوئيچ   14
 20A سان روف   15
 10A عقبآينه هاي ديد   16
 10A سيستم انتقال قدرت چهار چرخ  17
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 فيوز ظرفيت باال*: 
 
بستگي به مدل ماشين . نصب نشوندبعضي از فيوزها ممكن است روي ماشين شما  •

 .و مشخصات آن دارد
 .جدول فوق وسايل مربوط به هر فيوز را نشان مي دهد •
 
 

 
 

 شماره نماد )برقي(سيستم الكتريكي ظرفيت ها
7.5A  18  عقبچراغ دنده 
15A 19  سوكت لوازم جانبي 

30A*  20  پنجره هاكنترل برقي 
30A* 21   گرمكن شيشه عقب 
7.5A 22  ه دربگرمكن آين 
15A  منبع تغذيهAC  23 

25(20)A  24  برقيصندلي هاي 
30A 25  گرمكن صندلي 
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 شماره نماد سيستم الكتريكي  ظرفيت ها
15A  1  هاي مه شكن جلو چراغ 

7.5A 2  موتور 
20A 3  اتوماتيك گيربكس 
10A 4  بوق 

7.5A 5  دينام 
20A  6  چراغشوينده 
10A 7  تهويه مطبوع 

 
15A 

 ETVخنك كننده  روغن  فن
 )SSTكالچ دوقلو (

 8 
 

ETV  
20A 9  دزدگير 
15A 10  برف پاك كن 

- -  - 11 
30A 12  در برقي  عقب اتومبيل 
10A  13  روزروشنايي  چراغ 
10A 14  )چپ(نورباال 
10A 15  )راست(نورباال 
20A  نورپايين

 )چپ(باال 
 چراغ زنون

 
16 

 شماره نماد سيستم الكتريكي ظرفيت ها
20A چراغ جلو  چراغ زنون 

 راست -)نور پايين(
 

17 

 
 

10A 

 چراغ جلو  هالوژن
  چپ -)نور پايين(

 
18 
 Bending lamp چراغ زنون 

 
10A 

 )نور پايين(چراغ جلو   هالوژن
 

 
19 

 Bending lamp چراغ زنون

10A گرمكن شلنگ گازهاي بلوباي 
 

20 
  كولراينتر اسپري آب  

10A 21  كوئل 
20A ENG/power   

22 25A ديزل( خط سوخت گرمكن(  
20A ENG/power  

15A*1  سوختپمپ 
 

 
23 

20A*2 
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 غير از خودروهاي بنزين سوز مجهز به توربو شارژر: 1*
 خودروهاي مجهز به توربوشارژر: 2*
 فيوز ظرفيت باال: 3*
بستگي به مدل ماشين و . بعضي از فيوزها ممكن است روي ماشين شما نصب نشوند •

 .مشخصات آن دارد
 .وسايل مربوط به هر فيوز را نشان مي دهد باالجدول  •

هر وقت يكي از . نيست 30Aيا   7.5A،25Aمجموعه فيوزها شامل فيوزهاي يدكي  •
 :اين فيوزها سوخت، با يكي از فيوزهاي زير عوضش كنيد

7.5A :10A فيوز يدكي 
25A :20A فيوز يدكي 
30A :30A فيوز سيستم آمپلي فاير صوتي 

جايگزين استفاده مي كنيد، هر چه سريعتر، آن را با فيوزي با ظرفيت صحيح وقتي از فيوز 
 .عوض كنيد

 
 مشخصات فيوز   

 
 رنگ ظرفيت
7.5A قهوه اي 
10A قرمز 
15A آبي 
20A زرد 
25A سفيد(طبيعي( 
30A فيوز ظرفيت باالنوع (صورتي )/ نوع فيوز(سبز( 
40A سبز 

  

 ظرفيت ها الكتريكيسيستم  نماد شماره
 30A+3 راستارت   24

 40A+3 خيز سوپاپكنترل   25
 - - 

26  ABS 40A+3 
27  ABS 30A+3 
موتور فن كندانسور تهويه   28

 مطبوع
30A+3 

 40A+3 موتور فن رادياتور  29
30  IOD 30A 
 30A آمپلي فاير سيستم صوتي  31
 30A ديزل  32
 10A فيوز يدكي - 33
 15A فيوز يدكي - 34
 20A فيوز يدكي - 35
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 تعويض فيوز 
هميشه مدار الكتريكي مربوط را خاموش كنيد و سوئيچ احتراق قبل از تعويض فيوز،  .1

 .قرار بدهيد "Lock"را در موقعيت 
 .را از داخل مجموعه فيوز در قسمت موتور برداريد) A(فيوز  گيره .2

 

 
 .با توجه به نمودار ظرفيت بار فيوز، فيوز مربوط به شكل را چك كنيد .3
 

 
B .فيوز ايرادي ندارد 
C .فيوز صدمه ديده 

 توجه
اگر هيچ سيستمي كار نمي كند، ولي فيوز مربوط به آن سيستم سالم است، حتما  •

توصيه مي كنيم ماشين تان را براي معاينه . در جاي ديگري از سيستم اشكال وجود دارد
 .فني ببريد
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 .فيوز، فيوز جديدي را در جاي خود تعبيه كنيد گيرهبا استفاده از  .4
 

 
 

 !احتياط
 
بعد از مدت زمان كوتاهي خراب شد،  نصب شدهاگر فيوز تازه  •

توصيه مي كنيم سيستم برقي اتومبيل توسط يك كارشناس بررسي و عيب آن 
 . برطرف شود

هرگز از فيوزي غير از فيوز مشخص شده يا نوع جايگزين از قبيل  •
سيم، زرورق و امثال اينها استفاده نكنيد چون ممكن است سيم كشي ها فوق 

 .لعاده داغ شوند و آتش بگيرندا

 ها المپ تعويض 
جديد را با  المپ قسمت شيشه اي . مطمئن شويد كه خاموش است المپ قبل از تعويض 

بماند و  المپ دست برهنه لمس نكنيد، چون ممكن است چربي دست شما روي شيشه 
بنشيند و  المپ داغ مي شود، بخار شود و آن بخار روي بخش بازتابنده  المپ هنگامي كه 

 .را كدر كند المپ سطح 
 !احتياط

. ها بالفاصله پس از روشن شدن فوق العاده داغ مي شوند المپ  •
را عوض كنيد، اول بگذاريد سرد شود، وگرنه  المپ هنگامي كه مي خواهيد 

  .ممكن است دستتان بسوزد
 توجه
انجام  اگر مطمئن نيستيد مي توانيد اين كار را به شكلي كه خواسته شد •

 .بدهيد، توصيه مي كنيم از يك متخصص كمك بگيريد
يا لنزها را بيرون مي آوريد، به خودرو صدمه  المپ مراقب باشيد هنگامي كه  •

