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 راهنمای سریع

 قفل و باز کردن درب ها و درب محفظه بار 

 سیستم ورود بدون سوییچ

دکمه روی ریموت را فشار دهید تا درب ها قفل یا باز 

متری دور خودرو کار می  4شوند. ریموت در شعاع 

 کند.

 
 دکمه قفل .1

 دکمه باز کردن قفل .2

 چراغ نشانگر .3

 کلید درب الکتریکی محفظه بار .4

مراجعه کنید. در خودروی مجهز به درب  3-3به صفحه 

الکتریکی محفظه بار پس از باز کردن قفل می توانید با 

-3درب را به طور خودکار باز کنید. به صفحه  4دکمه 

 مراجعه کنید. 22

 سیستم عملکرد بدون کلید.

ین سیستم را همراه داشته و در محدوده اگر ریموت ا

عملکرد سیستم باشید می توانید با فشردن دکمه روی 

یا دکمه دستگیره درب محفظه  Aدستگیره درب راننده 

)برای قفل کردن( و دکمه باز کردن درب محفظه  Bبار 

)باز کردن قفل( درب ها را قفل و باز کنید.  Cبار 

 سانت از درب ها است. 70محدوده این عملکرد 

 
 مراجعه کنید. 8-3به صفحه 
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 اطراف صندلی راننده

 
 

 مجموعه چراغ های جلو .1

 سوییچ را بچرخانید تا چراغ ها روشن شوند. 

 
OFF همه چراغ ها 

AUTO  در حالتی که وضعیت سوییچ استارتON 

است چراغ های جلو، کوچک، عقب، پالک و 

داشبورد به تناسب نور محیط بطور خودکار 

روشن و خاموش می شوند. همه چراغ ها در 

قرار  OFFحالیکه سوییچ استارت در وضعیت 

 گیرد خاموش می شوند.

چراغ کوچک، عقب، پالک و پنل جلو  

 داشبورد روشن

 چراغ جلو و سایر چراغ ها روشن 

 مراجعه کنید. 53-5ه به صفح

 . دسته راهنما1

 چراغ های راهنما را فعال می کند.

 
 . راهنمای پیچیدن1

 . راهنمای تغییر الین2

 مراجعه کنید. 59-5به صفحه 

 . ارتفاع فرمان و تنظیم آن2

.اهرم را در حالیکه فرمان را باال نگه داشته اید آزاد 1

 کنید.

 کنید.. فرمان را در محل دلخواه تنظیم 2
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 .فرمان را با باال کشیدن کامل اهرم محکم کنید.3

 
A قفل شده 

B آزاد شده 

 مراجعه کنید. 7-6به صفحه 

 . سوییچ استارت موتور3

 برای خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون کلید

در صورت همراه داشتن ریموت میتوانید استارت بزنید. 

( یا کالچ )دنده CVTاگر بدون فشردن پدال ترمز )

دستی( دکمه استارت را بفشارید میتوانید وضعیت 

و  OFF ،ACC ،ONسوییچ استارت را بین حالت های 

OFF .تغییر دهید 

 

 
OFF چراغ نشانگر :A .خاموش می شود 

ACC.چراغ به رنگ نارنجی روشن می شود : 

ON .چراغ به رنگ سبز روشن می شود : 

 مراجعه کنید. 12 -6به صفحه 

 . کلید برف پاک کن و شوینده4

 
MIST رطوبت زدایی، برف پاک کن یک بار فعال می :

 شود. 

OFFخاموش : 

INT)متناوب )حساس به سرعت : 

LOآرام : 

HIسریع : 

اگر اهرم را به سمت خود بکشید مایع شوینده شیشه 

 پاشیده می شود. 

 مراجعه کنید. 62-5به صفحه 
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 تریکی. آینه های جانبی کنترل الک5

 تنظیم:

 
Lتنظیم آینه چپ : 

Rتنظیم آینه راست : 

 . چپ4. راست، 3. پایین، 2.باال، 1

 . کلید بستن آینه ها5

 مراجعه کنید 8-6به صفحه 

 . پنجره برقی6

با پایین فشردن کلید پنجره باز و با باال کشیدنش 

 پنجره بسته می شود. 

 

 
 . پنجره راننده1

 . پنجره سرنشین جلو2

 پنجره عقب چپ. 3

 . پنجره عقب راست4

 . سوییچ قفل کردن پنجره ها:5

با فشردن این دکمه کلید پنجره های روی درب 

سرنشینان کار نمی کند. برای غیر فعال کردن دوباره 

 مراجعه کنید. 36-3بفشارید. به صفحه 

 . اهرم باز کردن درب باک7

 در بباک در قسمت عقب و چپ خودرو واقع است. 

 

 
 مراجعه کنید. 3-2به صفحه 

* و INVECS II 6A/Tانتقال قدرت اتوماتیک 

INVECS III 6CVT* 

 عملکرد دسته دنده

سیستم انتقال قدرت بطور خودکار نسبت دنده بهینه را 

بر اساس سرعت خودرو و موقعیت پدال گاز انتخاب می 

 کند. 
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همراه با فشردن پدال ترمز اهرم را در این مسیر  

 هدایت کنید.

 اهرم را در این مسیر هدایت کنید. 

 

 وضعیت اهرم دنده

P پارک 

این وضعیت گیربکس را قفل کرده و از حرکت 

جلوگیری می کند. موتور در این موقعیت می تواند 

 استارت کند. 

R دنده عقب 

 جهت حرکت رو به عقب.

N خالص 

 گیربکس خالص می شود.

D راندن 

 راندن معمولی

Ds  دنده سبک و رانندگی اسپرت 

L سنگین 

باال رفتن از شیب تند و ترمز موتور در سرعت پایین 

 حین پایین آمدن از شیب.

 مراجعه کنید. 38-و  6 31-6به صفحه 

 نمایش اطالعات چندگانه

قبل از هرگنه عملیاتی خودرو را در محل ایمن متوقف 

میشود: کنید. این اطالعات در این صفحه نمایش داده 

 کیلومتر شمار، مسافت سنج، مصرف متوسط و ... .
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 7-5صفحه نمایش این عالمت: . 1

 5-5. صفحه اطالعات: 2

 interrupt :5-6. صفحه نمایش 3

 9-5. مسافت سنج: 4

 23-5. اخطار جاده یخ زده: 5

 29-6. نمایش تعویض دنده*: 6

 40-6و  33-6. نمایش موقعیت اهرم انتخاب دنده*: 7

 25-5و  10-5. یادآوری سرویس: 8

 21-5. نمایش اطالعات: 9

 8-5. نمایش سوخت باقیمانده: 10

 مراجعه کنید.  20-5و  3-5به صفحات 

 *4WDسیستم کنترل الکترونیکی 

چرخ محرک است که اجازه می دهد  4این سیستم 

مدل محرکه ی خودرو توسط یک سوییچ بنا  3یکی از 

 ود.انتخاب شبه نیاز رانندگی 

مدل 

 راندن
 عملکرد

4WD 
ECO 

این مدل جهت راندن مقرون به صرفه 

است. در این مدل خودرو عموما بوصرت 

2WD  رانده می شود و در صورت لغزش

 فعال می شود. 4WDیک چرخ 

4WD 
AUTO 

این مدل مناسب کنترل اتوماتیک توزیع 

چرخ بنا به نیاز  4گشتاور رانش در هر 

 رانندگی است.

 

 

مدل 

 راندن
 عملکرد

4WD 
LOCK 

این مدل مناسب رانندگی در سطوح لغزنده 

مانند جاده های یخ زده و ماسه ای است. 

بخش زیادی از گشتاور رانش به چرخ های 

عقب منتقل شده و خودرو به راحتی از 

و رانندگی شرایط لغزش خارج می شود 

 قدرتمند میسر می گردد.

 سوییچ انتخاب مدل رانش

باشد با فشردن  ONاگر سوییچ استارت در موقعیت 

 سوییچ تغییر مدل رانش میتوان آن را تغییر داد.

 
 *4WDسیستم کنترل الکترونیکی ، 45-6به صفحه 

 مراجعه کنید.
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: اطالعات کلی2فصل   

 2 ....................................................................... سوخت انتخاب

 3 .............................................................. نیبنز باک کردن پر

 4 ........................................... یجانب لوازم یانداز راه و نصب

 5 .......................................................................... یاصل قطعات

 5 ............................ شده استفاده موتور روغن دفع و یمنیا

 6 ................................................ شده استفاده یهایباطر دفع
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 انتخاب سوخت

- های توصیهسوخت

 شده

 خودروهای بنزینی
بنزین بدون سرب با اکتان شماره   

(EN228) 

: اکتان 2400و  2000های مدل    

 یا باالتر 95

 یا باالتر 90: اکتان  2000مدل     

 خودروهای دیزلی

 (590ENعدد ستان )

 یا باالتر 51    

 
 احتیاط

 دار های سربدر خودروهای بنزینی، استفاده از سوخت

صدمات جدی به موتور و مبدل کاتالیزوری وارد  تواندمی

 ها استفاده ننمائید.آورد. از این سوخت

 توجه

  خودروهای بنزینی دارای سیستم کنترل لرزش موتور هستند

که در صورتی که در سفر یا مواقع دیگر، بنزین بدون سرب با 

یا باالتر موجود نبود، بتوانند از بنزین بدون سرب با  95اکتان 

استفاده کنند. در چنین شرایطی، نیاز به تنطیمات  90اکتان 

باشد. در صورت استفاده از بنزین بدون خاص برای موتور نمی

 آید.، عملکرد موتور پائین می90سرب با اکتان 

 های کم های کوتاه با سرعتهای مکرر در مسافترانندگی

رسانی تواند منجر به ایجاد رسوبات در سیستم سوختمی

گیری موتور شود. اگر چنین مشکلی پیش آمد، در سوخت

استفاده نمائید.  شوینده  هایافزودنیبعدی همراه بنزین از 

شود و باعث برطرف شدن رسوبات سوخت می هاافزودنی

گرداند. اطمینان حاصل موتور را به وضعیت عادی خود برمی

ی سیستم سوخت میتسوبیشی اصل کنید که از تمیزکننده

تواند نامناسب میی هاافزودنینمائید. استفاده از اده میاستف

باعث بروز مشکل در عملکرد موتور شود. برای اطالعات 

بیشتر، لطفاً با یک مرکز مجاز میتسوبیشی موتورز تماس 

 بگیرید.

  سوخت کیفیت پائین ممکن است باعث ایجاد مشکالتی مانند

یر در سخت روشن شدن، سر و صدای موتور، و ایجاد تاخ

عملکرد سیستم شود. اگر با چنین مواردی برخورد کردید از 

 انواع دیگر بنزین استفاده کنید.

زند، در اسرع وقت اگر چراغ هشدار بازرسی موتور چشمک می

خودروی خود را به یک مرکز مجاز میتسوبیشی موتورز 

 برسانید.
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 پر کردن باک بنزین

  
 اخطار

  های پمپ با سوخت، مقررات ایمنی گاراژها و ایستگاههنگام کار

 سوخت را رعایت کنید.

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

گیری، دچار سوختگی و یا صدمات جدی شوید. در زمان سوخت

موتور را خاموش کنید و از هر گونه شعله، جرقه و دود دوری کنید. 

 باز بیرون ساختمان با سوخت کار کنید.همیشه در فضای 

 ی ساکن بدن خود را با قبل از باز کردن درپوش باک، الکتریسیته

تماس با یک بخش فلزی خودروی خود یا پمپ سوخت تخلیه کنید. 

تواند جرقه تولید کند و باعث الکتریسیته ساکن روی بدنتان می

 اشتعال بخار سوخت شود.

 از باز کردن در باک بنزین، برداشتن گیری )اعم کلیه مراحل سوخت

درپوش باک و غیره( را شخصاً انجام دهید. اجازه ندهید فرد دیگری 

ی کمک دهید به باک بنزین نزدیک شود. اگر به شخص دیگری اجازه

و بدن آن شخص دارای الکتریسته ساکن باشد، بخار سوخت ممکن 

 است مشتعل شود.

 ور نشوید. اگر فاصله گرفتید و کار تا اتمام مراحل کار از باک بنزین د

دیگری انجام دادید )مثالً نشستن روی صندلی خودرو(، در این 

 ی ساکن جدید جذب کنید.صورت ممکن است الکتریسته

  اگر درپوش باک نیاز به تعویض داشت، حتماً از قطعات میتسوبیشی

 موتورز اصل استفاده نمائید.

 ظرفیت باک سوخت

 لیتر 63(: 2WD) های دو چرخ محرکمدل

 لیتر 60(: 4WDهای چهار چرخ محرک )مدل

 گیری سوخت

 گیری موتور را خاموش کنید.قبل از سوخت .1

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

اش که در کنار صندلی راننده در باک بنزین را با اهرم باز کننده

 کنید. است، باز

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

در باک بنزین را با چرخاندن درپوش به آهستگی در جهت 

 های ساعت باز کنید. خالف عقربه

 
 

 باز کردن -1

 بستن -2

هنگام پر کردن باک، بند درپوش باک را از قالب درون در  .4

 باک بنزین آویزان کنید.

 
 

 

 

 

 احتیاط 

 از آن جائی که ممکن است سیستم سوخت تحت فشار 

باشد، درپوش باک را به آهستگی باز کنید. این کار باعث 

شود. اگر کاهش فشار یا خالء احتمالی موجود در باک می

هنگام باز کردن درپوش باک صدای سوت شنیدید، تا تمام 

شدن صدا صبر کنید. در غیر این صورت ممکن است 

سوخت به بیرون پاشیده و موجب صدمه زدن به شما یا 

 د.اطرافیان گرد

 نازل پمپ را تا انتها وارد باک کنید. .5

 احتیاط 

 .نازل را کج نکنید 

زمانی که نازل به طور خودکار متوقف شد، سوخت بیشتر  .6

 وارد باک نکنید.

 درپوش باک را ببندید. .7

های برای بستن درپوش باک، آن را به آهستگی در جهت عقربه

ساعت بچرخانید تا صدای کلیک را بشنوید. سپس به آرامی در  

 باک بنزین را ببندید. 

 

 اندازی لوازم جانبیراه و نصب

کنیم با یک مرکز مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت توصیه می

 کنید.

 باید  و غیره اختیاری قطعات ،لوازم جانبی نصب و راه اندازی

 ها ودستورالعمل با مطابق و تانن کشوریانوق چهارچوبدر  فقط

  .شود انجامبا خودرویتان  همراه اسناد موجود در هشدارهای

 نصب اشتباه تجهیزات الکتریکی ممکن است منجر به آتش-

های اصالحات/تغییرات در سیستم"سوزی شود. به بخش 

ی راهنمای خودرو مراجعه در دفترچه "الکتریکی یا سوخت

 کنید.

  همراه یا دستگاه رادیو در داخل خودرو بدون استفاده از تلفن

آنتن خارجی ممکن است باعث تداخل در سیستم الکتریکی 

 تواند منجر به عملکرد غیر ایمن خودرو شود. خودرو شود که می

 هایی که با مشخصات تعریف شده مطابقت ندارند و چرخ تایرها

 نباید استفاده شوند. 

ها به ی تایرها و چرخندازهبرای اطالعات بیشتر در رابطه با ا

 مراجعه کنید. " مشخصات"بخش 
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 نکات مهم!

به علت تنوع زیاد لوازم اضافی و قطعات تولیدی موجود در بازار 

توسط سازندگان مختلف، نه تنها برای میتسوبیشی موتورز، بلکه 

برای مراکز مجاز میتسوبیشی موتورز هم مقدور نیست که تاثیر 

این قطعات را روی ایمنی کلی خودروی  اتصال یا نصب تمامی

 میتسوبیشی شما بررسی کنند. 

حتی زمانی که برخی قطعات به طور رسمی شناخته و تائید 

)ارزیابی  "مجوز اپراتورهای عمومی"اند، برای مثال توسط شده

قطعه(، یا وقتی یک اپراتور بر اتصال یا نصب چنین قطعاتی 

ها نتیجه براساس این بررسیتوان تنها نظارت کند، باز هم نمی

گرفت که ایمنی رانندگی با خودرویتان تحت تاثیر قرار نگرفته 

 است. 

ی مسئولیت هیچ ارزیاب که اساساًداشته باشید در نظر  چنینهم

توصیه یدک و لوازم جانبی  قطعاتدر تنها  ایمنی حداکثر .داردن

 مجازعاملیت  توسط نصب شده فروخته شده و ،هشد

 خودروهای تغییر درشود. ز تضمین میموتور میتسوبیشی

به باید انجام شود.  تولید مشخصات به توجه بانیز  میتسوبیشی

جز تغییرات توصیه شده  تغییرات هر گونهاز انجام دالیل ایمنی، 

 ز اجتناب کنید.موتور میتسوبیشی مجازعاملیت توسط 

 
 
 
 
 

 

 های الکتریکی یا سوختاصالحات/تغییرات در سیستم

شرکت میتسوبیشی موتورز همواره تالش در ساخت خودروهای 

ایمن و با کیفیت باال داشته است. در راستای حفظ این ایمنی و 

های الکتریکی یا سوخت، کیفیت، هر گونه تغییرات در سیستم

 های میتسوبیشی باشد.باید مطابق با دستورالعمل

 احتیاط 

 های باشند یا با روشی خودرو در تماس ها با بدنهاگر سیم

نامناسب نصب شوند )از فیوزهای حفاظتی استفاده نشود یا 

موارد دیگر(، وسائل الکترونیکی ممکن است به شدت آسیب 

 سوزی یا تصادف شود.ببینند و منجر به آتش

 

 قطعات اصلی

هایی های بسزایی کرده تا اتومبیلمیتشوبیشی موتورز تالش

 ت اطمینان باال ارائه کند.مجهز با کیفیت عالی و قابلی

سعی نمائید که از قطعات اصلی میتسوبیشی موتورز استفاده 

اند که خودروی نمائید زیرا طوری طراحی و ساخته شده

میتسوبیشی شما را در باالترین سطح کارائی نگه دارند. قطعات 

شوند و در اصلی میتسوبیشی موتورز با این عالمت شناخته می

 میتسوبیشی موتورز موجود هستند.  تمامی مراکز مجاز

 
 

 

 

 ایمنی و دفع روغن موتور استفاده شده

 

 
 اخطار

  تماس مکرر و طوالنی مدت با روغن موتور استفاده شده

های پوستی جدی، اعم از آماس تواند منجر به بیماریمی

 پوست یا سرطان شود.

  از تماس روغن موتور استفاده شده با پوست تا حد ممکن

اجتناب کنید و بعد از تماس، پوست را کامل شست و شو 

 دهید. 

  روغن موتور استفاده شده را دور از دسترس کودکان نگه

 دارید. 

 محیط زیست را حفظ کنید

عملی غیر  های فاضالبآلوده کردن ذخائر آب، خاک و چاه

مراکز  جمله ازمجاز،  زبالهآوری قانونی است. از تجهیزات جمع

مصرف شده روغن  فیلترو  روغن دفعمجاز دفع روغن برای 

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

 مشورت کنید. خود  با مقامات محلی
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 های استفاده شدهدفع باطری

 

 باشد.میخودروی شما دارای باطری 

های خانگی مخلوط را همراه با زبالهآن 

 نکنید.

های ریطبا و بازیافتبرای رفتار مناسب 

ها را به مراکز شده، لطفاً آن استفاده

آوری، مطابق قوانین ملی مجاز جمع

کشورتان و دستورالعمل 

2006/66/EE .ببرید 

 ها، به حفظ منابعبا دفع درست باطری

طبیعی ارزشمند و جلوگیری از اثرات 

ها و منفی احتمالی روی سالمتی انسان

 کنید. محیط زیست کمک می

 

. 
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 سوئیچ ها

 این سوئیچ تمامی قفل ها را باز می کند.

 
 

 سوئیچ ورود بدون سوئیچ .1

 سوئیچ هوشمند .2

 سوئیچ هوشمند ) با سوئیچ درب برقی صندوق عقب( .3

 سوئیچ اضطراری .4

  
 اخطار

 سویچ به داخل هواپیما هیچ یک از  در صورت حمل

کلید های روی سویچ را فشار ندهید . در صورت 

فشردن  آن ها ، امواج الکترو مغناطیسی منتشر شده 

توسط کلید می تواند به شدت بر روی عملکرد هواپیما 

 تاثیر بگذارد.

هنگام حمل سویچ در کیف خود ، دقت کنید که 

 شوند.اشتباها کلید های روی سویچ فشرده ن
  

 

 توجه

  سویچ یک ابزار الکترونیکی بسیار حساس است و

شامل یک فرستنده ی سیگنال درونی است. لطفا 

موارد زیر را جهت جلوگیری از خرابی دستگاه 

 انجام دهید.

o  در معرض مداوم  نور مستقیم خورشید قرار

 ندهید، مثال روی داشبورد.

o  نکنید.آنرا باز نکنید و در آن تغییرات اعمال 

o  آنرا خم نکرده و از وارد آمدن ضربه ی شدید به

 آن جلوگیری کنید.

o .در معرض آب قرار ندهید 

o .از جا سویچی های مغناطیسی دور نگاه دارید 

o  ،از سیستم های صوتی، کامپیوتر های شخصی

تلویزیون، و دیگر وسایلی که میدان مغناطیسی از 

 خود ساطع میکنند دور نگاه دارید.

o هایی که امواج قوی الکترومغناطیسی  از دستگاه

منتشر میکنند، مثل موبایل، دستگاه های بی سیم 

و تجهیزات فرکانس باال ) تجهیزات پزشکی( دور 

 نگاه دارید.

o .با شوینده های اولتراسونیک یا مشابه آن نشویید 

o  آن را در محیطی با دمای باال یا رطوبت باال قرار

 رها نکنید.

 ه است که در صورتی که موتور طوری طراحی شد

ثبت شده در کامپیوتر  IDکد شناسایی 

سویچ مطابقت  IDایموبیالیزر  و کد شناسایی 

نداشته باشد ، روشن نشود. برای استفاده از سویچ 

 "و جزئیات مربوطه رجوع شود به بخش 

 . "ایموبیالیزر الکترونیک

  برای خودروهای مجهز به سیستم هشداردهنده{

 ی امنیتی{

رتی که هشدار امنیتی بر روی حالت در صو

تنظیم است به موارد زیر   "ACTIVE"فعال 

 دقت کنید.

سیستم هشداردهنده ی  "رجوع شود به 

  29-3در صفحه ی  "امنیتی

o  اگر هشدار امنیتی در وضعیت فعال قرار داشته

باشد، در صورتی که درب ها پس از باز شدن 

قفلشان توسط سویچ، دکمه ی قفل داخلی یا 

کلید قفل مرکزی، باز بمانند آالرم به صدا در می 

 آید .

o  باشد،  "فعال"حتی اگر هشدار امنیتی در حالت

در صورتی که سیستم ورود بدون سویچ یا کاربرد 

عملکرد بدون سویچ برای قفل کردن خودرو مورد 

استفاده قرار نگیرند، سیستم هشداردهنده ی 

نمی امنیتی وارد مرحله ی آماده سازی سیستم 

 شود.

 

 برچسب شماره ی سویچ

شماره ی سویچ بر روی برچسب نشان داده شده در شکل حک 

 شده است.
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شماره سوئیچ را یاد داشت کرده و سوئیچ و شماره سوئیچ را در 

مکان های مختلفی نگهداری نمایید تا در مواقع مفقودی سوئیچ 

موتورز اصلی، بتوانید آنرا از فروشنده ی مجاز میتسوبیشی 

 دریافت کنید.

 
 

 ایموبیالیزر الکترونیک ) سیستم استارت ضد سرقت(

ایموبیالیزر الکترونیک برای کاهش چشم گیر احتمال سرقت 

خودرو طراحی شده اند. هدف این سیستم ، غیرقابل سرقت 

کردن خودرو در هنگامی است که تالش برای استارت زدن 

عتبر تنها توسط سوئیچ بصورت نا معتبر مشاهده شود. استارت م

 ی  سیستم ایموبیالیزر انجام می گیرد. "ثبت شده "

 توجه

  در موارد زیر خودرو نمی تواند کد ثبت شده را از

سوئیچ ثبت شده دریافت کند و موتور روشن 

نخواهد شد) خودروهای مجهز به سیستم ورود 

 بدون سویچ(:

o  هنگامی که سوئیچ با حلقه ی جاسوئیچی و یا

دیگر فلز ها و اشیاء مغناطیسی تماس پیدا میکند 

 ( A) نوع 

o  هنگامی که دسته ی سوئیچ با فلزی از سوئیچ

 دیگر تماس پیدا میکند.

o  هنگامی که سوئیچ به سوئیچهای ایموبیالیزر دیگر

 ) سویچ خودروهای دیگر( تماس پیدا می کند. 

ی ، اشیا و یا سوئیچ اضافی را از سوئیچ در چنین موارد

خودرو جدا کنید. سپس اقدام به روشن نمودن موتور 

نمایید. اگر موتور باز هم روشن نشد پیشنهاد می شود 

که با عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس حاصل 

 نمایید.

  اگر هر یک از آنها را از دست دادید، در اسرع وقت

ی موتورز تماس بگیرید. با عاملیت مجاز میتسوبیش

. برای دریافت سوئیچ جایگزین یا زاپاس، خودرو و 

سایر سوئیچ های باقیمانده را به عاملیت مجاز 

میتسوبیشی موتورز ببرید. کلیه سوئیچ ها باید 

مجددا در واحد کنترلی ایموبیالیزر ثبت شوند. 

 ایموباالیزر به شرح زیر می تواند ثبت نماید:

o سوئیچ مختلف 8لید: تا سویچ ورود بدون ک 

o  سویچ مختلف 4سوییچ  هوشمند: تا 

 

 

 
 احتیاط

  هیچ تغییرات یا اضافاتی بر سیستم ایموبیالیزر

اعمال نکنید. این کار می تواند منجر به خرابی 

 ایموبیالیزر شود.

 

 

 سیستم ورود بدون سوییچ

سویچ ریموت کنترل را فشار دهید تا کلیه درب صندوق عقب و 

درب ها به دستور شما باز یا قفل شوند. باز و بسته کردن دیگر 

 آینه های بیرونی نیز ممکن است.

 
 

 دکمه ی قفل کن .1

 دکمه ی باز کردن .2

 دکمه ی صندوق عقب برقی .3

 چراغ نشانگر .4
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 توجه

  سیستم قفل با استثنای خودروهای مجهز به

ایمنی، عملکرد بازکردن درب صندوق عقب و 

تا  طوری تنظیم شونددیگر درب ها می تواند 

( یکبار فشرده 2) UNLOCKهنگامی که کلید 

 می شود، تنها درب راننده باز شود. 

اگر عملکرد بازکردن درب صندوق عقب و دیگر 

درب ها به شرح باال تنظیم شود، کلیه درب 

صندوق عقب و دیگر درب ها تنها هنگامی باز می 

دو بار پشت سر هم  UNLOCKشوند که کلید 

 شود.فشرده 

عملکرد بازکردن درب صندوق  "رجوع شود به 

 . 6-3در صفحه ی  "عقب و دیگر درب ها

  برای خودروهای مجهز به سیستم ورود بدون

سویچ و دارای کلید جمع کن آینه، هنگامی که 

کلیه درب صندوق عقب و دیگر درب ها توسط 

کلید های ریموت کنترل مربوط به سیستم ورود 

شوند، آینه های بیرونی بدون کلید فشرده می 

 بطور خودکار جمع یا باز می شوند.

استارت و رانندگی: آینه های  "رجوع شود به 

 . 8-6در صفحه ی  "بیرونی 

  اگر کلیدUNLOCK  (2 فشار داده شد و هیچ )

ثانیه باز نشد، درب ها  30یک از درب ها ظرف 

 دوباره قفل خواهند شد.

 ملکرد ایجاد می توان تغییراتی به این شکل در ع

 نمود:

برای اطالعات بیشتر با عاملیت مجاز 

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید:

برای خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی  

  (MMCS)چند طرفه ی میتسوبیشی 

عملکرد صفحه نمایش می تواند برای تنظیم 

مورد استفاده قرار گیرد. برای جزئیات بیشتر 

 به دستورالعمل مالک رجوع شود.

o  زمان قفل شدن دوباره ی خودکار میتواند تغییر

 کند.

o  عملکرد تایید )چشمک زدن چراغ راهنما ( می

تواند به طوری تغییر کند که تنها هنگامی که 

درب ها یا درب صندوق عقب قفل می شود و یا 

تنها هنگامی که درب صندوق عقب و دیگر درب 

 ها باز می شوند عمل نماید.

o روشن خاموش شدن چراغ  عملکرد تایید ) یعنی

های راهنما پس از قفل یا باز شدن درب ها یا 

 درب صندوق عقب ( می تواند غیر فعال شود.

o  تعداد دفعات چشمک زدن چراغ های راهنما طی

 عملکرد قفل و باز شدن، می تواند تغییر کند.

 

 

 عملکرد سیستم قفل ایمنی

برای خودروی مجهز به سیستم قفل ایمنی امکان تنظیم سیستم 

( وجود دارد. برای جزئیات 1) LOCKبا دو بار فشار دادن کلید 

 . 19-3در صفحه ی  "سیستم قفل ایمنی "بیشتر رجوع شود به 
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عملکرد آینه های بیرونی ) خودروهای مجهز به دکمه ی 

 جمع کننده ی آینه(

 

 جمع کردن

ثانیه پس از قفل کردن درب خودرو توسط دکمه ی   30طی 

LOCK (1، )  کلیدLOCK   را دو بار سریع فشار بدهید تا آینه

 های بیرونی جمع شوند.

 بازکردن 

ثانیه پس از بازکردن قفل  درب ها  توسط دکمه ی  30طی 

UNLOCK(2 دکمه ی ، )UNLOCK را دو بار سریع فشار بدهید

 بار دیگر در موقعیت باز شده قرار بگیرند. تا آینه های بیرونی

آینه های بیرونی بطور پیشفرض برای کارکرد باال تنظیم نشده 

اند. اگر میخواهید مطابق حالت فوق عمل کنند، باید آنها را 

طوری تنظیم کنید که پس از قفل شدن یا باز شدن دربها و درب 

ا سیستم صندوق عقب با استفاده از سیستم ورود بدون سوئیچ ب

 عملکرد بدون سوییچ  ، جمع و یا باز نشوند.

در  "استارت زدن و رانندگی : آینه های بیرونی  "رجوع شود به 

 8-6صفحه

برای جزئیات بیشتر، لطفا با عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز 

 مشاوره نمایید.

در خودروی مجهز به سیستم ارتباطات چند طرفه ی 

ن تغییر تنظیمات توسط ، امکا (MMCS)میتسوبیشی یا 

 عملکرد صفحه نمایش وجود دارد.

 برای جزئیات بیشتر به دستورالعمل مجزای مالک رجوع کنید.

 توجه

  در خودروهای دارای سیستم عملکرد بدون سویچ

و مجهز به کلید جمع کننده ی آینه، هنگامی که 

کلیه درب صندوق عقب و دیگر درب ها توسط 

قفل می شوند، آینه سیستم عملکرد بدون سویچ 

 های بیرونی به طور خودکار جمع خواهند شد.

استارت زدن و رانندگی: آینه  "رجوع شود به 

  8-6در صفحه ی  "های بیرونی

  سیستم ورود بدون سویچ در شرایط زیر عمل

 نخواهد کرد:

o  ( سوییچ درون مغزی سوییچ جا مانده است

 خودروی مجهز به سیستم ورود بدون سوییچ(

o  یا درب صندوق عقب باز است.درب 

  متری خودرو  4کلید ریموت کنترل در فاصله ی

عمل میکند. با این حال محدوده ی عملکرد می 

تواند در مجاورت با ایستگاه رادیو تلویزیون یا  

 نیروگاه برق تغییر نماید.

  اگر هر یک از موارد زیر رخ داد ممکن است

 باطری تخلیه شده باشد.

o اصله ی مناسب خودرو است ریموت کنترل در ف

ولی دربها و درب صندوق عقب قفل و باز نمی 

 شوند.

o (کم نور شده و یا روشن نمی 4چراغ نشانگر )

 شود.

برای اطالعات بیشتر لطفا با عاملیت مجاز 

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. 

 "اگر خودتان قصد تعویض باطری را دارید به بخش 

-3در صفحه ی  "روش تعویض باطری ریموت کنترل

 مراجعه نمایید. 6

  اگر کلید ریموت کنترل مفقود و یا خراب شد، لطفا

برای تعویض کلید ریموت کنترل با عاملیت مجاز 

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

  اگر قصد اضافه کردن یک ریموت کنترل دیگر را

دارید پیشنهاد می شود که با عاملیت مجاز 

 رید.میتسوبیشی موتورز تماس بگی

کلید های ریموت کنترل زیر برای خودروی شما قابل 

 استفاده هستند:

o   سوییچ ریموت  8سویچ هوشمند )ورود(: تا

 کنترل

o  سویچ ریموت  4سوییچ هوشمند)عملکرد( : تا

 کنترل
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تنظیمات کاربرد قفل باز کن درب صندوق عقب و دیگر 

درب ها ) باستثنای خودروهای مجهز به سیستم قفل 

 ایمنی(

کاربرد قفل باز کن درب صندوق عقب و دیگر درب ها می توانند 

 در دو حالت زیر تنظیم شوند.

هر بار که کاربرد قفل باز کن در تنظیم میشود، یک صدای بوق ، 

 شرایط عملکرد قفل باز کن  درب ها را اطالع میدهد.

تعداد دفعات شنیده شدن 

 صدای بوق
 وضعیت

صندوق قفل کلیه درب  یک بار

عقب و دیگر درب ها باز 

 شده اند

تنها قفل درب راننده باز  دو بار

 شده است

 

قرار داده و  ”LOCK“سویچ استارت را در وضعیت  .1

سوییچ را خارج کنید ) خودروهای مجهز به سیستم 

 OFFورود بدون سوییچ(، یا وضعیت عملکرد را بر روی 

قرار دهید ) خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون 

 سوییچ(

کلید ترکیبی چراغهای جلو و دیپر را در وضعیت  .2

"OFF" .قرار دهید و درب راننده را باز نگاه دارید 

ثانیه فشار دهید و  10تا  4( را برای 1)  LOCKکلید  .3

 ( را بفشارید.2)  UNLOCKدر این حین کلید 

 10را در ظرف    UNLOCKو   LOCKدکمه های  .4

، رها  3در مرحله ی   LOCKثانیه پس از فشردن کلید 

 کنید.

 

 مراحل تعویض باطری ریموت کنترل 

قبل از تعویض باطری ، با لمس کردن یک شی ء فلزی متصل به 

 زمین، الکتریسیته ی ساکن بدن خود را خارج کنید.

  
 اخطار

  نادرست باطری وجود دارد. تنها با خطر انفجار درصورت نصب

 باطری هم نوع یا معادل تعویض انجام شود.

 

  

 
 احتیاط

  هنگامی که بدنه ی ریموت کنترل باز است، آن را در

معرض آب و گرد و خاک قرار ندهید، همچنین قطعات 

 داخلی آن را لمس نکنید.

 

 توجه

  باطری جایگزین را می توانید از فروشگاه های

 الکتریکی تهیه نمایید.لوازم 

  عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز می تواند

در صورت تمایل شما، باطری را برایتان 

 تعویض نماید.

o   سویچ ریموت کنترل 4)عملکرد( : تا 

 

 

 سوییچ ورود بدون سوییچ

 ( را از سوییچ ریموت کنترل جدا کنید.Aپیج ) .1
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قرار دارد، در حالی که آرم میتسوبیشی  به سمت شما  .2

نوک یک پیچ گوشتی که سر آن با پارچه پوشانده شده 

است را درون شکاف قاب بدنه ی سوئیچ کنترل از راه 

 دور نموده و بدنه را باز کنید.

 
 

 

 توجه

  دقت کنید که مراحل را در حالی که آرم

میتسوبیشی موتورز به سمت شماست انجام 

دهید. اگر آرم به سمت شما نباشد هنگامی 

که بدنه را باز میکنید ممکن است سوییچ 

 بیرون بیافتد. 

 

 توجه:÷

. فرستنده ی کنترل از راه دور را از پوشش بدنه کنترل  .3

ی  کنترل از راه از راه دور جدا کنید. سپس  فرستنده 

باز  3دور را با استفاده از روش گفته شده در مرحله 

 کنید.

 
 

 باطری قدیمی را خارج کنید. .4

( رو به Bباطری جدید را در حالی که عالمت + آن ) .5

 پایین است نصب کنید.

 
 

 فرستنده ی ریموت کنترل را ببندید. .6

فرستنده ی کنترل از راه دور را در قاب سوئیچ کنترل  .7

راه دور جا بزنید، سپس به خوبی قاب سوئیچ کنترل از 

 از راه دور را ببندید.

 را دو باره ببندید. 1( خارج شده در مرحلهAپیچ )  .8

سیستم ورود بدون سوییچ را امتحان کنید تا از کارکرد  .9

 صحیح آن مطمئن شوید.

 ریموت سیستم عملکرد بدون کلید

به سمت شما قرار دارد،  در حالی که آرم میتسوبیشی .1

نوک یک پیچ گوشتی که سر آن با پارچه پوشانده شده 

نموده و بدنه  ریموتاست را درون شکاف قاب بدنه ی 

 را باز کنید.

 
 

 توجه

  دقت کنید که مراحل را در حالی که آرم

میتسوبیشی موتورز به سمت شماست انجام 

دهید. اگر آرم به سمت شما نباشد هنگامی 

که بدنه ی ریموت کنترل را باز میکنید 

 ممکن است فرستنده بیرون بیافتد. 
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 باطری قدیمی را خارج کنید. .2

است ( روبه باال Aباطری نو را در حالی که عالمت +  ) .3

 نصب کنید.

 
 

 درب بدنه را محکم ببندید. .4

عملکرد بدون سوییچ را امتحان کنید تا از سالم بودن  .5

 آن مطمئن شوید.

 سیستم عملکرد بدون سوییچ

 
سیستم عملکرد بدون سوئیچ امکان قفل کردن و قفل باز کردن 

درب صندوق عقب و روشن کردن موتور را تنها با حمل  درها،

 .دهد یمسوئیچ هوشمند به شما 

سوئیچ کنترل از راه دور  عنوان به تواند یمسوئیچ هوشمند 

 سیستم ورود بدون سوئیچ نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

یستم عملکرد بدون سوئیچ: سیستم ورود بدون س»رجوع شود به 

 3-3صفحه  «سوئیچ

راننده باید همواره سوئیچ هوشمند را همراه داشته باشد. این 

، درب صندوق ها دربسوئیچ برای قفل کردن و از قفل درآوردن 

عقب و روشن کردن موتور الزامی است لذا همواره قبل از قفل 

کردن و ترک نمودن خودرو از به همراه داشتن سوئیچ هوشمند 

 اطمینان حاصل کنید.

  
 اخطار

  قلبی یا ایمپلنت  ساز ضرباناشخاصی دارای

نباید نزدیک فرستنده های  قلبی عروقی دفیبریالتور

( قرار بگیرند. امواج رادیویی B( یا داخلی )Aخارجی )

 چی سیستم عملکرد بدون سوئی استفادهمورد 

 دفیبریالتورقلبی یا ایمپلنت  ساز ضربانبر  توانند یم

 منفی بگذارند.  ریتأثبه شدت  عروقی-قلبی

  

 

 
 

  
 اخطار

  هنگام استفاده از وسایل پزشکی درمانی الکترونیکی

 دفیبریالتورقلبی یا ایمپلنت  ساز ضربانجدای از 

وسایل الکتریکی  ی سازندهقبالً با  ،عروقی-قلبی

امواج  راتیتأثپزشکی مربوطه تماس بگیرید تا از 

رادیویی بر این وسایل آگاه شوید. امواج رادیویی بر 

 ریتأثروی عملکرد وسایل پزشکی الکترونیکی 

 .گذارند یم

  

عملکردهای ممکن سیستم عملکرد بدون سوئیچ را  دیتوان یمشما 

یستم عملکرد بدون سوئیچ س)به راه های زیر محدود نمایید. 

 لطفاً (دسیستم ورود بدون سوئیچ استفاده شو عنوان به تواند یم

 مشورت نمایید. میتسوبیشی موتورزبا عاملیت مجاز 

o  می توانید قفل کردن و باز کردن درب صندوق عقب

 و دیگر درب ها را محدود کنید.

o عملکرد روشن نمودن موتور را محدود  دیتوان یم

 کنید

o  غیر فعال  تواند یمسیستم عملکرد بدون سوئیچ

 شود.

هنگامی که عملکردهای سیستم عملکرد بدون سوئیچ تحت 

 :کند یمفرستنده به این صورت عمل  رند،یگ یمویرایش قرار 

o  و درب صندوق عقب را را قفل و باز  ها دربتنها

 : فرستنده داخلی و خارجیکند یم

o  فرستنده داخلی کند یمتنها موتور را روشن : 
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 توجه

  ی  شدهسوئیچ هوشمند از امواج فوق ضعیف

. در موارد کند یمالکترومغناطیسی استفاده 

زیر، سیستم عملکرد بدون سوئیچ ممکن است 

 به خوبی عمل نکرده و ناپایدار باشد:

o  هنگامی که تجهیزی که امواج رادیویی

در نزدیکی  کند یمقوی از خود ساطع 

باشد، مانند : نیروگاه برق، ایستگاه پخش 

 رادیو/تلویزیون و یا فرودگاه.

o  سیستم عملکرد بدون سوئیچ به همراه

وسایل ارتباطی دیگر نظیر تلفن همراه و یا 

ی  لهیوسست رادیو و یا به همراه یک 

الکترونیک مثل کامپیوتر شخصی حمل 

 شده است.

o  صل ی فلزی متا یشسوئیچ هوشمند به

 شده و یا توسط آن پوشانده شده است.

o در نزدیکی  چیک سیستم ورود بدون سوئی

 شما در حال استفاده است

o  ،هنگامی که باطری سوئیچ هوشمند

 ضعیف شده است.

o   هنگامی که سوئیچ هوشمند در محلی با

 یا نویز قوی قرار دارد. امواج رادیویی

در چنین شرایطی از سوئیچ 

 اضطراری استفاده شود.

مل بدون استفاده از کاربرد ع»به 

ی  صفحهدر  «عملکرد بدون سوئیچ

 مراجعه کنید. 3-16

  از آنجا که سوئیچ هوشمند برای ارتباط با

یی ها گنالیسفرستنده های درون خودرو 

بدون توجه به  ن، باطری آکند یمدریافت 

بطور مداوم  ،مقدار استفاده از سوئیچ هوشمند

بسته به شرایط عمر باطری  .شود یمفرسوده 

. هنگامی که باشد یمسال  3تا  1از  هاستفاد

مطابق این  را آنباطری فرسوده شد 

دستورالعمل و یا توسط عاملیت مجاز 

 تعویض نمایید. میتسوبیشی موتورز

نحوه ی تعویض باطری سوییچ  "رجوع شود به 

 .  6-3در صفحه ی  "ریموت کنترل

 سوئیچ هوشمند بطور پیوسته  هاز آنجا ک

دریافت امواج  کند، یمسیگنال دریافت 

بر روی فرسودگی  تواند یمرادیویی قوی 

بگذارد. سوئیچ را در کنار  ریتأثباطری 

تلویزیون، کامپیوتر شخصی یا دیگر وسایل 

 الکترونیک قرار ندهید.

 

 ی عملکردی سیستم عملکرد بدون سوئیچ محدوده

ی  محدوده، به دیکن یماگر سوئیچ هوشمند را با خود حمل 

 هعملکردی سیستم عملکرد بدون سوئیچ وارد شده و دکم

LOCK  /UNLOCK یا دکمه قفل کن یا   ودرب سرنشین جل 

باز کن درب صندوق عقب را فشار دهید، کد شناسایی سوئیچ 

 .شود یمشما تایید 

، باز ها درب/باز کردن اقدام به قفل  دیتوان یمتنها در صورتی 

که کد  دکردن درب صندوق عقب و روشن کردن موتور نمایی

 شناسایی سوئیچ هوشمند با خودرو مطابقت داشته باشد

 

 
 توجه:

  اگر باطری سوئیچ هوشمند فرسوده شده و یا امواج

الکترومغناطیس قوی و یا نویز وجود داشت باشد، 

شده و  تر کوچکی عملکردی ممکن است  محدوده

 عملکرد آن ناپایدار شود.

 

و  ها دربی عملکردی برای قفل کردن و باز کردن  محدوده

 باز کردن درب صندوق عقب

ی ها دربسانتیمتر ازدسته ی  70ی عملکردی حدود  محدوده

 .باشد یم وراننده و سرنشین جل
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 *: راستای روبه جلو

 ی عملکردی محدوده:  

 توجه: 

  قفل کردن و باز کردن قفل تنها هنگامی میسر است که

در حالی انجام شود که  ها درباقدام به باز و بسته کردن 

 سوئیچ هوشمند تشخیص داده شده باشد.

  ی جلو یا درب  شهیشاگر بیش از حد به درب جلو و

ملکرد ممکن است ع ،صندوق عقب نزدیک شده باشید

 مختل شود.

 سانتیمتری از  70ی  فاصله حتی اگر سوئیچ هوشمند در

یا دسته ی درب  ودسته ی درب راننده و سرنشین جل

صندوق عقب باشد، در حالتی که سوئیچ نزدیک زمین 

 بوده و یا خیلی باال باشد سیستم عمل نخواهد نمود.

  ی عملکردی باشد، حتی  محدودهاگر سوئیچ هوشمند در

م به اقدا تواند یمنیز  کند ینمشخصی که سوئیچ را حمل 

و بازکردن درب صندوق عقب با  ها دربقفل یا بازکردن 

 بیا صندوق عق ها دربی بازکن ها چیسوئاقدام بر روی 

 .دنمای

 ی عملکردی برای راه اندازی موتور محدوده

 .باشد یمی عملکردی، فضای داخلی اتاق خودرو  محدوده

 
 *: در راستای رو به جلو

 ی عملکرد محدوده: 

 توجه:

  ی ابزاری مثل جعبه  جعبهسوئیچ هوشمند اگر درون

در باالی کنسول میانی داشبورد، فضای ابزار  د،داشبور

، یا در محفظه صندوق عقب باشد، حتی اگر ها دربروی 

ی عملکرد باشد، قادر به روشن کردن موتور  محدودهدر 

 نخواهد بود.

 حتی اگر  ،شیشه در خیلی نزدیک باشید ااگر به در و ی

 روشن شود. تواند یمیچ خارج از خودرو باشد، موتور سوئ

 عملکرد با استفاده از کاربری عملکرد بدون سوئیچ

 و درب صندوق عقب ها دربقفل کردن 

 ی دکمهاگر  دیکن یمهنگامی که سوئیچ هوشمند را حمل 

LOCK  /UNLOCK ( درب راننده یا سرنشین جلوA و یا کلید )

LOCK   ی عملکرد فشار بدهید محدودهدرب صندوق عقب را در، 

روشن خاموش  بار کو چراغ راهنما ی شوند یمقفل  ها درب

 .شود یم

اگر در این حین، دکمه ی چراغ جلوی اتاق بر روی موقعیت 

"DOOR"  )*( و یا دکمه ی چراغ عقب اتاق  بر روی حالت ،

ثانیه روشن خواهد ماند و  15قرار داشته باشد، چراغ اتاق برای 

چراغ های راهنما دو بار چشمک می زنند. اگر کلید قفل و باز 

کردن درب مسافر جلو فشرده شد و هیچ یک از درب صندوق 

ب ها دوباره ثانیه باز نشدند، در 30عقب و دیگر درب ها ظرف 

فل کردن و از قفل در آوردن: ق»قفل خواهند شد.همچنین به 

-3ی  صفحهدر «: ، قفل درب مرکزی ، درب صندوق عقبها درب

 .«مراجعه نمایید 21-3و  3-18، 16
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 توجه:

 ی آینه،  کنندهجمع  هبرای خودروهای مجهز به دکم

توسط کاربرد عملکرد بدون  ها دربهنگامی که کلیه 

، آینه های بیرونی بطور خودکار اند شدهسوئیچ قفل 

شروع به رانندگی: آینه  ". رجوع شود به شوند یمجمع 

 . 8-6در صفحه ی  "های بیرونی

  به جز خودروهای مجهز به سیستم قفل ایمنی، عملکرد

بدون سوییچ می تواند طوری تنظیم شود که در هنگام  

قفل کن و باز کن درب راننده، تنها  فشردن دکمه ی

 درب راننده باز شود.

اگر عملکرد بدون سوییچ به روش فوق تنظیم شود، کلیه 

دربها و درب صندوق عقب هنگامی باز می شوند که 

کلید قفل کن و بازکن درب راننده دو بار متوالی فشرده 

 شود.

تنظیم عملکرد باز کردن درب و درب  "رجوع شود به 

 6-3در صفحه ی  "قبصندوق ع

  کاربری عملکرد بدون سوئیچ تحت شرایط زیر عمل

 نخواهد کرد.

o یا درب صندوق عقب باز یا نیمه باز هستند. هاب در 

  به منظور مطمئن شدن از قفل  بودن درب صندوق

عقب و دیگر درب ها، سیستم به شما اجازه ی باز کردن 

 3درب ها توسط کلید بازکن درب صندوق عقب ظرف 

 نیه پس از قفل کردن آنها را نخواهد داد.ثا

 

 توجه:÷

  زمان گفته شده در باال برای مطمئن شدن از قفل بودن

خودرو را می توان تنظیم نمود. برای اطالعات بیشتر با 

 فروشنده ی میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

در خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی چند گانه ی 

عملکرد صفحه نمایش می ( ، MMCSمیتسوبیشی )

تواند برای تنظیم فوق مورد استفاده قرار بگیرد. رجوع 

 شود به دستورالعمل مجزای مالک.

  فاصله ی زمانی میان باز کردن و قفل کردن اتوماتیک را

می توان تنظیم نمود. لطفا با عاملیت مجاز میتسوبیشی 

 موتورز تماس بگیرید. 

ی چند گانه ی در خودروهای مجهز به سیستم ارتباط

( ، عملکرد صفحه نمایش می MMCSمیتسوبیشی )

تواند برای تنظیم فوق مورد استفاده قرار بگیرد. رجوع 

 شود به دستورالعمل مجزای مالک.

 تایید عملیات در هنگام قفل کردن و بازکردن

 به شکل زیر تایید شود: تواند یمعملیات 

چراغ سقفی  ی دکمهبا این حال، چراغ سقفی تنها هنگامی که 

ی چراغ سقفی  دکمهاست یا  «DOOR»جلو بر روی وضعیت 

 قرار داشته باشد.عقب  در روی موقعیت میانی 

 شود یمروشن خاموش  بار کهنگام قفل کردن: چراغ راهنما ی

روشن شده و  هثانی 15هنگام باز شدن قفل: چراغ سقفی برای 

 .شود یمی راهنما دوبار خاموش روشن ها چراغ

 

 توجه:

 ویرایش  توانند یمبه شکل گفته شده در زیر  کاربردها

با عاملیت مجاز  لطفاًشوند. برای اطالعات بیشتر، 

 تماس بگیرید. میتسوبیشی موتورز

در خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی چند گانه ی 

( ، عملکرد صفحه نمایش می MMCSمیتسوبیشی )

. رجوع تواند برای تنظیم فوق مورد استفاده قرار بگیرد

 شود به دستورالعمل مجزای مالک.

 

o  چشمک زدن چراغ )تنظیم کاربرد تایید عملکرد

های راهنما( که تنها در هنگام قفل شدن درب یا 

 تنها هنگام باز شدن درب عمل کنند.

o  شمک زدن چ)ی کاربرد تایید عملکرد ساز فعالغیر

 ی راهنما(ها چراغ
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o  عملکرد.ی کاربرد تایید ها زدنتغییر تعداد چشمک 

 

 عملکرد سیستم قفل ایمنی

برای خودروهای مجهز به سیستم قفل ایمنی، امکان تنظیم 

سیستم قفل ایمنی با استفاده از کلید قفل کن ، بازکن درب 

 درب صندوق عقب وجود دارد. LOCKمسافر جلو یا کلید 

 . 19-3در صفحه ی  "سیستم قفل ایمنی ")رجوع شود به 
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 فعالسازی هشدار

 

 اننده را به عهده دارد.برای جلوگیری از سرقت خودرو یا عملکرد ناگهانی سیستم عملکرد بدون سوییچ ، صدای بوق و اعالن در صفحه ی نمایشگر وظیفه ی آگاه سازی ر

 می شود. خودرو و سوییچ هوشمند )عملکرد بدون سوییچ ( را چک نمایید. پیام هشدار در صورت وجود نقص در سیستم عملکرد بدون سوییچ نیز نمایش دادهدر صورت فعال شدن هشدار، حتما 

 : نوع نمایشگر سیاه سفید کریستال مایع2نوع  : نوع نمایشگر رنگی کریستال مایع    1نوع 

 

 راه حل 2نوع  1نوع  مورد

 صدای بوق نمایشگر بوق صدای نمایشگر

صدای بوق داخلی یکبار   یافتن نقص

 شنیده می شود

 مشکلی در سیستم عملکرد بدون سوییچ وجود دارد بدون صدا 

باطری در حال ضعیف شدن است، هشدار فعال می شود.  "  "  ضعیف شدن باطری

) در صورت تخلیه ی کامل باطری، هشدار فعال نخواهد 

 شد.(

، در هنگامی که  اگر هر یک از شرایط زیر رخ دهند "  "  سوییچیافت نشدن 

قرار میگیرد یا از حالت   ACCسوییچ استارت بر روی 

ON   به حالتOFF   تنظیم می شود یا هنگامی که

 موتور استارت می خورد، هشدار فعال می شود. 

  ،حمل نمودن سوییچ هوشمندی با کد متفاوت

رج از محدوده ی یا اینکه سوییچ هوشمند در خا

 عملکرد قرار دارد.

 .باطری سوییچ هوشمند تخلیه شده است 

  ارتباط توسط امواج الکتریکی موجود در محیط

 مختل شده است.
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 مورد
 2نوع  1نوع 

 راه حل
 صدای بوق نمایشگر صدای بوق نمایشگر

یاد آور سوییچ 

 هوشمند

صدای بوق داخلی  

دقیقه  1به مدت 

 شنیده می شود

بوق خارجی  صدای

ثانیه بطور  3برای 

مقطع شنیده می 

 شود

 

دقیقه  1صدای بوق داخلی  

شنیده می شود صدای بوق 

ثانیه شنیده می  3خارجی 

 شود

بوده و درب راننده توسط سوییچ هوشمند درون شکاف کلید باز شده   OFFاگر وضعیت عملکرد بر روی 

دقیقه  1ثانیه و صدای بوق داخلی برای  3رای باشد، پیام هشدار فرستاده شده و صدای بوق خارجی ب

شنیده می شود تا به شما برای خارج کردن کلید هشدار بدهد. اگر سوییچ از شکاف خود خارج شود، 

 صدای بوق متوقف می شود.

سیستم مانیتورینگ 

خروج سوییچ 

 هوشمند

صدای بوق داخلی  

یکبار شنیده می 

 شود

صدای بوق خارجی 

بطور مقطع  شنیده 

 می شود.

صدای بوق داخل یکبار  

 شنیده می شود.

صدای بوق خارجی بطور 

 مقطع شنیده می شود.

  هنگامی که خودرو در حالی که وضعیت عملکرد در حالتی بجزOFF  ،قرار دارد پارک شده باشد

اگر درب خودرو را پس از باز کردن هر یک از درب ها و خارج کردن سوییچ هوشمند از خودرو  

 یام هشدار تا زمانی که سوییچ در خودرو شناخته شود ارسال می شود.ببندید، پ

  اگر سوییچ هوشمند را از پنجره و بدون باز کردن درب خارج کنید، سیستم مانیتورینگ خروج

 سوییچ هوشمند عمل نخواهد کرد.

  امکان تغییر تنظیمات برای عمل نمودن سوییچ هوشمند در هنگامی که سوییچ هوشمند از

و بدون باز کردن درب خارج شود وجود دارد. برای اطالعات بیشتر با عاملیت مجاز  پنجره 

 میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

  حتی اگر سوییچ هوشمند در محدوده ی مجاز برای استارت موتور  حضور داشته باشد، اگر

اطراف یا سوییچ هوشمند و کد شناسایی خودرو مطابقت داده نشود، برای مثال به دلیل محیط 

 شرایط الکترومغناطیسی، هشدار فعال نخواهد شد.
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 راه حل 2نوع  1نوع  مورد

 صدای بوق نمایشگر صدای بوق نمایشگر

سیستم جلوگیری 

از قفل کردن 

 سوییچ

صدای بوق داخلی  

یکبار شنیده می 

 شود

صدای بوق 

ثانیه  3خارجی 

بطور مقطع 

 شنیده می شود.

صدای بوق خارجی  

ثانیه بطور مقطع  3

 شنیده می شود.

  در هنگامی که وضعیت عملکرد بر رویOFF   قرار دارد، اگر کلیه درب صندوق عقب و دیگر درب ها را در حالی

که سوییچ هوشمند درون خودرو است ببندید، و سعی در قفل کردن دربها و درب صندوق عقب با فشردن کلید 

قفل کن /بازکن درب راننده یا مسافر جلو  نمایید، پیام هشدار ارسال شده و امکان قفل کردن درب صندوق 

 گر درب ها فراهم نمی شود.عقب و دی

  قبل از قفل کردن درب ها اطمینان حاصل کنید که سوییچ هوشمند را به همراه دارید . حتی اگر سوییچ

هوشمند را درون خودرو جا گذاشته باشید، بسته به شرایط محیط و شرایط سیگنال بی سیم، امکان قفل شدن 

 درب ها وجود خواهد داشت.

سیستم جلوگیری 

 ماندن دراز باز 

قرار دارد، اگر سعی در قفل کردن درب صندوق عقب و دیگر درب ها با   OFF در هنگامی که وضعیت عملکرد بر روی  "  " 

فشردن کلید فقل کن / باز کن درب راننده یا مسافر جلو  و یا صندوق عقب نمایید در حالی که هر یک از درب ها کامل 

 شده و قادر به قفل کردن آنها نخواهید بود.بسته نشده باشند، پیام هشدار ارسال 

سیستم یاد آور 

OFF  بودن

 عملکرد

قرار دارد، اگر کلیه درب صندوق عقب و دیگر درب ها را   OFF در هنگامی که وضعیت عملکرد بر روی حالتی بجز  "  " 

ن /بازکن درب صندوق ببندید و سپس سعی در قفل کردن درب صندوق عقب یا درب های دیگر با فشردن کلید قفل ک

 عقب یا دیگر درب ها نمایید، پیام هشدار ارسال شده و قادر به قفل کردن آنها نخواهید بود.
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 بدون استفاده از کاربری عملکرد بدون سوئیچ کردن کار

 سوئیچ اضطراری

سوئیچ هوشمند تعبیه شده است. اگر سوئیچ اضطراری داخل 

برای مثال به  ،کاربرد عملکرد بدون سوئیچ قابل استفاده نباشد

 دیتوان یمدلیل فرسودگی با تخلیه شدن باطری سوئیچ هوشمند، 

را قفل و باز کرده و موتور را راه  ها دربتوسط سوئیچ اضطراری 

را  ضامن ،Aاندازی نمایید. برای استفاده از سوئیچ اضطراری

 .Cو آن را از سوئیچ هوشمند خارج کنید  Bجابجا کرده 

 
 توجه:

  از سوئیچ اضطراری تنها در مواقع اضطراری استفاده

در  ،نمایید. اگر باطری سوئیچ هوشمند فرسوده شد

تعویض کنید تا بتوانید از سوئیچ  را آناسرع وقت 

 استفاده نمایید.

 هب را آنهمواره  ،پس از استفاده از سوئیچ اضطراری 

 سوئیچ هوشمند بازگردانید.

 قفل کردن و باز کردن درب

چرخاندن سوئیچ اضطراری در جهت رو به جلو باعث قفل شدن 

قفل درب  نمودن بازو چرخاندن رو به عقب آن باعث  ،درب

قفل کردن و باز کردن: ». همچنین رجوع شود به شود یم

 . 16-3ی  صفحه «ها درب

 
 . قفل کردن 1

 کردن. باز 2

 هادرب

 

 !احتیاط

 ها اطمینان حاصل کنید: رانندگی در  از بسته بودن درب

اند خطرناک  ها بطور کامل بسته نشده حالی که درب

 باشد. می

 .هرگز کودکان را درون خودرو بی مورد رها نکنید 

  توجه کنید که هنگامی که سوئیچ درون خودرو است

 ها را قفل نکنید. درب

 

 

 

 توجه:

  برای پیشگیری از جاماندن سوئیچ درون خودرو، هیچ

یک از دکمه های قفل روی در راننده و یا دکمه قفل 

قادر به قفل نمودن درب راننده هنگامی که  مرکزی درب

 باشند.  باز است نمی

 قفل کردن یا باز کردن توسط سوئیچ

 
 . قفل کردن1
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 . باز کردن2

  توجه:

  تنها درب  ،هنگام قفل کردن یا باز کردن توسط سوئیچ

 راننده قفل یا باز خواهد شد.

برای قفل کردن یا باز کردن درب صندوق عقب یا کلیه 

سیستم ورود بدون  ،قفل مرکزی درب هاز دکم ها، درب

 سوئیچ و یا کاربرد عملکرد بدون سوئیچ استفاده کنید.

-3صفحه  در «ی درب مرکزیها قفل»رجوع شود به 

،  و  3-3در صفحات «سیستم ورود بدون سوئیچ» ،18

در  «چعملکرد با استفاده از کاربرد عملکرد بدون سوئی»

 . 10-3صفحه 

  ،اگر خودرو به سیستم عملکرد بدون سوئیچ مجهز باشد

قفل یا باز شود.  سوئیچ اضطراری توسط توانددرب می 

 .  16-3در صفحه  «سوئیچ اضطراری»رجوع شود به 

 

 قفل یا باز کردن از داخل خودرو

 
 قفل کردن .1

 باز کردن قفل .2

 دستگیره در را به سمت خود بکشید تا درب باز شود.

 

 توجه:

  ی قفل، با  دکمهبدون نیاز به  تواند یمدرب راننده

 ی در باز شود. رهیدستگکشیدن 

  در خودروهای مجهز به سیستم قفل ایمنی، امکان باز

ی قفل در سمتی که باز  دکمهکردن قفل درب با فشردن 

شود، هنگامی که سیستم قفل ایمنی تنظیم شده است 

 «سیستم قفل ایمنی»جوع شود به ر)وجود ندارد. 

 .( 19-3صفحه 

 قفل نمودن بدون استفاده از سوئیچ

 درب مسافر جلو، درب عقب

 
 

( را در وضعیت قفل تنظیم کنید و درب را 1ی قفل داخل ) دکمه

 ( .2ببندید )

 

 توجه:

  ی قفل داخلی  دکمهبا استفاده از  تواند ینمدرب راننده

 در هنگامی که درب راننده باز است، قفل شود.
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 قفل های مرکزی درب

 

 توجه:

  قفل کردن و بازکردن مکرر درب ها می تواند مدار

محافظ داخلی سیستم قفل مرکزی را فعال کرده و 

قبل از عملکرد سیستم را مختل کند. در این صورت  

 دقیقه صبر کنید. 1کار کردن با قفل مرکزی 

  هنگامی که درب راننده باز است، کلید قفل مرکزی برای

 قفل کردن آن عمل نمیکند.

 قفل کردن و باز کردن درب صندوق عقب و دیگر درب ها

 با استفاده  از سوییچ قفل مرکزی درب

 

، درب  با استفاده از سوییچ قفل مرکزی درب بر روی درب راننده

 صندوق عقب و دیگر درب ها قفل و باز می شوند.

 
 باز کردن درب صندوق عقب و دیگر درب ها

می توانید با استفاده از سوییچ استارت یا سوییچ موتور و یا با 

استفاده از موقعیت اهرم انتخاب، عملکرد باز کردن درب صندوق 

 عقب و دیگر درب ها را انتخاب نمایید.

هنگام ارسال خودرو از کارخانه فعال نمی باشند. این عملکرد ها 

برای فعالسازی یا غیر فعال سازی این عملکرد ها لطفا با 

 تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

 استفاده از سوییچ استارت یا سوییچ موتور

درب صندوق عقب و دیگر درب ها هنگامی باز می شوند که 

بوده یا وضعیت عملکرد در  ”LOCK“سوییچ استارت در موقعیت 

 باشد.  OFFحالت 

 

 دنده استفاده از موقعیت اهرم انتخاب

درب صندوق عقب و دیگر درب ها هنگامی باز می شوند که اهرم 

(است و  سوییچ استارت PARK)  ”P“انتخاب در موقعیت پارک 

تنظیم   ONو یا وضعیت عملکرد بر روی   ”ON“در وضعیت 

 باشد.
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 توجه

  برای خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی  چند طرفه

عملکرد صفحه نمایش می   (MMCS)ی میتسوبیشی 

تواند برای تنظیم مورد استفاده قرار گیرد. برای جزئیات 

 بیشتر به دستورالعمل مالک رجوع شود.

 

 سیستم قفل ایمنی * 

. هنگامی کند یمسیستم قفل ایمنی به پیشگیری از سرقت کمک 

تم ورود بدون سوئیچ یا سیستم عملکرد بدون سوئیچ که سیس

استفاده شد،  ها درببرای قفل کردن درب صندوق عقب و دیگر 

را با استفاده از دکمه  ها دربباز نمودن کلیه  ،سیستم قفل ایمنی

 .سازد یمهای داخلی قفل غیر ممکن 

 احتیاط!

  سیستم قفل ایمنی را هنگامی که شخصی درون خودرو

است فعال نکنید. در حالتی که سیستم قفل ایمنی فعال 

با استفاده از دکمه  ها دربشده باشد امکان باز نمودن 

 ههای داخلی خودرو وجود نخواهد داشت. اگر به اشتبا

را با استفاده  ها درب ،سیستم قفل ایمنی تنظیم شده باشد

روی سوئیچ کنترل از راه دور یا با  UNLOCKی  دکمهاز 

 استفاده از کاربرد عملکرد بدون سوئیچ باز نمایید.

 

 تنظیم سیستم 

قرار دهید و سپس  «LOCK»سوئیچ را در وضعیت  .1

سوییچ را خارج کنید ) خودروهای مجهز به سیستم 

ورود بدون سوییچ( ، یا وضعیت عملکرد را بر روی 

OFF  های مجهز به سیستم ورود قرار دهید. ) خودرو

 بدون سوییچ (

 را ببندید. ها درباز خودرو خارج شده و کلیه  .2

( را بر روی ریموت کنترل ، A) LOCK ی دکمه  .3

درب راننده یا سرنشین  LOCK /UNLOCKی  دکمه

درب صندوق عقب را فشار   LOCK( ، و کلید  Cجلو )

ی راهنما ها چراغ. قفل شوند ها دربدهید تا کلیه 

 چشمک خواهند زد. بار کی

  دیگر سوییچ را فشار دهید. بار کثانیه ی 2در طی 

دفعه چشمک خواهند زد تا نشان  3ی راهنما ها چراغ

 دهند که سیستم قفل ایمنی فعال شده است.

 
 

 
 

 توجه:

  ی دکمهفشردن LOCK (A بر روی سوئیچ کنترل از راه )

دور هنگامی که سیستم قفل ایمنی تنظیم شده است، 

ی راهنما سه بار چشمک بزنند، لذا ها چراغ شود یمباعث 

امکان تایید تنظیم شدن سیستم قفل ایمنی فراهم 

 .شود یم
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 لغو کردن سیستم

، قفل درب صندوق عقب و شود یمهنگامی که عملیات زیر انجام 

باز شده و سیستم قفل ایمنی بطور همزمان لغو  ها دربکلیه 

 . شود یم

 ی  دکمه  UNLOCK(B بر روی ریموت کنترل را فشار )

 دهید.

 ی  دکمهLOCK /UNLOCK  (C درب سرنشین جلو و)

راننده در حالی که سوئیچ هوشمند را بهمراه دارید فشار 

 دهید.

 (  کلید باز شدن درب صندوق عقبE.را فشار دهید ) 

 توجه:

  ثانیه پس از باز  30اگر  هیچ یک از درب ها ظرف

از نشود ) بجز در استفاده از کلید باز کن ب ،شدن قفل

بطور خودکار دوباره قفل  ها دربدرب صندوق عقب( 

و سیستم قفل ایمنی بطور همزمان دوباره  شوند یم

 .شود یمفعال 

  استفاده از سیستم ورود بدون سوئیچ و  امکان اگرحتی

سیستم عملکرد بدون سوئیچ برای باز کردن قفل یا 

برای باز کردن قفل  توان یموجود نداشته باشد،  ها درب

درب راننده از سوئیچ استفاده نمود. هنگامی که از 

سوئیچ برای باز کردن قفل درب راننده استفاده 

برای تنها درب راننده غیر  ،، سیستم قفل ایمنیشود یم

 ها دربمتعاقباً قفل کلیه  دیهخوا یم. اگر شود یمفعال 

 "ACC "یا  «ON»را باز نمایید، سوئیچ را به وضعیت 

قرار  ACCیا وضعیت عملکرد را روی حالت   بچرخانید.

 دهید.

  ی  دکمهامکان تنظیم زمان میان فشردنUNLOCK 

(B روی ریموت کنترل یا )ی  دکمهLOCK 

/UNLOCK ( درب راننده یا سرنشین جلوC و قفل )

خودکار وجود دارد. برای جزئیات بیشتر لطفاً با شدن 

 عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

برای خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی  چند طرفه 

عملکرد صفحه نمایش می   (MMCS)ی میتسوبیشی 

تواند برای تنظیم مورد استفاده قرار گیرد. برای 

 شود. جزئیات بیشتر به دستورالعمل مالک رجوع

 

  و فعال شدن سیستم قفل  ها دربامکان قفل نمودن

 LOCK ی دکمه نفشرد بار کایمنی دریک زمان با ی

(A بر روی ریموت کنترل و یا فشردن )ی  دکمه

LOCK /UNLOCK  بر روی درب سمت راننده یا

  LOCK /UNLOCK( و یا دکمه ی C) وسرنشین جل

 لطفاً ،( وجود دارد. برای جزئیاتDدرب صندوق عقب )

 با عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

 آزمایش کردن سیستم

را باز کنید، سپس سیستم قفل ایمنی  ها دربی شیشه های  هیکل

-3ی صفحهدر  «متنظیم سیست»جوع شود به ر)را فعال نمایید. 

19. ) 

 ها شهیشاز طریق  ،پس از تنظیم شدن سیستم قفل ایمنی

را توسط دکمه های قفل  ها درب دیتوان ینممطمئن شوید که 

 داخل خودرو  باز نمایید. 

 

 

 توجه: 

  اگر توصیه ای در مورد روش فعال شدن سیستم قفل

با عاملیت مجاز میتسوبیشی  لطفاًایمنی نیاز داشتید، 

 موتورز تماس بگیرید.

 "قفل کودک"، در درب های عقب

 

 
 قفل کردن .1

 باز کردن .2

از داخل جلو گیری  بی عقها دربقفل کودک از باز شدن اتفاقی 

 می کند.

اگر ضامن بر روی موقعیت قفل قرار داشته باشد، درب عقب 

بلکه باید تنها با  ،ی داخلی باز شود رهیدستگتوسط  تواند ینم

 ی خارجی باز شود. رهیدستگ
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تنظیم شده باشد   "UNLOCK"اگر ضامن بر روی  موقعیت 

 م حفاظت از کودک عمل نخواهد کرد.مکانیز

 احتیاط!

 هنگام رانندگی با سرنشینان کودک در صندلی عقب، 

از قفل کودک برای جلوگیری از باز شدن ناگهانی  لطفاً

 .داستفاده کنی ،درب و جلوگیری از حادثه

 

 

 درب صندوق عقب 

  

  
 اخطار

  باز است خطر رانندگی در حالی که درب صندوق عقب

ناک می باشد چراکه مونوکسید کربن امکان ورود به 

 اتاق را پیدا می کند.

گاز مونوکسید کربن بی بو و بی رنگ است. و می تواند 

 باعث بیهوشی و حتی مرگ شود.

  هنگام باز و بسته کردن درب صندوق عقب اطمینان

حاصل کنید که فردی در نزدیکی نباشد و مراقب 

 درست و گردن شما آسیب نبینند.باشید که سر یا 

  

 

 قفل کردن و باز کردن

درب صندوق عقب توسط کلید قفل مرکزی درب ) سمت راننده( 

 قفل یا باز می شود.

 
 توجه:

  قفل کردن و بازکردن مکرر درب ها می تواند مدار

محافظ داخلی سیستم قفل مرکزی را فعال کرده و 

قبل از   عملکرد سیستم را مختل کند. در این صورت

 دقیقه صبر کنید. 1کار کردن با قفل مرکزی 

 

 باز کردن

پس از باز کردن درب صندوق عقب ، کلید باز کن درب صندوق 

 ( را فشرده و درب را به باال بکشید. Aعقب  )

 
 توجه:

  در صورت تخلیه شدن یا قطع شدن اتصال باطری درب

 صندوق عقب باز نخواهد شد.

اگر می خواهید آن را باز کنید، باید با استفاده از ضامن 

 "داخلی درب صندوق عقب باز شود.  رجوع شود به 

 .  28-3در صفحه ی  "ضامن داخلی درب صندوق عقب

 

 بستن

( را مطابق شکل به پایین Bدسته ی درب صندوق عقب  )

بکشید. درب را روی هم بگذارید و کامال ببندید. همواره از بسته 

 شدن ایمن درب صندوق عقب مطمئن شوید.
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 احتیاط!

  هنگام بستن درب صندوق عقب، مراقب انگشتان خود و

 دیگران باشید که گیر نکنند.

 

 

 توجه:

 ( میله ی پنوماتیکC)   بعنوان تکیه گاه درب صندوق

 عقب تعبیه شده است.

 برای جلوگیری از عملکرد نامناسب :

o  را نگاه ندارید.در هنگام بستن درب ، میله 

o .میله ی پنوماتیک را فشار نداده و آن را نکشید 

o  شی پالستیکی یا نوار چسب و غیره را به آن

 نچسبانید.

o .دور میله طناب نبندید 

o .وسیله ای را از آن آویزان نکنید 

 

 
 

 درب برقی صندوق عقب 

 

قبل از کار کردن با درب برقی صندوق عقب، آن را توسط  

سیستم ورود بدون سوییچ، سیستم عملکرد بدون سوییچ و یا 

 قفل مرکزی درب، باز کنید.

.، 3-3در صفحه ی  "سیستم ورود بدون سوییچ  "رجوع شود به 

قفل  "، و یا  8-3در صفحه ی  "سیستم عملکرد بدون سوییچ "

 . 18-3ه ی در صفح "مرکزی دربها 

 

 عملکرد درب برقی صندوق عقب 

  
 اخطار

  محفظه ی اثاثیه برای سوار شدن افراد طراحی نشده

است. به کودکان اجازه ی نشستن در آن و بازی در 

آنجا را ندهید. حضور در محفظه ی اثاثیه در حین 

 رانندگی می تواند منجر به سانحه ای نا گوار شود.

قبل از رانندگی، از بسته شدن درب صندوق عقب به 

 طور ایمن مطمئن شوید.

اگر در حالی که درب صندوق عقب باز است رانندگی 

کنید، خطر ورود گاز های خروجی به داخل اتاق و  

خطر گاز گرفتگی توسط مونوکسید کربن وجود خواهد 

 داشت.

  برای حفظ ایمنی، بهتر است درب برقی صندوق عقب

 افراد بزرگسال مورد استفاده قرار بگیرد.توسط 

  در هنگام باز و بسته کردن درب صندوق عقب، مطمون

شوید که فردی در اطراف نبوده و  نیز مراقب باشید که 

 سر ، دست یا گردن شما آسیب نبینند.

در هنگام بارگیری یا تخلیه ی بار ، از کامال باز بودن 

 درب صندوق عقب اطمینان حاصل کنید.

 

 احتیاط!

  در هنگام بارگیری یا تخلیه ی بار در پشت اگزوز

نایستید.  گرمای ناشی از  گاز های خروجی اگزوز می 

 توانند منجر به سوختگی شوند.

  قبل از رانندگی، از بسته بودن درب صندوق عقب

مطمئن شوید. اگر درب صندوق عقب باز باشد، ممکن 

 حادثه شوند.است اثاثیه به جاده بیافتند و منجر به 

  وسایل جانبی ای بجز وسایل اصلی میتسوبیشی موتورز

را بر روی درب برقی صندوق عقب نصب نکنید. برخی از 

این ابزار ممکن است بیش از حد سنگین بوده و باعث 

 فعال شدن مکانیزم جلوگیری از افت درب شوند.
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 احتیاط!

  در هنگام بستن درب برقی صندوق عقب، مطمئن شوید

شی ای در اطراف گیره ی درب وجود نداشته باشد. )  که

A. ) 

اگر شی خارجی درون گیره ی در وارد شود می تواند از 

بسته شدن صحیح درب برقی صندوق عقب  جلوگیری 

 کند.

 

 

 
 

 توجه:

  ،در هنگام باز یا بسته کردن درب برقی صندوق عقب

 قرار ندهید. (B)دستانتان را در نزدیکی بازوی میله ای 

 ( میله ها ی پنوماتیکیC در مکانهای نشان داده شده )

 برای مهار کردن درب صندوق عقب تعبیه شده اند.

  مراقب باشید که هنگام بارگیری یا تخلیه بار ، به سر

شما آسیبی از طریق بازوی میله ای درب برقی صندوق 

 عقب وارد نیاید.

  
 توجه:

 ی از وارد آمدن صدمه لطفا موارد زیر را جهت پیشگیر

 به شما یا خرابی سیستم رعایت کنید.

o  به میله های پنوماتیک در هنگام بسته شدن درب

برقی صندوق عقب فشار وارد نکرده و آن ها را 

 نکشید.

o  وسیله ی پالستیکی، نوارچسب و غیره به میله

 پنوماتیک متصل نکنید.

o .دور آنها طناب نبندید 

o ید.چیزی را از آنها آویزان نکن 

 عملکرد خودکار

درب برقی صندوق عقب می تواند هنگامی که سوییچ برق درب 

قرار دارد، توسط سوییچ ریموت   ONصندوق عقب بر روی 

کنترل بر روی سوییچ هوشمند ) سوییچ ورود بدون کلید( یا 

سوییچ هوشمند )سوییچ عملکرد بدون سوییچ(، یا کلید بستن 

 درب بر روی درب صندوق عقب باز و بسته شود.

 

  
 اخطار

  هنگامی که از درب برقی صندوق عقب استفاده

کلید برق درب برقی صندوق عقب را در حالت نمیکنید، 

خاموش قرار دهید.  اگر کلید روشن باشد، در صورت 

فشرده شدن کلید مذکور  و یا در حین بازی کودکان، 

ممکن است بطور اتفاقی سر یا دست افراد  دچار صدمه 

 شود.

  اگر کلید برق درب برقی صندوق عقب در هنگام کار با

باز ایستاده و به حالت آن خاموش باشد، از حرکت 

 دستی خواهد رفت.

در این زمان، بسته به موقعیت درب صندوق عقب، می 

 تواند بطور ناگهانی باز یا بسته شود.

 

 احتیاط!

  در هنگام باز و بسته کردن درب، نیروی بیش از حد به

درب برقی صندوق عقب وارد نیاورید . انجام اینکار 

 ممکن است موجب شکستن آن شود.
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 احتیاط!

  در هنگامی که درب صندوق عقب باز است، موتور را

روشن نکنید. چرا که مکانیزم جلوگیری از حرکات 

ناگهانی می تواند فعال شود و منجر به ایجاد حرکت  

 منقطع درب برقی صندوق عقب شود.

 :توجه

  درب برقی صندوق عقب در حالی که باطری ضعیف

 شده  یا قطع شده است عمل نخواهد کرد. 

در صورتی که می خواهید درب برقی صندوق عقب را 

باز نمایید، می توانید با استفاده از گیره ی داخلی درب 

 صندوق عقب این کار را انجام دهید.

در صفحه  "گیره ی درب صندوق عقب "رجوع شود به 

 .  28-3ی 

  اگردر هنگامی که کلید درب صندوق بر روی خاموش

است، سیستم ورود بدون سوییچ و یا کلید بستن درب ، 

بار شنیده می شود تا راننده را  4عمل کند، صدای بوق 

 از عمل نکردن درب برقی صندوق عقب آگاه سازد.

  درب برقی صندوق عقب در شرایط عادی و در حاالت

 زیر عمل نخواهد کرد.

o .اگر خودرو در محلی شیب دار پارک شده باشد 

o .در باد های شدید 

o  اگر روی درب برقی صندوق عقب  برف نشسته

 باشد.

  باز و بسته کردن مکرر درب برقی صندوق عقب می

تواند مدار محافظ تعبیه شده در سیستم را فعال کرده و 

سیستم درب برقی صندوق عقب به حالت دستی تغییر 

 وضعیت دهد.

  دستگیره ی درب برقی صندوق عقب در هنگامی که اگر

با آن کار می شود و یا بالفاصله پس از بستن آن اعمال 

 شود، درب در خالف حرکت خود ، حرکت می کند.

  اگر فیوز یا باطری در حالی که درب برقی صندوق عقب

باز است جدا شوند، درب بطور خودکار بسته نخواهد 

 شد.