 .نزنيد
در هنگام بارندگي يا بعد از شستن ماشين، گاهي اوقات داخل لنزها پر از بخار مي  •

. ا بخار مي گيرددرست مثل وقتي كه در هواي مرطوب شيشه هاي ماشين ر. شود
. بين مي برد بخار را از المپ مشكلي نيست، وقتي چراغ را روشن مي كنيد، گرماي 

ها را  چراغ ها آب جمع شد، توصيه مي كنيم بدهيد  چراغ در هر حال اگر داخل 
 .  معاينه فني كنند
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 المپ ظرفيت
 .همان وات و رنگ استفاده كنيدي با المپ ي را عوض مي كنيد، ازالمپ هنگامي كه

 بيرون

 
 فوق العاده باال زنونهاي  چراغ غير از خودروهايي با

 W21 راهنما جلو چراغهاي  .1
 W60هاي نور باال چراغ .2
 W51 هاي نور پايين چراغ .3
 W55 1*هاي مه شكنچراغ .4
 W5چراغ كوچك  .5
 W5 2*لچراغهاي راهنماي بغ .6

 زنونهاي  چراغ خودروهاي با
 W21 هاي راهنماي جلو چراغ  .1
 W 55چراغهاي تعقيب كننده مسير فرمان  .2

 W 35 2*پايين/جلو نور باالها  چراغ  .3
 W 55جلو  1*هاي مه شكن چراغ  .4
 W 5چراغهاي كوچك  .5
 W 5 2*راهنماي بغل چراغ  .6
 در صورت تجهيز: 1*
 .ديتعميرگاه مجاز ميتسوبيشي تعويض كن در ها را  المپ :2*

 .ها را نشان مي دهد المپ كدهاي داخل پرانتز نوع
 

 توجه
از تعميرگاه . راهنماي بغلي به تنهايي وجود ندارد چراغ امكان تعويض يا تعمير •

 .مجاز ميتسوبيشي براي اين كار كمك بگيريد
  

 !هشدار
شود، با نمايندگي مجاز زنون تعويض  المپ هنگامي كه الزم است •

 المپ ،مدار انرژي. ميتسوبيشي تماس بگيريد تا اين كار را برايتان انجام بدهند
الكترودها ولتاژ بااليي را ايجاد مي كنند كه ممكن است شوك شديدي را به و 

 .همراه داشته باشد
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 پشت

 
 LHD  :((W21W)  21Wخودروهاي( مه شكن عقب  چراغ  .7
 RHD :((W21W)  21Wخودروهاي (   دنده عقب چراغ 
 ترمز سوم چراغ  .8
 w 5 چراغ پالك خودرو  .9

 21W  (W21W) دنده عقب  چراغ  .10
 21W  (W21W)چراغ مه شكن عقب

 5W (W5W)عقب اتومبيل  كوچك چراغ .11
 21.5W  (W21.5W)و عقب  ترمزهاي  چراغ  .12
 21W  (W21W) چراغ هاي راهنماي عقب  .13

 .را مشخص مي كنند المپ كدهاي داخل پرانتز نوع
 
 
 

 توجه
براي تعمير يا . شوداستفاده مي   LEDاز  المپ به جاي ترمز سومهاي  چراغ  •

 .تعويض توصيه مي كنيم به يك كارشناس مراجعه كنيد
 داخل

 
 
 محفظه بار چراغ  .1
 عقب اتاق چراغ  .2
 خواني چراغ هاي نقشه و جلوي اتاق چراغ  .3
4.  
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 )زنونهاي  چراغ ، غير از خودروهاي داراينور پايين(هاي جلو  چراغ 
عوض مي كنيد، فرمان را به سمت چپ را المپ سمت راست خودروي  هنگامي كه .1

را باز ) B(و پيچ ها ) A(بچرخانيد تا فضاي الزم براي كار ايجاد شود، سپس گيره ها 
 .را بچرخانيد) C(كنيد و روكش 

 

 
 
را  المپ را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد و سپس با گيره، ) D( چراغ .2

 .بيرون بياوريد

 
 جلوي خودرو*: 
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 .را بيرون بياوريد) F( المپ را فشار مي دهيد، ) E(چفت هنگامي كه  .3
 

 
را به شكل معكوس انجام  المپ ، مراحل بيرون آوردن المپ براي نصب  .4

 .دهيد

 
 !احتياط

هالوژن  المپ گاز داخل . هالوژني را با احتياط جابجا كنيد المپ  •
 بنابراين افتادن، ضربه خوردن يا خراش برداشتن يك . فوق العاده فشرده است

 .هالوژني مي تواند سبب از هم پاشيدن آن شود المپ
هالوژن را با دست برهنه، دستكش كثيف و غيره  المپ هرگز يك  •

ها را  چراغ چون دست شما ممكن است باعث شود دفعه بعد كه . نگه نداريد
 .نيد، بشكنندروشن مي ك
و غيره تميز كنيد و بعد از  تينركثيف شده، بايد آن را با الكل،  المپاگر شيشه 

 آن كه كامال خشك شد دوباره سرجايش بگذاريد
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 )دارند زنونهاي  چراغ نورباال، غير از خودروهايي كه (هاي جلو  چراغ  
را برداريد، ) A(سمت راست خودرو را عوض مي كنيد، پيچ  چراغ هنگامي كه  .1

 .مخزن آب را پايين نگه داريد و لوله را به سمت عقب ماشين برگردانيد شيشه شوي

 
 جلوي خودرو*: 

 .را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا حركت كند) B(درپوش  .2

 
 جلوي خودرو*: 
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 .را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا آن را برداريد) C(چراغ  .3

 
 جلوي خودرو*: 

 
 .را بيرون بكشيد) E( چراغ را فشار مي دهيد، ) D( چفتدر اثنايي كه  .4

 
 .، مراحل برداشتن را برعكس انجام بدهيدچراغ براي نصب  .5
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 !احتياط
هالوژني  چراغ گاز داخل . هالوژني را با احتياط جابجا كنيد چراغ  •

فوق العاده فشرده است، بنابراين با افتادن، ضربه خوردن يا خراشيده شدن 
 .ممكن است از هم بپاشد

هالوژني را با دست برهنه يا دستكش كثيف و غيره  چراغ هرگز  •
روشن  چراغ چربي دست شما مي تواند باعث شود دفعه بعد كه . نگه نداريد

 .مي شود، بشكند
ا تميز كنيد و بعد تينر و امثال آنهكثيف است، آن را با الكل،  چراغ اگر شيشه 

 .از اينكه كامال خشك شد سرجايش نصب كنيد
 

 
 
 

 )زنونهاي  چراغ پايين، براي خودروهايي با / نور باال( هاي جلو چراغ 
 .سعي نكنيد حباب هاي آنها را عوض كنيد. هاي جلو را پياده يا تعمير كنيد چراغ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 !هشدار
به . ولتاژ بااليي وجود دارد چراغ ها و پايانه هاي  چراغ در جريان برق و  •

خاطر اجتناب از برق گرفتگي، براي تعويض و تعمير قطعات به تعميرگاه 
 .مجاز ميتسوبيشي مراجعه كنيد
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 براي خودروهايي كه ) (سيستم تنظيم چراغ جلو(  تطبيق يابندههاي  چراغ
 .)دارند زنونهاي  چراغ

شيشه . را برداريد) A(پيچ . سمت راست خودرو را تعويض مي كنيد چراغ هنگامي كه  .1
مخزن آب را به طرف پايين ببريد و سر لوله را به سمت عقب ماشين حركت  شوي

 .بدهيد

 
 جلوي ماشين*: 

 
 .را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد) B(درپوش  .2
 

 
 جلوي ماشين*: 
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 .را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد) C( چراغ  .3
 

 
 جلوي ماشين*: 

 
 .را بيرون بكشيد) E( چراغ دهيد، را فشار مي) D(چفت در حالي كه  .4

 
 .، مراحل بيرون آوردن آن را در جهت عكس انجام بدهيدچراغ براي نصب  .5
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 !احتياط
هالوژني فوق  چراغ گاز داخل . هالوژني را با احتياط جابجا كنيد چراغ  •

العاده فشرده است، بنابراين با افتادن، ضربه خوردن يا خراشيده شدن 
 .ممكن است از هم بپاشد

هالوژني را با دست برهنه يا دستكش كثيف و غيره نگه  چراغ هرگز  •
روشن  چراغ چربي دست شما مي تواند باعث شود دفعه بعد كه . نداريد

 .مي شود، بشكند
تميز كنيد نها و امثال آ نركثيف است، آن را با الكل، تي چراغ اگر شيشه 

 .و بعد از اينكه كامال خشك شد سرجايش نصب كنيد

 

 )زنونهاي  چراغ غير از خودروهاي با ( كوچك چراغ 
سمت راست را عوض مي كنيد، چرخ فرمان  چراغ در خودروهاي ديزلي، هنگامي كه  .1

و پيچ ) A(بعد گيره ها . را به سمت چپ بگردانيد تا فضاي كافي براي كار ايجاد شود
 .را بچرخانيد و در بياوريد) C(را برداريد و روكش ) B(ها

 
جهت عكس حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا آن را را در ) D(سوكت  .2

 .برداريد



 

 

 
608 

 
 جلوي خودرو  *: 

 
 .را از سوكت بيرون بياوريد چراغ  .3

 
 
 .را در جهت عكس انجام دهيد چراغ ، مراحل برداشتن چراغ براي نصب  .4
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 )زنون دارند چراغ براي خودروهايي كه (كوچك  چراغ 
كه داريد كار  كنجيبراي ايجاد فضاي كار كافي، فرمان را در جهت مخالف  .1

 .مي كنيد بچرخانيد
 .را به سمت باال بچرخانيد) C(را برداريد و روكش ) B(و پيچ ها ) A(گيره ها  .2

 

 

 
 
 
 

  



 

 

 
610 

را در جهت عكس حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد و آن را ) D(سوكت  .3
 .برداريد

 

 
 .را از داخل سوكت بيرون بياوريد چراغ  .4
 

 
 .را در جهت عكس انجام بدهيد چراغ ، مراحل برداشتن چراغ براي نصب  .5
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 هاي راهنماي جلو چراغ 
را ) D(و روكش بااليي ) C(را بلند كنيد، سپس لوله ) B(و) A(گيره هاي  .1

 .برداريد
 

 خودروهاي بنزين سوز بدون توربو شارژر

 

 سوز با توربو شارژر خودروهاي بنزين
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 خودروهاي ديزل

 

 
و سوكت را با چرخاندن آن در جهت عكس عقربه هاي  چراغ كل مجموعه  .2

 .ساعت برداريد

 
 

 جلوي خودرو*: 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
613 

 .را بيرون بكشيد چراغ  .3

 
 
 .، مراحل بيرون آوردن آن را در جهت عكس انجام دهيدچراغ براي نصب  .4

 
 ) 1نوع (هاي مه شكن جلو  چراغ 

 .را باز كنيد و روكش را برداريد) A(پيچ  .1

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
614 

 .را بيرون بياوريد چراغ را باز كنيد و مجموعه ) B(پيچ ها  .2

 

 
 توجه
وقتي پيچ ها را باز مي كنيد، مراقب باشيد كه اشتباها پيچ تنظيم كننده نور  •
)C (را حركت ندهيد. 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
615 

مه شكن  چراغ را فشار بدهيد تا اتصال قطع شود و ) D) (رابط(اتصال دهنده  .3
 .را بيرون بياوريد

 
 
 

 
را با چرخاندن در جهت عكس عقربه هاي ساعت بيرون ) E(مجموعه حباب  .4

 .بياوريد
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 !احتياط
هالوژن فوق  چراغ گاز داخل . هالوژن را با احتياط جابه جا كنيد چراغ  •

 العاده فشرده است، بنابراين افتادن، ضربه خوردن يا خراش برداشتن يك 
 .هالوژن ممكن است به تركيدن آن منجر شود چراغ

هالوژن را با دست برهنه، دستكش كثيف يا غيره نگه  چراغ هرگز  •
هاي  چراغ چربي دست شما مي تواند باعث شود دفعه بعد كه . نداريد

هالوژن  چراغ اگر سطح شيشه . شوند، بشكنندمه شكن روشن مي 
تميز كنيد و پس از آن  آنهايا امثال  تينركثيف شد، بايد آن را با الكل 

 .كه كامال خشك شد، دوباره سرجايش نصب كنيد
 

 

 
را در جهت عكس انجام  چراغ ، مراحل برداشتن چراغ براي نصب حباب  .5

 .دهيد
 

 توجه
را با سوراخ بدنه تنظيم ) F(هاي روي روكش  گذاريد، گيرهوقتي روكش را مي •

 .كنيد
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 ) 2نوع (هاي مه شكن جلو  چراغ 
 .را باز كنيد) A(پيچ  .1

 
 

 
 
 .روكش را در جهت فلش نشان داده شده در تصوير بيرون بكشيد .2
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 .را بيرون بياوريد چراغ را باز كنيد ) B(پيچ ها  .3

 
 

 
 توجه
نور را اشتباها ) C(كنيد، مراقب باشيد كه پيچ تنظيم وقتي پيچ ها را باز مي  •

 .حركت ندهيد

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
619 

مه شكن را بيرون  چراغ را فشار بدهيد تا قطع شود و ) D(اتصال دهنده  .4
 .بياوريد

 