 ب را ببندید.در این حالت بطور دستی در

 

 شرایط کاری

درب برقی صندوق عقب در شرایط زیر می تواند بطور خودکار 

 عمل نماید:

 <با استفاده از سوییچ هوشمند>

  وضعیت عملکرد در حالتOFF  .است 

 .سوییچ درون استارت قرار ندارد 

 .درب برقی صندوق عقب کامال بسته است 

 .قفل درب برقی صندوق عقب باز شده است 

 

 <ستفاده از کلید درب برقی صندوق عقب در سمت رانندهبا ا>

  وضعیت عملکرد رویON   است و اهرم انتخاب در

( و یا ترمز دستی کشیده A/T)پارک( ) "P"موقعیت 

 ( M/Tشده است )

 .درب برقی صندوق عقب کامال بسته است 

 .قفل درب برقی صندوق عقب باز شده است 

 

می تواند بطور خودکار درب برقی صندوق عقب در شرایط زیر 

 بسته شود:

 <با استفاده از سوییچ هوشمند>

  وضعیت عملکرد در حالتOFF  .است 

 .درب برقی صندوق عقب کامال باز است 

 .افراد، اثاثیه و غیره، با سنسور تماس ندارند 

 
با استفاده از کلید درب برقی صندوق عقب در سمت راننده یا >

 <کلید بستن درب

 ی وضعیت عملکرد روON   است و اهرم انتخاب در

( و یا ترمز دستی کشیده A/T)پارک( ) "P"موقعیت 

( ، یا وضعیت عملکرد بر روی حالت M/Tشده است )

ACC   و یا OFF  .قرار دارد 

 .درب برقی صندوق عقب کامال باز است 

 .افراد، اثاثیه و غیره، با سنسور تماس ندارند 

 

استفاده از سوییچ کار کردن با درب برقی صندوق عقب با 

 هوشمند یا کلید درب برقی صندوق عقب درسمت راننده

پس از باز کردن قفل درب ها و درب برقی صندوق عقب ، درب 

 برقی صندوق عقب می تواند توسط 
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(  بر روی سوییچ  هوشمند)ورود( و یا  Aفشردن کلید )بار(  2)

 ( عمل کند.Bکلید درب برقی صندوق عقب سمت راننده )

 
 

 <با استفاده از  سوییچ هوشمند )ورود(>

اگر کلید درب برقی صندوق عقب دوبار متوالی فشرده شود، درب 

برقی صندوق عقب پس از شنیده شدن صدای بوق هشدار، عمل 

 خواهد کرد.

 درب برقی صندوق عقب به صورت زیر عمل میکند:

  بار شنیده می شود  4در حالت بسته: صدای بوق هشدار

 کامال باز می شود.و درب 

  بار شنیده می شود و  3در حالت باز: صدای بوق هشدار

 درب کامال بسته می شود.

اگر کلید درب برقی صندوق عقب در حال عملکرد آن، یکبار 

فشرده شود، صدای بوق هشدار یکبار شنیده شده و درب در 

 خالف جهت حرکت خود شروع به حرکت می کند.

 

 توجه:

  بار متوالی یا بیشتر  3درب صندوق عقب اگر کلید برقی

 فشرده شود ، عملکرد درب مختل می شود.

در چنین حالتی چند ثانیه صبر کنید و سپس دوبار 

 کلید را فشار دهید.

 

 <استفاده از کلید درب برقی صندوق عقب در سمت راننده>

اگر کلید درب برقی صندوق عقب در سمت راننده، برای بیش از 

شود ، درب برقی پس از شنیده شدن صدای بوق  ثانیه فشرده 1

 هشدار عمل می کند.

 

 درب برقی صندوق عقب به صورت زیر عمل میکند:

  بار شنیده می شود  4در حالت بسته: صدای بوق هشدار

 و درب کامال باز می شود.

  بار شنیده می شود و  3در حالت باز: صدای بوق هشدار

 درب کامال بسته می شود.

  
 اخطار

  هنگام کار با درب برقی صندوق عقب از ایمن بودن

محیط اطراف مطمئن شوید، و اطمینان حاصل کنید 

که فضای کافی در ناحیه پشت و باالی درب وجود 

داشته باشد، و مراقب سر و دست ها و انگشتان خود 

 باشید.

 

باز کردن درب برقی صندوق عقب با استفاده از کلید باز 

 کردن

درب برقی صندوق عقب را می توان با فشردن کلید باز کردن 

(C)  .باز نمود 

 
اگر کلید باز کردن فشرده شود و قفل درب صندوق عقب و کلیه 

بار شنیده  4درب ها باز باشد، درب برقی صندوق عقب پس از 

 شدن صدای بوق هشدار، باز می شود.

قفل است صدای هنگامی که درب صندوق عقب و دیگر درب ها 

 بوق هشدار شنیده نخواهد شد.
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 توجه:

  با همراه داشتن سوییچ هوشمند )ورود( و در حالی که

درب صندوق عقب بسته است، درب برقی صندوق عقب 

را می توان با فشردن کلید باز کننده، حتی در صورت 

 قفل بودن درب صندوق عقب باز نمود

 

بستن درب برقی صندوق عقب با استفاده از کلید بستن 

 درب 

درب برقی صندوق عقب را می توان با فشردن کلید بستن درب 

(D.بر روی قسمت داخلی درب صندوق عقب بست ) 

 

 
 

اگر کلید بستن درب روی قسمت داخلی درب برقی صندوق 

بار شنیده شدن صدای بوق  3عقب فشرده شود، درب پس از 

 شود. بسته می

اگر کلید بستن درب در حین بسته شدن درب صندوق عقب 

فشرده شود، صدای بوق هشدار یکبار شنیده شده و درب باز می 

 شود.

 توجه:

  اگر کلید بستن درب دوباره و در حین باز شدن درب

برقی صندوق عقب فشرده شود، صدای بوق یکبار شنیده 

 شده و درب برقی صندوقع عقب باز می شود.

 زم ایمنیمکانی

در حالتی که امکان گیر افتادن فرد یا شی ای در حین عملکرد 

( موجود در Aخودکار وجود داشته باشد و یا اگر به سنسور های )

اطراف درب صندوق عقب ضربه وارد شود ، مکانیز ایمنی فعال 

 می شود.

 

 
 احتیاط!

  مکانیز ایمنی ممکن است در مواقعی بسته  شرایط شی

یا نحوه ی گیر افتادن شی عمل نکند. لذا  گیر افتاده و

 مراقب گیر افتادن دست یا اعضای بدن خود باشید.

  مکانیز ایمنی درست قبل از بسته شدن کامل درب غیر

فعال می شود تا درب بطور کامل بسته شود. لذا مراقب 

 گیر افتادن دست و انگشتانتان در این زمان باشید.

 درب بطور دستی،  مکانیز ایمنی در صورت بسته شدن

غیر فعال میشود. لذا مراقب گیر افتادن دست و 

 انگشتانتان در این زمان باشید.

  اگر مکانیز ایمنی مکررا و متوالیا مورد استفاده قرار

گیرد، درب صندوق عقب به حالت دستی تغییر وضعیت 

می دهد. در این زمان مراقب بسته یا باز شدن ناگهانی 

 باشید. درب بسته به موقعیت آن

به محض اینکه درب صندوق عقب کامال باز یا بسته می 

 شود عملکرد خودکار معمول قابل دستیابی خواهد بود.

  

 

 توجه:

  اگر شرایط محیطی شرایطی مشابه گیر افتادن شی یا

فرد را برای حسگر ها ایجاد کنند، مکانیز ایمنی فعال 

 خواهد شد.

  یا هنگام تمیز در هنگام بار گیری یا تخلیه اثاثیه و

کردن شیشه ی عقب، مراقب باشید تا به سنسور ها 

آسیب نرسانید. ایجاد آسیب به حسگر ها می تواند  

 بسته شدن خودکار درب صندوق عقب را مختل کند
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 مکانیزم جلوگیری از سقوط درب

پس از باز شدن خودکار درب برقی صندوق عقب، اگر مشخص 

عواملی همچون تجمع برف شود که درب صندوق عقب بر اثر 

 سقوط خواهد کرد، درب بطور خودکار بسته خواهد شد.

صدای بوق هشدار ممتد در هنگام عملکرد مکانیزم جلوگیری از 

 سقوط درب شنیده خواهد شد.

 توجه:

  ،اگر بر روی درب برقی صندوق عقب برف نشسته است

 قبل از عملکرد درب، روی آن را برف روبی کنید.

  ای بجز قطعات اصلی میتسوبیشی موتورز  وسایل جانبی

بر روی درب برقی صندوق عقب نصب نکنید. برخی از 

وسایل ممکن است بیش از حد سنگین بوده و باعث 

 فعال شدن مکانیزم جلوگیری از سقوط درب شوند.

  مکانیزم جلوگیری از سقوط درب در حالتی که پس از

ر باز شدن کامل خودکار درب سعی در بستن درب بطو

 دستی انجام شود، نیز فعال می شود.

 مکانیزم جلوگیری از عملکرد ناگهانی درب

اگر در حالی که درب برقی صندوق عقب در حال عملکرد است، 

موتور استارت زده شود، ولتاژ نا مناسب باطری منجر به حرکت 

مقطع درب صندوق عقب در حین عملکرد می شود. این حالت 

هانی درب صندوق عقب می باشد. برای جلوگیری از حرکت ناگ

هنگامی که درب صندوق عقب کامال بسته یا باز شد، عملکرد 

 ثانیه امکانپذیر خواهد بود. 10خودکار آن پس از حدود 

 احتیاط!

  مکانیزم ایمنی در هنگامی که مکانیزم جلوگیری از

عملکرد ناگهانی فعال می باشد، غیر فعال خواهد شد. لذا 

مراقب گیر افتادن دست و انگشت باید بیش از پیش 

 خود باشید.

 

 عملکرد دستی

باشد، درب می   OFFاگر کلید برق درب برقی الکتریکی بر روی 

 تواند با عملکرد دستی عمل نماید.

پس از باز کردن قفل درب برقی صندوق عقب، کلید باز کردن 

 ( را فشار دهید و درب را به باال بکشید.Aدرب صندوق عقب )

 
 

 احتیاط!

  مراقب باشید که در هنگام باز کردن درب برقی صندوق

 عقب فردی در اطراف آن حضور نداشته باشد.

 

 . 

 توجه:

  اگر بالفاصله پس از فشار دادن کلید باز کردن درب

صندوق عقب، درب باز شود و یا نشود، امکان باال 

 کشیدن درب وجود نخواهد داشت.

درب صندوق عقب را در چنین شرایطی، کلید باز کردن 

 دوباره فشار دهید و درب با به باال بکشید.

  در هنگامی که باطری ضعیف شده و یا اتصال آن قطع

شده است، امکان باز کردن درب برقی صندوق عقب 

 وجود نخواهد داشت.

( Bبرای بستن درب صندوق عقب، گیره ی درب صندوق عقب  )

شیده و رها کنید  و را قبل از کامال بسته شدن آن،  به پایین ک

 سپس درب را به آرامی از خارج ببندید.

 

  



 

28 

 

 احتیاط!

  درب برقی صندوق عقب را در حالی که دستتان هنوز

روی گیره ی درب است کامال نبندید. انجام اینکار باعث 

 صدمه رسیدن به دست و بازوی شما خواهد شد.

  مکانیزم ایمنی در هنگامی که درب برقی صندوق عقب

دستی بسته می شود غیر فعال خواهد بود. لذا بطور 

برای جلوگیری از گیر افتادن دست و انگشتان خود دقت 

 کافی داشته باشید.

  

 بستن آسان درب صندوق عقب

بستن آسان درب صندوق عقب مکانیزمی است برای کمک به 

بستن درب برقی صندوق عقب. اگر درب برقی صندوق عقب در 

ک به بسته شدن باشد قرار بگیرد )نیمه موقعیتی که تقریبا نزدی

 باز(، بطور خودکار بسته خواهد شد.

  
 اخطار

  در هنگام بسته شدن درب از حالت نیمه بسته ، مراقب

دستها و انگشتان خود باشید. اگر امکان گیر کردن 

دستتان در حین عملکرد بستن آسان درب صندوق 

دستگیره درب را بکشید تا عقب، الی در وجود دارد 

درب برقی صندوق عقب به حالت نیمه باز خود باز 

 گردد.

 

 احتیاط!

 (  به گیرهA موجود در قسمت داخلی درب برقی  )

صندوق عقب دست نزنید.چرا که عملکرد بستن آسان 

 درب انگشتان شما را گیر می اندازد.

  

  

 

 

 توجه:

  عملکرد بست آسان درب صندوق عقب، حتی هنگامی

 OFFکه کلید برق درب برقی صندوق عقب بر روی 

 باشد نیز عمل خواهد کرد.

   عملکرد ممتد و مکرر دستگیره، می تواند مدار محافظ

را فعال کرده و عملکرد بستن آسان درب را بطور موقت 

 غیر فعال نماید.

عمکرد بستن  دقیقه صبر کنید تا 1در چنین حالتی، 

 آسان درب صندوق عقب دوباره فعال شود.

 گیره ی رها کننده ی داخلی درب صندوق عقب

گیره ی رها کننده ی داخلی درب صندوق عقب امکان باز کردن 

 درب را در حالتی که باطری تخلیه شده است فراهم میکند.

گیره ی دها کننده ی داخلی درب صندوق عقب )به شکل رجوع 

 درب صندوق عقب نصب شده است. شود( بر روی

 

با محل و روش کار گیره ی رها کننده ی داخلی درب صندوق 

 عقب به خوبی آشنا شوید و به خانواده ی خود نیز آموزش دهید.
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 باز کردن

 ( درون درب صندوق عقب را باز کنید.Aدرب کوچک ) .1

 
( را برای باز کردن درب صندوق عقب حرکت Bاهرم ) .2

 دهید.

 
 صندوق عقب را فشار دهید تا باز شود.درب  .3

 احتیاط!

  همواره پوشش اهرم رها کننده بر روی درب صندوق

عقب را ببندید تا در هنگام رانندگی امکان برخورد اثاثیه 

با دسته ی اهرم و باز کردن درب صندوق عقب وجود 

 نداشته باشد.

 

 سیستم هشدار امنیتی*

محیط اطراف بر اثر رفتار سیستم هشدار امنیتی برای آگاه سازی 

مشکوک  است و برای جلوگیری از ورود غیر مجاز به درون 

خودرو  می باشد. اگر درب صندوق عقب یا دیگر درب ها و یا 

درب کاپوت قبل از باز شدن قفل خودرو توسط سیستم ورود 

بدون سوییچ، یا سیستم عملکرد بدون سوییچ باز شود، صدای 

 د.آالرم هشدار شنیده می شو

 بوق هشدار در شرایط زیر به صدا در خواهد آمد:

 )حرکت غیر عادی خودرو ) عملکرد تشخیص برخورد 

  تشخیص حرکت در داخل خودرو ) عملکرد تشخیص

 ورود به داخل خودرو(

  جدا شدن اتصال باطری 

 قرار دارد. "فعال"سیستم هشدار امنیتی بر روی حالت 

سیستم، لطفا مطابق در هنگام اعمال تغییرات در تنظیمات 

اعمال تغییرات در تنظیمات  "دستورالعمل موجود در بخش 

 عمل نمایید. 31-3در صفحه ی  "هشدار امنیتی

در خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی چند گانه میتسوبیشی 

(MMCS برای تنظیمات می توان از صفحه نمایش استفاده ، )

 ود.نمود. به دفترچه راهنمای مجزای مالک رجوع ش

 احتیاط!

  در سیستم هشدار امنیتی تغییرات اعمال نکرده و قطعه

 ای اضافه نکنید.

انجام این کار ممکن است عملکرد هشدار امنیتی را 

 مختل نماید.

  

 

 توجه:

  سیستم هشدار در صورتی که درب صندوق عقب و دیگر

درب ها توسط سوییچ، گیره ی قفل کن داخلی و یا 

به جای استفاده از سیستم کلید قفل مرکزی درب ) 

ورود بدون سوییچ یا سیستم عملکرد بدون سوییچ( قفل 

 شوند فعال نخواهد شد.
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 توجه:

  اگر پس از عملکرد قفل شدن و باز شدن با استفاده از

سیستم ورود بدون سوئیچ یا کاربرد عملکرد بدون 

ی راهنما چشمک نزدند ممکن از سیستم ها چراغ چسوئی

 باشد.عیب پیدا کرده 

 میتسوبیشی موتورزخودرو را توسط عاملیت مجاز 

 معاینه نمایید.

ی راهنما با قفل ها چراغشمک زدن چ)اگر کاربرد تایید 

ی راهنما ها چراغ( غیر فعال باشد، ها دربو باز کردن 

پس از عملکرد قفل و باز شدن چشمک نخواهند زد. 

در صفحه  «سیستم ورود بدون سوئیچ»رجوع شود به 

در  «چقدام توسط کاربرد عملکرد بدون سوئیا»و  3-3

 . 10-3صفحه 

  در شرایط زیر فعال شود. تواند یمسیستم آالرم امنیتی 

o استفاده از کارواش 

o  حمل و نقل خودرو 

o پارک کردن خودرو در پارک خودروی اتومات 

o جا گذاردن حیوان خانگی یا کودک در خودرو 

o  ی سقفی یا شیشه  چهیدرباز گذاشتن 

o  جاگذاشتن وسیله ای نا پایدار مثل یک اسباب بازی

 ی کوک شده در خودرو لهیوسیا 

o  تحت برخورد یا لرزش پیوسته قرار گرفتن بواسطه

 تگرگ یا رعد و برق 

کاربرد تشخیص شیب خودرو و  ،بر اساس شرایط

کاربرد تشخیص ورود به خودرو را غیر فعال نمایید. به 

یب خودرو و غیر فعال کردن عملکرد تشخیص ش"

 34-3در صفحه ی  "عملکرد تشخیص ورود به خودرو

 مراجعه نمایید.

  حساسیت کاربرد تشخیص ورود به داخل قابل تنظیم

با عاملیت مجاز  لطفاً. برای جزئیات بیشتر باشد یم

 تماس بگیرید. میتسوبیشی موتورز

 

 آالرم امنیتی چهار وضعیت دارد:

 ثانیه(  20دود ح)وضعیت آماده سازی سیستم 

( Aو نشانگر امنیت ) دیآ یموق هشدار بطور متوالی بصدا در ب)

 (زند یمچشمک 

 

با  ها دربزمان آماده سازی سیستم از زمانی که در آن کلیه 

روی سوئیچ کنترل از راه دور یا کاربرد  LOCK ی دکمهفشردن 

وضعیت فعال سازی  هآغاز شده و تا زمانی ک چعملکرد بدون سوئی

این  لادامه خواهد داشت. در طو کند یمستم شروع به عمل سی

باز نمودن درب یا صندوق عقب بدون استفاده از سیستم  ،زمان

به صدا  نو بدو ،ورود بدون سوئیچ یا کاربرد عملکرد بدون سوئیچ

رای مثال هنگامی که چیزی را درون ب)در آمدن صدای هشدار 

یا متوجه باز بودن شیشه شوید( بطور  دیا گذاشتهخودرو جا 

 موقت امکان پذیر خواهد بود.

 وضعیت مسلح سیستم

و نشانگر امنیت به چشمک  شود یمدای بوق هشدار متوقف ص) 

 ( شود یم تر عیسرو  دهد یمزدن ادامه 

هنگامی که وضعیت آماده سازی به پایان رسید، وضعیت مسلح 

 .شود یمسیستم آغاز 
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درب صندوق یا درب  ها، دربیر مجاز هر یک از اگر باز شدن غ

محفظه موتور در حین وضعیت مسلح تشخیص داده شد، آالرم 

برای هشدار به مردم اطراف خودرو جهت شرایط غیر عادی فعال 

 . شود یم

و یا ورود غیر مجاز به  وهمچنین اگر حرکت غیر مجاز از خودر

 .شود یمآالرم فعال  ،خودرو تشخیص داده شود

 ی آالرمساز فعال

ثانیه  30و صدای آژیر برای  زنند یمی راهنما چشمک ها چراغ

 .شود یمشنیده 

 . 35-3ی  صفحهدر  «ی آالرمساز فعال»رجوع شود به 

 توجه:

  حتی اگر آالرم متوقف شود، در صورتی که عمل غیر

 مجاز دوباره انجام شود، آالرم نیز دوباره فعال خواهد شد.

 

 لغو سیستم

ی در حین وضعیت آماده سازی سیستم یا ساز فعالامکان لغو 

 وضعیت مسلح سیستم وجود دارد.

امکان لغو آالرم در هنگامی که فعال شده است نیز وجود  هبعالو

 دارد.

در  «غو آالرمل» ،34-3در صفحه  «غو سیستمل»رجوع شود به 

 35-3ی  صفحه

 توجه:

  اجازه دادن هنگام قرض دادن خودرو به شخصی دیگر یا

 حتماً ،رانندگی به فردی ناآشنا با سیستم آالرم امنیتی

توضیحات مناسب و کافی را در رابطه با سیستم آالرم 

 امنیتی به فرد بدهید.

 ،اگر فردی که با سیستم آالرم امنیتی نا آشنا است

ی خودرو را باز کند، منجر به صدا دادن ها دربی ها قفل

اعث آزار مردم حاضر در ، صدای آالرم بشود یمآالرم 

 .شود یم اطراف

 تغییر تنظیمات آالرم امنیت

غیر »و یا  «فعال»امکان قرار دادن آالرم امنیتی بر روی حالت  

 وجود دارد. «لفعا

 از دستورالعمل زیر پیروی کنید:

قرار دهید. اگر موتور را با  «فلق»سوئیچ را در وضعیت  .1

سوئیچ استارت ، سوئیچ را از دیا زدهستارت ا ،سوئیچ

 خارج کنید.

قرار دهید و  «خاموش»ی چراغ را در وضعیت  دکمه .2

 درب خودرو را باز بگذارید.
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ی برف پاک کن و آب پاش را به سمت خود  دسته .3

 کشیده و نگاه دارید. 

است، مایع شیشه  «قفل»ز آنجا که سوئیچ در وضعیت ا)

  (شود ینمشوی پاشیده 

 

. دهد یمبوق هشدار صدا  ،ثانیه 10پس از حدود  .4

ی برف پاک کن و آب پاش را به سمت خود نگاه  دسته

 دارید. 

ی برف پاک کن و آبپاش رها شد، حالت  دستهگر ا)

 ل. برای انجام دوباره، مراحشود یملغو  تتغییر تنظیما

 (دانجام دهی 3ی  مرحلهرا دوباره از 

، در حالی که شود یمهنگامی که بوق هشدار متوقف  .5

به سمت شما  نی برف پاک کن و آبپاش همچنا دسته

( را بر روی سوئیچ A)UNLOCKی  دکمهاست، 

هوشمند برای انتخاب وضعیت تنظیم آالرم امنیتی 

 فشار دهید.

 

تنظیم  UNLOCKی  دکمهبا فشردن  توان یمحالت تنظیمات را 

ی ها بوقبا شنیدن تعداد  توان یمنمود. حالت انتخاب شده را 

 در آمده تایید نمود.هشدار به صدا 

حالت تنظیمات آالرم  ی هشدارها بوقتعداد 

 امنیت

 آالرم غیرفعال است 1

 آالرم فعال است 2

.هر یک از عملیات زیر برای خاتمه دادن به حالت  .6

 استفاده شود. تواند یمتغییر تنظیمات 

  ی برف پاک کن و آبپاش دستهرها کردن 

 بستن درب سمت راننده 

  سوئیچ به داخل مغزی سوئیچ استارتوارد نمودن 

  ی چراغ بر روی هر حالتی بجز  دکمهقرار دادن

 .«خاموش»

  ثانیه هیچ تغییری در تنظیمات انجام نشود. 30به مدت 

  لید خاموش( قرار داده شود ک) «قفل»سوئیچ در حالت

 )خودروهای دارای سیستم عملکرد بدون سوئیچ(.

 توجه: 

  اگر فهم هر موردی در رابطه با اعمال تغییرات در

تنظیمات سیستم آالرم امنیتی دشوار به نظر رسید، 

مشورت  میتسوبیشی موتورزبا عاملیت مجاز  لطفاً

 نمایید.

  از جا گذاشتن وسایل قیمتی درون خودرو خودداری

 «عالف»نمایید، حتی اگر سیستم آالرم امنیتی در حالت 

 قرار داشته باشد.

 نظیم سیستمت

از مراحل زیر برای تنظیم سیستم به حالت مسلح سیستم پیروی 

 کنید.
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قرار دهید. اگر موتور را  «فلق»سوئیچ را در وضعیت  .1

توسط سوئیچ راه اندازی نمودید، سوئیچ را از مغزی 

 سوئیچ استارت خارج نمایید.

، درب صندوق عقب ها درباز خودرو خارج شده و کلیه  .2

 وتور را ببندید.و درب محفظه م

( را بر روی سوئیچ کنترل از راه دور A) LOCK ی دکمه .3

سیستم ورود بدون سوئیچ یا سیستم عملکرد بدون 

( درب B) LOCK /UNLOCKی  دکمهسوئیچ و یا 

 راننده یا سرنشین جلو را فشار دهید. 

 

 

 

با قفل کردن خودرو توسط سیستم ورود بدون سوئیچ یا سیستم 

سوئیچ، وضعیت آماده سازی سیستم فعال خواهد عملکرد بدون 

 شد.

( در پنل Dصدای بوق مقطعی شنیده می شود و نشانگر امنیتی )

 مرکزی به نشان تایید چشمک می زند.

 

 توجه: 

  توسط  ها دربوضعیت آماده سازی سیستم هنگامی که

روشی بجز سیستم ورود بدون سوئیچ یا کاربرد عملکرد 

 به)بدون سوئیچ قفل شده باشند، فعال نخواهند شد. 

 قفل مرکزی درب( همثال یک سوئیچ یا دکم عنوان

  اگر درب محفظه موتور )کاپوت( باز باشد نشانگر امنیتی

روشن خواهد شد، و سیستم وارد وضعیت مسلح خود 

 نخواهد شد.

، سیستم شود یمکه درب محفظه موتور بسته هنگامی 

 20وارد حالت آماده سازی خواهد شد، و پس از حدود 

 ثانیه سیستم وارد حالت مسلح خود خواهد شد.
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هنگامی که چشمک زدن  ،ثانیه 20پس از حدود  .4

حالت  کند، یمنشانگر امنیتی شروع به آهسته تر شدن 

 .شود یممسلح سیستم وارد عمل 

نشانگر امنیتی در حین حالت مسلح خود به چشمک 

 .دهد یمزدن ادامه 

 توجه: 

  سیستم آالرم امنیتی هنگامی که افراد در حال وارد

باز هستند  ها شهیششدن به خودرو بوده یا هنگامی که 

امکان دارد فعال شود. برای جلوگیری از فعالیت غیر 

د هنگامی که افراد به خودرو وار ،ی آالرم منتظره

، سیستم را به وضعیت مسلح خود تنظیم شوند یم

 نکنید.

  ،از جا گذاشتن وسایل قیمتی در خودرو خود داری کنید

 «فعال»حتی اگر سیستم آالرم امنیتی در وضعیت 

 تنظیم شده باشد.

ی کاربرد تشخیص شیب خودرو و کاربرد ساز فعالغیر

 تشخیص ورود به خودرو

تشخیص ورود به خودرو کاربرد تشخیص شیب خودرو و کاربرد 

یا جاگذاشتن  ر،خودروی خودکا-هنگام پارک نمودن در پارک

ی خودرو  شهیشحیوانات خانگی در خودرو و یا اندکی بازگذاشتن 

 غیر فعال شود. تواند یم

قرار دهید. اگر موتور را  «LOCK»سوئیچ را در وضعیت  .1

سوئیچ را از مغزی سوئیچ  ،با سوئیچ راه اندازی نمودید

رت خارج کنید. )خودروهای مجهز به سیستم ورود استا

قرار  OFFبدون سوییچ( و یا وضعیت عملکرد را روی 

دهید )خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون 

 سوییچ(

دسته برف پاک کن و آبپاش را به باال برده و در  .2

ثانیه نگاه دارید. بوق  3برای حدود  "MIST"موقعیت 

ه و کاربرد غیر فعال به صدا در آمد بار کهشدار ی

 .شود یم

ی برف پاک کن و آبپاش  دستهی کاربرد،  دوبارهی ساز فعالبرای 

 ثانیه قرار دهید. 3برای  "MIST"را در موقعیت 

 .شود یمبوق هشدار دوبار شنیده شده و کاربرد فعال 

 

 توجه:

  ی ساز فعالدر صورت انجام اقدامات زیر، کاربرد دوباره

 خواهد شد.

o  را با استفاده از سیستم ورود بدون  ها دربقفل

 سوئیچ یا کاربرد عملکرد بدون سوئیچ باز نمایید.

o  یا  «باز»سوئیچ را در وضعیت"ACC" .قرار دهید 

 

 لغو نمودن سیستم

ی زیر برای لغو سیستم هنگامی که سیستم در وضعیت ها روش

 .روند یمآماده سازی و یا وضعیت مسلح خود قرار دارد بکار 

 ی  دکمهردن فشUNLOCK  روی سوئیچ کنترل از راه

 دور

  چرخاندن سوئیچ بر روی وضعیت«ON» خودروهای( .

 مجهز به سیستم ورود بدون سوییچ(

  قرار دادن وضعیت عملکرد بر رویON   خودروهای (

 مجهز به سیستم عملکرد بدون سوییچ(

   یا وارد کردن سوئیچ درون  ها دربباز نمودن هر یک از

مغزی سوئیچ استارت) خودروهای مجهز به سیستم ورود 

بدون سوییچ( هنگامی که سیستم در وضعیت آماده 

 سازی خود قرار دارد.

  ی  دکمهنگاه داشتن سوئیچ هوشمند )عملکرد( و فشردن

(LOCK/ ONLOCK روی درب راننده یا درب )

ودروهای خ) ها دربسرنشین جلو برای باز کردن قفل 

 دارای سیستم عملکرد بدون سوئیچ(
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 توجه:

  اگر درب محفظه موتور یا درب صندوق عقب در حین

شرایط آماده سازی سیستم باز شود، شرایط آماده سازی 

 به حالت تعلیق در خواهد آمد.

اگر درب محفظه موتور یا درب صندوق عقب بسته 

د شوند، سیستم به شرایط آماده سازی خود باز خواه

 گشت.

 هنگامی که سیستم در وضعیت  اگر اتصاالت باطری

ی ساز پاکحافظه  ،آماده سازی خود است، جدا شوند

 خواهد شد.

  سوئیچ کنترل از راه دور برای سیستم  8امکان ثبت تا

سوئیچ کنترل از راه دور برای  4ورود بدون سوئیچ و 

 سیستم عملکرد بدون سوئیچ وجود دارد.

ی ها چیسوئهر یک از  ها، چیسوئپس از ثبت شدن 

ی ساز فعالکنترل از راه دور، بجز سوئیچی که برای 

برای لغو سیستم  تواند یم ،سیستم استفاده شده است

 مورد استفاده قرار بگیرد.

اگر قصد ثبت نمودن سوئیچ کنترل از راه دور اضافی را 

 میتسوبیشی موتورزبا عاملیت مجاز  لطفاًدارید، 

 تماس بگیرید.

 ی برای سیستم عملکرد بدون سوئیچ ساز فعالی  فاصله

 .باشد یممتر  4حدود 

ی  دکمهاگر قفل کردن یا باز کردن خودرو با فشردن 

ی صحیح از خودرو مقدور نبود و یا  فاصلهدر  چیسوئ

ی سیستم آالرم امنیتی در ساز فعالفعال یا غیر 

 چیسوئ ی صحیح از خودرو ممکن نباشد، باطری فاصله

 به تعویض دارد.نیاز 

 میتسوبیشی موتورزباطری را توسط عاملیت مجاز 

 تعویض نمایید.

  ی دکمهاگر UNLOCK  ی  دکمهیاLOCK/UNLOCK 

 30درب راننده یا سرنشین جلو فشرده شود و در مدت 

بطور خودکار دوباره  ها دربثانیه هیچ دری باز نشود، 

وضعیت آماده سازی  ،قفل خواهند شد. در این شرایط

 سیستم فعال خواهد شد.

  ی  دکمهزمان میان فشردنUNLOCK  روی ریموت

سمت راننده یا    lock/unlockکنترل یا دکمه ی

قابل تنظیم  ها دربمسافر جلو و قفل شدن خودکار 

 میتسوبیشی موتورزبا عاملیت مجاز  لطفاً. باشد یم

 مشورت نمایید.

برای خودروهای مجهز به سیستم ارتباطی  چند طرفه 

عملکرد صفحه نمایش می   (MMCS)ی میتسوبیشی 

تواند برای تنظیم مورد استفاده قرار گیرد. برای جزئیات 

 بیشتر به دستورالعمل مالک رجوع شود.

 ی آالرمساز فعال

هنگامی که سیستم در وضعیت مسلح خود قرار دارد، در شرایط 

، درب ها دربفل خودرو باز شود و یا اگر هر یک از زیر و اگر ق

صندوق عقب، درب محفظه موتور جلو توسط روشی بجز فشردن 

ورود بدون سوئیچ یا کاربرد عملکرد  ستمیس UNLOCKی  دکمه

 بدون سوئیچ باز شود، سیستم فعال خواهد شد.

ی ها چراغثانیه فعال خواهد شد.  30آالرم برای حدود  .1

به صدا در  متناوباًراهنما چشمک زده و صدای آژیر 

 خواهد آمد

 

حتی اگر آالرم متوقف شود، در صورتی که دوباره  .2

اعمالی غیر مجاز انجام شود، آژیر به صدا در خواهد 

 آمد.

 لغو آالرم

ی زیر ها روشی آالرم با استفاده از ساز فعالامکان متوقف نمودن 

 وجود دارد:

  ی  دکمهفشردنLOCK /UNLOCK  کنترل از راه  چیسوئروی

بعد از آنکه وضعیت آماده  ،LOCKی  دکمهدور.)پس از فشردن 

دیگر فعال شده باشد، خودرو قفل شده و  بار کسازی سیستم ی

 بسته خواهند شد( ها دربکلیه 
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  چرخاندن سوئیچ در وضعیت«ON» خودروهای مجهز(.

 به سیستم ورود بدون سوییچ(

  قرار دادن وضعیت عملکردی بر روی حالتON   برای(

 خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوییچ(

 سوئیچ هوشمند  قفل یا باز کردن درب  داشتن نگاه

صندوق عقب و دیگر درب ها با استفاده از سیستم 

عملکرد بدون سوییچ )خودروهای مجهز به سیستم 

 ( :چعملکرد بدون سوئی

 توجه:

  سوئیچ بر وضعیت هنگامی که«ON»  بوق ردیگ یمقرار ،

. این عملیات نشانگر این دیآ یمبار به صدا در  4هشدار 

فعال  شود یماست که آالرم در حالی که خودرو پارک 

 شده است.

درون خودرو را جهت تایید دزدیده نشدن وسایل  لطفاً

 بازدید نمایید.

  ،ی آالرم ساز فعالی  حافظهحتی اگر باطری جدا شود

 پاک نخواهد شد.

 

 ی الکتریکی شهیشکنترل 

 «ON»ی الکتریکی تنها با قرار دادن سوئیچ در وضعیت  شهیش

 عمل خواهد نمود.

 ی الکتریکی شهیشی کنترل  دکمه

ی مربوطه باز یا  شهیشی های شیشه،  دکمهبا فشردن هر یک از 

 بسته خواهد شد.

 
 

 ی درب راننده شهیش .1

 ی درب سرنشین جلو شهیش .2

 پچ ،ی درب عقب شهیش .3

 ی درب عقب، راست شهیش .4

 LOCK ی دکمه .5

 هشدار!

  اطمینان حاصل  ،ی الکتریکی شهیشقبل از اعمال کنترل

ر، س) کند ینمبا عملکرد شیشه گیر  کنید که چیزی

 دست، انگشت و غیره(.

 .هرگز خودرو را بدون جدا نمودن سوئیچ ترک نکنید 

  یا هر فرد دیگری که قادر به عملکرد )هرگز کودک

ا تنها در ر( باشد ینمی الکتریکی  شهیشمطمئن کنترل 

 خودرو تنها نگذارید.

 

 

 دکمه های درب سمت راننده

را کنترل کرد.  ها شهیشتمام  توان یم ها دکمهبا استفاده از این 

 باز یا بسته کرد.  توان یم اش مربوطهی  دکمههر شیشه را با 

به سمت پایین فشار دهید تا شیشه باز شود و آن را به دکمه را 

 باال بکشید تا شیشه باال رود.

ی شیشه درب سمت راننده به طور کامل تا باال کشیده  دکمهاگر  

 .کند یمیا به پایین فشرده شود، شیشه به طور خودکار عمل 

حرکت شیشه را متوقف کنید، به آرامی دکمه را  دیخواه یماگر  

 خالف ببرید.در جهت م

 دکمه های درب سمت سرنشین

ی  شهیشبرای کنترل  توانند یمدکمه های درب سمت سرنشین 

 بکار روند. هدرب متناظر با دکم

را برای باز کردن شیشه به پایین فشار دهید و برای بستن  هدکم 

 آن به باال بکشید.
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 توجه:

  عملکرد پی در پی سیستم در حالی که موتور خاموش

های  هی باطری خواهد شد. دکم هیتخلاست منجر به 

شیشه الکتریکی را تنها در صورت روشن بودن موتور 

 بکار ببرید.

 .شیشه های درب های عقب تنها تا نیمه باز می شوند 

  LOCK ی دکمه

های سرنشین  ه، دکمرود یمبکار  ههنگامی که این دکم

ی خود را باز و بسته کنند و ها دربشیشه های  توانند ینم

ی درب خود را  شهیشی راننده نیز تنها  شهیش ههمچنین دکم

 باز یا بسته نماید. تواند یم

 فشار دهید. را آندیگر  بار کبرای باز کردن قفل، ی

 

 
 قفل کردن .1

 باز کردن .2

 هشدار!

 بازی کند در حالی که خطر  هممکن است کودک با دکم

و سر او در شیشه وجود داشته باشد.  ها دستگیر کردن 

 LOCK ی دکمه لطفاًهنگام رانندگی با سرنشین کودک، 

های سرنشینان  هشیشه را برای غیر فعال کردن دکم

 فشار دهید.

 

 سنج زمانعملکرد 

ثانیه پس از متوقف شدن موتور باز  30تا  تواند یمی درب  شهیش

 یا بسته شود.

به محض اینکه درب راننده یا سرنشین جلو باز  حال نیابا 

 باز و بسته شوند. توانند ینم ها شهیش، شود یم

 ی درب راننده(  شهیشقط ف)مکانیزم ایمنی 

ی بسته شده گیر کند، شیشه بطور  شهیشاگر دست یا سر در 

 .رود یمخودکار پایین 

سر یا دست خود را هنگام  سهیچ ک دبا این حال مراقب باشی

 بیرون نبرده باشد. ،ی درب شهیشبسته شدن 

 ی پایین آمده پس از چند ثانیه دوباره بسته خواهد شد. شهیش

 

 هشدار!

  دفعه یا بیشتر بطور پی در پی عمل  3اگر مکانیزم ایمنی

 کند، این مکانیز بطور موقت لغو خواهد شد.

جراحتی جدی  ،اگر دست یا سر میان آن گیر کرده باشد

 رخ دهد. تواند یم

 

 

 احتیاط!

  بسته شدن شیشه لغو  کامالًمکانیز امنیتی تنها قبل از

تا بطور کامل  دهد یم. این حالت به شیشه اجازه شود یم

بسیار مراقب باشید که انگشتی در شیشه  لذا ؛بسته شود

 گیر نکند.

  کشیده شود غیر فعال  ههنگامی که دکممکانیز امنیت

بسیار مراقب باشید که انگشتان در قسمت باز  لذا شود؛ یم

 ی درب گیر نیافتند. شهیش
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 توجه:

  در صورتی که شرایط رانندگی یا دیگر شرایط باعث وارد

آمدن ضربه ای مشابه حالت گیر کردن انگشت یا سر 

 فعال شود. تواند یمشوند مکانیزم ایمنی 

  اگر اتصاالت باطری  جدا شود یا فیوز شیشه ی

الکتریکی جایگزین شود، مکانیزم ایمنی لغو شده و 

 شیشه ی درب بطور خودکار باز یا بسته نخواهد شد

در چنین حالتی اعمال زیر باید انجام شوند تا شرایط را 

ی  شهیش هاصالح نمایید. اگر شیشه باز باشد، مکرراً دکم

بکشید تا شیشه بطور کامل بسته شود. در مربوطه را باال 

دیگر  بار کرا ی هرا رها کرده، دکم هدکم ،طی این عمل

 را آنسپس  ،ثانیه نگاه دارید 1باال برده و برای حداقل 

در شرایط  ها شهیشرها کنید. اکنون قادر به کار کردن با 

 عادی خواهید بود.

 دریچه سقفی)سانروف(

حالتی سوئیچ در  تنها در تواند یمدریچه سقفی 

 باشد بکار برده شود. «باز»وضعیت 

 

 

 

 باز کردن .1

 خم کردن به باال .2

 خم کردن به پایین ،بستن .3

 ( را فشارید1) هبرای بازکردن، دکم

( را فشار 3( یا )2) هبرای متوقف کردن حرکت دریچه، دکم

 بدهید.

 توجه:

  دریچه سقفی بطور خودکار درست قبل از قرار گرفتن در

. برای کامالً باز کردن شود یمموقعیت کامالً باز متوقف 

 را دوباره فشار بدهید. هآن، دکم

 

 ( را فشار بدهید.3) هبرای بستن، دکم

 ( را فشار بدهید.2( یا )1) هدکم ،برای توقف حرکت دریچه

 فشار بدهید.( را 2) هبرای خم کردن به باال دکم

 .رود یمی عقبی دریچه سقفی برای تهویه باال  گوشه

 ( را فشار بدهید.3) هدکم ،برای خم کردن به پایین

 

 هشدار!

 ها یا هر چیز دیگر را از سر، دست ،رانندگی هنگام در

 سقفی بیرون نبرید. ی چهیدر

  یا هر شخص دیگری که توانایی عملکرد )هرگز کودک

سقفی را ندارد( در خودرو تنها دریچه  همطمئن با دکم

 نگذارید.

  قبل از کار کردن با دریچه سقفی، مطمئن شوید که

ز جمله سر، ا)وسیله ای میان آن گیر نخواهد نمود 

 انگشت و غیره(. ،دست

 

 

 مکانیزم ایمنی

ی درحال بسته شدن گیر کند، دریچه  چهیدراگر دست یا سر در 

 .شود یمبطور خودکار دوباره باز 

، مراقب باشید که سر یا دست خود را در حال باز حال نیابا 

 باشد. هکردن یا بستن دریچه بیرون از آن قرار نداد

ی باز شده پس از چند ثانیه دوباره قابل بکارگیری خواهد  چهیدر

 بود.

بار یا بیشتر بطور پی در پی فعال شود،  5اگر مکانیزم ایمنی 

 بسته شدن عادی دریچه لغو خواهد شد.

دریچه را ذره ذره تا بسته  توان یمیک اقدام اضطراری،  عنوان به

 ( بست.2) هشدن کامل آن با فشردن پی در پی دکم

پس از آن سانروف می تواند با دستورالعمل زیر به شرایط اولیه 

 باز گردد.
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 دریچه سقفی را در حالت خم شده و باز قرار دهید. .1

نیه مداوم ثا 10( را ظرف 2کلید خم کردن به باال ) .2

 فشار دهید.

دریچه سقفی کم کم بطور خودکار یه وضعیت خم  .3

 شده به باال قرار خواهد گرفت.

هنگامی که دریچه سقفی در وضعیت خم شده به باال  .4

 متوقف شد، راه اندازی به اتمام رسیده است.

اگردریچه سقفی به وضعیت عادی خود باز نگشت با عاملیت مجاز 

 گیرید.میتسوبیشی موتورز تماس ب

 توجه:

  در صورتی که شرایط رانندگی یا دیگر شرایط منجر شود

گیر  هی مشابا یکیزیفکه دریچه در معرض اعمال ضربه 

کردن دست یا سر قرار گیرد، مکانیزم ایمنی فعال 

 خواهد شد.

 احتیاط!

  بسته شدن دریچه  کامالًمکانیزم ایمنی درست قبل از

ی بسته شدن کامل را به  اجازه. این امر شود یمسقفی لغو 

 .دهد یمدریچه 

ی سقفی گیر  چهیدرمراقب باشید که انگشتان در  کامالًلذا 

 نیافتند.

 سقفی )سانشید( بان هیسا

 باز یا بسته نمایید. را آنرا بطور دستی بلغزانید تا  بان هیسا

 

 احتیاط!

 دست گیر نکند. ،مراقب باشید که هنگام بستن آن 

 توجه:

  دریچه سقفی را  بان، هیسامراقب باشید که قبل از بستن

 به پایین خم کرده باشید.

  ،توان ینمرا  بان هیسادر حالی که دریچه سقفی باز باشد 

 بست.

 ی سقفی درست قبل از باز شدن کامل آن متوقف  چهیدر

. اگر خودرو با دریچه در این موقعیت در حالت شود یم

ی باد کمتر از حالتی است که دریچه  ضربه ،حرکت باشد

 باز است.  کامالً

 اطمینان حاصل کنید که  ،هنگام رها کردن خودرو

 .دیا نمودهو سوئیچ را خارج  دیا بستهدریچه سقفی را 

  با دریچه سقفی را در حالتی که یخ زده و بسته شده

است )پس از بارش باران یا در طی سرمای شدید( کار 

 نکنید.

 بر روی دریچه سقفی قرار نداده و یا بر  اثاثیه سنگین

 روی آن ننشینید.

 باز  کامالًیا  هرا به محض اینکه دریچه کامالً بست هدکم

 شد رها کنید.

 دریچه سقفی قادر به  ،دریچه هاگر پس از بکارگیری دکم

را رها کرده و چک کنید که چیزی  هعملکرد نبود، دکم

نکرده بود، توسط آن گیر نکرده باشد. اگر چیزی گیر 

 پیشنهاد می شود که دریچه را بازدید نمایید.

  ی حمل کننده های چوب اسکی، یا ها مدلبسته به

باربند، ممکن است دریچه سقفی هنگامی که به باال خم 

در تماس قرار بگیرد. اگر چنین  ها آنشده باشد با 

 دیکن یمی چوب اسکی استفاده  کنندهیا حمل  ،باربند

 احتیاط کنید.

  اطمینان حاصل کنید که در هنگام شستشوی خودرو یا

 ی سقفی بسته باشد. چهیدر ،ترک نمودن آن

  مراقب باشید که روی الستیک آب بندی دریچه

اگر به واکس  .د)الستیک سیاه( از واکس استفاده نکنی

 آلوده شود، قادر به آب بندی هوا نخواهد بود.

 آب پس از شستشوی خودرو یا بعد از رنگ کاری آن ،

 روی دریچه را قبل از استفاده از آن پاک کنید.

 ی سقفی با موتور خاموش،  چهیدری پی در پی  استفاده

. دریچه را در حالی که شود یمی باطری  هیتخلباعث 

 موتور روشن است بکار ببرید.
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 جانمایی صندلی ها

 صندلی های جلو، صندلی دوم و سوم، جانمایی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. تنظیمبا 

 نفره 7 نفره 5 

 استفاده عادی

  

 (10-4) تخت شدن صندلی

  

 آماده کردن فضای بار

 (8-4خواباندن ردیف دوم )

  

 - (10-4خواباندن ردیف سوم )
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 تنظیم صندلی

صندلی راننده را به طوری تنظیم کنید که احساس راحتی نمایید 

، فرمان، کلید ها و ... دسترسی داشته باشید. ها پدالو به 

 میدان دید خوب و واضحی فراهم شود. همچنین

 هشدار!

  هرگز در حین رانندگی صندلی را تنظیم نکنید. چرا که

موجب از دست دادن کنترل بر روی خودرو شده و به 

تصادف منجر خواهد شد. پس از تنظیم صندلی از قفل 

شدن آن در جای خود با حرکت دادن آن به جلو و 

تنظیم، اطمینان حاصل  زمیمکان ازعقب بدون استفاده 

 کنید.

  ی حرکت در نواحی  اجازههرگز به سرنشینان و کودکان

از خودرو که فاقد صندلی یا کمربند است را ندهید و 

اطمینان حاصل نمایید که کلیه سرنشینان بر روی 

و در صورتی که  اند بستهصندلی بوده و کمربند خود را 

سرنشین کودک وجود دارد، در محل مخصوص به 

 کودک قرار داده شود.

  برای کاهش احتمال آسیب بدنی در حوادثی از قبیل

باید در  ها یصندلبرخورد و یا ترمز ناگهانی، پشتی 

حین حرکت در حالت عمودی و قائم قرار داده شوند. 

در حالت غیر قائم پشتی صندلی به  ها یصندلایمنی 

. در این حالت احتمال سر خوردن ندیآ یمشدت پایین 

شین از زیر کمربند ایمنی وجود دارد که به سر ن

 . شود یمی جدی منجر ها بیآس

 

 

 احتیاط!

  برای عملکرد درست و مطمئن اطمینان حاصل کنید

توسط یک بزرگسال و یا با نظارت  ها یصندلکه تنظیم 

 او انجام گرفته است.

  هنگام رانندگی میان کمر خود و پشتی صندلی از

بالشتک استفاده ننمایید. استفاده از بالشتک بعنوان 

محافظ سر را در هنگام تصادف کاهش  ریتأثپشتی 

 .دهد یم

  مکانیز خم کردن پشتی صندلی جلو ، فنری است و در

هنگامی که کار با اهرم  به وضعیت عمودی خود باز 

از اهرم نزدیک پشتی صندلی  میگردد. هنگام استفاده

بنشینید و پشتی صندلی را با دست نگاه دارید تا 

 بازگشت آن را کنترل کنید.

  هنگام جابجا کردن صندلی به جلو و عقب مراقب گیر

 کردن دست و پای خود باشید.

  هنگام تنظیم صندلی جلو  در حالی که صندلی دوم

تک جمع شده است، دقت کنید که نیروی زیاد به  بالش

صندلی دوم وارد نیاورید. وارد آوردن نیروی زیاد به آن 

می تواند به پوشش صندلی جلو آسیب برساند.و  

 جاگذاری بالشتک صندلی دوم را با مشکل مواجه کند.

 

 

 

 صندلی های جلو

 نوع دستی

 
 

برای تنظیم کردن صندلی به جلو یا عقب: دسته   را  .1

دلخواه قرار داده و بلند کرده و صندلی را در موقعیت 

 دسته را رها کنید.

برای خم کردن پشتی صندلی:: اهرم را به باال بکشید و  .2

سپس به سمت عقب تکیه دهید و صندلی را در 

 وضعیت دلخواه قرار دهید سپس اهرم را رها کنید.

برای تنظیم ارتفاع صندلی ) تنها سمت راننده(: اهرم را  .3

ر موقعیت دلخواه چند بار بکشید و ارتفاع صندلی را د

 تنظیم کنید.
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 نوع برقی:

 
 

تنظیم به عقب و جلو: کلید را مطابق فلش های نشان  .1

داده شده،در شکل فشار دهید تا صندلی در موقعیت 

 دلخواه تنظیم شود.

برای خم کردن پشتی صندلی:   کلید را مطابق فلش  .2

های نشان داده شده در شکل فشار دهید تا زاویه ی 

 تنظیم شود.پشتی صندلی 

تنظیم ارتفاع صندلی:   کلید را مطابق فلش نشان داده  .3

شده در شکل فشار دهید تا صندلی در ارتفاع دلخواه 

 قرار بگیرد.

اگر کلید بطور یکجا فشرده شود صندلی یکجا حرکت 

 خواهد کرد. 

 ی دارای گرمکنها یصندل

در حالت سوئیچ استارت بر  توانند یمی دارای گرمکن ها یصندل

عمل کنند. کلید را در وضعیت نشان داده شده توسط  ONروی 

 قرار دهید. ها فلش

هنگامی که گرمکن روشن است  Aی  دهندهچراغ نشان 

 .کند یمنورافشانی 

 
 

 رای گرم کردن سریع(ب)(  HI. گرم کن در درجه زیاد )1

 . گرم کن خاموش2

 ()برای گرم نگاه داشتن صندلی(LO. گرم کن در درجه کم )3

 !احتیاط

 

  برای گرم کردن سریع از حالتHI  استفاده

 نمایید. 

 LOپس از گرم شدن صندلی، دکمه را در حالت 

گرم نگاه دارد. هنگام استفاده از  را آنتنظیم کنید تا 

ی خفیفی در دمای صندلی ها نوسانگرم کن صندلی، 

عملکرد احساس خواهد شد، که مربوط به نحوه 

ی خرابی  دهنده ترموستات داخلی گرمکن بوده و نشان

 .باشد ینمدستگاه 

  اگر افراد ذکر شده در زیر از صندلی دارای

گرمکن استفاده نمایند ممکن است گرمای زیادی 

ی خفیفی را تجربه ها یسوختگاحساس کرده و یا 

  ( :تکنند )مانند تاول و قرمزی پوس

o  ،و یا افراد بیمار ساالن کهنکودکان 

o فرد با پوست حساس 

o فرد با خستگی مفرط 

o  الکل یا داروهای خواب  ریتأثفرد تحت

 آور )داروهای سرماخوردگی و غیره(

  از قرار دادن اشیاء سنگین بر روی صندلی و فرو

 تیز درون صندلی خودداری کنید. اءیاشکردن 

  در حین کار گرم کن صندلی، از پتو، بالشتک و

با خواص عایق حرارتی بر روی صندلی دیگر مواد 

استفاده نکنید چرا که منجر به گرم شدن بیش از 

 .شود یمحد گرم کن 

  ،هنگام تمیز کردن صندلی از بنزن، کروسن

بنزین، الکل یا دیگر مواد حالل ارگانیک استفاده 

ننمایید: این مواد ممکن است به سطح صندلی و 

 یا المنت گرمکن آسیب برسانند.

 ت ریخته شدن آب یا سایر مایعات بر روی در صور

صندلی، قبل از روشن کردن گرم کن، محل را 

 خشک نمایید. کامالً
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  فوراًی کارکرد نامناسب از گرم کن،  مشاهدهدر صورت 

 آن را خاموش نمایید.

 

 *صندلی های ردیف دوم

 
 

برای تنظیم صندلی به عقب و جلو ) خودروهای مجهز  .1

 حرکت صندلی دوم(به عملکرد 

دستگیره را بلند کرده و صندلی را در موقعیت دلخواه 

 تنظیم کنید و دستگیره را رها کنید.

 برای خم کردن پشتی صندلی: .2

اهرم را به باال بکشید، پشتی صندلی را با فشار دست به 

 موقعیت دلخواه برده و اهرم را رها کنید.

 دسته ی صندلی

 به جلو خم کنید. را آن، ی صندلی دستهبرای استفاده از 

تا جایی به عقب فشار دهید  را آنبرای بازگرداندن به حالت اولیه، 

 جای بگیرد. ها یصندلتا در میان 

 
 

 :توجه

  بر روی دسته ی صندلی ننشینید و وزن خود را بطور

 کامل روی آن نیاندازید.

  ی صندلی مجهز به جا لیوانی برای  دستهسطح فوقانی

 .باشد یمسرنشینان صندلی ردیف دوم 

مراجعه  77-7ی  صفحهدر  «ا لیوانیج»به قسمت 

 شود.

برای  خارج شدن و داخل شدن به صندلی ردیف سوم ) 

 نفره( 7عملکرد داخل شدن، 

برای داخل و خارج شدن می توان از اهرم استفاده نمود. اهرم 

(Aرا به باال بکش ) ید ، پشتی صندلی را به جلو خم کنید. سپس

 صندلی را یکجا به جلو بکشید.
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 نفره( 7صندلی های ردیف سوم )

 
 

 برای خم کردن پشتی صندلی 

گیره را باال بکشید و پشتی صندلی را با دست در وضعیت دلخواه 

 قرار دهید و گیره را رها کنید.

 سرمحافظ 

 !هشدار

  رانندگی بدون محافظ سر برای شما و سرنشینان در

منجر به آسیب شدید و یا حتی  تواند یمتصادفات 

مرگ شود. برای کاهش خطر آسیب در تصادف، همواره 

از نصب و جاگیری صحیح محافظ سر در جای خود 

 اطمینان حاصل نمایید.

  هرگز از بالشتک و یا وسایل مشابه روی پشتی صندلی

با افزایش فاصله میان  تواند یمید. چرا که استفاده ننمای

 ریتأثسر و محافظ سر، به شدت بر روی کارایی آن 

 بگذارد.

  ،هنگامی که فرد در ردیف دوم یا سوم نشسته است

محافظ سر را در ارتفاعی قرار دهید که قفل شود. حتما 

قبل از شروع به رانندگی آن را  تنظیم کنید. در غیر 

دف یا ضربه، صدمات جدی اینصورت در صورت تصا

 وارد خواهد آمد.

 

 

 
 

 

 تنظیم ارتفاع محافظ سر

ارتفاع محافظ سر را طوری تنظیم نمایید که مرکز آن 

فاصله به سطح چشم )سطحی افقی که  نیتر کینزددر 

( باشد. تا باعث کاهش احتمال گذرد یم ها چشماز 

آسیب در برخورد شود. افرادی با قامت بیش از حد 

 باید ارتفاع محافظ سر را تا حد امکان باال بیاورند.بلند 

به باال حرکت دهید.  را آنبرای باال بردن محافظ سر، 

ی تنظیم  دکمهبرای کاهش ارتفاع، در حین فشردن 

به پایین فشار دهید.  را آن( در جهت فلش، A) عارتفا

پس از تنظیم، محافظ سر را به پایین فشار داده و از 

 ینان حاصل نمایید.قفل شدن آن اطم

 
 

 

 جداکردن

( به داخل فشرده شده Aدر حالی که دکمه ی تنظیم ارتفاع )

 است، محافظ سر را به باال بکشید.
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 نصب

اطمینان حاصل کنید که محافظ سر رو به جهت 

صحیح قرار دارد، سپس در حالتی که کلید تنظیم 

درون حفره خود در  را آن(، Aارتفاع فشرده شده است )

پشتی صندلی در جهت نشان داده شده توسط فلش 

 وارد نمایید.

( باید درون Bمحافظ سر و شیار های تنظیم آن )  

 ( قرار بگیرند.Aسوراخ با دکمه ی تنظیم )

 

 احتیاط!

  ی تنظیم  دکمهاطمینان حاصل کنید که

( به درستی در جای خود مطابق Aارتفاع )

شکل تنظیم شده است و همچنین محافظ 

سر را به باال بکشید تا مطمئن شوید که از 

 .شوند ینمجای خود خارج 

 

 

 
 

 

 احتیاط!

  ی محافظ سر بسته به صندلی  اندازهشکل و

. همواره از محافظ سر درست و دینما یمتغییر 

نصب آن مناسب برای صندلی استفاده کرده و از 

 در جهت اشتباه اجتناب کنید.

 

 
 

 افزایش فضای اتاقک اثاثیه

برای افزایش فضای اتاقک اثاثیه می توانید صندلی های ردیف 

 دوم یا سوم را تا کنید.

 !هشدار

  ،هنگام رانندگی اگر صندلی های ردیف دوم تا شده اند

اجازه ی نشستن را در صندلی ردیف سوم به سرنشینان 

 ندهید.

 

 

 احتیاط!

  اثاثیه را در ارتفاع باالتر از پشتی صندلی بار

 نزنید. اثاثیه را خوب در جای خود محکم نمایید.

در صورت ورود لوازم به داخل اتاق سرنشینان بر 

اثر ترمز گیری شدید، سوانح جدی در انتظار 

 خواهد بود.

  هنگام تا کردن یا جمع کردن صندلی، مراقب

 دست یا پای خود باشید.

  

 

 توجه:

  امکان تا کردن صندلی بطور مستقل در هر طرف

 وجود خواهد داشت.
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 تا کردن صندلی های ردیف دوم

 تا کردن:

محافظ های سر را در صندلی های ردیف دوم در پایین  .1

 ترین وضعیت خود قرار دهید. 

 6-4در صفحه ی  "محافظ های سر "رجوع شود به 

دوم جمع  یکمربند را برای موقعیت نشستن مرکز .2

 کنید.

 "نقطه مرکزدوم 3کمربند ایمنی نوع  "رجوع شود به 

 14-4در صفحه ی 

در خودروهای مجهز به عملکرد جابجا کردن صندلی  .3

 ردیف دوم، صندلی دوم را بطور کامل به عقب ببرید.

در صفحه ی  "صندلی های ردیف دوم "رجوع شود ره 

4-5 . 

 
 

 توجه:

عقب نبرید، امکان تا کردن  اگر صندلی ردیف دوم را تا انتها

 صندلی ردیف دوم وجود نخواهد داشت.

 

 انتهای جلویی بالشتک صندلی را به باال بکشید. .4

 
 

بالشتک صندلی را به جلو بگردانید. در خودروهای  .5

( را  در موقعیت Aمجهز به صندلی ردیف سوم، اهرم )

 اتاقک اثاثیه قرار دهید.

 
 

 جلو خم کنید.گیره های کمربند ایمنی را به  .6

 
 

 احتیاط!

  اجازه نشستن بر روی پوشش پالستیکی را به

افراد نداده و وسایل خود را بر روی آن قرار 

ندهید. در غیر اینصورت به آن صدمه وارد می 

 شود.

 

 احتیاط:

 ( را به باال کشیده و پشتی صندلی را تا کنید.Cاهرم ) .7
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 احتیاط!

  جدا شده ی صندلی را اجازه ی نشستن بر روی بالشتک

به افراد ندهید و بر روی آن نیز وسیله قرار ندهید. در غیر 

اینصورت اتصاالت نصبی صندلی تحت نیروی وزن خم 

 شده و دوباره در سر جای خود قرار نخواهند گرفت.

  

 

 توجه:

  هنگام تا کردن پشتی صندلی های ردیف دوم به

جلو، صندلی به طور خودکار از وضعیت فضای 

تغییر  WALK-INاثاثیه به وضعیت وارد شدن 

 پیدا میکند.

 

 بازگرداندن: 

پشتی صندلی را باال بیاورید تا بطور ایمن در مکان  .1

 خود محکم شود.

برای خودروهای مجهز به صندلی ردیف سوم، اطمینان  .2

-WALKل کنید که اهرم در وضعیت وارد شدنحاص

IN  .قرار داشته باشد 

قرار  WALK-INدر غیر اینصورت اهرم را به وضعیت 

 دهید.

 
 

( ، Aهنگام بلند کردن گیره های کمربند ایمنی ) .3

بالشتک صندلی را به آرامی پایین بیاورید. از وجود 

( در موقعیت نشان داده شده در شکل Aقالب )

 حاصل کنید.اطمینان 

 
 

بالشتک صندلی را تا جایی به پایین بکشید تا در جای  .4

 خود قفل شود.
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اطمینان حاصل کنید که گیره ی کمربند ایمنی بر  .5

 روی بالشتک صندلی قرار گرفته باشد.

 

 نفره ( 7تا کردن صندلی های ردیف سوم ) 

 تا کردن: 

ترین محافظ سر  صندلی های ردیف سوم را  در پایین  .1

محافظ های  "موقعیت خود قرار دهید. ) رجوع شود به 

 6-4در صفحه ی  "سر

 ( را به باال بکشید و صندلی را به جلو تا بزنید.Aگیره ) .2

 
 

 

 بازگرداندن

( را  بکشید و پشتی صندلی را بلند کنید Aگیره ی ) .1

 تا در مکان خود قفل شود.

محکم به آرامی روی پشتی صندلی فشار بیاورید تا از 

 شدن آن مطمئن شوید.

 
 

 

 تخت شدن صندلی

با جدا کردن محافظ سر و خم کردن کامل پشتی صندلی ها، یک 

 صندلی تخت بوجود خواهد آمد.

 !هشدار

  هرگز در حالی که در صندلی تخت شده، مسافر

 ی قرار دارد،  رانندگی نکنید.

 

 احتیاط!

  برای تخت کردن صندلی، خودرو را در مکانی

 متوقف کنید.ایمن 

  برای اطمینان از ایمن بودن عملیات تخت کردن

صندلی،مراقب باشید که عملیات توسط فردی 

 بالغ یا تحت نظارت وی انجام شده باشد.

 .هرگز بر روی صندلی تخت شده راه نروید 

  برای اطمینان از قفل شدن صندلی ها ، آنها را

 به جلو و عقب فشار دهید.

 ضربه ی سنگین به  بر روی صندلی ها نپرید و

 آنها وارد نکنید.

  برای بلند کردن پشتی صندلی، دست را بر روی

پشتی صندلی قرار دهید و آن را به آرامی بلند 

کنید. به کودکان اجازه ی انجام این کار را 

ندهید چرا که احتمال وقوع سانحه ای غیر قابل 

 انتظار وجود خواهد داشت.
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لو جدا کنید، دسته ی محافظ سر را از صندلی های ج .1

صندلی را بلند کرده و  پوشش ناحیه ی بارگیری را 

 جدا کنید ) در صورت وجود( 

 "، 6-4در صفحه ی  "محافظ های سر "رجوع شود به 

پوشش ناحیه  "،  5-4در صفحه ی  "دسته ی صندلی

 . 78-7در صفحه ی  "ی بارگیری

 
 

صندلی های ردیف دوم را بطور کامل به عقب ببرید )  .2

خودروهای مجهز به عملکرد جابجایی صندلی های 

 ردیف دوم ( 

در صفحه ی  "صندلی های ردیف دوم ")رجوع شود به 

4-5) 

 

صندلی های جلو را کامال به جلو حرکت دهید، سپس  .3

پشتی های صندلی را به عقب خم کنید تا به سطحی 

 صاف برسید.

 3-4در صفحه ی  "صندلی های جلو "جوع شود به )ر

 ) 

 
 

 پشتی های صندلی ردیف دوم را به عقب خم کنید  .4

-4درصفحه ی  "پشتی های صندلی ") رجوع شود به 

5) 

 

تنظیم جانمایی صندلی تخت شو اکنون به پایان  .5

رسیده است. مراحل باال را از آخر به اول انجام دهید تا 

 ردید.به وضعیت اولیه باز گ

 

 کمربند های ایمنی

برای محافظت از سرنشینان در یک حادثه، بستن کمربند بطور 

 صحیح از اهمیت بسیاری برخوردار است.

کمربندهای صندلی جلو مجهز به سیستم پیش کشنده هستند. 

 .شوند یماین کمربندها مطابق کمربندهای معمول استفاده 

و سیستم کاهش  سیستم پیش کشنده کمربند»مراجعه شود به: 

  16-4ی صفحه «نیروی وارده
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 هشدار!

  کمربند ها باید توسط افراد بزرگسالی که سوار

ی کافی  اندازهخودرو هستند و یا کودکانی که به 

بزرگ هستند که بتوانند کمربند را بطور صحیح 

ببندند استفاده شود. سایر کودکان باید همواره از 

 نمایند.سیستم محافظ کودک استفاده 

  ی  نهیسهمواره نوار فوقانی کمربند را از روی شانه و

پشت و یا زیر بازوها  را آنخود عبور دهید. هرگز 

 قرار ندهید.

  هر کمربند باید تنها برای یک نفر استفاده شود، در

 غیر اینصورت خطرناک خواهد بود.

  ی آن بیشترین امنیت را  کنندهکمربند برای استفاده

تی صندلی در حالت قائم است در حالتی که پش

. هنگامی که پشتی صندلی خم شده کند یم نیتأم

در برخوردهای از جلو احتمال زیادی  خصوصاًاست، 

وجود دارد که فرد از زیر کمربند به جلو سر بخورد و 

توسط کمربند مسدوم شود و یا به داشبورد و یا 

 پشتی صندلی برخورد کند.

 ی آن را ها تابو  هنگام استفاده از کمربند، پیچ

 حذف نمایید.

 

  نباید به منظور رفع لقی کمربند و نیز جهت اختالل

در سیستم رفع لقی کمربند هیچ دخل و تصرفی با 

 اضافه یا کم نمودن لوازم انجام شود.

  ،هرگز هنگام حرکت، حتی در صورت بستن کمربند

کودک را در بغل یا روی زانو ها نگذارید، در غیر 

هنگام تصادف آسیب جدی و کشنده ای اینصورت 

 به کودک در حین توقف ناگهانی وارد خواهد شد.

 .همواره کمربند را در حالت راحت تنظیم نمایید 

  همواره قسمت پایینی کمربند را بر روی لگن خود

 قرار دهید.

 

 

 نقطه ای )با مکانیزم قفل احتیاط( 3کمربند 

دارد. هنگام استفاده، این نوع از کمربند به تنظیم طول نیاز ن 

ی  حادثه، اما در یک دینما یمخود را با حرکات بدن فرد هماهنگ 

بدن فرد  داشتن نگهناگهانی و یک شوک قوی، بطور خودکار برای 

 .شوند یمقفل 

 توجه:

  ،به  را آن دیتوان یمبرای اطمینان از قفل شدن کمربند

 سرعت به جلو بکشید.

 برای محکم کردن

سگک را نگاه داشتید کمربند را به آرامی به . در حالی که 1

 بیرون بکشید.

 :توجه

  هنگامی که کمربند ها در حالت قفل شده بوده و

 بار کرا ی ها آنبه بیرون کشیده شوند، ابتدا  توانند ینم

با قدرت بیرون کشیده و سپس به عقب بازگردانید، 

 آنگاه دوباره به آرامی به بیرون بکشید.
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 توجه:

  شود یمهنگامی که کمربند به طور خودکار جمع ،

سگک را در دست نگاه دارید تا به آرامی جمع شود. 

در صورت جمع شدن سریع و با شدت، به خودرو 

 .رسد یمآسیب 

 یاد آور کمربند ایمنی

 برای راننده و سرنشینان جلو

 
 

*..  این چراغ هشدار برای خودروهای فرمان در سمت  چپ 

 می شود.نمایش داده 

باشد یا وضعیت  "ON"اگر سوییچ استارت بر روی وضعیت 

باشد، هنگامی که کمربند بسته   ONعملکرد بر روی موقعیت 

ثانیه  6نشده باشد، چراغ هشدار روشن شده و صدای بوق برای 

شنیده می شود تا به راننده و سرنشین جلو برای بستن کمربند 

 خود هشدار دهد.

نده شود که کمربند ها بسته نشده باشند، اگر خودرو در حالی را

چراغ هشدار چشمک می زند و صدای بوق تا زمانی که کمربند 

 "ها بسته شوند بطور مقطع شنیده خواهد شد. در همان زمان 

FASTEN SEAT BELT"  پیغام کمربند را ببندید  بر روی

صفحه نمایش در نمایشگر چند اعالنی  نمایش داده می شود ) 

 ( 1 تنها نوع

 

 !هشدار

  بر روی چراغ هشدار از برچسب یا لوازمی که

 دیدن آن را مشکل کند استفاده نکنید.

 

 توجه:

  اگر همچنان کمربند ها بسته نشوند، چراغ هشدار و

صدای بوق پس از هر بار توقف و حرکت خودرو عمل 

 خواهند کرد.

  برای صندلی سرنشین جلو، پیغام هشدار تنها زمانی

 که فردی روی آن نشسته باشد.عمل می کند 

  هنگامی که وسایلی بر روی صندلی مسافر قرار داده

می شود، بسته به وزن بار و موقعیت آن، حسگر 

موجود در بالشتک صندلی عمل خواهد کرد و پیغام و 

 بوق هشدار دوباره روشن خواهند شد.
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 برای صندلی های سرنشین عقب

 

 
 

 سرنشین است. 7خودروهای *..  این چراغ هشدار برای 

 

بوده و یا وضعیت عملکرد در    ONاگر سوییچ استارت بر روی 

قرار داشته باشد، هنگامی که کمربند ایمنی بسته   ONموقعیت 

ثانیه روشن می شود تا  30نشده است، چراغ هشدار برای مدت 

 به سرنشینان عقب برای بستن کمربند خود هشدار دهد.

و کمربند ها بسته نشده باشد، چراغ های  اگر خودرو رانده شود

ثانیه ی دیگر روشن خواهند شد. ) این پیغام  30هشدار برای 

تنها برای اولی بار حرکت پس از روشن شدن خودرو و در صورت 

 بسته نشدن کمربند، نشان داده می شود(

هنگامی که کمربند ها بسته شوند، چراغ های هشدار نیز خاموش 

 می شوند.

 !هشدار

  بر روی چراغ هشدار از برچسب یا لوازمی که دیدن آن را

 مشکل کند استفاده نکنید.

 توجه:

  چراغ های هشدار حتی اگر فردی در صندلی های

 عقب ننشسته باشد نیز روشن می شوند.

  ،اگر پس از رانندگی خودرو، کمربند های بسته نشوند

ثانیه  30ثانیه و چراغ هشدار برای  1صدای بوق برای 

روشن می شود. در همین زمان، چراغ هشدار برای 

صندلی ای  کمربند آن بسته نشده است روشن می 

 شود.

  اگر کمربند ها در ابتدا بسته باشند، ولی پس از توقف

خودرو باز شوند،  و دوباره بسته نشوند ) حین 

ثانیه روشن  30رانندگی(  چراغ هشدار دوباره برای 

 می شود.

 

 ندلی جلو(ص)د صندلی نگهدارنده ی کمربن

 ارتفاع نگهدارنده ی کمربند صندلی قابل تنظیم است. 

نگهدارنده را در حالی که ضامن آن فشرده شده است 

(A ،حرکت دهید. برای حرکت دادن آن به سمت باال )

( فشرده Aبه باال حرکت دهید بدون آنکه ضامن ) را آن

 شود.

 
 

 هشدار!

  ،تا اندازه  را آنهنگام تنظیم نگهدارنده ی کمربند

ای باال ببرید تا ارتباط کامل با شانه های شما را 

 ایجاد کرده ولی با گردن تماس نداشته باشد.

 

 

 کمربند سه نقطه ای مرکز دوم

کمربند سه نقطه ای مرکز دوم باید به درستی و مطابق شکل 

 بسته شوند:
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 !هشدار

  ( مطمئن شوید که هر دوی سگک هایA   و B  را بطور )

ایمن محکم کرده اید. در غیر اینصورت بطور قابل مالحظه 

ای میزان محافظت آن کاهش می یابد و  در صورت تصادف 

 یا توقف ناگهانی صدمات جدی وارد می آید.

 

 محکم کردن:

 ( از پشتی صندلی بیرون بکشید.Cگیره را ) .1

( وارد C( را درون گیره )Aو زایده ) کمربند را کشیده .2

 کنید.

 ( وارد کنید.D( را درون گیره )Bسگک ) .3

 
 

 کمربند را کمی بکشید تا لقی دلخواه را ایجاد کنید. .4

 باز کردن:

سگک را نگاه دارید و دکمه ی روی گیره را فشار  .1

 دهید.

 توجه:

  ،در حالی که کمربند بطور خودکار جمع می شود

دارید تا به آرامی جمع شود.  سگک را در دست نگاه

 در غیر این صورت به خودرو آسیب می رسد.

 ( برای رها کردن گیرهC( دکمه ی )E را با شی ای )

 تیز فشار دهید ) با سگک یا یک کلید و غیره(

 
 

( را درون Bپس از جمع شدن کامل کمربند ، سگک ) .2

( را  A( قرار دهید و سپس سگک )Fشکاف باالی )

 (Gدرون شکاف پایینی جا بزنید.)

 
 

سگک کمربند را در محل خود قرار دهید. ) به ستون  .3

 بعد مراجعه شود(
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 محل جمع کردن کمربند صندلی های ردیف دوم و سوم

هنگامی که کمربند ها مورد استفاده قرار نمیگیرند آنها را طبق 

 شکل جمع کنید.

 
 

 جمع کردن سگک کمربند 

 نشستن بیرونیموقعیت 

( B( ، سگک را درون شیار )Aپس از گذراندن کمربند از شیار )

 قرار دهید.

 
 

 

 ی باردارها خانممهار مخصوص 

 هشدار!

  ی باردار قابل ها خانمکمربندها برای همه از جمله

 استفاده هستند.

از کمربندهای موجود  توانند یمی باردار ها خانم

احتمال صدمه رسیدن  کار نیااستفاده نمایند. 

. قسمت دهد یمبه او و کودکش را کاهش 

عبور کرده و  ها رانپایینی کمربند باید از روی 

تا حد امکان به لگن نزدیک باشد ولی از پشت 

بیشتر با  سؤاالتو  ها ییراهنماعبور نکند. برای 

 پزشک خود مشاوره نمایید.

 

 

 ی واردهروینو محدود کننده  هسیستم پیش کشند

صندلی راننده و سرنشین جلو هر کدام مجهز به سیستم پیش 

 کشنده و محدودکننده نیروی وارده هستند.

هنگامی که موقعیت سوییچ استارت و وضعیت عملکردی در 

شرایط زیر باشد، اگر ضربه ای از سمت جلو وارد شود یا ضربه ای 

جانبی و   SRSاز کنار ) خودروهای مجهز به کیسه های هوای 

( به قدری محکم باشد که به  SRS های هوای پرده ای  کیسه

سرنشین جلو آسیب برساند، سیستم پیش کشنده  کمربند های 

مربوط به خود را بطور آنی می کشد و به این طریق تاثیر کمربند 

 را به حداکثر میرساند.

 }به استثنای خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوییچ{

 قرار دارد. "START"و یا  "ON"ت سوییچ استارت در وضعی

 }خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون کلید{

 قرار دارد.  ONوضعیت عملکردی بر روی 
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 هشدار!

  برای دستیابی به بهترین نتیجه از سیستم پیش کشنده

کمربند، اطمینان حاصل کنید که صندلی خود را بدرستی 

 .دیا بستهتنظیم کرده و کمربند را بخوبی 
 

 !احتیاط

  ی پیش  محدودهنصب تجهیزات صوتی یا تعمیرات در

ی ها دستورالعملکشنده یا کنسول کف باید مطابق با 

بسیار مهم  مسئله نیاباشد. رعایت  میتسوبیشی موتورز

 ریتأثاست چرا که در کارایی سیستم پیش کشنده 

 .گذارد یم

  خدمات  با لطفاًاگر قصد اسقاط کردن خودرو را دارید

 نیامشورت نمایید. رعایت  میتسوبیشی موتورز

ی  منتظرهی غیر ساز فعالاهمیت دارد چرا که  مسئله

پیش کشنده کمربند ها ممکن است منجر به آسیب 

 رسانی شود.

 

 

 توجه:

  که  شوند یمکمربندهای پیش کشنده هنگامی فعال

ی سنگینی از جلو متحمل شود حتی اگر  ضربهخودرو 

 نباشند.کمربندها بسته 

 استفاده  بار ککمربندهای پیش کشنده تنها برای ی

پس اینکه  شود یم. پیشنهاد اند شدهطراحی 

کمربندهای پیش کشنده فعال شدند نسبت به 

میتسوبیشی تعویض آن بوسیله ی عاملیت مجاز 

 اقدام شود. موتورز

  SRSهشدار 

و  SRSعالمت/چراغ هشدار مشابه برای کیسه های هوای 

 پیش کشنده بکار رفته است. کمربندهای

مراجعه   36-4ی  صفحهدر  «SRSراغ/عالمت هشداردهنده چ»به 

 شود.

 سیستم کاهش نیروی اعمالی

ی نیرو، بار  دهندهی کاهش ها ستمیسدر حین برخورد، هر یک از 

اعمالی به کمربندها را در جهت کاهش ضربه به سرنشین بطور 

 .کند یمموثر جذب 

 محافظ کودک

بر اساس قانون موجود در برخی کشور ها، هنگامی که کودکان  

در خودروی شما سوار هستند نوعی از سیستم محافظ کودک 

 باید همواره بر طبق سن کودک مورد استفاده قرار گیرند. 

مقررات وضع شده در مورد رانندگی با سرنشین کودک در 

یشنهاد پ لذا ؛صندلی جلو از کشوری به کشور دیگر متفاوت است

 از مقررات مربوط به منطقه خود پیروی نمایید. شود یم

 هشدار!

  .در صورت امکان کودکان را در صندلی عقب سوار کنید

که  دهد یماطالعات آماری حاصل از تصادفات نشان 

سوار شدن در صندلی پشت برای کودکان با هر سن و 

 .باشد یماز صندلی جلو  تر امنسایزی 

  در آغوش نگاه داشتن کودک هرگز جایگزین

سیستم محافظ کودک نخواهد بود. عدم استفاده از 

 وبه آسیب جدی  تواند یمسیستم محافظ مناسب 

 به کودک شما ختم شود. کشنده

  ی کودک  کنندههر یک از وسایل محافظ یا ثابت

 .باشد یمی یک کودک  استفادهتنها برای 

 دلی پشت، پشت هنگام اتصال محافظ کودک به صن

صندلی جلو را به حالت قائم در آورید. در غیر 

اینصورت در حین ترمز ناگهانی و سنگین ناشی از 

 برخورد، آسیب جدی به کودک وارد خواهد شد.

 

ی  سهیکاحتیاط در نصب محافظ کودک در خودروهایی با 

 هوا

برچسب نشان داده شده در اینجا روی خودروهایی با کیسه هوای 

 .شود یمسرنشین جلو نصب 
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 هشدار!

 خطر جدی 

ی ا یصندلهرگز از محافظ رو به عقب کودک بر روی 

که مجهز به کیسه هوا است قرار ندهید، در غیر 

رخ  تواند یماینصورت مرگ یا آسیب جدی به کودک 

 دهد.

 

محافظ کودک رو به عقب در صندلی عقب استفاده نموده و یا 

کیسه هوای صندلی جلو را توسط کلید خاموش غیر فعال نمایید. 

 مراجعه کنید. 29-4ی  صفحهدر  «خاموش کردن کیسه هوا»به 

 
 

 هشدار!

  هرگز نباید از محافظ رو به عقب کودک در صندلی جلو در

نشده باشد استفاده صورتی که کیسه هوای آن غیر فعال 

نمایید. نیروی حاصل از باد شدن کیسه هوا ممکن است 

منجر به مرگ و یا آسیب جدی به کودک شود. محافظ 

 روبه عقب کودک باید تنها در صندلی عقب استفاده شود.

  محافظ روبه جلوی کودک، در صورت امکان باید در

صندلی عقب مورد استفاده قرار گیرد. اگر نیاز به نصب 

ن در صندلی سرنشین جلو باشد، باید کلید خاموش آ

 روشن کیسه هوای مسافر جلو خاموش شود.

در غیر اینصورت خطر مرگ یا آسیب جدی به کودک 

 محتمل خواهد بود.

 

 

 خردساالن و نوزادان

در خودروی خود از  خردساالن وهنگام سوار کردن نوزادان 

 دستورالعمل زیر پیروی نمایید.

 
 

 دستورالعمل

  ی نوزاد  کنندهبرای نوزادان کوچک، باید از حمل

-اندازهبه ها آناستفاده شود. برای خردساالنی که قامت 

ای است که در حالت نشسته کمربند بر روی گردن یا 

. باید از صندلی کودک استفاده ردیگ یمصورت او قرار 

 شود.

  سیستم محافظ کودک باید برای قد و وزن کودک شما

سب بوده و به خوبی روی صندلی جا بگیرد. برای منا

محافظ کودک دستیابی به درجه باالتری از ایمنی: 

 باید در صندلی عقب نصب شود.
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  قبل از خرید سیستم محافظ کودک سعی در نصب آن

در صندلی عقب کنید تا از مناسب بودن آن اطمینان 

مکان سگک کمربند و شکل  علت بهحاصل نمایید. 