 
 

 
در جهت عكس عقربه هاي ساعت، آن را بيرون ) E( چراغ با گرداندن حباب  .5

 .بياوريد
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
620 

 !احتياط
هالوژن  چراغ گاز داخل . هالوژن را با احتياط جابجا كنيد چراغ  •

 بنابراين افتادن، ضربه خوردن يا خراش برداشتن يك . فوق العاده فشرده است
 .هالوژن ممكن است به تركيدن آن منجر شود چراغ
هالوژن را با دست برهنه، دستكش كثيف يا غيره نگه  چراغ هرگز  •

 .نداريد
هاي مه شكن روشن  چراغ باعث شود دفعه بعد كه  چربي دست شما مي تواند

 .مي شوند، بشكنند
 آنهايا امثال  تينرن را با الكل، شه  چراغ هالوژن كثيف شد، بايد آاگر سطح شي

 .تميز كنيد وپس از آن كه كامال خشك شد، دوباره سرجايش نصب كنيد
 

 
 .را در جهت عكس انجام دهيد چراغ ، مراحل برداشتن چراغ براي نصب  .6

 توجه
روي روكش را با سوراخ بدنه ماشين ) F(گذاريد، گيره وقتي كه روكش مي •

 .تنظيم كنيد
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عقب  غ   مجموعه چرا
 هاي عقب راهنما چراغ و راهنماي گردش و  ترمزهاي  چراغ 

 .باز كنيد چراغ را از روي مجموعه ) A(َپيچ هاي  .1

 

 
 .را در جهت عقب بيرون بكشيد و باز كنيد چراغ  .2

 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
622 

سوكت و مجموعه حباب را با چرخاندن آنها در جهت عكس حركت عقربه  .3
 .هاي ساعت برداريد

 
B-  و عقب ترمز چراغ 
C-  راهنماي عقب چراغ 

 
 .را بيرون بكشيد چراغ  .4
 

 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
623 

 .دهيدچراغ را در جهت عكس انجام  ، مراحل برداشتن چراغ براي نصب  .5
 

 توجه
 هاي روي ) برجستگي( را سوار مي كنيد، پين چراغ موقعي كه مجموعه  •

 .را در سوراخ هاي بدنه جا بيندازيد چراغ
 

 
 

 مه شكن عقب چراغ هاي دنده عقب و  چراغ هاي عقب،  چراغ 
 .در صندوق عقب را باز كنيد .1

 .را برداريد) B(را باز كنيد و روكش ) A(ها گيره با يك پيچ گوشتي دوسو 

 
 
 
 
 

  



 

 

 
624 

را با چرخاندن آنها در جهت عكس عقربه هاي  چراغ مجموعه هاي سوكت و .2
 .ساعت برداريد

 
C . عقب چراغ 
D . سمت راننده(مه شكن عقب  چراغ( 
 )سمت سرنشين( دنده عقب چراغ 

 
 .را بيرون بكشيد چراغ  .3

 
 .را برعكس انجام بدهيد، مراحل برداشتن آن چراغ براي نصب  .4
 
 
 
 
 

  



 

 

 
625 

 هاي پالك خودرو چراغ 
سپس . باز كنيد) B( پالك خودرورا از روي صفحه عدسي هاي ) A(پيچ ها  .1

 .را برداريد چراغ و ) C(را برداريد ) اليي(عدسي ها و درزبند 

 

 
 
در جهت خالف عقربه هاي ساعت، آن  چراغ با چرخاندن مجموعه سوكت و  .2

 .را برداريد

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
626 

 .را بيرون بكشيد چراغ  .3
 

 
را به شكل برعكس انجام  چراغ را نصب كنيد و مراحل بيرون آوردن  چراغ  .4

 .بدهيد
 

 
 نقشه خوانيهاي  چراغ جلوي اتاق ماشين  و  چراغ 

نقشه  هاي چراغ هاي جلوي اتاق ماشين و  چراغ را عوض مي كنيد،  چراغ هنگامي كه 
 .قرار دهيد "خاموش "را روي موقعيت   خواني

 را كه روي سر آن پارچه پيچيده ايد در شكاف مجموعه  دوسويك پيچ گوشي  .1
 .وارد كنيد و آرام بلند كنيد و عدسي ها را برداريد چراغ
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 .را بيرون بكشيد چراغ ، )A(را به طرف پايين مي بريد   چفتهنگامي كه  .2
 

 

 
 .را به صورت معكوس انجام بدهيد چراغ ، مراحل برداشتن چراغ براي نصب  .3

 توجه
را با سوراخ روي بدنه ماشين ) B( چفتهنگامي كه عدسي ها را سوار مي كنيد،  •

 .تنظيم كنيد
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 عقب اتاق ماشين چراغ 
عقب اتاق ماشين را در حالت  چراغ را عوض مي كنيد، كليد  چراغ هنگامي كه 

 .قرار دهيد "خاموش"
را در حالي كه پارچه اي را روي نوك آن بسته ايد  )يا دوسو( يك پيچ گوشتي .1

 .وارد كنيد و آرام بلند كنيد و عدسي ها را برداريد چراغ داخل مجموعه شكاف 

 

 
 
 .را بيرون بياوريد چراغ را به طرف پايين مي كشيد، ) A( چفتهنگامي كه  .2
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را به شكل معكوس انجام  چراغ براي نصب چراغ ماشين، مراحل برداشتن  .3
 .دهيد
 توجه
را با سوراخ هاي روي بدنه ) B( چفتهايهنگامي كه عدسي را سوار مي كنيد،  •

 .خودرو تنظيم كنيد

 
 

 
 صندوق عقب چراغ 

هر دو گيره را همانطوري كه نشان داده شده از مركز به طرف بيرون بكشيد  .1
)A ( را بيرون بكشيد چراغ سپس . را برداريد چراغ و. 
 