ی صندلی ممکن است نصب برخی از انواع ها بالشتک

 ی محافظ کودک دشوار باشد.ها ستمیس

اگر سیستم محافظ کودک پس از محکم نمودن 

یک  کند یمکمربند باز هم به جلو و یا اطراف حرکت 

 سیستم محافظ کودک دیگر انتخاب نمایید.

 هشدار!

  هنگام نصب سیستم محافظ کودک به دستورالعمل

تهیه شده توسط سازنده سیستم مراجعه شود. در غیر 

 .شود یماین صورت صدمات مرگباری به کودکتان وارد 

  پس از نصب، سیستم محافظ کودک را به جلو، عقب و

اطراف بکشید تا نصب شدن امن آن را بررسی کنید. 

است به کودک اگر سیستم به خوبی نصب نشود ممکن 

یا سایر سرنشینان در مواقع تصادف یا ترمزهای ناگهانی 

 آسیب برساند.

  برای  شود ینمهنگامی که از سیستم محافظ استفاده

جلوگیری از پرتاب شدن آن به اطراف در موقع 

تصادف، سیستم را توسط کمربند، ایمن کرده یا آن را 

 از خودرو خارج کنید.

 

 توجه:

 دلی در خودرو و سیستم محافظ بسته به موقعیت صن

در یکی از این دو  تواند یمکودک شما، سیستم محافظ 

 محل سوار شود:

o  به مهار پایینی صندلی عقب، تنها اگر محافظ

 ISOFIXکودک از دسته نگه دارنده استاندارد 

 را ببینید( 27-2ی  صفحهاستفاده کرده باشد. )

o  ( 30-2به کمربند ایمنی )را ببینید 

 تر بزرگکودکان 

ی دارند، سیستم محافظ تر بزرگی  جثهبرای کودکانی که 

در صندلی عقب نصب شده و از کمربند روی پا و نیز  تواند یم

 شانه ها با هم استفاده شود.

بطور راحت زیر شکم و باالی  تواند یمقسمت روی پای کمربند 

استخوان لگن قرار بگیرد. در غیر اینصورت ممکن است کمربند 

 هنگام تصادف بر شکم کودک فشار آورده و به او آسیب برساند.
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 مناسب بودن برای موقعیت های ایزوفیکس مختلف

 اتصال کالس ابعاد گروه جرمی
 موقعیت ایزوفیکس خودرو

 اوتبورد

carrycot 
F ISO/L1 X 
G ISO/L2 X 

 E ISO/R1 X کیلوگرم10تا -0

 کیلوگرم 13+ تا 0
E ISO/R1 X 
D ISO/R2 X 
C ISO/R3 X 

I -9   کیلوگرم 18تا 

D ISO/R2 X 
C ISO/R3 X 
B ISO/F2 IUF 

B1 ISO/F2X IUF 
A ISO/F3 IUF 

II 15  کیلوگرم 25تا   X 

III 22  کیلوگرم 36تا    
 

 احتیاط!

 .هنگام نصب سیستم محافظ کودک پشت سری را خارج کنید 

  مرحله به جلو خم کنید. 4صندلی ردیف دوم را تا حد امکان عقب ببرید و پشتی را از حد انتهایی خواباندن 
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 معنای عالیم جدول صفحه قبل

 IUF-  مناسب برای سیستم محافظ کودک رو به جلویISOFIX  مصوب جهانی برای گروه جرمی.از گروه 

 X-  موقعیتISOFIX  غیر مناسب برای سیستم محافظ کودکISOFIX .در گروه جرمی 

 تناسب موقعیت های نشستن مختلف

 موقعیت نشستن گروه جرمی

 سوم مرکز دوم  اوتبورد دوم سرنشین جلو

 1#کیسه هوای غیر فعال کیسه هوای فعال

 X X U X X کیلوگرم10تا -0
 X X U X X کیلوگرم 13+ تا 0

I -9   کیلوگرم 18تا X X U X X 
II 15  کیلوگرم 25تا X X U X X 
III 22  کیلوگرم 36تا X X U X X 

 خاموش کرده باشید. ON-OFF: در شرایطی که کیسه هوای سرنشینجلو را توسط سوییچ #1

 احتیاط!

  خارج کنید.هنگام نصب سیستم محافظ کودک پشت سری را 

 معنای عالیم جدول صفحه قبل

 U-  مناسب برای سیستم محافظ کودک رو به جلویISOFIX .از گروه مصوب جهانی برای گروه جرمی 

 X- غیر مناسب برای سیستم محافظ کودک  موقعیت نشستنISOFIX .در گروه جرمی 

 



 

22 

 

ی پایینی  کنندهنصب سیستم محافظ کودک به مهار 

ی  کننده( و مهار ISOFIXسته های محافظ کودک د)

 کمندی

 ی پایینی کنندهمکان مهار 

ی پایینی برای اتصال  کنندهصندلی عقب خودروی شما به مهار 

 مجهز است. ISOFIXبه سیستم محافظ کودک با دسته های 

 
 

 ی کمندی کنندهمکان مهار 

ی عقب و در پشت باالی ها یصندلنقطه اتصال در پشت  2

صندلی عقب وجود دارد. این نقاط اتصال برای ایمن سازی 

 2ی ها تیموقعبه هر یک از  ها آنسیستم محافظ کودک و اتصال 

 .باشد یمی عقب در خودروی شما ها یصندل
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 هشدار!

  ی محافظ کودک برای تحمل بارهای  کنندهمهار

اعمالی توسط محافظ، طراحی شده است. در هیچ 

برای کمربند بزرگسال، و  ها آناز  توان ینمشرایطی 

 اتصال سایر وسایل به خودرو استفاده نمود.

 

 

  ISOFIXسیستم محافظ کودک با دسته های 

ی  کنندهیی با مهار ها یصندلسیستم محافظ کودک تنها برای 

پایین طراحی شده است. سیستم محافظ کودک را با مهار 

 ی پایین مقید کنید. کننده

الزم نیست که سیستم محافظ کودک را با کمربندهای ایمنی 

 خودرو نگاه دارید.

 
 

A:  اتصاالت سیستم محافظ کودک 

 نصب

کلیه اشیای خارجی اطراف اتصال دهنده ها را خارج  .1

ی صندلکرده و اطمینان حاصل کنید که کمربند 

 خودرو در وضعیت جمع شده خود قرار دارد.

محافظ سر را از محلی که قصد نصب کردن سیستم  .2

 محافظ کودک را دارد باز کنید.

 6-4در صفحه ی  "محافظ سر "رجوع شود به 

( با Bو پشتی صندلی )( Aمیان بالشتک صندلی ) .3

 ( باز کنید.Cدست فضای خالی برای جاگیری مهارها )

برای دسترسی راحت تر، پشتی صندلی می تواند به  .4

( را Dعقب خم شود. اتصاالت سیستم محافظ کودک )

( و مطابق با دستورالعمل داده Cدر مهار های پایینی )

شده توسط سازنده ی سیستم محافظ کودک، قرار 

 دهید

محکم شدن آن بطور ایمن، پشتی صندلی را تا  پس از

 پله  از حالت حداکثر خم شده ی آن به جلو بکشید. 4

 
 

A: بالشتک صندلی خودرو C: مهار پایینی 

B: پشتی خودرو  D: اتصاالت 

اگر سیستم محافظ کودک نیاز به مهار کننده ی کمندی  دارد، 

 کنید.محکم  5مهار کننده مربوطه را مطابق مرحله ی 
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( سیستم محافظ کودک را  Eقالب مهار کمندی ) .5

( قرار داده و باالی قالب مهار را Fدرون گیره ی )

 محکم کنید تا به خوبی بسته شود.

 
 

 توجه:

  اگر محکم کردن قالب مهار دشوار باشد، قالب را از

 کنار محکم کنید.

سیستم محافظ کودک را به اطراف بکشید تا از محکم  .6

 :بودن آن اطمینان حاصل کنید.و ایمن 

 جداکردن

ی سیستم محافظ  سازندهمحافظ کودک را مطابق دستورالعمل 

 کودک جدا نمایید.

 

ا ب)نقطه ای  3نصب سیستم محافظ کودک به کمربند نوع 

 مکانیزم قفل اضطراری(

 نصب:

سیستم محافظ کودک را بر روی صندلی ای که قصد  .1

نصب بر آن را دارید قرار دهید، و محافظ سر را از آن 

 جدا کنید.

 6-4در صفحه ی  "محافظ سر "رجوع شود به 

کمربند را از روی محافظ کودک مطابق دستورالعمل  .2

سازنده ی محافظ کودک عبور بدهید، سپس سگک 

 ید.کمربند را درون گیره آن محکم کن

کمربند را به خوبی محکم کنید و هر گون شل شدگی  .3

 را در کمربند رفع نمایید.

نقطه ای نیاز به تنظیم طول  3کمربند ایمنی نوع 

ندارد، توسط گیره ی قفل کننده، کلیه ی شل شدگی 

 ها را رفع کنید.

قبل از قرار دادن کودک در محافظ، محافظ را در  .4

کم شود. قبل از جهات مختلف بکشید تا بطور ایمن مح

 هر بار استفاده این کار را تکرار کنید.

 هشدار!

  برای برخی از انواع محافظ کودک، گیره ی قفل کننده

(A می بایست جهت ممانعت از آسیب فردی در حین )

 تصادف یا حرکات ناگهانی مورد استفاده قرار گیرد.

گیره ی مربوطه باید مطابق با دستورالعمل سازنده 

 استفاده قرار گیرد.مورد 

 گیره باید پس از باز شدن محافظ کودک جدا شود.

 

 

 
 

 بازدید از کمربند ایمنی

  کهنگی و نخ کش ها یدگیبراز کمربند ایمنی در مورد ،

ی فلزی ها قسمتیا تغییر شکل  ها ترکشدگی و برای 

 خرابی  صورت درآن باید بازدید به عمل آید و 
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  کمربند کثیف باید توسط پاک کننده های خنثی در

آب گرم تمیز شوند. پس از آب کشی بگذارید در سایه 

خشک شوند. سعی در رنگ کردن مجدد ننمایید چرا 

 .گذارد یم ریتأثکه بر مشخصات کمربند 

 هشدار!

  ی کمربند از جمله ها قسمتکه کلیه  شود یمپیشنهاد

جمع کننده ها و وسایل اتصال دهنده بعد از تصادف 

ی ها قسمتکه  شود یممعاینه فنی شوند. پیشنهاد 

کمربند درگیر شده در تصادف، تعویض شوند مگر 

اینکه تصادف بسیار خفیف بوده باشد و کمربند ها 

آسیبی را نشان ندهند و بتوانند به خوبی به کار خود 

 ادامه دهند.

 ی کمربند را تعمیر یا ها بخشعی نکنید که جزئی از س

را توسط  کار نیاکه  شود یمتعویض نمایید. پیشنهاد 

انجام دهید.  میتسوبیشی موتورزی مجاز ها تیعامل

تعمیر یا تعویض نادرست ممکن است موجب کاهش 

کارایی کمربند ها شده و منجر به صدمه جدی در 

 حین تصادف شود.

  دیگر قابل  شود یمهنگامی که پیش کشنده فعال

باید به همراه جمع کننده ها  و ؛استفاده نخواهد بود

 تعویض شود.

 

 ( کیسه هواSRSسیستم مهارکننده ی کمکی )

ی کمکی  کنندهاطالعات نوشته شده ذیل بخش سیستم مهار 

(SRS حاوی نکات مهمی در مورد راننده، سرنشین جلو، زانوی )

 .باشد یمیسه های هوای جانبی و پرده ای راننده، ک

کیسه های هوای راننده و سرنشین جلو برای کمک به محافظت 

اولیه کمربندهای جانبی راننده و سرنشین جلو است و حفاظت 

سرنشینان را در مواقع تصادف خفیف تا شدید از جلو برای سر و 

 .دینما یم نیتأم ها آنی  نهیس

ر صورت وجود( برای کمک به د) SRSکیسه های هوای زانویی 

جابجایی قسمت  توانند یمو  اند شدهکمربندهای ایمنی طراحی 

پایینی پای راننده را محدود کرده و از بدن او در برخوردهای 

 شدید محافظت کنند.

ر صورت وجود( برای کمک به د) SRSکیسه های هوای جانبی 

و برای حفظ امنیت راننده و سرنشین  اند شدهکمربندها طراحی 

جلو است و حفاظت سرنشینان را در مواقع تصادف خفیف تا 

 .دینما یم نیتأم ها آنی  نهیسشدید جانبی برای سر و 

)در صورت وجود( برای کمک به  SRSکیسه های هوای پرده ای 

و برای حفظ امنیت راننده و سرنشین  اند شدهکمربندها طراحی 

اظت سرنشینان را در مواقع تصادف خفیف تا جلو است و حف

 .دینما یم نیتأم ها آنشدید جانبی برای سر 

به هیچ وجه جایگزین  SRSسیستم مهار کننده کمکی 

 کمربندهای ایمنی نخواهد بود: 

برای اطمینان از حداکثر ایمنی در کلیه انواع تصادف، کمربندها 

 بسته شده باشند.راننده و کلیه سرنشینان  باید همواره برای

 

 

 کند یمسیستم مهار کننده کمکی چطور عمل 

 ( شامل اجزای زیر است:SRSسیستم مهار کننده کمکی )

 
 

 اننده(ر)مدول کیسه هوا  .1

 چراغ خاموشی کیسه هوای سرنشین جلو* .2

 مدول کیسه هوا )سرنشین( .3
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 مدول کیسه هوای زانوی راننده* .4

 کلید روشن/خاموش کیسه هوای سرنشین جلو .5

 
 

 مدول کیسه هوای جانبی * .6

 مدول کیسه هوای پرده ای* .7

 

 

هنگامی که موقعیت سوییچ استارت و وضعیت عملکردی در 

 شرایط زیر باشدکیسه های هوا عمل خواهند نمود.

 }به استثنای خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوییچ{

 قرار دارد. "START"و یا  "ON"سوییچ استارت در وضعیت 

 }خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون کلید{

 قرار دارد.  ONوضعیت عملکردی بر روی 

 

بوده و  صدا پرعمل کردن کیسه های هوا یک فرآیند ناگهانی و 

، اما این شرایط باعث آسیب کند یممقداری دود و پودر ساطع 

و نشانه وجود آتش در خودرو نیستند. افرادی با  شوند ینمرسانی 

تنفسی ممکن است بطور موقت کمی از مواد شیمیایی مشکالت 

استفاده شده در این فرآیند اذیت شوند. پس از باز شدن کیسه 

 های هوا پنجره ها را باز نمایید، انجام این عمل ایمن خواهد بود.

کیسه های هوا پس از عمل کردن، خیلی سریع دوباره خالی 

 .شود یمجاد لذا خطر کمی از بابت کور شدن دید ای شوند یم

 

 !احتیاط

  در شوند یمکیسه های هوا با سرعت بسیار زیادی باد .

شرایط خاص تماس با کیسه هوا ممکن است باعث 

ی کوچک، رنگ پریدگی و یا عالیم ها یدگیبرخراش، 

 مشابه شود.

 

 

 هشدار!

 ی صحیح نشستن بر روی صندلی بسیار  نحوه

 اهمیت دارد

راننده یا سرنشین جلو که بیش از حد به فرمان یا 

داشبورد نزدیک باشد درحین عمل کردن کیسه هوا 

 مجروح شود. داًیشدممکن است کشته و یا 

 .شود یمکیسه هوا با سرعت و نیروی بسیار زیاد باد 

اگر راننده یا سرنشین بطور مناسب بر صندلی ننشسته 

نتواند بخوبی  و مهار نشده باشد ممکن است کیسه هوا

از او محافظت نماید و در نتیجه هنگام باد شدن 

 صدمات جدی و کشنده ای ایجاد نماید.

 

 

 

 هشدار!

  ی صندلی ننشینید، پای خود را به داشبورد  لبهدر

ی خود را به فرمان و  نهیسخیلی نزدیک نکنید، و سر و 

داشبورد خیلی نزدیک نکنید. پای خود را رو یا مقابل 

 داشبورد قرار ندهید.

  نوزادان و خردساالن را بر روی صندلی عقب نشانده و با

را به خوبی  ها آناستفاده از سیستم محافظ کودک 

 ایمن کنید.

 خواهد بود. تر امنصندلی عقب برای کودکان و نوزادان 
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 هشدار!

  خردساالن و نوزادان نباید از محافظ جدا شده، جلوی

داشبورد بایستند و در آغوش گرفته و یا روی زانو قرار 

درحین تصادف و باد شدن کیسه  که چراداده شوند. 

هوا ممکن است بشدت آسیب دیده و یا کشته شوند. 

باید در صندلی عقب با سیستم محافظ مناسب ایمن 

از همین مجموعه  «محافظ کودک»شوند. به بخش 

 دفترچه راهنما مراجعه شود.

 

 

 
 

 

 هشدار!

  در صندلی عقب به  توانند یم تر بزرگکودکان

خوبی از کمربند ایمنی استفاده نمایند و یا در 

 صورت نیاز از صندلی ارتقا دهنده استفاده نمایند.

 

 

 احتیاط در نصب محافظ کودک در صندلی جلو

خودروهایی با کیسه هوای سرنشین برچسب نشان داده بر روی 

 جلو نصب شده است.

 
 

 

 هشدار!

 خطر جدی 

ی ا یصندلاز محافظ روبه عقب کودک بر روی  هرگز

است استفاده  کیسه هوای مقابل آن فعال شدهکه 

مرگ یا آسیب جدی به نکنید چرا که منجر به 

 خواهد شد. کودک

 

 کلید خاموش روشن کیسه هوای سرنشین جلو

کلید روشن خاموش کیسه هوای سرنشین جلو )در 

برای غیر فعال نمودن کیسه  تواند یمصورت وجود( 

هوای سرنشین جلو مورد استفاده قرار بگیرد. اگر از 

و  دیکن یمسیستم محافظ کودک روبه عقب استفاده 

ی بجز صندلی جلو بخوبی ا یصندلآن را در  دیتوان ینم

نصب کنید قبل از نصب مطمئن شوید که کیسه هوای 

ی روشن خاموش آن غیر  دکمهصندلی جلو را توسط 

اموش کردن کیسه خ». )رجوع شود به دیا کردهفعال 

 (29-4ی صفحه «هوا

کلید روشن خاموش کیسه هوای جلو )در صورت 

عبه داشبورد( قرار ج)وجود( در جعبه زیر داشبورد 

 دارد.
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 ی خاموشی کیسه هوای سرنشین جلو دهنده نشانچراغ 

ی خاموش بودن کیسه هوای سرنشین جلو در  دهنده نشانچراغ 

 داشبورد قرار گرفته است.

 
 

بطور عادی هنگامی روشن  دهنده نشانهر دوی چراغ های 

که سوئیچ استارت بر روی حالت باز قرار داشته باشد و  شود یم

 .شود یمچند ثانیه بعد از آن خاموش 

هنگامی که کلید خاموش روشن کیسه هوای سرنشین جلو 

تا  ماند یمخاموش است، چراغ نشان دهنده ی خاموشی، روشن 

 نشان دهد که کیسه هوای سرنشین جلو غیر فعال است.

ش کیسه هوای سرنشین جلو هنگامی که کلید روشن خامو

و   شود یمروشن است چراغ نشان دهنده ی خاموشی، خاموش 

دقیقه روشن می شود تا نشان دهد  1چراغ وضعیت روشن برای 

 کیسه هوای سرنشین جلو فعال است.

 

 هشدار!

 دهنده نشان هیچ ابزاری که باعث دیده نشدن چراغ

شود نصب نکنید و بر روی چراغ برچسب نزنید. چرا که 

متوجه وضعیت سیستم کیسه هوای سرنشین نخواهید 

 شد.

 

 

 خاموش کردن کیسه هوا

 هشدار!

 برای کاهش خطر آسیب جدی و کشنده 

o  همواره قبل از استفاده از کلید روشن خاموش

کیسه هوای سرنشین، سوئیچ استارت را از مغزی 

باعث کاهش  کار نیاسوئیچ خارج کنید. عدم انجام 

 .شود یمکارایی کیسه هوا 

o  پس از قرار دادن سوئیچ استارت در حالتLOCK  

،   OFFو یا قرار دادن وضعیت عملکردی بر روی 

ثانیه صبر کنید و سپس با کلید  60حداقل 

خاموش روشن کیسه هوای سرنشین جلو کار 

 کنید.

طراحی شده تا ولتاژ  SRSسیستم کیسه هوای 

 کافی برای عمل کردن کیسه هوا را نگاه دارد.

o  همواره پس از استفاده از کلید خاموش روشن

کیسه هوای سرنشین جلو، کلید را جدا نمایید. 

منجر با موقعیت نامناسب کلید خاموش عدم انجام 

 .شود یمروشن کیسه هوای سرنشین جلو 

را  جلو سرنشین یهوا سهیک روشن خاموش دیکل

خاموش نکنید مگر اینکه سیستم محافظ روبه عقب 

 کودک در صندلی جلو نصب شده باشد

  خاموش دیکلاگر چراغ نشان دهنده هنگامی که 

خاموش شد روشن  جلو سرنشین یهوا سهیک روشن

نشد، سیستم محافظ رو به عقب کودک را در صندلی 

سیستم را توسط  شود یمجلو نصب نکنید. پیشنهاد 

مورد معاینه قرار  میتسوبیشی موتورزعاملیت مجاز 

 دهید.

  دهنده نشاناگر چراغ  OFF  دیکلهنگامی که 

روشن  جلو سرنشین یهوا سهیک روشن خاموش

هید کسی در صندلی است، روشن ماند، اجازه ند

سیستم را  شود یمسرنشین جلو بنشیند. پیشنهاد 

مورد  میتسوبیشی موتورزتوسط عاملیت مجاز 

 معاینه قرار دهید.

 

 برای خاموش کردن کیسه هوا مراحل زیر را انجام دهید:

 سرنشین یهوا سهیک روشن خاموش کلید را در سوئیچ .1

 قرار دهید.  OFFدر وضعیت  را آنقرار داده و  جلو

 یهوا سهیک روشن خاموشکلید را از مغزی کلید  .2

 خارج کنید. جلو سرنشین

در  را آنسوئیچ استارت را در مغزی سوئیچ قرار داده و  .3

ی خاموش  دهنده نشانقرار دهید. چراغ  ONوضعیت 

 کیسه هوای سرنشین جلو روشن خواهد شد.
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تا زمانی که  کیسه هوای سرنشین جلو اکنون غیر فعال بوده و

 روشن نشود عمل نخواهد کرد.

 و راننده جلو سرنشین یهوا سهیک سیستم

کیسه هوای راننده زیر پوشش بالشتکی در وسط فرمان قرار دارد. 

کیسه هوای سرنشین جلو در داشبورد باالی جعبه داشبورد واقع 

 است. 

به طور همزمان   کیسه هوای راننده ,کیسه هوای سرنشین جلو 

حتی اگر سرنشین سمت سرنشین حضور نداشته  شود یمفعال 

 باشد .

 

 

 سیستم کیسه هوای زانوی راننده *

کیسه هوای زانوی راننده زیر فرمان قرار دارد. کیسه هوای زانوی 

راننده طوری طراحی شده که همزمان با کیسه هوای جلوی 

 راننده عمل کند.

 
 

 عمل کردن کیسه هوای زانو و جلوی راننده

کیسه هوای زانوی راننده و جلوی راننده زمانی عمل 

 که: کند یم

که  کنند یمکیسه هوای زانوی راننده و جلوی راننده زمانی عمل 

ی از جلوی شدید یا متوسطی به خودرو وارد شود. یک  ضربه

 چنین شرایطی در شکل نشان داده شده است. 

 
 

 25 باًیتقربرخورد سر به سر با دیوار صلب در سرعت  .1

 کیلومتر در ساعت یا بیشتر.

ی هاشور خورده بین  محدودهضربه متوسط تا شدید در  .2

 ها فلش
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که شدت  کنند یمکیسه هوای زانو و جلوی راننده هنگامی عمل 

برخورد باالتر از آستانه ذکر شده در باال و در مقایسه با سرعت 

کیلومتر در ساعت بوده و برای ضربه ای به طور  25حدود 

تقیم به دیوار صلبی که جابجا نشده و تغییر شکل پیدا نکند مس

ی  آستانهاز سطح  تر نییپاطراحی شده است. اگر شدت برخورد 

باال باشد، کیسه های هوای جلو و زانوی راننده ممکن است عمل 

در صورتی که خودرو به شیئی که قابلیت جذب  حال نیانکنند. با 

حرکت )برای مثال برخورد به  ضربه را بوسیله ی تغییر شکل و یا

اشته باشد برخورد کند د( وخودروی ثابت، حفاظ جاده و میله تابل

 .ابدی یماین سرعت آستانه به مقدار قابل مالحظه ای افزایش 

تان جابجا از موقعیت را شمااز آنجا که تصادفات از جلو به سادگی 

ت. ، بستن کمربند ایمنی بطور صحیح اهمیت خواهد داشکنند یم

ی ایمنی با فرمان و داشبورد  فاصلهتا  کنند یمکمربندها کمک 

مرحله ابتدایی  .ددر مراحل اولیه عمل کردن کیسه هوا ایجاد شو

مرحله بوده و ممکن است  نیقدرتمندترباد شدن کیسه هوا 

منجر به صدمات جدی و کشنده شود. بعالوه کمربندها وسایل 

 . کیسه های هوایباشند یماولیه حفاظت شما در برابر تصادف 

SRS  برای امنیت  لذا اند؛ شدهحفاظت بیشتر طراحی  نیتأمبرای

خود و سایر سرنشینان، از بستن صحیح کمربندها اطمینان 

حاصل کنید.

کیسه های هوای زانوی راننده و جلوی راننده در موارد زیر 

 ممکن است عمل نکنند

ی خودرو برای  بدنهدر انواع خاصی از برخوردهای از جلو، ساختار 

جذب ضربه طراحی شده است و سرنشینان را از صدمه دیدن 

ی خودرو در حین فرآیند  بدنهاحیه جلوی ن). کند یممحافظت 

جذب انرژی ممکن است بطور قابل مالحظه ای تغییر شکل 

دهد(. در چنین شرایطی کیسه های هوای جلوی و زانویی راننده 

دنه خودرو ممکن است عمل با وجود آسیب و تغییر شکل به ب

 نکنند.

 یی از این نوع شرایط در شکل نشان داده شده است.ها مثال

 
 

 تصادف با تیر چراغ برق، درخت و یا دیگر اشیاء باریک .1

 لغزد یمخودرو به زیر و پشت یک کامیون  .2

 ضربات کج و از جلو .3

ی هوای زانویی راننده و جلویی راننده ممکن  سهیکاز آنجا که 

انواعی از برخوردهای از جلو از سرنشینان محافظت است در 

 نکند، از بسته شدن صحیح کمربند ها اطمینان حاصل کنید.

کیسه هوای زانوی راننده و جلو برای عمل کردن در این 

 :اند نشدهشرایط طراحی 

کیسه هوای زانوی راننده و جلو برای عمل کردن در شرایطی که  

 .اند نشدهد طراحی نتوانند از سرنشینان حفاظت کنن

 چنین شرایطی در شکل نشان داده شده است:

 
 

 برخورد های انتهای عقب .1

 برخوردهای جانبی .2

 خودرو به جانب یا روی سقف خود غلت میزند. .3

 ی هوای زانویی راننده و جلویی ممکن است  سهیکاز آنجا که 
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در انواعی از برخوردهای از جلو از سرنشینان محافظت نکند، از 

 بسته شدن صحیح کمربند ها اطمینان حاصل کنید.

 

کیسه هوای زانویی راننده و جلو  می توانند در این شرایط 

 عمل کنند:

کیسه هوای زانویی راننده و جلو ممکن است در شرایطی که  

قسمت تحتانی خودرو ضربات متوسط تا شدیدی دریافت کند 

 ی تحتانی(ها بیآس)عمل نکنند 

 نوع شرایط در شکل نشان داده شده است.یی از این ها مثال

 
 

 و جدول بلواربرخورد با وسط  .1

 ی عمیق چالهحرکت خودرو از روی یک  .2

خودرو در سرازیری تند حرکت کرده و با زمین برخورد  .3

 نماید.

از آنجا که کیسه هوای زانویی راننده و کیسه هوای جلو ممکن 

است در برخی انواع ضربه غیر منتظره نشان داده شده در شکل 

خود جابجا کند، بستن  تیموقع از را شماعمل نماید و 

کمربندهای ایمنی ضروری خواهد بود. کمربند به شما کمک 

ی عملکرد کیسه هوا، فاصله مجاز و  هیاولتا در مراحل  کند یم

 شود. نیتأمایمن با فرمان و داشبورد 

مرحله ابتدایی باد شدن کیسه هوا همراه با نیروی شدید بوده و 

باعث آسیب  تواند یماگر در این مرحله با آن تماس داشته باشید، 

 جدی و کشنده شود.

 هشدار!

  ،بر روی پوشش فرمان چیزهایی مانند مواد برنده

مت و غیره نصب نکنید، چرا که ممکن است در عال

هنگام باد شدن کیسه هوا، موجب برخورد و آسیب به 

 سرنشین شود.

  بر روی داشبورد باالی جعبه داشبورد چیزی نصب

نکرده و شیئی قرار ندهید. چرا که ممکن است در 

هنگام باد شدن کیسه هوا، موجب برخورد و آسیب به 

 سرنشین شود.

 

 

 
 

 

 هشدار!

  وسیله ای را روی شیشه جلو و یا مقابل آن قرار نداده و

باد شدن کیسه هوا را  تواند یمنصب نکنید. این وسایل 

مختل نماید یا در صورت باد شدن کیسه هوا به 

 آسیب برساند. ها آنسرنشینان برخورد کرده و به 

  خت، تیز یا سنگین( را س)کلید های اضافی یا وسایل

مانع  توانند یمبه سوئیچ وصل ننمایید. چنین اشیائی 

باد شدن کیسه هوای زانویی راننده بصورت عادی شده 

 و یا پرتاب شوند تا صدمات جدی ایجاد کنند.

  به قسمت پایینی داشبورد جانبی راننده وسیله ای

مانع باد شدن  توانند یموصل نکنید. چنین اشیائی 

عادی کیسه های زانویی راننده شوند و یا در هنگام باد 

و ایجاد  ها آنشدن کیسه هوا باعث پرتاب شدن 

 صدمات جدی شود.
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 هشدار!

  حیوانات خانگی، جعبه و سایر اشیا را میان کیسه هوا و

راننده یا سرنشین جلو قرار ندهید. چرا که منجر به 

کیسه هوا شده و یا باعث صدمه در کاهش کارایی 

 هنگام باد کردن کیسه هوا خواهد شد.

  درست بعد از باد کردن کیسه هوا برخی اجزای این

را لمس نکنید ممکن است  ها آن. شوند یمسیستم داغ 

 موجب سوختگی شود.

  سیستم کیسه هوا برای یک بار مصرف طراحی شده

دوباره عمل  کند یمکه کیسه هوا عمل  بار کاست. ی

باید به سرعت تعویض شود و پیشنهاد  و ؛نخواهد کرد

ی سیستم کیسه هوا را توسط عاملیت  هیکلکه  شود یم

 مورد معاینه قرار دهید. میتسوبیشی موتورزمجاز 

 

 سیستم کیسه هوای جانبی*

( درون پشتی صندلی راننده و Aکیسه های هوای جانبی )

 سرنشین جلو قرار دارد.

تا تنها از دو طرف خودروی  اند شدهکیسه هوای جانبی طراحی 

ضربه خورده باد شوند، حتی اگر شخصی بر صندلی سرنشین جلو 

 نباشد.

 
 

ی با کیسه ها یصندلبرچسب نشان داده شده در شکل بر پشتی 

.اند شدههوای جانبی نصب   

 
 

 

 سیستم کیسه هوای پرده ای*

ی جلو و عقبی و نیز در ها ستونکیسه ها ی هوای پرده ای در 

ی سقفی قرار دارند. کیسه هوای پرده ای طوری طراحی ها لیر

که تنها در جوانب خودروی ضربه دیده باد شوند. حتی  اند شده

 اگر سرنشینی در صندلی عقب نباشد.
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عملکرد کیسه های هوای جانبی و کیسه های هوای پرده 

 ای

 کنند یمی هنگامی عمل کیسه های هوای جانبی و پرده ا

 که: 

که  کنند یمکیسه های هوای جانبی و پرده ای در صورتی عمل 

ی متوسط تا شدید  ضربهقسمت میانی اتاق سرنشین خودرو 

 متحمل شود.

 شرایط معمول در تصویر نشان داده شده است.

 

 
 

ایمنی شما در حین  نیتأمی  هیاولکمربندها ایمی خودرو وسایل 

برای  SRSبرخورد هستند. کیسه های هوای جانبی و پرده ای 

 نیتأمبرای  لذا ؛افزایش حفاظت سرنشینان طراحی شده است

امنیت شما و کلیه سرنشینان اطمینان حاصل کنید که همواره 

.اند شدهکمربند ها به درستی بسته 

کیسه های هوای پرده ای و جانبی در این شرایط عمل 

 کنند ینم

ی خودرو برای  بدنهی  سازهدر انواع خاصی از برخورد های جانبی 

تا سرنشینان را از آسیب محافظت  اند شدهجذب ضربه طراحی 

ی جانبی بدنه خودرو ممکن است در هنگام جذب  هیناحنمایند. )

در چنین مواردی، کیسه  ضربه مقدار زیاد تغییر شکل بدهد(.

های هوای جانبی و پرده ای ممکن است با وجود تغییر شکل و 

 ی خودرو فعال نشوند. بدنهآسیب به 

 مثال این شرایط در شکل نشان داده شده است.

 
 

 اتاق سرنشینان از دورضربه های جانبی در ناحیه ای  .1

ی کوچک با  هینقلبرخورد موتورسیکلت یا سایر وسایل  .2

 جانبی خودروقسمت 

  برخورد با تیر چراغ برق، درخت و دیگر اشیاء باریک .3

 
 

 برخوردهای جانبی کج .4

 خورد یمخودرو بر روی دو طرف یا سقف غلت  .5

 
 یانواع در است ممکن و پرده ای جانبی یهوا ی سهیک که آنجا از

 شدن بسته از نکند، محافظت نانیسرنش از جلو از یبرخوردها از

 .دیکن حاصل نانیاطم ها کمربند حیصح

کیسه های هوای جانبی و پرده ای در این شرایط عمل 

 کنند ینم

 

 نیتأمکیسه های هوای جانبی و پرده ای در شرایطی که قابلیت 

امنیت را برای سرنشینان ندارد عمل نخواهد کرد. شرایط معمول 

 :اند شدهدر شکل نشان داده 
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 برخوردهای سر به سر .1

 پشتبرخوردهای از  .2

 
در تمامی  است ممکن و پرده ای جانبی یهوا ی سهیک که آنجا از

 حیصح شدن بسته از نکند، محافظت نانیسرنشانواع تصادفات از 

 .دیکن حاصل نانیاطم ها کمربند

 

 هشدار!

  کیسه های هوای پرده ای و جانبی طوری طراحی

امنیت کمربندهای ایمنی راننده و  نیتأمکه به  اند شده

سرنشین کمک نمایند. کمربند های ایمنی باید به 

تکیه  ستیبا یمدرستی بسته شوند و راننده و سرنشین 

 داده و بطور قائم بنشیند و به درب یا پنجره لم ندهد.

  کیسه هوای پرده ای و جانبی با نیروی زیادی باد

و  لذا جهت کاهش خطر صدمات کشنده شوند یم

جدی باز شدن کیسه های هوای جانبی و پرده ای، 

راننده و سرنشین نباید دستشان را از پنجره بیرون 

 بیاورند و نباید به در لم دهند.

 

 

 
 

 

 هشدار!

  برای کاهش خطر آسیب وارده ناشی از عمل کردن

کیسه هوای جانبی، به سرنشینان صندلی عقب اجازه 

در  .دجلو تکیه دهنی صندلی ها یپشتندهید که به 

 مورد کودکان دقت بیشتری باید اعمال شود.

  هیچ شیئی نزدیک یا جلوی پشتی صندلی جلو قرار

ندهید. چرا که ممکن است با عمل کردن کیسه هوای 

مربوطه تداخل داشته باشد و همچنین موجب آسیب 

بوسیله عمل کردن کیسه هوای  ءیشناشی از پرتاب 

 جانبی شود.

 ی کوچک را ایاشی چسبنده و یا سایر برچسب یا اشیا

بر روی پشتی صندلی جلو قرار ندهید. چون ممکن 

است در عملکرد صحیح کیسه هوای جانبی تداخل 

 ایجاد کنند.

  ی کیسه هوا دار ها یصندلروکش صندلی را بر روی

را با کیسه های هوای جانبی  ها یصندلنصب نکنید. 

در  بطور مجدد مجهز نکنید. چرا که ممکن است

 عملکرد کیسه هوای جانبی تداخل ایجاد کنند.

 

 ( میکروفونA و دیگر وسایل یا اشیا را در اطرافی که )

مانند  شوند یم( فعال B کیسه های هوای پرده ای )

ی عقب و ها ستونشیشه جلو، شیشه در جانبی، 

سقف یا دستگیره ها قرار ندهید. هنگامی که کیسه 

میکروفون و یا  دشون یمهای هوای پرده ای فعال 

و  شوند یمسایر وسایل یا اشیا با نیروی زیادی پرتاب 

یا ممکن است کیسه های هوا به درستی عمل نکنند 

 که منجر به مرگ یا صدمه جدی خواهد شد.

 

 

 
 

  



 

35 

 

 هشدار!

  آویز یا سایر وسایل سنگین را در قالب لباس آویزان

 نکنید.

اگر کیسه هوای پرده ای فعال شود، هر یک از این اشیا 

با نیروی بسیار زیادی پرتاب شده و یا ممکن  تواند یم

است از باد شدن صحیح کیسه هوای پرده ای 

به قالب لباس  ماًیمستقرا  ها لباسجلوگیری نماید. 

 دون آویز(ب)آویزان کنید 

اطمینان حاصل کنید که اشیاء تیز و سنگین در 

 شود یمیی که در قالب لباس آویزان ها لباسی ها بیج

 وجود نداشته باشد.

  ی لم دادن و یا نزدیک شدن به درب  اجازهبه کودکان

جلو را حتی هنگامی که از محافظ کودک استفاده 

 ندهید. کنند یم

سر کودک نیز نباید به ناحیه ای که کیسه هوای جانبی 

نزدیک شود.  و پرده ای قرار گرفته است لم داده و یا

چرا که باد شدن کیسه هوای جانبی و پرده ای 

 خطرناک خواهد بود. 

به  تواند یم ها دستورالعملعدم انجام هر یک از این 

 آسیب جدی و کشنده به کودک منجر شود.

  که کار بر روی سیستم کیسه های  شود یمپیشنهاد

هوای پرده ای و جانبی توسط عاملیت مجاز 

 ورت بگیرد.ص میتسوبیشی موتورز

 

 SRSنمایشگر/چراغ هشدار 

 
 

( بر روی پنل ابزار  SRSیک چراغ هشدار سیستم محافظ کمکی )

وجود دارد. سیستم ،  هر دفعه که سوییچ استارت در موقعیت 

ON   قرار میگیرد و یا وضعیت عملکرد در موقعیتON   است

برای چند ثانیه روشن   SRSخود را بازبینی میکند. چراغ هشدار 

می شود و سپس خاموش می شود. این حالت عادی بوده و 

 نشانگر عملکرد صحیح سیستم است.

باشد، چراغ  SRSهر یک از اجزای  یا  اگر مشکلی در سیستم

هشدار روشن شده و روشن می ماند در همین حال نشانگر 

 هشدار در صفحه نمایش در نمایشگر چند اعالنی ظاهر می شود.

 ( . 1) تنها نوع 

برای نمایش هشدار کیسه    SRSچراغ/نمایشگر هشدار سیستم 

 و سیستم پیش کشنده کمربندها مشترک است. SRSهوای 

 هشدار!

  اگر هر یک از شرایط زیر  رخ دهد ممکن است مشکلی

در سیستم پیش کشنده کمربندها و یا سیستم کیسه 

وجود داشته باشد   و ممکن است سیستم   SRSهوای 

در برخورد ها به خوبی عمل نکرده و یا بدون برخورد 

 بطور ناگهانی فعال شود:

o  حتی هنگامی که سوئیچ استارت بر روی

بوده و وضعیت عملکرد در    ONحالت 

  SRSقرار دارد، چراغ هشدار    ONموقعیت 

 .ماند یمروشن نشده و یا روشن 

o یا نشانگر هشدار  هنگامی که چراغSRS 

 .ماند یمهنگام رانندگی روشن 

  کیسه هوایSRS  و پیش کشنده های کمربند  ایمنی

برای کمک به کاهش ریسک صدمات جدی و یا مرگ 

در برخورد های خاص طراحی شده اند. اگر هر یک از 

شرایط باال رخ دادند بالفاصله خودروی خود را توسط 

 بازبینی نمایید. عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز
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 هشدار!

  هرگونه عملیات تعمیر و نگهداری  شود یمپیشنهاد

توسط عاملیت  SRSانجام گرفته بر روی و یا نزدیک 

 صورت پذیرد. میتسوبیشی موتورزمجاز 

یا سیم کشی آن  SRSکار غیر صحیح روی اجزای 

ممکن است به عملکرد نامناسب کیسه های هوا 

را غیر فعال نماید. در هر صورت  SRSبیانجامد و یا 

 منجر به صدمات جدی شود. تواند یم

  فرمان، جمع کننده کمربندها و هر یک از اجزایSRS 

را تعمیر یا اصالح ننمایید. برای مثال تعویض فرمان یا 

به شدت بر  تواند یمی بدنه  سازهتغییر در سپر جلو یا 

منفی گذاشته و به آسیب  ریتأث SRSروی کارایی 

 حتمالی بیانجامد.ا

  اگر خودروی شما هر آسیبی دریافت نمود پیشنهاد

را معاینه کنید تا از کارکرد سالم آن  SRSکه  میکن یم

 اطمینان حاصل نمایید.

  در خودروهایی با کیسه های هوای جانبی، صندلی

 .دجلو، ستون مرکزی و کنسول مرکزی را تغییر ندهی

بگذارد و  ریتأث SRSچرا که ممکن است بر کارایی 

 منجر به آسیب احتمالی شود.

   اگر هر گونه پارگی، ترک یا آسیبی به بافت صندلی در

نزدیکی کیسه هوای جانبی، قسمتی از ستون جلو و 

ی سقف مشاهده کردید باید سیستم ها لیرعقب و 

SRS  را توسط عاملیت مجاز میتسوبیشی مورد معاینه

 قرار دهید.

 

 

 توجه:

  اگر خودرو شما باید اسقاط شود این کار را

طبق قوانین محلی انجام داده و با عاملیت 

تماس بگیرید تا  میتسوبیشی موتورزمجاز 

سیستم کیسه هوا را بطور ایمن جداسازی 

 نمایند.
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 صفحه نمایشگر

 
 تاخومتر -1

دور موتور )دور بر دقیقه( را نشان میدهد و به شما 

کمک می کند اقتصادی تر راننده گی کرده و اگر 

وارد سرعت بیش از حد موتور )ناحیه قرمز( شوید 

 اخطار می دهد.

 LCD: 1)نوع صفحه نمایش چندگانه اطالعات  -2

 3-5رنگی( صفحه 

 30-5( صفحه 1لیست نمایش صفحه اطالعات )نوع 

 تک رنگ( LCD: 2نمایش چندگانه اطالعات )نوع 

 نشانگر سرعت )کیلومتر بر ساعت( -3

 42-3ص.  ←لیست صفحه نمایش اطالعات 

 2-5( صفحه 1دکمه تنظیم نور )نوع   -4

-5( صفحه 2اطالعات )نوع سوییچ نمایش چندگانه  -5

20 

 
 احتیاط

  در هنگام رانندگی، به نشانگر دور موتور دقت کنید

ی قرمز نشود )سرعت تا سرعت موتور وارد ناحیه

 بیش از حد موتور(.

 

 
 کنترل روشنایی نشانگرهادکمه 

شود دهید، صدایی شنیده میهر بار که این دکمه را فشار می

 کند.نشانگر تغییر میی و میزان روشنایی صفحه

 
 میزان روشنایی -1

 ی تنظیم روشنائی نشانگرهادکمه -2

 توجه

 سطح  8های موقعیت روشن هستند زمانی که چراغ

برای تنظیم میزان نور وجود دارد، و زمانی که 

سطح دیگر  8های موقعیت روشن نیستند چراغ

 وجود دارد.

  برای خودروهای مجهز به سیستم کنترل اتوماتیک

ی چراغ در موقعیتی غیر از وقتی دکمهچراغ ها، 

قرار دارد، روشنایی نشانگرها به  "OFF"موقعیت 

طور خودکار متناسب با میزان روشنایی بیرون 

 خودرو تنظیم می شود.
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 توجه

  زمانی که سوئیچ در مغزی سوئیچ در حالت“OFF”  یا

قرار  OFFوضعیت کلید خاموش/روشن موتور در حالت 

شود، میزان سطح روشنایی در سطح فعلی  باقی داده می

 می ماند.

 روشن هستند اگر دکمه را  کوچکهای زمانی که چراغ

ثانیه نگه دارید، سطح  2فشار داده و برای مدتی بیشتر 

گیرد. فشردن و نگه روشنایی در بیشترین سطح قرار می

ثانیه سطح روشنایی  2تن کلید برای مدتی بیشتر از داش

 دهد.را در سطح قبلی قرار می

 

 1نوع  -نمایشگر اطالعات چندگانه
پیش از هر گونه عملیاتی خودرو را در محلی امن متوقف 

کنید. این نمایشگر حاوی این اطالعات است: اخطارها، نشانگر 

مصرف مسافت پیموده شده خودرو، مسافت سفر سنج، 

 و لحظه ای، سرعت متوسط و غیره... متوسط سوخت

 است( OFF)زمانی که سوییچ استارت روی 

 

 
 

 7-5: صفحه نمایش این عالمت: .1

 5-5صفحه اطالعات:  .2

 6-5صفحه نمایش اطالعات:

 8-5صفحه نمایش اخطار باز ماندن درب:  .3

 9-5مسافت سنج:  .4
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 است( ON)وقتی سوییچ استارت روی  ی اطالعاتصفحه نمایش چندگانه

 
 29-6صفحه نمایش حالت رانندگی*:  .1

 7-5: صفحه نمایش عالمت  .2

 ECO :*5-13نشانگر  .3

 ECO:*5-60صفحه نمایش نشانگر حالت  .4

 44-6صفحه نمایش کروز کنترل*:  .5

 48-6صفحه نمایش محدودکننده سرعت*:  .6

 26-6نمایش موقعیت دنده اتوماتیک*:  .7

 8-5دمای خنک کننده موتور*: نمایش  .8

 9-5مسافت سنج:  .9

 6-5صفحه اطالعات:  .10

 8-5نمایش سوخت باقیمانده:  .11

 9-5دمای محیط بیرون:  .12

 توجه

واحد سنجش میزان سوخت، دمای هوای محیط، زبان نمایشگر و 

سایر تنظیمات قابل تعویض است. به بخش تغییر تنظیمات عملکرد 

 مراجعه کنید. 14-5صفحه 
 

 دکمه نشانگر اطالعات چندگانه

 نشانگر اطالعات چندگانه فشرده شود، صدائیهر بار که دکمه 

شود و صفحه نمایش اطالعات چندگانه بین شنیده می

مصرف ، مسافت سنج، کیلومتر شماراطالعاتی مانند هشدارها، 

چنین میتوان با کند. همای تغییر میو لحظه متوسط سوخت

نشانگر اطالعات چندگانه، مواردی مانند زبان و دکمه فشردن 

اطالعات تغییر ی ی نمایش چندگانهنوع واحدها را روی صفحه

 داد.
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صفحه نمایش اطالعات )وضعیت سوئیچ یا کلید 

 (OFFخاموش/روشن موتور در حالت 

نشانگر اطالعات چندگانه را فشار ی هر بار که به آرامی دکمه

 کند.دهید، صفحه نمایش به ترتیب زیر تغییر می

 

 : وقتی نمایش اخطار وجود ندارد.1*

 دارد.: وقتی نمایش اخطار وجود 2*

 9-5: مسافت سنج -1

 9-5:  مسافت سنج -2

 ECO :*5-13نمایش رتبه  -3

 10-5: یادآور زمان سرویس -4

 6-5:نمایش مجدد صفحه نمایش یک هشدار -5

به  LOCKصفحه نمایش اطالعات )سوئیچ از حالت  

یا وضعیت کلید خاموش/روشن موتوراز  "ON"حالت 

 برود( ONبه حالت  OFFحالت 

یا وضعیت کلید  "ON"زمانی که سوئیچ به حالت 

برود، صفحه نمایش به  ONخاموش/روشن موتوربه حالت 

 کند.ترتیب زیر تغییر می

 
 *: زمانی که وقت بازرسی فنی رسیده است.

صفحه زمانی که وضعیت سوئیچ یا کلید  -1

 قرار دارد. OFFخاموش/روشن موتور در حالت 

 11-5: بررسی سیستم . نمایشصفحه -2

صفحه زمانی که وضعیت سوئیچ یا کلید  -3

 قرار دارد. ONخاموش/روشن موتور در حالت 

 10-5یادآوری سرویس:  -4
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صفحه نمایش اطالعات )وضعیت سوئیچ یا کلید 

 (ONخاموش/روشن موتور در حالت 

-نشانگر اطالعات چندگانه را به آرامی میهر بار که دکمه 

 کند.میفشارید، صفحه نمایش به ترتیب زیر تغییر 

 
 : وقتی نمایش اخطار وجود ندارد.1*

 : وقتی نمایش اخطار وجود دارد.2*

 

 9-5: مسافت سنج -1

 9-5:  مسافت سنج -2

 5-11(: driving rangeنمایش محدوده رانندگی ) -3

 ECO :*5-13نمایش سیستم کمکی رانندگی 

 12-5: مصرف متوسط سوختنمایش  -4

 ECO :*5-13نمایش سیستم کمکی رانندگی 

 12-5نمایش سرعت متوسط:  -5

 12-5نمایش مصرف سوخت لحظه ای: 

 ECO* :5-13نمایش رتبه 

 10-5: یادآور سرویس -6

 14-5: منوی تنظیمات -7

 6-5: نمایش مجدد صفحه نمایش یک هشدار -8

 توجه

  سرویس در هنگام رانندگی، منوی یادآور زمان

شود، حتی اگر دکمه نشانگر نمایش داده نمی

اطالعات چندگانه را فشار دهید. همواره قبل از کار 

 با تنظیمات، خودرو را متوقف کنید.

  ،نمایش  منوی تنظیمات عملکرددر هنگام رانندگی

شود، حتی اگر دکمه نشانگر اطالعات داده نمی

چندگانه را فشار دهید. همواره قبل از کار با 

و در خودرو با  خودرو را متوقف کنید ،تنظیمات

دنده دستی ترمز دستی را کشیده و دنده را در 

 CVTو برای خودرو با دنده اتوماتیک یا  Nحالت 

 14-5قرار دهید. به صفحه  Pدنده را در حالت 

 مراجعه کنید. 

  زمانی که اطالعاتی برای نمایش آماده است، برای

)بوق هشدار( به  مثال خطای سیستم، صدای بازر

یابد. آید و صفحه نمایش تغییر میصدا در می

 مراجعه کنید. 6-5ی صفحه

  

 صفحه نمایش وقفه

  اخطاری نمایش صفحه

ها، برای نمایش آماده زمانی که اطالعاتی، مانند یادآوری چراغ

آید و صفحه است،  صدای بازر )بوق هشدار( به صدا در می

مایش هشدارها تغییر ننمایش اطالعات چندگانه به صفحه 

یابد. به صفحات مربوطه مراجعه کنید و اقدامات الزم را می

 مراجعه کنید. 30-5به صفحه  انجام دهید.
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 ی قبل از نمایش هشداربازگشت به صفحه

-حتی اگر علت به وجود آمدن هشدار برطرف نشده باشد، می

ی قبل از نمایش هشدار برگردید. اگر دکمه صفحهتوانید به 

نشانگر اطالعات چندگانه را فشار دهید، صفحه نمایش تغییر 

گردد و ی قبل از تمایش هشدار برمیصفحهکند و به می

 شود.نمایش داده می( A) عالمت 

 
 

 

 توجه 

  یا  عالمت آن  در باال سمت راستهشدارهایی که 

خواهید صفحه را توان تغییر داد. اگر میرا می وجود دارد

نشانگر اطالعات چندگانه را به این تغییر دهید، دکمه 

 ترتیب فشار دهید:

 : به آرامی بفشارید.""

 ثانیه یا بیشتر بفشارید. 2: برای ""

 

 نمایش مجدد صفحه نمایش یک هشدار

نشان داده شده است، به آرامی چندین  زمانی که عالمت 

 نشانگر اطالعات چندگانه را فشار دهید، صفحهمه دکمرتبه 

 شود.نمایشی که تغییر داده بودید، مجدد نمایان می

 صفحه نمایش عالمت 

نشانگر اطالعات چندگانه را فشار دهید و از صفحه  یاگر دکمه

 ی قبلی برگردید، عالمت  نمایش هشدارها به صفحه

شود که  نمایان می زمانیچنین این عالمت هم. شودنمایان می

هشداری عالوه بر هشدار نمایش داده شده وجود داشته باشد. 

 زمانی که علت به وجود آمدن هشدار برطرف شود، عالمت 

 شود.به طور خودکار حذف می

 توجه

 نمایان است، صفحه نمایش هشدار می زمانی که عالمت 

ی اطالعات نیز نمایش داده شود. به بخش تواند در صفحه

صفحه نمایش اطالعات )وضعیت سوئیچ یا کلید "

 5-5ی در صفحه "(OFFخاموش/روشن موتور در حالت 

صفحه نمایش اطالعات )وضعیت "مراجعه کنید. به بخش 

در  "(ONسوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در حالت 

 مراجعه کنید. 6-5یصفحه
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صفحه نمایش هشدار نیمه باز ماندن در )وضعیت سوئیچ 

 (OFFیا کلید خاموش/روشن موتور در حالت 

 
 

اگر یکی از درها یا در صندوق عقب کامل بسته نشده باشد، در 

 شود.این صفحه عالمت باز بودن نمایان می

باشد و سرعت خودرو با  ONوقتی سوییچ استاتر در حالت 

 4کیلومتر در ساعت فرا تر رود بازر  8 وجود باز بودن دربی از

 بار بوق می زند.

 احتیاط

 پبش از حرکت خودرو چک کنید چراغ اخطار خاموش باشد.

 

 کننده موتورنمایش دمای خنک

 
. اگر  دهد.کننده موتور را نشان میاین صفحه دمای خنک

زند. هنگام چشمک می ""کننده داغ شود، عالمت خنک

 کننده موتور بسیار دقت کنید.عالمت دمای خنکرانندگی به 

 احتیاط

زند. در چشمک می ""اگر موتور داغ شده است، عالمت 

باشد. فوراً خودرو ای در ناحیه قرمز میاین صورت، نمودار میله

را در محل ایمن متوقف کرده و اقدامات الزم را انجام دهید. به 

 کنید.مراجعه  4-8بخش داغ شدن موتور در صفحه 

 مقدار سوخت باقیماندهصفحه نمایش 

 دهد.این صفحه میزان سوخت باقیمانده را نشان می

 

Fپر : 

Eخالی : 

 توجه

  ممکن است چند ثانیه طول بکشد تا گیریسوختبعد از ،

 صفحه نمایش ثابت شود.

 گیری، وضعیت سوئیچ یا کلید اگر در زمان سوخت

باشد، نشانگر سوخت  ONخاموش/روشن موتور در حالت 

 ممکن سطح سوخت را به درستی نشان ندهد.

 عالمت درب باک سوخت

دهد که باک بنزین در سمت چپ ( نشان میAجهت فلش )

 باشد.بدنه خودرو می

 

 نمایش هشدار میزان سوخت باقیمانده

لیتر رسید،  10زمانی که مقدار سوخت به میزان تقریبی 

ایش هشدار میزان سوخت صفحه نمایش اطالعات به صفحه نم

( در صفحه نمایش B) ""یابد، و عالمت باقیمانده تغییر می

هشدار میزان سوخت باقیمانده به آرامی )برای یک بار در هر 

زند. بعد از چند ثانیه، صفحه نمایش ثانیه( چشمک می

 گردد. اطالعات به صفحه قبلی بازمی
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لیتر رسید،  5زمانی که میزان سوخت باقیمانده به مقدار 

صفحه نمایش اطالعات به صفحه نمایش هشدار میزان سوخت 

( در صفحه نمایش B) ""یابد، و عالمت باقیمانده تغییر می

)برای دو بار در هر  سرعتهشدار میزان سوخت باقیمانده به 

 زندثانیه( چشمک می

 
 

 
 احتیاط

  ،بنزین درون باک به  اجازه ندهیددر خودورهای بنزینی

رسانی اتمام برسد، چرا که این امر به سیستم سوخت

رساند. در صورت نمایش اخطار سطح خودرو آسیب می

 .گیری کنیدپائین سوخت، دوباره سوخت

  در خودروهای دیزلی، با سطح پائین سوخت رانندگی

تواند به سیستم میداخل باک سوخت  اتمام نکنید؛

 آسیب بزند.  رسانیسوخت

 

 

 

 

 توجه

  ها، ممکن است به علت دار و پیچمسیرهای شیبدر

جابجائی سوخت در باک بنزین، هشدار ناصحیح داده 

 شود.

 

 صفحه نمایش دمای محیط

 این عملکرد دمای محیط بیرون را نشان می دهد.

 
 

 توجه

  مراجعه  14-5میتوان واحد دما را عوض کرد.  به صفحه

 کنید. 

  رانندگی دمای نشان داده بسته به عواملی نظیر شرایط

 شده ممکن است کمی با دمای ولقعی فرق کند.

 

 اودومتر

 این نشانگر مسافت پیموده شده را نشان می دهد.

 . مسافت سنج

-مسافت سنج مسافت طی شده بین دو نقطه را نشان می -

توان دو مسافت طی شده را به طور میدهد. برای مثال 

و  مسافت سنج همزمان اندازه گرفت، از منزل به کمک 

 . مسافت سنجاز یک نقطه خاص در مسیر به کمک 

ی دکمهبرای صفر کردن مقدار، : مسافت سنجریست کردن  -

ثانیه یا بیشتر به  2نشانگر اطالعات چندگانه را برای مدت 

ار فعلی صفحه نمایش صفر سمت پائین نگه دارید. تنها مقد

 شود. می

شود، تنها نمایش داده می مسافت سنجمثال: اگر مقدار 

 شود.مقدار آن صفر می

  



 

11 

 

 یادآوری زمان سرویس

ای بعدی این صفحه زمان تقریبی باقیمانده تا سرویس دوره

دهد. که میتسوبیشی موتورز توصیه کرده است را نشان می

شود که زمان سرویس فرا زمانی نمایان می "---"عالمت 

 رسیده باشد.

 توجه

  خودرو، زمان نمایش داده شده برای  مشخصاتبسته به

سرویس بعدی توصیه شده توسط میتسوبیشی موتورز 

ممکن است متفاوت باشد. به عالوه، تنظیمات برای نمایش 

 توان تغییر داد. زمان سرویس بعدی را می

عاملیت مجاز برای تغییر تنظیمات نمایش، به یک 

میتسوبیشی موتورز مراجعه کنید. برای اطالعات بیشتر، با 

 یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.

 
 

 

 

زمان باقیمانده تا سرویس بعدی را یادآوری  1شکل  .1

 کند.می

 توجه

 مایل(  100کیلومتری ) 100در قالب واحدهای  مسافت

واحدهای ماه نشان داده شود. زمان در قالب نشان داده می

 شود.می

ای ی رسیدن زمان سرویس دورهنشان دهنده 2شکل  .2

یک عاملیت مجاز شود که با  باشد. پیشنهاد میمی

 میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.

 "LOCK"در این وضعیت، هنگامی که سوئیچ از حالت 

یا وضعیت کلید خاموش/روشن موتوراز  "ON"به حالت 

برود، صفحه نمایش هشدار  ONبه حالت  OFFحالت 

-برای چند ثانیه روی صفحه نمایش اطالعات نمایان می

 شود.

 
 

شما در یک عاملیت مجاز  خودرویبعد از این که  .3

میتسوبیشی موتورز بازدید و سرویس شد، مطابق شکل 

 شود. ای بعدی نشان داده می، زمان سرویس دوره3

 ریست کردن

زمانی که وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در 

را ریست کرد.  "---"توان عالمت قرار دارد، می OFFحالت 

هنگامی که صفحه نمایش ریست شود، زمان باقیمانده تا 

شود و هنگامی که سوئیچ از سرویس بعدی نشان داده می

یا وضعیت کلید  "ON"به حالت  "LOCK"حالت 

برود، دیگر  ONبه حالت  OFFز حالت خاموش/روشن موتورا

 شود. این عالمت نمایان نمی

اگر به آرامی چندین مرتبه دکمه نشانگر اطالعات  .1

چندگانه را فشار دهید، صفحه نمایش اطالعات به 

 یابد. صفحه نمایش یادآوری زمان سرویس تغییر می
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ثانیه  2دکمه نشانگر اطالعات چندگانه را فشار داده و برای  .2

ظاهر شود و چشمک  ""یا بیشتر نگه دارید تا عالمت 

ثانیه اتفاقی نیفتاد، صفحه نمایش به  10بزند. )اگر برای 

 گردد.(صفحه قبل برمی

در حین چشمک زدن عالمت، به آرامی دکمه نشانگر  .3

اطالعات چندگانه را فشار دهید تا صفحه نمایش را از حالت 

تغییر دهید. در این حالت، زمان  "CLEAR"به حالت  " ---"

 شود.ای بعدی نشان داده میسرویس دوره

 
 

 
 احتیاط

 ای و های دورهی خودرو موظف است که سرویسدارنده

ای و های دورهالزم را انجام دهد. سرویس تعمیرات

گیری از وقوع تصادف تعمیرات الزم باید برای پیش

 صورت بگیرند.

 

 توجه

  زمانی که وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در

 را ریست نمود. "---"توان عالمت قرار دارد نمی ONحالت 

  زمان  نمایان است، بعد از گذشت یک "---"زمانی که عالمت

شود مشخص یا مسافت مشخص، نمایش این عالمت ریست می

 شود.ای بعدی نشان داده میو زمان باقیمانده تا سرویس دوره

  اگر به طور تصادفی نمایش این عالمت را ریست نمودید، توصیه

گردد که با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت می

 کنید.

 

 صفحه بررسی سیستم

یا وضعیت کلید خاموش/روشن  "ON"سوئیچ به حالت زمانی که 

ثانیه نمایش  4برود، صفحه بررسی سیستم برای  ONموتوربه حالت 

شود. اگر خطایی نباشد، صفحه نمایش اطالعات )وضعیت داده می

شود. ( نمایان میONسوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در حالت 

یابد. به تغییر می اگر خطائی باشد، صفحه به صفحه نمایش هشدار

لیست نمایش هشدارها )وضعیت سوئیچ یا کلید "بخش 

مراجعه  30-5ی در صفحه "(ONخاموش/روشن موتور در حالت 

 کنید.

 
  صفحه بررسی سیستم با توجه به تجهیزات مشتری ممکن است

 متفاوت باشد.

 ی رانندگینمایش محدوده

 ممکن )تعداد ی رانندگی این عالمت به طور تقریبی محدوده

دهد. توانید برانید( را نشان میهایی که میکیلومترها یا مایل

مایل(  30کیلومتر ) 50ی رانندگی زیر هنگامی که محدوده

 شود. ظاهرمی "---"شود، عالمت 

 .در اسرع وقت بنزین بزنید 

 
 ی رانندگی بر اساس اطالعات مصرف سوخت محاسبه محدوده

تواند بسته به شرایط و عادات رانندگی گردد. در نتیجه، میمی

متفاوت باشد. به مسافت نشان داده شده فقط به چشم یک 

 تخمین تقریبی نگاه کنید.

 ی رانندگی به روز گیری کردید، محدودههنگامی که سوخت

 شود. می

گیری کنید، مقدار صحیح با این حال، اگر مقدار کمی سوخت

بود، باک بنزین را کامل پر شود. هر زمان ممکن نشان داده نمی

 کنید.

 اید، در شرایط خاص، اگر روی شیب بسیار تند پارک کرده

ی رانندگی، مقدار ممکن است مقدار نشان داده برای محدوده

واقعی نباشد. این خطا به علت جابجائی سوخت در مخزن 

 بنزین است و به دلیل وجود خطا در کار سیستم نیست. 
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 توانید به واحد دلخواه )کیلومتر یا یتنظیمات نمایش را م

)وضعیت  منوی تنظیمات"مایل( تغییر دهید. به بخش 

در  "(ONسوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در حالت 

 مراجعه کنید. 14-5ی صفحه

 

 مصرف متوسط سوختنمایش 

را از آخرین ریست تا  مصرف متوسط سوختاین صفحه 

دهد. برای تنظیمات، دو حالت وجود  ی فعلی نشان میلحظه

دارد که در زیر آورده شده است. برای روش تغییر تنظیمات 

 15-5و  14-5به صفحات  مصرف متوسط سوختنمایش 

 مراجعه کنید.

 
 

 توجه

  در هر دو  مصرف متوسط سوختنمایش سرعت متوسط و

توانند به طور جداگانه حالت ریست دستی و خودکار می

 ریست شوند.

  مصرف شود که زمانی نمایش داده می "---"عالمت

 گیری نباشد.قابل اندازه متوسط سوخت

  است. "حالت ریست خودکار"تنظیمات اولیه در 

 به شرایط رانندگی )شرایط جاده،  مصرف متوسط سوخت

مصرف متوسط عادات رانندگی و غیره( بستگی دارد. 

نشان داده شده ممکن است با مقدار واقعی  سوخت

فاوت باشد. به مقدار نشان داده شده فقط به چشم یک مت

 تخمین تقریبی نگاه کنید.

 ی حالت ریست دستی و اگر باطری قطع شود حافظه

 شود. ریست خودکار پاک می

 توانید به واحد دلخواه )تنظیمات نمایش را میkm/L ،

mpg (US) ،mpg (UK)  یاL/100 km .تغییر دهید )

)وضعیت سوئیچ یا کلید  منوی تنظیمات"به بخش 

 14-5ی در صفحه "(ONخاموش/روشن موتور در حالت 

 مراجعه کنید.

 نمایش سرعت متوسط

این عملکرد سرعت متوسط از زمان آخرین ریست کردن تا 

کنون را نشان می دهد. دو نوع تنظیم در پی آمده است. به 

بخش عوض کردن حالت ریست مصرف سوخت و سرعت 

مراجعه کنید. برای روش تغییر  15-5متوسط در صفحه 

تنظیمات نمایش سرعت متوسط به بخش عوض کردن 

 مراجعه کنید.  14-5تنظیمات عملکرد در صفحه 

 

 
 

 

  در هر دو  مصرف متوسط سوختنمایش سرعت متوسط و

توانند به طور جداگانه حالت ریست دستی و خودکار می

 ریست شوند.

  سرعتشود که زمانی نمایش داده می "---"عالمت 

 گیری نباشد.متوسط قابل اندازه

  است. "حالت ریست خودکار"تنظیمات اولیه در 

 ی حالت ریست دستی و اگر باطری قطع شود حافظه

 شود. ریست خودکار پاک می

 توانید به واحد دلخواه )تنظیمات نمایش را میkm/h یا ،

mph وضعیت  یماتمنوی تنظ"( تغییر دهید. به بخش(

در  "(ONسوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در حالت 

 مراجعه کنید. 14-5ی صفحه
 

 اینمایش مصرف سوخت لحظه

ای به صورت یک در هنگام رانندگی، مصرف سوخت لحظه

 شود.ای نشان داده مینموار میله
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 مصرف متوسط سوختای از هنگامی که مصرف سوخت لحظه

ای سبز ای با نمودار میلهمصرف سوخت لحظهشود، بیشتر می

 (. 2شود )نوع رنگ نشان داده می

مصرف ای باالی مقدار با حفظ مصرف سوخت سوخت لحظه

تواند ، رانندگی با مصرف سوخت بهتری میمتوسط سوخت

 فراهم شود.

 توجه

 گیری نباشد، ای قابل اندازهاگر مصرف سوخت لحظه

 شود.میای نمایش داده ننمودار میله

 توانید به واحد دلخواه )تنظیمات نمایش را میkm/L ،

mpg (US) ،mpg (UK)  یاL/100 km .تغییر دهید )

)وضعیت سوئیچ یا کلید  منوی تنظیمات"به بخش 

 29-3ی در صفحه "(ONخاموش/روشن موتور در حالت 

 مراجعه کنید.

 ای سبز رنگ را غیرفعال کرد. به بخش توان نمودار میلهمی

)وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن  منوی تنظیمات"

 مراجعه کنید. 29-3ی در صفحه "(ONموتور در حالت 

 

 *)در صورت مجهز بودن خودرو( AS&Gنمایشگر 

مجموع زمان توقف موتور توسط سیستم حرکت و توقف 

 ( نمایش داده می شود.AS&Gخودکار )

 
 توجه

  هنگامی که سوییچ استارت و یا وضعیت عملکرد دوباره بر

قرار داده شود، مجموع زمان ریست می  ONروی حالت 

 شود.

 

  ECOنمایشگر 

 

این عالمت هنگامی که خودرو با مصرف 

 سوخت پایین رانده شود نشان داده خواهد شد.

 

 ECO سیستم کمکی رانندگی 

رایط مختلف به این عملکرد نشان می دهد که خودرو در ش

 چه میزان با حداقل مصرف سوخت رانده شده است.

. در صورت کاهش مصرف سوخت حین رانندگی با  فشردن 

نمایشگر سیستم کمکی  پدال گاز متناسب با سرعت خودرو ،

ECO   .تغییر می کند 

 
 ECOرتبه ی 

امتیازاتی که در حین رانندگی با مصرف   ECOرتبه ی 

سوخت پایین کسب کرده اید را به شکل برگ به صورت زیر 

 نشان می دهد:

  ON}هنگامی که سوییچ استارت یا وضعیت عملکرد بر روی 

 قرار دارد{
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نمایشگر تعداد امتیازات کسب شده در چند دقیقه ی گذشته 

 را نمایش می دهد.

  ONت و وضعیت عملکرد بر روی }هنگامی که سوییچ استار

 است{

ی کسب شده از زمانی که  ECOنمایشگر میزان کل امتیازات 

بوده تا زمانی که به وضعیت    ONسوییچ استارت در حالت 

"LOCK"  یا"ACC" و یا از زمانی که   کرده پیدا تغییر

بوده تا زمانی که به حالت    ONوضعیت عملکرد بر روی  

OFF  نشان می دهد تغییر پیدا کند، را  

 
 تغییر تنظیمات عملکرد 

و میزان  "واحد مصرف سوخت "، "واحد دما"،"زبان نمایشگر"

و ... می توانند  "متوسط مصرف سوخت و روش ریست سرعت

 تنظیم شوند.

 خودرو را در مکانی ایمن متوقف کنید. .1

ترمز دستی را محکم بکشید و اهرم دنده را در حالت 

( و یا اهرم انتخاب را بر روی M/T) "N"خالص 

 ( قرار دهید.CVT یا  A/T)   "P")پارک( 

دکمه ی نمایشگر چندگانه را به آرامی چند بار فشار  .2

دهید تا صفحه نمایش به وضعیت تنظیمات عملکرد 

 تغییر پیدا کند.

صفحه نمایش ) هنگامی که سوییچ  "رجوع شود به 

در  "است( ON استارت یا وضعیت عملکرد روی

  6-5صفحه ی 

 

 
 احتیاط

  حفظ ایمنی ،  قبل از عملکرد خودرو را برای

 متوقف کنید.

درحین رانندگی حتی اگر کلید نمایشگر چندگانه 

 را فشار دهید ، صفحه تنظیمات ظاهر نخواهد شد.

ثانیه  یا بیشتر  2دکمه ی نمایشگر چندگانه را برای  .3

وضعیت تنظیمات به  فشار داده و نگاه دارید تا از

 صفحه ی منو منتقل شوید.

 
 توجه

  برای بازگشت از صفحه منو به صفحه ی تنظیمات، کلید

ثانیه یا بیشتر فشرده و نگاه  2نمایشگر چند گانه را برای 

 دارید.

  ثانیه پس از نمایش صفحه ی منو عملی انجام  30اگر طی

 نشد، صفحه نمایش به صفحه تنظیمات باز خواهد گشت.
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آیتم مورد نظر در صفحه منو را انتخاب نمایید و به  .4

تنظیمات دلخواه تغییر دهید. برای جزئیات بیشتر نیز به 

 ی عملی آن آیتم خاص مراجعه کنید. ها روش

تغییر  حالت ریست برای متوسط مصرف  »رجوع شود به 

 . 15-5در صفحه  «سوخت و سرعت متوسط

در  «تتغییر واحد نمایشگر مصرف سوخ »رجوع شود به 

 16-5صفحه  

 . 16-5در صفحه  «رجوع شود به تغییر واحد دما

  17-5در صفحه  «رتغییر زبان نمایشگ »رجوع شود به 

  17-5در صفحه  «تغییر کنترل همکاری زبان  »رجوع شود به 

  18-5در صفحه  «تنظیمات صدای عملکرد »رجوع شود به 

تغییر زمان تا  نمایش} یادآور زمان  »رجوع شود به 

  19-5در صفحه  «استراحت{ 

 19-5در صفحه  «تغییر صدای چراغ راهنما »رجوع شود به 

( 2تغییر نمایشگر متوسط مصرف سوخت )نوع  »رجوع شود به 

 19-5در صفحه  «

-5در صفحه  «بازگردانی به تنظیمات کارخانه »رجوع شود به 

19  

 توجه

  ری قطع شود، این تنظیمات عملکرد از حافظه اگر اتصال باط

 پاک شده و سیستم به تنظیمات کارخانه باز می گردد.

تغییر حالت ریست برای متوسط مصرف سوخت و 

 سرعت متوسط 

شرایط حالت برای  نمایشگر متوسط مصرف سوخت و سرعت 

ریست "و  "ریست خودکار »میان دو حالت  تواند یممتوسط 

 تعویض شود. "دستی

ثانیه یا  2دکمه صفحه نمایش چند منظوره را فشرده و برای  .1

تنظیمات به صفحه منو   ی  صفحهبیشتر نگاه دارید   تا از 

 بروید.

 . 14-5 ی صفحه در تغییر تنظیمات "رجوع شود به 

دکمه صفحه نمایش چند منظوره را به آرامی فشار دهید تا    .2

AVG  تنظیمات متوسط مصرف سوخت و متوسط سرعت( )  

 .شودانتخاب 

ثانیه  2ی صفحه نمایش چند منظوره را فشرده و برای  دکمه

 ) حالت ریست خودکار(  1یا  Aنگاه دارید تا به ترتیب از 

M,2   یاP  )حالت ریست دستی(   بهA  حالت  1یا(

 ریست خودکار(.

 .ابدی یمتنظیمات به شرایط حالت انتخاب شده تغییر 

 حالت ریست دستی

  هنگامی که متوسط مصرف سوخت و سرعت متوسط نمایش

اگر دکمه صفحه نمایش چند منظوره نگاه  شوند، یمداده 

داشته شود، نمایشگر متوسط مصرف سوخت و سرعت متوسط 

 در آن زمان ریست خواهد شد. 

  در شرایط زیر، تنظیمات حالت به طور خودکار از حالت دستی

 به خودکار تغییر پیدا میکند:

 ز خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوییچ{} بج

تغییر  "ON"به  «قفل»یا  "ACC"سوئیچ استارت از وضعیت 

  ،دهید

 }برای خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوییچ{

 تغییر دهید.  ONبه  OFF یا  ACCوضعیت عملکرد را از 

به  رییتغ اگر. شود یماتوماتیک انجام  طور بهتغییر به حالت خودکار 

حالت دستی انجام شود، داده های نمایش داده شده از آخرین 

 . شوند یمریست نمایش داده 
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 حالت ریست خودکار

  هنگامی که متوسط مصرف سوخت و سرعت متوسط نمایش

، اگر دکمه صفحه نمایش چند منظوره نگاه شوند یمداده 

متوسط مصرف سوخت، و سرعت متوسط نشان  ،داشته شود

 . شود یمداده شده در آن زمان نمایش داده 

  ، اگر سوییچ استارت  یا وضعیت عملکرد در شرایط زیر باشند

 بهسرعت متوسط  شگرینما ونمایشگر متوسط مصرف سوخت 

 . شوند یمخودکار ریست  طور

 }برای خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوییچ{

 4برای  «قفل»یا  "ACC"سوئیچ استارت در وضعیت  اگر

 ساعت یا بیشتر قرار داشته باشد

 }برای خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون کلید{

 و یا  ACCساعت یا بیشتر در حالت  4وضعیت عملکرد برای  

OFF .قرار داشته باشد 

 توجه:

  نمایشگر مصرف متوسط سوخت می تواند بطور جداگانه برای

یت ریست خودکار و برای وضعیت ریست دستی  ریست وضع

 شود.

  ،ی حالت ریست  حافظه در صورت قطع شدن اتصال باطری

پاک  سوخت متوسط مصرفدستی و خودکار برای نمایشگر 

 .شود یم

 تغییر  واحد نمایشگر مصرف سوخت

تغییر کند. واحد های  تواند یمواحد نمایشگر برای مصرف سوخت 

پیرو تغییر واحد مصرف سوخت  متعاقباًمسافت، سرعت و مقدار نیز 

 .کنند یمتغییر 

ثانیه  2ی صفحه نمایش چند منظوره را فشرده و برای  دکمه .1

ی حالت تنظیمات به صفحه  صفحهدارید  تا از  نگاه شتریبیا 

 منو تغییر یابد.

  14-5در صفحه  تغییر در تنظیمات کاربری »رجوع شود به 

ی صفحه نمایش چند منظوره را به آرامی فشار دهید تا  دکمه .2

را  « (ت) تنظیمات نمایشگر مصرف سوخ AVGواحد  »

 انتخاب نمایید.

 
ثانیه یا بیشتر فشرده و  2دکمه ی نمایشگر چندگانه را برای  .3

 ظاهر شود. "AVG UNIT"نگاه دارید تا 

انتخاب واحد ها به آرامی دکمه ی  نمایشگر چند گانه را برای  .4

 فشار دهید.

ثانیه یا بیشتر فشرده و  2دکمه ی نمایشگر چند گانه را برای  .5

 نگاه دارید تا واحد مورد نظر را انتخاب کنید.

ی رانندگی، متوسط  محدودهواحد های نمایشگر برای  توجه:

مصرف سوخت، سرعت متوسط و مصرف لحظه ای  سوخت 

ی نشانگر )سرعت  عقربهاحد های ، ولی وکنند یمتغییر پیدا 

کیلومتر شمار و مسافت سنج بدون تغییر باقی  ،سنج(

 .مانند یم

 توجه

   ی رانندگی، متوسط مصرف  محدودهواحد های نمایشگر برای

سوخت، سرعت متوسط و مصرف لحظه ای  سوخت تغییر پیدا 

کیلومتر  ،ی نشانگر )سرعت سنج( عقربه، ولی واحد های کنند یم

 مانند یمشمار و مسافت سنج بدون تغییر باقی 

واحد های مسافت و سرعت نیز به صورت زیر در مطابقت با واحد 

 .کنند یممصرف سوخت انتخاب شده، تغییر 

 مسافت مصرف سوخت

) محدوده  

 رانندگی(

 سرعت

 ) سرعت متوسط( 

L/100 km Km Km/h 
Mpg (US) Mile (s) Mph 

mpg(UK) Mile (s) Mph 

Km/h Km Km/L 

 تغییر واحد دما

 واحد نمایشگر برای دما می تواند تغییر کند.
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 2ی صفحه نمایش چند منظوره را فشرده و برای  دکمه .1

دارید تا از صفحه حالت تنظیمات به  نگاه شتریبثانیه یا 

 صفحه منو بروید.

تغییر در تنظیمات کاربری ) هنگامی که  »رجوع شود به 

 . 14-5در صفحه  «است( "ON"سوئیچ استارت بر روی 

ی صفحه نمایش چند منظوره را به آرامی فشار  دکمه .2

)تنظیمات واحد دما( را انتخاب  دهید تا عالمت 

 نمایید.

 2ی صفحه نمایش چند منظوره را فشرده و برای  دکمه .3

ا به ترتیب از سانتیگراد به دارید ت نگاه شتریبثانیه یا 

 فارنهایت ، یا از فارنهایت به سانتیگراد  تغییر پیدا کند.

 .کند یمتنظیمات به واحد دمای انتخاب شده تغییر پیدا 

 توجه

   در پنل تهویه مطبوع  یا   اگر چه واحد

نمایش داده نمی شود، مقدار آن مطابق با واحد دمای 

 خارج در نمایشگر چندگانه تغییر می کند.

 ی نهم ارتباط چند گادر خودروهای مجهز  به سیست 

( مقدار دمای صفحه ی تهویه MMCSمیتسوبیشی )

( MMCSمطبوع سیستم ارتباط چندگانه میتسوبیشی ) 

گر دمای خارج نمایشگر چندگانه مطابق با واحد نمایش

 تغییر میکند.

در پنل تهویه مطبوع  یا   اگر چه واحد 

 نمایش داده نمی شود

 تغییر زبان نمایشگر

 تغییر کند.  تواند یمزبان نمایشگر چند منظوره 

 2ی صفحه نمایش چند منظوره را فشرده و برای  دکمه .1

دارید تا از صفحه حالت تنظیمات به  نگاه شتریبثانیه یا 

 صفحه منو بروید.

تغییر در تنظیمات کاربری ) هنگامی که  »رجوع شود به 

 14-5در صفحه  «است( "ON"سوئیچ استارت بر روی 

 2ی صفحه نمایش چند منظوره را فشرده و برای  دکمه .2

)تنظیمات  «LANGUAGE»دارید تا  نگاه شتریبثانیه یا 

 شود. مایش دادهن( نزبا

 

 2ی صفحه نمایش چند منظوره را فشرده و برای  دکمه .3

( ن)تنظیمات زبا «زبان»دارید تا  نگاه شتریبثانیه یا 

 مایش داده شود.ن

ی صفحه نمایش چند منظوره را به آرامی فشار  دکمه .4

 دهید تا زبان دلخواه انتخاب شود.

ی صفحه نمایش چند منظوره را فشرده و برای  دکمهاگر  .5

دارید تنظیمات به زبان انتخاب شده  نگاه شتریبیا  ثانیه 2

 .کند یمتغییر پیدا 

 توجه

  در تنظیمات زبان انتخاب شود   "---"اگر عالمت

هنگامی که پیام هشدار یا پیام وقفه وجود دارد ،پیام 

 نمایش داده نمی شود. 

 تغییر کنترل همکاری زبان

(  MMCSزبان استفاده شده در سیستم ارتباط چندگانه ) 

) در   Bluetooth ® 2.0)درصورت وجود( یا رابط کاربری 

مطابق با زبان   می تواند به طور خودکار صورت وجود(

 نمایشگر چندگانه تغییر پیدا کند.

ثانیه یا بیشتر  2دکمه ی نمایشگر چندگانه را برای  .1

فشرده و نگاه دارید تا از صفحه ی تنظیمات به 

 صفحه ی منو تغییر پیدا کند.

در صفحه  "تغییر تنظیمات کاربری "رجوع شود به 

  . 14-5ی 
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دکمه ی نمایشگر چندگانه را فشار دهید و  عالمت  .2

 )کنترل همکاری زبان ( را انتخاب کنید.

 

 A/1دکمه ی نمایشگر چندگانه را فشار دهید تا از  .3

) غیر   M/2/P) فعال شدن همکاری زبان ( به 

 به   M/2/Pفعال شدن همکاری زبان ( ، یا از 

A/1 .تغییر پیدا کند ، 

 تنظیمات مطابق با انتخاب تغییر خواهند کرد.

 توجه

   می  ، تنظیمات زبان توسطنمایشگر زبان اصالح شده

 تواند به شکل زیر تغییر پیدا کند.

 

 توجه

o  هنگامی کهA   فعال شدن همکاری زبان(  توسط  1یا(

سیستم کنترل همکاری زبان انتخاب شد، زبان برای 

( MMCSسیستم ارتباط چندگانه ی میتسوبیشی )

) در  2)در صورت وجود( یا رابط کاربری بلوتوث 

نمایشگر چند با زبان انتخاب شده برای  صورت وجود(

گانه تنظیم می شود. با اینحال این تغییر بسته به زبان 

انه ، ممکن است انتخاب شده برای نمایشگر چندگ

 عمل نکند.

o  هنگامی کهM  ،2  یاP   )فعال شدن همکاری زبان(

توسط کنترل همکاری زبان انتخاب شود، زبان سیستم 

( ) در MMCSارتباط چندگانه ی  میتسوبیشی )

) در صورت  2صورت وجود( یا رابط کاربری بلوتوث 

وجود( بطور خودکار به زبان انتخاب شده برای 

 نه تغییر پیدا نمی کند.نمایشگر چندگا

  )زبان در نمایشگر سیستم صوتی ) در صورت وجود

) فعال شدن همکاری زبان ( از کنترل  1یا   Aحتی اگر 

همکاری زبان انتخاب شود به طور خودکار تغییر نمی 

 کند.

 

 تنظیمات صدای عملکرد

صدای عملکرد کلید نمایشگر چند گانه و دکمه ی روشنایی 

 توان خاموش نمود.رئوستات را می 

ثانیه یا بیشتر  2کلید نمایشگر چندگانه را برای  .1

فشار داده و نگاه دارید تا از صفحه ی تنظیمات به 

 صفحه ی منو منتفل شوید.

در صفحه  "تغییر تنظیمات کاربری"رجوع شود به 

 .14-5ی 

کلید نمایشگر چندگانه را به آرامی فشار دهید و   .2

ات صدای را انتخاب نمایید.)تنظیم 

 عملکرد(

ثانیه فشار داده و  2کلید نمایشگر چندگانه را برای  .3

 OFF)صدای عملکرد، فعال( به  ONنگاه دارید تا از 

 ONبه   OFF) صدای عملکرد ، غیرفعال( ، یا از 

 تغییر پیدا کند.

 تنظیمات مطابق با انتخاب تغییر پیدا خواهد کرد.

 توجه

  تنظیمات صدای عملکرد تنها صدای عملکرد دکمه ی

نمایشگر چندگانه و کلید نور رئوستا را  غیر فعال میکند. 

 نمایشگر هشدار و صداهای دیگر غیر فعال نخواهند شد. 

  "ریست یادآور" تا ظاهر شدن فاصله ی زمانیتغییر 

 فاصله ی زمانی تا ظاهر شدن نمایشگر می تواند تغییر کند.
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ثانیه فشار  2ی نمایشگر چند گانه را برای  دکمه .1

داده و نگاه دارید تا از صفحه ی تنظیمات به صفحه 

 ی منو منتقل شوید.

در صفحه  "تغییر تنظیمات کاربری "رجوع شود به 

 . 14-5ی 

کلید نمایشگر چندگانه را به آرامی فشار دهید تا  .2

"ALARM"  ریست تنظیمات زمان ( انتخاب (

 شود..

ثانیه و بیشتر  2نمایشگر چندگانه را برای دکمه ی  .3

 ظاهر شود. "ALARM "فشار داده و نگاه دارید تا 

دکمه ی نمایشگر چندگانه را به آرامی فشار دهید تا  .4

 زمان تا نمایش را انتخاب کنید.

ثانیه فشار  2دکمه ی نمایشگر چند گانه را برای  .5

داده و نگاه دارید تا تنظیمات به زمان انتخاب شده 

 تغییر کند.

 توجه

  زمان رانندگی هنگامی که سوییچ استارت خاموش شده یا

 است ریست می شود.  OFFوضعیت عملکرد در حالت 

 تغییر صدای راهنما

 امکان تغییر صدای راهنما وجود دارد.

ثانیه فشار  2دکمه ی نمایشگر چند گانه را برای  .1

داده و نگاه دارید تا از صفحه ی تنظیمات به صفحه 

 منو منتقل شوید. ی

در صفحه  "تغییر تنظیمات کاربری "رجوع شود به 

 . 14-5ی 

دکمه ی نمایشگر چندگانه را به آرامی فشار دهید تا  .2

 انتخاب شود ) تغییر صدای راهنما( 

ثانیه فشار  2دکمه ی نمایشگر چند گانه را برای  .3

)  2( به 1) صدای راهنمای  1داده و نگاه دارید تا از 

 تغییر پیدا کند. 1به  2( ، یا از 2راهنمای صدای 

تنظیمات به صدای راهنمای انتخاب شده تغییر پیدا 

 میکند.

 تغییر نمایشگر مصرف سوخت لحظه ای 

امکان تغییر  تنظیمات نشانگر مصرف لحظه ای سوخت وجود 

 دارد.

ی صفحه نمایش چند منظوره را فشرده و  دکمه .1

دارید تا از صفحه   نگاه شتریبثانیه یا  2برای 

 تنظیمات به صفحه منو بروید.

در  « تغییر در تنظیمات کاربری »رجوع شود به 

 14-5صفحه 

ی صفحه نمایش چند منظوره را به آرامی  دکمه .2

)تغییر در نمایشگر   فشار دهید تا  

 را انتخاب نمایید. (تمصرف لحظه ای سوخ

 ثانیه فشار 2دکمه ی نمایشگر چند گانه را برای  .3

)با نشانگر میله ای    ONداده و نگاه دارید تا از 

)بدون نشانگر میله ای سبز( ، یا از   OFFسبز( به 

OFF   بهON  .تغییر پیدا کند 

تنظیمات به نشانگر میله ای انتخاب شده تغییر پیدا 

 میکند.

 بازگشت به تنظیمات کارخانه

به تنظیمات کارخانه  توانند یمکلیه تنظیمات کاربری 

 بازگردند.

ی صفحه نمایش چند منظوره را فشرده و  دکمه .1

دارید تا از صفحه حالت  نگاه شتریبثانیه یا  2برای 

 تنظیمات به صفحه منو بروید.

در  «تغییر در تنظیمات کاربری   »رجوع شود به 

 14-5صفحه 

ی صفحه نمایش چند منظوره را به آرامی  دکمه .2

)بازگشت به تنظیمات  «ریست»و  فشار دهید

 .نماییدانتخاب  را  (هکارخان

ی صفحه نمایش چند منظوره را  دکمههنگامی که  .3

صدای  دیدار یم نگاه شتریبثانیه یا  2فشرده و برای 

شده  و تمام تنظیمات  کاربری  دهیشن هشداربوق 

 .گردند یمبه تنظیمات کارخانه باز 

 توجه

  می باشند:تنظیمات کارخانه به صورت زیر 
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 توجه

o   حالت ریست برای متوسط مصرف سوخت و

 ) ریست خودکار(   Aسرعت متوسط : 

o :واحد نمایشگر مصرف سوختL/100 Km 

o  :واحد دماC  )سلسیوس( 

o نمایشگر زبان : انگلیسی یا  روسی 

o  : تنظیمات زبان همکاریA )زبان همکاری ،فعال 

o  ،صداهای عملیات : روشن ) صداهای عملکرد

 روشن( 

o  خاموش  «یادآور زمان استراحت »نمایشگر : 

o  1صدای چراغ راهنما: صدای چراغ راهنما  

o  ( 2ی سبز )نوع  عقربهمصرف لحظه ای سوخت با

 : روشن 

 

 2نمایشگر چندگانه ی نوع 
همواره قبل از عملکرد، خودرو را در محلی ایمن متوقف 

 نمایید.

اطالعات زیر بر روی نمایشگر چندگانه نمایش داده می شود: 

 و غیره. ، مسافت سنج، مصرف متوسط سوختکیلومتر شمار

 

  P.6-69 ---نمایشگر محدود کننده ی سرعت .1

 P.5-23---هشدار جاده ی یخ زده  .2

 P.6-29 ---نشانگر تعویض دنده  .3

   P.5-21نمایشگر اطالعات  .4

-P.6-33   ،P ---نمایشگر موقعیت اهرم انتخاب  .5

40 

  P.5-25---یادآور سرویس  .6

   P.5-24  ---نمایشگر سوخت باقیمانده  .7

 توجه

  هنگامی که سوییچ استارت یا وضعیت عملکرد رویOff  

 تعویض است، یا  نمایشگر موقعیت اهرم انتخاب ، نشانگر

دنده، نمایشگر سوخت باقیمانده و هشدار جاده یخ زده 

 نمایش داده نمی شوند.
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 صفحه نمایش

 کند. ( به آرامی فشرده می شود، نمایشگر به ترتیب زیر تغییر میAهر بار که  دکمه ی نمایشگر چندگانه )

 
 کیلومتر شمار .1

 مسافت سنج .2

 مسافت سنج  .3

   P.5-22 ---کنترل روشنایی صفحه  .4

   P.5-22 ---نمایشگر محدوده ی رانندگی  .5

   P.5-23 ---نمایشگر مصرف متوسط سوخت  .6

 AS&G   *---P.5-23 نمایشگر  .7

   P.5-23  ---نمایشگر دمای خارج  .8

 P.5.25 ---یادآور سرویس ) مسافت(  .9

 P.5-25  ---یادآور سرویس ) ماه( 

 توجه

  هنگامی که سوییچ استارت یا وضعیت عملکرد بر روی

OFF  است، نمایشگر محدوده ی رانندگی، نمایشگر

مصرف متوسط سوخت، و نمایشگر دمای خارج ظاهر 

 نخواهند شد.

  در حین رانندگی، حتی اگر کلید نمایشگر چندگانه زده

  شود، یادآور سرویس  ظاهر نمی شود.

 

 

 



 

22 

 

 کیلومتر شمار

 دهد یممسافت طی شده را نشان  کیلومتر شمار

 مسافت سنج

 .دهد یممسافت سنج مسافت طی شده میان دو نقطه را نشان 

  Bمسافت سنج   و  Aمثال استفاده از مسافت سنج 

ی خانه توسط  نقطهاز  ،فواصل طی شده میان دو نقطه را

و از نقطه خاصی در مسیر با استفاده از  Aمسافت سنج 

 اندازه گیری نمود. توان یم ،B مسافت سنج

 ریست کردن مسافت سنج

ی صفحه نمایش چند  دکمه ،0برای بازگرداندن نمایشگر به 

ثانیه یا بیشتر نگاه دارید. تنها مقادیر نشان  2منظوره را برای 

 .شوند یمی فعلی ریست  شدهداده 

 مثال

مسافت  نمایش داده شده باشد، تنها   A اگر مسافت سنج 

 .شود یمریست   A سنج

 توجه

حافظه های نمایشگر  ،ی باطریها اتصالدر صورت قطع کردن 

و  شوند یمپاک   Bو  نمایشگر مسافت سنج  A مسافت سنج 

 .گردد یممایل( باز  0.0کیلومتر ) 0.0به  ها آننمایشگر 

 کنترل روشنایی صفحه

ثانیه یا  2( برای 2هر بار که دکمه ی نمایشگر چندگانه )

صدای بوق شنیده می شود و روشنایی بیشتر فشرده شود، 

 صفحه تغییر میکند.

 

 سطح روشنایی .1

 کلید نمایشگر چندگانه .2

 توجه

 ی موقعیت ها چراغدرجه برای هنگامی که  8تا  دیتوان یم

روشن یا خاموش هستند تنظیم کنید. هر زمان که 

روشنایی را  دو سطح پایین می آورید، نمایشگر سطح 

 یابد.روشنایی یکی یکی کاهش می 

  اگر خودرو به کنترل چراغ خودکار مجهز است هنگامی

-باشد کلید "OFF"که کلید چراغ در موقعیتی به غیر از 

خودکار روشنایی صفحه را  طور بههای روشنایی صفحه 

 .کنند یمبسته به روشنایی خارج خودرو تنظیم 

  درجه روشنایی صفحه نمایشگر هنگامی که سوئیچ

 .شود یم استارت خاموش است ذخیره

 

 نمایشگر محدوده ی رانندگی

. ) مقدار مسافت دهد یمی رانندگی تقریبی را نمایش  محدوده

هنگامی که  (.درانندگی نمو توان یمبه کیلومتر یا مایل که 

 رسد یممایل(  30کیلومتر )  50محدوده رانندگی به زیر 

 . شود یمنمایش داده  «---»عالمت 

 نمایید.در اسرع وقت سوخت گیری 

 توجه

  محدوده رانندگی بر مبنای داده های مصرف سوخت

که ممکن است بسته به شرایط و عادات  شود یممشخص 

 عنوان بهرانندگی تغییر نماید.  از مسافت نشان داده شده 

 یک تخمین نادقیق استفاده نمایید. 
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 توجه

  نمایشگر محدوده دیکن یمهنگامی که سوخت گیری ،

 .شود یمرانندگی به روز 

اگر تنها مقدار کمی سوخت گیری کنید مقدار  حال نیابا 

 .شود ینمصحیح نشان داده 

 در صورت امکان کل باک را سوخت گیری کنید

  ی  محدودهدر موارد نادر، مقدار نشان داده شده برای

رانندگی اگر در یک شیب بسیار تند پارک کرده باشید 

جابجایی سوخت  علت بهاست تغییر کند. این امر ممکن 

 ی عیب سیستم نیست. دهنده نشاندر باک است و 

  کیلومتر ) هبه واحد های دلخوا تواند یمتنظیمات نمایشگر

 یا مایل( تغییر کند.

  « 26-5تغییر تنظیمات کاربری صفحه»رجوع شود به 

 

 نمایشگر مصرف متوسط سوخت

سوخت را از آخرین زمان این قسمت میزان مصرف متوسط 

 ریست شدن تا کنون نشان می دهد.

شرایط وضعیت ریست برای نمایشگر مصرف سوخت می تواند 

 تغییر کند. "و ریست دستی "ریست خودکار "بین 

برای کسب اطالعات در مورد نحوه ی تغییر تنظیمات 

تغییر  "نمایشگر مصرف متوسط سوخت، رجوع شود به 

 . 26-5حه ی در صف "تنظیمات کاربری

 

 توجه

 نمایشگر سرعت متوسط و نمایشگر متوسط مصرف  ا

جداگانه در هر دو حالت ریست خودکار و  طور بهسوخت 

 ریست شوند.  توانند یمدستی 

  هنگامی که سرعت قابل اندازه گیری  «---»عالمت

 . شود یمنباشد نمایش داده 

 ( فرض شیپتنظیمات اولیه)، « حالت ریست خودکار» 

 .تاس

  مصرف متوسط سوخت به شرایط رانندگی بستگی دارد

)شرایط جاده، نحوه ی رانندگی و غیره(. مصرف سوخت 

نمایش داده شده ممکن است با مقدار واقعی مصرف 

. لذا مصرف سوخت نمایش داده سوخت متفاوت باشد

 شده را باید به عنوان یک تخمین نا دقیق بحساب آورد.

 اتوماتیک برای نمایشگر ی حالت ریست دستی یا  حافظه

 . شود یماگر باطری جدا شود، پاک  ،سرعت متوسط

  برای واحد های دلخواه  تواند یمتنظیمات نمایشگر

(Km/L, L/100 km, mpg  .تغییر کند ) 

 . 26-5 صفحه« تغییر تنظیمات کاربری  »رجوع شود به 

 

 )در صورت مجهز بودن(  AS&Gنمایشگر 

توسط سیستم حرکت و توقف خودکار مجموع زمانی که موتور 

(AS&G.متوقف شده است نمایش داده می شود  ) 

 

 توجه

   هنگامی که سوییچ استارت یا وضعیت عملکرد بر روی

ON  .است، مجموع زمان ریست خواهد شد 

 

 نمایشگر دمای خارج

 این قسمت دمای خارج خودرو را نشان می دهد.

 توجه

   تنظیمات نمایشگر می تواند به واحد مورد نظر تغییر

 ( Fیا   Cپیدا کند ) 

در صفحه ی  "تغییر تنظیمات کاربری "رجوع شود به 

5-26. 

  بسته به فاکتورهایی مثل شرایط رانندگی، دمای نشان

داده شده می تواند با دمای واقعی خارج خودرو متفاوت 

 باشد.

 هشدار جاده ی یخ زده

فارنهایت(  37سانتیگراد )  3هوای خارج به زیر اگر دمای 

کاهش پیدا کند، هشدار به صدا در آمده و عالمت هشدار 

 ثانیه چشمک می زند. 10( برای A) دمای خارج
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 احتیاط

 زدگی جاده حتی اگر این عالمت  خطر یخ

 پس لطفا نیز وجود خواهد داشت ودروشن نش

 هنگام رانندگی دقت فرمایید.

 

 نمایشگر سوخت باقیمانده

سطح سوخت را در مخزن سوخت  ،نمایشگر سوخت باقیمانده

در هنگامی که سوییچ استارت یا وضعیت عملکرد در حالت 

ON نشان می دهد. است 

 

 پر -1

 خالی -0

 توجه

  پس از پر کردن باک چند ثانیه زمان می برد تا نمایشگر

 به تعادل برسد.

  اگر در حالی که سوییچ استارت یا وضعیت عملکردی در

، نمایشگر است سوخت به باک اضافه شود ONحالت 

 سطح سوخت مقدار را اشتباه نشان می دهد.

 ( عالمت درب سوختA نشان می ) دهد که درب باک در

 سمت چپ خودرو واقع شده است.

 نمایشگر هشدار سوخت باقیمانده

لیتر یا کمتر  10تقریبا مانده در صورتی که سطح سوخت باقی

) یک واحد نمایشگر( باشد هنگامی که سوییچ استارت به 

 قرار می ONیا وضعیت عملکرد در حالت   ONموقعیت 

 گیرد، واحد آخر نمایشگر سوخت چشمک میزند

)هیچ  باشد لیتر یا کمتر 5اگر سطح سوخت باقیمانده حدود  .

نمودار میله ای  و  عالمت واحدی نمایش داده نشود( 

  چشمک می زند.

 

 
 احتیاط

  برای خودروهای بنزینی، سطح سوخت را خیلی

پایین نگاه ندارید، تمام کردن سوخت ممکن 

 است به مبدل کاتالیستی آسیب برساند.

  برای خودروهای دیزلی، سطح سوخت را خیلی

پایین نگاه ندارید، تمام کردن سوخت ممکن 

 آسیب برساند.است به سیستم سوخت رسانی 

 

 توجه

   در سطوح شیب دار یا پیچ جاده، به علت حرکت سطح

 مایع، ممکن است نمایشگر  عدد نادرستی نشان دهد.
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 یادآور سرویس

این قسمت زمان تقریبی تا معاینه ی دوره ای بعدی 

--"پیشنهادی میتسوبیشی موتورز را نمایش می دهد. عالمت 

 برسد نشان داده می شود.هنگامی که زمان معاینه فرا  "-

 عالمت نشان دهنده ی معاینه ی دوره ای است.

 توجه

  بسته به مشخصات خودرو، زمان نشان داده شده تا معاینه

ی دوره ای بعدی با آنچه میتسوبیشی موتورز پیشنهاد می 

 دهد ممکن است متفاوت باشد.

بعالوه، تنظیمات نمایشگر برای زمان معاینه ی دوره ای 

 تواند اصالح شود. بعدی می

برای اصالح تنظیمات نمایشگر ، آن را توسط عاملیت 

 مجاز میتسوبیشی موتورز انجام دهید.

برای جزئیات بیشتر با عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز 

 تماس بگیرید.

 

 زمان تا معاینه ی دوره ای بعدی را نشان می دهد. .1

 توجه

   مایل( نمایش داده  100کیلومتر )  100فاصله بر حسب

 می شود. واحد زمان ، ماه می باشد. 

 

به شما اطالع می دهد که زمان معاینه ی دوره ای  .2

فرا رسیده است. پیشنهاد میکنیم که به نمایندگی 

 مجاز میتسوبیشی موتورز مراجعه کنید.

پس از معاینه ی خودرو در نمایندگی مجاز  .3

میتسوبیشی موتورز، زمان تا معاینه ی بعدی نمایش 

 داده می شود.

 

 ریست کردن

هنگامی که کلید استارت  یا وضعیت عملکرد   "---"نمایشگر 

 است نشان داده می شود.   Offدر حالت 

هنگامی که کلید صفحه نمایش چند اعالنی را به  .1

آرامی چند بار می فشارید، صفحه اعالن به صفحه 

 یادآور سرویس تغییر پیدا میکند. ی نمایشگر

 

 2کلید صفحه نمایش چند اعالنی فشرده و  برای  .2

ثانیه یا بیشتر نگاه دارید ، تا عالمت  نمایش داده 

 10شده و چشمک بزند. ) اگر هیچ عملیاتی پس از 

ثانیه چشمک زدن انجام نشد ، نمایشگر به صفحه 

 ی قبلی باز می گردد.( 
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اعالنی را در حالی  که  کلید صفحه نمایش چند .3

به  "---"عالمت  برای تغییر نمایشگر از 

"CLEAR"  چشمک میزند به آرامی  بفشارید. پس

از این، زمان تا معاینه ی دوره ای بعدی نمایش داده 

 خواهد شد. 

 

 
 احتیاط

مسئولیت اطمینان از انجام شدن معاینه ی دوره  

ای  و نگهداری مناسب بر عهده خریدار می باشد. 

بازبینی و نگهداری باید برای جلوگیری از عیب و 

 تصادف صورت بگیرد.

 

 توجه

  . هنگامی که کلید استارت بر روی  "---"نمایشگر

 است نمی تواند ریست شود.  "روشن "

  نشان داده می شود، پس از  "---"هنگامی که عالمت

مسافت مشخص و مدت زمان مشخص ، نمایشگر ریست 

می شود و زمان تا معاینه ی دوره ای بعدی نمایش داده 

 می شود.

  اگر بطور اتفاقی نمایشگر ریست شد، پیشنهاد می شود

 که با نمایندگی مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.

 

 ات کاربریتغییر تنظیم

واحد  "،  "حالت ریست مصرف متوسط سوخت"تنظیمات  

می تواند تغییر کند، هنگامی   "واحد دما "و   "مصرف سوخت

 ONکه سوییچ استارت یا وضعیت عملکرد بر روی حالت 

 است.

 
 احتیاط

  راننده نباید در حین رانندگی  با نمایشگر کار

 کند.

  مکانی ایمن هنگام کار با سیستم، خودرو را در

 متوقف کنید.

 تغییر وضعیت ریست برای مصرف متوسط سوخت

 "شرایط وضعیت برای نمایشگر مصرف سوخت می تواند میان 

 تغییر پیدا کند. "ریست دستی "و  "ریست خودکار

به  هنگامی که  کلید نمایشگر چندگانه  را چند بار .1

، صفحه ی نمایش به فشار می دهید،  آرامی

ی رانندگی تغییر وضعیت می  نمایشگر محدوده

 دهد.

 21-5در صفحه ی  "صفحه نمایش "رجوع شود به 

ثانیه یا  2هر بار که کلید نمایشگر چند گانه را برای  .2

بیشتر روی نمایشگر محدوده ی رانندگی بفشارید، 

می توانید وضعیت ریست را برای مصرف متوسط 

 سوخت تغییر دهید. 

(A  ، وضعیت ریست خودکار :B  وضعیت ریست :

 دستی(

 
 وضعیت ریست دستی

 متوسط سوخت نمایش داده می   هنگامی که مصرف

شود، اگر کلید نمایشگر چندگانه را نگاه دارید، مصرف 

 متوسط سوخت در آن زمان ریست می شود.
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  هنگامی که عملیات زیر انجام شود ، تنظیمات وضعیت

 کند. بطور خودکار از حالت دستی به خودکار تغییر می

 }بجز خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوییچ{

به حالت  "LOCK"یا  "ACC"سوییچ استارت را از 

"ON"  .قرار دهید 

}برای خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون 

 سوییچ{

تغییر   ONبه   OFFیا  ACCوضعیت عملکرد را از 

 دهید.

انجام می تغییر وضعیت به حالت خودکار، بطور اتوماتیک 

. در صورت انجام تغییر وضعیت به حالت دستی، اطالعات گیرد

 از آخرین ریست نمایش داده می شود.

 وضعیت ریست خودکار

  ،هنگامی که مصرف متوسط سوخت نمایش داده می شود

اگر کلید نمایشگر چندگانه را نگاه دارید، مصرف متوسط 

 سوخت نمایش داده شده در آن زمان ریست می شود.

  هنگامی که سوییچ استارت یا وضعیت عملکرد در شرایط

زیر قرار دارد، نمایشگر مصرف متوسط سوخت بطور 

 خودکار ریست می شود.

 

 }بجز خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوییچ{

 "ACC"ساعت یا بیشتر در حالت  4سوییچ استارت برای 

 قرار دارد.  ”LOCK“یا 

سیستم عملکرد بدون }برای خودروهای مجهز به 

 سوییچ{

 ACCساعت یا بیشتر در حالت  4وضعیت عملکرد برای 

 قرار داشته باشد.   OFF یا 

 توجه

  بطور جداگانه نمایشگر مصرف متوسط سوخت می تواند

برای وضعیت ریست خودکار و برای وضعیت ریست دستی 

 ریست شود

  حافظه ی وضعیت ریست دستی یا وضعیت ریست خودکار

مایشگر مصرف متوسط سوخت در صورتی که برای ن

 باطری قطع شود ، پاک می شود.

  )وضعیت ریست خودکار"تنظیمات اولیه ) پیشفرض" 

 است.

 

 تغییر واحد نمایشگر مصرف سوخت

واحد نمایشگر برای مصرف سوخت می تواند تغییر کند. 

مسافت و مقدار واحد نیز برای مطابقت با واحد مصرف سوخت 

 تغییر میکند.انتخاب شده 

هنگامی که دکمه ی نمایشگر چندگانه را چند بار به  .1

آرامی فشار دهید، صفحه نمایش به نمایشگر مصرف 

 متوسط سوخت تغییر وضعیت می دهد.

 21-5در صفحه  "صفحه نمایش "رجوع شود به 

ثانیه یا بیشتر  5دکمه ی نمایشگر چندگانه را برای  .2

دوبار شنیده  فشار داده و نگاه دارید تا صدای بوق

 شود.

دکمه ی نمایشگر چندگانه را چند بار فشار دهید تا  .3

 به این ترتیب تغییر کنند: 
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 توجه

  واحدهای نمایشگر برای محدوده ی رانندگی ، مصرف

متوسط سوخت می توانند تغییر کنند، اما واحد ها برای 

نمایش عقربه ) سرعت سنج( ، کیلومتر شمار، مسافت 

 یادآور سرویس بدون تغییر باقی خواهند ماند.سنج، و 

  حافظه ی تنظیمات واحد، در صورتی که اتصال باطری

 قطع شود، به تنظیم کارخانه باز می گردند.

 

واحد های مسافت نیز به ترتیب زیر برای مطابقت با واحد 

 مصرف انتخاب شده تغییر می کنند.

نمایشگر هشدار/ صدای  فاصله ی خودرو تا مانع

 هشدار

 فاصله )محدوده ی رانندگی( مصرف سوخت

Km/L Km 
L/100 km Km 

 

 تغییر واحد دما

 واحد نمایشگر برای دمای خارج می تواند تغییر پیدا کند.

هنگامی که دکمه ی نمایشگر چندگانه را به آرامی  .1

چند بار فشار می دهید، صفحه ی نمایش به 

 نمایشگر دمای خارج تغییر وضعیت می دهد.

-5در صفحه ی  "صفحه ی نمایش "رجوع شود به 

21 

هر بار که دکمه ی نمایشگر چندگانه بر روی  .2

ثانیه یا بیشتر  فشار  2نمایشگر دمای خارج را برای 

می دهید می توانید واحد دما را از سانتیگراد به 

 .فارنهایت یا از فارنهایت به سانتیگراد تغییر دهید

 توجه

  تهویه مطبوع مطابق با واحد نمایشگر مقدار دما برای پنل

 دمای خارج برای نمایشگر چندگانه تغییر خواهد کرد.

بر روی نمایشگر دمای تهویه  و  با اینحال  

 مطبوع نمایش داده نخواهند شد.

  برای خودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه ی

( ، مقدار دمای صفحه ی تهویه MMCSمیتسوبیشی )

مطابقت با  واحد نمایشگر دمای خارج  برای مطبوع در 

 کند. نمایشگر چندگانه تغییر می

بر روی نمایشگر دمای تهویه  و  با اینحال  

 مطبوع نمایش داده نخواهند شد.
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 (1چندگانه نوع چراغ نشانگر، چراغ خطر و لیست نمایش صفحه اطالعات )صفحه نمایش اطالعات 

 
 

 

 

 

   P.5-47چراغ نشانگر چراغ موقعیت  .1

 P.5-46چراغ نشانگر چراغ مه شکن جلو  .2

چراغهای نشانگر هشدار خطر، چراغهای نشانگر  .3

 P.5-46 راهنما 

   P5-46 چراغ نشانگر چراغ مه شکن عقب  .4

   P.5-46 نور باال چراغ نشانگر .5

  P.5-49 چراغ هشدار شارژ  .6

 

-P.6  (ASC نشانگر روشن بودن کنترل پایداری )  .7

42   

   P.6-42  نشانگر خاموشی کنترل پایداری فعال  .8

-P.6 ( ABSچراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل ) .9

39   

(  SRSچراغ هشدار سیستم نگهدارنده ی کمکی ) .10

P.4-36 

   P.5-49 چراغ هشدار بازدید موتور   .11

   P4-13 چراغ هشدار کمربند ایمنی  .12

   P.5-48 چراغ هشدار ترمز  .13

   P.5-30 لیست صفحه نمایش  .14
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 لیست نمایشگر صفحه اعالن

صفحه به نمایشگر های نشان داده شده در زیر تبدیل می شوند. به صفحه ی مناسب رجوع کرده و هنگامی که اطالعاتی برای اعالم به راننده از قبیل چراغ های یادآور وجود دارد، صدایی شنیده شده و دکمه های 

 اقدامات الزم را انجام دهید.

 هنگامی که علت نشان داده شدن یک نمایشگر هشدار رفع شود ، نمایشگر هشدار بطور خودکار محو می شود. 

 30-5در صفحه ی  لیست نمایشگر هشدار "رجوع شود به 

 40-5در صفحه  "نمایشگر ناوبری "وع شود به رج

 40-5در صفحه  "نشانگرهای وقفه ی دیگر "رجوع شود به  

 توجه

    .در موارد نادر زیر، یک هشدار در صفحه اعالن نشان داده شده و بوق هشدار شنیده می شود 

 جرقه ی یک سیم، یا ایستگاه رادار، می تواند باشد.این رخداد به علت تداخل دریافتی سیستم مانند امواج الکترومغناطیسی قوی  ، 

o .یک موج الکترومغناطیسی بسیار قوی  از یک منبعی مثل ست رادیویی غیر قانونی، جرقه ی یک سیم  و یا ایستگاه راداری دریافت شود 

o از جمله اجزای بعدا خریداری شده(. ولتاژ غیر عادی یا تخلیه الکتریسیته ساکن تولید شده توسط عملکرد دستگاه های الکتریکی نصب شده ( 

 .اگر نمایشگر هشدار چندین دفعه ظاهر شود، به شما پیشنهاد  میکنیم که با نمایندگی مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت نمایید 

 لیست نمایشگر هشدار 

 راه حل ) مرجع( علت صفحه  

 

  فراموش کرده اید چراغها را خاموش

 کنید.

  54-5در صفحه  "خودکار–چراغ ها ) چراغ مه شکن جلو، و غیره( کاربرد قطع  "رجوع شود به 
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 راه حل ) مرجع( علت صفحه 

 

  مشکلی در سیستم عملکرد

 بدون سوییچ وجود دارد

  8-3در صفحه ی  "سیستم عملکرد بدون سوییچ "رجوع شود به 

 

  سوئیچ هوشمند شناخته نشده

 است

  را در شیار کلید وارد کنیدسوییچ هوشمند 

 21-6در صفحه ی  "اگر سوییچ هوشمند به درستی عمل نکرد "رجوع شود به 

 

  فراموش کرده اید که سوییچ

هوشمند را از شیار کلید خارج 

 کنید

 .سوییچ هوشمند را از شیار کلید خارج کنید 

 21-6در صفحه ی  "یادآور سوییچ هوشمند "رجوع شود به 

 

  شده استفرمان قفل  .سوییچ استارت را در حالی که فرمان را می چرخانید فشار دهید 

 14-6در صفحه ی  "قفل فرمان "رجوع شود به 
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 راه حل ) مرجع( علت صفحه 

 

  موتور خاموش شده و اهرم انتخاب در

 قرار دارد. "P"موقعیتی بجز پارک 

  اهرم انتخاب را در موقعیت پارک"P"  فرار دهید تا وضعیت عملکرد رویOFF .قرار بگیرد 

 

  درب راننده باز شده و قفل فرمان باز

 شده است

  14-6در صفحه ی  "قفل فرمان "رجوع شود به 

 

  مشکلی در سیستمEPS وجود دارد  .خودرو را در اسرع وقت توسط عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز معاینه کنید 

 40-6در صفحه ی  "( EPSفرمان برقی )سیستم  "رجوع شود به 

 

  سطح مایع ترمز درون مخزن تا حد

 پایین کاهش یافته است

 مشکلی در سیستم ترمز وجود دارد 

 .خودرو را بالفاصله در مکانی ایمن متوقف کنید 

 پیشنهاد می شود که با عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

 51-5در صفحه ی  "ترمزنمایشگر هشدار  "رجوع شود به 

 

  مشکلی در سیستمABS است   از ترمزگیری ناگهانی و رانندگی پر سرعت خودداری کنید و خودرو را در مکانی ایمن متوقف کرده و اقدامات الزم  را انجام

 39-6در صفحه ی  "ABSهشدار  "دهید. رجوع شود به 
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 راه حل ) مرجع( علت صفحه 

 

  درب صندوق عقب یکی از درب ها یا

 به خوبی بسته نشده است.

عالمت باز بودن درب ظاهر شده 

 است.

 .درب صندوق عقب و دیگر درب ها را ببندید 

  8-5در صفحه  "صفحه نمایش درب نیمه باز "رجوع شود به 

 

 .درب کاپوت باز است  .درب کاپوت را ببندید 

 4-10در صفحه  "کاپوت "رجوع شود به 

 

  ایموباالیزر الکترونیک مشکلی در

وجود دارد ) سیستم استارت ضد 

 سرقت(

  وضعیت عملکرد را رویOFF  .قرار داده و سپس موتور را دوباره راه اندازی کنید 

 اگر هشدار لغو نشد، لطفا با عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

 

  تالشی برای باز کردن درب راننده با

وضعیت عملکرد در هر حالتی بجز 

OFF   صورت گرفته است 

  وضعیت عملکرد را رویOFF .قرار دهید 

 14-6در صفحه ی  " ONسیستم یادآور  وضعیت عملکرد  "رجوع شود به 

  تالش برای قفل کردن کلیه درب ها و

درب صندوق عقب با وضعیت عملکرد 

 انجام شده است. OFFدر حالتی بجز 

  وضعیت عملکرد را در حالتOFF .قرار دهید 

 13-6در صفحه ی  "OFFسیستم یادآور وضعیت عملکرد  "رجوع شود به 

 

 .مشکلی در قفل فرمان وجود دارد   متوفق نمایید.فورا خودرو را در مکانی ایمن 

 پیشنهاد می شود که با عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

 

  



 

34 

 

 راه حل ) مرجع( علت صفحه 

 

  مشکلی در سیستم الکتریکی وجود

 دارد

 .خودرو را فورا در مکانی ایمن متوقف کنید 

 پیشنهاد میشود که با عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

 

  بیش از حد داغ شده استموتور  .خودرو را در مکانی ایمن متوقف کنید و اقدامات الزم را انجام دهید 

 4-8در صفحه ی  "داغ کردن موتور "رجوع شود به 

 

  دمای مایع جعبه دنده ی اتوماتیک

(A/T  یاCVTباال رفته است ) 

 22-6در صفحه ی  "INVECS-III 6CVTرجوع شود به جعبه نده ی اتوماتیک 

 

  سوییچ استارت را به حالتON   قرار

داده اید و یا وضعیت عملکرد روی 

ON است بدون بستن کمربند ایمنی 

  13-4در صفحه ی  "یادآورز بستن کمربند ایمنی "کمربند ایمنی را ببندید . رجوع شود به 

 

  مشکلی در سیستم سوخترسانی وجود

 دارد

  موتورز تماس بگیرید.پیشنهاد می شود با عاملیت مجاز میتسوبیشی 

 

 .سوخت رو به اتمام است   8-5در صفحه ی  "نمایشگر هشدار سوخت باقی مانده "در اسرع وقت سوخت گیری کنید. رجوع شود به  
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 راه حل ) مرجع( علت صفحه 

 

  در حالی که ترمز دستی کشیده

 شده است رانندگی کرده اید

  51-5در صفحه ی  "نمایشگر هشدار ترمز "ترمز دستی را آزاد کنید. رجوع شود به 

 

 رسانی  مشکلی در سیستم روغن

 وجود دارد

 .فورا خودرو را در مکانی ایمن متوقف کنید. پیشنهاد می شود  آن را بازبینی کنید 

  52-5در صفحه ی  "نمایشگر هشدار فشار روغن "رجوع شود به  

 

 مشکلی در سیستم شارژ وجود دارد   مکانی ایمن متوقف کنید . پیشنهاد می شود با عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.خودرو را فورا در 

  52-5در صفحه ی  "نمایشگر هشدار شارژ "رجوع شود به 

 

  مشکلی در سیستم کیسه هوای SRS 

 و یا سیستم پیش تنش وجود دارد

 .پیشنهاد می شود که خودرو را فورا بازبینی نمایید 

 36-4در صفحه ی  "SRS چراغ هشدار سیستم نگهدارنده کمکی   "رجوع شود به 

 

  مشکلی در کنترل پایداری فعال

(ASCوجود دارد ) 

 .پیشنهاد می شود که خودرو را بازبینی نمایید 

 .41-6( در صفحه ی ASCکنترل پایداری فعال )  "رجوع شود به 

  مشکلی در کمکیار حرکت سراشیبی

 وجود دارد

 .پیشنهاد می شود که خودرو را بازبینی نمایید 

  36-6در صفحه ی  "*شیب در حرکت شروع سیستم "رجوع شود به 
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 راه حل ) مرجع( علت صفحه

 

  4 مشکلی در سیستمWD  کنترل

 شده ی الکترونیک وجود دارد

  .پیشنهاد می شود که خودرو را بازبینی نمایید 

 28-6در صفحه ی  "کنترل شده ی الکترونیکی 4WDسیستم  "رجوع شود به 

 

  مشکلی در سیستمCVT  یا A/T 

 وجود دارد

  .پیشنهاد می شود که آن را بازبینی کنید 

 .  22-6در صفحه ی  "  INVECS – III 6 CVT جعبه دنده ی اتوماتیک   "رجوع شود به 

 

  4 سیستمWD  کنترل شده ی

 الکترونیک داغ شده است.

   4 سیستم  "رجوع شود بهWD 28-6در صفحه ی  "کنترل شده ی الکترونیک   

 

  احتمال می رود که سطح روغن موتور

 بیش از حد باال رفته است

 .فورا خودرو را توسط عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز بازبینی نمایید 

  53-5در صفحه ی  "نمایشگر هشدار سطح روغن موتور "رجوع شود به 

 

  ( مقدار زیادی ذراتPM  درون )

(جمع شده DPFفیلتر ذرات دیزل  )

 است.

 اگر خودرو شما مجهز به این سیستم باشد
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 راه حل ) مرجع( علت صفحه

 

  بیش  از مقدار مجاز آب درون فیلتر

 سوخت جمع شده است.

 .پیشنهاد می شود آن را بازبینی نمایید 

 51-5صفحه ی  در "نمایشگر فیلتر سوخت "رجوع شود به 

 

  37سانتیگراد )  3دمای خارج 

 فارنهایت( است.

 .مراقب وجود یخ در جاده باشید 

  ،لذا با احتیاط برانید.حتی در صورتی که هشدار نمایش داده نشود ممکن است جاده یخ زده باشد 

 

  ( سیستم کنترل کروز سازگار ACC  )

نزدیک شدن خودروی دیگر را 

 تشخیص داده است.

 خودرو شما مجهز به این سیستم باشداگر 

  سیستم کاهش برخورد از جلو

(FCM خطر برخورد از جلو را )

 تشخیص داده است.

 اگر خودرو شما مجهز به این سیستم باشد

 

 ( سیستم کنترل کروز سازگارACC )

توقف خودرو در جلو را تشخیص داده 

و خودروی شما را متوقف کرده است، 

 شده است.اما ترمز زود رها 

 اگر خودرو شما مجهز به این سیستم باشد
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 راه حل ) مرجع( علت صفحه نمایش

 

  کنترل سیستم کنترل کروز سازگار

(ACC بطور خودکار لغو شده  و  )

قرار   ”STANDBY“سیستم در حالت 

 گرفته است.

 اگر خودرو شما مجهز به این سیستم باشد

 

  نشده، شرایط برای شروع کنترل ایجاد

( ACCسیستم کنترل کروز سازگار )

 نمی تواند کنترل را شروع کند.

 

 ( سیستم کنترل کروز سازگارACC به )

علت اینکه سرعت خارج از محدوده 

 است نمی تواند کنترل را شروع کند. 

 

 ( سیستم کنترل کروز سازگارACC به )

علت اینکه نزدیک شدن خودرو از جلو 

 تواند شروع شود.را تشخیص نداده نمی 

 

 ( سیستم کنترل کروز سازگارACC )

بعلت مواردی مثل   آلودگی سنسور به 

 طور موقت قابل دسترس نیست

این مورد نشان از عملکرد بد سیستم 

 نمی باشد.

 

  مشکلی در سیستم کنترل کروز سازگار

 (ACC.وجود دارد ) 
 اگر خودرو شما مجهز به این سیستم باشد
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 راه حل ) مرجع( علت نمایشصفحه 

 

  مشکلی در سیستم کاهش برخورد

 ( وجود دارد. FCMجلو ) 

 اگر خودرو شما مجهز به این سیستم باشد

 

  کاربری ترمزFCM   از جلوی سیستم

( فعال FCMکاهش برخورد از جلو )

 شده است.

 اگر خودرو شما مجهز به این سیستم باشد

 

  علت سیستم کاهش برخورد از جلو به

آلودگی سنسور موقتا از دسترس 

 خارج است.

این مورد نشان از عیب سیستم 

 نیست.

 

 ( هشدار خروج از خطLDW خروج )

 شما از خط را تشخیص داده است.

 اگر خودرو شما مجهز به این سیستم باشد

 

 ( هشدار خروج از خطLDW  )

 LDW هنگامی که دمای دوربین 

خیلی باال باشد موقتا از دسترس 

 خارج می شود.

 اگر خودرو شما مجهز به این سیستم باشد

 

  مشکلی در هشدار خروج از خط

(LDW.وجود دارد ) 

 اگر خودرو شما مجهز به این سیستم باشد
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 نمایشگر ناوبری

( MMCSچندگانه )برای خودروهای مجهز به سیستم ارتباط 

هنگامی که به  محل هایی مثل  در ، اطالعات زیر برای ناوبری

یا مقصد نزدیک می شوید  پس از اینکه مقصد را تنظیم پیچ 

کردید و راهنمایی مسیر را روشن نمودید نمایش داده خواهد 

  شد.

 نمایشگر راهنما .1

مسیر حرکت خودرو و مکان های راهنما را نشان 

 می دهد.

 

 

 ایشگر مسافت باقیماندهنم .2

 را تا مکان نمایش راهنما نشان می دهد.مسافت 

 توجه

  لطفا این بخش و همچنین دستورالعمل مالک را برای

( MMCSسیستم ارتباط چندگانه ی میتسوبیشی )

 مطالعه نمایید.
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 نمایشگر های دیگر وقفه

 مرجع عملکرد سیستموضعیت  صفحه نمایش

 

  در هنگام استارت موتور ، دکمه ی موتور را بدون فشردن پدال کالچ

(M/T.فشار داده اید ) 

  اهرم دنده را در حالت خالص"N"  قرار داده، پدال کالچ را کامال فشار دهید، پدال ترمز

 "را با پای راست کامل فشار دهید. سپس کلید موتور را فشار دهید. رجوع شود به 

 16-6در صفحه ی  "استارت و توقف موتور

 

  هنگام راه اندازی موتور، اهرم دنده در موقعیتی بجز پارک"P"  یا خالص

"N" ( قرار دارد یا کلید موتور را بدون فشردن پدال ترمزA/T  یاCVT )

 فشار داده اید.

  اهرم انتخاب را در حالت پارک"P"  فشار دهید. قرار داده ، پدال ترمز را با پای راست

 سپس کلید موتور را فشار دهید.

 16-6در صفحه ی  "استارت و توقف موتور "رجوع شود به 

 حه نمایش نشان داده می شود. برای جزئیات بیشتر به صفحه ی مناسب برای سیستم مراجعه شود.وضعیت عملکرد هر سیستم بر روی صف

 مرجع وضعیت عملکرد سیستم صفحه نمایش

 

  4"حالت هنگامی کهWD ECO"  4سیستم  "رجوع شود به  انتخاب شده استWD 28-6در صفحه ی  "کنترل شده ی الکترونیکی 

 

  4 "هنگامی که حالتWD AUTO" .انتخاب شده است 

 

  4 "هنگامی که حالتWD LOCK" .انتخاب شده است 
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 (1 نوع–چراغ نشانگر، چراغ هشدار، لیست صفحه ی نمایش ) نمایشگر چندگانه 

 مرجع وضعیت عملکرد سیستم صفحه نمایش

 

  هنگامی که وضعیت"AWC ECO "  ازS-AWC .اگر خودرو شما مجهز به این سیستم باشد انتخاب شده است 

 

  هنگامی که وضعیت"NORMAL "  ازS-AWC .انتخاب شده است 

 

  هنگامی که وضعیت"SNOW "  ازS-AWC .انتخاب شده است 

 

  وضعیت هنگامی که"LOCK "  ازS-AWC .انتخاب شده است 

 

 52-6در صفحه ی  "سیستم حسگر عقبرو "رجوع شود به  هنگامی که سیستم سنسور عقبرو مانعی را تشخیص داده است 

 

  هنگامی که وضعیتECO .کلید وضعیت  "رجوع شود به  فعال شده استECO"  60-5در صفحه ی 
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 (1نوع –چراغ نشانگر، چراغ هشدار، لیست صفحه ی نمایش ) نمایشگر چندگانه 

 مرجع وضعیت عملکرد سیستم صفحه نمایش

 

 ( هنگامی که سیستم کاهش برخورد از جلوFCM فعال )

 شده است یا زمانبندی آالرم تغییر کرده است
 اگر خودرو شما مجهز به این سیستم باشد

 

  هنگامی که سیستم کاهش( برخورد از جلوFCM غیر )

 فعال شده است

 

  هنگامی که وضعیت عملکردی هشدار خروج از خط

(LDW.تغییر کرده است ) 
 اگر خودرو شما مجهز به این سیستم باشد

 این عالمت نشان می دهد که زمان معاینه ی دوره ای فرا رسیده است.

 راه حل صفحه نمایش

 

 10-5برای جزئیات بیشتر رجوع شود به صفحه ی   "یادآور سرویس "کنید. رجوع شود به  پیشنهاد می شود که آن را بازبینی

 قابل تغییر است. استراحت تنظیمات برای فاصله زمانی
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 راه حل صفحه نمایش

 

 خودرو را در مکانی ایمن متوقف کنید، موتور را خاموش کرده و استراحت کنید.

 زمان استراحت  حین رانندگی استفاده کنید. از این پیغام به عنوان تقریبی برای

 زمان میان شروع سفر تا زمانی که این پیغام ظاهر می شود قابل تنظیم است.

 .18-5در صفحه ی  "یادآور استراحت "تغییر زمان تا  "رجوع شود به 

استراحت به رانندگی ادامه دهید ،  نمایشگر و صدای بوق به  راننده اطالع می دهد که زمان تنظیم شده فرا رسیده است. اگر بدون

 دقیقه شنیده می شود تا شما را به استراحت کردن تشویق نماید. 5صدای بوق هر 

  در شرایط زیر ، زمان رانندگی ریست می شود و نمایشگر به صفحه نمایش قبلی باز می گردد. پس از این ، هنگامی که زمان مورد نظر

 را تشویق به استراحت کردن می نماید. دوباره فرا رسد، بوق و نمایشگر شما

o  بار پخش می شود 3صدای بوق 

o  کلید استارت در موقعیت"LOCK"  و وضعیت عملکرد رویOFF قرار گرفته است 

o  ثانیه یا بیشتر نگاه داشته شده است. 2کلید صفحه نمایش چند اعالنی برای 
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 ( 2نوعچراغ نشانگر، چراغ خطر )صفحه نمایش اطالعات چندگانه 

 
 P.5-47–چراغ نشانگر چراغ موقعیت  .1

 P.5-46 –چراغ نشانگر چراغ مه شکن جلو  .2

چراغ های نشانگر هشدار خطر/ چراغ های نشانگر راهنما  .3

–P.5-46   
   P.5-50 –چراغ هشدار درب نیمه باز  .4

 "فعالسازی هشدار "برای جزئیات بیشتر رجوع شود به  .5

 ) در صورت وجود( 13-3در صفحه ی 

 "فعالسازی هشدار "برای جزئیات بیشتر رجوع شود به  .6
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 –( SRSچراغ هشدار سیستم نگهدارنده ی کمکی ) .25
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 چراغ های نشانگر
چراغهای نشانگر هشدار خطر/ چراغ های نشانگر  

 راهنما

این چراغهای نشانگر در شرایط زیر چشمک می 

 زنند:

  هنگامی که اهرم چراغ راهنما حرکت کند تا چراغ راهنما

 فعال شود.

  59-5در صفحه  "اهرم چراغ راهنما "رجوع شود به 

  هنگامی که کلید فالشر هشدار خطر فشرده شود تا

 هشدار خطر فعال شوند.چراغهای 

-5در صفحه  "کلید فالشر هشدار خطر "رجوع شود به 

60 

  هنگامی که چراغهای هشدار خطر بطور خودکار بدلیل

) خودروهای  ترمز ناگهانی هنگام رانندگی فعال شوند.

 (1نوع  –مجهز به نمایشگر چندگانه 

در  "سیستم سیگنال توقف اضطراری "رجوع شود به 

 57-6صفحه 

 غ نشانگر نور باالچرا

این چراغ نشانگر هنگام نور باال روشن می  

 شود.

 

 چراغ نشانگر مه شکن جلو

این چراغ هنگامی که مه شکل جلو روشن 

 است نورافشانی میکند .

 چراغ نشانگر مه شکن عقب

این چراغ هنگامی که المپ مه شکن  

 عقب روشن است نور افشانی میکند.
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 موقعیتچراغ نشانگر المپ 

این چراغ نشانگر هنگامی که المپ های موقعیت 

 کند. روشن اند نور افشانی می

آبی ) خودرو  –چراغ نشانگر دمای خنک کننده حداقل 

 (2نوع  –مجهز به نمایشگر چندگانه 

این چراغ نشانگر هنگامی که  دمای  

 خنک کننده پایین است، به رنگ آبی در می آیند

 توجه

  چراغ نشانگر، بعنوان تقریبی برای روشن از خاموش شدن

 شدن  سیستم گرم کننده استفاده کنید.

   ECOکمکیار رانندگی 

این کاربری نشان می دهد که در شرایط مختلف به چه میزان 

 با صرفه جویی سوخت رانندگی می کنید.

در صورت رانندگی کم مصرف  ECOنمایشگر کمکیار رانندگی 

 متناسب با سرعت خودرو و با بکارگیری   متناسب پدال گاز

 می تواند تغییر وضعیت دهد.

 

 چراغ نشانگر پیشگرمایش دیزل ) خودروهای دیزلی(

این عالمت نشان دهنده ی شرایط پیش  

  است. GLOW PLUG  گرمایش

 سوییچ{}بجز خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون 

است، چراغ  "ON"هنگامی که سوییچ استارت در وضعیت 

چراغ خاموش   GLOW PLUG روشن می شود. با داغ شدن 

 می شود و موتور می تواند روشن شود.

 }برای خودرو های مجهز به  سیستم عملکرد بدون سوییچ{

است، چراغ روشن می  ONهنگامی که وضعیت عملکرد روی 

به طور خودکار آغاز  GLOW PLUGشود و پیش گرمایش 

می شود. با داغ شدن آن چراغ خاموش شده و موتور می تواند 

 روشن شود.

 توجه

   اگر موتور سرد باشد، چراغ نشانگر پیشگرمایش دیزل

 مدت طوالنی تری روشن خواهد ماند.
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 توجه

  هنگامی که موتور گرم است، چراغ نشانگر پیشگرمایش

باشد یا  "ON"در حالت دیزل حتی اگر سوییچ استارت 

باشد روشن نخواهد  " ON "وضعیت عملکردی روی 

 شد.

 

چراغ نشانگر فیلتر سوخت ) خودروهای دیزلی مجهز به 

 (2نوع  –نمایشگر چندگانه 

 "هنگامی که سوییچ استارت در حالت  

ON"  یا وضعیت عملکردی در حالتON   است، اگر بیش از

حد مجاز آب درون فیلتر سوخت جمع شده باشد چراغ روشن 

 خواهد شد.

 
 احتیاط

  اگر این چراغ روشن شود، پیشنهاد می شود که

 سیستم را بازبینی نمایید.

رانندگی طوالنی با چراغ روشن به موتور آسیب 

 می رساند.

 توجه

  اگر پس از خارج کردن آب، چراغ خاموش نشده و مکررا

روشن می شود، پیشنهاد می شود که با عاملیت مجاز 

 میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.

 

 چراغهای هشدار
 چراغ هشدار ترمز

این چراغ هنگامی که کلید استارت روی 

است نشان داده می شود و پس از چند ثانیه  "روشن"موقعیت 

 محو می شود. 

همواره از محو شدن این عالمت حین رانندگی اطمینان 

 حاصل کنید.

باشد، چراغ هشدار  "روشن"اگر کلید استارت روی موقعیت 

ترمز تحت شرایط زیر روشن می شود:

 هنگامی که ترمز دستی کشیده نشده باشد

  کم"هنگامی که سطح سیال ترمز در مخزن به سطح" 

 می رسد.

  نیروی ترمز بدرستی عمل هنگامی که کاربرد توزیع

 نمیکند.

o   

 
 احتیاط

  در شرایط لیست شده در زیر، کارایی ترمز ممکن است

پایین آمده یا خودرو ناپایدار شود اگر ترمز ها بطور 

 ناگهانی گرفته شوند.

نتیجتاً، از رانندگی در سرعت های باال با گرفتن 

ناگهانی ترمزها خودداری کنید. بعالوه بالفاصله خودرو 

را در مکانی امن متوقف کنید و  و پیشنهاد می شود 

 که آنرا چک نمایید.

o  چراغ هشدار ترمز هنگامی که ترمز

دستی فعال است روشن نمی شود یا 

هنگامی که ترمز دستی آزاد است 

 خاموش نمی شود.

o  چراغ هشدار ترمز و چراغ هشدارABS 

بطور همزمان روشن نمی شوند. برای 

چراغ هشدار  "جزئیات رجوع شود به 

ABS"  59-6صفحه ی 
 

  



 

49 

 

 
 احتیاط

  خودرو در شرایط زیر باید متوقف شود هنگامی که

 کارایی ترمز کاهش می یابد.

o .پدال ترمز را محکم تر از حالت عادی بفشارید 

حتی اگر پدال ترمز تا انتهای کورس 

خود فشرده شود، آن را محکم نگاه 

 دارید.

o  ترمز موتور برای اگر ترمز ها خراب شدند، از

کاهش سرعت استفاده کرده و با دقت ترمز 

دستی را بکشید. پدال ترمز را برای اخطار به 

 خودروهای عقب فشار دهید.

 چراغ هشدار بازدید موتور

این چراغ جزئی از سیستم تشخیص خطای 

درونی می باشد که ، ارسالها، سیستم کنترل موتور یا سیستم 

، سیستم کنترل کالچ  CVT، سیستم کنترل  A/Tکنترل 

 را نمایش می دهد.  SST دوقلوی 

اگر مشکلی در یکی از این سیستم ها شناسایی شد، این چراغ 

 روشن شده یا چشمک می زند. 

اگر چه خودروی شما معموال قابل راندن است و به یدک کشی 

نیاز ندارد، پیشنهاد می شود که سیستم را در اسرع وقت 

 ید نمایید.بازد

است روشن  "روشن"چراغ هنگامی که کلید استارت بر روی 

شده و بعد از اینکه موتور روشن شد خاموش می شود. اگر بعد 

از روشن شدن موتور، چراغ خاموش نشد، پیشنهاد می  شود 

 که خودرو را بازدید کنید.

 
 احتیاط

  زمان طوالنی رانندگی در حالی که این چراغ روشن

است منجر به آسیب به سیستم کنترل است ممکن 

ارسال ها شود. و متعاقبا بر قابلیت رانندگی و بهینه 

 سازی سوخت تاثیر بگذارد.

  قرار  "روشن "اگر چراغ هنگامی که کلید در وضعیت

می گیرد روشن نشد، پیشنهاد می شود که خودرو را 

 چک کنید.احتیاط:

 ه اگر چراغ هنگامی که موتور روشن است نمایش داد

شود، از رانندگی در سرعت های باال خودداری کنید، و 

 پیشنهاد می شود که سیستم را چک کنید. 

پاسخ پدال گاز و ترمز ممکن است تحت تاثیر این 

 شرایط تاثیر منفی بپذیرد.

 

 

 توجه

  مدول کنترل الکترونیک موتور که سیستم تشخیص

خطای درونی را همراهی میکند،  داده های خطای 

مختلفی را ذخیره میکند )خصوصا در رابطه با گسیل 

 های خروجی(

این داده ها اگر کابل باطری جدا شود پاک می شود، که 

انجام تشخیص خطای سریع را دشوار می کند. کابل 

باطری را هنگامی که چراغ هشدار بازدید موتور روشن 

 است جدا نکنید.

 چراغ هشدار شارژ

استارت بر روی این چراغ هنگامی که کلید 

"ON"   و یا وضعیت عملکرد رویON  است روشن شده

 و هنگامی که موتور استارت می خورد خاموش می  شود.

همچنین برای خودروهای مجهز به نمایشگر چندگانه ی 

، هشداری در نمایشگر چندگانه نشان داده می  1نوع 

 شود. 

 
 احتیاط

شود، .اگر چراغ هنگامی که موتور روشن است روشن 

مشکلی در سیستم شارژ وجود دارد. بالفاصله خودروی 

خود را در مکانی ایمن پارک کنید ، پیشنهاد می شود 

 خودرو را بازدید نمایید.
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چراغ هشدار فشار روغن ) خودروهای مجهز به 

 ( 2نمایشگر چندگانه ی نوع 

این چراغ هنگامی که سوییچ استارت روی  

" ON"   و یا وضعیت عملکرد در حالتON  است  روشن

شده و پس از استارت زدن موتور، چراغ خاموش می شود. اگر 

پس از روشن شدن موتور نیز روشن ماند، فشار روغن موتور 

خیلی پایین است. موتور را خاموش نموده و آن را بازبینی 

 نمایید.

 
 احتیاط

  درون موتور را این چراغ هشدار سطح روغن

نشان نمی دهد. و باید با بازدید از سطح روغن 

روی دریچه آن و در حالی که موتور خاموش است 

 اندازه گیری شود،

  اگر هنگامی که سطح روغن موتور پایین نیست

 چراغ روشن شد، انرا بازبینی نمایید.

  اگر در حالی که سطح روغن پایین است یا چراغ

موتور هشدار روشن است به رانندگی ادامه دهید 

 خراب خواهد شد.

چراغ هشدار دمای خنک کننده )قرمز( حداکثر ) برای 

 ( 2نوع  –خودروهای مجهز به نمایشگر چندگانه 

این چراغ در صورت باال رفتن بیش از حد  

 دمای خنک کننده به رنگ قرمز نورافشانی خواهد کرد.

 
 احتیاط

   اگر در حین رانندگی چراغ روشن شود، امکان

داغ شدن موتور وجود دارد. ادامه دادن به 

رانندگی باعث خرابی موتور می شود. فورا خودرو 

را در مکانی ایمن متوقف کرده و  اقدامات الزم را 

 "داغ شدن موتور "انجام دهید. ) رجوع شود به 

 ( 4-8در صفحه ی 

 

 توجه

 هنگامی که   دمای  خنک کننده حداکثرچراغ هشدار

خودرو در حال حرکت با سرعت زیاد یا در جاده سر 

باالیی است ممکن است روشن شود. این نورافشانی نشان 

وجود مشکل نمی باشد. در صورت ادامه دادن به رانندگی  

 چراغ خاموش خواهد شد. 

 

چراغ هشدار درب نیمه باز ) خودروی مجهز به نمایشگر 

 ( 2نوع –چندگانه 

این چراغ هنگامی که درب یا درب  

صندوق عقب بازبوده یا کامال بسته نشده است روشن خواهد 

 شد.

کیلومتر در ساعت برسد و یکی از  8اگر سرعت خودرو به 

دربها یا درب صندوق عقب  باز یا نیمه بسته باشد، صدای بوق 

 بار بعنوان هشدار شنیده می شود. 4

 
 احتیاط

   قبل از حرکت دادن خودرو از خاموش بودن

 چراغ هشدار اطمینان حاصل کنید.
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هشدار سطح روغن موتور ) خودروهای مجهز به 

 ( 2نوع  –نمایشگر چندگانه 

این چراغ هنگامی که سوییچ استارت یا  

است ، اگر احتمال باال رفتن  ONوضعیت عملکرد در حالت 

 بیش از حد سطح روغن وجود داشته باشد روشن خواهد شد.

 
 احتیاط

  ،اگر چراغ هشدار در حین رانندگی چشمک زد

خودرو را در مکانی ایمن متوقف کرده و سطح 

 روغن موتور را بازبینی کنید. 

 . 5-10در صفحه ی  "سطح روغن "رجوع شود به 

 

 توجه

   بالفاصله  خودرو را توسط عاملیت مجاز میتسوبیشی

 موتورز بازبینی نمایید.

  اگر چراغ هشدار روشن ماند ) چشمک نزد( رجوع شود

 23-6( در صفحه ی DPFفیلتر ذرات دیزل)  "به 

صفحه نمایش ) خودروهای مجهز به نمایشگر 

 ( 1نوع  -چندگانه
 نشانگر فیلتر سوخت*

 سوختنمایشگر نشانگر فیلتر 

 

و یا وضعیت عملکرد  "ON"هنگامی که کلید استارت بر روی 

قرار دارد ، اگر بیشتر از حد مشخص آب در   ONدر حالت 

فیلتر سوخت تجمع یابد  نشانگر هشدار در صفحه نمایشگر 

 چندگانه نمایش داده می شود.

 
 احتیاط

اگر نمایشگر هشدار نشان داده شود، پیشنهاد می شود  

شود. زمان طوالنی رانندگی با وجود نمایشگر بازدید 

 هشدار می تواند به موتور آسیب برساند.
 

 

 توجه

  محو نشد  "آب درون جداکننده را خارج کنید "اگر پیغام

و یا پی در پی بعد از خارج کردن آب ظاهر شد، پیشنهاد 

می شود با نمایندگی مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت 

 نمایید.

 

 هشدار ترمزنمایشگر 

 

این هشدار اگر با ترمز دستی کشیده شده رانندگی کنید 

نمایش داده می شود. چراغ هشدار تنها در صفحه ابزار 

هنگامی که ترمز دستی کشیده شده است نمایش داده می 

 شود.

 
 احتیاط

  گر خودرو در حالی که ترمز دستی آزاد نشده است

ناکارآمد انجام رانده شود، ترمز داغ می کند، و ترمزی 

 شده و ترمز خراب می شود.

اگر این هشدار نشان داده شد، ترمز دستی را آزاد 

 کنید.
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است یا وضعیت  "ON"هنگامی که کلید استارت بر روی 

 "پایین"باشد. اگر سیال ترمز   ONعملکرد در حالت 

 باشد این هشدار نمایش داده می شود. 

 روشن می شود.چراغ هشدار در صفحه ابزار نیز 

 
 احتیاط

  ،اگر هشدار روشن ماند و پس از رانندگی محو نشد .

خطر ناکارآمدی ترمز وجود دارد. در این صورت به 

سرعت خودروی خود را در مکانی امن پارک کنید و 

 آنرا چک کنید.

  اگر نمایشگر هشدار نمایش داده شد و چراغ هشدار

بطور همزمان روشن باشند،  ABSترمز ، و چراغ هشدار 

کاربری توزیع نیروی ترمز به خوبی عمل نخواهد کرد. 

و خودرو در هنگام ترمز گیری ناگهانی ناپایدار خواهد 

شد. از ترمز گیری ناگهانی و سرعت باالی رانندگی 

بپرهیزید، خودرو را در مکانی ایمن نگاه دارید، و 

 پیشنهاد می شود آنرا چک کنید.

 رمز به خوبی عمل نمی کند باید خودرو را هنگامی که ت

 به صورت زیر متوقف نمایید.

o  پدال ترمز را محکم تر از حالت عادی

فشار دهید. حتی اگر پدال تا آخرین 

حد کورس خود فشرده شد، آنرا محکم 

 نگاه دارید.

o  اگر ترمزها خراب شد از ترمز موتور

برای کاهش سرعت خود استفاده کنید 

 تی را بکشید. و به دقت ترمز دس

پدال ترمز را فشار دهید تا به 

 خودروهای پشتی اعالم خطر کنید.

 

 نمایشگر هشدار شارژ

 

اگر مشکلی در سیستم شارژ وجود داشته باشد، نمایشگر 

هشدار در صفحه اعالن نمایشگر چند اعالنی نمایش داده می 

شود. همچنین یک چراغ هشدار در صفحه ابزار روشن می 

 شود.

 
 احتیاط

   اگر هشدار در هنگامی که موتور روشن است نمایش

داده شد، بالفاصله خودرو را در محلی امن پارک نمایید 

 و پیشنهاد می شود که خودرو را بازدید نمایید.

 

 نمایشگر هشدار فشار روغن

 

اگر فشار روغن موتور ، در حالی که موتور روشن است پایین 

برود، نمایشگر هشدار بر روی صفحه اعالن نمایشگر چند 

 اعالنی نمایش داده می شود. 

 
 احتیاط

  اگر هنگامی که سطح روغن موتور پایین است، یا سطح

روغن عادی است ولی نمایشگر هشدار نشان داده شود، 

ممکن است موتور سوخته و یا  با خودرو رانندگی شود،

 آسیب ببیند.

  اگر هنگامی که موتور روشن است، هشدار نمایش داده

شود، بالفاصله خودرو را در محلی امن پارک نموده و 

 سطح روغن موتور را چک کنید.

  اگر هنگامی که سطح روغن موتور عادی است، هشدار

 نمایش داده شود خودرو را بازدید نمایید.
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 نمایشگر هشدار سطح روغن موتور

 

یا وضعیت عملکرد  بر روی موقعیت   هنگامی که کلید استارت

" ON"  قرار دارد، اگر تشخیص داده شود که سطح روغن

موتور بیش از حد باال رفته باشد، نمایشگر هشدار در صفحه 

 اعالن در نمایشگر چند اعالنی نشان داده خواهد شد.

 
 احتیاط

  رانندگی، هشدار نمایش داده شود خودرو اگر در حال

را در مکانی امن متوقف کرده و موتور را خاموش کنید 

 ، سپس اقدام به بازدید سطح روغن موتور نمایید.

 5-10در صفحه  "روغن موتور "رجوع شود به 

 

 

 

 توجه

  بالفاصله خودرویتان را توسط نمایندگی مجاز

 میتسوبیشی موتورز بازدید نمایید.

 مجموعه چراغ جلو و سوییچ دیپر کلید ترکیبی
 چراغ های بزرگ جلو

 توجه

  چراغ ها را برای مدت زمان طوالنی هنگامی که موتور

خاموش است روشن نگذارید. زیرا تخلیه باطری رخ 

 خواهد داد.

  هنگام باران، یا هنگامی که خودرو شسته شد، داخل لنز

نشانه ی خرابی ها ممکن است بخار بگیرد، اما این مساله 

 نیست.

هنگامی که چراغ روشن می شود، گرما باعث از بین رفتن 

بخار می شود. با اینحال اگر درون چراغ آب جمع شود 

 پیشنهاد می شود آنرا بازبینی نمایید.

 

  1نوع 

 دسته را بچرخانید تا چراغها روشن شوند

 

 کلیه چراغ ها خاموش 

 
، پالک و پنل  دنبالهچراغهای، موقعیت، 

 ابزار و نور پایین  روشن هستند.

چراغهای بزرگ جلو و دیگر چراغها  

 روشن هستند

  2نوع 

 دسته ی اهرم را بپیچانید تا چراغ ها روشن شوند.

 

  



 

54 

 

 کلیه چراغ ها خاموش 

 
یا وضعیت   در حالی که کلید استارت 

است،  "ON"عملکرد در موقعیت 

چراغهای  بزرگ جلو، موقعیت، دنباله ، 

پالک و پنل ابزار بطور خودکار بر اساس 

سطح روشنایی محیط بیرون روشن می 

شوند. کلیه چراغ ها هنگامی که کلید 

استارت یا وضعیت عملکرد  در موقعیت 

" OFF" .قرار بگیرد، خاموش می شوند 

 
چراغهای، موقعیت، دنباله ، پالک و پنل 

 ار روشن هستند.ابز

چراغهای بزرگ جلو و دیگر چراغها  

 روشن هستند

 

 توجه

 ( برای خودروهای مجهز به سنسور نور خودکارA ، )

حساسیت کنترل خاموش/روشن خودکار  میتواند تنظیم 

شود. برای اطالعات بیشتر با عاملیت مجاز میتسوبیشی 

 موتورز تماس بگیرید.

در خودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه ی 

( کاربری صفحه می تواند MMCSمیتسوبیشی موتورز ) 

 برای تنظیمات استفاد ه شود.

برای جزئیات بیشتر  به  دستورالعمل جداگانه ی مالک  

 رجوع شود.

 توجه

   هنگامی که چراغ های بزرگ جلو توسط کنترل

یا  د استارتروشن/خاموش خودکار در حالی که کلی

است خاموش هستند،  "ON"بر روی  وضعیت عملکرد

چراغ مه شکن جلو ) در صورت وجود( و چراغ مه شکن 

عقب نیز خاموش می شوند. هنگامی که چراغ های بزرگ 

جلو متعاقبا توسط کنترل روشن خاموش خودکار روشن 

می شوند، مه شکن های جلو نیز روشن می شوند ولی مه 

باقی می ماند. اگر می خواهید چراغ شکن عقب خاموش 

مه شکن عقب را روشن نمایید ، از سوویچ مربوطه 

 استفاده کنید.

 بر روی سنسور نور خودکار (A)  چیزی نچسبانید و آنرا

 توسط محلول شیشه شوی نشویید.

 

 توجه

  اگر چراغ ها در حالی که کلید در موقعیت"AUTO" 

بصورت دستی   است ، روشن و خاموش نشوند ، کلید را

 فشار دهید و خودرو را مورد بازدید قرار دهید.

 

چراغها ) چراغهای بزرگ جلو، چراغ مه شکن و ...( 

 کاربری قطع خودکار

  اگر اعمال زیر انجام شود در حالی که کلید چراغ در

است، در صورت باز بودن درب سمت  وضعیت  

 راننده چراغ ها بطور خودکار خاموش خواهند شد.::

 }بجز خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوییچ{

رفته یا  "LOCK"یا  "ACC"سوییچ استارت به موقعیت 

 سوییچ از شکاف خود در استارت خارج شده است.

}برای خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون 

 سوییچ{

 قرار دارد. ACC یا  OFFوضعیت عملکرد در حالت 
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 توجه

   چراغ قطع خودکار هنگامی که کلید چراغ در موقعیت

 است عمل نخواهد کرد. 

 .عملکرد قطع خودکار می تواند غیر فعال شود 

برای اطالعات بیشتر پیشنهاد می شود با عاملیت 

 میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.

برای خودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه ی 

ش می تواند برای میتسوبیشی ، عملکرد صفحه نمای

اعمال تنظیمات مورد استفاده قرار گیرد. برای جزئیات به 

 دستورالعمل مجزای مالک مراجعه نمایید.

 هنگامی که می خواهید چراغها را روشن نگاه دارید:

قرار  "OFF"در شرایط زیر، کلید چراغ را روی  .1

 دهید.

}به جز خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون 

 سوییچ{

  ”ACC“و یا   ”LOCK“استارت در حالت  سوییچ

 قرار دارد.

}برای خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون 

 سوییچ{

 است.  ACC یا   OFFوضعیت عملکرد در حالت 

چراغ ها را با قرار دادن کلید در وضعیت های   .2

دوباره روشن کنید  سپس  یا  

 چراغ ها روشن خواهند ماند.

 صدای مانیتور چراغ

صورت انجام اعمال زیر، یک صدای بوق شنید ه می شود تا در 

 خاموش شدن چراغ را اطالع دهد.

 }به جز خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوییچ{

کلید در وضعیت   باز باشد در حالی که اگر درب خودرو 

“LOCK”    و یا“ACC”  کلید از شکاف استارت  است یا

 ه است.خارج شده است و چراغ روشن ماند

 }برای خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوییچ{

که وضعیت عملکرد در  باز باشد  در حالی اگر درب راننده 

 . است مانده و چراغها روشن است  OFFیا  ACCحالت 

در هر دو مورد اگر کاربری قطع خودکار فعال شود، صدای بوق 

درب بسته بطور خودکار متوقف شده، کلید چراغ خاموش و یا 

 میشود.

 چراغ حرکت در روز

چراغ های حرکت در روز هنگامی که موتور روشن بوده و کلید 

و چراغهای دنباله خاموش   AUTO یا   OFFچراغ در حالت  

 هستند، روشن می شود.

 دیپر ) تغییر نور به باال /پایین(

قرار دارد،   هنگامی که سوویچ چراغ در موقعیت 

جهت نور از باال به پایین ) یا پایین به باال( هر بار که 

( تغییر میکند.. هنگامی 1دسته کامل کشیده می شود )

باال روشن است، چراغ نشانگر نور باال در -که جهت نور

 صفحه ابزار روشن می شود.
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 فالش چراغ جلو ) عالمت دادن(

( ،  نور باال 2)  اگر دسته ی سوویچ چراغ کم کشیده شود

بصورت عالمت دادن فالش می زند، و در صورتی که رها 

 شود خاموش می شود.

هنگامی که نور باال روشن است چراغ نشانگر نور باال در 

 صفحه ابزار روشن می شود.

 توجه

  چراغ نورباال می تواند در حالتی که سوویچ چراغ خاموش

 است نیز فالش بزند.

  اگر چراغ ها را با تنظیم  چراغهای جلو به نورباال خاموش

کنید، چراغ های جلو هنگامی که سوویچ چراغ به 

می رود بطور خودکار به تنظیمات   موقعیت 

 نورپایین خود باز می گردند.

 چراغ خوش آمد گویی 

ثانیه بعد از  30این کاربرد چراغ های موقعیت و دنباله را برای 

قفل بازکن روی فرستنده کنترل از راه دور اینکه سوویچ 

فشرده شود هنگامی که سوویچ چراغ های ترکیبی جلو و دیپر 

قرار داشته باشد ) برای  "AUTO"یا  "OFF"در موقعیت 

خودروهای مجهز به کنترل چراغ خودکار(.روشن نگاه می 

دارد. در خودروهای مجهز به کنترل چراغ خودکار، ) بجز 

(  کاربرد چراغ خوش آمد گویی LDWه خودروهای مجهز ب

 تنها وقتی که بیرون از خودرو تاریک است عمل می کند.

 توجه

  ،هنگامی که کاربرد چراغ خوش آمد گویی عمل می کند

 یکی از اعمال زیر را برای لغو کردن کاربرد انجام دهید

o ( سوویچ قفلB را بر روی فرستنده ی )

 کنترل از راه دور بفشارید.

o  سوویچ ترکیبی چراغهای  جلو و دیپر را

 تغییر دهید. یا  به موقعیت 

o  قرار  "روشن "کلید استارت را بر روی

 دهید.

 :ویرایش کاربری ها به شکل زیر ممکن است 

برای اطالعات بیشتر پیشنهاد می شود که با نمایندگی 

 مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.

o بجز خودروهای روسیه قزاقستان و 

اوکراین ، کاربری چراغ خوش آمد گویی 

 غیر فعال می شود.

o  برای خودروهای روسیه قزاقستان و

اوکراین ، کاربرد چراغ خوش آمد گویی 

 فعال می شود.

o  چراغهای جلو می توانند طوری تنظیم

 شوند که  بر روی نور پایین روشن شوند.

  

 توجه

گی برای اطالعات بیشتر پیشنهاد می شود که با نمایند

 مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.

در خودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه ی 

( کاربری صفحه می تواند MMCSمیتسوبیشی موتورز ) 

برای تنظیمات استفاد ه شود. برای جزئیات بیشتر  به  

 دستورالعمل جداگانه ی مالک  رجوع شود.

 چراغ بازگشت به خانه

ثانیه پس  30جلو را در نور پایین برای این کاربری، چراغ های 

قرار می گیرد  "LOCK"از اینکه کلید استارت به موقعیت 

 روشن نگاه می دارد.

سوویچ ترکیبی چراغهای جلو و دیپر را در موقعیت  .1

"OFF"  یا"AUTO"  قرار دهید ) برای خودروهای

 مجهز به کنترل چراغ خودکار( 

یا وضعیت   "OFF"کلید استارت را در موقعیت  .2

قرار دهید. همچنین اگر  OFFعملکرد را در حالت 

برای روشن کردن موتور از کلید استفاده شد، کلید 

 را از سوویچ استارت خارج کنید.
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ثانیه پس از قرار دادن کلید استارت بر  60در طی  .3

دسته   OFFو وضعیت عملکرد روی  "OFF"روی 

 ی چراغ راهنما را به سمت خود بکشید.

 

ثانیه روشن  30چراغ های جلو در نور پایین برای  .4

می مانند. پس از خاموش شدن چراغ های جلو، می 

ثانیه  30توانند دوباره در تنظیم نور پایین بمدت 

روشن بمانند.به این صورت که دسته چراغ راهنما را 

ثانیه پس از قرار دادن کلید  60در طی مدت 

کرد در و وضعیت عمل "OFF"استارت در موقعیت 

 ، به سمت خودتان بکشید  OFFحالت 

ثانیه  60. برای روشن کردن دوباره چراغ های جلو  

بعد از چرخاندن کلید استارت بر روی موقعیت 

"OFF"   و وضعیت عملکرد در حالتOFF  مراحل ،

 تکرار کنید. 1عملیات را از مرحله 

 

 توجه

  ،یکی هنگامی که کاربرد چراغ برگشت به خانه فعال است

 از عملیات زیر را برای لغو آن انجام دهید.

o  دسته ی چراغ راهنما را به سمت خود

 بکشید.

o  سوویچ ترکیبی چراغهای  جلو و دیپر را

 تغییر دهید. یا  به موقعیت 

o  یا وضعیت عملکرد را در   کلید استارت

 قرار دهید. "ON"موقعیت 

 .امکان ویرایش کاربری ها به شکل زیر وجود دارد 

o  زمانی که چراغهای جلو روشن می مانند می

 تواند تغییر کند

o  کاربری چراغ بازگشت به خانه می تواند غیر

 فعال شود

 
برای اطالعات بیشتربه شما پیشنهاد می شود که با  

 نمایندگی مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت کنید.

اط چندگانه ی در خودروهای مجهز به سیستم ارتب

( کاربری صفحه می تواند MMCSمیتسوبیشی موتورز )

برای تنظیمات استفاد ه شود. برای جزئیات بیشتر  به  

 دستورالعمل جداگانه ی مالک  رجوع شود.

 

 

 تنظیم سطح چراغ های بزرگ جلو
به جز  (سوویچ تنظیم سطح چراغهای بزرگ جلو* 

 (زنونخودروهای با چراغ های 

موجود در زاویه ی نور چراغهای بزرگ جلو بر حسب بار 

 خودرو تغییر می کند.