 
چراغ را به شكل معكوس انجام  را نصب كنيد و مراحل برداشتن  چراغ  .2

 .بدهيد
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 فصل نهم

 مشخصات خودرو
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 برچسب گذاري خودرو
 .شماره شناسايي خودرو در جايي كه در شكل نشان داده شده است مهر زده مي شود

 

 خودرو پالك كد اطالعات
 .پالك كد اطالعات خودرو به صورتي كه در شكل نشان داده شده پرچ مي شود

 
 به غير از خودروهاي مجهز به توربوشارژر -1
 خودروهاي با توربوشارژر -2
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اين پالك كد مدل خودرو، مدل موتور، مدل سيستم انتقال قدرت و كد رنگ بدنه و غيره 
 .دهد را نشان مي

 .تعويضي را سفارش مي دهيد، از اين شماره استفاده كنيدلطفًا زماني كه قطعات 

 
 

 كد مدل خودرو -1
 كد مدل موتور -2
 كد سيستم انتقال قدرت -3
 كد رنگ بدنه -4
 كد داخلي -5
 )آپشن(كد انتخاب  -6
 كد بيروني -7

 )RHDتنها خودروهاي (پالك شماره شناسايي خودرو 
خودرو پرچ شده، شماره شناسايي خودرو بر روي پالكي كه در سمت چپ و جلوي بدنه 

 .اين پالك از بيرون خودرو و از شيشه جلو قابل مشاهده است. شود مهر زده مي

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
633 

 شماره موتور
شماره موتور همانگونه كه در شكل نشان داده شده است، برروي بدنه سيلندر مهر زده 

 .شود مي
 

 1600مدلهاي 

 
 قسمت جلو خودرو*: 

 2000و  1800مدلهاي 

 
 جلو خودروقسمت *: 
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 ابعاد خودرو

 
 

 اينچي 18خودرو با تاير  اينچي 16خودرو با تاير  مورد
 mm 1,530 خط سير جلو 1
 mm 1,760 عرض كل 2
 mm 955 پيش آمدگي جلو 3
 mm 2,635 فاصله محوري 4
 mm 980 عقب پيش آمدگي 5
 mm 4,570 طول كل 6
فاصله از زمين  7

 )بدون بار(
 mm 140 mm 150 بدون سيستم تعليق ارتفاع از زمين

 ---- mm 165 با سيستم تعليق ارتفاع از زمين
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 اينچي 18خودرو با تاير  اينچي 16خودرو با تاير  مورد
 mm 1,480 mm 1,490 زمينبدون سيستم تعليق ارتفاع از  )بدون بار(ارتفاع كل  8

 ----- mm 1,505 با سيستم تعليق ارتفاع از زمين
 mm 1,530 خط سير پشتي 9

 حداقل شعاع دور
 m 5,4 بدنه
 m 5,0 چرخ
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 عملكرد خودرو
 

 2000مدلهاي  1800مدلهاي  1600مدلهاي  مورد
M/T CVT خودروهاي ديزل خودروهاي بنزيني 

M/T CVT 

حداكثر 
 سرعت

Km/h 191 
Km/h*1 190 

Km/h 180 Km/h 202 Km/h 192 
Km/h*1 191 

Km/h*2 193 Km/h 230 

 خودروهاي مربوط به كشورهاي روسيه، قزاقستان و اوكراين: 1*
 پايين CO2با ) AS&G(خودروهاي مجهز به سيستم حركت و توقف خودكار : 2*
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 وزن خودرو
 1600مدلهاي 

 مورد
A/T M/T 

خودرو كشورهاي 
روسيه، قزاقستان و 

 اوكراين

به غير از خودرو 
كشورهاي روسيه، 
 قزاقستان و اوكراين

خودرو كشورهاي روسيه، قزاقستان و 
 اوكراين

به غير از خودرو 
كشورهاي روسيه، 
 INFOM INVITE قزاقستان و اوكراين

kg1,280 kg1,275 kg1,255 kg1,260 kg1,260  بدون كليه
 قسمتهاي اختياري

 وزن خالص خودرو

kg1,298  kg1,318 kg1,255 kg1,278 kg1,292  با كليه قسمتهاي
 اختياري

Kg1,750   و* kg1,830 حداكثر وزن كلي خودرو 
Kg905 حداكثر وزن محور جلو 

Kg915   و* Kg995 پشت 
Kg1,100 حداكثر وزن قابل يدك  با ترمز

 بدون ترمز Kg550 كشيدن
Kg55 حداكثر وزن دماغه تريلر 
Kg80 حداكثر بار سقف 
 ظرفيت سرنشينان نفر 5

 
 در مورد يدك كشيدن تريلر* 

 .مشخصات تريلر توضيحات سازنده را مشخص مي كند: توجه
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 1800مدلهاي 

 خودروهاي بنزيني مورد
INTENSE INFORM INVITE 

CVT M/T M/T CVT M/T 
kg1,350 kg1,320 kg1,305 kg1,330 kg1,300  بدون كليه

 قسمتهاي اختياري
 وزن خالص خودرو

kg1,402 kg1,358 kg1,336 kg1,333 kg1,303  با كليه قسمتهاي
 اختياري

kg1,850  و* kg1,940 kg1,850  و* kg1,930 حداكثر وزن كلي خودرو 
Kg990  حداكثر وزن محور جلو 

Kg930   و* kg1,020 پشت 
kg1,300 kg1,100 حداكثر وزن قابل  با ترمز

 بدون ترمز Kg550 يدك كشيدن
Kg65   Kg55   حداكثر وزن دماغه تريلر 

Kg80 حداكثر بار سقف 
 ظرفيت سرنشينان نفر 5

 
 در مورد يدك كشيدن تريلر* 

 .مشخصات تريلر توضيحات سازنده را مشخص مي كند: توجه
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 1800مدلهاي 

 مورد
 خودروهاي بنزيني

INFORM BASE 

kg1,415 kg1,365 وزن خالص خودرو بدون كليه قسمتهاي اختياري 
kg1,458 kg1,370 با كليه قسمتهاي اختياري 

kg1,940  و* kg2,040 kg1,940 حداكثر وزن كلي خودرو 
Kg1,080 حداكثر وزن محور جلو 

Kg930   و* kg1,030 Kg930 پشت 
kg1,400 --- حداكثر وزن قابل  با ترمز

 بدون ترمز --- Kg550 يدك كشيدن
Kg70  ---   حداكثر وزن دماغه تريلر 

Kg80 حداكثر بار سقف 
 ظرفيت سرنشينان نفر 5

 
 در مورد يدك كشيدن تريلر* 

 
 

 : توجه
 .مشخصات تريلر توضيحات سازنده را مشخص مي كند •
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 مورد 2000مدلهاي 
1* kg1,565   وkg1,550  وزن خالص خودرو اختياريبدون كليه قسمتهاي 
1* kg1,616   وkg1,610 با كليه قسمتهاي اختياري 
2* kg2,125   وkg2,025 حداكثر وزن كلي خودرو 

Kg1,090  حداكثر وزن محور جلو 
2* kg1,080   وkg980 پشت 

Kg1,400 حداكثر وزن قابل  با ترمز
 بدون ترمز Kg550 يدك كشيدن

Kg70  تريلرحداكثر وزن دماغه 
Kg80 حداكثر بار سقف 
 ظرفيت سرنشينان نفر 5

 
 خودروهاي مربوط به كشورهاي روسيه، قزاقستان و اوكراين: 1*
 در مورد يدك كشيدن تريلر: 2*

 .مشخصات تريلر توضيحات سازنده را مشخص مي كند: توجه
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 مشخصات موتور