سوویچ تنظیم سطح چراغ های بزرگ جلو  می توانند برای 

تنظیم مسافت نورافشانی چراغهای بزرگ جلو مورد استفاده 

قرار بگیرند ) هنگامی که در نور پایین است( در این صورت 

 نور چراغ ها  برای رانندگان روبرو مزاحمت ایجاد نخواهد کرد.

 ق با جدول زیر تنظیم نمایید.سوویچ را مطاب
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 احتیاط

  همواره قبل از رانندگی تنظیمات را انجام

دهید. در حین رانندگی اقدام به تنظیم نکنید، 

 چرا که منجر به  وقوع سانحه خواهد شد.

 

 نفر -2صندلی 

 موقعیت کلید شرایط خودرو

  

 

 تنها راننده – 0موقعیت کلید 

  فضای اثاثیهراننده+  -4موقعیت کلید 

 نفر -5-صندلی 

 موقعیت کلید شرایط خودرو

  

 موقعیت کلید شرایط خودرو

  

 

 نفر سرنشین جلو 1تنها راننده/ راننده +  -0موقعیت کلید 

 سرنشین )شامل راننده( 5 – 1موقعیت کلید 

 اثاثیهفضای سرنشین ) شامل راننده( +  5 – 2موقعیت کلید 

 {4B11مجهز به موتور   4WD}خودروی 

 فضای اثاثیهسرنشین ) شامل راننده( +  5 – 3موقعیت کلید 

 (  4B11 با موتور   4WD } بجز خودروهای مجهز به 

  اثاثیه فضایراننده +  – 4موقعیت کلید 

 نفر -7صندلی 

 موقعیت کلید شرایط خودرو
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 موقعیت کلید شرایط خودرو

 

 

 

 

 سرنشین جلو 1تنها راننده/ راننده +  – 0موقعیت کلید 

سرنشین در  2سرنشین جلو+  1راننده + – 1موقعیت کلید 

 ردیف سوم

 سرنشین ) شامل راننده( 7—2موقعیت کلید 

 سرنشین ) شامل راننده(+ اثاثیه کامل 7—3موقعیت کلید 

 راننده+ اثاثیه کامل—4موقعیت کلید 

تنظیم خودکار سطح چراغ های بزرگ جلو ) خودروهای 

 مجهز به چراغ های بزرگ پرنور جلو(

این مکانیزم بطور خودکار جهت چراغ های جلو ) موقعیت نور( 

را بسته به تغییرات در شرایط خودرو، از جمله تعداد 

سرنشینان و وزن اثاثیه تنظیم می کند. هنگامی که چراغ های 

د، در حالی که کلید استارت بر روی بزرگ جلو روشن هستن

است ، موقعیت نور چراغ های جلو بطور  "ON"موقعیت 

  خودکار در حین توقف خودرو تنظیم می شود.

 راهنما دسته ی چراغ

 
 چراغ راهنما .1

(  استفاده 1هنگام گردش های عادی، از موقعیت )

کنید. دسته پس از اتمام گردش ،دوباره به وضعیت 

 گردد.قبلی باز می 

 راهنمای تغییر الین حرکت .2

هنگامی که برای تغییر  الین حرکت دسته را به 

( کمی حرکت می دهید، چراغ های راهنما 2حالت )

و چراغ نشانگر در صفحه ابزار تا هنگامی که دسته 

 فعال است فالش می زند.

( کمی 2همچنین هنگامی که دسته را به حالت )

غ های راهنما حرکت می دهید و رها می کنید، چرا

 بار فالش می زنند. 3و چراغ نشانگر در صفحه ابزار 

 توجه

  اگر چراغ بطور غیر عادی سریع فالش زد ، ممکن

است حباب در چراغ راهنما سوخته باشد. پیشنهاد 

 می شود که خودرو را معاینه نمایید.

  .امکان فعال سازی کاربری های زیر وجود دارد

می شود به  برای اطالعات بیشتر پیشنهاد

 نمایندگی مجاز میتسوبیشی موتورز رجوع شود.

o  فالش زدن چراغهای راهنما هنگامی که

دسته در حالتی که کلید استارت در 

 است عمل میکند. " ACC"موقعیت 

o  بار فالش زدن برای  3غیر فعال سازی

 چراغ های راهنما در تغییر الین حرکت

o  می توانید زمان مورد نیاز برای عملکرد

بار فالش زدن  3ه را برای کاربرد دست

 تنظیم نمایید.

برای اطالعات بیشتر با نمایندگی مجاز 

 میتسوبیشی موتورز مشورت نمایید.

درخودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه ی  

( کاربری صفحه MMCSمیتسوبیشی موتورز ) 

 می تواند برای تنظیمات استفاد ه شود.

رالعمل جداگانه ی برای جزئیات بیشتر  به  دستو

 مالک  رجوع شود.
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 توجه

 .امکان تغییر صدای بوق اعالن چراغ راهنما وجود دارد 

 {1نوع  }برای خودروهای مجهز به نمایشگر چندگانه

در صفحه ی  " تغییر صدای چراغ راهنما "رجوع شود به 

5-19  

 {2نوع –}خودروی مجهز به نمایشگر چندگانه 

پیشنهاد میشود با عاملیت برای اطالعات بیشتر 

 میتسوبیشی موتورز مشورت نمایید.

 

 

 سوویچ فالشر هشدار خطر
از سوویچ فالشرهشدار خطر هنگامی که خودرو در جاده برای 

 موارد اضطراری پارک شده است استفاده کنید.

فالشر هشدار خطر می تواند بدون توجه به موقعیت کلید 

 فعال باشد.استارت و وضعیت عملکرد همواره 

کلید را فشار دهید تا فالشر هشدار خطر روشن شود، تمام 

چراغ های راهنما بطور مداوم فالش می زنند. برای خاموش 

 کردن آنها دوباره کلید را فشار دهید.

 

 توجه

برای خودروهای مجهز به سیستم سیگنال توقف 

اضطراری، هنگامی که چراغهای هشدار خطر بر اثر اعمال 

لید فعال می شوند، سیستم سیگنال توقف دستی ک

 اضطراری عمل نخواهد کرد.

در  "سیستم سیگنال توقف اضطراری "رجوع شود به 

 57-6صفحه ی 

 

 *  ECOکلید وضعیت 
یک سیستم پشتیبانی از رانندگی بهینه است   ECOوضعیت  

) تنها  4WDکه کنترل موتور، سیستم تهویه مطبوع، سیستم 

) در صورت وجود( را به   S-AWC( و  4WDخودروهای 

 دست می گیرد تا مصرف سوخت را بهینه نماید.

 "کنترل شده ی الکترونیک 4WDسیستم  "رجوع شود به 

تهویه ی مطبوع کنترل اتوماتیک آب  سیستم "رجوع شود به 

 4-7در صفحه ی  "و هوا 

هنگامی که  ECOبا فشردن کلید وضعیت   ECOوضعیت 

است عمل   ONوضعیت عملکرد و سوییچ استارت در حالت 

را غیر   ECO می کند. کلید را دوباره فشار دهید و وضعیت 

 فعال نمایید.

 درحال کار است، نشانگر وضعیت  ECOهنگامی که وضعیت 

ECO  .روشن خواهد شد 

 

 

  



 

61 

 

 توجه

  حتی اگر وضعیتECO  در حال عملکرد باشد می توانید

 عملکرد عادی سیستم نهویه مطبوع را انتخاب نمایید.

پیشنهاد می شود با عاملیت مجاز  برای اطالعات بیشتر

 میتسوبیشی موتورز مشورت نمایید.

در خودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه ی 

( کاربری صفحه می تواند MMCSمیتسوبیشی موتورز )

تنظیمات استفاد ه شود. برای جزئیات بیشتر   برای اعمال

 به  دستورالعمل جداگانه ی مالک  رجوع شود.

 

 کلید چراغ مه شکن
 کلید چراغ مه شکن جلو*

چراغ های مه شکن جلو می توانند هنگامی که چراغ های جلو 

یا چراغهای دنباله روشن هستند عمل کنند. پیچ روی دسته را 

تا چراغهای مه شکن روشن بچرخانید  "روشن "در جهت 

شوند. چراغ نشانگر در صفحه ابزار روشن خواهد شد. پیچ را 

بچرخانید تا چراغ های مه شکن جلو  "خاموش "در جهت 

خاموش شوند. هنگامی که پیچ را رها کنید به وضعیت اولیه 

خود باز می گردد.

  

 توجه

  چراغهای مه شکن جلو بطور خودکار هنگامی که

گ و دنباله خاموش شوند، خاموش خواهند چراغهای بزر

شد. برای روشن کردن دوباره ی چراغ های مه شکن 

جلو، پس از روشن کردن چراغ های بزرگ و دنباله ،پیچ 

 قرار دهید .     "روشن"را به وضعیت 

  ،از چراغهای مه شکن بجز در شرایط مه استفاده نکنید

دید در غیر اینصورت تابش زیاد چراغ باعث کور شدن 

 رانندگان خودروهای مقابل خواهد شد.

 

 سوویچ چراغ مه شکن عقب

چراغ مه شکن عقب هنگامی که چراغهای بزرگ جلو  یا مه 

شکن های جلو )درصورت وجود( روشن باشند می توانند فعال 

 شوند.

چراغ نشانگر  در صفحه ابزار هنگامی که چراغ مه شکن عقب 

 فعال باشد روشن می شود.

 فاقد چراغ مه شکن جلو{}خودروهای 

قرار دهید تا  "روشن "پیچ روی دسته را یکبار در وضعیت

چراغهای مه شکن عقب روشن شوند. برای خاموش کردن  

قرار  "خاموش "چراغ مه شکن عقب، پیچ را یکبار در وضعیت 

دهید. پس از رها کردن آن،پیچ بطور خودکار به وضعیت اولیه 

 خود باز می گردد.

 ا چراغ مه شکن جلو{}خودروهای ب

قرار دهید تا  "روشن"پیچ دسته راهنما را یکبار در حالت 

چراغهای مه شکن جلو روشن شوند. یکبار دیگر آنرا به حالت 

بچرخانید  تا چراغ مه شکن عقب روشن شود. برای  "روشن"

 "خاموش کردن چراغ مه شکن عقب، پیچ را به حالت 

 "خاموش "ت بچرخانید. یکبار دیگر به حال "خاموش

بچرخانید تا چراغ های مه شکن جلو خاموش شوند. پیچ  بطور 

 خودکار پس از رها شدن به وضعیت اولیه خود باز می گردد.
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 توجه

  چراغ مه شکن عقب بطور خودکار هنگامی خاموش می

شوند که چراغ های بزرگ یا مه شکن جلو ) در صورت 

 وجود( نیز خاموش شوند .

  روشن کردن مه شکن های عقب، پیچ دسته برای دوباره

 "روشن"را پس از روشن کردن چراغهای بزرگ ،به حالت 

 بچرخانید . ) خودروهای فاقد چراغهای مه شکن جلو(

  برای دوباره روشن کردن مه شکن عقب، پیچ را پس از

 "روشن کردن چراغ های بزرگ، دوبار در وضعیت 

 ه شکن عقب(قرار دهید. ) خودروهای با چراغ م "روشن

 
 

 

 سوویچ برف پاک کن و آب پاش

 
 احتیاط

  اگر در هوای سرد از آب پاش استفاده شود، ممکن

است مایع آب پاش بر روی شیشه یخ بزند، که موجب 

مختل شدن دید می شود. شیشه را قبل از استفاده از 

آب پاش با یخ آب کن جلو و بخارزدای عقب گرم 

 نمایید.

 

 جلوبرف پاک کن شیشه 

 توجه

  برای اطمینان از دید صاف عقب ، برف پاک کن شیشه

عقب در صورت قرار گرفتن اهرم  تعویض دنده یا اهرم 

و در حالی که برف پاک   "R"انتخاب بر روی موقعیت 

کن های جلو در حین عملکرد باشند بطور خودکار 

چندین عملکرد پیوسته روی شیشه ی عقب انجام می 

 دهند.

شیشه شو و برف پاک کن شیشه ی  "رجوع شود به 

 66-5در صفحه ی  "عقب

 

 بجز برای خودروهای مجهز به سنسور باران

آبپاش و برف پاک کن شیشه جلو می توانند هنگامی که 

 "ACC "یا  "ON"یا وضعیت عملکرد در وضعیت   سوییچ

 است استفاده شوند. 

آزاد اگر تیغه ها روی شیشه یخ بزنند ، قبل از آب شدن یخ و 

شدن برف پاک کن ، آنها را فعال نکنید، در غیر اینصورت 

 موتور برف پاک کن آسیب می بیند.

 

 

 

MIST   عملکرد مرطوب کردن،  برف پاک کن ها یکبار

 عمل می کنند

OFF   خاموش 

INT  )مقطع ) وابسته به سرعت 

LO   آرام 

HI   سریع 

 برای تنظیم فواصل حالت مقطع

)عملکرد مقطع حساس  "INT"در وضعیت در حالی که اهرم  

به سرعت( قرار دارد، فواصل حالت مقطع می تواند توسط 

 (A) چرخاندن پیچ تنظیم شود. 
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 سریع .1

 آهسته .2

 توجه

  کاربرد عملکرد حساس به سرعت برف پاک کن شیشه

 جلو می تواند غیر فعال شود.

برای اطالعات بیشتر پیشنهاد می شود با نمایندگی مجاز 

 میتسوبیشی موتورز مشورت شود.

در خودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه ی 

( کاربری صفحه می تواند MMCSمیتسوبیشی موتورز )

برای اعمال تنظیمات استفاد ه شود. برای جزئیات بیشتر  

 به  دستورالعمل جداگانه ی مالک  رجوع شود.

 

 کاربرد رطوبت بر

می که کلید استارت در کاربرد رطوبت بر می تواند هنگا

 است مورد استفاده قرار بگیرد. " ACC "یا  "روشن"موقعیت 

برف پاک کن ها هنگامی عمل میکند که دسته ی برف پاک 

باال رفته و رها شود. این کاربرد  "رطوبت بر"کن به  موقعیت 

هنگامی که بطور نم نم باران میبارد قابل استفاده است. برف 

باشند  "رطوبت بر"که دسته در موقعیت پاک کن ها تا زمانی 

 ، کار میکند.

 
 خودرو با حسگر باران

برف پاک کن های شیشه جلو اگر کلید استارت در موقعیت 

باشد فعاش می شوند. اگر تیغه ها یخ  "ACC "یا  "روشن"

شیشه جلو یخ بزنند، تا زمانی که یخ آب نشده باشد، برف پاک 

کن را فعال نکنید چراکه موجب آسیب رسیدن به موتور برف 

 پا ک کن می شود.

 
MIST  -  رطوبت برعملکرد 

 برف پاک کن یکبار کار میکند             

OFF- خاموش 

INT-  ( حالت متناوب)حساس به سرعت 

LO- آهسته 

HI- سریع 

 حسگر باران * 

تنها هنگامی میتواند استفاده شود که کلید استارت در 

باشد،  "خودکار "باشد. اگر دسته در حالت  "روشن"موقعیت 

( باران ) یا برف، دیگر رطوبت ها، گردو خاک Aحسگر باران )

را  و غیره( را شناسایی کرده و بطور خودکار برف پاک کن ها

 فعال میکند.

قرار دهید اگر برف پاک کن ها  "خاموش "اهرم را در موقعیت 

 کثیف بوده و یا هوا خشک است.
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عملکرد برف پاک کن تحت این شرایط می تواند شیشه جلو را 

 خط بیاندازد.

 

 
 احتیاط

 در  یا وضعیت عملکرد در حالی که کلید استارت

 "است و دسته در موقعیت  " ON"موقعیت 

AUTO"  قرار دارد، برف پاک کن ها بطور خودکار

 در شرایط گفته شده در زیر عمل میکنند.

  اگر دستانتان گیر کرد، ممکن است جراحت وارد

شود و یا برف پاک کن خراب شود. برای غیر 

یا   فعالسازی حسگر باران باید کلید استارت

رار داده و یا ق "OFF"را روی  وضعیت عملکرد 

 قرار دهید. "OFF"دسته را در موقعیت 

o  هنگام تمیز کردن سطح خارجی

قسمت فوقانی شیشه جلو، اگر 

 حسگر باران را لمس کنید.

o  هنگام تمیز کردن سطح خارجی

قسمت فوقانی شیشه جلو، اگر 

 حسگر باران را با  پارچه پاک کنید.

o هنگام استفاده از کارواش اتوماتیک 

o کی به شیشه جلو ضربه ای فیزی

 وارد شود

o  ضربه ای فیزیکی به حسگر باران

 وارد شود.

 

 

 توجه

  برا محافظت از اجزای الستیکی برف پاک کن، عملیات

گفته شده ی  برف پاک کن هنگامی که خودرو ثابت 

درجه یا پایین تر است انجام نمی  0بوده و دمای محیط 

 شود.  

  دیگر به شیشه حسگر را با چسباندن برچسب یا وسیله

جلو نپوشانید. همچنین از پوشش ضد آب برای شیشه  

جلو استفاده نکنید. حسگر باران ممکن است باران را 

 حس نکرده و برف پاک کن با مشکل مواجه شود.

  در موارد زیر، حسگر باران ممکن است خراب شود. برای

اطالعات بیشتر پیشنهاد می شود با نمایندگی مجاز 

 ورز تماس بگیرید.میتسوبیشی موت

o  هنگامی که برف پاک کن ها در فواصل

زمانی ثابت کار می کنند بدون توجه به 

 تغییر در مقدار باران

o  هنگامی که برف پاک کن ها حتی در

 صورت بارش باران عمل نمیکنند.

  برف پاک کن ها ممکن است هنگامی که حشرات یا

 اشیای خارجی به حسگر باران شیشه جلو  بچسبند و یا

شیشه جلو یخ زده باشد بطور خودکار عمل کنند. اگر 

برف پاک کن قادر به جداکردن اشیای چسبیده به شیشه 

جلو نباشد ممکن است برف پاک کن ها متوقف شوند. 

و  "LO"برای دوباره کار کردن آنها، دسته را در وضعیت 

 قرار دهید. "HI"یا 

سط همچنین برف پاک کن ها می توانند بطور خودکار تو

نور مستقیم آفتاب و یا موج الکترومغناطیسی فعال شوند. 

 "برای توقف برف پاک کن، دسته  را در موقعیت 

 قرار دهید. "خاموش

  ،هنگام تعویض یا تقویت شیشه ی جلو در اطراف حسگر

 با نمایندگی مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

 

 تنظیم حساسیت حسگر باران

در هنگامی که دسته سته ی راهنما ( دBبا چرخاندن پیچ )

، تنظیم حساسیت حسگر باران است  "AUTO"موقعیت 

 انجام می شود.
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 حساسیت باال به باران  "+"

 حساسیت پایین به باران   "-"

 توجه

 :امکان فعال سازی کاربرد های زیر وجود دارد 

o  )عملکرد خودکار )حساس به قطره باران

)حساسیت به می تواند به عملکرد متناوب 

 سرعت خودرو( تغییر کند.

o  )عملکرد خودکار )حساس به قطره باران

می تواند به عملکرد متناوب )بجز 

 حساسیت به سرعت خودرو( تغییر کند.

برای اطالعات بیشتر لطفا با نمایندگی مجاز میتسوبیشی 

 موتورز تماس بگیرید

در خودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه ی 

( کاربری صفحه می تواند برای MMCSموتورز )میتسوبیشی 

تنظیمات استفاد ه شود. برای جزئیات بیشتر  به  دستورالعمل 

 جداگانه ی مالک  رجوع شود.

 

 رطوبت برکاربرد 

دسته  را در جهت فلش حرکت داده و رها کنید، تا برف پاک 

 کن یکبار کار کند.

 کنید.از این کاربرد برای مواقع باران نم نم استفاده 

قرار بگیرد و  "رطوبت "برف پاک کن ها اگر دسته به حالت 

یا وضعیت عملکرد بر روی   رها شود در حالی که کلید استارت

"ON"  یا" ACC"  است، یکبار کار میکنند. تا زمانی که

باشد ،برف پاک کن به عملکرد  "رطوبت "دسته بر روی حالت 

 ادامه می دهد.

 
قرار بگیرد و  "خودکار "به حالت برف پاک کن ها اگر دسته 

یا وضعیت  قرار بگیرد و کلید استارت  "+"( به حالت Cپیچ )

 باشد یکبار کار میکند.  " ON"در موقعیت عملکرد 

 
 آبپاش شیشه جلو

آبپاش شیشه جلو می تواند در حالتی که کلید استارت یا 

است عمل  "ACC"یا  "ON"وضعیت عملکرد در موقعیت 

 کند.

سیال آبپاش بر روی شیشه ی جلو توسط کشیده شدن پاشش 

 دسته به سمت راننده انجام می شود.

هنگامی که برف پاک کن ها کار نمیکنند یا در عملکرد 

متناوب هستند، با کشیدن دسته به سمت خود ، در حالی که 

آب به شیشه پاشیده می شود، چند بار پی در پی شیشه را 

 پاک میکنند.

 6ای روسیه ، قزاقستان و اوکراین، پس از بجز برای خودروه

 ثانیه ، برف پا ک کن ها یکبار دیگر هم شیشه را پاک میکنند.

در خودروهای مجهز به آبپاش چراغ بزرگ، هنگامی که چراغ 

های بزرگ روشن اند، آبپاش چراغ ها به همراه آبپاش شیشه 

 جلو عمل میکند.
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قزاقستان و اوکراین ، همچنین بجز برای خودرو های روسیه ، 

با رها کردن دسته درست بعد از کشیدن آن به سمت خود، 

سیار آبپاش چند بار پاشیده می شود و برف پاک کن هم چند 

 6( سپس بعد از هوشمند بار شیشه را پاک میکند. )آبپاش

 ثانیه برف پاک کن یکبار دیگر نیز یکبار شیشه را پاک میکند.

 حرکت دسته، متوقف می شود.با هر گونه  هوشمند آبپاش

 

 احتیاط

اگر آبپاش در هوای سرد استفاده شود،  مایع پاشیده شده بر 

روی شیشه ممکن است یخ زده و موجب مختل کردن دید 

جلو شود. قبل از استفاده از آبپاش شیشه ها را با یخ آب کن و 

 بخارزدا گرم کنید.

 

 توجه

  دارد:امکان ویرایش کاربردهای زیر وجود 

o  هنگامی که آب پاشیده می شود برف پاک

 کن عمل نکند

o  بجز برای خودروهای روسی، قزاقستانی و

 اوکراینی ، آبپاش راحت غیر فعال شود.

o  بجز برای خودروهای روسی، قزاقستانی و

اوکراینی ، غیر فعال کردن کاربردی که 

ثانیه دوباره  6برف پاک کن ها پس از 

 عمل میکنند .

o لکرد آبپاش راحت، برای فعالسازی عم

 خودروهای روسی، قزاقستانی و اوکراینی .

o  برای خودروهای روسی، قزاقستانی و

اوکراینی ، برف پاک کن می تواند طوری 

 ثانیه عمل کند. 6تنظیم شود که بعد از 

برای اطالعات بیشتر لطفا با نمایندگی مجاز میتسوبیشی 

 موتورز تماس بگیرید

یستم ارتباط چندگانه ی در خودروهای مجهز به س

( کاربری صفحه می تواند برای MMCSمیتسوبیشی موتورز )

تنظیمات استفاد ه شود. برای جزئیات بیشتر  به  دستورالعمل 

 جداگانه ی مالک  رجوع شود.

 

 

 آبپاش و برف پاک کن شیشه عقب

دکمه ی آبپاش و برف پاک کن شیشه عقب می تواند توسط  

  ACCیا   ONسوییچ استارت یا وضعیت عملکرد بر روی 

 عمل نماید.

 

INT- -  برف پاک کن بصورت پیوسته برای چند ثانیه عمل

ثانیه عمل  8میکند و سپس بطور مقطع در فواصل زمانی 

 میکند.

     OFF  خاموش 

ور کامل به دو جهت فشار هنگامی که دکمه به ط  -

 داده شود، مایع آبپاش بر روی شیشه ی عقب پاشیده می شود 
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 توجه

  برف پاک کن شیشه عقب در صورتی که اهرم انتخاب یا

قرار داده شوند و برف پاک کن  "R"اهرم دنده در حالت 

جلو یا عقب در حال عملکرد باشد چند حرکت  پیوسته 

 ) وضعیت عملکرد خودکار(روی شیشه انجام خواهد داد. 

پس از عملکرد خودکار، در صورتی که دکمه در موقعیت 

“OFF”   باشد، برف پاک کن شیشه عقب متوقف می

باشد، برف پاک کن  "INT "شود اگر دکمه در وضعیت 

شیشه عقب چند عملکرد مقطع روی شیشه انجام می 

 دهد.

امکان تنظیم برف پاک کن شیشه عقب برای عملکرد 

خودکار وجود دارد تنها اگر اهرم دنده یا اهرم انتخاب در 

بوده و برف پاک کن شیشه عقب در حالی  "R "وضعیت 

 است بکار برده شود. "INT "که دکمه در وضعیت 

برای اطالعات بیشتر پیشنهاد می شود با عاملیت مجاز 

 س بگیرید.میتسوبیشی موتورز تما

  اگر دکمه در وضعیت" OFF "  باشد ، دکمه را دو بار

قرار دهید تا برف پاک کن  " INT "سریع روی حالت 

شیشه عقب بطور پیوسته عمل نماید. ) وضعیت عملکرد 

 پیوسته( 

قرار دهید تا عملکرد  "OFF "دکمه را به وضعیت 

 پیوسته ی برف پاک کن شیشه عقب متوقف شود.

 

 برای عملکرد مقطع می تواند تنظیم شود. فواصل زمانی 

برای اطالعات بیشتر لطفا با نمایندگی مجاز میتسوبیشی 

 موتورز تماس بگیرید

در خودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه ی 

( کاربری صفحه می تواند برای MMCSمیتسوبیشی موتورز )

 تنظیمات استفاد ه شود. برای جزئیات بیشتر  به  دستورالعمل

 جداگانه ی مالک  رجوع شود.

 

 *سوویچ آبپاش چراغ بزرگ

یا   سوویچ آبپاش چراغ بزرگ  در حالی که کلید استارت

و کلید  "ACC "یا  "ON"وضعیت عملکرد در حالت 

 ،عمل میکند. چراغ در حالت 

دکمه را یکبار بفشارید و سیال بر روی چراغ ها پاشیده 

 می شود.

 
 

 توجه

  یا وضعیت عملکرد بر روی اگر کلید استارت"ON"  یا

"ACC"  قرار داشته باشد و چراغ های بزرگ روشن

باشند، آبپاش چراغ به همراه آبپاش شیشه جلو در اولین 

 باری که دسته کشیده می شود عمل خواهد کرد.

 

 

احتیاط  های که هنگام استفاده از برف پاک کن  و 

 آبپاش باید رعایت شوند

  توسط یخ یا دیگر آلودگی ها روی اگر برف پاک کن ها

شیشه گیر کردند، موتور ممکن است بسوزد حتی اگر 

کلید برف پاک کن خاموش باشد. اگر مانعی در مسیر 

برف پاک کن ایجاد شد، خودرو را در مکانی امن متوقف 

کنید ، موتور را خاموش کنید و آلودگی را از شیشه پاک 

 کنید تا برف پاک کن براحتی کار کند.
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  برف پاک کن را برای شیشه ی خشک راه نیاندازید 

  ممکن است شیشه را خط بیاندازند و تیغه ها فرسوده

 شوند.

  قبل از استفاده از برف پاک کن ها در هوای سرد، چک

کنید که تیغه های برف پاک کن روی شیشه یخ نزده اند. 

موتو ممکن است بسوزد اگر برف پاک کن یخ زده به 

 کنید. شیشه را فعال 

  ثانیه خودداری کنید.  20از استفاده از آب پاش بیش از

آبپاش را هنگامی که مخزن سیال آبپاش خالی است به 

 راه نیاندازید. در غیر این صورت موتور خواهد سوخت.

  بطور دوره ای سطح سیال آبپاش را در مخزن چک کرده

 و پر نمایید. 

 اش یخ در هوای سرد، محلولی مناسب  که در مخزن آبپ

نزند را به آن اضافه نمایید. در غیر اینصورت کاهش 

کارایی آبپاش و آسیب ناشی از یخ زدگی به اجزای 

 سیستم اعمال خواهد شد.

 برف پاک کن * یخزدای
کلید بخارزدای شیشه ی عقب می تواند هنگامی که موتور 

 روشن است عمل نماید.

ی جلو  هنگامی که برف پاک کن های جلو یخ زده و به شیشه

در حالت جمع شده چسبیدند، روشن کردن این کلید  برف 

پاک کن ها را گرم کرده و آنها را آماده به کار می کند. کلید 

بخار زدای شیشه عقب را فشار دهید و یخزدا عمل خواهد 

 کرد.

 توجه

یخ زدای برف پاک کن بسته به عملکرد بخار زدای شیشه ی 

کلید بخار زدای شیشه  " عقب عمل خواهد کرد. رجوع شود به

 68-5در صفحه ی  "عقب

 سوویچ بخار زدای پنجره عقب
سوویچ بخار زدای پنجره عقب تنها هنگامی که موتور روشن 

 است می تواند عمل نماید. 

سوویچ را بفشارید تا بخار زدای پنجره عقب روشن شود. پس 

دقیقه به طور خودکار خاموش خواهد شد. برای خاموش  20از 

 دقیقه ،بار دیگر دکمه را فشار دهید. 20ن آن در طول کرد

( هنگامی که بخارزدا فعال است روشن می Aچراغ نشانگر )

 شود.

 
 توجه

  برای خودروهای مجهز به آینه های گرم شو، هنگامی که کلید

بخار زدایی شیشه ی عقب فشار داده می شود، آینه های بغل 

آینه های  "شود به  یخزدایی و بخار زدایی می شوند. رجوع

 10-6در صفحه ی  "گرم شو

  برای خودروهای مجهز به یخزدای برف پاک کن، هنگامی که

گرم  کلید بخارزدای شیشه ی عقب فشرده می شود، شیشه 

 "شده و برف پاک کن ها یخزدایی می شوند. رجوع شود به 

 .  68-5در صفحه ی  "کلید یخ زدای برف پاک کن

  برای آماده به کار کردن بخار زدای  امکان تغییر تنظیمات

شیشه ی عقب بطور خودکار هنگامی که دمای محیط ) در 

حالی که موتور روشن است ( پایین می آیند وجود دارد، حتی 

اگر دکمه ی بخار زدا فشرده نشود. این سیستم   پس از قرار 

تنها    ONدادن سوییچ استارت و وضعیت عملکرد بر روی 

 ند. یک بار عمل می ک

اگر این تنظیمات را انتخاب کنید، آینه های گرم شو ) در 

صورت وجود(  و یخزدای برف پاک کن ) در صورت وجود( 

 بطور خودکار و همزمان عمل می کنند.

برای اطالعات بیشتر لطفا با نمایندگی مجاز میتسوبیشی 

 موتورز تماس بگیرید

سوبیشی در خودروهای مجهز به سیستم ارتباط چندگانه ی میت

( کاربری صفحه می تواند برای تنظیمات استفاد ه MMCSموتورز )

شود. برای جزئیات بیشتر  به  دستورالعمل جداگانه ی مالک  رجوع 

 شود.
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 توجه

  کلید بخار زدا برف را آب نمی کند و فقط بخار را پاک

می کند. قبل از استفاده از کلید بخار زدا برف را از روی 

 نمایید.شیشه پاک 

  هنگام پاک کردن داخل شیشه ی عقب از دستمال نرم

گرم کن  استفاده کرده و به آرامی در جهت سیم های

 بکشید، مراقب باشید تا به سیم ها آسیب نرسانید.

  داخل شیشه ی عقب را با اشیای سفت در تماس قرار

ندهید چراکه ممکن است سیم های هیتر آسیب دیده و 

 خراب شوند.

 

 بوقکلید 
را  نقطه ای از دکمه ی بزرگ روی فرمان با عالمت 

 فشار دهید.
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 رانندگی مقرون به صرفه
برای یک رانندگی مقرون به صرفه یک سری الزامات فنی باید 

ی مصرف پایین سوخت رعایت شوند. تنظیم صحیح موتور، الزمه

بهینه شود، تر و کارکرد آن است. برای اینکه عمر خودرو طوالنی

شود که خودرویتان در فواصل زمانی منظم مطابق با توصیه می

ی سوخت و تولید های استاندارد چک شود. مصرف بهینهسرویس

-آلودگی اگزوز و سروصدا به شدت متاثر از عادات رانندگی و هم

چنین شرایط کاری خودرو است. نکات زیر باید رعایت شوند تا 

ها و استهالک های ترمز، چرخعواملی نظیر سائیدگی دیسک

 چنین آلودگی محیط زیست به حداقل برسد.موتور و هم

از روشن کردن و شتاب گرفتن ناگهانی روشن کردن موتور: 

 شود.اجتناب ورزید، زیرا موجب افزایش مصرف سوخت می

حتماً در سرعت و دور موتور مناسب دنده را تعویض دنده:  

موقعیت ممکن برای تعویض دنده  عوض کنید. همیشه از باالترین

 ترین دنده ممکن(.استفاده کنید )سنگین

گر انتخاب(: 4WD)خودروهای  4WDانتخاب وضعیت رانندگی 

های معمولی و وضعیت رانندگی باید هنگام رانندگی در جاده

جویی در تنظیم شود تا بهترین صرفه 2WDمخصوص در حالت 

 مصرف سوخت صورت پذیرد.

روشن کردن و ترمزگیری متوالی مصرف ترافیک شهری: 

برد. در صورت امکان از مسیرهایی سوخت متوسط را باال می

استفاده کنید که ترافیک سبکتری داشته باشند. هنگام رانندگی 

استفاده  در مسیرهای شلوغ، از دنده سبک در دور موتور باال

 نکنید.

کند هم ا کار میخودرو حتی هنگامی که درجدرجا کار کردن: 

مصرف سوخت دارد. بنابراین تا حد امکان از درجا کار کردن 

 خودرو برای مدت طوالنی اجتناب کنید.

شود. از های باال سوخت بیشتری مصرف میدر سرعتسرعت: 

رانندگی در ماکزیمم سرعت خودداری کنید. حتی رها کردن 

هی در جویی قابل توج پدال گاز به میزانی ناچیز، موجب صرفه

 گردد.مصرف سوخت می

طور مرتب ها را بهفشار باد چرخ: هافشار استاندارد باد چرخ

چک کنید. کم شدن فشار باد چرخها باعث افزایش مقاومت 

عالوه فشار شود. به سطحی جاده و مصرف بیشتر سوخت می

پایین چرخ روی کشش و پایداری خودرو هنگام رانندگی تاثیر 

 گذارد.منفی می

با وسایل غیرضروری در فضای بار رانندگی نکنید. حمل بار: 

روشن کردن و بویژه هنگام رانندگی در سطح شهر، هنگامی که 

دارید، افزایش وزن روی مصرف سوخت تاثیر ترمزگیری متوالی 

چنین از قرار دادن اسباب غیر ضروری روی سقف گذارد. هممی

وا موجب افزایش خودرو اجتناب ورزید، چون افزایش مقاومت ه

 گردد. مصرف سوخت می

موتور سرد سوخت  روشن کردنشروع به کار موتور سرد: 

چنین ساکن ماندن بعد از گرم شدن کند. همبیشتری مصرف می

شود. بنابراین بالفاصله  مورد سوخت میموتور موجب مصرف بی

 بعد از اینکه موتور استارت خورد، رانندگی را آغاز کنید.

ی هوای خودرو موجب استفاده از تجهیزات تهویه: ی هواتهویه

 گردد.افزایش مصرف سوخت می
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 رانندگی، مشروبات الکلی و دارو
رانندگی پس از نوشیدن مشروبات الکلی یکی از شایعترین عوامل 

در تصادفات است. حتی اگر میزان الکل موجود در خون بسیار 

ت توانایی شما در تر از حداقل مقدار مجاز باشد، ممکن اسپایین

های الکلی استفاده رانندگی بطور جدی افت کند. اگر از نوشیدنی

اید، رانندگی نکنید؛ به جای آن از یک راننده که مشروبات نموده

الکلی مصرف ننموده است یا یکی از دوستانتان بخواهید که به 

جای شما رانندگی کنند یا از تاکسی و وسایل حمل و نقل 

کنید. حتی دوش گرفتن و نوشیدن یک فنجان  عمومی استفاده

 شود.قهوه نیز موجب هوشیار شدنتان نمی

طور مشابه، داروهای تجویزی توسط نسخه پزشک یا غیر به

العمل شما را تواند هشیاری، ادراک و زمان عکستجویزی نیز می

تحت تاثیر قرار دهند. اگر در حال مصرف چنین داروهایی 

 رانندگی، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.هستید، قبل از 

 
 اخطار

 .هرگز پس از نوشیدن مشروبات الکلی رانندگی نکنید  

شود و آید، عکس العملتان کند میهشیاری شما پایین می

 قضاوت شما درست نخواهد بود.

 

 خطرهای یک رانندگی بیتکنیک
مقابل تصادف و جرح  مطمئن رانندگی کردن و ایمن بودن

کنیم صددرصد قابل تضمین نیست. به هر حال به شما توصیه می

 ید:ئتوجه بیشتری به مسایل زیر بنما

 کمربند ایمنی

پیش از رانندگی از بسته بودن کمربند ایمنی خود و سایر 

 سرنشینان خودرو اطمینان حاصل نمایید.

 هاکفپوش

 
 اخطار

 ها دور نگاه ها را از پدالها، آنصحیح کفپوش با قرار دادن

ها باید متناسب با وسیله نقلیه شما باشند. دارید. کفپوش

ها توانید کفپوشها را بگیرید، میبرای اینکه جلوی لغزش آن

را با رعایت نکات ایمنی توسط قالب یا گیره نگهدارید. توجه 

در باالی داشته باشید قرار گرفتن کفپوش روی یک پدال یا 

تواند جلو عملکرد آن پدال را بگیرد و منجر به آن می

 تصادفات جدی گردد.

 

 
 

 

 

 کودکان در خودرو دادنقرار 

  هرگز کودکتان را در خودرو در حالی که سوئیچ روی آن است

تنها نگذارید. کودکان ممکن است با سوئیچ و کنترلرهای 

 رانندگی بازی کنند و منجر به تصادف شوند.

 ها نامهاطمینان حاصل نمایید که مطابق با قوانین و آیین

نوزادان و کودکان خردسال به منظور حداکثر محافظت در 

ها هنگام تصادفات کامالً در جای خود قرار دارند و نشیمنگاه آن

 مهار شده است.

  از بازی کردن کودکان در فضای بار و اثاثیه جداً جلوگیری

این قسمت هنگامی که خودرو در  ها در کنید. بازی کردن آن

 حال حرکت است بسیار خطرناک است.

 حمل بار

هنگام حمل بار مراقب باشید که بار باالتر از ارتفاع صندلی قرار 

گیرد، بلکه ممکن نگیرد. این عمل نه تنها جلو دید راننده را می

است در تصادفات سنگین موجب پرتاب شدن بار به داخل کابین 

 سرنشینان شود.
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 بندیی آبهای دورهتوصیه
کیلومتر ابتدایی، به شما  1000بندی برای در طول دوره آب

شود که موارد زیر را به عنوال یک دستورالعمل رعایت توصیه می

چنین کارکرد بهتر و نمایید تا به باال بردن عمر خودرو و هم

 تر آن کمک کنید:اقتصادی

 نبرید.های زیاد دور موتور را باال در سرعت 

  از روشن کردن سریع و ترمزهای ناگهانی و رانندگی کردن در

 سرعت باال برای مدت زمان طوالنی اجتناب ورزید.

 بندی مطابق با جدول ذیل حفظ کنید. ی آبسرعت را در دوره

لطفاً توجه داشته باشید که حد مجاز که برای سرعت نمایش 

 شود باید رعایت شود.داده می

  مجاز خودرو تجاوز نکنید.از حداکثر وزن 

 کش خودداری کنید.از بکسل کردن یدک 

*
 پایین( co2کیلو وات )انتشار  85موتور : 

)گیربکس دور متغیر   CVTگیربکس خودروهای مجهز به 

 پیوسته(

 محدوده سرعت تعویض دنده

"D" )رانندگی( Km/h130 

 در وضعیت اسپرت

 Km/h 50 1موقعیت 

 Km/h 60 2موقعیت 

 Km/h 70 3موقعیت 

 Km/h 90 4موقعیت 

  Km/h120 5موقعیت 

 Km/h 130 6موقعیت 
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 ترمز دستی
برای پارک نمودن وسیله نقلیه، ابتدا تا توقف کامل خودرو صبر 

 کنید، سپس بطور کامل ترمز دستی را بکشید.

 اعمال ترمز دستی

 
پدال ترمز را محکم فشار داده و آنرا نگه دارید. سپس  -1

دستگیره را بدون فشار دادن دکمه در انتهای دستگیره باال 

 بیاورید.

 احتیاط 

  ،هنگامی که قصد دارید از ترمز دستی استفاده نمایید

محکم پدال ترمز را فشار دهید تا خودرو قبل از باال 

کشیده شدن ترمز دستی کامالً متوقف شده باشد. کشیدن 

باعث قفل شدن تواند ترمز دستی هنگام حرکت خودرو می

های عقب گردد که این عمل منجر به ناپایدار شدن چرخ

تواند باعث ایجاد چنین میشود. این عمل همخودرو می

 اختالل در ترمز دستی گردد.

 

 توجه

  برای کشیدن اهرم ترمز دستی نیروی کافی به کار ببرید تا

بعد از برداشتن پا از روی پدال ترمز خودرو بدون حرکت 

 بماند.باقی 

  اگر بعد از برداشته شدن پدال ترمز، ترمز دستی خودرو را

 ساکن نگه نداشت، بالفاصله خودرو شما باید چک شود.

 آزاد کردن ترمز دستی

 
 

پدال ترمز را محکم فشار داده و نگه دارید، سپس اهرم  -1

 را کمی به سمت باال بکشید.

 دکمه انتهای اهرم را فشار دهید. -2

 پایین ببرید. اهرام را تا انتها -3

 

 احتیاط 

  پیش از رانندگی اطمینان حاصل کنید که ترمز دستی

کامالً آزاد شده است و چراغ هشدار ترمز خاموش 

 است. 

اگر هنگام رانندگی ترمز دستی کامالً خوابانده شده 

نباشد هشدار مربوط به آن در صفحه نمایش اطالعات 

حالت  شود. اگر خودرو را در اینچندگانه ظاهر می

  به درستی کار نخواهد کرد.کند و برانید، ترمز داغ می

 چراغ هشدار

 
 نمایش هشدار

 
اگر چراغ هشدار پس از آزاد کردن ترمز دستی 

خاموش نشد سیستم ترمز نرمال نیست. خودرو را 

بالفاصله به عاملیت مجار برده و برای اطالعات بیشتر 

 مراجعه کنید. 48-5به صفحه 
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 کردنپارک 
برای پارک خودرو، ابتدا ترمز دستی را کامالً باال بکشید، سپس 

در موقعیت دنده  M/Tدسته دنده را در در خودروهای مجهز به 

در   CVTگیربکس و در خودروهای مجهز به "R"یا دنده عقب  1

 )پارک( قرار دهید.  "P"موقعیت 

 پارک کردن در منطقه شیبدار

مدن خودرو از دستور عمل زیر برای جلوگیری از به حرکت درآ

 پیروی کنید:

های جلو را به سمت جدول چرخپارک نمودن در سرازیری: 

هایی که سمت بچرخانید و خودرو را آنقدر به جلو برانید تا چرخ

جدول هستند، به آهستگی آنرا لمس کنند. در خودروهای مجهز 

)گیربکس دستی( از ترمز دستی استفاده کنید و دسته  M/Tبه 

قرار دهید. در خودروهای   (R)دنده را در موقعیت دنده عقب

از ترمز دستی استفاده کنید و دسته  CVTگیربکس مجهز به 

)پارک( قرار دهید. در صورت لزوم از یک  "P"دنده را روی حالت 

 ها استفاده کنید.مانع گوه شکل زیر چرخ

های جلو را به سمت خالف چرخ: پارک نمودن در سرباالیی

-جدول بچرخانید و خودرو را آنقدر به سمت عقب برانید تا چرخ

هایی که سمت جدول هستند، به آهستگی آنرا لمس کنند. برای 

)گیربکس دستی( از ترمز دستی  M/Tخودروهای مجهز به 

قرار   1استفاده کنید و دسته دنده را در موقعیت دنده دنده 

رمز دستی از ت  CVTگیربکس دهید. در خودروهای مجهز به 

)پارک( قرار  "P"استفاده نموده و دسته دنده را روی حالت 

ها دهید. در صورت لزوم از یک مانع گوه شکل در زیر چرخ

 استفاده کنید.

 توجه

  گیربکس اگر خودرو مجهز بهCVT   باشد، قبل از اینکه

)پارک( قرار دهید از کشیده   Pدسته دنده را روی حالت

اصل نمایید. اگر قبل از کشیده شدن ترمز دستی اطمینان ح

)پارک( قرار   Pشدن ترمز دستی دسته دنده را روی حالت

داده باشید، ممکن است هنگامی که خواستید دوباره خودرو 

را برانید، خارج کردن دنده از این حالت دشوار باشد و 

نیازمند به کارگیری نیروی زیاد برای خارج کردن دسته 

 دنده از این حالت باشد.

 پارک با موتور روشن

هرگز برای استراحت یا خواب کوتاه، با موتور در حال کار پارک 

چنین، هرگز در فضای سربسته و محدود موتور را نکنید. هم

 روشن نگه ندارید.

 
 اخطار

  روشن نگهداشته شدن موتور خطر مجروح شدن یا مرگ را

 CVTگیربکس یا  M/Tدر اثر جابجائی تصادفی دسته دنده )

( یا تجمع گازهای سمی در داخل کابین سرنشینان را به 

 همراه خواهد داشت. 

 

 محل پارک کردن

 
 اخطار

 هایی که مواد قابل اشتعال نظیر برگهرگز خودرو را در محل-

توانند در تماس با گاز اگزوز قرار های خشک میها یا علف

 زیرا ممکن است آتش سوزی اتفاق بیفتد. گیرند پارک نکنید،
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 هنگام ترک خودرو

 همه درب ها را قفل کرده و ریموت را با خود بردارید.

 تنظیم ارتفاع و میزان دسترسی غربیلک فرمان
کشید، اهرم را آزاد هنگامی که غربیلک فرمان را به باال می -1

 کنید.

 غربیلک فرمان را در موقعیت دلخواه تنظیم نمایید. -2

طور کامل غربیلک فرمان را با با باال کشیدن دسته به -3

 اطمینان در محل مورد نظر قفل نمایید.

 
 

A- قفل 

B- آزاد 

 

 
 اخطار

  هرگز هنگام رانندگی سعی در تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان

 نکنید.

 تنظیم آیینه داخلی نمای عقب
عقب را تنظیم کنید که تنها زمانی موقعیت آیینه داخلی نمای 

اید تا بتوانید دید واضحی از میدان موقعیت صندلی را تنظیم کرده

 پشت خودرو خود داشته باشید.

 
 اخطار

  هرگز هنگام رانندگی سعی در تنظیم آیینه جلو نداشته

را پیش از  آیینههمواره  تواند خطرناک باشد.می، باشید

 رانندگی تنظیم کنید.

ای تنظیم کنید که حداکثر داخلی نمای عقب را به گونه آیینه

 میدان دید را از شیشه عقب خودرو داشته باشید.

 

 در راستای قائم آیینهتنظیم 

 را به سمت باال یا پایین تنظیم کرد.  آیینهتوان موقعیت می

 
 

 

 آیینهتنظیم موقعیت 

جا کرد تا باال/پایین و چپ/راست جابه جهاترا به  آیینهتوان می

 موقعیت آن در جای دلخواه تنظیم شود.
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 کم کردن شدت روشنایی

تواند برای کم کردن میزان نور چراغ می آیینه( در پایین Aاهرم )

اند خودروهایی که در هنگام شب پشت خودروی شما قرارگرفته

 به کار رود.

 
 

 معمولی -1

 ضد نور -2

 بیرونی های آیینه
 تنظیم موقعیت آیینه

توانند هنگامی که وضعیت سوئیچ یا کلید های بیرونی  میآیینه

قرار گرفته است  ACCیا  ONخاموش/روشن موتور در حالت

 عمل کنند.

 
 اخطار

 های بیرونی  هرگز هنگام رانندگی سعی در تنظیم آیینه

را پیش  آیینههمواره  تواند خطرناک باشد.می، نداشته باشد

 از رانندگی تنظیم کنید.

  های محدب است. لطفاً توجه آیینهخودروی شما مجهز به

تخت،  آیینهداشته باشید که اجسام در آن در مقایسه با یک 

 رسند.دورتر و کوچکتر به نظر می

ها برای تخمین مسافت هنگام تغییر در خط آیینهاز این 

 رانندگی خود استفاده نکنید.

 

 

خواهید تنظیم کنید ای که می( را در جهت آیینهAکلید ) -1

 قرار بدهید.

 
L- تنظیم آیینه بیرونی  سمت چپ 

R- تنظیم آیینه بیرونی  سمت راست 

در جهات باال، پایین، راست و برای تنظیم موقعیت آیینه  -2

 ( استفاده نمایید.Bچپ از کلید )

 باال -1

 پایین -2

 راست -3

 چپ -4

 ( برگردانید.•( را به نقطه وسط )Aکلید ) -3

 های بیرونی جمع کردن و باز کردن آیینه

توانند به منظور پیشگیری از آسیب احتمالی های بیرونی میآیینه

سمت خارج یا داخل هنگام پارک شدن در معابر تنگ و باریک به 

 تا شوند.

 احتیاط 

 شده رانندگی نکنید. کمبود میدان های جمعهرگز با آیینه

شود ممکن است های بغل تامین میدیدی که توسط آیینه

 منجر به تصادف گردد.

آیینه را  ]کننده آیینهبه استثناء خودروهای مجهز به کلید جمع[

به سمت انتهای خودرو فشار داده تا جمع شود. برای باز کردن 

را به سمت خارج هل دهید تا زمانی که صدای کلیک  آیینهآن، 

 ناشی از قفل شدن در جای خود شنیده شود.

  

 :کننده آیینهجمعکلید خودروهای مجهز به به استثناء 

 :کننده آیینهجمعکلید خودروهای مجهز به در 
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 ]کننده آیینهدر خودروهای مجهز به کلید جمع[

-جمع ها با استفاده از کلیدجمع کردن و باز کردن آیینه

 کننده آیینه

با قرار دادن وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در 

کننده آیینه را فشار دهید تا ، کلید جمعACCیا  ONحالت 

 آیینه را جمع کند.

ها و برگرداندن آن به موقعیت قبلی مجدداً برای باز کردن آیینه

 همین کلید را فشار دهید.

یا وضعیت  LOCKپس از قرار دادن وضعیت سوئیچ در حالت 

، باز کردن و جمع OFFکلید خاموش/روشن موتور در حالت 

کننده آیینه پس از مدت ها با استفاده از سوئیچ جمعنمودن آیینه

 پذیر خواهد بود.ثانیه امکان 30

 

 
 

 

 احتیاط 

 ها به صورت دستی نیز باز کردن و جمع نمودن آیینه

حال، هر بار که از سوئیچ برای جمع پذیر است. با اینامکان

نمودن آیینه استفاده کردید، باید مجدداً از سوئیچ برای باز 

کردن آن استفاده کنید و این کار را با دست انجام ندهید. 

اگر این کار را پس از بسته شدن با سوئیچ با دست انجام 

نخواهد شد. دهید، آیینه در جای صحیحش محکم و ثابت 

در نتیجه در اثر وزش باد یا ارتعاشات خودرو هنگام 

شود و میدان دید پشت  رانندگی از جای خود منحرف می

 خودرو را مختل میکند.

 توجه

  به آن گیر  آیینهمراقب باشید دستانتان در هنگام حرکت

 نکند.

  اگر بخواهید آیینه را بعد از برخورد به شخصی یا جسمی به

جای اول آن برگردانید، قادر نخواهید بود این کار را توسط 

کننده آیینه انجام دهید. اگر این اتفاق افتاد، سوئیچ جمع

کننده آیینه را جمع کنید. سپس ابتدا به کمک سوئیچ جمع

به موقعیت اولیه خود  آیینهدوباره سوئیچ را فشار دهید تا 

 برگردد.

 خواهید اگر یخبندان اتفاق افتاد و آیینه آنگونه که شما می

کار نکرد، از فشار دادن سوئیچ بصورت ممتد خودداری 

کنید؛ زیرا این عمل ممکن است موجب سوخته شدن مدار 

 موتور آیینه گردد.

ها بدون استفاده از سوئیچ جمع کردن و باز کردن آیینه

 نده آیینهکنجمع

ها بطور آیینه ]در خودروهای مجهز به سیستم ورود بدون سوئیچ[

های خودرو توسط کنترل از خودکار پس از قفل یا باز شدن درب

شوند. به بخش را دور سیستم ورود بدون سوئیچ، بسته یا باز می

 مراجعه نمایید. 3-3در صفحه  "های ورود بدون سوئیچسیستم"

ها آیینه ]به سیستم عملکرد بدون سوئیچدر خودروهای مجهز [

های خودرو توسط بطور خودکار پس از قفل یا باز شدن درب

های سمت کنترل از راه دور یا بوسیله ضامن روی دستگیره درب

 شوند. راننده و سرنشین جمع یا باز می

 عملکرد سیستم با سیستم عملکرد بدون سوئیچ: کار"به بخش 

 10-3در صفحات "سوئیچ بدون دورو سوئیچ، سیستم بدون

 مراجعه کنید.
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 توجه

 جزئیات برایتوان عملکردها را مطابق موارد زیر تغییر داد. می 

 .کنید مشورت موتورز میتسوبیشی مجاز عاملیت یک با بیشتر،

 ،(MMCSچندگانه ) ارتباط سیستم به مجهز خودروهای در

 برای .داد تغییر را تنظیمات ی نمایشصفحه توان به کمکمی

 .کنید مراجعه بخش این جداگانه راهنمای دفترچه به جزئیات،

ها به طور خودکار باز وقتی که عملیات زیر انجام شد، آیینه -

 شوند. می

به استثناء خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون [

قرار  "ACC"یا  "ON"وضعیت سوئیچ را در حالت ]سوئیچ

 دهید. 

] 

 ]سیستم عملکرد بدون سوئیچدر خودروهای مجهز به 

 ACCیا  ONوضعیت کلید خاموش/روشن موتور را در حالت

 قرار دهید.

زمانی که درب راننده پس از چرخاندن وضعیت سوئیچ به  -

یا قرار دادن وضعیت کلید خاموش/روشن  LOCKوضعیت 

طور خوکار جمع ها بهباز شد، آیینه OFFموتور در حالت 

 شوند. می

کیلومتر در ساعت رسید  30خودرو به هنگامی که سرعت  -

 شوند.ها به طور خودکار باز میآیینه

 توان غیر فعال کرد.ها را میعملکرد باز شدن خودکار آیینه -

 مجهز به گرمکن آیینه

های بیرونی، کلید زدایی یا بخارزدایی روی آیینهبرای برفک

چراغ های بیرونی  فشار دهید. برای آیینه بخارگیر شیشه عقب را

شود. گرمکن ( موقعی که بخارزدا فعال است، روشن میAنشانگر )

 شود.دقیقه خاموش می 20بطور خودکار بعد از 

 
 

 سوئیچ در مغزی سوئیچ
 

 
 

LOCK 

شود. سوئیچ فقط می موتور خاموش و غربیلک فرمان قفل می

 تواند در این حالت به مغزی سوئیچ وارد و خارج شود.

ACC 
های صوتی و سایر وسایل است اما سیستمموتور خاموش 

 توانند روشن شوند.الکتریکی می

ON 
شود و همه وسایل الکتریکی خودرو روشن برق موتور وصل می

 شوند.می
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START 
افتد. بعد از اینکه موتور استارت زده شد، استارتر موتور به کار می

 قرار گیرد. ON سوئیچ را رها کنید تا بطور خودکار در حالت

 توجه

 ی الکترونیکی مجهز میکنندهخودروی شما به سیستم ساکن-

باشد. برای شروع به کار موتور، کد شناسائی فرستنده سوئیچ 

کننده باشد. به باید مطابق با کد ثبت شده در کامپیوتر ساکن

ی الکترونیکی )سیستم استارت ضد کنندهبخش سیستم ساکن

 کنید. مراجعه 4-1سرقت( در صفحه 

 ACC در حالت برق خودکار قطع

 در کار دقیقه 30 حدود از بعد ، ACCسیستم برق خودکار طور به

 وضعیت

 کلید که زمانی. شودمی قطع الکتریکی لوازم دیگر و صوتی

 موتور روشن/خاموش

 .گرددمی تامین مجدد وسائل این برق شود، داده فشار

 توجه

 داد تغییر صورت این به را کارکردها توانمی: 

 60 به توانمی را شودمی قطع خودکار طور به برق که زمانی -

 .تغییر داد دقیقه

 برای .کرد غیرفعال را خودکار برق قطع سیستم توانمی -

 موتورز میتسوبیشی مجاز عاملیت یک با بیشتر، جزئیات

 ارتباط سیستم به مجهز خودروهای در .کنید مشورت

 ی نمایشصفحه کمکتوان به می ،(MMCSچندگانه )

 راهنمای دفترچه به جزئیات، برای .داد تغییر را تنظیمات

 .کنید مراجعه بخش این جداگانه

 برداشتن سوئیچ

گیربکس قرار دهید ) "P"دسته دنده را در موقعیت پارک  -1

CVT .) 

را در فشار دهید و آن "ACC"وضعیت سوئیچ را در حالت  -2

چرخانده شود  "LOCK"که به حالت این حالت نگاه دارید تا این

 را خارج سازید.و سپس آن

 
 

 

 احتیاط 

  هرگز هنگام رانندگی سوئیچ را از جای خود خارج

شود و کنترل صورت فرمان قفل مینکنید. در این

 شود.خودرو از دست شما خارج می

  اگر هنگام رانندگی موتور خاموش شود، سیستم کمکی

افتد و بازدهی از کار می )سرومکانیزم( ترمز خودرو

چنین سیستم نیروی آید. همترمز خودرو پایین می

افتد و برای چرخاندن فرمان نیروی فرمان از کار می

 زیادتری مورد نیاز است.

  سوئیچ را وقتی که موتور روشن نیست، برای مدت

قرار ندهید، زیرا این کار موجب  ONطوالنی در حالت 

 گردد.خالی شدن باتری می

  موقعی که موتور روشن است، سوئیچ را در وضعیت

استارت قرار ندهید، زیرا این امر ممکن است به 

 استارتر موتور آسیب وارد کند.
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 دکمه استارت
موتور روشن نخواهد شد مگر یک  برای جلوگیری از دزدی

ریموت سیستم عملکرد بدون کلید ثبت شده مورد استفاده قرار 

 گیرد. )عملکرد ایموبالیزر موتور(

 
 

 احتیاط 

 چراغ A  در صورت بروز مشکل در سیستم عملکرد بدون

کلید به رنگ نارنجی فالش می زند. در این شرایط رانندگی 

 نکنید و با نماینده رسمی میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

  اگر عملکرد دکمه روان نبوده و گیر دارد با آن کار نکرده و با

 نماینده رسمی میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

  

 

 

 توجه 

  در کار با دکمه آن را کامال بفشارید. با فشردن ناقص

اگر دکمه کامال عملکرد آن درست انجام نمی شود. 

 فشرده شود نیاز به نگه داشتن آن نیست.

  اگر باتری ریموت ضعیف باشد هنگام خارج کردن

ثانیه  5ریموت از خودرو یک چراغ هشدار برای 

 می شود.چشمک می زند یا عالمت اخطار نمایان 

 

 تک رنگ( LCDچراغ اخطار )

 
 رنگی( LCDچراغ اخطار )

 
 

 حالت عملکرد سوییچ استارت موتور

OFF 

چراغ روی دکمه خاموش می شود. این حالت اجرا نمی شود اگر 

 باشد. P( در حالتی غیر از CVTدنده )اتوماتیک یا 

ACC 

تجهیزات برقی نظیر سیستم صوتی یا سوکت اکسسوری فعالند. 

 چراغ روی دکمه استارت نارنجی می شود. 

ON 

همه تجهیزات برقی خودرو فعال است. چراغ سبز می شود و پس 

 از روشن شدن موتور خاموش می گردد.
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 توجه

  .برای استارت زدن کد خودروی شما ایموبالیزر دارد

ID  که ترنسپاندر داخل ریموت ارسال می کند باید با

کامپیوتر ایموبالیزر همخوانی داشته باشد. بخش 

 .3-3ایموبالیزر: صفحه 

 حالت عملکرد رتغیی

( یا کالچ CVTاگر دکمه را بدون فشردن ترمز )اتوماتیک و 

 )گیربکس دستی( بفشارید بدین ترتیب تغییر حالت می دهد.:

OFF ،ACC ،ON ،OFF 

 
 

 

 احتیاط 

  وقتی موتور خاموش است دکمه را در حالتOFF  قرار دهید

در غیر این صورت ممکن است باتری ضعیف شده و در 

استارت بعدی یا قفل کردن غربیلک فرمان دچار مشکل 

 شوید.

  اگر باتری جدا شود حالت عملکرد فعلی در حافظه ثبت شده

و پس از وصل باتری بطور خودکار انتخاب می شود. لذا قبل 

 بگذارید.  OFFاز جدا کردن باتری حالت دکمه را روی 

  وضعیت عملکرد نمی تواند ازOFF  بهACC/ON  تغییر یابد

 اگر ریموت در داخل خودرو شناسایی نشود. )سیستم عملکرد

 (10-3بدون کلید: صفحه 

 ACC در حالت برق خودکار قطع

 در کار دقیقه 30 حدود از بعد ، ACCسیستم برق خودکار طور به

 وضعیت

 کلید که زمانی. شودمی قطع الکتریکی لوازم دیگر و صوتی

 موتور روشن/خاموش

 .گرددمی تامین مجدد وسائل این برق شود، داده فشار

 

 توجه

 داد تغییر صورت این به را کارکردها توانمی: 

 60 به توانمی را شودمی قطع خودکار طور به برق که زمانی -

 .تغییر داد دقیقه

 برای .کرد غیرفعال را خودکار برق قطع سیستم توانمی -

 موتورز میتسوبیشی مجاز عاملیت یک با بیشتر، جزئیات

 ارتباط سیستم به مجهز خودروهای در .کنید مشورت

 ی نمایشصفحه توان به کمکمی ،(MMCSچندگانه )

 راهنمای دفترچه به جزئیات، برای .داد تغییر را تنظیمات

 .کنید مراجعه بخش این جداگانه

 

  OFFسیستم یادآوری حالت 

 تک رنگ( LCDچراغ هشدار )
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 رنگی( LCDچراغ هشدار )

 
زمانی که وضعیت کلید خاموش/روشن موتور در هر حالتی جز 

ها و درب صندوق عقب را باشد، اگر تمامی درب OFFحالت 

ها و درب صندوق عقب را با ببندید و سپس سعی کنید که درب

ی قفل کردن/باز کردن درب سمت راننده و درب فشردن دکمه

درب صندوق عقب قفل  LOCKی سمت کمک راننده، یا دکمه

شود و بازر )بوق کنید، هشداری در صفحه نمایش نمایان می

ها و درب صندوق توانید دربآید و نمی( به صدا در میهشدار

 عقب را قفل کنید.

  ONسیستم یادآوری حالت 

اگر درب راننده باز شده در شرایطی که موتور خاموش بوده و 

باشد بازر داخلی متناوبا  OFFحالت دکمه در وضعیتی غیر از 

 قرار دهید. ONفعال شده تا یادآوری کند که دکمه را در رحالت 

 رنگی( LCDچراغ هشدار )

 
 

 

 قفل غربیلک فرمان
 ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچبجز [

 قفل کردن

خارج کردن و فرمان را بچرخانید  LOCKسوییچ را در موقعیت 

 تا قفل شود. 

 باز کردن

با چرخاندن مالیک فرمان به راست و چپ سوییچ را درحالت 

ACC .قراردهید 

 
 

 

 احتیاط 

 .سوییچ را هنگام ترک خودرو با خود بردارید 

 

 قفل غربیلک فرمان

 ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

 قفل کردن

کلید خاموش/روشن موتور را فشار دهید تا وضعیت کلید 

-قرار دهید. یکی از درب OFFخاموش/روشن موتور را در وضعیت 

 ها را باز کنید.

 توجه

باشد فرمان  OFFاگر شرایط زیر اعمال شده و دکمه روی حالت 

 قفل شده است.

  .درب راننده را باز کنید یا ببندید 

  .تمام درب ها را با عملکرد بدون کلید قفل کنید 

وقتی درب راننده باز شده و فرمان از قفل در نمی آید اخطاری 

قفل  ضاهر شده و بازر به صدا می آید تا نشان دهد فرمان از

 درآمده است.
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 باز کردن

توانید برای باز کردن غربیلک فرمان قفل شده های زیر میاز روش

 استفاده کنید.

قرار  ACCوضعیت کلید خاموش/روشن موتور را در حالت  -

 دهید.

 موتور را استارت بزنید. -

 احتیاط 

 ها را باز نکنید و اگر موتور در حین رانندگی متوقف شده، درب

روی سوئیچ ریموت کنترل را نفشارید تا  UNLOCKی دکمه

خودرو در یک محل ایمن متوقف شود. در غیر این صورت 

ممکن است غربیلک فرمان قفل و هدایت خودرو غیر ممکن 

 گردد.

  هنگام ترک خودرو، سوئیچ را بردارید. اگر خودرو نیاز به بکسل

قرار  ACCداشت، وضعیت کلید خاموش/روشن را در حالت 

 دهید تا غربیلک فرمان قفل نشود.

 

 توجه

  وقتی فرمان قفل نشده چراغ اخطار چشمک زده و بازر

داخلی بوق می زند. دکمه استارت را حین حرکت 

 دادن مالیم فرمان به چپ و راست بفشارید. 

 ( چراغ اخطارLCD تک رنگ( 

 
 ( چراغ اخطارLCD )رنگی 

 
  اگر قفل فرمان درست کار نمی کند چراغ اخطار

چشمک زده و بازر داخلی بوق می زند. دکمه را در 

ریموت را  LOCKگذاشته و دکمه  OFFحالت 

بفشارید. سپس دکمه استارت را بفشارید. اگر چراغ 

اخطار دوباره روشن شد به نماینده رسمی میتسوبیشی 

 موتور مراجعه کنید. 

 ( چراغ اخطارLCD تک رنگ( 

 
 ( چراغ اخطارLCD )رنگی 

 
  چراغ اخطار چشمک اگر ایرادی در قفل فرمان باشد

زده و بازر داخلی بوق می زند. فورا خودرو را در مکانی 

امن متوقف کرده و با نماینده رسمی میتسوبیشی 

 موتورز تماس بگیرید. 

 ( چراغ اخطارLCD تک رنگ( 

 
 ( چراغ اخطارLCD )رنگی 
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 زدن و خاموش کردن موتور استارت
 ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچبجز [

 روشن کردن

 نکاتی در مورد روشن کردن

  ثانیه فعال  10استارتر موتور را بطور مداوم برای مدت بیش از

گردد. نگه ندارید زیرا این عمل منجر به خالی شدن باتری می

 "LOCK"وضعیت  اگر موتور روشن نشد، وضعیت سوئیچ را به

برگردانید، چند ثانیه صبر کرده و مجدداً استارت بزنید. روشن 

 رساند.های پشت سر هم به مکانیزم استارت آسیب میکردن

 
 اخطار

 ای که تهویه مناسب ندارد، خودروی هرگز در فضای سربسته

 خود را بیش از زمانی که برای خارج کردن یا داخل شدن الزم

است روشن نگه ندارید. گاز منوکسید کربن که در محیط 

 شود گازی بی بو و کشنده است.پراکنده می

 

 احتیاط 

 .هرگز خودرو را با سعی بر هل دادن یا کشیدن روشن نکنید 

  تا زمانی که موتور خودروی شما گرم نشده است دور موتور را

 باال نبرید و خودرو را با سرعت باال نرانید.

  از استارت، سوئیچ را رها سازید تا به استارتر موتور پس

 آسیبی وارد نشود.

 

 

 ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

 ن کردن موتور وضعیت عملکرد سوییچ در هر برای روش

 حالتی می تواند باشد. 

  اگر دکمه استاتر باالفاصله رها شود استارتر حد اکثر

ثانیه کار می کند. در این زمان فشردن مجدد  15

دکمه استارتر را از کار می اندازد. اگر دکمه را نگه 

ثانیه کار می کند. اگر موتور  30دارید استارتر حد اکثر 

سعی روشن نشد کی صبر کرده و دوباره سعی کنید. 

ر حالی که استارتر در حال در فشردن دکمه د

 چرخیدن است مکانیزم آن را تخریب می کند. 
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 اخطار

 ای که تهویه مناسب ندارد، خودروی هرگز در فضای سربسته

خود را بیش از زمانی که برای خارج کردن یا داخل شدن الزم 

است روشن نگه ندارید. گاز منوکسید کربن که در محیط 

 شود گازی بی بو و کشنده است.می پراکنده

 

 احتیاط 

 .هرگز خودرو را با سعی بر هل دادن یا کشیدن روشن نکنید 

  تا زمانی که موتور خودروی شما گرم نشده است دور موتور را

 باال نبرید و خودرو را با سرعت باال نرانید.

  پس از استارت، سوئیچ را رها سازید تا به استارتر موتور

 وارد نشود.آسیبی 

 استارت زدن موتور )خودروهای بنزینی(

 

 ]به استثناء خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

 برای روشن کردن، طبق روش زیر عمل کنید:

سوئیچ را وارد مغزی سوئیچ نموده و کمربند ایمنی خود را  -1

 ببندید.

 مطمئن شوید که ترمز دستی کشیده شده است. -2

 فشار داده و نگه دارید.پدال ترمز را  -3

 (M/Tپدال کالچ را کامالً فشار دهید. ) -4

(، دسته دنده M/Tدر خودروهای مجهز به گیربکس دستی ) -5

 قرار دهید. "N"را در حالت خالص 

مطمئن شوید که   CVTگیربکس در خودروهای مجهز به 

 قرار دارد. "P"دسته دنده در حالت پارک 

 
 

 توجه

  گیربکس در خودروهای مجهز بهCVT  در صورتی که دسته ،

نباشد، استارت  "N"یا خالص  "P"های پارک دنده در حالت

زده نخواهد شد. برای امنیت بیشتر، برای روشن کردن بهتر 

ها نیز قفل باشد که چرخ "P"است که دسته دنده در موقعیت 

 هستند.

 

قرار دادید،  "ON"بعد از اینکه وضعیت سوئیچ را در حالت  -6

های هشدار، وضعیت مناسبی را مطمئن شوید که همه چراغ

 دهند.نشان می

بدون اینکه پدال گاز را فشار دهید، وضعیت سوئیچ را به  -7

بچرخانید و پس از روشن شدن  "START"وضعیت استارت 

 موتور سوئیچ را رها سازید.

 توجه

 صداهای خفیفی ممکن است در شروع به کار موتور به گوش 

 شوند.برسد. این صداها بعد از گرم شدن موتور قطع می

 وقتی موتور سخت روشن می شود

 اگر بعد از چندین بار تالش خودرو روشن نشد:

ن شوید که تمام تجهیزات الکتریکی نظیر مطمئ .1

 سیستم صوتی، فن تهویه و چراغ ها خاموش هستند. 
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( یا کالچ )خودرو گیربکس CVTترمز )خودرو اتوماتیک/ .2

دستی( را فشرده و گاز را تا نیمه فشار دهید و استارت 

 بزنید. بعد از روشن شدن گاز را فورا رها کنید. 

اگر باز موتور روشن نشد ممکن است از بنزین بیش از  .3

( یا کالچ CVTحد پر شده باشد. ترمز )خودرو اتوماتیک/

تا آخر  )خودرو گیربکس دستی( را فشرده و گاز را

ثانیه(.  6تا  5فشرده و نگه دارید. سپس استارت بزنید )

برده و گاز را رها  LOCKسوییچ استارت را به وضع 

کنید. چند لحظه صبر کنید و سپس با نگه داشتن ترمز 

( یا کالچ )خودرو گیربکس CVT)خودرو اتوماتیک/

دستی( و بدون فشردن گاز استارت بزنید. اگر موتور 

مراحل را تکرار کنید. در غیر این  روشن نشد این

صورت خودرو را به نماینده رسمی میتسوبیشی موتور 

 ببرید. 

MIاستفاده از موتور  VEC 
برای رسیدن به کارایی حداکثر موتور دریچه  MIVECدر موتور 

های سرعت باال کنترل ورودی برحسب شرایط رانندگی بین حالت

 کند.و سرعت پایین سوئیچ می

 ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچدر [

در خودروهایی که مجهز به سیستم کنترل الکترونیک اتوماتیک 

سیستم پاشش سوخت هستند هنگام استارت زدن گاز را فشار 

 ندهید.

 کمربندها را ببندید. .1

 مطمئن شوید که ترمز دستی کشیده شده است. .2

 پدال ترمز را فشار داده و نگه دارید. .3

 (M/Tالچ را کامالً فشار دهید. )پدال ک .4

 توجه

در خودروها با گیربکس دستی بدون فشردن کالچ موتور روشن 

 نمی شود.

(، دسته M/Tدر خودروهای مجهز به گیربکس دستی ) .5

در خودروهای  قرار دهید. "N"دنده را در حالت خالص 

  Pدنده را در حالت  CVTبا گیربکس اتوماتیک / 

 قراردهید.

 
 استارت را فشار دهید.دکمه  .6

راغ های اخطار درست عمل می چئن شوید همه ممط .7

 کنند.
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 توجه

  صداهای مختصری ممکن است حین روشن کردن

 موتور شنیده شود که بعد از چند دقیقه رفع می شود.

  اگر موقعیت دنده غیر ازP  یاN  باشد یا بدون فشردن

ترمز سوییچ استارت را فشرده باشید اخطاری نمایان 

 (CVT)گیربکس  می شود.

 
 رنگی: LCDدر نمایشگرهای 

 
 وقتی موتور سخت روشن می شود

 اگر بعد از چندین بار تالش خودرو روشن نشد:

مطمئن شوید که تمام تجهیزات الکتریکی نظیر  .1

 سیستم صوتی، فن تهویه و چراغ ها خاموش هستند. 

( یا کالچ )خودرو گیربکس CVTترمز )خودرو اتوماتیک/ .2

دستی( را فشرده و گاز را تا نیمه فشار دهید و استارت 

 بزنید. بعد از روشن شدن گاز را فورا رها کنید. 

کن است از بنزین بیش از اگر باز موتور روشن نشد مم .3

( یا کالچ CVTحد پر شده باشد. ترمز )خودرو اتوماتیک/

)خودرو گیربکس دستی( را فشرده و گاز را تا آخر 

ثانیه(.  6تا  5فشرده و نگه دارید. سپس استارت بزنید )

برده و گاز را رها  LOCKسوییچ استارت را به وضع 

کنید. چند لحظه صبر کنید و سپس با نگه داشتن ترمز 

( یا کالچ )خودرو گیربکس CVT)خودرو اتوماتیک/

دستی( و بدون فشردن گاز استارت بزنید. اگر موتور 

روشن نشد این مراحل را تکرار کنید. در غیر این 

صورت خودرو را به نماینده رسمی میتسوبیشی موتور 

 ببرید. 
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 متوقف کردن موتور

 به جز خودرو های مجهز به سیستم عملکرد بدون کلید

 کامل متوقف کنید. طور بهخودرو را  .1

ترمز دستی را  د،یا فشردهدر حالی که پدال ترمز را  .2

 بکشید.

سوئیچ  ،M/Tجعبه دنده دستی برای خودروهای با  .3

تا موتور متوقف  داده قراراستارت را در حالت قفل 

 1شود، و سپس اهرم تعویض دنده را بر روی دنده 

برای ”( R“نده عقب د) Rرای شیب سرباالیی( و یا ب)

 شیب سر پایینی قرار دهید.

و  CVT و A/Tی  دندهبرای خودروهای مجهز به جعبه 

( یا CVT ای A/T اهرم انتخاب ) SST یا کالچ دوقلوی

را در حالت ( SST اهرم تعویض دنده )کالچ دوقلوی

(Pپارک قرار دهید )سپس سوئیچ استارت را بر  و ؛

 روی قفل قرار داده تا موتور از حرکت بایستد.

 خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون کلید:

 
 اخطار

  ،هنگام رانندگی کلید خاموش/روشن موتور را فشار ندهید

 مگر در شرایط اضطراری. اگر موتور در حین رانندگی متوقف

شود و راندمان شد، عملکرد سروومکانیزم ترمز متوقف می

چنین، سیستم فرمان دیگر کار آید. همترمزگیری پائین می

کند و نیروی فیزیکی شدیدی برای هدایت فرمان الزم نمی

 تواند منجر به تصادف شدیدی شود.خواهد بود. این امر می

 

 

 توجه

  هنگام رانندگی موتور اگر مجبور شدید که در شرایط اضطراری

ثانیه یا  3را خاموش کنید، کلید خاموش/روشن موتور را برای 

شود و وضعیت بیشتر فشار داده و نگه دارید. موتور متوقف می

 رود.می ACCکلید خاموش/روشن موتور به حالت 

  موتور را فقط در وضعیت"P"  پارک( خاموش کنید. چنانچه(

موتور در هر وضعیت دیگری خاموش شود، وضعیت کلید 

نخواهد  OFFرود و می ACCخاموش/روشن موتور به حالت 

 شد.

)پارک(، وضعیت  "P"بعد از قرار دادن دسته دنده در وضعیت 

 قرار دهید OFFکلید خاموش/روشن موتور را در حالت 

 

 خودرو را متوقف کنید. .1

فشردن پدال ترمز، ترمز دستی را نیز به طور کامل  در حال .2

 باال بکشید.

(، کلید خاموش/روشن موتور را M/Tای )در خودروهای دنده .3

فشار دهید تا موتور خاموش شود، دسته دنده در در وضعیت 

)در سرباالئی( یا دنده عقب )در سرپائینی( قرار  1ی دنده

دسته دنده را (، CVTدهید. در خودروهای دنده اتوماتیک )

)پارک( قرار دهید، کلید خاموش/روشن  "P"در وضعیت 

 موتور را فشار دهید تا موتور متوقف شود.

 
 

  



 

21 

 

 کنداگر سیستم عملکرد بدون سوئیچ درست کار نمی

سوئیچ هوشمند را در محل قرار گیری سوئیچ هوشمند داخل 

و ی داشبورد قرار دهید. در این حالت باید استارت زدن محفظه

 تغییر وضعیت کلید خاموش/روشن موتور مقدور باشد.

بعد از استارت زدن و تغییر دادن وضعیت کلید خاموش/روشن 

موتور، سوئیچ هوشمند را از محل قرار گیری سوئیچ هوشمند 

 بردارید.

 
 

 

 توجه

  در محل قرار گیری سوئیچ هوشمند، سوئیچ دیگری جز سوئیچ

محل قرار گیری سوئیچ هوشمند وارد نکنید. ممکن است 

 هوشمند آسیب ببیند.

  قبل از وارد کردن سوئیچ هوشمند به محل قرار گیری سوئیچ

هوشمند، هر شیء یا سوئیچ دیگری را از آن جدا کنید. ممکن 

است خودرو نتواند کد شناسائی ثبت شده را دریافت کند. در 

نتیجه، ممکن است موتور روشن نشود و نتواند وضعیت کلید 

 ش/روشن موتور را تغییر داد.خامو

 

 یادآوری سوئیچ هوشمند

LCD تک رنگ 

 
LCD :رنگی 

 

و  OFFچنانچه وضعیت کلید خاموش/روشن موتور در حالت 

سوئیچ هوشمند در محل قرار گیری سوئیچ هوشمند باشد، اگر در 

این وضعیت درب سمت راننده باز شود، هشداری در صفحه 

ثانیه به صدا در  3بازر )بوق هشدار( برای شود و نمایش نمایان می

 آید تا سوئیچ را بردارید.می
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 6مدل اسپرت  INVES-IIIگیربکس اتوماتیک 

)سیستم کنترل  CVTدنده 

الکترونیک هوشمند و نوین خودرو 

III )* 
قادر به تعویض خودکار و پیوسته نسبت دنده  CVTگیربکس 

ا شیوه رانندگی را ترین هماهنگی بای که مناسباست به گونه

داشته باشد و خودرو در تمام مراحل به بهترین شکل کار کند. 

بنابراین رانندگی با این شیوه روان، بدون احساس هیچ گونه 

 ضربه و دارای کمترین مصرف سوخت است. 

 

 

 

 

 

 طرز کار دسته دنده

گیربکس با توجه به سرعت خودرو و موقعیت پدال گاز بهترین 

 کندرا بطور خودکار انتخاب میموقعیت دنده 

 
 

 
 

دهید دسته دنده را در هنگامی که پدال ترمز را فشار می 

 این گیت حرکت دهید.

 دسته دنده را در این گیت حرکت دهید. 

 

 

 
 اخطار

 هایی جزء همیشه هنگامی که دسته دنده را به موقعیت

کنید پدال تعویض می "P"و پارک  "N"موقعیت خالص 

 ترمز را فشار دهید.

یا  "N"هرگز موقعی که دسته دنده را از موقعیت خالص 

کنید پای خود را روی پدال گاز فشار تعویض می "P"پارک 

 ندهید.

 توجه

  برای اجتناب از بروز اشتباه، دسته دنده را محکم به هر

خواهید حرکت دهید و برای مدت بسیار موقعیت که می

کوتاهی آن را در آن موقعیت نگه دارید. همیشه بعد از حرکت 

دادن دسته دنده، موقعیتی را که در نشانگر موقعیت دنده نشان 

 شود چک کنید.داده می

 کننده اگر پدال ترمز فشرده و نگه داشته نشود دستگاه قفل

دسته دنده فعال می شود و جلوی حرکت دسته دنده و خارج 

 گیرد.ارک را میشدن آن از موقعیت پ
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 "P"تواند از موقعیت پارک هنگامی که دسته دنده نمی

 جابجا شود

اگر وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در موقعیت  

ON  باشد و پدال ترمز فشرده شده باشد اما نتوان دسته دنده را

های دیگر انتقال داد، ممکن به موقعیت "P"از موقعیت پارک 

کننده دسته دنده مختل شده یا مکانیزم قفل است باتری خالی

شده باشد. در این شرایط باید خودرو شما سریعاً توسط عاملیت 

 مجاز میتسوبیشی موتورز مورد بازرسی قرار گیرد. 

اگر حتماً نیاز به استفاده از خودرو و حرکت دادن آن دارید، 

شود جابجا کرده و دسته دنده را مطابق با آنچه که گفته می

 موقعیت دسته دنده را تعویض نمایید.

اطمینان حاصل نمایید که ترمز دستی کامالً کشیده  -1

 شده است.

 اگر موتور روشن است آن را خاموش نمایید. -2

یک پیچ گشتی )دو سو( را که روی نوک آن پوششی  -3

( روکش وارد کنید. سپس Aوجود دارد را درون حفره )

است با دقت گونه که در تصویر نشان داده شده همان

 مانند یک اهرم روکش آن را بردارید.

 
 

 پدال ترمز را با پای راست فشار دهید. -4
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( Bپیچ گشتی را در حفره آزاد کننده قفل دسته دنده ) -5

قرار دهید. سپس در حالی که نوک پیچ گشتی را به 

دهید دنده را در موقعیت خالص سمت پایین فشار می

"N" .قرار دهید 

 
 

 موقعیت دسته دندهنمایشگر 

هنگامی که وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در 

اند، موقعیت دسته دنده در نمایشگر قرار گرفته "ON"حالت 

 شود.اطالعات چندگانه نشان داده می

 
 

 

 

 های دسته دنده موقعیت

 "P"پارک 

در این حالت گیربکس برای جلوگیری از حرکت اتومبیل قفل 

 توان استارت زد.شود. و میمی

 "R"دنده عقب 

 شود.از این حالت برای حرکت به سمت عقب استفاده می

 احتیاط 

  برای اجتناب از آسیب رسیدن احتمالی به گیربکس، هرگز

های هنگامی که خودرو در حال حرکت است دنده را در حالت

"P"  یا"R" .قرار ندهید 

 "N"خالص 

این حالت مانند حالت دنده در این موقعیت گیربکس آزاد است. 

خالص در گیربکس دستی است و باید هنگامی که خودرو برای 

های سنگین مورد ماند مانند ترافیکمدتی طوالنی متوقف می

 استفاده قرار بگیرد.

 
 اخطار

  هرگز هنگام رانندگی دسته دنده را در حالت خالص"N" 

قرار ندهید. زیرا ممکن است به اشتباه دسته دنده را در 

قرار داده یا ترمز موتور را از دست  "R"یا  "P"های حالت

 بدهید که این امر ممکن است منجر به تصادف شود.

  در یک مسیر شیبدار، خودرو باید در حالت"P"  استارت

 ."N"زده شود، نه حالت 

 ادن کنترل خودرو، برای به حداقل رساندن خطر از دست د

خواهید دسته دنده را خالص کنید یا همیشه هنگامی که می

آن را از وضعیت خالص خارج کنید، پای راست خود را روی 

 پدال ترمز قرار دهید.

 "D"راندن 

باشد. گیربکس این موقعیت برای رانندگی در شرایط عادی می

دنده بصورت خودکار و بر مبنای سرعت و میزان گاز دادن، 

ترمز موتور در صورت لزوم و بر اساس  کند ومناسب را انتخاب می

 رود.شرایط جاده، بطور خودکار به کار می

  



 

25 

 

 

 احتیاط 

  برای اجتناب از آسیب دیدن گیربکس، هنگامی که هنوز

خودرو در حال حرکت است هرگز دسته دنده را مستقیما از 

 .تغییر ندهید "R"به حالت  "D"حالت 

Ds دنده سنگین و راننده اسپرت 

زمانی که ترمز موتور مورد نیاز بوده یا قدرت باالیی نیاز است از 

 این حالت استفاده کنید.

L سنگین 

برای موقعیت های باال رفتن از سرباالیی تند یا استفاده از ترمز 

 موتور در سرازیری.

 
 اخطار

  فراهم می کند. خیلی مراقب این موقعیت نهایت ترمز وتور را

این کار  باشید دنده را ناگهان در این موقعیت قرار ندهید.

ممکن است باعث سر خوردن چرخ ها شود. این موقعیت را بنا 

 به وضع جاده و سرعت خودرو انتخاب کنید.

 

)خودروهای دارای اهرم تعویض دنده پشت  حالت اسپرت

 فرمان(

 Dلی که دسته دنده در موقعیت متوقف بوده یا در حا اگر خودرو

است در حرکت باشد تعویض دنده دستی توسط اهرم های  Lیا 

 پشت فرمان ممکن است.

 

 توجه

  در حالی که دسته دنده در موقعیتD  یاL  است در حرکت

باشد تعویض دنده دستی توسط اهرم های پشت فرمان ممکن 

 است.

بازگردید که در این حالت  Dبدین طرق میتوانید به حالت 

 را نشان می دهد: Dنمایشگر وضعیت دنده 

 اهرم + )دنده سبک( را برای دو ثانیه نگه دارید. -

 خودرو را متوقف کنید. -

  در وضعیتL  اهرم عمل نمی کند چون این عملکرد محدود

 شده است.

  اگر دنده در وضعیتL  بوده و حالت اسپرت انتخاب شود حتی

 شود در حالت اسپرت خواهد ماند.اگر خودرو متوقف 

 

 
 

 

 

( +SHIFT UPبا هر بار عملکرد، گیربکس یک دنده سبک :) تر

 شود.می

- (SHIFT DOWN با هر بار عملکرد، گیربکس یک دنده :)

 شود.تر میسنگین

 احتیاط 

 های سنگین به سبک را در حالت اسپرت راننده باید تعویض دنده

کند انجام ای که در آن رانندگی میجادهمطابق با شرایط عمومی 

 دهد. دقت داشته باشید که دور موتور وارد محدوده قرمز نشود.

  تکرار کار مداوم با دسته دنده یا اهرم تعویض دنده روی غربیلک

 شود.باعث تغییر مداوم موقعیت دنده می فرمان

 زمان استفاده های تعویض دنده چپ و راست بطور هماز پدال

خواهید جا ای که نمیزیرا در اثر این کار ممکن است دنده نکنید

 بیفتد.
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 توجه

  دنده جلو قابل انتخاب است. برای دنده عقب یا  6تنها

 قرار دهید. Pیا  Rپارک به ترتیب دنده را در 

  هم  +در برخی سرعت های خاص حتی با اعمال اهرم

ممکن است خودرو برای حفظ عملکرد بهینه از سبک 

 _کردن دنده امتناع کند. و برعکس با اعمال دنده 

برای جلوگیری از باال رفتن بیش از حد  ممکن است

دور موتور این کار را انجام ندهد. در این حالت بازر به 

 صدا در می آید. 

  با کاهش سرعت خودرو دنده بطور اتوماتیک سنگین

 انتخاب می شود. 1ود. با توقف دنده می ش

  حالت اسپرت است و سبک کردن دنده در شرایطی که

دور موتور به ناحیه قرمز می رسد بطور اتوماتیک 

 انتخاب می شود.

 نمایش موقعیت اهرم های تعویض دنده پشت فرمان

 صفحه نمایش اطالعات چندگانه موقعیت فعلی را نشان می دهد.

 
 

 

 پیش آید CVTهنگامی که مشکلی در گیربکس 

 

 هنگامی که عالمت هشدار نمایش داده شود

 یا  اگر در صفحه نمایشگر اطالعات چندگانه هشدارهای 

 نشان داده شوند، ممکن است مشکلی در سیستم رخ داده باشد.

 
 

 

 احتیاط 

  اگر هنگام رانندگی مشکلی در گیربکسCVT  رخ دهد، عالئم

در صفحه نمایش اطالعات چندگانه ظاهر  یا  هشدار 

 شوند.می

 در چنین حالتی، مطابق روش زیر عمل نمایید.

 ]روشن شود اگر هشدار [

بیش از اندازه داغ شده است. ممکن  CVTروغن گیربکس 

است سیستم کنترل موتور از طریق کاهش سرعت خودرو و 

ل شود. در پایین آوردن دور موتور برای پایین آوردن دما فعا

 های زیر را در پیش گیرید:این حالت یکی از روش

 .سرعت خودرو را کم کنید -

خودرو را در محلی ایمن متوقف کنید، دسته دنده را در  -

قرار دهید  و در حالی که خودرو روشن  "P"موقعیت 

 است محفظه موتور را باز کنید تا موتور خنک شود.

خاموش شده  بعد از چند لحظه ببینید که هشدار

توانید به رانندگی ادامه است یا خیر. اگر خاموش شده بود می

-دهید، اما اگر هشدار روشن ماند یا به طور مرتب روشن می

 شود که خودرویتان مورد بازرسی قرار گیرد.شد، توصیه می

 ]روشن شود اگر هشدار [

ممکن است این امر به دلیل بروز رویدادی غیر طبیعی در 

باشد که منجر به فعال شدن سیستم ایمنی  CVTگیربکس 

شود که خودرو شده است.  در این حالت، توصیه می

 خودرویتان مورد بازرسی قرار گیرد.

 

 CVTعملکرد گیربکس 

 احتیاط 

 کند پیش از هنگامی که خودرو ساکن است ولی موتور کار می

تا که موقعیتی را برای دنده انتخاب کنید، پدال ترمز را این

انتها فشار دهید تا مانع از جلو رفتن یا حرکت ناگهانی 

 خودرو شود.

درگیر شود خودرو شروع به  CVTمحض اینکه گیربکس به

کند. به خصوص هنگامی که دور موتور باالست یا حرکت می

کند، رها کردن پدال ترمز باید سیستم تهویه مطبوع کار می

 د اتفاق بیفتد.ای که برای رانندگی آماده هستیدر لحظه

  همواره پدال ترمز را با پای راست خود فشار دهید. استفاده



 

27 

 

از پای چپ ممکن است در شرایط اضطراری در عملکرد 

 راننده تاخیر ایجاد کند.

  برای جلوگیری از شتاب گرفتن ناگهانی، هرگز هنگامی که

کنید، دور موتور تعویض می "P"و  "N"های دنده را از حالت

 رید.را باال نب

 دهید پای اگر هنگامی که با یک پا پدال گاز را فشار می

دیگرتان روی پدال ترمز باشد، کارآیی ترمز تحت تاثیر قرار 

گیرد و ممکن است لنت ترمز دچار سائیدگی زودرس می

 گردد.

  دنده را متناسب با شرایط رانندگی تعویض نمایید. هرگز در

لت اسپرت رو به یا در حا "D"سراشیبی و با موقعیت دنده 

که چنین در سراشیبی و در حالیعقب رانندگی نکنید. هم

 است رو به جلو رانندگی نکنید. "R"دسته دنده در حالت 

ممکن است در این حالت موتور خاموش شود و افزایش 

نیروی مورد نیاز برای گرفتن پدال ترمز یا چرخاندن غربیلک 

 فرمان منجر به تصادف گردد.

  که پدال ترمز را فشار ساکن است هرگز در حالیوقتی خودرو

اید دور موتور را باال نبرید. این کار ممکن است به داده

زمان با فشار چنین اگر همآسیب برساند. هم  CVTگیربکس 

پدال ترمز را هم فشار دهید، " D"دادن پدال گاز در حالت 

 "N"ممکن است دور موتور مانند زمانی که دنده در حالت 

 رود.ت باال نمیاس

 

 شتاب گرفتن

 "D"برای افزایش شتاب وقتی که دسته دنده در حالت 

(DRIVE .است پدال گاز را تا انتها فشار دهید ) گیربکس

CVT   تعویض می شود. سنگین تربه طور خودکار به دنده 

 

 توجه

  وقتی اهرم های پشت فرمان فعال هستند( در حالت اسپرت(

سنگینتر اگر پدال گاز تا انتها فشار داده شود، تعویض به دنده 

 انجام نخواهد شد.

 رانندگی در سرباالیی/ سراشیبی

 رانندگی در سرباالیی

تر سرعت اگر کامپیوتر تشخیص بدهد که تعویض به دنده سبک

فعلی را حفظ نخواهد کرد، تعویض به دنده سبک صورت نخواهد 

 گرفت.

 رانندگی در سراشیبی

طور خودکار هنگام رانندگی در سراشیبی ممکن است کامپیوتر به

تر تعویض دنده انجام دهد. این به سمت دنده های سنگین

آید و نیاز به استفاده از سیستم سیستم به کمک ترمز موتور می

 دهد.ترمز را کاهش می

 توقف

های کوتاه مدت مانند توقف در پشت چراغ راهنمایی، در توقف

باقی مانده و با استفاده از  "D"تواند در وضعیت دنده خودرو می

تر با موتور های طوالنیسیستم ترمز ساکن بماند. برای توقف

قرار داده و ضمن  "N"روشن، دسته دنده را در حالت خالص 

گرفتن ترمز برای ساکن نگهداشتن خودرو، از ترمز دستی نیز 

 استفاده کنید.

 احتیاط 

  گیربکس که سرباالیی در حالیهرگز خودرو را درCVT   فعال

است بوسیله گاز دادن ساکن نگه ندارید، همیشه از ترمز 

 دستی یا/و سیستم ترمز استفاده کنید.

 پارک کردن

را کامالً متوقف سازید و ترمز برای پارک کردن خودرو، ابتدا آن

قرار  "P"دستی را تا انتها بکشید، سپس دسته دنده را در حالت 

خواهید خودرو را بدون سرنشین ترک نمایید، اگر می دهید.

 همیشه موتور را خاموش نموده و سوئیچ را همراه خود ببرید.
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 توجه

 دار اطمینان حاصل کنید که از ترمز دستی پیش در محل شیب

-اید. در غیر ایناستفاده کرده "P"از قرار دادن دنده در حالت 

شود بسیار دشوار می "P"وضعیت صورت خارج کردن دنده از 

 و نیاز به نیرویی فراوان دارد.

-تغییری را در سرعت ایجاد نمی  CVTگیربکس زمانی که  

 کند

اگر گیربکس هنگام رانندگی تغییری را در سرعت خودرو ایجاد 

کند یا خودروی شما هنگام باال رفتن از یک سرباالیی سرعت نمی

آن بوجود آمدن شرایطی غیر گیرد، ممکن است دلیل کافی نمی

عادی در گیربکس باشد که باعث فعال شدن سیستم ایمنی 

شود که خودرویتان هر چه خودروی شما شده است. توصیه می

 زودتر مورد بازرسی فنی قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

با کنترل  (4WD)سیستم چهار چرخ محرک 

 *الکتریکی
عملکرد  ،( با کنترل الکتریکی4WDسیستم چهار چرخ محرک )

شتاب گیری و ایستایی را توسط کنترل توزیع گشتاور جلو و 

کاربرد کوپلینگ الکترونیکی تعبیه شده در عقب از طریق 

 دیفرانسیل عقب بهبود می بخشد.

 توجه

اگر ترمز دستی فعال شده باشد و خودرو در حرکت باشد عملکرد 

می  توزیع جلو و عقب گشتاور رانش اجبارا خاموش شده و اجازه

 دهد چرخ عقب راحت تر قفل شود.

حالت های رانش زیر را که مناسب رانندگی شماست  3یکی از 

 انتخاب کنید.

 حالت رانش

حالت 

 رانندگی
 توضیح

4WD 
ECO 

 این حالت جهت رانندگی مقرون به صرفه است.

معموال برای رانندگی مقرون به صرفه از حالت 

2WD  4استفاده می شود ولی حالتWD  برای

 جلوگیری از لغزش چرخها ایجاد شده است.

4WD 
AUTO 

این حالت برای کنترل خودکار توزیع گشتاور 

مورد نیاز در چهار چرخ با توجه به شرایط 

 رانندگی است.

4WD 
LOCKED 

این حالت برای رانندگی در مسیرهای لغزنده از 

ای است. میزان های برفی و ماسهقبیل جاده

های عقب منتقل به چرخ کهاز گشتاور  زیادی

موجب رانندگی پر قدرت و خارج شدن از  ودشمی

 .میگرددمسیر لغزنده 

طلبد. رانندگی با سیستم چهار چرخ مهارت ویژه در رانندگی می

 را مطالعه نمایید. "عملکرد رانندگی چهار چرخ"به دقت بخش 
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 انتخابگر حالت رانندگی 

حالت رانندگی را پس از آنکه وضعیت سوئیچ یا کلید 

فشردن دکمه هستند با  ONخاموش/روشن موتور در حالت 

 توان تغییر داد.می انتخاب حالت رانش

 
 

1-4WD ECO 

2-4WD Auto  

3-4WD Locked  

4-4WD ECO 

 احتیاط 

 های جلو در برف یا شرایط مشابه به دور خود هنگامی که چرخ

همزمان انتخابگر حالت رانندگی را به کار نیندازید. چرخند، می

خواهید خیز خودرو ممکن است به سمت مسیری که نمی

 بردارد.

  4"رانندگی با حالتWD LOCKED"  روی یک جاده آسفالت

 خشک، با صدای زیاد و مصرف سوخت باال همراه است.

 

اگر حالت رانندگی تغییر پیدا کند در خالل کار نمایشگر  

شود. بعد از عات چندگانه در صفحه نمایش نشان داده میاطال

 گردد.چند ثانیه صفحه اطالعات به حالت اولیه خود بر می

 توجه

 تواند هنگام رانندگی یا توقف تغییر کند.حالت رانندگی می 

 نمایشگر حالت رانندگی

بطور معمول، هنگامی که وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن 

قرار گرفتند،  نشانگر روشن می شود و پس  ONموتور در حالت 

از آن شرایط رانندگی به مدت چند ثانیه بعد از روشن کردن 

 نشان داده می شود.

 حالت رانندگی
 نمایشگر

LCD رنگی LCD تک رنگ 

4WD ECO 4WD ECO 4WD-E 

4WD AUTO 4WD AUTO - 
4WD LOCKED 4WD LOCKED LICK 

رنگی با هر بار تعویض حالت رانش نشان مربوطه در  LCDدر 

صفحه نمایش اطالعات ظاهر می شود. بعد از چند ثانیه صفحه 

 نمایش به اطالعات حالت اولیه بازمیگردد.

 

 حالت رانندگی نمایشگر حالت رانندگی

4WD ECO 

 

4WD AUTO 

 

4WD LOCKED 
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 احتیاط 

 شده شروع به چشمک زدن  اگر نشانگر حالت رانندگی انتخاب

کند، خودرو به منظور محافظت از اجزاء سیستم محرک بطور 

 دهد.خودکار تغییر وضعییت می

سرعت خود را در این شرایط کاهش دهید و اگر بعد از مدتی 

عالمت هشدار خاموش شد، به رانندگی خود ادامه دهید. اگر 

ودروی دقیقه روشن باقی ماند، خ 5هشدار برای مدتی بیش از 

شما باید در یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مورد 

 بازرسی فنی قرار گیرد.

 نمایش اخطار

 
 

 

 احتیاط 

 یا  اگر در نمایشگر صفحه اطالعات عالمت هشدار روشن شد

، نشان دهنده آن چشمک زد 4WDحالت رانش انتخاب شده 

پیش  4WDاست که مشکلی برای سیستم کنترل الکترونیکی 

آمده و دستگاه ایمنی فعال شده است. خودروی شما باید در 

 عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مورد بازرسی قرار گیرد.

 نمایش اخطار

 

 

 احتیاط 

 مشخص شدههایی با اندازه، جنس و مارک همیشه از چرخ 

ها وجود استفاده کنید تا هیچ تفاوتی در میزان ساییده شدن آن

هایی که اندازه، جنس و مارک رانندگی با چرخ نداشته باشد.

یکسان ندارند ممکن است باعث شود که محافظ اجزای سیستم 

عمل  4WDو سیستم کنترل الکترونیکی محرک فعال شود 

 serviceیا  4WD (overheatingنکرده و اخطار سیستم 

required .نمایش داده شود ) 

 روشن است ECOوقتی کلید حالت 

را  ECOاست اگر سوییچ  4WD AUTOرانش روی وقتی حالت 

تغییر می کند. و اگر  4WD ECOروشن کنید حالت رانش به 

تغییر  4WD AUTOخاموش شود حالت رانش به  ECOسوییچ 

 مراجعه کنید. ECO، بخش سوییچ 60-5می کند. به صفحه 

 توجه

حالت رانش به هر حالتی  4WD ECOاگر بعد از حالت رانش 

خاموش شود حالت رانش  ECOتغییر کند حتی اگر سوییچ 

 تغییر نمی کند.
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 (4WD) ر چرخ محرکاعملکرد رانندگی چه
خودرو شما از ابتدا برای رانندگی در راه آسفالته طراحی شده 

دهد که در است. اما سیستم چهار چرخه به شما این امکان را می

ها نیکها ، پیکهای غیر آسفالت، کمپجاده مسیرهایی از قبیل

و مواردی مشابه نیز رانندگی نمایید. این امکان نه تنها برای 

های غیرآسفالت مناسب است بلکه نیروی بیشتری را برای جاده

-آلود فراهم میهای لغزنده، مرطوب، برفی و گلرانندگی در جاده

ل کردن در شرایط آورد. اما برای مسیرهای خیلی ناهموار یا بکس

دشوار مناسب نیست. البته مهم است که بدانید که سیستم چهار 

ها و ترمز موتور در نوردیچرخ محرکه توانایی کافی برای تپه

های بسیار زیاد را ندارد. شما باید از رانندگی در مسیرهای شیب

-با شیب زیاد بپرهیزید. هنگام رانندگی در مسیرهای شنی و گل

م عبور از داخل آب باید خیلی محتاط باشید و به این آلود و هنگا

نکته توجه داشته باشید که نیروی کافی برای عبور از چنین 

هایی ممکن است فراهم نباشد. لطفاً از رانندگی در موقعیت

های ماشین در شن یا گل مناطقی که امکان گیر کردن چرخ

 وجود دارد بپرهیزید.

 
 اخطار

  بیش از اندازه به سیستم چهار چرخ محرک اتکا نکنید. حتی

هایی در خودروهای با نیروی چهار چرخ محرک نیز محدودیت

-ها و حفظ کنترل و نیرو دارند. رانندگی بیها و تواناییسیستم

پروا ممکن است منجر به تصادف شود. همیشه با دقت رانندگی 

کنید توجه می کنید و به شرایط مسیری که در آن رانندگی

 داشته باشید.

  استفاده نادرست از خودرو چه در جاده آسفالته و چه در خارج آن

تواند به تصادف یا واژگون شدن خودرو منتهی شود که ممکن می

است جراحات جدی برای سرنشینان یا حتی مرگ را به همراه 

 داشته باشد.

د و طبق آن ی راهنما را مطالعه کنیها در دفترچههمه دستورالعمل -

 پیش بروید.

  سرعت خود را پایین نگه دارید و در جایی که شرایط مناسب

 نیست تند نرانید.

 

 توجه

  .رانندگی در مسیر ناهموار ممکن است برای خودرو دشوار باشد

که از جاده خارج شوید مطمئن شوید که همه قبل از این

و  ها رعایت شده  و اقدامات الزم انجام گرفتهدستورالعمل

ای ها توجه ویژهخودرو شما بازرسی شده است. به شرایط چرخ

 ها را بررسی نمایید.داشته باشید و فشار باد چرخ

 های وارد شده در ها و زیانمیتسوبیشی موتورز مسئول تصادف

باشد. عملکردهای خودرو اثر استفاده نادرست از خودرو نمی

ن است. متاثر از مهارت و تجارب راننده و سرنشینان آ

های مسئولیت هرگونه خطر ناشی از سرپیچی از دستورالعمل

کننده توصیه شده در استفاده از خودرو متوجه خود استفاده

 است.

 ایی که خودروی با چهار توجه داشته باشید که میزان فاصله

چرخ محرک برای توقف احتیاج دارد کمی با خودروی با دو 

جاده برفی یا شنی و  چرخ محرک تفاوت دارد. هنگامی که در

کنید، از رعایت فاصله صحیح با خودرویی آلود رانندگی میگل

 که در مقابل شماست اطمینان حاصل نمایید.

  حالت نشستن راننده موقع رانندگی باید قائم باشد؛ صندلی را

در موقعیت مناسبی تنظیم کنید تا کار با غربیلک فرمان و 

 کمربند ایمنی را ببندید. ها برایتان راحت باشد. حتماًپدال

 های خودرو را بعد از رانندگی در مسیرهای ناهموار همه قسمت

بررسی کنید و تمام بدنه ماشین را با آب بشوئید. به بخش 

و  "بازرسی و نگهداری بعد از رانندگی در مسیرهای ناهموار"

 مراجعه نمایید. "نگهداری"های بخش
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 احتیاط 

  4"تنظیم وضعیت رانندگی روی حالتWD LOCK"  یا

"LOCK "های خشک با مصرف برای رانندگی روی جاده

 زیاد در سوخت و ایجاد سروصدا همراه است.

 های تندگردش در پیچ

یا  "4WD LOCK""وقتی در یک پیچ تند و در حالت 

"LOCK"پیچید، در غربیلک فرمان مشابه با سرعت کم می

کنید. به این اید تفاوتی را احساس میگرفتهحالتی که ترمز 

شود و دلیل آن این ای گفته میحالت ترمز ناشی از پیچ جاده

ها از موقعیت پیچ جاده یکسان نیست. این است که فاصله چرخ

افتد. اگر پدیده برای همه خودروهای چهار چرخ محرک اتفاق می

ی کنید یا چنین حالتی پیش آمد، از فرمان دادن بیشتر خوددار

تغییر  "4WD AUTO"یا  "4WD ECO"های به حالت

 وضعیت بدهید.

 زدهدر مسیرهای برفی یا یخ

یا  "4WD AUTO"متناسب با جاده، حالت رانندگی را روی 

"4WD LOCK "  یا"SNOW " تنظیم کنید و سپس برای

 شروع حرکت نرم پدال گاز را به تدریج فشار دهید.

 توجه

  شود.توصیه مییا زنجیر چرخ استفاده از تایرهای یخ شکن 

 ای ایمن از خودروی مقابل قرار دهید؛ از گاز خود را در فاصله

دادن ناگهانی بپرهیزید و از ترمز موتور )دنده سنگین( استفاده 

 کنید.

 احتیاط 

  از ترمز گرفتن یا گاز دادن ناگهانی و پیچیدن سریع خودداری

ممکن است سر بخورید و کنترل خودرو را از دست کنید. زیرا 

 بدهید.

 آلودرانندگی در مسیرهای شنی یا گل

تنظیم  "LOCKیا " "4WD LOCKED"حالت رانندگی را روی 

کنید و سپس برای شروع حرکت نرم پدال گاز را به تدریج فشار 

توانید فشار روی پدال گاز را یکنواخت دهید. تا جایی که می

 در سرعت پایین رانندگی کنید. نگهدارید و

 احتیاط 

  هرگز روی یک جاده شنی بی پروا رانندگی نکنید. در مقایسه با

یک جاده آسفالت، موتور و سایر اجزای ماشین تحت تنش بسیار 

 بیشتری هستند. این امر ممکن است منجر به بروز تصادف شود.

 در صفحه نمایش  اگر نمایشگر دمای مایع خنک کننده موتور

اطالعات چندگانه شروع به چشمک زدن کرد، یا قدرت موتور 

هنگام رانندگی افت ناگهانی پیدا کرد، سریعاً خودرو را در محلی 

مطمئن پارک نمایید. برای اطالعات بیشتر و انجام اقدامات الزم به 

 مراجعه کنید. 4-8در صفحه  "داغ کردن موتور"بخش 

 

 

 
 اخطار

  هنگام بیرون کشیدن خودرو از یک موقعیت دشوار که در آن

اید، اطمینان حاصل کنید که فضای اطراف خالی از گیر کرده

وجود افراد یا اشیاء باشد. پرش ناگهانی خودرو به سمت جلو 

 یا عقب ممکن است به افراد یا اشیاء اطراف آسیب وارد کند.
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 توجه

  دادن ناگهانی و پیچیدن سریع خودداری از ترمز گرفتن یا گاز

 صورت ممکن است خودرویتان گیر کند.کنید. در این

  اگر خودرو در مسیر شنی یا گلی گیر کرد، اغلب با یک تکان

که که پدال گاز را به تواند از محل خارج شود. در حالیمی

و دنده عقب  1دهید دنده را متناوباً بین دنده آرامی فشار می

برای  "D"و  "R"دروهای گیربکس دستی( و یا )برای خو

 تعویض کنید. CVTگیربکس خودروهای 

  رانندگی در مسیر ناهموار موجب رنگ پریدگی و زنگ زدن

شود. بالفاصله بعد از رانندگی در چنین مسیرهایی خودرو می

 خودرو را بشوئید.

 های تندباال رفتن/پایین آمدن از شیب

 نوردی و نیروی کافی برای تپه ممکن است خودروی شما نتواند

یا ترمز موتور در شیب های تند داشته باشد. از رانندگی در 

شیب های تند حتی با در نظر گرفتن اینکه خودرو شما دارای 

 نیروی چهار چرخ محرک است پرهیز کنید.

 رانندگی داخل آب

اگر مدارهای الکتریکی خودرو خیس شوند، ادامه کارکرد خودرو 

شود. بنابر این تا جایی که مجبور نیستید از میغیر ممکن 

رانندگی در آب خودداری کنید. اگر مجبورید در آب رانندگی 

 کنید مراحل زیر را انجام دهید.

قبل از اینکه بخواهید وارد آب شوید به عمق آب و محدوده 

-اطراف توجه کنید. برای اجتناب از پاشش آب تا جایی که می

 کنید.توانید آرام رانندگی 

 احتیاط 

  هرگز در جایی که عمق آب زیاد است و رینگ، محور چرخ

یا اگزوز را در بر می گیرد رانندگی نکنید. موقعیت دسته 

 M/Tگیربکس دنده را هنگام رانندگی در آب )خودروهای و

 ( تعویض ننمایید. CVTگیربکس و

رانندگی بطور متناوب در آب روی طول عمر خودرو شما 

شود تا در صورت لزوم خودرو دارد؛ توصیه میتاثیر منفی 

سازی را روی خود را بازرسی و تعمیر کرده و اقدامات آماده

 آن انجام دهید.

  بعد از رانندگی در آب ترمزها را فشار دهید تا از کارکرد

صحیح آن مطمئن شوید.اگر ترمزها خیس بودند یا درست 

ه آرامی کردند، با رانندگی با سرعت آهسته و بکار نمی

-ها را خشک کنید. تمام قسمتفشار دادن پدال ترمز آن

 های خودرو را به دقت بررسی کنید.

 

های بازرسی و تعمیرات بعد از رانندگی در جاده

 ناهموار
بعد از رانندگی در مسیرهای ناهموار دستورات بازرسی و 

آید را برای خودروی خود از خودرو که در ادامه می تعمیرات

 دهید.انجام 

  بررسی کنید که خودروی شما توسط صخره یا سنگ آسیب

 ندیده باشد.

 .به دقت خودرو را با آب بشوئید 

با رانندگی با سرعت آهسته و به آرامی فشار دادن پدال 

ترمز، ترمزها را خشک کنید. اگر باز هم ترمزها به درستی 

شود هرچه زودتر خودرو را برای کردند، توصیه میکار نمی

 بازرسی به مرکز فنی مناسب ببرید.

 ها و دیگر اضافات را که در رادیاتور حشرات، شاخ و برگ

 اند بردارید.جمع شده

  بعد از رانندگی درون آب موتور، جعبه دنده و روغن

دیفرانسیل را بررسی نمایید. اگر روغن و یا گریس به علت 

 ید.را تعویض نماینفوذ آب کدر یا غلیظ شده باشد، باید آن

  داخل خودرو را بررسی کنید. اگر جایی نفوذ آب را مشاهده

 را خشک نمایید.کردید، آن

 ها آب وارد شده های جلو را بررسی کنید. اگر در آنچراغ

 را خالی کنید.شود تا آنبود، توصیه می
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نکاتی درمورد رانندگی با خودروهای با چهار چرخ 

 محرک
 ها و تایرهاچرخ

شود، بنابراین عملکرد به چهار چرخ منتقل می گشتاور رانشی

-ها متاثر میخودرو با سیستم چهار چرخ محرک از شرایط چرخ

 ها توجه داشته باشید.شود. به چرخ

 های مشخص شده برای هر چهار چرخ استفاده تنها از تایر

مراجعه  13-11در صفحه  "ها و تایرهاچرخ"کنید. به بخش 

 نمایید.

 تایرها باید اندازه یکسان داشته باشند و از یک ها و همه چرخ

ها بود، تمامی نوع باشند. اگر نیاز به تعویض یکی از چرخ

 ها را تعویض کنید.آن

 زمانی که تفاوت در خوردگی بین  قبل ازها باید همه چرخ

جایشان با هم های جلو و عقب قابل مالحظه باشد، چرخ

وجود داشته  ها تفاوتد. اگر در خوردگی چرخعوض شو

تغییر "باشد، خودرو کارکرد خوبی نخواهد داشت. به بخش 

 مراجعه کنید. 14-10در صفحه "هاچرخ جای

 ها را مرتب بررسی کنید.فشار استاندارد باد چرخ 

 احتیاط 

 هایی با اندازه، جنس و نوع یکسان استفاده همیشه از چرخ

نداشته ها وجود کنید تا تفاوتی در میزان ساییده شدن آن

هایی که یکسان نیستند ممکن است باشد. رانندگی با چرخ

باعث باال رفتن دمای روغن دیفرانسیل و آسیب جدی به 

چنین سیستم محرک تحت سیستم محرک خودرو شود. هم

گیرد که احتماالً منجر به نشت روغن، بار بسیار زیادی قرار می

  ها می شود.گیرپاژ و سایر آسیب

 یدک کشیدن

 
 

 
 اخطار

  که هرگز خودرو را در وضعیت چهار چرخ محرک در حالی

و  Aهای های جلو یا عقب آن روی زمین هستند )شکلچرخ

B  یدک نکشید. این امر ممکن است باعث آسیب سیستم )

خواهید این نوع خودرو را محرک یا ناپایداری شود. اگر می

 را استفاده کنید. D و   Cیدک بکشید، از حالت 

  4حتی در حالتWD ECO  نیز نباید خودرو را در شرایطی که

 چرخ های جلو یا عقب آن روی زمین است یدک کشید.

 

 جک زدن خودرو های چهار چرخ محرک

 
 اخطار

 هایی که در هنگام جک زدن موتور را روشن نکنید. چرخ

چرخیده و خودرو از روی روی زمین قرار دارند ممکن است 

 جک پائین بیفتد.

 عملکرد کالچ

درگیر کردن سریع کالچ در دورهای باال منجر به آسیب رسیدن 

شود زیرا نیروی کشش بسیار باالست. به کالچ و گیربکس می

 نیرو را آهسته و فزاینده وارد کنید.
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 ترمزگیری
شما های سیستم ترمز برای ایمنی مهم هستند. به تمام قسمت

کنیم تا طبق دفترچه خدمات، خودرو را در فواصل توصیه می

 معین برای بازرسی فنی ببرد.

 احتیاط 

  هرگز عادت نکنید که هنگام رانندگی زیاد از ترمز استفاده

چنین هنگام رانندگی پای خود را از روی پدال ترمز کنید. هم

آن  بردارید. این امر موجب داغ شدن لنت ترمز و از بین رفتن

 شود.می

 سیستم ترمز

سیستم ترمز از دو مدار ترمز مجزا تشکیل شده است و خودروی 

باشد. اگر یکی از مدارها از شما مجهز به سیستم تقویت ترمز می

کار بیفتد، مدار دیگر قادر خواهد بود که خودرو را متوقف کند. 

 چناناگر سیستم تقویت ترمز به هر دلیلی از کار بیفتد، ترمز هم

کند. در این موارد حتی اگر پدال ترمز را تا آخرین حد کار می

ممکن فشار دادید، آن را محکم و با نیروی بسیار نگه دارید؛ 

خودرو را هرچه سریعتر متوقف سازید و سیستم ترمز آن را تعمیر 

 کنید.

 
 اخطار

  خودرو را در هنگام حرکت خاموش نکنید. در این صورت

قطع می شود و سیستم ترمز درست کار سیستم تقویت ترمز 

 کند.نمی

 

 

 

 
 اخطار

  اگر سیستم  تقویت ترمز از کار افتاد یا ترمز هیدرولیکی

بطور کامل کار نکرد، در اسرع وقت خودرو را برای بازرسی به 

 مرکز فنی مناسب ببرید.

 نشانگر هشدار

ترمز نشانه بروز اشکال در سیستم ترمز روشن شدن چراغ هشدار 

چنین عالمت هشداری در نمایشگر اطالعات چندگانه است. هم

نمایشگر "و  "چراغ هشدار ترمز"های شود. به بخشروشن می

 مراجعه کنید. 51-5و  48-5در صفحات  "هشدار ترمز

 هنگام مرطوب بودن ترمزها

پایین است، به بعد از شروع به رانندگی و هنگامی که سرعتتان 

خصوص هنگامی که ترمزها مرطوب هستند، ترمزها را چک کنید 

 کنند یا خیر.تا ببینید آیا به درستی کار می

ممکن است در اثر بارندگی یا شستشوی اتومبیل یا عبور از میان 

ای از آب روی لنت ترمز قرار گرفته باشد و جلوی گل و الی الیه

اتفاقی افتاد با رانندگی با سرعت عملکرد آن را بگیرد. اگر چنین 

 ها را خشک کنید.آهسته و فشردن آرام پدال ترمز، آن

 رانندگی در سرپایینی

بسیار مهم است که هنگام پایین آمدن از یک سراشیبی با شیب 

های سنگین استفاده کنید گیری از دندهتند، از ترمز موتور با بهره

 د.ها جلوگیری کنیتا از داغ شدن لنت ترمز

 

 
 اخطار

  هیچ وقت جسمی را زیر پدال ترمز قرار ندهید یا نگذارید

کفپوش به زیر پدال سر بخورد زیرا در موارد اضطراری نیاز 

است ترمز را تا انتها فشار دهید و وجود آن شیء مانع آن 

-شود. اطمینان حاصل کنید که پدال در همه اوقات میمی

کار کند. از محکم بودن و عدم سر خوردن تواند آزادانه 

 کفپوش نیز مطمئن شوید.

 لنت ترمز

  از ترمز گرفتن شدید پرهیز کنید. ترمزهایی که تازه نصب

کیلومتر رانندگی نیاز دارند تا به  200اند به حدود شده

 اندازه الزم سائیده شوند.

  دیسک ترمزها مجهز به دستگاهی هستند که هنگام رسیدن

مانندی از خود -ترمز به حد بحرانی صدای سوتهای لنت

کنند. اگر چنین صدایی را شنیدید باید فوراً لنتهای تولید می

 ترمز را تعویض نمایید.

 
 اخطار

 های خورده شده منجر به دشواری متوقف رانندگی با دیسک

 شدن خودرو و تصادف شود.
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 *سیستم شروع حرکت در شیب
های تند را با جلوگیری از حرکت خودرو در سرباالییشروع 

ی آن این است که تا کند. وظیفهحرکت رو به عقب آسان می

ثانیه پس از برداشتن پا از روی پدال ترمز، تا فشردن  2مدت 

 کند.پدال گاز نیروی ترمز را اعمال می

 احتیاط 

  .به سیستم شروع حرکت در شیب بیش از حد اعتماد نکنید

حتی با وجود این سیستم نیز برخی اوقات هنگام شروع به 

کار به دلیل فشرده نشدن کامل ترمز یا بار بیش از اندازه 

خودرو یا شیب بسیار تند جاده ممکن است خودرو به سمت 

 عقب حرکت کند.

  این سیستم برای ساکن نگه داشتن خودرو در شیب، بیش از

 ثانیه طراحی نشده است. 2مدت 

 ها به جای استفاده از پدال ترمز از این سیستم برای در شیب

ساکن نگه داشتن خودرو استفاده نکنید. این امر منجر به 

 بروز تصادف می شود.

 هنگامی که از سیستم شروع حرکت در شیب استفاده می-

 کنید، کارهای زیر را انجام ندهید.

 ]جزء در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

 ."ACC"یا   "LOCK"ادن وضعیت سوئیچ در حالت قرار د

 ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

قرار دادن وضعیت کلید خاموش/روشن موتور در حالت 

"ACC"  یا"OFF" . 

  ممکن است سیستم شروع حرکت در شیب از کار بیفتد که

 این امر منجر به تصادف می شود.

 

 سیستمچگونگی عمل کردن این 

 خودرو را با استفاده از پدال ترمز کامالً متوقف سازید. -1

در خودروهای با گیربکس دستی، دسته دنده را روی  -2

قرار دهید. برای خودروهای مجهز به  1موقعیت دنده 

 قرار دهید. "D"دنده را در حالت   CVTگیربکس 

 توجه

 خواهید در شیب به حالت دنده عقب حرکت کنید اگر می

 قرار دهید. "R"دسته دنده را روی موقعیت دنده عقب 

پدال ترمز را رها سازید. در این حالت سیستم  شروع حرکت  -3

 دارد.ثانیه خودرو را متوقف نگه می 2در شیب به مدت 

پدال گاز را فشار دهید. در این حالت سیستم کمک استارت  -4

کند تا خودرو شروع به وی ترمز را کم میبه تدریج نیر

 حرکت نماید.

 توجه

 شود که سیستم شروع حرکت در شیب موقعی فعال می

 شرایط زیر برقرار باشد.

موتور روشن باشد. )این سیستم هنگام روشن کردن یا  -

 بالفاصله بعد از روشن کردن فعال نیست.(

 های زیردر خودرو های با گیربکس دستی دنده در وضعیت -

 باشد.

 ]هنگام حرکت رو به جلو در سرباالیی[

باشد. )سیستم   "R"دنده در هر موقعیتی غیر از دنده عقب 

شروع حرکت در شیب حتی اگر دنده در حالت خالص باشد 

 کند.(نیز کار می

 ]هنگام حرکت رو به عقب به سمت سرباال[

باشد. )سیستم  شروع حرکت در  "R"دنده در موقعیت عقب 

 کند(گر دنده در حالت خالص باشد نیز کار میشیب حتی ا

، دسته دنده در هر  CVTگیربکس در خودروهای مجهز به  -

 باشد. "N"یا  "P"موقعیتی غیر از

 خودرو کامال ساکن بوده و پدال ترمز فشرده شده باشد. -

 ترمز دستی آزاد شود. -

  سیستم شروع حرکت در شیب موقعی که پدال گاز پیش از

 فشار داده شود کار نخواهد کرد. برداشته شدن ترمز

 کنید نیز سیستم موقعی که در شیب رو به عقب حرکت می

 شود.شروع حرکت در شیب فعال می

 نمایش هشدار

اگر شرایطی غیر طبیعی در سیستم اتفاق بیفتد، نمایشگرهای 

 زیر نشان داده می شوند.

 ASCنمایشگر  -

 1نمایش هشدار نوع 
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 احتیاط 

  هشدار نمایش داده شود، سیستم  شروع حرکت در اگر این

 کنید. خودرو را خاموشکند. با دقت شیب دیگر کار نمی

  خودرو را در یک محل ایمن پارک کرده و موتور را خاموش

کنید. سپس موتور را مجدد روشن کنید و ببینید آیا عالمت 

هشدار هنوز روشن است یا نه. اگر نبود، مثل حالت عادی به 

 رانندگی خود ادامه دهید.

اگر عالمت هشدار هنوز روشن بود، نیاز نیست که بالفاصله 

خودرو را متوقف کنید اما خودرو شما باید توسط یک 

 عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مورد بازرسی قرار گیرد.

 ترمز یسیستم کمک
سیستم تقویت ترمز سیستم کمکی است که به رانندگانی که در 

توانند پدال ترمز را محکم فشار دهند اضطراری نمیلحظات 

 کند.کمک کرده و نیروی ترمز بیشتری را ایجاد می

اگر پدال ترمز ناگهان فشرده شود، نیروی ترمزی بیشتر از حد 

 معمول اعمال می شود.

 احتیاط 

 تواند نیرویی بیشتر از ظرفیت آن سیستم تقویت ترمز نمی

را با خودرو مقابل خود رعایت وارد کند. لذا فاصله کافی 

کنید و بیش از اندازه به سیستم تقویت ترمز اعتماد نداشته 

 باشید.

 توجه

 شود، حتی اگر پدال زمانی که سیستم تقویت ترمز فعال می

-ترمز به آرامی رها شود نیروی ترمز بسیار زیادی باقی می

از  ماند. برای از کار انداختن عملکرد سیستم پایتان را کامالً

 روی پدال ترمز بردارید.

  اگر پدال ترمز تا انتها فشار داده شود نیز سیستم تقویت

 شود و نیاز به فشار دادن ناگهانی پدال نیست.ترمز فعال می

 هنگامی که از سیستم تقویت ترمز در رانندگی استفاده می-

کنید، ممکن است احساس کنید که پدال ترمز به نرمی 

های مختصر جاییکه پدال دارای جابهشود، یا اینفشرده می

-باشد، یا حس کنید که بدنهبه همراه مقداری سر و صدا می

اند. هیچ یک از ی خودرو و غربیلک فرمان دچار لرزش شده

توانید به این موارد دلیل بر عملکرد غیر طبیعی نیست و می

 کار خود ادامه دهید.

 اگهان فشار ممکن است در هنگام سکون وقتی پدال ترمز را ن

دهید صدایی از آن بشنوید. این نشانه بروز مشکل در می

 سیستم ترمز نیست و سیستم به درستی کار می کند.

  وقتی چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل یا چراغ اخطار

 کنترل پایداری فعال سیتم کمکی ترمز فعال نیست.

 

 

 

 

 

 اتوماتیک فالشر سیستم
خودرو با چشمک زدن سریع  این سیستم هنگام بروز مشکلی در

-هایی که از پشت سر میهای خطر، به اتومبیل و خودکار چراغ

دهد. آیند هشدار داده و خطر تصادف از عقب را کاهش می

شود، چراغ خطر در هنگامی که سیستم فالشر اتوماتیک فعال می

ضفحه نمایشگر پشت آمپر به سرعت و به طور همزمان شروع به 

 چشمک زدن می کند.

 احتیاط 

  اگر چراغ هشدارABS  یاASC  نمایش داده شود، سیستم

چراغ/نمایشگر "فالشر اتوماتیک کار نخواهد کرد. به بخش 

 "ASCنمایشگر هشدار "یا  62-4در صفحه  "ABSهشدار 

 مراجعه نمایید.

 

  



 

38 

 

 توجه

 ]شرایط فعال شدن سیستم فالشر اتوماتیک[ 

این سیستم فعال میهنگامی که همه شرایط زیر فراهم باشد، 

 شود. 

 کیلومتر در ساعت یا باالتر باشد.  55سرعت خودرو حدوداً  -

پدال ترمز فشرده شود و سیستم از روی شتاب معکوس  -

( ABSخودرو و شرایط کارکردن سیستم ترمز ضد قفل )

 تشخیص دهد این یک ترمز ناگهانی است.

 ]شرایط غیر فعال شدن سیستم فالشر اتوماتیک[    

هنگامی که همه شرایط زیر فراهم باشد، این سیستم غیر فعال 

 شود. می

 پدال ترمز رها شده باشد. -

 کلید فالشر خطر فشار داده شود. -

سیستم از روی شتاب معکوس خودرو و شرایط کارکردن  -

( تشخیص دهد این یک ترمز ABSسیستم ترمز ضد قفل)

 ناگهانی نبوده است.

 (ABSسیستم ترمز ضد قفل )
ط محیطی میتواند بر ترمز گیری تاثیر بگذارد. حین ترمز شرای

ناگهانی وقتی برف، یخ، روغن ، آب یا غیره روی جاده است 

ممکن است خودرو بلغزد و در این شرایط فرمان پذیری یا 

فاصله تا توقف زیاد میشود و کارآیی ترمز کاهش می یابد و 

 ممکن است خودرو دچار چرخش غیر قابل کنترل شود.

ها هنگام ترمز گرفتن یستم ترمز ضد قفل از قفل شدن چرخس

شود که هنگام ترمز گرفتن کند. این عمل باعث میجلوگیری می

نیز خودرو قابلیت رانندگی داشته باشد و فرمان به راحتی کار 

 کند.

 رانندگیبرای  نکاتی

  همیشه فاصله ایمن از خودروی مقابل را حفظ کنید. حتی با

است در موارد زیر  ABSوجود اینکه خودرو شما مجهز به 

 برای ترمز گرفتن فاصله بیشتری را در نظر بگیرید.

 کنید.ای یا برفی رانندگی میهنگامی که روی جاده ماسه -

 کنید.با زنجیر چرخ رانندگی می -

 ار در حال رانندگی هستید.روی یک جاده با سطح ناهمو -

 رانندگی در جاده پر دست انداز و با پوشش سطح ضعیف. -

  عملکرد ترمزABS  محدود به شرایطی که در آن ترمز به

چنین این سیستم صورت ناگهانی گرفته شود نیست. هم

ها، صفحات فلزی درپوشممکن است هنگام عبور از روی 

ناصاف جاده از قفل ای یا هر سطح ها، عالئم جادهکف جاده

 ها جلوگیری کند.شدن چرخ

  هنگامی که از سیستمABS کنید، ممکن است استفاده می

در پدال ترمز احساس ضربه کنید یا در غربیلک فرمان و 

چنین هنگامی که بدنه اتومبیل احساس لرزش کنید. هم

کند نیز این حس پدال در برابر فشرده شدن مقاومت می

 وجود دارد.

حالتی پدال را محکم پدال ترمز را به پائین نگه  در چنین

دارید. آن را مکرر فشار ندهید زیرا این عمل منجر به 

 شود.کاهش کارآیی ترمز می

  هنگام شروع به رانندگی صدای عملکرد سیستم از محفظه

شود. ای احساس میآید یا از جانب پدال ترمز ضربهموتور می

در حال بررسی  ABSاین صداها طبیعی بوده و سیستم 

 کردن عملکردش است و نشانه بروز اشکال نیست.

 ABS  کیلومتر در ساعت  10بعد از رسیدن خودرو به سرعت

کیلومتر در  5قابل استفاده است. اگر سرعت خودرو کمتر از 

 کند.ساعت باشد این سیستم کار نمی
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 احتیاط 

 ABS  نمیتواند جلوی تاثیر قوانین طبیعی فیزیک بر خودرو

را بگیرد. برای مثال این سیستم قادر به جلوگیری از 

تصادفات ناشی از سرعت بیش از حد یا عدم رعایت فاصله 

 قانونی نیست.

  تواند جلوی تصادف را بگیرد. رانندگی مطمئن و با نمی

 رعایت نکات ایمنی مسئولیت شماست.

 ی از بروز خرابی در گیربرای پیشABS  از هم اندازه و هم

 جنس بودن هر چهار چرخ خودرو اطمینان حاصل نمایید.

 ( هرگز از دیفرانسیل لغزش محدودLimited slip 

differential که قطعه اصل )Mitsubishi Motors 

درست عمل  ABSنیست استفاده نکنید.زیرا ممکن است 

از میتسوبیشی نکند. پیشنهاد می شود با نماینده مج

 موتورز مشورت کنید.

 

 ( ABSچراغ/نمایشگر هشدار سیستم ترمز ضد قفل )

 چراغ هشدار

 

 
 

-روشن میABS اگر در سیستم اشکالی پیش بیاید چراغ هشدار 

شود و نمایشگر هشدار در صفحه اطالعات چندگانه به نمایش در 

 آید.می

تنها وقتی که وضعیت   ABSدر شرایط عادی، چراغ هشدار 

روشن شده " ON"سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در حالت 

 و چند ثانیه بعد خاموش می شود.

 

 احتیاط 

 دهنده آن است که موارد زیر نشانABS کند و تنها کار نمی

سیستم عادی  ترمز فعال است. )سیستم عادی  ترمز به 

-آمد، توصیه میکند(. اگر چنین حالتی پیش درستی کار می

شود که خودرویتان را هرچه سریعتر برای بازرسی به متخصص 

 نشان دهید.

هنگامی که وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در  -

قرار گرفته باشند اما چراغ هشدار روشن  "ON"حالت 

 نشود یا اینکه همیشه روشن باشد و خاموش نشود.

 چراغ هشدار هنگام رانندگی روشن شود. -

 ایشگر هشدار هنگام رانندگی روشن شود.نم -

 

 اگر چراغ/نمایشگر هشدار هنگام رانندگی روشن شود

 روشن شود ABSاگر فقط چراغ/نمایشگر هشدار 

از سرعت گرفتن و ترمز کردن سریع خودداری کنید. خودرو را 

در محلی ایمن نگه دارید. موتور را خاموش کرده و دوباره استارت 

بعد از چند دقیقه خاموش شد مشکلی نیست و بزنید. اگر چراغ 

 توانید به رانندگی خود ادامه بدهید.می

اما اگر چراغ خاموش نشد یا دوباره هنگام رانندگی روشن شد، 

 شود که خودرویتان بازرسی شود.توصیه می

و چراغ/نمایشگر هشدار  ABSچنانچه چراغ/نمایشگر هشدار 

 ترمز همزمان روشن شوند

 چراغ هشدار
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 نمایشگر هشدار 

 
یا سیستم توزیع نیروی ترمز کار نکند. بنابراین  ABSممکن است 

ترمزهای محکم ممکن است موجب ناپایداری خودرو گردد. از 

سرعت گرفتن و ترمز گرفتن سخت خودداری کنید. خودرو را در 

محلی مطمئن نگه دارید. ما به شما توصیه می کنیم که 

 خودروتان چک شود.

 توجه

   چراغ/نمایشگر هشدارABS  و چراغ/نمایشگر هشدار ترمز

همزمان روشن می شوند و عالمت هشدار بطور متناوب در 

 صفحه نمایشگر اطالعات چندگانه روشن می شود.

 بعد از رانندگی در راههای یخ زده

بعد از رانندگی در راههای یخ زده، همه یخ و برفهایی که ممکن 

ه باشند را خارج سازید. در خودروهای است در چرخ باقی ماند

 (A)مراقب باشید که به سنسور موجود در چرخ  ABSمجهز به 

 یا سیم مربوط به آن آسیبی وارد نسازید.  

 

 

 (EPSسیستم فرمان برقی )
( از یک موتور الکتریکی برای کمک EPS)سیستم فرمان برقی 

سیستم فرمان  کند.کردن به چرخش غربیلک فرمان استفاده می

کند و به راننده کمک موقعی که موتور روشن باشد کار میبرقی 

کند که نیروی کمتری را برای چرخاندن غربیلک فرمان به می

این سیستم یک سیستم جایگزین با قابلیت مکانیکی  کار ببرد.

تواند به کار بیفتد و حتی در این دارد که در مواقع قطع برق می

اهید بود از غربیلک فرمان استفاده کنید. اگر مواقع قادر خو

از کار بیفتد چرخاندن غربیلک فرمان نیروی  الکتریکیسیستم 

بسیار باالتری نیاز خواهد داشت و غربیلک فرمان دارای خالصی 

شود خواهد بود. اگر چنین حالتی پیش آمد توصیه می

 خودرویتان بازرسی شود.

 

 
 اخطار

 در هنگامی که ماشین در حرکت است موتور را خاموش  هرگز

فرمان بسیار  نکنید زیرا در این صورت حرکت دادن غربیلک

 سخت خواهد شد و امکان تصادف وجود دارد.

 توجه

 چرخانید )مثالً اگر به طور مداوم غربیلک فرمان را تا انتها می

خواهید خودرویتان را برای پارک در یک مانند زمانی که می

فضای محدود هدایت کنید، سیستمی برای محافظت از 

شود تا از بیش از حد گرم فعال میسیستم فرمان برقی 

شدن آن جلوگیری نماید. در این حالت چرخاندن غربیلک 

فرمان به تدریج دشوار خواهد شد. در چنین شرایطی 

صبر کنید تا سیستم  غربیلک فرمان را کمتر بچرخانید و

توانید مانند حالت معمول به کار با خنک شود. پس از آن می

 غربیلک فرمان ادامه دهید.

 های جلو روشن اید و چراغاگر در حالیکه ساکن ایستاده

های جلو کم نور هستند غربیلک فرمان را بچرخانید، چراغ

شوند. این نشانه عملکرد غیر طبیعی خودرو نیست و می

 گردند.ها بعد از مدتی به حالت طبیعی خود بر میچراغ
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 الکتریکی نیروی با فرمان روشن شدن نشانگر هشدار سیستم

 چراغ هشدار

 
 نمایشگر هشدار

 
بوجود آید نشانگر هشدار آن سیستم فرمان برقی اگر ایرادی در 

در حالت  در صفحه نمایشگر اطالعات چندگانه روشن خواهد شد.

قرار گیرد چراغ  ONعادی وقتی سوییچ استاتر در وضعیت 

 هشدار برای لحظاتی روشن شده و خاموش می شود. 

 احتیاط 

  روشن شود،  روشن بودن موتوراگر این هشدار هنگام

به نماینده مجاز  چرخاندن فرمان دشوار خواهد شد.

 میتسوبیشی موتورز مراجعه کنید.

 *(ASC) سیستم کنترل پایداری فعال 
( یک کنترل یکپارچه بین ASCکنترل پایداری فعال ) سیستم

، سیستم کنترل کشش و سیستم کنترل ضد قفلسیستم ترمز 

پایداری برای کمک به کنترل خودرو است. لطفاً این قسمت را به 

، سیستم کنترل سائیدگی و ABSهمراه صفحات مربوط به 

 اری مطالعه نمایید.سیستم کنترل پاید

 38-6( صفحه ABS) ضد قفلسیستم ترمز 

 42-6سیستم کنترل کشش صفحه 

 42-6سیستم کنترل پایداری صفحه 

 احتیاط 

  بیش از اندازه بهASC  اتکا نداشته باشید زیرا این سیستم

تواند جلو مسائلی را که بر اساس قوانین فیزیکی ممکن نمی

این سیستم نیز مانند همه  است برای خودرو پیش آید بگیرد.

ها تواند در همه حالتهایی دارد و نمیها محدودیتسیستم

دقتی در رانندگی منجر به کنترل خودرو را حفظ کند. بی

های تصادف خواهد شد. رانندگی کردن با دقت از مسئولیت

راننده است. این بدان معناست که به میزان ترافیک جاده و 

 شته باشید.شرایط رانندگی توجه دا

 هایی با اندازه و جنس یکسان استفاده کنید در حتما از چرخ

 به درستی کار نخواهد کرد. ASCصورت غیر این

  از نصب دیفرانسیلLSD  متفرقه خودداری کنید چون ممکن

 از کارکرد درست باماند. ASCاست 

 

 

 توجه

  ممکن است صدایی تحت شرایط زیر از محفظه موتور به

 ASCگوش برسد. این صدا از چک کردن خودکار عملیات 

شود. در این زمان ممکن است هنگام فشردن پدال ناشی می

ای احساس کنید. این حالت نشانه ترمز، از جانب آن ضربه

 بروز مشکل نیست.

تور هنگامی که وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن مو -

 قرار گرفته است. "ON"در حالت 

هنگامی که مدتی از روشن شدن موتور و آغاز به رانندگی  -

 گذشته باشد.

  هنگامی کهASC  فعال شود ممکن است در بدنه خودرو

هایی را احساس کنید یا اینکه صدایی از محفظه موتور تکان

 به گوشتان برسد.

دلیل وجود این عالئم نشانه کارکرد طبیعی خودرو هستند و 

 باشند.اشکال در آن نمی

  هنگامی که چراغ هشدار ABS ،روشن شود ASC  فعال

 نخواهد بود.
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 سیستم کنترل کشش

در یک سطح لغزنده، سیستم کنترل کشش از هرز چرخیدن 

کند کند و بدین ترتیب کمک میهای محرک جلوگیری میچرخ

چنین این تا خودرو از حالت ساکن حرکت خود را آغاز نماید. هم

پذیری کافی را هنگامی سیستم نیروی محرک و عملکرد فرمان

 کند.پیچد فراهم میکه خودرو با شتاب می

 احتیاط 

 های زده حتماً از تایرهنگام رانندگی در مسیرهای برفی و یخ

 شکن استفاده و با سرعت مناسب رانندگی کنید.یخ

 (ASC) سیستم کنترل پایداری

کمک به راننده در حفظ کنترل خودرو در این سیستم برای 

های تند فرمان است. این سیستم با مسیرهای لغزنده یا حرکت

 کند.ها کار میکنترل خروجی موتور و ترمز در هر یک از چرخ

 توجه

  کیلومتر بر ساعت و  15سیستم کنترل پایداری در سرعت

 کند.باالتر عمل می

 ASC (“ASC OFF”) کلید خاموش کردن 

ASC  پس از اینکه وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور

-قرار گرفتند بصورت خودکار شروع به کار می "ON"در حالت 

 ASC“توانید این سیستم را با فشار دادن کلید کند. شما می

OFF”  ثانیه غیر فعال کنید. وقتی که  3به مدتASC  غیرفعال

شود. اگر بخواهید مجدداً روشن می شود، نمایشگر 

را یک مرتبه فشار  ”ASC OFF“سیستم را فعال کنید کلید 

 شود.خاموش می بدهید. نشانگر 

 
 

 

 احتیاط 

  برای ایمنی الزم اسیت سیستم“ASC”  حتماً هنگام

 توقف خودرو فعال باشد.

  حتما برای رانندگی در شرایط معمولASC .فعال باشد 

 توجه

  هنگام خارج شدن از گل و الی، ماسه و برف تازه، ممکن

است فشار دادن پدال گاز موجب باال رفتن دور موتور نشود. 

 ”ASC OFF“در چنین حالتی خاموش کردن موقت کلید 

 تر از این موقعیت کمک کند.تواند به خارج شدن سادهمی

 استفاده از کلید“ASC OFF”  هر دو سیستم کنترل پایداری

 کند.ترل کشش را خاموش میو کن

  اگر به فشار دادن کلید“ASC OFF” را که آندر حالی

عملکرد جلوگیری از "خاموش کرده بودید ادامه دهید، 

 .شودمی روشن دوباره ASCفعال شده و  "اشتباه در عملیات

 ASC OFFیا نمایشگر  ASCنمایشگر عملکرد 

 ASC: این نمایشگر هنگامی که ASCنمایشگر عملکرد  -

 زند.کند چشمک میعمل می

با   ASC: این نمایشگر هنگامی کهASC OFFنمایشگر  -

-غیر فعال شده باشد روشن می ”ASC OFF“فشرده شدن کلید 

 شود.

 توجه

  عالئمی که در صفحه نمایشگر نشان داده میشوند، بر حسب

 مدل خودرو تفاوت دارند.
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 احتیاط 

  زند، چشمک می که نمایشگرهنگامیASC  فعال است و

ها در حال سر این بدان معناست که جاده لغزنده است یا چرخ

تر و با گاز کمتر خوردن هستند. در چنین شرایطی آهسته

 برانید. 

  اگر دمای سیستم ترمز به دلیل کارکرد مداوم ترمز در

روشن  مسیرهای لغزنده شروع به باال رفتن کند، نمایشگر

شود. برای جلوگیری از داغ کردن سیستم ترمز، کنترل می

شود. کنترل ترمز سیستم کنترل کشش موقتاً غیر فعال می

موتور سیستم کنترل کشش و عملکرد معمول ترمزها تحت 

گیرند. خودرو را در محلی ایمن پارک کنید. تاثیر قرار نمی

ش خامو وقتی دمای سیستم ترمز پائین آمد، نمایشگر

 کند.شده و سیستم کنترل کشش مجدداً شروع به کار می

 توجه

 روشن  هنگام روشن کردن موتور ممکن است نمایشگر-

شود. این بدان معناست که موقتاً ولتاژ باتری در اثر شروع به 

کار موتور افت کرده و نشانه بروز ایرادی در سیستم نیست، 

 ود.البته به شرطی که نمایشگر بالفاصله خاموش ش

  وقتی که یک چرخ زاپاس با پهنای کمتر به خودرو شما

شود و در اضافه شود، توانایی اضطکاک این چرخ کمتر می

 بیشتر است. این حالت احتمال روشن شدن نمایشگر

 ASC نمایشگر هشدار 

اگر شرایط غیر طبیعی در سیستم پیش آید، نمایشگر/عالمت زیر 

 شود.روشن می

 ASCنمایشگر  -

 ASC OFF نمایشگر/عالمت  -

 نمایشگر هشدار 

 
 توجه

 شوند، بر حسب عالئمی که در صفحه نمایشگر نشان داده می

 مدل خودرو تفاوت دارند.

 

 احتیاط 

  سیستم ممکن است دچار عیب گردد. خودرو را در یک محل

ایمن پارک کرده و موتور را خاموش کنید. موتور را دوباره روشن 

آیا عالمت هشدار هنوز وجود دارد یا نه. اگر نبود، کنید و ببینید 

به طور عادی به رانندگی خود ادامه دهید. اما اگر عالمت هشدار 

هنوز وجود داشت، نیاز نیست که بالفاصله خودرو را متوقف 

شود که خودروی شما مورد بازرسی قرار کنید اما توصیه می

 گیرد.
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 *کروز کنترل
خودکار برای کنترل سرعت است که کروز کنترل یک سیستم 

-دارد و میسرعت خودرو را در یک اندازه مشخص ثابت نگه می

 کیلومتر بر ساعت یا بیشتر فعال شود.40تواند در سرعت 

 احتیاط 

 خواهید در یک سرعت مشخص رانندگی کنید، برای اگر نمی

 را خاموش کنید. کروز کنترلحفظ ایمنی 

  به شما اجازه راندن در یک سرعت هنگامی که شرایط رانندگی

دهد، مانند رانندگی در مسیر پر ترافیک، در مشخص را نمی

هایی که وزش باد وجود دارد یا کف آن یخ زده، برفی، جاده

های پرشیب، از این سیستم مرطوب یا لغزنده است یا در جاده

 استفاده نکنید. 

 توجه

 سراشیبی  تواند سرعت را در سرباالیی وکروز کنترل نمی

 حفظ کند.

 کند. های تند کاهش پیدا میسرعت خودرو در سرباالیی

برای ثابت نگهداشتن سرعت در اندازه مورد نظر باید پدال 

 گاز را فشار دهید.

 های تند، سرعت شما بیشتر از اندازه تعیین در سراشیبی

شده خواهد شد. برای کنترل سرعت باید از ترمز استفاده 

 رانندگی با سرعت تنظیم نمائید. در نتیجه

 شود.شده غیر فعال می 

 کلیدهای کروز کنترل

 
 

A-  کلید"ON OFF" برای روشن و خاموش کردن کنترل  :

 سرعت به کار می رود.

B-  کلید"COAST SET" برای کاهش دادن سرعت تنظیمی و :

 شود.رسیدن به سرعت دلخواه استفاده می

C-  کلید"ACC RES" تنظیمی و رسیدن به : برای افزایش سرعت

 شود.تنظیم قبلی استفاده می

D- کلید"CANCEL" برای غیر فعال کردن رانندگی با سرعت :

 باشد.تنظیم شده می

 توجه

 کنید، دقت های تنظیم سرعت کار میهنگامی که با دکمه

داشته باشید که کلیدهای آن را به درستی فشار دهید. اگر 

ممکن است سرعت  دو یا چند کلید را همزمان فشار دهید،

 تنظیمی شما غیر فعال شود.

  



 

45 

 

 سازیفعال

با قرار دادن وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در  .1

( را فشار دهید تا A) "ON OFF"، کلید "ON"حالت 

 ”CRUISE“سیستم کروز کنترل روشن شود. چراغ نمایشگر 

 شود.در صفحه نمایش پشت آمپر روشن می

 
 چراغ نشانگر

 
 نمایشگر

 
 

شتاب بگیرید یا از سرعت خود بکاهید تا به سرعت دلخواه  .2

( را هنگامی که B) "COAST SET"برسید، سپس کلید 

روشن است فشار داده و سپس رها   CRUISEچراغ نشانگر

 دهد.کنید. خودرو در سرعت مورد نظر به رانندگی ادامه می

 
 

 توجه

  هنگامی که کلید" SET "(B )کنید، سرعت را رها می

 خودرو تنظیم می شود.

 افزایش سرعت تنظیم شده

 دو روش برای افزایش سرعت تنظیم شده وجود دارد.

هنگامی که در سرعت تنظیم شده رانندگی ": RES +"کلید 

( را فشار دهید تا سرعت شما به C) RES“ +"کنید، کلید می

کلید تدریج افزایش یابد. وقتی به سرعت مورد نظر خود رسیدید، 

 را رها کنید. سرعت کروز جدید شما اکنون تنظیم شده است.

 

 

( را C)RES“ +"برای افزایش سرعت تنظیمی به مقدار کم، کلید 

ثانیه فشار دهید و آن را رها سازید. هر بار که  1به مدت کمتر از 

 6/1دهید، سرعت شما به میزان را فشار می "ACC RES"کلید 

 خواهد رفت. کیلومتر بر ساعت باالتر

-هنگامی که در سرعت تنظیم شده خود رانندگی میپدال گاز: 

کنید، با استفاده از پدال گاز سرعت خود را افزایش دهید تا به 

را فشار  SET "(B) ""سرعت مورد نظر خود برسید. سپس کلید 

داده و رها کنید. به محض رها شدن کلید، سرعت در اندازه مورد 

 شود.نظر تنظیم می
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 کاهش سرعت تنظیم شده

 دو روش برای کاهش سرعت تنظیم شده وجود دارد.

 SET( "B) "کلید 

 "کنید، کلید هنگامی که در سرعت تنظیم شده رانندگی می

SET "(B)  .را فشار دهید تا سرعت شما به تدریج کاهش یابد

وقتی به سرعت مورد نظر خود رسیدید، کلید را رها کنید. سرعت 

 شما اکنون تنظیم شده است.کروز جدید 

 
 

را به  SET "(B)برای کاهش سرعت تنظیمی به مقدار کم، کلید 

ثانیه فشار دهید و آن را رها سازید. هر بار که  1مدت کمتر از 

 6/1دهید، سرعت شما به میزان را فشار می  SET "(B)کلید 

 آید.کیلومتر بر ساعت پایین می

 پدال ترمز: 

کنید، با تنظیم شده خود رانندگی می هنگامی که در سرعت

استفاده از پدال ترمز سرعت خود را کاهش دهید تا به سرعت 

را فشار داده و  SET "(B) "مورد نظر خود برسید. سپس کلید 

رها کنید. به محض رها شدن کلید، سرعت در اندازه مورد نظر 

 شود.تنظیم می

 
 

 کم کردن یا باال بردن موقت سرعت

 موقت سرعتافزایش 

همانند همیشه پدال گاز را فشار دهید. هنگامی که پدال را رها  

 سازید به سرعت از پیش تنظیم شده خود باز خواهید گشت.

 
 

 توجه

  در برخی شرایط رانندگی ممکن است سرعت تنظیم شده

-فعال"غیرفعال شود. اگر چنین شرایطی رخ داد، به بخش 

مراجعه کنید و روش تنظیم سرعت  72-4در صفحه  "سازی

 را تکرار کنید.

 کاهش موقت سرعت

پدال ترمز را فشار داده تا سرعت خود را کاهش دهید. برای  

 ( را فشار دید.C) "ACC RES"بازگشتن به سرعت قبلی، کلید 

 45-6در صفحه  "ادامه دادن با سرعت تنظیم شده"به بخش 

 مراجعه نمایید.
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 سازیر فعالغی

 های زیر غیرفعال شود.تواند به روشسرعت تنظیم شده می

  کلید"ON OFF" (A را فشار دهید تا سیستم کروز )

 کنترل خاموش شود.

 کلید"CANCEL" (D.را فشار دهید ) 

 .پدال ترمز را فشار دهید 

 
 

سرعت تنطیم شده در هر یک از حاالت زیر به طور خودکار غیر 

 شود.فعال می

 پدال کالچ را فشار دهید )در خودروهای گیربکس  اگر

 دستی(.

  15اگر در اثر شیب زیاد و یا دیگر موارد، سرعت تا اندازه 

کیلومتر بر ساعت یا بیشتر از سرعت تنظیم شده پائین 

 بیاید.

  کیلوتر بر ساعت یا کمتر شود. 40اگر سرعت شما تا حدود 

  اگر سیستم کنترل پایداری فعال(ASC)  .شروع به کار کند

 )در صورت تجهیز(

 42-6صفحه  "(ASC)کنترل پایداری فعال "به بخش 

 مراجعه نمایید.

 
 اخطار

 گیربکسدر خودروهای مجهز بهCVT  رغم اینکه قرار علی

موجب غیر فعال شدن  "N"دادن دسته دنده در حالت 

هرگز دسته دنده را هنگام  شود،سرعت تنظیم شده می

 قرار ندهید. "N"رانندگی در موقعیت 

ممکن است شما ترمز موتور نداشته باشید و تصادف رخ 

 دهد.

تواند در اثر عوامل زیر غیرفعال همچنین سرعت تنظیم شده می

 شود.

 ی ی قرمز سنجههنگامی که دور موتور باال رود و به ناحیه

 دور موتور برسد.

 احتیاط 

 چه در باال گفته شد سرعت تنظیم شده در حالتی غیر از آن اگر

 غیر فعال شود، یک اشکال در سیستم به وجود آمده است.

را فشار دهید تا کروز کنترل غیر فعال  "ON OFF "دکمه 

شود، سپس خودرو را به یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز 

 نشان دهید.

 ادامه دادن با سرعت تنظیم شده

غیرفعال "اگر سرعت تنظیم شده تحت شرایطی که در قسمت 

توانید با صفحه گفته شد غیرفعال شد، شما میهمین در  "کردن

کیلومتر  40هنگامی که با سرعت  (C) RES+"فشار دادن دکمه 

کنید به سرعتی که قبالً تنظیم بر ساعت یا بیشتر رانندگی می

 کرده بودید برگردید.

 
ر، با فشار دادن کلید به سرعت تنظیمی قبلی اما تحت شرایط زی

گردید. در چنین شرایطی روش تنظیم سرعت را خود بر نمی

 دوباره تکرار کنید.

  کلید"ON OFF" .فشار داده شده باشد 

 ]جزء در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[ 

 "ACC"یا  "LOCK"های وضعیت سوئیچ به موقعیت

 چرخیده شده باشد.

 ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[  

یا  OFFوضعیت کلید خاموش/روشن موتور در موقعیت 

ACC .قرار داده شده باشد 

  المپ نمایشگر"CRUISE" .خاموش شده باشد 
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 محدود کننده سرعت
این سیستم یک سیستم کمکی راننده است که از افزایش سرعت 

ده در هنگام کنترل قدرت خودرو نسبت به آنچه راننده ست کر

 موتور جلوگیری میکند.

 احتیاط 

چون خودرو از ترمز )ترمز هیدرولیک( استفاده نمی کند 

سرعت میتواند از میزان ست شده در سراشیبی بیشتر شود. 

اگر راننده بخواهد در این شرایط سرعت ست شده را حفظ کند 

 باید از ترمز یا دنده معکوس استفاده کند. 

کیلومتر بر ساعت از میزان ست شده  3اگر سرعت خودرو تا 

افزایش یابد چراغی در نمایشگر روشن می شود. اگر این شرایط 

ثانیه روشن می شود. اگر  10ثانیه ادامه یابد صدای بیپ برای  5

پیام اخطار نمایش داده نشده باشد اگر سرعت ست شده را 

عت از میزان ست کیلومتر بر سا 3خودرو تا بکاهید و سرعت 

شده بیشتر باشد پیام اخطار نمایش داده شده ولی صدای بیپ به 

 30تاخیر می افتد. در این حال اگر سرعت خودرو بیشتر شود تا 

بار به صدا می آید. اگر  10ثانیه بعد از پیام اخطار صدای بیپ 

بعد از اخطار سرعت خودرو از سرعت ست شده پایین تر آید پیام 

 ی بیپ خاموش میشوند. اخطار و صدا

 توجه

به هر حال به دلیل مالحظات ایمنی یا خواست راننده اولویت به 

 سیگنال صوتی و تصویری داده می شود.

اگر سرعت ست شده نسبت به نسبت دنده کنونی خیلی کم باشد 

این سیستم سرعت خودرو را محدود نمی کند تا از قفل شدن 

 موتور جلوگیری گردد.

 کنترل محدود کننده سرعتسوییچ های 

 سوییچ روی فرمان موجود است. 4

 
A سوییچ)ON/OFF 

 برای روشن و خاموش کردن.

 SET- (B)سوییچ 

 برای ست کردن سرعت فعلی خودرو 

 برای کاهش سرعت ست شده.

 RES+ (C)سوییچ 

 برای بازیابی سرعت ست شده برای محدود کننده سرعت 

 برای باال بردن سرعت ست شده.

 CANCEL (D)سوییچ 

 برای کنسل کردن محدودکننده سرعت.

 توجه

 سوییچ ها را یکی یکی فشار دهید.

اگر دو یا چند سوییچ با هم فشرده شود عملکرد محدود کننده 

 سرعت به طور خودکار کنسل می شود.

اطالعات محدود کننده سرعت روی صفحه اطالعات 

 چندگانه

 
A) محدوده کنترل 

 دارد.محدوه وجود  3

LIMIT OFF 
است  STANDBYوقتی محدود کننده سرعت در حالت 

 سرعت خودرو از حد ست شده می تواند افزایش یابد.

LIMIT 
وقتی محدود کننده فعال است خودرو کنترل می شود تا از 

 سرعت ست شده فراتر نرود. 

  



 

49 

 

OVER LIMIT 
کیلومتر  3وقتی سرعت خودرو از سرعت ست شده بیش از 

 آفزایش یابد.بر ساعت 

B) نمایش روشن شدن محدود کننده سرعت 

C) ست کردن سرعت 

 روشن کردن

 ON/OFFاست دکمه  ONاول در حالیکه سوییچ استارت 

محدود کننده سرعت را بزنید. نمایشگر مربوطه نشاان داده می 

 شود. 

 

 فعال کردن

 Bسرعت را زیاد یا کم کرده تا به حد دلخواه برسد و سوییچ 

SET  را بزنید. سرعت فعلی ثبت می شود. حال سیستم محدود

 کننده سرعت مراقبت می کند که سرعت از این حد فراتر نرود. 

 
ست می  30باشد سرعت حدود  30اگر سرعت فعلی کمتر از 

نمایش داده  LIMITشود. سرعت ست شده و محدوده کنترل 

 می شود.

 

 افزایش سرعت ست شده

 +RESبا استفاده از سوییچ 

این سوییچ را مداوم فشار دهید. سرعت ست شده نمایش داده 

شده تدریجا زیاد می شود. وقتی به حد دلخواه رسید سوییچ را 

 رها کنید.

 
کیلومتر بر ساعت زیاد می شود.  5ثانیه  0.5سرعت ست شده هر 

 0.5اگر می خواهید کمی سرعت افزوده شود سوییچ را کمتر از 

 ثانیه نگه دارید. 

 -SET، پدال گاز و CANCELبا استفاده از سوییچ 

 CANCELبرای غیر فعال کردن محدود کننده سرعت سوییچ 

(D.را بفشارید ) 

 
جایگزین می  LIMIT OFFحذف شده و  LIMITمحدوده کنترل 

 شود. 
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 ( را بفشارید. B) -SETتا حد مطلوب گاز دهید و 

 کم کردن سرعت ست شده

 -SETبا استفاده از سوییچ 

 را بفشارید -SETسوییچ 

سرعت ست شده تدریجا کم می شود. وقتی به حد مطلوب رسید 

 سوییچ را رها کنید. 

 
کیلومتر بر ساعت کم می شود.  5ثانیه  0.5سرعت ست شده هر 

 0.5اگر می خواهید کمی سرعت افزوده شود سوییچ را کمتر از 

 ثانیه نگه دارید. 

 -SET، پدال ترمز و سوییچ CANCELبا استفاده از سوییچ 

 را بفشارید تا محدود کننده سرعت غیر فعال شود.  Dسوییچ 

 
جایگزین می  LIMIT OFFحذف شده و  LIMITمحدوده کنترل 

 شود. 

 

را بفشارید و رها  -SETبه سرعت مطلوب کاهش سرعت داده و 

 کنید.

 
 افزایش سرعت موقت

امکان افزایش سرعت موقت برای مواقع اضطرار وجود دارد. 

محدود کننده سرعت غیر فعال شده و افزایش سرعت میسر می 

شود. و وقتی سرعت به مقدار کافی کمتر از سرعت ست شده می 

 شود محدود کننده سرعت دوبباره فعال می شود. 

 
 پدال گاز را تا آخر بفشارید.

 احتیاط 

  ممکن است این محدود کننده سرعت شتابگیری را مختل کند. 

کیلومتر بر  3اگر سرعت خودرو از سرعت ست شده بیش از 

 ساعت افزایش یابد اخطار نمایش می یابد. 

 

 احتیاط 

 مراقب افزایش بیش از حد سرعت باشید. 
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 توجه

 دهد.راننده می تواند سرعت ست شده را در مواقع اضطرار تغییر 

 غیر فعال کردن

  سوییچCANCEL .را بفشارید 

  سوییچON/OFF را بفشارید 

  اگر سوییچON/OFF  کروز کنترل یا سوییچ

ON/OFF ACC  فشرده شود محدود کننده سرعت

 کنسل می شود. 

 توجه

اگر به حالت دیگری این سیستم کنسل شود حتما به 

کنید. دلیل ایرادی بوده است. محدود کننده را خاموش 

خودرو را به نماینده مجاز میتسوبیشی موتورز ارجاع 

 دهید.

 

 بازیابی

این عملکرد بعد از غیر فعال سازی سرعت را بازیابی می کند  و 

 ( امکان پذیر است.C) +RESاین بازیابی با فشردن 

 
محدود کننده سرعت بالفاصله کنترل سرعت را بدست گرفته و 

سرعت خودرو اگر از میزان ست شده بیشتر شود حتی اگر پدال 

 گاز فشرده شده باشد کاهش می یابد. 
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 *سیستم سنسور دنده عقب
این سیستم هنگامی که خودرو را به سمت عقب هدایت می 

عقب و کناری کنید فعال می شود. این سیستم از سنسور های 

برای یافتن موانع احتمالی استفاده می کند و اگر مانعی را در 

پشت تشخیص داد، از طریق صفحه نمایشگر اطالعات چندگانه و 

-بوقی که ایجاد می کند، فاصله تقریبی را تا شیء مشخص می

 نماید.