 خودروهاي مربوط به كشورهاي روسيه، قزاقستان و اوكراين: 1*
 خودروهاي مربوط به كشورهاي بلژيك و نروژ: 2*
 پايين CO2با ) AS&G(خودروهاي مجهز به سيستم حركت و توقف خودكار : 3*

 1600مدل  مورد

 1800مدل 
 خودروهاي بنزيني

خودرو كشورهاي به غير از  خودروهاي ديزل
 روسيه، قزاقستان و اوكراين

خودرو كشورهاي روسيه، 
 قزاقستان و اوكراين

 4A92 4J10 4B10 4N13 مدل موتور
 سيلندر خطي 4 سيلندر خطي 4 سيلندر خطي 4 سيلندر خطي 4 تعداد سيلندرها

 cc 1,590 cc 1,798 cc 1,798 cc 1,798 حجم مفيد موتور
 mm 75,0 mm 86,0 mm 86,0 mm 83,0 قطر داخلي سيلندر

 mm 90,0 mm 77,4 mm 77,4 mm 83,1 كورس
 دوسره دوسره تك سره دوسره ميل بادامك

 پاشش مستقيم الكترونيكي پاشش الكترونيكي پاشش الكترونيكي پاشش الكترونيكي آماده سازي تركيب سوخت

 حداكثر خروجي
)EEC خالص( 

rpm 6,000 kW/ 86 
rpm 6,000 kW/ 103 rpm 6,000 kW/ 103 rpm*3 

3,500 kW/ 85 rpm*1 6,100 kW/ 86 
rpm*2 6,000 kW/ 85 

 حداكثر گشتاور
)EEC خالص( 

rpm 4,000 N.m 154 rpm 4,200 N.m 176 rpm 4,200 N.m 178 
rpm 1,750 N.m 300 

 rpm*3 2,750تا 
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 2000مدل  مورد

 4B11 مدل موتور
 سيلندر خطي 4 تعداد سيلندرها

 cc 1,998 حجم مفيد موتور
 mm 86,0 قطر داخلي سيلندر

 mm 86,0 كورس
 دوسره ميل بادامك

 پاشش الكترونيكي آماده سازي تركيب سوخت
 حداكثر خروجي

)EEC خالص( 
rpm 6,000 kW/ 177 

 حداكثر گشتاور
)EEC خالص( 

rpm  2,500  4,750تا N.m 343 

 
  



 

 

 
643 

 سيستم الكتريكي
 160مدل 

 تجهيزات اختياري:  *
 

 : توجه
 .هنگام تعويض باتري با نمايندگي مجاز تماس بگيريد) AS&G(براي خودروهاي مجهز به سيستم حركت و توقف خودكار  •

 
 

  

 مورد

خودروهاي مجهز  )AS&G(به غير از خودروهاي مجهز به سيستم حركت و توقف خودكار 
به سيستم حركت 
و توقف خودكار 

)AS&G( 

M/T A/T 
غير از خودرو به 

كشورهاي روسيه، 
 قزاقستان و اوكراين

خودرو كشورهاي 
روسيه، قزاقستان و 

 اوكراين

به غير از خودرو 
كشورهاي روسيه، 
 قزاقستان و اوكراين

خودرو كشورهاي 
روسيه، قزاقستان و 

 اوكراين
 V 12 ولتاژ

 باتري
 , 75D23L 55D23L نوع

75D23L* 75D23L Q-85 

 5HR( AH 52(ظرفيت 
AH 48 
AH* 52 

AH 52 AH 52 

 A 95 A 85 A 85 A 95 ظرفيت آلترناتور
 NGK DIFR5A11 LZFR5I-11 DIFR5A11 LZFR5I-11 DIFR5A11 نوع شمع
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  1800مدل 

 
 : توجه

 .هنگام تعويض باتري با نمايندگي مجاز تماس بگيريد) AS&G(براي خودروهاي مجهز به سيستم حركت و توقف خودكار  •
  

 مورد

 خودروهاي ديزل خودروهاي بنزيني
به غير از خودرو كشورهاي روسيه، 

 قزاقستان و اوكراين
خودرو كشورهاي 

روسيه، قزاقستان و 
 اوكراين

به غير از 
خودروهاي مجهز 
به سيستم حركت 
و توقف خودكار 

)AS&G( 

خودروهاي مجهز 
به سيستم حركت 
و توقف خودكار 

)AS&G( 

از به غير 
خودروهاي مجهز 
به سيستم حركت 
و توقف خودكار 

)AS&G( 

خودروهاي مجهز 
به سيستم حركت 
و توقف خودكار 

)AS&G( 

 V 12 ولتاژ

 باتري
 75D23L Q-85 75D23L 95D31L T-105 نوع
 5HR( AH 52 AH 55 AH 52 AH 64 AH 73(ظرفيت 

 A 130 A 105 A 130 ظرفيت آلترناتور

 - NGK DILKR6D11G FR6EI نوع شمع
DENSO - K20PSR-B8 - 
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  2000مدل 

 
 تجهيزات اختياري:  *
 
 
 
 
 
 
 

  

 اوكراينخودرو كشورهاي روسيه، قزاقستان و  به غير از خودرو كشورهاي روسيه، قزاقستان و اوكراين مورد
 V 12 ولتاژ

 باتري
 JIS( 55D23L 75D23L* 75D23L(نوع 

 5HR( AH 48 AH* 52 AH 52(ظرفيت 
 A 130 ظرفيت آلترناتور

 NGK DILKR6D11G نوع شمع
DENSO - 
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 تايرها و چرخها
 

 205/60R16 92H 215/45R18 89W, P215/45R18 89V تاير

 چرخ
 16x6 1/2J, 16x6 1/2JJ 18x7J, 18x7JJ اندازه
 mm 46 افست

 
 :توجه

 . براي جزئيات تركيب مورد استفاده در خودرويتان با نمايندگي مجاز تماس بگيريد •
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 مصرف سوخت
 بنزيني خودروهاي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )AS&G(خودروهاي مجهز به سيستم حركت و توقف خودكار : 1*
 خودروهاي مربوط به كشورهاي روسيه، قزاقستان و اوكراين: 2*

  

 مدل
 شرايط خارج از شهر شرايط شهري تركيبي

CO2 
(gr/km) 

 مصرف سوخت
)km 100 L/ ( 

CO2 
(gr/km) 

 سوختمصرف 
)km 100 L/ ( 

CO2 
(gr/km) 