 احتیاط 

 کند که فاصله تقریبی سنسور دنده عقب به شما کمک می

پشت سر شما قرار دارد را تخمین بزنید.  تا جسمی که در

هایی در تشخیص موانع قابل شناسایی وجود محدودیت

دارد و ممکن است برخی از اشیاء کامالً تشخیص داده 

نشوند. بنابراین بیش از حد روی سنسورهای دنده عقب 

توانید هنگام حرکت اتکا نداشته باشید و تا جایی که می

 به سمت عقب دقت کنید.

 خود بررسی نمائید تا از امنیت  ط اطراف را با چشممحی

آن مطمئن شوید. خودرو را تنها با تکیه بر سیستم 

 سنسور دنده عقب نرانید.

 محدوده تشخیص موانع

میدان تحت پوشش سنسورهای دنده عقب و سنسورهای کناری 

باشد. به عالوه چه که در شکل نشان داده شده محدود میبه آن

چنین به تشخیص اشیاء باریک یا کم ارتفاع و هم سنسورها قادر

باشد. بنابراین برای اشیائی که نزدیک به سپر عقب هستند نمی

اطمینان بیشتر، محیط اطراف را همانند موقعی که از یک 

 کنید بررسی نمایید.خودروی معمولی استفاده می

 محل سنسورهای دنده عقب و کناری

های سپر عقب و دو سنسور در حاشیه (A)دو سنسور کناری 

 در وسط سپر قرار دارند. (B)دنده عقب 

 
 میدان تحت پوشش سنسورهای عقب

-کش باشد یا خیر، میبسته به اینکه خودرو مجهز به میله یدک

توان سیستم سنسور دنده عقب را به دو حالت تقسیم کرد. در 

ا ای است که ابعاد میله رکش سیستم به گونهحالت با میله یدک

 گیرد.هم برای برخورد نکردن با موانع در نظر می

 کشخودروهای بدون میله یدک

متری از سانتی 60میدان تحت پوشش شامل فاصله حدود 

متری از سنسورهای دنده سانتی 150(، Aسنسورهای کناری )

( به Cمتری یا کمتر از سطح زمین )سانتی 60(، Bعقب )

 باشد.( میDزمین )متری از سطح سانتی 10استثنای 
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 کشخودروهای با میله یدک

متری از سانتی 60میدان تحت پوشش شامل فاصله حدود 

متری از سنسورهای دنده سانتی 150(، Aسنسورهای کناری )

( به Cمتری یا کمتر از سطح زمین )سانتی 60(، Bعقب )

ی باشد. محدوده( میDمتری از سطح زمین )سانتی 10استثنای 

(Eهم که قابلیت آشکار ) سانتی 20سازی ندارد حدود( متریF )

 از سپر است.

 
 

 توجه

 ای وارد شود، ممکن است سنسورهای اگر به سپر عقب ضربه

دنده عقب و کناری به درستی عمل نکنند. خودرو را برای 

 بازرسی به یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز ببرید.

  یا نزدیک به سپر باشند را سنسورها موانعی که دقیقاً زیر

تر از محل نصب دهند. اگر موقعیت موانع پائینتشخیص نمی

شدن سنسورهای کناری یا عقبی باشد، حتی اگر در ابتدا 

تشخیص داده شده باشند ممکن است دیگر تشخیص داده 

 نشوند.

 ی تغییر میدان تحت برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه

تغییر میدان تحت پوشش "پوشش سنسورها به بخش 

 مراجعه نمایید. "سنسورها

 احتیاط 

  ممکن است سیستم سنسور دنده عقب تحت شرایط زیر به

 درستی کار نکند.

سنسور یا اطراف آن از یخ، برف یا شن و ماسه پوشیده  -

 شده باشد.

 سنسورها یخ زده باشد. -

سیستم از منبع دیگری امواج فراصوتی دریافت کرده  -

بوق سایر وسایل نقلیه، صدای موتورسیکلت،  باشد. )مانند

 ترمز، امواج، ریزش باران، پاشش آب، زنجیر چرخ و ...(

سنسور زیاد داغ یا سرد شده. )وقتی مدت طوالنی در  -

 آفتاب داغ یا هوای سرد پارک کرده اید.

 خودرو به میزان قابل توجه شیب داشته باشد. -

سطح پر از ای ناهموار رانده شود. )با خودرو در جاده -

 دست انداز، خاکی، تپه ماهوری یا پر از گیاهان(

 خودرو خیلی نزدیک به مانع باشد. -

سنسور یا اطراف آن با دست سائیده شده باشد یا اینکه  -

ای کاغذ یا سایر لوازم جانبی به آن چسبیده شده تکه

 باشد.

 :سنسور دنده عقب ممکن است اشیا زیر را تشخیص ندهد 

 سیم، تور یا طناب.اشیاء باریک مثل  -

 کنند مانند برف.اشیائی که امواج صوتی را جذب می -

 اشیائی که دارای زوایای تیز هستند. -

 اشیائی با سطح صاف مثل شیشه. -

 اشیاء کم ارتفاع مانند سنگ جدول. -

 توجه

  اگر اغتشاشی از جانب یک منبع فراصوتی به سنسور وارد

تر خفیفشود، ممکن است صدای بوقی که از حالت معمول 

است به گوش برسد و این نشانه بروز مشکل نیست. بعد از 

برطرف شدن اغتشاش، صدای بوق قطع شده و سیستم به 

 گردد.حالت عادی خود بر می
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 چگونگی عملکرد

 "R"برای کار کردن با سیستم، دسته دنده را در موقعیت عقب 

قرار دهید. اگر سیستم سنسور دنده عقب فعال شود، چراغ 

شود. برای غیر فعال روشن می "A"نمایشگر سنسور دنده عقب 

را بزنید، این سیستم غیر فعال شده و  ”SONAR“کردن، کلید 

 شود.خاموش می "A"چراغ نمایشگر 

 
 توجه

  فقط هنگامی که دنده در حالت"R"  است سیستم سنسور

فعال یا غیرفعال  SONARتواند بوسیله کلید دنده عقب می

 شود.

 هشدار برای موانع

اگر مانعی در پشت خودرو وجود داشت، هشداری در صفحه 

آید و صدای بازر نمایشگر اطالعات چندگانه به نمایش در می

 شود.)بوق هشدار( بلند می

 
 سنسور گوشه )چپ( -1

 سنسور دنده عقب -2

 سنسور گوشه )راست( -3

 سنسور گوشه

 فاصله تا مانع تناوب صدا/نمایش هشدار

 سانتی متر 60-40حدوداً  متناوب

 سانتی متر 40-20حدوداً  متناوب سریع

 سانتی متر 20کمتر از  ممتد

 کش(سنسور دنده عقب )خودروهای با میله یدک

 فاصله تا مانع تناوب صدا/نمایش هشدار

 سانتی متر 150-80حدوداً  متناوب

 سانتی متر 80-40حدوداً  متناوب سریع

 سانتی متر 40کمتر از  ممتد

 کش(سنسور دنده عقب )خودروهای بدون میله یدک

 فاصله تا مانع تناوب صدا/نمایش هشدار

 سانتی متر 150-100حدوداً  متناوب

 سانتی متر 100-60حدوداً  متناوب سریع

 سانتی متر 60کمتر از  ممتد

 

 احتیاط 

  این فواصل تنها به عنوان یک منبع هستند، فاصله حقیقی

ممکن است تحت تاثیر عواملی مانند دما، رطوبت یا شکل 

 مانع متفاوت باشد.
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  توجه

  اگر سنسورها اجسام مختلفی را در یک زمان پیدا کرده

باشند، صفحه نمایشگر اطالعات چندگانه جهت جسمی که 

کند. در هر اند را مشخص میسنسورها پیدا کردههر کدام از 

حال نزدیکترین شیء نسبت به سایر اجسام اولویت دارد و 

صدای بازر )بوق هشدار( شما را از وجود نزدیکترین مانع 

 سازد.  مطلع می

 تغییر  میدان تحت پوشش سنسورها:

های زیر تغییر تواند به روشمیدان تحت پوشش سنسورها می 

 کند.

هنگامی که عملکرد از طریق کلید کش: خودروهای با میله یدک

"SONAR"  متوقف شد، کلید"SONAR"  را فشار داده و به

را رها کنید. بوق دو مرتبه به دارید و سپس آنثانیه نگه 3مدت 

آید که به شما اعالم کند میدان تحت پوشش صدا در می

 سنسورها تغییر کرده است.

هنگامی که عملکرد از طریق کش: یدکخودروهای بدون میله 

را فشار داده و  "SONAR"متوقف شد، کلید  "SONAR"کلید 

را رها کنید. بوق یک مرتبه دارید و سپس آنثانیه نگه 3به مدت 

آید که به شما اعالم کند میدان تحت پوشش به صدا در می

 سنسورها تغییر کرده است.

 توجه

  چنانچه کلید"SONAR"  دارید، ثانیه نگه 10را بیش از

 میدان تحت پوشش سنسورها تغییر نخواهد کرد.

  پس از فشار دادن کلید"SONAR"  سیستم سنسور دنده

عقب بر اساس تنظیمات محدوده یافته شده متفاوت عمل 

 خواهد کرد.

 تنظیم در خودروهای بدون میله یدک کش -

برده شود، سنسور  "R"هنگامی که دسته دنده به موقعیت 

شود؛ حتی اگر سنسورهای گوشه از دنده عقب فعال می

 غیر فعال شده باشند. "SONAR"طریق کلید 

 کشتنظیم در خودروهای مجهز به میله یدک -

وقتی سیستم سنسور دنده عقب یا فشار دادن کلید 

"SONAR"  غیر فعال شده باشد، تا موتور خودرو خاموش

قرار گیرد هم  "R"ت عقب نشود حتی اگر دنده به حال

 کند.سیستم کار نمی

برای ادامه دادن کار با سیستم سنسور دنده عقب کلید 

"SONAR"  ًرا فشار دهید یا موتور را خاموش و مجددا

 قرار دهید. "R"روشن کنید؛ سپس دنده را در حالت 

 نمایش هشدار سیستم سنسور دنده عقب

داده باشد،  اگر ایرادی در سیستم سنسور دنده عقب روی

زند و بازر نمایشگر خرابی سیستم سنسور دنده عقب چشمک می

ثانیه به صدا در می آید. بعد از  5)بوق هشدار( برای مدت حدود 

که صدای بازر )بوق هشدار( قطع شد، نمایشگر به چشمک این

دهد تا سیستم سنسور به حالت طبیعی خود زدن خود ادامه می

وی شما باید توسط عاملیت مجاز برگردد. در این حالت خودر

 میتسوبیشی موتورز بازرسی شود.
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 *دوربین نمای عقب
دوربین نمای عقب سیستمی است که نمای پشت خودرو را در 

جلو خودرو نمایش می  آیینهیا در صوتی صفحه نمایش سیستم 

 دهد.

 احتیاط 

  دوربین نمای عقب خودرو یک سیستم کمکی است که به

کند تا نمای پشت خودرو را برای بررسی می راننده کمک

وجود جسمی در پشت خودرو ببیند. میدان دید آن محدود 

است پس نباید فقط به آن تکیه کنید. لطفاً با وجود 

استفاده از این سیستم، هنگام استفاده از آن دقت کافی 

 داشته باشید.

  محیط اطراف را خودتان بررسی نمائید تا از امنیت آن

شوید. خودرو را تنها با تکیه بر سیستم دوربین مطمئن 

 نمای عقب نرانید.

 دامنه دید دوربین نمای عقب

شود که در دامنه دید دوربین نمای عقب محدود به فضاهایی می

های تواند کنارهشکل نشان داده شده است. این سیستم نمی

 تر از سپر عقب را نشان دهد.خودرو و نواحی پایین

طور چشمی ه سمت عقب مطمئن باشید که بههنگام حرکت ب

 اید.ایمنی محدوده اطراف خودرو را بررسی کرده

 

 

 محل دوربین نمای عقب

دوربین نمای عقب در قسمتی نزدیک به دستگیره درب صندوق 

 .عقب خودرو نصب شده است

 
 محدوده دید دوربین نمای عقب

 
 

 
 

 چگونه از دوربین نمای عقب استفاده کنیم

هنگامی که وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در 

دهید، قرار می "R"است و دسته دنده را در حالت  ONموقعیت 

طور خودکار در صفحه نمایش سیستم نمای پشت خودرو به

جلو  آیینه( یا داخل MMCSارتباط چندگانه میتسوبیشی )

هر آید. هنگامی که دسته دنده را در خودرو به نمایش در می

موقعیت دیگری قرار بدهید، صفحه به موقعیت قبلی خود 

 برخواهد گشت.

 احتیاط 

 دوربین نمای عقب یک عدسی مخصوص دارد که می-

شان نشان تر یا جلوتر از محل واقعیتواند اشیا را نزدیک

 بدهد.
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 توجه

 جایی که دوربین نمای عقب دارای یک عدسی است، از آن

فضای پارکینگ ممکن است موازی خطوط روی زمین و بین 

 به نظر نرسند.

 دهد ممکن است در شرایط زیر، تصویری که صفحه نشان می

 به سختی دیده شود که غیر طبیعی نیست.

 نور کم )هنگام شب( -

هنگامی که نور خورشید یا نور خودروهای مقابل  -

 مستقیماً به عدسی بتابد.

  کارواش خنک اگر دوربین گرم باشد و سپس بوسیله باران یا

ای غیر معمول شود، ممکن است بخار بگیرد. این پدیده

 شود.محسوب نمی

  اگر عدسی کثیف باشد، اجسام در پشت خودرو به درستی

شوند. اگر عدسی در اثر نفوذ قطرات آب یا برف یا دیده نمی

را پاک کنید و اطمینان حاصل گل کثیف شده باشد، آن

 کنید کثیفی به آن نچسبیده باشد.

 ها منجر به لطفاً به موارد زیر توجه کنید. نادیده گرفتن آن

 خرابی دوربین خواهد شد.

 ضربه فیزیکی به دوربین وارد نکنید. -

 برای تمیز کردن دوربین از واکس استفاده نکنید. -

 دوربین را در معرض آب جوش قرار ندهید. -

 دوربین را از جای خود خارج نسازید. -

 

 خطوط مرجع روی صفحه

( روی صفحه نمایش داده Aمرجع و سطح بیرونی سپر ) خطوط

 شود.می

  خط قرمز(B)  متری پشت سپر را نشان می سانتی 50حدود

 دهد.

  دو خط سبز(C)  متری خارج از بدنه خودرو سانتی 20حدود

 دهند.را نشان می

 ( فاصله را از سپر عقب نشان 3تا  1خطوط متقاطع کوتاه )

 دهند.می

 
 

 لبه سپر عقب : تقریبا در1

 مترسانتی 100: حدود 2

 مترسانتی 200: حدود 3

 وجهت

 پذیر نیست. برای اطالعات تعویض زبان نمایشگر امکان

سیستم ارتباط "، بخش بیشتر به دفترچه راهنمای جداگانه

 آیینهتغییر نمایش در صفحه "یا  "چندگانه میتسوبیشی

 مراجعه نمایید. "جلو: تغییر زبان متن هشدار

  اگر خودرو به دلیل وزن زیاد سرنشینان، یا موقعیت بد بار یا

شرایط سطح جاده نسبت به حالت عادی دارای شیب شده 

-باشد، خطوطی که در نمای عقب دوربین نشان داده می

 شوند، با موقعیت واقعی جاده مطابقت ندارند.

خطوط مرجع برای فاصله و عرض خودرو بر پایه جاده 

اند. در موارد زیر، اجسام نظر گرفته شدهمسطح و هموار در 

چه که در واقع هستند نشان داده شده در صفحه دورتر از آن

 رسند.به نظر می

هنگامی که انتهای خودرو در اثر وزن سرنشینان یا بار  -

 پائین آمده باشد.

 
 

Aجسم واقعی : 

Bشود.: جسمی که در صفحه نشان داده می 
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ک سرباالیی وجود داشته هنگامی که در پشت خودرو ی -

 باشد.

 
 

Aجسم واقعی : 

B .جسمی که در صفحه نشان داده می شود : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه

  خطوط مرجع برای فاصله و عرض خودرو بر پایه یک سطح

اند. افقی مانند یک جاده مسطح و هموار در نظر گرفته شده

بنابراین ممکن است یک جسمی که دارای برآمدگی باشد در 

نمایش متفاوت با موقعیت واقعیش باشد. از این  صفحه

دوربین به عنوان راهنما در تخمین فاصله اجسام استفاده 

 نکنید.

نزدیکترین نقطه، بعد نقطه  Bمثال: در صفحه نمایش نقطه 

C  و سپس نقطهA که نقاط شوند. در حالینشان داده می 

B وA باشند و نقطه تراز میاز نظر فاصله هم Cله در فاص

 دورتری نسبت به آنان قرار دارد.
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 حمل بار

 نکاتی در مورد حمل بار

 احتیاط 

  هنگام حمل بار یا چمدان مراقب باشید که بار باالتر از

ای قرار دهید که ارتفاع صندلی قرار نگیرد. بار را به گونه

جا نشود. سد شدن دید عقب و هنگام حرکت خودرو جابه

وسایل در کابین سرنشینان هنگام چنین پرت شدن هم

ترمزهای ناگهانی ممکن است به بروز تصادفات جدی و 

 جرح ختم گردد.

 های سنگین را در جلوی خودرو قرار دهید. بارها یا چمدان

اگر بار در پشت خودرو خیلی سنگین باشد ممکن است 

 سیستم فرمان خودرو ناپایدار گردد.

 نصب بار بند

 احتیاط 

 که کامالً متناسب با خودروی شماست استفاده  از باربندی

 نمایید. بار را مستقیماً روی سقف خودرو قرار ندهید.

ی راهنما که همراه باربند است برای نصب به دفترچه

 مراجعه نمایید.

 

 

 توجه

 شود از باربند اصل میتسوبیشی استفاده نمایید، توصیه می

جزئیات بیشتر، هایش شکل خاصی دارند. برای چون پایه

شود با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز توصیه می

 مشورت نمایید.

 

 احتیاط 

  اطمینان حاصل کنید که وزن بار بیشتر از حداکثر بار

 مجاز سقف نباشد.

اگر از حداکثر بار مجاز تجاوز کنید، ممکن است به خودرو 

 آسیب وارد شود.

باشد )وزن میمیزان بار برابر حداکثر بار مجاز سقف 

-عالوه وزن باری که روی باربند قرار داده میباربند به

 شود(.

 صفحه "حداکثر بار سقف"برای یک مقدار مشخص، به 

 مراجعه نمایید 11-6

 کنید، لطفاً آهسته هنگامی که بار را روی باربند حمل می

های ناگهانی مانند ترمزهای سریع رانندگی کنید و از تکان

 سرعت زیاد بپرهیزید.یا پیچیدن با 

ای صورت هموار بگونهبند و بهعالوه بار را در یک ترکبه

اند، قرار تر در پایین قرار داده شدهکه بارهای سنگین

دهید. اشیائی را که عرضی بیشتر از عرض باربند دارند را 

 حمل نکنید.

اضافه شدن وزن به سقف خودرو، مرکز ثقل آن را بیشتر 

 گذارد.رل خودرو تاثیر میکند و روی کنتمی

در نتیجه خطا در رانندگی و مانورهای اضطراری ممکن 

است به از دست رفتن کنترل خودرو و تصادف منتهی 

 شود.

  قبل از رانندگی و پس از طی کردن مسافتی کوتاه، بار را

بررسی نموده تا از محکم بسته شدن آن به باربند 

 اطمینان حاصل نمائید. 

گی نیز بطور متناوب از ایمن ماندن بار در هنگام رانند

 اطمینان حاصل نمایید.

 

 توجه

  برای جلوگیری از ایجاد صدای ناشی از باد هنگام رانندگی و

صرفه جویی در مصرف سوخت، باربند را هنگامی که از آن 

 کنید بردارید.استفاده نمی

 .باربند را قبل از بردن خودرو به کارواش خودکار بردارید 

  بستن باربند، فاصله کافی را برای باز و بسته شدن هنگام

 درب پشت خودرو درنظر بگیرید.
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 یدک کشیدن تریلر

خواهید یک تریلر را که مطابق با تمام مقررات هنگامی که می

مربوطه برای یدک کشیده شدن به خودروی خود نصب کنید، با 

 یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت نمائید.

ربوطه برای یدک کشیدن تریلر بین کشورهای مختلف، مقررات م

شود در هر منطقه از قوانین مربوط به متفاوت است. توصیه می

 آن منطقه پیروی نمائید.

 احتیاط 

 !خطر تصادف 

های کش باید مطابق با دستورالعملمیله یدک

 میتسوبیشی موتورز بسته شود.

ترمز و حداکثر وزن قابل یدک کشیده شدن همراه با 

 حداکثر وزن دماغه تریلر

هرگز از حداکثر وزن قابل یدک کشیده شدن همراه با ترمز و 

حداکثر وزن دماغه تریلر که در دفترچه راهنما مشخصات نوشته 

اگر با  مراجعه کنید(. 6-11شده است تجاوز ننمائید )به صفحه 

کنید که ارتفاعی بیشتر یدک کشیدن تریلر در محلی رانندگی می

متر  1000متر باالتر از سطح دریا دارد، به ازای هر  1000 از

درصد از وزن ناخالص خودرو بکاهید، زیرا  10باالتر از سطح دریا 

 شود.خروجی موتور به دلیل کاهش فشار در اثر ارتفاع کم می

 کشهای میله یدکمشخصه

کش ( به میله یدکAجدول صفحه بعد را برای بستن نقطه )

 ببینید.

 
 

698  mm 1 

69 mm 2 

369  mm 3 

105  mm 4 

815  mm 5 

441  mm6 در شرایط وزن خالص 

489 mmدر شرایط وزن خلص 

376-401،373 mm* 
7 

527 mm 8 

537  mm  9 

473mm 10 

528  mm 11 

583  mm 12 

 نکاتی برای کار با خودرو

  برای جلوگیری از سرخوردن کالچ، )خودروهای گیربکس

هنگام روشن کردن خودرو، دور موتور را از حدی که دستی( 

 نیاز است باالتر نبرید.

  در هنگام یدک کشیدن، اطمینان حاصل کنید که سرعت خودرو

شود در کند. توصیه میکیلومتر بر ساعت تجاوز نمی 100از 

کیلومتر  100تر از مواردی که حد مجاز برای سرعت باتریلر پایین

 پیروی نمایید. بر ساعت است، از قانون

 گیری از ضربه وارد شدن هنگام ترمز گرفتن، توصیه برای پیش

شود ابتدا پدال ترمز را به نرمی فشار داده سپس فشار می

 بیشتری به آن وارد کنید.

  برای استفاده کامل از ترمز موتور هنگام پایین آمدن از یک

 تر استفاده کنید.سرپایینی، از دنده سنگین

  CVTگیربکس اقدامات احتیاطی بیشتر در خودروهای مجهز به 

استفاده  "D"های پایین از موقعیت دنده در سراشیبی یا سرعت

کنید. از حالت اسپرت در مناطق کوهستانی استفاده کنید تا 

استفاده بهتری از ترمز موتور کرده و به سیستم ترمز کمک کرده 

که سرعت از مقدار حداکثر باشید. به هر حال توجه داشته باشید 

 برای دنده انتخاب شده تجاوز نکند. 
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 جوش آوردن

-این حالت به علت وقوع عیب مکانیکی در سیستم به وجود می

را متوقف کرده و مورد آید. اگر خودروی شما جوش آورد، آن

تواند در اثر شل شدن یا خراب بررسی قرار دهید. مشکل می

خرابی در رادیاتور یا کم شدن سطح آب، پارگی تسمه، شدن پمپ

کننده رادیاتور باشد. اگر در این موارد مشکلی وجود خنک

نداشت، احتماالً دالیل مکانیکی دیگری دارد که باید در مراکز 

 خدمات توسط متخصص بررسی شود. 

 احتیاط 

  اگر موتور جوش آورد پیش از هرگونه اقدامی به

بخش  "موتورجوش آوردن "ی مرجع بخش دفترچه

 مراجعه کنید. "های اضطراریموقعیت"

  گیربکس در خودروهای مجهز بهCVT   نمایشگر هشدار

گیربکس دهنده این است که دمای سیال نشان 

CVT  .باالست 

شود مراجعه کرده و ای که مرجع داده میبه صفحه

 موارد الزم را رعایت نمایید.

  گیربکس هنگامی که در "به بخشCVT   مشکلی پیش

 مراجعه کنید. 26-6در صفحه  "آید
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 تهویه کننده ها

 

  تهویه راننده .1

 تهویه سرنشین .2

 توجه

از قرار دادن نوشیدنی ها روی پنل داشبورد خوددرای کنید زیرا 

اگر داخل مجاری تهویه بریزند می توانند به سیستم آسیب 

 برسانند.

 

 جریان هوا و تنظیم جهت

 تهویه راننده

 را برای تنظیم استفاده کنید. Aدسته ی 

 را کامال به بیرون حرکت دهید. Aبرای بستن مجرا دسته 

 

 

 بسته -1

 باز -2

 تهویه سرنشین

را برای تنظیم استفاده کنید. برای بستن مجرا دسته  Aدسته ی 

A .را کامال به چپ حرکت دهید 

 

 

 

 بسته -1

 باز -2

 توجه

از قرار دادن نوشیدنی ها روی پنل داشبورد یا ریخت مایعات 

داخل مجاری تهویه داخل مجاری تهویه خوددرای کنید زیرا اگر 

 بریزند می توانند به سیستم آسیب برسانند.

 انتخاب حالت

را فشار  ضد بخاربرای تغییر میزان هوای دمنده سوییچ حالت یا 

 مراجعه کنید. 10-7دهید. به صفحه 
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 موقعیت صورت

 هوا فقط به قسمت باالیی اتاق می دمد.

 موقعیت پا/صورت

 ناحیه پاها می دمد.هوا به قسمت باالیی اتاق و 

 موقعیت پا

 هوا بیشتر به ناحیه پاها می دمد.

 موقعیت پا/ ضد بخار

 هوا به ناحیه پاها، شیشه جلو و پنجره ها می دمد.

 موقعیت ضد بخار

 هوا بیشتر به شیشه جلو و پنجره ها می دمد.

 توجه

ورت و پا/ ضدبخار قابل نسبت دمیدن هوا در موقعیت های پا/ ص

تنظیم است. برای اطالعات بیشتر با نماینده مجاز میتسوبیشی 

 موتورز )آرین موتور( مشورت کنید. 
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 سیستم تهویه کنترل هوای اتوماتیک

 کند.این سیستم تنها در صورت روشن بودن موتور کار می 

 پنل کنترل

 

 سوییچ کنترل دما .1

 سوییچ تهویه .2

 سوییچ حالت .3

 سوییچ سرعت دمنده .4

 سوییچ انتخاب منبع هوا .5

 سوییچ ضد بخار .6

 سوییچ حالت اتوماتیک .7

 68-5سوییچ ضد بخار شیشه عقب، ص  .8

 سوییچ خاموش .9

 6-7نمایشگر دما، ص  .10

 نشانگر تهویه .11

 نمایشگر سرعت دمنده .12

 نمایشگر انتخاب حالت .13

 

 



 

5 

 

 

 

 کنترل دمای ناحیه راننده سوییچ .1

 سوییچ تهویه  .2

 سوییچ سرعت دمنده .3

 سوییچ حالت .4

 سوییچ کنترل دمای ناحیه سرنشین .5

 سوییچ انتخاب منبع هوا .6

 سوییچ ضد بخار .7

 سوییچ حالت اتوماتیک .8

 68-5سوییچ ضد بخار شیشه عقب، ص  .9

 سوییچ خاموش .10

 6-7نمایشگر دمای سمت راننده، ص  .11

 نشانگر دوگانه .12

 حالتنمایشگر انتخاب  .13

 6-7نمایشگر دمای سمت سرنشین، ص  .14

 6-7نشانگر تهویه، ص  .15

 نمایشگر سرعت دمنده .16

 

 توجه

یک سنسور دمای هوا در قسمت نشان داده شده تعبیه شده است. 

 هیچ چیزی را روی آن قرار ندهید چون کارکردش مختل می شود.
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 توجه

  در حالت فعال بودن مودECO  عملکرد تهویه کنترل می

شود لذا ممکن است حس کنید تهویه ضعیف است. به 

 .مراجعه کنید 60-5صفحه 

  در هوای بسیار سرد نمایشگر کنترل پنل سیستم تهویه

ممکن است کند عمل کند. این موضوع نشانه عیب نیست و 

 با باال رفتن دمای اتاق برطرف می شود.

 د.با فشردن هر دکمه صدایی پخش می شو 

 سوییچ انتخاب سرعت دمنده

 برای باال بردن سرعت: 

 برای پایین آوردن سرعت: 

 نشان داده می شود. Aسرعت انتخاب شده در نمایشگر 

 

 

 باال بردن .1

 پایین آوردن .2

 سوییچ کنترل دما

از این سوییچ برای انتخاب دمای مورد دلخواه استفاده کنید. 

 نشان داده می شود. Aدمای انتخاب شده در نمایشگر 

 

 

 

 توجه

  دمای سیستم تهویه در ارتباط با واحد نمایش دمای هوای

محیط در نمایشگر اطالعات چندگانه تغییر می کند. در 

به  1خودروهای مجهز به نمایشگر اطالعات چندگانه نوع 

مراجعه کنید. در  "تغییر واحد دما"، 16-5صفحه 

به   2ت چندگانه نوع خودروهای مجهز به نمایشگر اطالعا

 مراجعه کنید. "تغییر واحد دما"، 28-5صفحه 

  در خودروی بنزینی وقتی دمای خنک کننده موتور پایین

است دمای هوای بخاری میتواند خنک/سرد شود تا وقتی 

که موتور گرم شود.  برای جلو گیری از بخار کردن شیشه ها 

در حالت اتوماتیک حالت سیستم تهویه به موقعیت 

 تغییر کرده و سرعت دمنده کم می شود. 
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 توجه

اگر دما روی باالترین یا پایین ترین مقدار تنظیم شود انتخاب دما 

تغییر می کند. همچنین اگر زیر ترتیب به و سیستم تهویه 

انتخاب منبع هوا بطور دستی انجام شده باشد پس از تغییری 

 اتوماتیک حالت عملکرد غیر اتوماتیک انتخاب خواهد شد. 

 گرم کن سریع )اگر دما بر باالترین مقدار تنظیم شود(

منبع هوای محیط بیرون معرفی شده و سیستم تهویه کارش 

 متوقف می شود.

ریع: )اگر دما بر پایین ترین مقدار تنظیم شود(. خنک کننده س

دمای هوای داخل اتاق به چرخش در می آید و سیستم تهویه به 

 کار می افتد.

تنظیمات یاد شده تنظیمات کارخانه هستند. عملکرد سوییچ 

های سیستم تهویه می تواند تغییر کند. همچنین تغییر حالت 

تهویه بر اساس شرایط اتوماتیک انتخاب هوای بیرون و سیستم 

 عملکرد به میل شما قابل تغییر است. 

و   "اختصاصی سازی سوییچ سیستم تهویه"، 9-7به صفحه 

 مراجعه کنید. "خصوصی سازی انتخاب منبع هوا"،8-7صفحه 

 حالت همزمان و دوگانه*

دمای ناحیه راننده و سرنشین مستقال قابل کنترل است. در این 

 نشان داده می شود. Aدر نمایشگر  ”DUAL“حالت نشان 

 

 حالت همزمان

هوای ناحیه سرنشین هم  اگر سوییچ کنترل دمای ناحیه راننده

 با همان تنظیمات کنترل می شود. 

 حالت دوگانه

اگر سوییچ کنترل دمای ناحیه سرنشین در حالت همزمان فشرده 

شود سیستم به حالت دوگانه تغییر می یابد. در حالت دوگانه هر 

ناحیه مستقال قابل تنظیم است. برای بازگشت به حالت همزمان 

 را بفشارید. AUTOسوییچ 

 سوییچ انتخاب منبع هوا

بیرون وارد  خاموش شده و هوای Aهوای بیرون: چراغ نشانگر 

 اتاق می شود. 

روشن شده و هوای اتاق به گردش در می  Aچرخش هوا: چراغ 

 آید. 
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 احتیاط

استفاده از حالت چرخش هوا برای مدت طوالنی باعث بخار کردن 

 شیشه ها می شود. 

 

 توجه

به طور معمول از حالت هوای بیرون استفاده کنید تا شیشه ها 

بمانند. در حالت خنک کردن قوی یا در حالتی تمیز و بون بخار 

که هوای بیرون غبار آلود است از موقعیت چرخش هوا استفاده 

کنید. متناوبا از حالت هوای بیرون استفاده کنید تا تهویه بهتر 

 انجام شده و شیشه ها بخار نگیرند.

 

 توجه

وقتی دمای موتور به حد مشخصی می رسد حالت انتخاب هوا به 

 Aطور اتوماتیک به حالت چرخش هوای اتاق می رود و چراغ 

سیستم به حالت هوای بیرون حتی روشن می شود. در این حالت 

 با فشردن سوییچ مربوطه نمی رود. 

 شخصی سازی عملکرد انتخاب منبع هوا

 کنترل هوای اتوماتیک 

انتخاب منبع هوا هم بطور اتوماتیک  AUTOکمه با فشردن د

 کنترل می شود. 

 غیرر فعال کردن کنترل هوای اتوماتیک 

فشرده شده باشد انتخاب منبع هوا  AUTOحتی اگر دکمه 

 تاتوماتیک کنترل نمی شود. 

 روش ست کردن تغییرات 

ثانیه یا بیشتر بفشارید. اگر  10سوییچ انتخاب منبع هوا را برای 

بار صدا شنیده  3تنظیمات از حالت فعال به غیر فعال تغییر یابد 

 بار چشمک می زند. 3شده و چراغ 

بار صدا  2اگر تنظیمات از حالت غیرفعال به فعال تغییر یابد 

 بار چشمک می زند. 3شنیده شده و چراغ 

 توجه

  است.  "کنترل اتوماتیک هوا"تنظیمات کارخانه روی 

  وقتی سوییچ ضد بخار فشرده شود برای جلوگیری از بخار

گرفتن شیشه ها سیستم تهویه بطور خودکار به حالت هوای 

غیر فعال کردن کنترل "بیرون تغییر می کند حتی اگر 

 تنظیم شده باشد. "هوای اتوماتیک

 AUTOسوییچ 

روشن شده و انتخاب حالت )بجز  Aچ چراغ با فشردن این سویی

، تنظیم سرعت دمنده، انتخاب هوای بیرون/ ( مورد

چرخش هوا، تنظیم دما و روشن یا خاموش کردن سیستم تهویه 

 بطور اتوماتیک کنترل می شود. 
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 سوییچ سیستم تهویه

در  با فشردن این سوییچ سیستم روشن شده و عالمت 

 نشان داده می شود. Aنمایشگر 

 

 با فشردن دباره سوییچ سیستم خاموش می شود. 

 

 احتیاط

حین استفاده از تهویه سرعت دور آرام موتور ممکن است با 

خاموش/ روشن شدن کمپرسور تهویه اندکی افزایش یابد. در 

پدال ترمز را کامال فشار  CVTخودرو با گیربکس اتوماتیک یا 

 دهید تا از حرکت خودرو جلوگیری شود.

 

 توجه

چشمک می زند. در صورت بروز عیب در تهویه چراغ 

سوییچ تهویه را یک بار فشار دهید تا چراغ خاموش شده و بار 

دیگر فشار دهید تا روشن شود. اگر دیگر چشمک نزد مشکلی 

چشمک زدن کرد خودرو را وجود ندارد ولی اگر دوباره شروع به 

 برای بررسی ببرید.

 تنظیمات شخصی سوییچ تهویه

 فعال سازی کنترل تهویه اتوماتیک 

یا قرار دادن درجه دما در کمترین مقدار  AUTOبا فشردن 

 عملکرد سوییچ تهویه بطور خودکار کنترل می شود. 

 غیر فعال سازی کنترل تهویه اتوماتیک 

فعال نشود کنترل اتوماتیک نیز اگر سوییچ سیستم تهویه 

 فعال نخاوهد بود.

 روش ست کردن تغییرات 

ثانیه یا بیشتر بفشارید. اگر  10سوییچ سیستم تهویه را برای 

بار صدا شنیده  3تنظیمات از حالت فعال به غیر فعال تغییر یابد 

بار چشمک می زند. اگر تنظیمات از  3 شده و چراغ 

بار صدا شنیده شده و چراغ  2حالت غیرفعال به فعال تغییر یابد 

 بار چشمک می زند. 3 

 توجه

  تنظیمات کارخانه مبنی بر فعال بودن کنترل اتوماتیک

 سیستم تهویه است. 

  وقتی سوییچ ضد بخار فشرده شود برای جلوگیری از

ه بطور اتوماتیک کار می بخار گرفتن شیشه ها تهوی

کند حتی اگر عملکرد غیر فعال سازی کنترل اتوماتیک 

 تهویه ست شده باشد.
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 OFFسوییچ 

 با فشردن این سوییچسیستم تهویه خاموش می شود. 

 

 سوییچ انتخاب حالت

با هر بار فشردن این سوییچ حالت سیستم تهویه بدین ترتیب 

 تغییر می کند:

 

 

نشان داده می شود. به بخش  Aحالت انتخاب شده در نمایشگر 

 مراجعه کنید. 2-7انتخاب حالت، صفحه 

 

 

 سوییچ ضد بخار

 حالت مربوطه: 

نشان  Bروشن می شود و حالت انتخاب شده در صفحه  Aچراغ 

 داده می شود. 

 

 

 

 توجه

تهویه اتوماتیک فعال شده و منبع با فشردن دکمه ضد بخار 

هوای محیط بیرون انتخاب می شود. در این شرایط برای 

جلوگیری از بخار گرفتن شیشه ها تهویه بطور اتوماتیک کار می 

کند حتی اگر عملکرد غیر فعال سازی کنترل اتوماتیک تهویه یا 

 غیر فعال سازی کنترل منبع هوا ست شده باشد

 کارکرد سیستم در حالت اتوماتیک

 

سیستم را در حالت اتوماتیک قرار داده و در شرایط عادی 

 دستورالعمل زیر را اجرا کنید:

 را فشار دهید. AUTOسوییچ  .1
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 سوییچ انتخاب دما را در دمای مطلوب قرار دهید.  .2

 تمام کارکردهای تهویه بطور اتوماتیک کنترل می شود.

 احتیاط

اگر سوییچ های سرعت دمنده، تهویه، انتخاب حالت و انتخاب 

هوا همزمان با فعال بودن تهویه اتوماتیک فعال شوند همه منبع 

 عملکردهای مذکور تحت شرایط عملکرد اتوماتیک کار می کنند.

 

 کارکرد سیستم در حالت غیر اتوماتیک

سرعت دمنده و حالت دمیدن هوا با قرار دادن سوییچ های 

 مربوطه در جایگاه دلخواه بطور غیر اتوماتیک قابل کنترل هستند.

 بخار زدایی شیشه ها

 احتیاط

ته کافی داش جهت ایمنی الزم است از تمامی شیشه ها دید

 باشید

 

 بخار زدایی معمولی

 

سوییچ انتخاب منبع هوا را روی حالت هوای محیط  .1

 قرار دهید.

  سوییچ انتخاب حالت: .2

 سرعت دمنده مناسب را انتخاب کنبد. .3

 دمای مطلوب را انتخاب کنید. .4

 را بفشارید.سوییچ تهویه  .5
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 بخار زدایی سریع

 

سوییچ ضد بخار را بفشارید تا سیستم به حالت  .1

 برود. 

 سرعت دمنده را روی بیشینه قرار دهید. .2

 دما را روی بیشینه قرار دهید. .3

 توجه

  برای بخارزدایی موثر مجار تهویه کناری را به سوی

شیشه درب ها قرار دهید. دما را روی بیشینه ی خنکی 

ندهید چون هوای خنک از بخار زدایی جلوگیری قرار 

 می کند.

 

 

 نکات عکلکردی مهم در مورد سیستم تهویه

  خودرو را در سایه پارک کنید. اگر اجبارا زیر آفتاب

شدید پارک کردید بعد از روشن کردن تهویه چند 

 دقیقه پنجره ها را باز بگذارید.

 چون  حین کار کردن سیتم تهویه پنجره ها را ببندید

ورود هوای بیرون خنک سازی سیستم را تضعیف می 

 کند.

  خنک سازی بیش از حد مضر است. همواره تفاوت

درجه نگاه  6تا  5دمای داخل و بیرون خودرو را در حد 

 دارید.

  پیش از استفاده از سیستم مطمئن شوید ورودی هوای

خودرو که در نوک جلوی خودرو واقع است توسط 

یا برف پوشانده نشده باشد. این اجسامی نظیر برگ 

اجسام جلوی جریان هوا و خروجی آب تهویه را 

 میگیرند.

 روان کار سیستم تهویهمبرد و 

اگر سیستم تهویه ضعیف تر از معمول کار کند یکی از دالیل می 

تواند نشت مبرد باشد. سیستم را جهت بررسی به عاملیت مجاز 

 آرین موتور ببرید. 

 HFC134aمبرد سیستم:

 SUN-PAG56روانکار: 

استفاده از مواد دیگر می تواند منجر به آسیب جدی و حتی نیاز 

به تعویض سیستم تهویه خودرو شود. نشت مبرد به هوا توصیه 

نمی شود. مبرد جدید تهویه خودرو شما برای الیه اوزون 

 خطرساز نیست. 
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 در شرایط عدم استفاده برای مدت طوالنی

دقیقه در هفته باید  5تی در هوای سرد حداقل سیستم تهویه ح

استفاده شود تا از قفل شدن کمپرسور جلوگیری شده و سیستم 

 تهویه در بهترین شرایط عملکرد باقی بماند.

 پاک کننده هوا

یک فیلتر هوا جهت زدودن غبار و آلودگی از هوای ورودی در این 

نایی آن در سیستم تعبیه شده است. با کثیف شدن این فیلتر توا

جذب آلودگی کاهش می یابد لذا هر از چندگاهی آن را تعویض 

کنید. برای آگاهی از دوره های تعمیراتی مربوطه به بخش 

 تعمیرات دوره ای مراجعه کنید.

 توجه

استفاده مرتب از شرایطی نظیر رانندگی در جاده های خاکی و 

تغییر  سیستم تهویه می تواند زمان دوره های تعویض فیلتر را

دهد. اگر متوجه شدید که سیستم تهویه از حالت عادی ضعیف 

تر شده یا شیشه ها به راحتی بخار می گیرند فیلتر سیستم تهویه 

 را عوض کنید. 

 

LW/MW/FM radio/CD player* 

توان از سیستم صوتی استفاده کرد که سویچ  فقط در صورتی می

 باشد. ACCیا   ONاستارت و یا حالت عملکرد خودرو بر روی

 توجه

  وقتی موتور خاموش است و به سیستم صوتی گوش

ن شوید که سوییچ را به ئمی دهید، مطم

 چرخانده اید. ACCموقعیت

باقی بماند، بعد از مدت  ACCاگر سوییچ در موقعیت 

به صورت اتوماتیک خاموش  برق فرعیزمان خاصی 

خواهد شد و در این صورت دیگر شما قادر به استفاده 

ز سیستم صوتی نخواهید بود. اگر سوییچ استارت را از ا

شروع به کار برق فرعی خارج کنید،  ACCموقعیت 

-ACC power auto“ خواهد کرد. مراجعه کنید به

cutout function”  18-4در صفحه. 

  اگر در خودرو از تلفن همراه استفاده کنید ممکن است

ایجاد کند. این بدان معنا  نویزدر تجهیزات صوتی 

نیست که سیستم صوتی خودرو مشکلی دارد. در 

چنین مواردی تا جایی که امکان دارد تلفن همراه را 

 دور از تجهیزات صوتی قرار دهید.

  اگر اشیایی خارجی و یا آب به درون تجهیزات صوتی

خودرو وارد شد و یا اینکه دود و یا بوی عجیبی از آن 

له سیستم صوتی را خاموش کنید. به خارج شد، بالفاص

شما توصیه میکنیم که آن را بررسی نمایید اما هرگز 

خودتان آن را تعمیر نکنید. از استفاده ی مداوم از آن 

بدون بررسی کامل توسط فردی متخصص خودداری 

 کنید.

 نکاتی مهم درباره ی استفاده از سیستم صوتی
iPod/iPhone Playback Function* 

 را پشتیبانی  صوتی آیفون و آیپد وسیله فقط محصوالتن ای

 متفاوت را نیز تضمین نمی ویرایشهایمیکند، هرچند که 

  کند.

 آی پد و آی  لطفأ به یاد داشته باشید که مدلهای مختلف

 ممکن است عملکردهای متفاوتی داشته باشند.فون 

 چگونگی تمیز کردن

  نرم تمیز کنید.اگر این محصول کثیف شد آن را با دستمالی 

  اگر خیلی کثیف شد، پارپه ای نرم را به پاک کننده ای

خنثی که در آب رقیق شده باشد آغشته کنید و سپس آن 

را بچالنید. از بنزن، تینر یا دیگر پاک کننده های شیمیایی 

 استفاده نکنید زیرا ممکن است به سطح وسیله صدمه بزند.

 عالیم تجاری

 اری یا عالیم تجاری ثبت شده اسامی محصوالت، عالیم تج

 باشند. ی مالکان مرتبط می
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  عالوه بر این، حتی در صورتی که هیچ نشانه ای از عالیم

تجاری یا عالیم تجاری ثبت شده وجود نداشته باشد، شکل 

 توانید مشاهده کنید. زیر را به طور کامل می

 
“Made for iPod”  و“Made for iPhone”  بدین

معناست که این وسیله ی الکترونیکی به گونه ای طراحی 

متصل شود آی فن یا  آی پدشده که مشخصأ و به ترتیب به 

نماید که استانداردهای  و بدینوسیله سازنده ی آن تأیید می

 را داراست. اپلعملکردی 

، آی پاد، آی پد کالسیک، آی پد نانو و آی پد تاچ آی فن

هستند که در ایاالت اپل  شرکتعالیم تجاری تحت نظر 

 متحده آمریکا و دیگر کشورها به ثبت رسیده اند.

مسؤول عملکرد این وسیله و یا مطابقت آن با اپل 

 استانداردهای امنیتی و تنظیمی نیست.

 توجه

  دهد که هم  به اشخاص اجازه می آی فون و آی پدجواز

 مطالبی که حق انحصاری ندارند و هم آنهایی که از لحاظ

توان از آنها استفاده کرد را  پخش و یا تکثیر  قانونی می

 نمایند.

 تخطی از حق کپی برداری )حقوق انحصاری( ممنوع است.

 ،(2)خودروهای با رابط بلوتوث  تجهیزات برطبق نوع آن 

برای جزییات بیشتر .پشتیبانی های متفاوتی خواهند داشت

 .Johnson Controls, Inc مراجعه کنید به وب سایت
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 روش استفاده از دیسک

این قسمت درباره ی اهمیت نحوه ی استفاده از دیسکها 

 دهد.می ارائه توضیحاتی

 نکاتی مهم درباره ی شیوه ی استفاده

  اثر انگشت یا هر عالمت دیگری بر روی قسمت خواندنی

ممکن است کار )خوانده  )روی سطح سی دی( سی دی

را در  را با مشکل مواجه کند. وقتی سی دی شدن( سی دی

)روی  دست میگیرید برای اینکه قسمت خواندنی سی دی

سطح سی دی( را لمس نکنید بهتر است یا هردو کناره ی 

 آن و یا یک کناره و سوراخ وسط سی دی را محکم بگیرید.  

 آنروی  چیزی، آسیبی وارد نشود برای اینکه به سی دی 

 نچسبانید.

 دیگری را با  در درون دستگاه است ، سی دی اگر سی دی

آسیب  سی دی فشار وارد دستگاه نکنید. با این کار یا به

 فتد.ا وارد می شود و یا اینکه از کار می

 تمیز کردن

 راتمیز کنید. برای  به طور مرتب سطح خواندنی سی دی

نکنید، در عوض تمیز کردن از حرکات چرخشی استفاده 

 پاک کنید. را از مرکز آن به سمت لبه ها سی دی

 های نو در اطراف لبه ی خارجی و یا  ممکن است سی دی

در سوراخ وسط برآمدگی هایی داشته باشند. این برآمدگی 

ها را بررسی نمایید، زیرا در صورت وجود ممکن است باعث 

ان ایجاد نقصی در عملکرد سی دی شود. بنابر این اطمین

 حاصل نمایید که چنین مواردی وجود نداشته باشد.

 نکاتی مهم در مورد نگهداری

 استفاده نمی کنید مطمأن شوید که در  زمانی که از سی دی

ها را دور از  جای مخصوص خود قرار دارند. ضمنأ سی دی

 نور مستقیم خورشید نگهدارید.

 استفاده  مدت طوالنی از سی دی برایخواهید  اگر نمی

 آنها را از خودرو بیرون ببرید. ،کنید

 

در محیط های سرد به عنوان مثال در اواسط زمستان هنگامی 

که فضای داخلی خودرو سرد است، روشن کردن بخاری و 

استفاده ی آنی از این محصول ممکن است باعث شود بخار 

)قطرات آب( بر روی سی دی و اجزای نوری داخلی ظاهر شود و 

ت عملکرد صحیح این دستگاه با مشکل در این صورت ممکن اس

 مواجه شود.

در چنین مواردی، سی دی را از دستگاه خارج کرده و قبل از 

 استفاده ی مجدد از آن کمی صبر کنید.

 کپی رایت

عمومی و یا اجاره ی اجرای اعمالی نظیر تکثیر غیر مجاز، پخش، 

تی که استفاده ای غیر خصوصی تلقی گردد؛ سی دی ها به صور

 لحاظ قانونی ممنوع است.از 

 سی دی های قابل پخش

عالیم )نشانه های( زیر بر روی برچسب، بسته یا جلد سی دی 

 چاپ شده اند.

حداکثر زمان  اندازه نوع

 بازنواخت

 توضیحات

 

Cm 
12 

 - دقیقه 74

 

Cm 
12 

 - دقیقه 74

 

حداکثر  اندازه نوع

زمان 

 بازنواخت

 توضیحات

 

Cm 
12 

دیسک شامل  دقیقه 74

فایلهای 
Mp3 

 سی دی هایی که ممکن است قابل پخش نباشند

  سی دی "پخش هر نوع سی دی بجز آنهایی که در قسمت

 شود. ذکر شد، تضمین نمی "های قابل پخش

  میلی متری قابل استفاده  8ممکن است سی دی های

 نباشند.

  سی دی هایی که شکل های غیر معمول دارند )به عنوان

شکل( را وارد دستگاه نکنید، زیرا ممکن است مثال، قلبی 

دستگاه به خوبی کار نکند. عالوه بر این، سی دی هایی که 

 بخش های شفاف دارند، ممکن است قابل پخش نباشند.
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  توانند  نمی انتهایشان بسته نشده باشد سی دی هایی که

 پخش شوند.

  حتی در صورتی که سی دی با فرمت صحیح در دستگاه

امپیوتر و با تنظیمات نرم افزارهای کاربردی ضبط ضبط یا ک

شده باشد؛ هر نوع چیز غیرمعمول، ضربه یا عالمت بر روی 

سد دی؛ گردوخاک یا بخار بر روی لنز داخلی دستگاه، 

 ممکن است باعث شود سی دی غیر قابل پخش شود.

  بر حسب نوع سی دی، بعضی از عملکردهای دستگاه ممکن

شد، یا حتی ممکن است سی دی قابل استفاده نبا است قابل

 پخش نباشد.

  از سی دی هایی که ترک خوردگی یا تاب دارند در دستگاه

 استفاده نکنید.

  اگر بر روی سی دی برچسبی وجود دارد یا حتی پس از

کندن برچسب باقیمانده چسب بر روی آن یاقیست، از آن 

 سی دی استفاده نکنید.

  دارند نیز ممکن سی دی هایی که برچسب های تزیینی

 است کارایی نداشته باشند.

 سی دی های غیر استاندارد

این محصول فقط سی دی های صوتی را پخش خواهد کرد. لطفأ 

 در ارتباط با سی دی های استاندارد به نکات زیر توجه فرمایید.

  اطمینان حاصل کنید که از دیسک هایی استفاده کنید که

 روی برچسب آن باشد.

 ایی غیر استاندارد هیچ گونه تضمینی پخش سی دی ه

ندارد. حتی در صورتیکه سی دی صوتی قابل پخش باشد، 

 کیفیت صدای آن ضمانتی ندارد.

  وقتی از سی دی های غیر استاندارد استفاده میکنید، ممکن

 است موارد زیر رخ دهد:

 شود. ایجاد ممکن است در طی پخش نویز -

 باشد.ممکن است  پخش فایل صوتی پرش داشته  -

 ممکن است دیسک قابل شناسایی نباشد. -

 ممکن است اولین ترک پخش نشود. -

ممکن است شروع پخش ترکها بیش از حد معمول  -

 طول بکشد.

 ممکن است پخش از وسط ترک شروع شود. -

 بعضی از قسمت ها ممکن است پخش نشوند. -

 ثابت بمانند.ممکن است در طی پخش، ترکها  -

 شوند.ممکن است ترکها با خطا پخش  -

 (Mp3, WMA, AACفایلهای صوتی )

 ,Mp3, WMAاین محصول می تواند فایلهای صوتی با فرمت 

AAC     را که بر رویCD-ROM ،CD-R/RW  و دستگاه

USB .رسانه هااستفاده از فایلها و  ضبط شده اند، پخش کند 

محدودیت هایی دارد، بنابراین قبل از ضبط فایلهای صوتی با 

دستگاه بر روی دیسک یا    Mp3, WMA, AACفرمت

USB .مطالب زیر را بخوانید 

عالوه بر این، اطمینان حاصل نمایید که دفترچه راهنمای مربوط 

ه و ب خواندهرا نرم افزار رایت  وشما  CD-R/RWدرایو به 

 گیرید. درستی آن را به کار می

 Mp3, WMA, AACاگر فایلهای صوتی با فرمت های 

توانید این  عنوان فایل ها داشته باشند، میاطالعاتی درباره ی 

 اطالعات را مشاهده کنید.

 !احتیاط

 CD-ROM  وCD-R/RW  فقط میتوانند فایلهایی

  را پخش نمایند. MP3صوتی با 

  ،اعمالی نظیر کپی کردن سی دی ها یا فایل های صوتی

توزیع آنها بین دیگر افراد چه به طور رایگان و چه با دریافت 

همینطور بارگذاری فایلها از طریق اینترنت یا دیگر هزینه، و 

وسایل ارتباطی برای کاربران اینترنت، تخطی از قانون به 

 حساب می آید.

  پسوند های.mp3،  .wma و .mp4  را به فایلهایی با

اضافه نکنید.   Mp3, WMA, AACفرمتی غیر از 

پخش سی دی هایی که با این فایلها ضبط شده اند، ممکن 

باعث شود فایلها برای پخش به درستی قابل شناسایی است 

نباشند و در نتیجه ممکن است پخش آنها منجر به ایجاد 

صداهای بلند شده و در نهایت به بلندگو آسیب وارد شده و 

 تصادفی رخ دهد.حتی یا 

 توجه

  بر اساس شرایط ضبط کننده دیسک یا نرم افزار ضبط

مکن است امکانپذیر باز بخش درست مدیسک به کار رفته، 

نباشد. در این موارد به راهنمایی کاربر محصول یا نرم افزار 

 مراجعه نمایید.

  بر اساس سیستم عامل کامپیوتر شما، ویرایش، نرم

افزار یا تنظیمات، فایلها ممکن است پسوند نداشته باشند.  

پسوند های در این موارد هنگام کپی نمودن فایل ها 

.mp3،  .wma و .mp4 .را اضافه نمایید 

  فایلهای با حجم باالتر ازGB2  نمی توانند بازپخش

 شوند.
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 فرمت داده هایی که می توانند بازپخش شوند

-CD-ROM ،CDفرمت داده هایی که در دیسکها )

R/RW و دستگاه )USB  می توانند خوانده شوند متفاوت

 است. 

 USBدستگاه  دیسک فرمت داده

MP3   

WMA   

AAC   

 

 ساختمان پوشه

 مرحله پوشه قابل تشخیص است. 8تا 

شما می توانید برای مدیریت ترک ها یک ساختار پوشه مانند 

)فرمت فایلهای  Genre-Artist-Album-Track       آنچه در

 ( است ایجاد کنید. Mp3, WMA, AACصوتی 

 
 

 

 توضیحات مشخصات نام

مشخصات 

 فرمت

ISO9660  1سطح 

 8فایل حداکثر نام 

کاراکتر، امتداد 

کاراکتر  4فایل 

)حروف الفبایی 

بزرگ تک بایتی؛ 

می  "_"اعداد؛ 

تواند استفاده شود 

) 

ISO9660 

extension 
Joliet 

نام فایلها حداکثر 

کاراکتر می  64تا 

تواند استفاده 

 گردد.

 چند قسمتی
ساپورت نمی شود. )فقط قسمت اول ساپورت 

 می شود(

حداکثر تعداد 

 سطوح
 سطح )اگر ریشه در سطح اول باشد( 8

حداکثر تعداد 

 پوشه
 پوشه )با احتساب ریشه( 700

حداکثر تعداد 

 1*فایلها

فایل )کل تعداد در رسانه. فایلهای غیر  65535

در نظر گرفته  Mp3, WMA, AACاز 

 (نمی شود.

 Unicode ،32بایت ) برای  64حداکثر محدودیت نام 

فایلها و پوشه 

 ها

کاراکتر( فایلها و پوشه هایی که بیش از این 

تعداد کاراکتر داشته باشند به نمایش در نیامده 

 و بازپخش نمی شوند.

فرمتهای 

 USBپوشش 

است. فقط  FAT32سیستم فایل توصیه شده 

 پارتیشن 1
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را شامل نمی  Mp3, WMA, AACبه غیر از فایلهای   :1*

سان ذخیره شوند، حتی ترک های بسیاری در پوشه یک شود. اگر

اگر اندازه ای کمتر از حداکثر تعداد ترکها داشته باشند، ممکن 

است تشخیص داده نشوند. در این مورد، ترکها را به چند پوشه 

 تقسیم کنید.

 توجه

  ترتیب نمایش پوشه ها و فایلهای صوتی در این محصول

ممکن است با ترتیبی که در کامپیوتر شما به نمایش در می 

 متفاوت باشد. آید

MP3 چیست؟ 

MP3  مخففMPEG-1 Audio Layer 3  .استMPEG 

است و  Motion Picture Experts Groupخود نیز مخفف 

این یک ویدئو فشرده استاندارد است که در سی دی ها و غیره 

 مورد استفاده قرار می گیرد. 

MP3  یکی از روشهای فشرده سازی فایلهای صوتی در استاندارد

است که البته کیفیت صوتی را فراتر از حد  MPEGصوتی 

شنوایی انسان کاهش می دهد و این کاهش کیفیت با صدا های 

بلندتر پوشیده می شود. بنابراین داده های با کیفیت باال و حجم 

 پایین ارائه می دهد. 

از آنجایی که به این ترتیب حجم یک سی دی صوتی به حدود 

می یابد، بدون اینکه کاهش یک دهم حجم اصلی خود  کاهش 

سی دی می توانند  10قابل درکی در کیفیت بوجود آید، حدود 

 .رایت شوند CD-R/RWدر یک دیسک 

 !احتیاط

  فایلهای MP3  متفاوت با استاندارد هستند و ممکن است

به درستی باز پخش نشده یا نام فایلها و پوشه های آن به 

 درستی به نمایش در نیاید.

 

 که قابلیت بازپخش دارند MP3استانداردهای فایلهای 

که قابلیت بازپخش دارند از قرار زیر  MP3مشخصات فایلهای 

 است.

 جرئیات مورد

 MPEG-1 AUDIO مشخصات

LAYER3 

MPEG-2 AUDIO 

LAYER3 

 فرکانس نمونه برداری

[KHz] 

MPEG-1: 32/44.1/48 

MPEG-2: 16/22.05/24 

 سرعت بیت

[Kbph] 

MPEG-1: 32 to 320 

MPEG-2: 8 to 160 

VBR  سرعت بیت(

 متغیر(

 ساپورت

مونو/ استریو/ استریو پیوسته/ دو  مد کانال

 کاناله

 mp3 پسوند فایل

برچسب اطالعات مورد 

 قبول

ID3 tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, 

Ver. 2.2, Ver. 2.3, Ver. 2.4 

(ISO-8859-1, UTF-16 

(Unicode)), 

 نام عنوان، نام پدید آور و نام آلبوم 

حداکثر تعداد 

کاراکترهایی که می تواند 

در صفحه به نمایش 

 درآید.

 کاراکتر 64

 

WMA چیست؟ 

WMA  مخففی ازWindows Media Audio  است و یک

فرمت  از فایلهای فشرده صوتی از مایکروسافت است . این فایلها 

 دارند. MP3فشردگی بیش از فرمت 
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 توجه

  مایکروسافت، ویندوز مدیا و ویندوز عالمتهای تجاری

Microsoft Corporation  هستند که در دنیا ثبت شده

 اند. 

 !احتیاط

 WMA  فایلهایDRM  را ساپورت می کند که این فایلها

 در دستگاه مورد استفاده در خودرو قابلیت بازپخش ندارند.

  فایلهای WMA  متفاوت با استاندارد هستند و ممکن است

به درستی باز پخش نشده یا نام فایلها و پوشه های آن به 

 درستی به نمایش در نیاید.

 Pro ،Lossless  وVoice .ساپورت نمی شوند 

 که قابلیت بازپخش دارند MP3استانداردهای فایلهای 

که قابلیت بازپخش دارند از قرار زیر  MP3مشخصات فایلهای 

 است.

 جرئیات مورد

 Windows Media Audio مشخصات
Version7.0/8.0/9.0 

فرکانس نمونه 

 برداری

[KHz] 

32/44.1/48 

 320تا  48 [Kbph]سرعت بیت 

VBR  سرعت بیت(

 متغیر(

 ساپورت

 جزئیات مورد

 استریو حالت کانال

برچسب 

اطالعات مورد 

 قبول

، نام عنوان، نام پدید WMA های برچسب

 آور و نام آلبوم

حداکثر تعداد 

کاراکترهایی که 

می تواند در 

صفحه به نمایش 

 درآید.

 کاراکتر 64

AAC چیست؟ 

AAC  مخففی ازAdvanced Audio Coding  است و یک

و  ”MPEG-2“استاندارد فشرده از فایلهای صوتی برای 

“MPEG-4”   برابر فشردگی فایلهای  1.4است . این فایلها

MP3 .را با کیفیتی قابل مقایسه دارند 

 !احتیاط

 AAC  فایلهایDRM  را ساپورت می کند که این فایلها

 در دستگاه مورد استفاده در خودرو قابلیت بازپخش ندارند.

  فایلهای AAC  متفاوت با استاندارد هستند و ممکن است

به درستی باز پخش نشده یا نام فایلها و پوشه های آن به 

 درستی به نمایش در نیاید.

 که قابلیت بازپخش دارند AACاستانداردهای فایلهای 

که قابلیت بازپخش دارند از قرار زیر  AACمشخصات فایلهای 

 است.

 جرئیات مورد

 صوتی پیشرفتهکد گذاری  مشخصات

MPEG4/AAC-LC 

MPEG2/AAC-LC 

فرکان

س 

نمونه 

برداری 

[KHz] 

MPEG

4 
8/11.025/12/16/22.05/24/32/4

4.1/48 

MPEG

2 
8/11.025/12/16/22.05/24/32/4

4.1/48 

سرعت 

 بیت

[Kbp
h] 

MPEG

4 
 320تا  8

MPEG

2 
 320تا  8

VBR  سرعت بیت(

 متغیر(

 ساپورت

 مونو/ استریو مد کانال

 m4a پسوند فایل

برچسب اطالعات 

 مورد قبول

 ID3یا  AAC برچسب های

 نام عنوان، نام پدید آور و نام آلبوم 

حداکثر تعداد 

کاراکترهایی که می 

تواند در صفحه به 

 نمایش درآید.

 کاراکتر 64
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 نکاتی مهم و امنیتی به مشتری

این محصول شماری از عالیم و نشانه های تصویری مرتبط با 

روش به کارگیری آن را دارا می باشد، بنابراین با دنبال کردن آنها 

می توانید به درستی از این محصول استفاده نموده، بدین وسیله 

میتوانید از وارد شدن آسیب به خود، دیگر افراد و همینطور اموال 

 خود جلوگیری نمایید.

 !هشدار

  بیش از حد راننده در هنگام رانندگی نباید به صفحه نمایش

 توجه کند.

زیرا این کار ممکن است از توجه راننده به مسیر جلو 

 خودداری نموده و درنتیجه منجر به تصادف شود.

  راننده نباید عملکردهای پیچیده ای را در هنگام رانندگی

 انجام دهد.

انجام عملکردهای پیچیده در هنگام رانندگی ممکن  زیرا

خودداری نموده و  است از توجه راننده به مسیر جلو

 درنتیجه تصادف رخ دهد.

بنابراین قبل از انجام چنین عملکردهایی، خودرو را در 

 مکانی ایمن پارک نمایید.

 کند، مانند مواقعی که  زمانیکه دستگاه به خوبی کار نمی

هیچ صدایی از آن شنیده نمی شود، از دستگاه استفاده 

 نکنید.

ی یا شوک برقی این کار ممکن است به تصادف، آتش سوز

 منجر شود.

  از ورود آب یا دیگر اشیاء خارجی به داخل دستگاه خودداری

 نمایید.

زیرا این کار ممکن است منجر به دودگرفتگی، آتش سوزی، 

 شوک برقی یا عملکرد نادرست دستگاه گردد.

  نکنید. سی دی ورودی شکافاشیای خارجی را داخل 

این کار ممکن است منجر به آتش سوزی، شوک برقی یا  

 .عملکرد نادرست دستگاه شود

 

 !احتیاط

  گرما را مسدود نکنید.سینک جلوی سوراخ های تهویه یا 

گرما ممکن است  سینکمسدود کردن سوراخ های تهویه یا 

از خارج شدن گرما از درون دستگاه جلوگیری کرده و 

درنتیجه آتش سوزی اتفاق افتاده یا دستگاه به درستی کار 

 نکند.

  در هنگام رانندگی از بلند کردن صدای دستگاه تا حدی که

 هیچ صدایی از بیرون خودرو نشنوید، جلوگیری کنید.

ای بیرون خودرو رانندگی در هنگامیکه قادر به شنیدن صد

 تواند منجر به تصادف گردد. هستید، می

  وارد  سی دیورود  شکافدست یا انگشت هایتان را به درون

 نکنید، زیرا با این کار به خود آسیب می رسانید.

 

 کلیدهای عملیاتی

 

 روشن کردن یا خاموش کردن دستگاه

 

 را فشار دهید. PWR/VOLکلید  .1

  

 !هشدار

  در هنگام وقوع هر نوع امر غیرمعمول، زمانیکه اشیاء خارجی

یا آب وارد این دستگاه شود و درنتیجه منجر به دودگرفتگی 

یا بوی عجیبی گردد، دیگر از دستگاه استفاده نکرده و با 

 مجاز مشورت نمایید. یک نمایندگی

استفاده از محصول در شرایط فوق الذکر می تواند منجر به 

 تصادف، آتش سوزی یا شوک برقی شود.

 .هرگز اجزاء دستگاه را از هم جدا نکرده و دستکاری ننمایید 

زیرا با این کار ممکن است آتش سوزی یا شوک برقی حادث 

 شده و دستگاه به درستی کار نکند.

  وقوع رعد و برق به آنتن یا پنل جلویی دست در هنگام

 نزنید.

 ممکن است صاعقه باعث برق گرفتگی شود.
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 گیرید. پخش را از موقعیت قبلی از سر کرده و دستگاه را روشن

 

 هید.را فشار د PWR/VOL. کلید 2

 ودستگاه را خاموش کنید. 

 نکته

  با پایین نگه داشتن کلیدsteering Mode نیز می 

 قرار دهید. ON/OFFتوانید عملکرد صوتی را در موقعیت 

 تنظیم صدا

 را بچرخانید. PWR/VOLکلید  برای تنظیم صدا .1

 
را در جهت عقربه های  PWR/VOLبرای افزایش صدا کلید 

ساعت و به منظور کاهش صدا کلید را در خالف جهت عقربه 

 های ساعت بچرخانید.

 

 توجه

  است. 0و حداقل آن  45حداکثر میزان صدا 

  می باشد. 17تنظیم )درجه( ابتدایی صدا 

 

 

 

 خارج/ وارد کردن سی دی

. سی دی را به داخل محل مخصوص وارد کنید، در حالیکه 1

 باشد. به سمت باالبرچسب سی دی از 

 
 

تا مقدار خاصی سی دی را فشار دهید، دستگاه سی دی را به 

 کشد و پخش شروع خواهد شد. داخل می

را فشار دهید. با این کار سی دی از دستگاه خارج . کلید 2

 بردارید.شده و می توانید آن را 

 

 !احتیاط

 خواهید سی دی را جابجا می کنید)سی دی  وقتی می

ن شوید ئدیگری را درون دستگاه قرار دهید(، در ابتدا مطم

 که خودرو را در محلی مجاز متوقف کرده اید.

  دست، انگشت و یا اشیاء خارجی را به درون شکاف سی دی

وارد نکنید. ممکن است این کار منجر به جراحت، دود 

 کردن یا آتش سوزی شود.  

  میلیمتری را پشتیبانی نمی 8این محصول سی دی های 

 کند.
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 توضیحات مربوط به دکمه ها

 شود. عملکردهای هر بخش توضیح داده میدر این قسمت اسامی و 

 
   . کلید1

 برای خارج کردن سی دی از دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

   یا . کلید 2

 به عقب برگشتن و جلو زدن سریع برای سیستم صوتی

 را فشار دهید. 4و  3به عنوان پیش تنظیم کلیدهای  برای رادیو

 پخش تصادفی.؛برای سیستم صوتی  2RDM. کلید 3

 .استفاده کنید 2 از کلید به عنوان پیش تنظیم برای رادیو 

  1RPTکلید  .4

 برای فایل صوتی کلید تکرار و برای رادیو به عنوان پیش تنظیم

 .استفاده کنید 12از کلید 

 ؛ به حالت رادیو و باند تغییر وضعیت می دهد.RADIOکلید  .5

  PWR/VOL. کلید 6

 کند. و دستگاه را روشن / خاموش میصدا را تنظیم کرده 

  MEDIA. کلید 7

 تغییر وضعیت می دهد. و دیگر منابعسی دی بین 

تغییر وضعیت  AUXکلید را به سمت پایین ببرید تا به وضعیت 

 بدهید.

 ؛ زمینه نمایش را تغییر می دهد. DISP. کلید 8

  PTY/SCAN. کلید 9

 PTYجستجو برای سیستم صوتی شروع و جستجو/ برای رادیو 

 ؛ پیغام های ترافیکی را دریافت می کند.TP. کلید 10

 . شکاف ورودی دیسک11

 ؛ نشانگر صفحه را روشن می کند. PAGE. کلید 12

 کلید   -13

و از آن به عنوان  *در دستگاه صوتی بلوتوث Pause/playکلید 

 برای رادیو استفاده کنید. 5کلید پیش تنظیم 

 کلید -14

کلید بازگشت و توقف دستگاه صوتی. برای رادیو  به  برای ترک صوتی

 استفاده می شود. 6  عنوان کلید پیش تنظیم

 / کلید  کلید  -15

برای دستگاه صوتی، انتخاب ترک/فایل، برای رادیو انتخاب ایستگاه 

 اتوماتیک.

 Menuکلید  -16

 سوئیچ می کند. Menuروی وضعیت 

  کلید -17

 ها را انتخاب می کند.itemکیفیت صدا را تنظیم و 

 برای رادیو، ایستگاه مورد نظر را به شکل دستی انتخاب می کند.

*: نیاز است که یک دستگاه صوتی، که قادر است با بلوتوث اتومبیل 

دارند( سازگار شود، خریداری  2.0هائی که رابط بلوتوث  )اتومبیل

 شود.
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 راه دور فرمان اتومبیلهای کنترل از  سوئیچ

 

 
 

 
 - , + Volکلید  .1

 صدای سیستم و صدای تلفن همراه را تنظیم می کند.

 و  CH  کلید  .2

های  های صوتی و ایستگاهTrackدی و سایر  سی

را باال و پائین  Holdرادیوئی را انتخاب می کند. دکمه 

 ببرید تا ترک مورد نظر پیدا شود. 

 MODEکلید  .3

 ON/OFFکلید را پائین نگه دارید تا کارکرد صوتی به 

دهید، این  برگردد. به عالوه هر وقت این دکمه را فشار می

 شود. منبع صوتی سوئیچ می

ترتیب سوئیچ کردن در ادامه نشان داده شده است. اگر 

اند، پس باید از روی آنها پرش  ها به هم وصل نشده دستگاه

ب کرد. نموده و منبع بعدی را انتخا

 
پد )جداگانه در دسترس است( مورد نیاز  : کابل آی1 *

 است.

: الزم است که یک دستگاه صوتی سازگار با بلوتوث 2 *

 جداگانه خریداری شود.

 است. Tuner  DAB: نیاز به رابط 3 *

 

 گوش دادن به رادیو

 LWو  FM،MWایم که چگونه به باند  در اینجا توضیح داده

 گوش بدهید.

 دادن به رادیوگوش 

 را فشار دهید و روی باند مورد نظر سوئیچ کنید. RADIOدکمه 

سوئیچ  LWو FM1 ،FM2 ،FM3،MWبه یکی از باندهای 

 کنید. باند انتخاب شده در این جدول آمده است. 

 توجه

  باندها به ترتیبFM1 ،FM2 ،FM3 ،DAB1 * ،

DAB2*،DAB3* ،MW  وLW .هستند 

 وصل است. tuner DAB*: وقتی 

 انتخاب ایستگاه به طور دستی

خواهید گوش بدهید  را روی فرکانسی که میکلید 

 بگردانید.

در  -)شمارشگر کلید 

 های ساعت جهت عقربه

فرکانس دریافت شده را 

 دهد. کاهش می

)در جهت  کلید 

 های ساعت( عقربه

فرکانس دریافت شده را 

 دهد. افزایش می

دکمه را رها کنید تا  )پائین نگه دارید( کلید 

جستجوی دستگاه 

انتخاب شده شروع شود. 

وقتی به ایستگاه برسد، 

 شود. اسکن متوقف می

 )پائین نگه دارید( کلید 
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 حافظه پیش تنظیم

 ایستگاه پخش رادیوئی را قبالً ثبت و بعداً آن را انتخاب کنید.

 کنید تا ثبت شود.روی فرکانس تنظیم  .1

 تا  را نگه دارید. 1RPTهر یک از کلیدهای  .2

 که آمد، پیش تنظیم ثبت شده است.« بوق»صدای 

 توجه

  ایستگاه را برای هر باند  6پیش تنظیم حداکثر تا  حافظه

 (.FM1 ،FM2 ،FM3کند. ) ثبت می

  اگر یک کلید پیش تنظیم شده انتخاب گردد، پیش تنظیم

 هد شد.جدید روی آن ذخیره خوا

  با فشار دادن دکمه پیش تنظیم فرکانسی را که قبالً ثبت

 شده می آورید.

 حافظه خودکار )ذخیره خودکار(

ایستگاه را با سیگنال قوی به  6توان  با کلیدهای پیش تنظیم می

 صورت اتوماتیک ثبت کرد. 

 را فشار بدهید. RADIOکلید 

ایستگاه ثبت پس از تکمیل عملیات ذخیره خودکار، محصول، 

 کند. شده در کلید پیش تنظیم را دریافت می

 !احتیاط

  لطفاً آگاه باشید که فرکانس ثبت شده قبلی در حافظه

 شود. دوباره نوشته می

 

 ها دی گوش دادن به سی

-CD)های صوتی ) دی دهد که چگونه به سی این توضیح می

DA/CD-TEXT .گوش کنید 

 ها دی پخش سی

 بگذارید.دی را در دستگاه  سی

دیسک را در دستگاه بگذارید تا به طور اتوماتیک شروع به پخش 

 (.5-44)صفحات « Insert/Eject Discs»کند. 

 ترک را  انتخاب کنید 

 را برای انتخاب ترک فشار دهید.یا کلید کلید 

 کند.  این کار امکان انتخاب ترک قبلی و بعدی را فراهم می

 جلو و عقب بردن سریع

 را پائین نگه دارید. یا دکمه 

 جلو و عقب بردن سریع ممکن است

 سوئیچ کردن به وضعیت پخش

( ممکن scanتکرار پخش، پخش تصادفی و پخش اجمالی )

 است.
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 (RPTتکرار پخش )

 را فشار بدهید. 1RPTکلید 

 پخش ترک در حال پخش را تکرار کنید.

 توجه

 .با فشار دادن دوباره آن را لغو کنید 

 دی، سریع عقب و جلو  انتخاب یک ترک، بیرون آوردن سی

 شود.  بردن لغو می

 RDMپخش تصادفی 

 را فشار دهید. 2RDMکلید 

 ترکهای روی دیسک را به شکل موردی پخش کنید.

 توجه

  شود. میبا دوباره فشار دادن لغو 

 کند. دی، این  عمل را لغو می بیرون آوردن سی 

 پخش اجمالی )اسکن(

 را فشار بدهید PTY/SCANکلید 

 شود. دی پخش می ثانیه از اول همه ترکهای سی 10

 توجه

 خواهید ترک را بشنوید، در طول پخش این دکمه را  اگر می

 شود.  دوباره فشار بدهید و آن ترک به شکل عادی پخش می

 

 

 MP3گوش دادن به 

های صوتی روی یک  دهد که چگونه به فایل این بخش توضیح می

 دیسک گوش کنید. 

 !احتیاط

  CD-ROM  وCD-R/RW های  تواند فرمت فایل فقط می

 را پخش کند. MP3صوتی 

 

 هاMP 3گوش دادن به

 دیسک را در دستگاه بگذارید.

 » ←شود. با گذاشتن دیسک، پخش به طور خودکار شروع می 
  .)5-44)صفحه « خارج/ وارد کردن سی دی

را فشار دهید تا به  MEDIAاگر دیسک در دستگاه باشد، کلید 

 دی سوئیچ شود. سی

 توجه

  با توجه به ساختار فایل، ممکن است کمی طول بکشد تا

 محتویات دیسک را بخواند.

 ترک را  انتخاب کنید

 را برای انتخاب ترک فشار دهید.یا کلید کلید 

 کند.  این کار امکان انتخاب ترک قبلی و بعدی را فراهم می

 جلو و عقب بردن سریع

 را پائین نگه دارید. یا دکمه 

 جلو و عقب بردن سریع امکانپذیر می شود.
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 سوئیچ کردن به وضعیت پخش

( امکانپذیر scanتکرار پخش، پخش تصادفی و پخش اجمالی )

 می شود.

 (RPTتکرار پخش )

 را فشار بدهید. 1RPTکلید 

 پخش ترک در حال پخش را تکرار کنید.

 توجه

 .با فشار دادن دوباره آن را لغو کنید 

 دی، سریع عقب و جلو  انتخاب یک ترک، بیرون آوردن سی

 شود. بردن لغو می

 پخش تکراری فولدر

 را به پایین فشار دهید. 1RPTکلید 

 حال پخش درون فولدر را تکرار نمایید.پخش ترکهای در 

 توجه

 .با فشار دادن مجدد آن را کنسل خواهید کرد 

  حتی در صورت انتخاب فایل، پخش تکراری فولدر متوقف

 نخواهد شد.

 RDMپخش تصادفی 

 را فشار دهید. 2RDMکلید 

 ترکهای روی دیسک را به شکل موردی پخش کنید.

 توجه

  شود. میبا دوباره فشار دادن لغو 

 

 

 (RDM) پخش تصادفی فولدر

 را به پایین فشار دهید. 2RDMکلید 

ترکهای در حال پخش درون فولدر را به طور تصادفی پخش می 

 نماید.

 توجه

 .با فشار دادن مجدد آن را کنسل خواهید کرد 

 پخش اجمالی فولدر

 را به پایین فشار دهید. PTY/SCANکلید 

فولدری که در حال حاضر پخش ده ثانیه اول هر ترک را در 

 شود، پخش کنید. می

 جستجوی ترکها

 فولدرها و فایلها را جستجو کرده و ترکی را انتخاب نمایید.

 را بچرخانید. . برای انتخاب فولدر، کلید1

را فشار دهید. فایلهای درون فولدر انتخابی . کلید 2

 نمایش داده خواهند شد.

 انتخاب نمایید. را چرخانده تا فایل را. کلید 3

 را فشار دهید.. کلید 4

 با این کار فایل )ترک( انتخابی پخش می شود.

 توجه

  را فشار داده تا زمانیکه فولدر را انتخاب کردید، کلید

 حالت جستجوی ترک را غیر فعال نمایید.

  ثانیه پس از انتخاب فولدر، هیچ عملکردی صورت  10اگر

 خواهد شد.نگرفت، حالت جستجوی ترک کنسل 

  را فشار دهید، تا از فولدر را انتخاب نموده و کلید

 اولین ترک در آن فولدر پخش آغاز گردد.

  زمانیکه فایل را انتخاب نمودید، برای بازگشت به عملیات

 را فشار دهید. قبلی کلید

  زمانیکه فایل را انتخاب نمودید، برای متوقف نمودن حالت

 ین فشار دهید.را  به پای جستجوی ترک، کلید

  ثانیه بعد از انتخاب فایل، هیچ عملیاتی صورت نگیرد،  5اگر

 آن فایل پخش می شود.

  عملکردهایی مانند انتخاب ترک، حالت جستجوی ترک را

 کنسل خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

29 

 

 iPodگوش دادن به 

در دسترس به این  iPhone/iPodبا اتصال دستگاه های 

 پخش نمایید. ترکها را توانید محصول می

 !احتیاط

 iPhone/iPod .را تنها در خوردو قرار ندهید 

  هنگام کار کردن این دستگاه ها، هرگز آنها را در هنگام

رانندگی در دستهایتان نگه ندارید، زیرا این کار خطرناک 

 است.