 مصرف سوخت
)km 100 L/ ( 

مدل 
1600 

INVITE 
M/T 143 6,1 184 7,8 119 5,0 
A/T 167 7,1 216 9,1 138 5,8 

INFORM 
M/T 

و 132
و  1*128

143*2 

و  1*5,5و  5,7
6,1*2 

و  171
و  1*160

184*2 

و  1*7و  7,4
7,4*2 

 1*109و  110
 2*5و  1*4,7و  4,7 2*119و 

A/T 162 7,0 211 9,2 134 5,7 

مدل 
1800 

INVITE 
M/T 178 7,5 240 10,1 142 6,0 
CVT 185 7,8 225 10,8 145 6,1 

INFORM 
M/T 144 6,2 188 8,1 118 5,1 
CVT 150 6,5 195 8,4 124 5,3 

INTENSE 
M/T 150 6,5 188 8,1 127 5,5 
CVT 154 6,6 200 8,6 127 5,5 
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 :توجه
 .مقاديري كه در باال بدان اشاره شده است براي خودروي به كار مي رود كه تجهيزات اختياري براي آن به كار نرفته باشد •
بعالوه ممكن است روي خودرو . بر مصرف خودرو نيستند و تفاوتهاي اجتناب ناپذيري بين خودروهاي مختلف با يك مدل خاص وجود دارد نتايج داده شده تضميني •

اردهاي همچنين سبك رانندگي راننده و جاده و شرايط ترافيكي و همچنين محدوده اي كه خودرو در آن رانده مي شود و همينطور استاند. اصالحاتي صورت گرفته باشد
 .نگهداري بر مصرف سوخت آن تاثير مي گذارد

 
 
 
 

 
 خودروهاي مربوط به كشورهاي روسيه، قزاقستان و اوكراين: *

 :توجه
 .مقاديري كه در باال بدان اشاره شده است براي خودروي به كار مي رود كه تجهيزات اختياري براي آن به كار نرفته باشد •
بعالوه ممكن است روي خودرو . بين خودروهاي مختلف با يك مدل خاص وجود داردنتايج داده شده تضميني بر مصرف خودرو نيستند و تفاوتهاي اجتناب ناپذيري  •

همچنين سبك رانندگي راننده و جاده و شرايط ترافيكي و همچنين محدوده اي كه خودرو در آن رانده مي شود و همينطور استانداردهاي . اصالحاتي صورت گرفته باشد
 .نگهداري بر مصرف سوخت آن تاثير مي گذارد

 
 

  

 مدل
 شرايط خارج از شهر شرايط شهري تركيبي

CO2 
(gr/km) 

 مصرف سوخت
)km 100 L/ ( 

CO2 
(gr/km) 

 مصرف سوخت
)km 100 L/ ( 

CO2 
(gr/km) 

 مصرف سوخت
)km 100 L/ ( 

 *7,4و  7,6 176 *13,3و  13,6 317 *9,6و  SST 228 9,8كالچ دوقلو  2000مدل 
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 خودرو هاي ديزل

 
 :توجه
 .مقاديري كه در باال بدان اشاره شده است براي خودروي به كار مي رود كه تجهيزات اختياري براي آن به كار نرفته باشد •
بعالوه ممكن است روي خودرو . دارد نتايج داده شده تضميني بر مصرف خودرو نيستند و تفاوتهاي اجتناب ناپذيري بين خودروهاي مختلف با يك مدل خاص وجود •

همچنين سبك رانندگي راننده و جاده و شرايط ترافيكي و همچنين محدوده اي كه خودرو در آن رانده مي شود و همينطور استانداردهاي . اصالحاتي صورت گرفته باشد
 .نگهداري بر مصرف سوخت آن تاثير مي گذارد

 
 
 
 

  

 مدل
 شرايط خارج از شهر شرايط شهري تركيبي

CO2 
(gr/km) 

 مصرف سوخت
)km 100 L/ ( 

CO2 
(gr/km) 

 مصرف سوخت
)km 100 L/ ( 

CO2 
(gr/km) 

 مصرف سوخت
)km 100 L/ ( 

BASE, INFORM  
(205/60R16 با تايرهاي   ) 116 4,4 141 5,4 102 3,9 

INFORM  
(215/45R18  تايرهايبا ) 129 4,8 154 5,9 114 4,3 
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 گنجايش دوباره پر كردن
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 روانكار مقدار مورد شماره
 MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF به مقدار الزم )خودروهاي مجهز به فرمان هيدروليك(روغن فرمان  1

2 
خنك كننده 

 موتور

خودروهاي بنزيني 
ليتر  0,65شامل (

 )در مخزن ذخيره

 ليتر 6,0 1600مدل 

MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER 
LONG LIFE COOLANT PREMIUM 

 *يا معادل آن 

 ليتر 7,0 2000و  1800مدلهاي 

 خودروهاي ديزل
 )ليتر در مخزن ذخيره 0,65شامل (

 ليتر 7,5

3 
 DOT4يا  DOT3روغن ترمز  به مقدار الزم روغن ترمز
 DOT4يا  DOT3روغن ترمز  به مقدار الزم روغن كالچ

 
 .خنك كننده اي كه فاقد سيليكات، آمين، نيترات و بورات به همراه تكنولوژي اسيد آلي هيبريد با عمر باال  باشداتيلن گليكول كيفيت باالي مشابه بر پايه : *
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 روانكار مقدار مورد شماره

4 
روغن 
 موتور

خودروهاي 
 بنزيني

مدل 
1600 

 ليتر 4 مخزن روغن

 مراجعه كنيد 8 – 6 هبه صفح

 ليتر 0,2 فيلتر روغن
مدل 
1800 

 ليتر 4 روغن مخزن
 ليتر 0,3 فيلتر روغن

مدل 
2000 

خودروهاي 
داراي 

 توربوشارژ

 ليتر 4,8 مخزن روغن
 ليتر 0,3 فيلتر روغن
 ليتر 0,2 *روغن كولر 

خودروهاي 
 ديزل

 ليتر 5,0 مخزن روغن
 ليتر 0,3 فيلتر روغن

 سيال شوينده 5
 ليتر 4,0 بدون شوينده المپ جلو

---- 
 ليتر 5,0 با شوينده المپ جلو

6 
 MITSUBISHI MOTORS ليتر 7,7 )1600خودروهاي مدل (روغن سيستم انتقال اتوماتيك 

GENUINE ATF SP III 

 MITSUBISHI MOTORS ليتر 7,1 )1800خودروهاي مدل ( CVTروغن 
GENUINE CVTF-J4 

 در صورت تجهيز: *
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 روانكار مقدار مورد شماره

7 
روغن سيستم 
انتقال قدرت 

 دستي

 خودروهاي بنزيني
 MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW ليتر 2,0 1600مدل 

MULTIGEAR OIL API 
 GL-3, SAE 75W-80  با كالس

 ليتر 2,5 1800مدل 
 ليتر 2,2 خودروهاي ديزل

 SSTروغن كالچ دوقلوي  8
 ليتر  7,6

ليتر در  0,5شامل (
 )خنك كنندهروغن 

MITSUBISHI MOTORS GENUINE SSTF-I 

 روغن دنده ليتر 0,8 روغن انتقال 9
MITSUBISHI MOTORS GENUINE LSD 

 روغن دنده ليتر 0,55 روغن ديفرانسيل عقب 10
MITSUBISHI MOTORS GENUINE LSD 

 AWCروغن كنترل  11
شامل (ليتر  0,9

 )پايپينگ هيدروليك
MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF SP 

III 
 HFC-134a گرم 520 – 480 )سيستم تهويه(مبرد  12
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 سرویس های دوره ای     

های ذكر شده در این اطالعيه حداقل ملزوماتي است كه باید توسط مشتری های خودرو ضروری ميباشد. سرویسباتوجه به اینکه تعمير و نگهداری مناسب برای افزایش ایمني و كاهش هزینه توضیح:

ح و جلوگيری از ایجاد آسيب به خودروها، شرایط گارانتي خودرو منطبق با موارد مندرج در های مجاز شركت آرین موتور پویا روی خودرو صورت گيرد تا ضمن انجام نگهداری صحيدر یکي از عامليت

 كارت گارانتي، برقرار باشد.

های نچه در جداول سرویسباید در دفعات بيشتری نسبت به آ  "1جدول شماره "های اشاره شده در در صورتي كه خودرو در شرایط زیر مورد استفاده قرار گيرد، سرویسرانندگي در شرایط سخت:  

 در نظر گرفته شده است، صورت بپذیرد. ایدوره

 شرایط سخت:

 شودآلود یا مناطقي كه خودرو در هوای حاوی ذرات نمك رانده مي رانندگي در مناطق غبار -

 انداز ، آب گرفته یا كوهستانيهای پر دسترانندگي در جاده -

 ي مکرر و یا بکسل كردنناگهان رانندگي در مناطق سردسير، ترمزگيری -

 ایهای كوتاه در هوای سرد و یا استفاده به عنوان تاكسي یا خودروی كرایههای طوالني، رانندگي در مسافترانندگي با دور آرام موتور در مسافت -

 یا باالتر كيلومتر بر ساعت 125كاربرد خودرو در سرعت  %05كاربرد خودرو در ترافيك شهری 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.  

 

 



 سرویس های دوره ای     

  های ادواری:سرویسجدول 

 

  مراجعه فرمائید. 0دار به جدول شماره ستارههای انجام سرویس، جهت سخت در صورت استفاده از خودرو در شرایط رانندگي *

.)هر كدام كه زودتر فرا برسد( در نظر گرفته شده است ماه 4كيلومتر یا  0555ای، هر های دورهفواصل زماني مراجعه جهت سرویس  توجه:
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بازدید وضعیت باتری

 و سطح آب اسید
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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 رانندگيدر صورت استفاده از خودرو در شرایط  *

  .)هر كدام كه زودتر فرا برسد( در نظر گرفته شده است ماه 4كيلومتر یا  0555ای، هر های دورهفواصل زماني مراجعه جهت سرویس  توجه:
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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



 سرویس های دوره ای     

  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  0555ای، هر های 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

IIIIIIIIIIبازدید لوله های ترمز و سوخت
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ادواری:های جدول 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  0555ای، هر های 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
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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

 رانندگيبه دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط  R دیفرانسيل عقب روغن

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي I های ترمز دیسکي جلو و عقب و دیسك هالنت

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي I هاهای سيستم تعليق و گردگير پلوسطبق سيبك
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	اطلاعات دور ریزی باطریهای مصرف شده
	سیستم حرکت و توقف خودکار (AS&G)

	نمای کلی خودرو
	کنترل و ابزار دقیق (محدودهی راننده)
	پنل مرکزی
	فضای داخل
	محفظهی صندوق عقب
	محفظهی صندوق عقب (به استثنای خودروهای دارای چرخ زاپاس)
	بیرون خودرو (جلو)
	بیرون خودرو (عقب)

	قفل كردن و باز كردن قفل
	سوئیچها
	ایموبیلایزر الکترونیک (سیستم استارت ضد سرقت)
	سیستم ورود بدون سوئیچ
	سیستم عملکرد بدون سوئیچ
	دربها
	قفل مرکزی درب
	دربهای عقب «قفل کودک»
	درب صندوق عقب
	سیستم هشدار امنیتی
	کنترل شیشهی برقی
	دریچه سقفی
	صندلی
	تنظیم صندلی
	صندلی جلو
	تنظیم ارتفاع صندلی (فقط سمت راننده)
	صندلیهای دارای گرمکن
	صندلی عقب
	محافظ سر
	کمربند ها
	سیستم پیش کشنده و سيستم كاهنده نیروی وارده
	محافظ کودک
	بازدید از کمربند ایمنی
	سیستم مهارکننده ی کمکی (SRS) کیسه هوا

	نمایشگرها و کلیدهای کنترلی
	صفحه نمایشگر
	صفحه نمایشگر چند منظوره
	چراغ هشدار، چراغ نشانگر و لیست نمایشگر صفحه اعلان
	چراغهای نشانگر
	چراغهاي هشدار
	نمایشگر صفحه اعلان
	کلید ترکیبی نوربالا و چراغهای بزرگ جلو
	تنظیم سطح چراغهای بزرگ جلو
	دستهی چراغ راهنما
	سیستم روشنایی سازگار جلو (AFS)
	كليد فلاشر هشدار خطر
	كليد چراغ مه شکن جلو
	كليد برف پاک کن و شیشه شوی
	كليد شیشه شوی چراغ جلو
	كليد بخار گير شیشه عقب
	كليد بوق

	روشن کردن و رانندگی
	رانندگی مقرون به صرفه
	رانندگی و مصرف دارو
	تکنیکهای رانندگی بي خطر
	توصیه های رانندگی در مدت آب بندی
	ترمز دستی
	پارک کردن
	تنظیم ارتفاع فرمان
	آینهی دید عقب داخلی
	تنظيم آینه های بیرونی
	سوئیچ استارت
	قفل فرمان
	روشن و خاموش کردن موتور
	فیلتر ذرات دیزل (DPF)
	توربوشارژر
	سیستم حرکت و توقف خودکار (AS&G)
	جعبه دندهی دستی
	جعبه دنده اسپورت INVECS-III  مود  CVT 6 دنده
	کلاچ دوقلوی SST (جعبه دندهی اسپورت)
	ACD (سیستم دیفرانسیلی مرکزی فعال)
	4 چرخ محرکه دائمی
	نکاتی در مورد رانندگی با خودروهای با 4 چرخ محرکه
	دیفرانسیل لغزش محدود (LSD)
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	گوش دادن به به DAB
	گوش دادن به پیام های ترافیکی
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	در صورت خرابی خودرو
	استارت اضطراری
	جعبه ابزار، جک و تعمیر تایر
	یدک کشیدن
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