  هیچ تضمین خسارتی برای از دست رفتن اطالعات هنگامی

 به سیستم متصل است وجود ندارد. iPhone/iPodکه 

  بسته به نحوه ی استفاده از این دستگاه ها، فایل های صوتی

ممکن است آسیب دیده و یا از بین بروند، بنابراین توصیه 

می شود از اطالعات موجود بر روی این دستگاه ها بک 

 .ذخیره داشته باشید

 توجه

 مدل، یا نوع نرم افزار  نسل بر طبقiPhone/iPod، 

 در این محصول ممکن است پخش امکان پذیر نباشد.پخش 

(P.5-32)  ،به عالوه همانطور که توضیح داده شد

 پخش امکان پذیر نباشد.ممکن است 

  در ارتباط با جزییاتی مانند: انواعی ازiPhone/iPod  که

رابط می توانند به تجهیزات متصل شوند ) دستگاه هایی با 

نوع فایلهایی که می توانند پخش و همینطور (  2.0بلوتوث 

انواع دستگاه های اتصال دهنده و مشخصات فایل "شوند، به 

 مراجعه کنید. 5-106به صفحه  "های قابل پشتیبانی

  استفاده از سخت افزارiPhone/iPod  با جدیدترین نوع

 نرم افزار توصیه می شود.

  در ارتباط با نحوه اتصال بهiPhone/iPod  به ،
مراجعه  5-104در صفحه   "iPodل صاچگونگی ات"

 نمایید.
 زمانی که  iPhone/iPod را وصل می کنید، از کابل

 پاد استفاده کنید که در بازار موجود است. اتصال آی
  دستگاه ها را از قبل متصل نموده تا در هنگام رانندگی

 -متصل کردن کابل اتصال -مجبور نباشید اعمال خطرناکی 
 را انجام دهید.

  زمان نصب کردن یا برداشتنiPhone/iPod  به دلیل
 مسایل امنیتی در ابتدا خودرو را متوقف نمایید.

  بنا بر موقعیتiPhone/iPod  ممکن است تا زمانی که
دستگاه شناسایی شده و یا پخش شروع شود، مدت زمانی 

 طول بکشد.
  زمانی کهiPhone/iPod  وصل شود، دکمه های روی

 کرد. دستگاه کار نخواهند
  مشخصات و تنظیماتiPhone/iPod  ممکن است بدین

باشد و یا اینکه ممکن  معنا باشد که اتصال امکان پذیر نمی
است منجر به تفاوت هایی در عملکرد یا نمایش دستگاه 

 گردد.
  بر حسب اطالعات صوتی درiPhone/iPod  اطالعات

 ترک ممکن است به درستی نمایش داده نشود.
 درو و دستگاه، ممکن است بعد از بر حسب وضعیت خو

 روشن کردن موتور آیپاد/آیفن قادر به پخش نباشد.
  اطالعاتی که  دارای حق انحصاری می باشند، ممکن است

 قابلیت پخش نداشته باشند.
  توصیه می شود که تنظیمات اکوالیزرiPhone/iPod  بر

 تنظیم شده باشد.حالت یکنواخت 
 شوید،  زمانی که به این محصول متصل می

iPhone/iPod .را به راه بیندازید 
  زمانی کهiPhone/iPod و به عنوان  از طریق بلوتوث

وصل می شود، دیگر با استفاده از  دستگاهی با رابط بلوتوث
را وصل نکنید. در صورت  iPhone/iPod  پاد، کابل آی

اتصال با هر دو شیوه، عملکرد دستگاه با اشکال مواجه 
 خواهد شد.

 که در صورتیiPhone/iPod  ،به درستی کار نمی کند

کرده و راه اندازی مجدد آنها را از دستگاه جدا کرده، آن را 

                       دوباره وصل نمایید.

 iPodشروع به خواندن 

را به عنوان منبع انتخاب  iPodرا فشار دهید تا  Mediaکلید 

 نمایید.

 داده خواهد شد.منبع انتخابی بر روی صفحه نمایش نشان 
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 انتخاب فایل )ترک( 

 را برای انتخاب ترک انتخاب نمایید.یا کلید 

 توانید ترک قبلی یا بعدی را انتخاب نمایید. در این قسمت می

 سریع جلو یا عقب کردن

 را به پایین فشار دهید.یا کلید 

 وجود دارد. سریع امکان جلو و عقب کردن

 تغییر حالت پخش

 در این قسمت امکان پذیر است. پخش تصادفی تکرار پخش و

 (RPT) تکرار پخش

 را فشار دهید. 1RPTکلید 

پخش ترکی را که در حال حاضر در حال پخش است را تکرار 

 نمایید.

 توجه

 .با فشار دادن مجدد آن را کنسل خواهید کرد 

 (RDMتصادفی )پخش 

 را فشار دهید. 2RDMکلید 

حال پخش می باشند را به طور دسته ای را که ترکها در آن در 

 تصادفی پخش می نماید.

 توجه

 .با فشار دادن مجدد آن را کنسل خواهید کرد 

 پخش تصادفی آلبوم

 را به پایین فشار دهید. 2RDMکلید 

ورت تصادفی پخش می نماید ) ترکها را در هر صآلبوم را به 

 ترتیبی که در آلبوم باشند(.

 توجه

  کنسل خواهید کرد.با فشار دادن مجدد آن را 

 جستجوی ترکها

دسته ها یا اسامی ترک ها را جستجو کرده و ترکی را انتخاب 

 نمایید.

 را بچرخانید.. برای انتخاب دسته، کلید1

را فشار دهید. دسته ها یا ترکهای درون دسته . کلید 2

 ی انتخابی نمایش داده خواهند شد.

 انتخاب نمایید.را چرخانده تا دسته یا ترک را . کلید 3

 را فشار دهید.. کلید 4

 را تکرار نمایید. 4تا  1برای جستحوی ترکها، مراحل 

را فشار ترک را انتخاب نموده و برای نمایش آن کلید 

 دهید.

 توجه

  زمانیکه دسته را انتخاب نمودید )اولین مرحله(، کلید

 را فشار داده تا حالت جستجوی ترک را متوقف نمایید.

  انیه پس از انتخاب دسته، هیچ عملکردی صورت ث 10اگر

 نگرفت، حالت جستجوی ترک کنسل خواهد شد.

  را فشار دهید، تا از دسته را انتخاب نموده و کلید

 اولین ترک در آن دسته پخش آغاز گردد.

  زمانی که ترک را انتخاب نمودید، برای بازگشت به عملیات

 را فشار دهید.قبلی کلید

 انتخاب نمودید، برای متوقف نمودن حالت  زمانی که ترک را

 را  به پایین فشار دهید.جستجوی ترک، کلید

ثانیه بعد از انتخاب ترک هیچ عملیاتی صورت نگیرد، آن  5اگر 

    فایل پخش می شود.
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 USBگوش دادن به فایل های صوتی بر روی یک دستگاه 

 مموریفلش موجود در بازار مانند  USBبا اتصال دستگاه های 

توانید فایل های صوتی روی آنها را پخش  به این محصول، می

 نمایید.

 !احتیاط

  دستگاهUSB را تنها در خوردو قرار ندهید. خود 

  هنگام کار کردن این دستگاه ها، هرگز آنها را در هنگام

رانندگی در دستهایتان نگه ندارید، زیرا این کار خطرناک 

 است.

  هیچ تضمین خسارتی برای از دست رفتن اطالعات هنگامی

 به سیستم متصل است وجود ندارد. USBکه دستگاه 

  از هارد دیسک، کارت ریدر و مموری ریدر استفاده نکنید

زیرا ممکن است آنها و یا فایلهایی که دارند خراب شوند. اگر 

 OFFاشتباهاً آنها را وصل نمودید، سوئیچ را در وضعیت 

 داده و سپس آنها را خارج سازید. قرار

  به علت خطر از دست رفتن اطالعات، توصیه می شود که از

 فایلهایتان یک ذخیره داشته باشید.

  بسته به نحوه ی استفاده از این دستگاه ها، فایل های صوتی

ممکن است آسیب دیده و یا از بین بروند، بنابراین توصیه 

ین دستگاه ها بک می شود از اطالعات موجود بر روی ا

 .ذخیره داشته باشید

 توجه

  در رابطه با جزییات مربوط به دستگاهUSB،  مانند انواع

که می توانند به این محصول متصل  USBدستگاههای 

در  "انواع دستگاه ها"به  USBپورتهای ورودی  و شوند

 مراجعه نمایید. 5-106صفحه 

 توانند. پخش  در رابطه با جزییات انواع فایلهایی که می

 "مشخصات فایل"به  2(بلوتوثرابط  شوند )دستگاههایی با 

 مراجعه نمایید. 5-107در صفحه 

  در رابطه با چگونگی متصل کردن دستگاه هایUSB  به

در  " را وصل کنیم USBچطور یک ابزار حافظه  "بخش 

 مراجعه نمایید. 5-102صفحه 

  هنگام وصل کردن دستگاهUSB  از کابل اتصال استفاده

 نمایید. 

  اشتباه در استفاده از کابل اتصال می تواند بار زیادی وارد

 گردد. USBکرده یا منجر به خرابی سیستم 

  زمان نصب کردن یا برداشتن دستگاهUSB  به منظور

 ایمنی بیشتر در ابتدا خودرو را متوقف نمایید.

  دستگاه های صوتی دیگر را وارد پورتUSB د. با این نکنی

کار ممکن است به دستگاه و تجهیزات مربوطه صدمه وارد 

 شود.

  بنا بر موقعیت دستگاهUSB ممکن است تا زمانی که ،.

دستگاه شناسایی شده و یا پخش شروع شود، مدت زمانی 

 طول بکشد.

  زمانی که دستگاهUSB  وصل شود، دکمه های روی

 دستگاه کار نخواهند کرد.

 دستگاه  از مشخصات و تنظیماتUSB  ممکن است اینطور

برداشت شود که اتصال امکان پذیر نمیباشد و یا اینکه 

ممکن است منجر به تفاوت هایی در عملکرد یا نمایش 

 دستگاه گردد.

  بر حسب اطالعات صوتی در دستگاهUSB  اطالعات ترک

 ممکن است به درستی نمایش داده نشود.

 بعد از  بر حسب وضعیت خودرو و دستگاه، ممکن است

 روشن کردن موتور، آیپاد/آیفن قادر به پخش نباشد.

  اطالعاتی که  دارای حق انحصاری می باشند، ممکن است

 قابلیت پخش نداشته باشند.

  این محصول می تواند فایل های صوتیwma، mp3  و

AAC .را پخش نماید 

  برحسب نوع دستگاهUSB  ممکن است استفاده از آن

اینکه عملکردهای کاربردی آنها  امکان پذیر نباشد و یا

 محدود شوند.

  سیستم فایل پیشنهادی برای حافظهUSB ،FAT32 می 

 باشد..

 گیگابایت USB 32حداکثر ظرفیت قابل پشتیبانی برای حافظه 

 است.

با اتصال ،  USBاز فایل های صوتی ضبط شده بر روی دستگاه 

 توان استفاده کرد. یه این محصول می
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 USBپخش فایل های صوتی بر روی یک دستگاه 

را به عنوان منبع انتخاب  USBرا فشار دهید تا  Mediaکلید 

نمایید. منبع انتخابی بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد 

 شد.

  انتخاب فایل )ترک(

 را برای انتخاب ترک انتخاب نمایید.یا کلید 

 را انتخاب نمایید.توانید ترک قبلی یا بعدی  در این قسمت می

 سریع  جلو یا عقب کردن

 را به پایین فشار دهید.یا کلید 

 وجود دارد. سریع امکان جلو و عقب کردن

 تغییر حالت پخش

 در این قسمت امکان پذیر است. پخش تصادفی تکرار پخش و

 (RPT) تکرار پخش

 را فشار دهید. 1RPTکلید 

است را تکرار پخش ترکی را که در حال حاضر در حال پخش 

 نمایید.

 توجه

 .با فشار دادن مجدد آن را کنسل خواهید کرد 

 .با انتخاب یک فایل آن را کنسل خواهید کرد 

 پخش تکراری فولدر

 را به پایین فشار دهید. 1RPTکلید 

 پخش ترکهای در حال پخش درون فولدر را تکرار نمایید.

 توجه

 .با فشار دادن مجدد آن را کنسل خواهید کرد 

 ی در صورت انتخاب فایل، پخش تکراری فولدر متوقف حت

 نخواهد شد.

 (RDM) پخش تصادفی فولدر

 را به پایین فشار دهید. 2RDMکلید 

ترکهای در حال پخش درون فولدر را به طور تصادفی پخش می 

 نماید.

 توجه

 .با فشار دادن مجدد آن را کنسل خواهید کرد 

  فولدر متوقف حتی در صورت انتخاب فایل، پخش تصادفی

 نخواهد شد.

 پخش تصادفی همه فولدرها

 را به پایین فشار دهید. 2RDMکلید 

 را به طور تصادفی پخش می نماید. هافولدر همه ترکهای درون

 توجه

 .با فشار دادن مجدد آن را کنسل خواهید کرد 

  حتی در صورت انتخاب فایل، پخش تصادفی فولدر متوقف

 نخواهد شد.

 (SCANپخش اجمالی )

به ترتیب پخش  USBثانیه ی اول هر یک از ترکها را در  10

 کنید.

 توجه

 خواهید به ترکی گوش دهید، با فشار دادن مجدد  اگر می

این دکمه در حین پخش، ترک مورد نظر را به طور معمولی 

 گوش دهید.
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 پخش اجمالی فولدر

 را به پایین فشار دهید. PTY/SCANکلید 

به ترتیب  USBثانیه ی اول اولین ترک در هر فولدر را  10

 پخش کنید.

 توجه

 خواهید به ترکی گوش دهید، با فشار دادن مجدد  اگر می

این دکمه در حین پخش، ترک مورد نظر را به طور معمولی 

 گوش دهید.

 جستجوی ترکها

 فولدرها و فایلها را جستجو کرده و ترکی را انتخاب نمایید.

 را بچرخانید. انتخاب فولدر، کلید. برای 1

را فشار دهید. فایلهای درون فولدر انتخابی . کلید 2

 نمایش داده خواهند شد.

 را چرخانده تا فایل را انتخاب نمایید.. کلید 3

 را فشار دهید.. کلید 4

 با این کار فایل )ترک( انتخابی پخش می شود.

 توجه

 را فشار داده تا  زمانیکه فولدر را انتخاب کردید، کلید

 حالت جستجوی ترک را غیر فعال نمایید.

  ثانیه پس از انتخاب فولدر، هیچ عملکردی صورت  10اگر

 نگرفت، حالت جستجوی ترک کنسل خواهد شد.

  را فشار دهید، تا از فولدر را انتخاب نموده و کلید

 اولین ترک در آن فولدر پخش آغاز گردد.

  نمودید، برای بازگشت به عملیات زمانیکه فایل را انتخاب

 را فشار دهید. قبلی کلید

  زمانیکه فایل را انتخاب نمودید، برای متوقف نمودن حالت

 را  به پایین فشار دهید. جستجوی ترک، کلید

  ثانیه بعد از انتخاب فایل، هیچ عملیاتی صورت نگیرد،  5اگر

 آن فایل پخش می شود.

 ت جستجوی ترک را العملکردهایی مانند انتخاب ترک، ح

 کنسل خواهد کرد.

 صوتی بلوتوث گوش دادن به

این محصول می تواند ترکهای روی دستگاههای صوتی مجهز به 

 بلوتوث )موجود در بازار( را پخش نماید.

 !احتیاط

  ،هرگز در هنگام رانندگی این دستگاه ها را در دست نگیرید

 زیرا این کار خطرناک است.

  را در خودرو رها نکنید.دستگاه صوتی بلوتوث 

  بر حسب اینکه چگونه از این دستگاه ها استفاده کنیم، فایل

های صوتی آسیب دیده یا از بین می روند، بنابراین توصیه 

 می شود از داده بک آپ گرفته شود.

 توجه

  برحسب نوع دستگاه های صوتی مجهز به بلوتوث، ممکن

لکردهای است استفاده از آن امکان پذیر نبوده یا عم

 کاربردی محدود شوند.

 مجهز به  تجاری دستگاه های صوتی را با دفترچه راهنما

 تطبیق دهید.بلوتوث 

  برحسب نوع دستگاه های صوتی مجهز به بلوتوث، میزان

صدا ممکن است متفاوت باشد. ممکن است خطر صداهای 

بلند وجود داشته باشد، بنابراین قبل از استفاده از آن توصیه 

)ص  "تنظیم صدا"که صدای آن را کم کنید می کنیم

43-5) 

  بنا بر موقعیت دستگاه صوتی بلوتوث، ممکن است تا زمانی

که دستگاه شناسایی شده و یا پخش شروع شود، مدت 

 زمانی طول بکشد.

  از مشخصات و تنظیمات دستگاه صوتی بلوتوث ممکن است

و یا اینطور برداشت شود که قابلیت اتصال امکان پذیر نبوده 

اینکه ممکن است منجر به تفاوت هایی در عملکرد یا 

              نمایش دستگاه گردد.

  ،برحسب داده صوتی درون دستگاه صوتی مجهز به بلوتوث

 اطالعات ترک ممکن است به درستی نمایش داده نشود.

  بنابر وضعیت دستگاه و همینطور خودرو، ممکن است

iPOD/iPhone  بعد از روشن شدن موتور قادر به پخش

 نباشد.

 اتصال یک دستگاه صوتی مجهز به بلوتوث

اتصال رابط "درمورد نحوه ی اتصال دستگاه بلوتوث خود به 

USB مراجعه نمایید. 5-83در صفحه  "و دستگاه بلوتوث 

روش های عملیاتی زیر، موقعیت هایی را توصیف می کند که در 

 شود. هنگام اتصال برقرار می
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 توجه

به عنوان یک دستگاه  -از طریق بلوتوث iPOD/iPhoneاگر 

وصل می شود، در اینصورت دیگر با  -صوتی مجهز به بلوتوث

را متصل نکنید. در  iPOD/iPhoneپاد،  استفاده از کابل آی

صورت اتصال با هر دو شیوه، عملکرد دستگاه با اشکال مواجه 

 خواهد شد.

 (Bluetooth Audioبلوتوث صوتی )  پخش

را به  Bluetooth Audioرا فشار دهید تا  MEDIA. کلید 1

 عنوان منبع انتخاب نمایید.

 منبع انتخابی بر روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد. 

را فشار دهید. پخش صوتی بلوتوث آغاز می  . کلید 2

 شود.

 توجه

 را برای وقفه به پایین فشار دهید. کلید 

 رای توقف فشار دهید.را ب کلید 

  انتخاب فایل )ترک(

 .دهیدرا برای انتخاب ترک فشار  یا .... .... کلید

 توانید ترک قبلی یا بعدی را انتخاب نمایید. در این قسمت می

 جلو یا عقب کردن

 کلید ........یا ......... را به پایین فشار دهید.

 امکان جلو و عقب کردن ترکها وجود دارد.

 حالت پخشتغییر 

در این قسمت  پخش اجمالیتکرار پخش، پخش تصادفی و 

 امکان پذیر می باشد.

 (RPTتکرار پخش )

 را فشار دهید. 1RPTکلید 

 پخش ترک در حال پخش را تکرار نمایید.

 توجه

را فشار می دهید، به ترتیب به  1RPTهر دفعه که کلید 

ترکها و ترک، تکرار همه ی  1، تکرار تکرار خاموش موقعیت های

 تغییر وضعیت می دهید. تکرار خاموش

 (RDM)پخش تصادفی

 را فشار دهید.  2RDMکلید 

ترکهای موجود در دستگاه صوتی بلوتوث را به ترتیبی تصادفی 

 پخش می نماید.

 توجه

 .با فشار دادن مجدد آن را کنسل خواهید کرد 

 (SCANپخش اجمالی )

به ترتیب پخش  USBثانیه ی اول هر یک از ترکها را در  10

 کنید.

 توجه

 خواهید به ترکی گوش دهید، با فشار دادن مجدد  اگر می

این دکمه در حین پخش، ترک مورد نظر را به طور معمولی 

 گوش دهید.
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 نشانگر نمایش

 محتوای نشانگر نمایش در این قسمت شرح داده می شود.
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 تغییر حالت نمایش

 نشانگر نمایش را تغییر دهید.  DISPشما می توانید 

نمایش را تغییر وضعیت  زمینه را فشار داده تا   DISPکلید 

 دهید.

نمایش تغییر  زمینهرا فشار دهید،   DISPهر دفعه که کلید 

 می یابد.

 !احتیاط

  نشانگر نمایش ممکن است مانع  زمینهعملیات تغییر

رانندگی ایمنی شود، بنابراین قبل از عملیات ایمنی را 

 بررسی نمایید.

 توجه

  برای  حرف نمایش داده می شود. 11در یک زمان حداکثر

را فشار دهید، در  PAGE حرف یا بیشتر، کلید 12نمایش 

 .اینصورت حروف بعدی پدیدار خواهند شد

 

 *DABپذیرش در طی 

 CHنام سرویس، نام گروه و شماره کانال ) قسمت، به ترتیباین 

ID)  تغییر حالت می دهد.را 

 توجه

  قابل  گروه سرویس و اسم ناماگر اطالعات متنی برای

 نمایش نباشد، در اینصورت چیزی نمایش داده نمی شود.

 CD-DAدر طی پخش 

و  "عنوان ترک"، "عنوان سی دی"این قسمت، به ترتیب 

 تغییر حالت می دهد. "عملکردیوضعیت "

 توجه

  اگر هیچ اطالعات متنی قابل نمایش نباشد، در اینصورت

"No Title" .نمایش داده می شود 

 MP3/WMA/AACدر طی پخش 

وضعیت "و  "عنوان فایل"، "عنوان فولدر"این قسمت، به ترتیب 

 تغییر حالت می دهد. "عملکردی

 توجه

  نباشد، در اینصورت اگر هیچ اطالعات متنی قابل نمایش

"No Title" .نمایش داده می شود 

 ID3tagدر طی پخش 

 را فشار دهید. DISPکلید 

 نمایش داده می شود. ID3tagبدین ترتیب 

هر زمان که کلید فشار داده می شود، این موارد به ترتیب نمایش 

داده می شوند: نام آلبوم، نام ترک، نام خواننده، نام پدید آورنده و 

 عملکرد.حالت 

پخش می شود.  USB*: هنگامی که فایل صوتی در دستگاه 

 (2)خودروهای مجهز به رابط بلوتوث 

 توجه

  هنگام پخشID3tag کلید ،DISP  را فشار دهید تا

 عنوان فولدر به نمایش درآید.

 .ممکن است نام پدید آورنده نمایش داده نشود 

 iPODدر طی پخش 

نمایش داده می شوند: نام در این قسمت، این موارد به ترتیب 

 آلبوم، نام ترک، نام خواننده، نام پدید آورنده و حالت عملکرد.

 توجه

  اگر هیچ اطالعات متنی قابل نمایش نباشد، در اینصورت

"No Title" .نمایش داده می شود 

  نام پدید آورنده در تجهیزاتی از نوع )خودروهای مجهز به

 ( نمایش داده می شود.2رابط بلوتوث 

 .ممکن است نام پدید آورنده نمایش داده نشود 

 2در طی پخش سیستم صوای بلوتوث 

    می باشد. iPODجزئیات عملکرد مانند هنگام پخش 

 تنظیمات کیفیت صدا و باالنس بلندی صدا

 

 تغییر تنظیمات کیفیت صدا

 تنظیم کردن کیفیت صدا و باالنس بلندی صدا

 را فشار دهید. برای انتخاب موارد تنظیم کلید   -1

فشار داده می شود، موارد زیر به ترتیب به هر زمان که 

 نمایش در می آیند: 
BASS, TREBLE, FADER, BALANCE, SCV, 

Cancle 
 

 را فشار دهید. برای تنظیم  -2
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 تنظیمات سیستم

 تنظیمات سیستم را مانند زمان تنظیم کنید.

 را فشار دهید. MENUEکلید  -1

 را فشار دهید. برای انتخاب موارد تنظیم، کلید  -2

را فشار می دهید، این موارد به هر بار که کلید 

 ترتیب نمایش داده می شوند: 
DB*, PHONE settings, Adjust time, Cancle 

 را برای تنظیم بچرخانید.کلید  -3

 را فشار دهید. برای مشخص کردن کلید  -4

رد بعدی برای تنظیم بدین ترتیت تنظیم کامل شده و مو

 به نمایش در می آید.

*: هنگام پخش فایلهای صوتی )در خودروهای مجهز به رابط 

 ( نمایش داده می شود.2بلوتوث 

 

 تنظیمات زمان

تغییرات دستی زمان  CT OFFبر روی  CTبا تغییر تنظیمات

 امکانپذیر می شود.

را انتخاب  ”YES“ "تنظیم زمان"در صفحه نمایش  -1

 را فشار دهید.  کرده و کلید 

ساعت را می توان تنظیم نمود. با فشار دادن مجدد 

 دقیقه را نیز تنظیم نمایید. کلید 

 را بچرخانید. برای تنظیم صدا کلید  -2

 را فشار دهید. کلید  -3

 این کار تنظیمات را کامل می کند.

 توجه:

  را  برای پایان دادن به فرآیند تنظیم زمان، کلید

به پایین فشار دهید تا زمانی که ثانیه ها مجدداً بر 

 تنظیم گردد. ”00”روی

 

 

 

 

 

 

 تنظیمات تلفن

را  2تنظیمات اتصال صدای تلفن همراه و زبان رابط بلوتوث 

 تغییر دهید.

 بر حسب نوع خودرو، ممکن است تلفن موجود نباشد.

 توجه

  تلفن موبایل را غیر فعال  "قفل شماره گیری"عملیاتی مانند

ساخته و هنگامی که صفحه در وضعیت استندبای است 

 متصل شوید.

  هنگامی که ارتباط برقرار است، تلفن موبایل )دریافت

 مکالمات و ...( ممکن است به درستی کار نکند.

  بسته به فاصله بین موبایل و خودرو، شرایط داخل خودرو و

نوع صفحه ، ممکن است ارتباط امکانپذیر نباشد. در چنین 

مواقعی تا جایی که ممکن است موبایل را به خودرو نزدیک 

 کنید.

  علیرغم داشتن یک موبایل با قابلیت بلوتوث، مشخصات و

ویژگیها ممکن است اینطور معنا بدهد که عملکرد درست 

 امکانپذیر نیست.

 هنگام رانندگی استفاده  برای امنیت بیشتر، از تلفن همراه

نکنید. هنگام استفاده از موبایل، ابتدا خودرو را در محلی 

 امن متوقف کنید.

  علیرغم داشتن یک موبایل با قابلیت بلوتوث، مشخصات و

تنظیمات گوشی تلفن ممکن است منجر به تفاوت در پخش 

 و یا عملکرد نادرست گردد.

 یص داده نشود برخی از مدلها ممکن است بعد از اتصال تشخ

 یا اصالً متصل نشوند.
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 پروفایلهای تحت پوشش

 

 HFP(v1.5) هندزفری

 OPP(v1.1), PBAP(v1.0) دفترچه تلفن 

 

 2خودروهای بدون رابط بلوتوث 

یک مجموعه هندزفری )که جداگانه باید تهیه شود( مورد نیاز 

 است.

)میزان تنظیم با حروف پر رنگ نشان دهنده تنظیمات پیش 

 کارخانه است(فرض 

 محتوای تنظیمات مورد تنظیمات

PHONE OFF .از موبایل با اتصال صدا استفاده نکنید 

PHONE 

MUTE 
هنگام اتصال صدای تلفن، صدای فایلهای 

 صوتی را قطع کنید.
PHONE ATT  هنگام اتصال صدای تلفن، فایلهای صوتی

 را به همه بلندگو ها خروجی دهید.

PHONE IN-L  اتصال صدای تلفن، فایلهای صوتی هنگام

را به بلندگو جلو سمت چپ خروجی 

 دهید.

PHONE IN-R  هنگام اتصال صدای تلفن، فایلهای صوتی

 را به بلندگو سمت راست خروجی دهید.
PHONE IN-

LR 
هنگام اتصال صدای تلفن، فایلهای صوتی 

را به بلندگو جلو سمت چپ و راست 

 خروجی دهید.

 

 

 2رابط بلوتوث خودروهای با 

)میزان تنظیم با حروف پر رنگ نشان دهنده تنظیمات پیش 

 فرض کارخانه است(

 محتوای تنظیمات مورد تنظیمات نام تنظیمات

 تنظیمات
PHONE 

IN 

 

PHONE IN-R  هنگام اتصال صدای

تلفن، فایلهای صوتی را 

به بلندگو جلو سمت 

 راست خروجی دهید.
PHONE IN-L  هنگام اتصال صدای

تلفن، فایلهای صوتی را 

به بلندگو جلو سمت 

 چپ خروجی دهید.

تنظیمات 

زبان صدای 
HFM 

 

ENGLISH  زبان ماژول صدای

هندزفری را تغییر 

 دهید.

FRENCH 
GERMAN 
SPANISH 
ITALIAN 

DUTCH 

PORTUGUESE 

RUSSIAN 

 

 توجه

  بر اساس نوع مدل خودرو، ممکن است این مورد پخش

 نشود.
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 عیب یابی

 در صورتی که یک پیغام روی صفحه نمایش آمد ، یا فکر میکنید چیزی درست کار نمیکند، لطفأ این موارد را چک کنید.

 .... اگر این پیام ظاهر شد 

 با توجه به وضعیت، یک پیغام روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

 

 حالت پیغام علت پاسخ

  دیسک بر عکس قرار داده شده سمت برچسب دار باال قرار گرفته است

CHECK DISC 

 

 

 

 

 
CD 

 دیسک داخل آن جمع شده قبل از قرار دادن دوباره، اندکی صبر کنید

 سطحی دیسک را تمیز کنید
 دیسک خراب است

DISC ERROR 
 دیسک کثیف است

 دوباره قرار دهید.برسی کنید دیسک هیچ مشکلی ندارد و دیسک را 

 اگر مشکل ادامه داشت با قسمت خدمات مجاز موتور میتسوبیشی مشورت کنید
 INTERNAL E درایور به هر دلیلی اشکال دارد

 HEAT ERROR دمای داخل دستگاه باال می رود دیسک را بیرون آورید تا دمای داخلی به حالت عادی برگردد

 

 حالت پیغام علت پاسخ

 انتخاب کنید که بتواند پخش شودفایلی را 

 "( mp3/wma/accفایلهای صوتی )"

 (  5-37)صفحه 

 FILE ERROR انتخاب فایل هایی که نمی توانند پخش شوند

USB 

برای مدت کوتاهی خاموش کنید اگر ادامه داشت با قسمت خدمات مجاز 

 میتسوبیشی مشورت کنید 

 USB BUS PWR شودولتاژ جریان الکتریکی باال و پایین می
 LSI ERROR به هر دلیلی نقص داخلی وجود دارد

 mp3/wma/accتأیید کنید فایل صوت را که بتواند پخش شود فایل صوتی )

)" 

 ( 5-37)صفحه 

 فایل های پشتیبانی نشده اجرا میشوند

UNSUPORTED 

FORMAT 

 UNSUPORTED وصل شده است یک دستگاه پشتیبانی نشده را وصل کنید  USBلطفأ دستگاه حافطه 
DEVICE 
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 NO SONG که هیچ آهنگی ندارئ متصل شده ipod/iphoneیک  حاوی آهنگ وصل کنید ipod/iphoneیک 
ipod 

 VER ERROR پشتیبانی نمیشود ipod/iphoneاین نسخه از نرم افزار  لطفأ نرم افزار را به نسخه پشتیبانی شده تغییر دهید
خاموش کنید اگر ادامه داشت با قسمت خدمات مجاز برای مدت کوتاهی 

 میتسوبیشی مشورت کنید
 سایر ERROR CD یک ولتاژ غیر مستقیم به بلندگوها ارسال شده

 

 کند.... کنید چیزی درست کار نمی اگر فکر می

 ایم. آورده ها، علل و پاسخ به آنها را کند، در اینجا فهرستی از نشانه کنید چیزی  درست کار نمی اگر فکر می

 

 پاسخ علل ها نشانه

 

 صدائی نیست

 ولوم صدا را تنظیم کند. یلندی صدا روی حداقل است

 (5-43تنظیم صدا )ص  ←

 تعادل چندر ر تنظیم کنید تعادل چندر به یک طرف متمایل شده

 (5-66کیفیت صوتی و تعادل ولوم را تنظیم کنید )ص  ←

 

 

 شود در دستگاه گذاشت دیسک را نمی

 دیسک را بیرن بیاورید دیسک در دستگاه هست یک

 «گذاشتن و بیرن آوردن دیسک»←

 (5-44)صفحه 

 را بزنید. ejectدکمه  گوید هست. دیسک در دستگاه نیست، ولی دستگاه می

 

 خواند دیسک نمی

 دیسک را از طرف برچسب بگذارید. دیسک را وارونه گذاشته

 دیسک کمی صبر کنیدمثل از گذاشتن  روی دیسک چیزی جمع شده

 سطح دیگ را تمیز کنید دیسک کثیف است

 دیسک را چک کنید دیسک خراب یا کثیف است. صدا در قسمت مشخصی پرش دارد

 

 آید. اید صدائی در نمی با این که دیسک را گذاشته

 دیسک خراب یا کثیف است و 

 شود. اطالعات روی آن خوانده نمی

کنید  استفاده می CD-R/RWهای  دیسک را چک کنید. به عالوه اگر از دیسک

 شدن نباشند. playمشخصات آنها ممکن است آنها را طوری که قادر به 
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 آنتن

 جدا کردن

 را خالف حرکت عقربه ها بچرخانید. Aقسمت 

 

 نصب کردن

در جهت عقربه ها بچرخانید تا  Bرا داخل پایه  Aروزه قسمت 

 محکم شود.

 توجه

 :در این موارد آنتن را حتما جدا کنید 

 رفتن به کارواش اتوماتیک 

 روکش کشیدن روی خودرو 

 رفتن داخل سازه ای با سقف کوتاه 

 

 سیستم ارتباطی

این سیستم کنترل کلیه وسایل وصل شده از طریق ترمینال 

USB  را در اختیار گرفته و امکان عملکرد آنها را از  2و بلوتوث

طریق سوییچ های داخل خودرو یا فرمان های صوتی میسر می 

و ترمینال ورودی  45-7، صفحه 2سازد. به بخش رابط بلوتوث 

USB  مراجعه کنید. 66-7در صفحه 

 

 2رابط بلوتوث 

این رابط امکان برقراری تماس های هندزفری با استفاده از تلفن 

همراه دارای بلوتوث را میسر می سازد. همچنین امکان اجرای 

موسیقی از دستگاه پخش موسیقی دارای بلوتوث نیز فراهم است. 

این سیستم دارای امکان تشخیص صدا بوده که امکان برقراری 

ملکرد ساده ی سوییچ های تماس های هندزفری با استفاده از ع

وقتی  2مربوطه و فرمان های صوتی را می دهد. رابط بلوتوث 

قرار دارد فعال است.  ACCیا  ONسوییچ استارت در موقعیت 

پیش از استفاده از این سیستم باید وسیله ی دارای بلوتوث خود 

را به آن متصل کنید. به بخش اتصال وسیله دارای بلوتوث و 

 مراجعه کنید. 52-7، صفحه 2توث سیستم رابط بلو
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 اخطار

  هر چند با این سیستم می توان تماس های هندزفری

بر قرار کرد نباید اجازه دهید برقراری تماس تلفنی شما 

 را از وضعیت ایمن خارج کند. 

  به قوانین محلی کشور خود برای استفاده از تلفن همراه

 کنید.حین رانندگی مراجعه کرده و از آن تبعیت 

 

 توجه

  اگر سوییچ استارت در موقعیتACC  باشد پس از طی

زمان خاص برق اکسسوری قطع شده و دیگر نمی 

توانید از آن استفاده کنید. با فعال کردن دوباره سوییچ 

استارت برق اکسسوری وصل می شود. به بخش 

-6در صفحه  ACCعملکرد زمان بندی خودکار برق 

 مراجعه کنید. 13-6و  11

 خودرو در شرایطی که دستگاه بلوتوث  2ابط بلوتوث ر

 شما خاموش شود کار نمی کند.

  تماس های هندزفری در حالی که گوشی شما آنتن

 ندارد امکان پذیر نیست. 

  اگر دستگاه بلوتوث خود را در ردیف سوم صندلی ها یا

 محفظه بار قرار دهید ممکن است اجرا نشود. 

  همخوانی  2بعضی وسایل بلوتوث با رابط بلوتوث

 ندارند. 

  بروز رسانی نرم افزاری تلفن یا لوازم صوتی دیجیتال

 ممکن است شرایط ارتباط وسایل را عوض کند.

 46-7سوییچ کنترل روی فرمان: 

 48-7عملکرد تشخیص صدا )فرمان صوتی(: 

 48-7فرمان های صوتی کار بردی: 

 50-7عملکرد اسپیکرها: 

 52-7وصل کردن وسایل بلوتوث : 

 56-7: 2کار با پخش موسیقی متصل شده به رابط بلوتوث 

 56-7طرز برقراری تماس هندزفری: 

 58-7عملکرد دفتر تلفن: 

 

 سوییچ کنترل روی فرمان و میکروفون

 

 زیاد کردن صدا .1

 کم کردم صدا .2

3. SPEECH 

4. PICK UP 

5. HANG UP 

 میکروفون .6
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 (SPEECH)  دکمه فرمان صوتی

  با فشردن این دکمه حالت تشخیص صدا فعال می

روی نمایشگر نشان   Listeningشود. در این حالت 

 داده می شود. 

  در این حالت اگر دکمه را مختصرا بفشارید آماده

پذیرفتن فرمان می شود. فشردن طوالنی تر آن 

 سیستم را غیر فعال می کند. 

 ث آماده حین برقراری تماس فشردن مختصر آن باع

 شدن سیستم برای پذیرفتن پیام صوتی می شود. 

 (PICK UPدکمه پاسخ دادن تلفن )

  اگر تماس ورودی داشتید برای پاسخ این دکمه را

 بفشارید.

  اگر در حال برقراری تماسی تماس دیگر وارد شد

همین دکمه را بفشارید تا تماس اول هولد شده و 

ا فشردن تماس دوم برقرار شود. در این شرایط ب

مختصر این دکمه میتوانید بین تماس ها سوییچ کنید. 

را  SPEECHبرای برقراری تماس سه جانبه دکمه ی 

 ."Join calls"فشرده و بگویید 

 HANG UPدکمه 

 .از این دکمه برای رد تماس دریافتی استفاده کنید 

  از این دکمه برای پایان تماس استفاده کنید. اگر در

ی روی هولد باشد به آن سوییچ این حالت تماس دیگر

 می شوید. 

  اگر در حالت تشخیص فرمان صوتی این دکمه را

 بفشارید این عملکرد غیر فعال می شود.

 توجه

  وقتی دکمهSPEECH  را برای ورود به حالت تشخیص

فرمان صوتی در شرایط اتصال بلوتوث دستگاه تلفن می 

فشارید اطالعات مربوط به گوشی تلفن نظیر  باتری 

باقیمانده، قوت سیگنال یا رومینگ نشان داده می شود. 

برخی گوشی ها این اطالعات را به رابط بلوتوث نمی 

انبه تنها فرستند. سیستم انتظار تماس و تماس سه ج

 در صورت پشتیبانی گوشی قابل برقراری است.

 میکروفون

ورودی صدای شما جهت برقراری تماس هندزفری با فرمان های 

صوتی یک میکروفون است که در کنسول باالی سر شما تعبیه 

 شده است. 

 توجه

 اگر تلفن همراه را به میکروفون نزدیک کنید نویز ایجاد می شود.
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 صدا عملکرد تشخیص

مجهز به عملکرد تشخیص صدا می باشد. 0.2رابط بلوتوث نسخه 

تنها بگویید فرامین صوتی را به زبان آورید و سپس از عملیات 

های گوناگون و برقراری/دریافت تماس های هندزفری بهره مند 

، تشخیص صدا برای زبان های 0.2گردید. با رابط بلوتوث نسخه 

ایتالیایی، آلمانی، هلندی، پرتغالی انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، 

و روسی میسر است. تنظیمات کارخانه روی زبان انگلیسی می 

 باشد. 

 توجه

  درصورتی که فرمان صوتی شما با فرمان پیش فرض تفاوت

داشته و یا به علت سروصدای محیط تشخیص داده نشود، رابط 

مرتبه مجددا درخواست فرمان صوتی  3تا  0.2بلوتوث نسخه 

 می نماید. 

  به منظور عملکرد بهتر و کاهش صداهای محیطی، هنگام

 را ببندید.  استفاده از عملکرد تشخیص صدا، شیشه های خودرو

  .برخی فرامین صوتی، دارای دستورات جایگزین هستند 

 زبان انتخاب شده، ممکن است برخی عملکردها قابل  باتوجه به

  دسترس نباشند. 

 

 

 انتخاب زبان

 ( را بفشارید. Speechدکمه گفتار ) .1

 "Set Up"بگویید  .2

 "Language"بگویید  .3

یک زبان را انتخاب نمایید: "راهنمای صوتی می گوید  .4

انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، هلندی، 

. زبان مورد نظر خود را بگویید )مثال: "پرتغالی، روسی

 ("انگلیسی"

انگلیسی )فرانسوی، اسپانیایی، "راهنمای صوتی می گوید  .5

انتخاب شد. آیا  ایتالیایی، آلمانی، هلندی، پرتغالی، روسی(

، سیستم "No". اگر بگویید "Yes"بگویید  "صحیح است؟

 باز می گردد.  4به مرحله 

 توجه

  راهنمای صوتی هر پیام را دو باز تکرار می کند. اولین بار به

 زبان جاری و دومین بار به زبان انتخاب شده. 

  اگر موارد زیادی در دفترچه تلفن خودرو ثبت شده باشد، تغییر

 ن کمی زمان می برد. زبا

  تغییر زبان، دفترچه تلفن ارسال شده به رابط بلوتوث نسخه

را پاک می کند. برای استفاده، باید مجددا اطالعات را  0.2

 ارسال نمایید. 

 

انگلیسی "گوید صوتی می گوید  راهنمایزمانی که  .6

)فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، هلندی، پرتغالی، 

، فرایند تغییر زبان کامل شده و سیستم "خاب شدروسی( انت

 به منوی اصلی بازمی گردد. 

 فرامین صوتی سودمند

 HELPعملکرد 

می باشد. اگر  HELPمجهز به عملکرد  0.2رابط بلوتوث نسخه  

هنگامی که سیستم منتظر یک غربیلک فرمان صوتی است، 

، سیستم لیستی از فرمان های قابل استفاده در "HELP "بگویید 

 این شرایط را به شما می گوید. 

 لغو کردن

 عملکرد برای لغو کردن وجود دارد.  2

اگر در منوی اصلی هستید، برای خروج از رابط بلوتوث نسخه 

 . "Cancel"، بگویید 0.2

اگر در هرکجای دیگر سیستم هستید، برای بازگشت به منوی 

 . "Cancel "یید اصلی، بگو
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 تنظیمات عملکرد تایید

 مجهز به عملکرد تایید است.  0.2رابط بلوتوث نسخه 

با فعالسازی عملکرد تایید، هنگام اعمال تنظیمات گوناگون رابط 

، فرصت بیشتری برای تایید دستور دارید. این 0.2بلوتوث نسخه 

را  امر به شما اجازه می دهد تا امکان تغییر تصادفی تنظیمات

 کاهش دهید. 

 عملکرد تایید می تواند طی مراحل زیر خاموش و یا روشن شود. 

 دکمه گفتار را بفشارید.  .1

 "Setting"بگویید  .2

 .”Confirmation prompts“بگویید  .3

 راهنمای صوتی می گوید  .4

“Confirmation prompts are <on/off>. 

Would you like to turn confirmation 

prompts <off/on>.” 

و برای حفظ تنظیمات  "Yes"برای تغییر تنظیمات بگویید 

 ."No"بگویید 

 Confirmation prompts“راهنمای صوتی می گوید  .5

are <off/on>” 

 و سپس سیستم به حالت اول باز می گردد. 

 عملیات امنیت

استفاده از یک رمز عبور به دلخواه خودتان برای رابط امکان 

 برای عملکرد امنیت وجود دارد.  0.2بلوتوث نسخه 

با روشن شدن این عملکرد، برای استفاده از تمام عملکردهای 

، بجز دریافت، احتیاج به وارد نمودن یک 0.2رابط بلوتوث نسخه 

 رقمی است. 4رمز 

 دادن رمز عبور

 مراحل زیر را برای وارد نمودن رمز عبور انجام دهید. 

 دکمه گفتار را بفشارید.  .1

 "Setting"بگویید  .2

 .”Password“بگویید  .3

 راهنمای صوتی می گوید  .4

“Password is disabled. Would you like to 

enable it?” 

 "Yes"بگویید  

برای لغو کردن تنظیمات رمز عبور و بازگشت به منوی 

 "No"ویید اصلی، بگ

 راهنمای صوتی می گوید  .5

“Please say a 4-digit password. Remember this 
password. It will be required to use 

thissystem.” 
 رقمی مورد نظر را بگویید. 4رمز 

 برای تایید، راهنمای صوتی می گوید  .6

“Password <4-digit password>. Is this 

correct?” 

و ورود رمز عبور  5رای بازگشت به مرحله . ب"Yes"بگویید 

 "No"بگویید 

زمانی که ثبت رمز عبور کامل شد، راهنمای صوتی می گوید  .7

“Password is enabled”  و سیستم به منوی اصلی باز

 می گردد. 

 برای ورود به برای دفعات بعدی بعد از روشن شدن خودرو ،

 سیستم، به رمز عبور نیاز دارید

  به سیستم، کمی بعد از خاموش شدن موتور ورود رمز عبور

برد. اگر سوئیچ خودرو باز شده، حالت عملیاتی روشن زمان می

گردیده و یا موتور بالفاصله روشن شود، ممکن است رمز عبور 

 ذخیره نگردد. در این صورت، لطفا رمز را مجددا وارد نمایید. 

 وارد نمودن رمز

ال است، راهنمای صوتی اگر رمز عبور وارد و عملکرد امنیت فع

 می گوید 

“Hands-free system is locked. State the 
password to continue” 

با فشردن دکمه گفتار و ورود به حالت تشخیص صدا، رمز عبور  

اگر رمز وارد شده اشتباه باشد، سیستم می   رقمی را بگویید.4

 گوید 

“<4- digit password>, Incorrect password. 

Please try again.” 
 رمز صحیح را وارد نمایید.  

 توجه

  .شما می توانید تا هرزمان که بخواهید، مجددا رمز را وارد کنید 
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  اگر رمز عبور را فراموش کرده اید، بگویید"Cancel"  تا از

حالت ورودی صوتی خارج شوید؛ و سپس به یکی از عاملیت 

 های میتسوبیشی موتورز مراجعه نمایید. 

 فعالسازی رمز عبور غیر

مراحل زیر را برای خاموش کردن عملیات امنیت و غیرفعالسازی 

 رمز عبور طی نمایید. 

  .برای غیرفعالسازی رمز عبور، سیستم نباید قفل باشد 

 دکمه گفتار را بفشارید. .1

 "Setting"بگویید  .2

 "Password"بگویید  .3

 راهنمای صوتی می گوید  .4

“Password is enabled. Would you like to 

disable it?” 

. برای لغو غیرفعالسازی رمز عبور و بازگشت "Yes"بگویید  

 "No"به منوی اصلی، بگویید 

با کامل شدن غیرفعالسازی رمز عبور، راهنمای صوتی می  .5

 گوید 

“Password is disabled” 

 و سیستم به منوی اصلی بازمی گردد. 

 عملکرد ثبت اسپیکر

می تواند از عملکرد ثبت اسپیکر برای  0.2رابط بلوتوث نسخه 

ایجاد مدل صوتی برای یک فرد در هر زبان استفاده نماید. این 

تسهیل  0.2امر، تشخیص صدای شما را برای رابط بلوتوث نسخه 

زمان که بخواهید، این عملکرد را  می کند. شما می توانید هر

 روشن و یا خاموش کنید. 

 هثبت گویند

دقیقه زمان الزم دارد.  3تا  2کامل شدن روند ثبت گوینده حدود 

برای اطمینان از حصول بهترین نتیجه، فرایند را در محیطی 

بدون سروصدا )هنگامی که بارندگی یا باد شدید نیست و شیشه 

ها بسته اند( انجام دهید. برای جلوگیری از ایجاد پارازیت، تلفن 

مراحل زیر را برای ثبت گوینده طی مراه خود را خاموش کنید. ه

  نمایید.

خودرو را در محلی امن متوقف نموده، دنده را درحالت  .1

( قرار داده P( و یا اهرم انتخاب را در حالت پارک )Nخالص )

 و ترمز دستی را بکشید. 

 توجه

  ثبت گوینده میسر نیست مگر زمانی که خودرو پارک شده

 پارک نمایید. باشد. پیش از آغاز کار، خودرو را

 

 دکمه گفتار را بفشارید.  .2

 .”Voice training“بگویید  .3
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 صوتی می گوید  راهنمای .4

“This operation must be performed in a 

quiet environment while the vehicle is 
stopped. See the owner’s manual for the list 

of required training phrases. Press and 

release the SPEECH button when you are 

ready to begin. Press the HANG-UP button 
to cancel at any time.” 

 دکمه گفتار را برای شروع فرایند ثبت گوینده بفشارید. 

 توجه

  دقیقه بعد از فشردن دکمه گفتار، عملیات را شروع 3اگر تا

 نکنید، عملیات لغو می گردد. راهنمای صوتی می گوید 

“Speaker enrollment has timed out.” 
سپس سیستم بوق زده و حالت تشخیص صدا غیرفعال می 

 گردد. 

 

رود. عبارت مورد نظر راهنمای صوتی به سراغ عبارت اول می .5

در صفحه  تکرار نمایید.  "دستورات ثبت"دول را از ج

سیستم صدای شما را ثبت نموده و سراغ ثبت دستور بعدی 

 می رود. عملیات را تا ثبت تمام عبارات ادامه دهید. 

 توجه

  .برای تکرار آخرین دستور ثبت صدا، دکمه گفتار را بفشارید 

  ،اگر در هر مرحله از عملیات، دکمه قطع تماس را بفشارید

 سیستم بوق زده و از فرایند ثبت صدا خارج می گردد. 

 

 بعد از اجرای تمام دستورات ثبت، راهنمای صوتی می گوید .6

“Speaker enrollment is complete.” 
. سپس سیستم فرایند را به اتمام رسانده و به منوی اصلی 

 بازمی گردد. 

 توجه

 

  تکمیل فرایند ثبت گوینده، مدل صوتی را به طور خودکار

 روشن می نماید. 

  دستورات"Help"  و"Cancel"  .در این حالت کار نمی کنند 

 

 

 سازی مدل صوتی و ثبت مجددسازی و غیرفعالفعال 

شما می توانید هر زمان که بخواهید، مدل صوتی ثبت شده 

توسط عملکرد ثبت گوینده را خاموش یا روشن نمایید. همچنین 

می توانید سیستم را مجددا معرفی نمایید. برای اجرای این 

 عملکرد، مراحل زیر را طی نمایید. 

 دکمه گفتار را بفشارید.  .1

 .”Voice training“بگویید  .2

بار عملیات ثبت صدا را انجام داده باشید، درصورتی که یک  .3

 راهنمای صوتی می گوید 

“Enrollment is enabled. Would you like to 

disable or retrain?” or “Enrollment is disabled. 

Would you like to enable or retrain?” 
هنگامی که ثبت فعال است، مدل صوتی روشن و هنگامی  .4

، مدل صوتی خاموش است. دستور که ثبت غیرفعال است

تا ”Retrain“متناسب با نیاز خود را بیان نمایید. بگویید 

فرایند ثبت گوینده آغاز شده و یک مدل صوتی جدید ایجاد 

 (50-7در صفحه  "ثبت گوینده"گردد. )مراجعه شود به 
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 و وسیله مجهز به بلوتوث 0.2اتصال رابط بلوتوث نسخه 

 هندزفری دریافت/ تلفنی را توسط ماسپیش از آن که بتوانید ت

به  0.2ارسال نمایید، و یا از طریق عملکرد رابط بلوتوث نسخه 

موسیقی گوش دهید، باید وسیله مجهز به بلوتوث خود را با رابط 

 هماهنگ نمایید.  0.2بلوتوث نسخه 

 توجه

 

  هماهنگ سازی تنها در نخستین بار استفاده الزم است. بعد از

هماهنگ شد، در  0.2شما با رابط بلوتوث نسخه  اینکه وسیله

دفعات بعدی تنها الزم است وسیله مجهز به بلوتوث را با خود 

به درون خودرو ببرید و وسیله به طور خودکار به رابط بلوتوث 

گردد )اگر وسیله آن را پشتیبانی نماید(. متصل می 0.2نسخه 

 بلوتوث وسیله باید برای اتصال روشن باشد. 

 

 

 0.2توانند با رابط بلوتوث نسخه وسیله مجهز به بلوتوث می 7تا 

هماهنگ شوند. اگر چند وسیله که قبال با رابط بلوتوث نسخه 

-اند، داخل خودرو باشد، تلفن همراه یا پخشهماهنگ شده 0.2

متصل شده،  0.2کننده موسیقی که اخیراً به رابط بلوتوث نسخه 

توانید وسیله چنین شما میگردد. همبه طور خودکار وصل می

 مجهز به بلوتوث را تغییر دهید. 

 سازیهماهنگ

برای هماهنگ نمودن وسیله مجهز به بلوتوث با رابط بلوتوث 

 ، مراحل زیر را دنبال کنید. 0.2نسخه 

خودروی خود را در محلی امن متوقف نمایید. دنده را  .1

( P) ( و یا اهرم انتخاب را در حالت پارکNدرحالت خالص )

 قرار دهید و ترمز دستی را بکشید. 

 توجه

 

تا زمانی که خودروی خود را پارک نکنید، امکان هماهنگ نمودن 

وجود ندارد.  0.2وسیله مجهز به بلوتوث با رابط بلوتوث نسخه 

سازی، مطمئن شوید که در محل امنی پیش از آغاز هماهنگ

 اید.پارک کرده

 دکمه گفتار را بفشارید.  .2

 ."Setting" بگویید .3

 .”Pairing Options“بگویید  .4

 راهنمای صوتی می گوید  .5

“Select one of the following: pair, edit, 

delete, or list.” 

 "pair "بگویید 

 توجه

  گوید وسیله هماهنگ شده باشند، راهنمای صوتی می 7گر 

“Maximum devices paired” 
قف می سازد. سازی را متوو سپس سیستم فرایند هماهنگ 

برای معرفی یک وسیله جدید، یک وسیله را پاک نموده و روند 

انتخاب یک "هماهنگ سازی را تکرار نمایید. )مراجعه به 

 (53-7در صفحه  "وسیله: حذف یک وسیله

 

 راهنمای صوتی می گوید  .6

“Please say a 4-digit pairing code.” 

تصدیق روشن رقمی بگویید. هنگامی که عملکرد 4یک عدد 

باشد، سیستم اعالم می کند که آیا عدد اعالم شده قابل 

. برای بازگشت به انتخاب "Yes"قبول است یا نه. بگویید 

 . "No"کد هماهنگ سازی بگویید 

  برخی خودروهای مجهز به بلوتوث، به کد خاص برای

سازی احتیاج دارند. برای مشاهده اقدامات الزم، به هماهنگ

 دفترچه راهنمای وسیله مراجعه نمایید. 
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 توجه

 سازی وارد شده در این مرحله، تنها برای تایید  کد هماهنگ

رقمی  4اتصال بلوتوث می باشد. این کد می تواند هر عدد 

باشد. کد هماهنگ سازی را بخاطر بسپارید؛ زیرا در مراحل 

روند هماهنگ سازی، باید کد را وارد وسیله نمایید.  بعدی

باتوجه به تنظیمات اتصال وسیله مجهز به بلوتوث، ممکن است 

الزم  0.2ورود کد در هربار اتصال وسیله به رابط بلوتوث نسخه 

باشد. برای تنظیمات اتصال پیش فرض، به دستورالعمل وسیله 

 مراجعه نمایید. 

 

 

 راهنمای صوتی می گوید  .7

“Start pairing procedure on the device. See 

the device manual for instructions.” 

را وارد دستگاه مجهز به  6رقمی ثبت شده در مرحله 4کد 

 بلوتوث نمایید. 

 توجه

  باتوجه به نوع وسیله، هماهنگ نمودن وسیله مجهز به بلوتوث

 ، مدتی زمان می برد. 0.2و رابط بلوتوث نسخه 

 

 

 

 توجه

  نتواند وسیله را شناسایی نماید،  0.2اگر رابط بلوتوث نسخه

 راهنمای صوتی می گوید 

“Pairing has timed out” 
 و فرایند لغو می گردد. 

مطمئن شوید که وسیله ی شما مجهز به بلوتوث است و سپس 

 عملیات هماهنگ سازی را تکرار نمایید. 

 گوید ی میاگر کد اشتباه وارد شود، راهنمای صوت 

“Pairing failed” 
گردد. از صحیح بودن کد مطمئن شده و فرایند و فرایند لغو می

 را تکرار نمایید. 

 

 Please say the name of"راهنمای صوتی می گوید  .8

the device after the beep."  شما می توانید نام

دلخواه خود را برای وسیله مجهز به بلوتوث تعیین نموده و 

به عنوان تگ وسیله درنظر بگیرید. بعد از شنیدن صدای 

 بوق، نامی را که می خواهید ثبت گردد، بگویید. 

  توجه

  ،با روشن بودن عملکرد تصدیق، بعد از تکرار تگ وسیله

بگویید  "?Is this correct"راهنمای صوتی می پرسد 

"Yes" برای تغییر تگ وسیله، بگویید ."No"  و سپس مجددا

 تگ وسیله را اعالم کنید. 

 

. سپس "Pairing complete"راهنمای صوتی می گوید  .9

یک صدای بوق شنیده شده و فرایند هماهنگ سازی به 

 اتمام می رسد. 

 انتخاب یک وسیله

هماهنگ شده  0.2سخه اگر چند وسیله که قبال با رابط بلوتوث ن

اند، داخل خودرو باشد، تلفن همراه یا پخش کننده موسیقی که 

متصل شده، به طور خودکار، به  0.2اخیرا به رابط بلوتوث نسخه 

 وصل می گردد.  0.2رابط بلوتوث نسخه 

شما می تواند با طی کردن مراحل زیر، تلفن همراه یا پخش 

 بط وصل نمایید. کننده دیگری را که هماهنگ شده، به را

 انتخاب تلفن همراه

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .1

 "Setup"بگویید  .2

 "Select Phone"بکویید  .3
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، "Please say"صوتی می گوید  راهنمایبعد از اینکه  .4

شماره تلفن های همراه و تگ وسایل منطبق با تلفن های 

همراه، به ترتیب، از آخرین گوشی وصل شده، خوانده خواهد 

شماره مربوط به تلفن همراه مورد نظر را بگویید. با شد. 

روشن بودن عملکرد تصدیق، سیستم مجددا از شما می 

پرسد که آیا شماره انتخاب شده درست است یا نه. برای 

، "No". اگر بگویید "Yes"اتصال به تلفن همراه بگویید 

. شماره مربوط به "Please say"راهنمای صوتی می گوید 

 مورد نظر را برای برقراری اتصال بگویید.  تلفن همراه

 توجه

  شما می توانید در هر زمان با فشردن دکمه گفتار و گفتن عدد

مربوط، حتی پیش از اعالم تمام مراحل باال، به تلفن همراه 

 مورد نظر خود متصل شوید. 

 

 0.2. تلفن همراه انتخاب شده، به رابط بلوتوث نسخه 5

 Device>"صوتی می گوید  وصل خواهد شد. راهنمای

tag> selected"  .و سیستم به منوی اصلی باز می گردد 

 انتخاب پخش کننده موسیقی

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .1

 "Setup"بگویید  .2

 "Select music player"بگویید  .3

، "Please say"بعد از اینکه راهنمای صوتی می گوید  .4

منطبق با آن شماره پخش کننده های موسیقی و تگ وسایل 

ها، به ترتیب، از آخرین پخش کننده وصل شده، خوانده 

خواهد شد. شماره مربوط به پخش کننده موسیقی مورد نظر 

را بگویید. با روشن بودن عملکرد تصدیق، سیستم مجددا از 

شما می پرسد که آیا شماره انتخاب شده درست است یا نه. 

گر بگویید . ا"Yes"برای اتصال به پخش کننده بگویید 

"No" راهنمای صوتی می گوید ،"Please say" شماره .

مربوط به پخش کننده موسیقی مورد نظر را برای برقراری 

 اتصال بگویید. 

 توجه

  شما می توانید در هر زمان با فشردن دکمهSpeech  و گفتن

عدد مربوط، حتی پیش از اعالم تمام مراحل باال، به وسیله 

 ید. مورد نظر خود متصل شو

 

 

وصل  0.2پخش کننده انتخاب شده، به رابط بلوتوث نسخه  .5

 <Device tag>"خواهد شد. راهنمای صوتی می گوید 

selected"  .و سیستم به منوی اصلی باز می گردد 

 حذف کردن یک وسیله

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .1

 "Setup"بگویید  .2

 "Pairing options"بگویید  .3

 Select one of the"راهنمای صوتی می گوید  .4

following: pair, edit, delete or list."  بگویید

"delete". 

، "Please say"گوید بعد از اینکه راهنمای صوتی می  .5

ها، به ترتیب، از آخرین ها و تگ منطبق با آنشماره وسیله

وسیله وصل شده، خوانده خواهد شد. بعد از گفتن تمام 

-. شماره وسیله"or all"گوید وسایل، راهنمای صوتی می

خواهید از سیستم حذف شود، بگویید. اگر ای را که می

های هماهنگ شده را حذف کنید، میخواهید تمام گوشی

 ."all"بگویید 
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 Deleting"به منظور تایید، راهنمای صوتی می گوید  .6

<device tag> <number>, is this correct?"  یا

"Deleting all devices. Is this correct"  برای .

، "No". با گفتن "Yes"حذف کردن گوشی)ها( بگویید 

 باز می گردد.  4سیستم به مرحله 

و فرآیند حذف  "Deleted"گوید راهنمای صوتی می .7

 رسد. وسیله به اتمام می

 توجه

  اگر حذف وسیله به هر دلیلی موفق نباشد، راهنمای صوتی می

حذف وسیله را  و سیستم عملیات "Delete failed"گوید 

 لغو می کند. 

 

 

 بررسی یک وسیله مجهز به بلوتوث هماهنگ شده

با طی کردن مراحل زیر می توانید وسیله مجهز به بلوتوث 

 هماهنگ شده را بررسی نمایید. 

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .1

 "Setup"بگویید  .2

 "pairing options"بگویید  .3

 Select one of the"راهنمای صوتی می گوید  .4

following: pair, edit, delete, or list."  بگویید

"List" 

راهنمای صوتی تگ منطبق با وسیله ها را، به ترتیب، از  .5

 آخرین وسیله وصل شده، می خواند. 

های مجهز به بلوتوث، بعد از خوانده شدن تگ تمام دستگاه .6

 End of list. Would you like to"سیستم می گوید 

start from begining?" برای شروع شدن مجدد .

شدن کارتان،  . بعد از تمام"Yes"لیست از ابتدا، بگویید 

 . "No"برای بازگشتن به منوی اصلی بگویید 

 توجه

  هنگام خوانده شدن لیست، دکمه اگر درSPEECH  را فشرده و

، سیستم لیست را به "Previous"یا  "Continue"بگویید 

 "به شماره بعد، بگویید جلو یا عقب می برد. برای رفتن 

Continue "  و برای رفتن به شماره قبل، بگویید

"Previous" . 

  همزمان با خوانده شدن لیست، می توانید با فشردن دکمه

SPEECH  و گفتن"Edit" .تگ وسیله را تغییر دهید ، 

  همزمان با خوانده شدن لیست، می توانید با فشردن دکمه

SPEECH  و گفتن"Select phone" گوشی وصل شده را ،

 تغییر دهید. 

  لیست، می توانید با فشردن دکمه  شدنهمزمان با خوانده

SPEECH  و گفتن"Select music player" دستگاه ،

 وصل شده را تغییر دهید. 

 

 

 

 تغییر تگ قطعه

شما می توانید تگ تلفن همراه یا پخش کننده موسیقی 

هماهنگ شده را تغییر دهید. برای تغییر دادن تگ، مراحل زیر را 

 طی نمایید. 

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .1

 "Setup"بگویید  .2

 "pairing options"بگویید  .3

 Select one of the "راهنمای صوتی می گوید  .4

following: pair, edit, delete, or list."  بگویید

"Edit" 
، "Please say"گوید بعد از اینکه راهنمای صوتی می .5

ها، به ترتیب، از آخرین ها و تگ منطبق با آنشماره وسیله

وسیله وصل شده، خوانده خواهد شد. بعد از گفتن تگ تمام 

 Which device"گوید وسایل، راهنمای صوتی می

please?"خواهید تگش تغییر ای را که می. شماره وسیله

 کند را بگویید. 

 توجه

  همزمان با خوانده شدن لیست، می توانید با فشردن دکمه

SPEECH  و بالفاصله گفتن شماره تگ وسیله، آن را تغییر

 دهید.
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. نامی "New name please"صوتی می گوید  راهنمای .6

را که می خواهید به عنوان تگ جدید ثبت نمایید، بگویید. 

روشن بودن عملکرد تصدیق، راهنمای صوتی می گوید با 

"<New device tag>. Is this correct?"  بگویید

"Yes" با گفتن ."No" می توانید نام تگ جدید را مجددا ،

 وارد نمایید. 

 تگ وسیله تغییر می کند.  .7

 New"زمانی که تغییر انجام شد، راهنمای صوتی می گوید 

name saved." وی اصلی بازمی گردد. و سیستم به من 

بکارگیری پخش کننده موسیقی متصل شده از طریق 

 بلوتوث

کننده برای کسب اطالعات درمورد نحوه بکارگیری پخش

 to play"موسیقی متصل شده از طریق بلوتوث، مراجعه شود به 

trackes from a Bloutooth device"  35-7در صفحه. 

 برقراری/دریافت تماس هندزفری

شما می توانید با اتصال بلوتوث تلفن همراه متناسب با رابط 

 ، تماس هندزفری برقرار/دریافت نمایید. 0.2بلوتوث 

برای  0.2همچنین می توانید از دفترچه تلفن داخل رابط بلوتوث 

برقراری تماس، بدون نیاز به شماره گیری شماره های داخل 

 گوشی استفاده نمایید.

 56-7برقراری تماس، صفحه 

 58-7عملکرد ارسال، صفحه 

 58-7دریافت تماس، صفحه 

 58-7عملیات بی صدا کردن، صفحه 

 58-7حرکت میان حالت هندزفری و حالت خصوصی، صفحه 

 توجه

 

  ممکن است درصورت برقراری/دریافت تماس از طریق گوشی

 تلفن همراه، تماس هندزفری درست کار نکند. 

 

 

 برقراری تماس

، تماس 0.2طریق، با استفاده از رابط بلوتوث  3به شما می توانید 

برقرار نمایید: برقراری تماس با گفتن شماره تلفن، با استفاده از 

 ، و توسط شماره گیری مجدد. 0.2دفترچه تلفن رابط بلوتوث 

 برقراری تماس با استفاده از شماره تلفن

 شما می توانید با گفتن شماره تلفن، تماس بگیرید

 . 

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .1

 "Dial"بگویید  .2

. شماره "Number please"راهنمای صوتی می گوید  .3

 تلفن را بگویید

 Dialing <Number"راهنمای صوتی می گوید  .4

recognized>" شماره را می  0.2. سپس رابط بلوتوث

گیرد. با روشن بودن عملکرد تایید، سیستم مجددا صحیح 

رای ادامه عملیات، بگویید بودن شماره را بررسی می کند. ب

"Yes" برای تغییر شماره تلفن، بگویید ."No" سیستم می .

 . مجددا شماره را بگویید. " Number please "گوید 

 توجه

  0"در هنگام استفاده از زبان انگلیسی، سیستم برای عدد" ،

 ( را تشخیص می دهد. "o")حرف  "oh"و هم  "Zero"هم 

  و *( را  #و عالمات )+، ( 9تا  0ها )، شماره0.2رابط بلوتوث

 پشتیبانی می کند. 

  تلفن پشتیبانی شده براساس موارد زیر  شمارهحداکثر طول

 است: 

 رقم( 18شماره تلفن بین المللی: + و شماره تلفن )تا  -

 رقم( 19شماره های دیگر: شماره تلفن )تا  -
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 برقراری تماس با استفاده از دفترچه تلفن

توانید با استفاده از دفترچه تلفن خودرو یا رابط بلوتوث شما می 

تلفن همراه خود تماس برقرار نمایید. برای مشاهده جزئیات  0.2

در  "عملکرد دفترچه تلفن"دفترچه های تلفن، مراجعه شود به 

 .58-7صفحه 

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .1

 ."Call"بگویید  .2

 توجه

  و تلفن همراهتان خالی اگر هنگامی که دفترچه تلفن خودرو

 The"گوید ، راهنمای صوتی می" Call "است، بگویید 

vehicle phonebook is empty. Would you like 
to add a new entry now?"  بگویید ."Yes"  و

 Entering the"راهنمای صوتی می گوید 

phonebook- new entry menu" اکنون می توانید .

شماره وارد نمایید. اگر بگویید  داخل دفترچه تلفن خودرو،

"No"گردد. ، سیستم به منوی اصلی باز می 

 

 

، "Name please"بعد از اینکه راهنمای صوتی گفت  .3

اسمی که می خواهید با آن تماس بگیرید را از اسامی ثبت 

 شده در دفترچه تلفن بگویید. 

. اگر تنها یک گزینه متناظر وجود داشته باشد، سیستم به 4

تا چند گزینه متناظر وجود داشته باشد،  2می رود. اگر  5مرحله 

 More than one match was"راهنمای صوتی می گوید 

found, ould you like to call <returned name>?" 
اگر این فرد، همان کسی است که می خواهید با او تماس 

سط ، نام فرد بعدی تو"No". اگر بگویید "Yes"بگیرید، بگویید 

 راهنمای صوتی اعالم می شود. 

 توجه

 

 اعالم شده بگویید  هایاگر به تمام نام"No" راهنمای ،

 Name not found, returning to"صوتی میگوید 

main menu" گردد. و سیستم به منوی اصلی باز می 

 

 

 

. اگر تنها یک شماره برای نامی که شما گفتید وجود داشته 5

تا چند شماره  2می رود. اگر  6به مرحله باشد، راهنمای صوتی 

 Would you like"گوید ثبت شده باشد، راهنمای صوتی می

to call <name> at [work], [mobile], or [other]?" 
 محل موردنظر را انتخاب نمایید. 

 توجه

 های خودرو متناظر بوده اید، با دادهاگر نامی که انتخاب کرده

خواسته شده در محل انتخابی ثبت ای با عنوان اما شماره

گوید نشده باشد، سیستم می

"[home/work/mobile/other] not found for 
<name>. Would you like to add location or 

try again?"  با گفتن ."،Try again" سیستم به مرحله ،

توانید ، شما می"Add location"گردد. با گفتن باز می 3

 حت مکان مورد نظر اضافه کنید. یک شماره دیگر ت

  اگر نامی که انتخاب کرده اید، با داده های تلفن همراه

متناظر بوده اما شماره ای با عنوان خواسته شده در محل 

انتخابی ثبت نشده باشد، سیستم می گوید 

"[home/work/mobile/other] not found for 
<name>. Would you like to add location or 

try again?" " با گفتن ."Yes" باز  3، سیستم به مرحله

گردد. برای شروع، از ، تماس لغو می"No"گردد. با گفتن می

 آغاز نمایید.  1مرحله 
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 راهنمای صوتی می گوید 6ا ."Calling <name> 

<location>"  .و سپس سیستم شماره تلفن را می گیرد 

 توجه

  ،سیستم بررسی می کند که با روشن بودن عملیات تصدیق

آیا شماره فرد و محل دریافت کننده صحیح است یا نه. اگر 

. برای تغییر نام یا محل "Yes"نام صحیح است، بگویید 

 بازمی گردد.  3. سیستم به مرحله "No"تماس، بگویید 

 

 

 شماره گیری مجدد

های قبلی از طریق گوشی هماهنگ شده با توجه به حافظه تماس

با آخرین شماره گرفته شده، تماس بگیرید.  اتوانید مجددمی 

 مراحل زیر را طی نمایید. 

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .1

 "Redial"بگویید  .2

 ارسال عملکرد

درحالی که تماس برقرار است، دکمه گفتار را فشرده تا وارد 

 <number>"حالت تشخیص صدا شوید. سپس بگویید 

SEND"  تاDTMF )تولید شود.  )فرکانس چند صدایی دوگانه

برای مثال، اگر در طی برقراری تماس، نیاز شد در واکنش به یک 

را فشرده  SPEECHسیستم خودکار، دکمه ای را بفشارید، دکمه 

از گوشی شما  #1234و  "pound send 4 3 2 1"و بگویید 

 ارسال می گردد.

 دریافت تماس

اگر هنگامی که سوئیچ و یا دکمه ی روشن/ خاموش موتور در 

قرار دارد، تماسی دریافت شود، حتی اگر سیستم  ONحالت 

صوتی خاموش باشد، سیستم به طور خودکار روشن و روی حالت 

رود. راهنمای صوتی اعالم می کند که تماس تماس دریافتی می

گر هنگام دریافتی از بلندگوی سمت شاگرد پخش خواهد شد. ا

دریافت تماس، سی دی یا رادیو در حال پخش باشند، سیستم 

صوتی صدا را قطع کرده و تنها صدای تماس دریافتی را پخش 

می کند. برای دریافت تماس، دکمه برداشتن گوشی روی 

با اتمام تماس، سیستم صوتی کلیدهای کنترل فرمان را بفشارید. 

 گردد. به وضعیت قبلی بر می

 صدا عملکرد بی

درهرزمان درحین تماس، می توانید صدای بلندگوهای ماشین را 

در  "Mute"و گفتن  SPEECHقطع نمایید. فشردن دکمه 

حین مکالمه، عملکرد بی صدایی را روشن نموده و بلندگوها را 

در همان شکل نیز، عملکرد  "Mute off"قطع می نماید. گفتن 

 بی صدایی را خاموش و بلندگوها را وصل می نماید. 

 تغییر میان حالت هندزفری و حالت خصوصی

می تواند میان حالت هندزفری )تماس های  0.2رابط بلوتوث 

هندزفری( و حالت خصوصی )برقراری تماس با تلفن همراه( 

 . تغییر کند

را فشرده و  SPEECHمه اگر درحین یک تماس هندزفری، دک

، می توانید با توقف حالت هندزفری، "Transfer call"بگویید 

 در حالت خصوصی صحبت کنید. 

را  SPEECHبرای برگشتن به حالت هندزفری، مجددا دکمه 

 . "Transfer call"فشرده و بگویید 

 عملکرد دفترچه تلفن

که با ، دو نوع دفترچه تلفن منحصربفرد دارد 0.2رابط بلوتوث 

دفترچه ذخیره شده در گوشی ها تفاوت دارد. این دو نوع، 

 دفترچه تلفن خودرو و دفترچه تلفن همراه است. 

این دفترچه تلفن ها برای ثبت شماره تلفن و برقراری تماس با 

 شماره دلخواه از طریق عملکرد تشخیص صدا به کار می روند. 
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 توجه

 

  قطع شدن سیم باتری، اطالعات ثبت شده در دفترچه تلفن

 را پاک نمی کند. 

 

 

 دفترچه تلفن خودرو

این دفترچه تلفن، هنگام برقراری تماس از طریق عملکرد 

 تشخیص صوتی استفاده می شود. 

 نام در هر زبان می تواند در این دفترچه ذخیره گردد.  32تا 

: خانه، محل کار، تلفن مورد شامل مکان 4همچنین هر شماره 

همراه و غیره دارد. برای هر مکان، می توانید یک شماره ثبت 

 کنید. 

موردی که در دفترچه ثبت می شود، نام  شما می توانید برای هر

 نظر خود را ثبت کنید.  مورد

 اسامی و شماره ها می توانند بعدها تغییر کنند. 

دفترچه تلفن خودرو می تواند توسط تمام تلفن های همراه 

 هماهنگ شده استفاده شود. 

 ثبت شماره تلفن در دفترچه خودرو

به دو طریق می توانید یک شماره را در دفترچه تلفن خودرو ثبت 

کورد از رنمایید: خواندن شماره تلفن، و انتخاب و انتقال یک 

 تلفن همراه به دفترچه تلفن. 

 ا خواندن شماره تلفنثبت ب

 را بفشارید SPEECHدکمه  .1

 "Phonebook"بگویید  .2

 Select one of the"راهنمای صوتی می گوید  .3

following: new entry, edit number, edit 

name, list name, delete, erase all, or import 

contact" بگویید ."new entry" . 

. اسم مورد "Name please"راهنمای صوتی می گوید  .4

 نظر خود را برای ثبت بگویید. 

 توجه

  اگر حداکثر تعداد مورد ممکن ثبت شده باشد، راهنمای

 The phonebook is full. Would"صوتی می گوید 

you like to delete a name?"  اگر می خواهید یکی

. اگر "Yes"از اسامی ثبت شده را حذف نمایید، بگویید 

 ، سیستم به منوی اصلی بازمی گردد. "No"بگویید 

 

 

 

. بعد از ثبت شدن اسم، راهنمای صوتی می گوید 5

"Home,work,mobile, or other?"  نام موردی را که می

 خواهید اسم تحت آن ثبت گردد را بگویید. 

 توجه

  با روشن بودن عملکرد تصدیق، راهنمای صوتی می گوید

"<Location>, Is this correct?"  بگویید"Yes" . 

اگر شماره ای برای یک مکان انتخاب شده ثبت شده باشد، 

 The current number is>"راهنمای صوتی می گوید 

<telephone number>, number please>" 
 "Cancel"اگر نمی خواهید شماره را تغییر دهید، بگویید 

 و یا شماره فعلی را مجددا تکرار نمایید. 

 

 

. شماره تلفن "Number please"تی می گوید . راهنمای صو6

 را برای ثبت شدن بگویید. 

 توجه

 

  هم "0"برای عدد هنگام بکارگیری زبان انگلیسی، سیستم ،

"Zero"  و هم"oh"  حرف("o" .را تشخیص می دهد ) 
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. راهنمای صوتی، شماره ای را که خوانده اید، تکرار و سپس 7

 ثبت می نماید. 

 Number"شماره، راهنمای صوتی می گوید با ثبت شدن 

saved. Would you like to add another number 

for this entry?"  
. "Yes"برای افزودن شماره مکان جدید برای مورد فعلی، بگویید 

 گردد. می باز 5سیستم به انتخاب مکان در مرحله 

 . "No"برای اتمام روند و بازگشت به منوی اصلی، بگویید 

 وجهت

 

  بودن عملکرد تصدیق، راهنمای صوتی پس از تکرار  روشنبا

. "Yes"بگویید  "?Is this correct"شماره، می پرسد 

و ثبت شماره تلفن، بگویید  6برای بازگشت به مرحله 

"No". 
 

 

 انتخاب و ارسال یک مورد از دفترچه تلفن گوشی همراه

شما می توانید یک مورد را از دفترچه تلفن همراه انتخاب و در 

 دفترچه خودرو ثبت نمایید. 

 

 توجه

 

  زمانی که خودرو پارک نباشد، انتقال ممکن نیست. پیش از تا

آغاز انتقال، مطمئن شوید که خودرو در محل امنی توقف 

 کرده است. 

 وتوث به سازگاری وسیله مجهز به بلوتوث با رابط بل بسته

، ممکن است حتی اگر تلفن همراه مجهز به بلوتوث 0.2

 باشد، تمام یا قسمتی از داده ها منتقل نشوند. 

  ،رقم می باشد.  19حداکثر طول شماره تلفن قابل پشتیبانی

رقم اول کوتاه می  19رقمی یا بیشتر، تا  20شماره های 

 شوند.

  و +  #، و *، 9تا  0شماره تلفن حاوی کاراکتری بجز اگر

 باشد، این کاراکترها پیش از عملیات انتقال حذف می گردند. 

 اطالعات درمورد نحوه تنظیمات تلفن همراه، به  برای کسب

 دستورالعمل های مربوط مراجعه شود. 

 

 

 را بفشارید SPEECHدکمه  .1

 "Phonebook"بگویید  .2

 Select one of the "راهنمای صوتی می گوید  .3

following: new entry, edit number, edit 

name, list name, delete, erase all, or import 

contact " بگویید ."Import contact" . 

 Would you like to"راهنمای صوتی می گوید  .4

import single entry or all contacts?"  بگویید" 

single entry"  

 ، آماده دریافت داده های ارسالی می گردد. 0.2رابط بلوتوث 

 توجه 

 

  تعداد مورد ممکن ثبت شده باشد، راهنمای  حداکثراگر

 phonebook is full. Would you "صوتی می گوید 

like to delete a name?"  اگر می خواهید یکی از

. اگر بگویید "Yes"اسامی ثبت شده را حذف نمایید، بگویید 

"No" .سیستم به منوی اصلی بازمی گردد ، 

 

 

 Ready to receive a  "سپس راهنمای صوتی می گوید  .5

contact from the phone. Only a home, a 

work and a mobile number can be 

imported" داده ها را از تلفن همراه 0.2. رابط بلوتوث،

 سازگار با خود دریافت می کند. 
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. بلوتوث تلفن همراه خود را روشن کنید تا مواردی را که می 6

خواهید داخل دفترچه تلفن خودرو ثبت نمایید، به رابط بلوتوث 

 منتقل شوند.  0.2

 توجه

  تلفن همراه شما را نشناسد، و یا ارتباط 0.2اگر رابط بلوتوث ،

 Import"زمان زیادی ببرد، راهنمای صوتی می گوید 

contact has timed out"  و سیستم عملیات ثبت را لغو

 آغاز کنید.  1می نماید. در این شرایط، عملیات را از مرحله 

  فشردن دکمهHANG-UP و نگهداشتن دکمه ،SPEECH ،

 کند.  عملیات ثبت را لغو می

 

 

. هنگامی که دریافت کامل شد، راهنمای صوتی می گوید 7

"<Number of telephone numbers that had 

been registered in the import source> numbers 

have been imported" نامی را که می خواهید به این .

 مورد از دفترچه بدهید، بگویید. 

 توجه

  اگر نام وارد شده، درحال استفاده برای مورد دیگری باشد، و

یا شبیه نام استفاده شده برای دسته دیگری از شماره ها 

 اند ثبت گردد. باشد، نام نمی تو

 

 

 

. با روشن "<Adding <name". راهنمای صوتی می گوید 8

بودن عملکرد تصدیق، سیستم از شما می پرسد که آیا نام صحیح 

، راهنمای صوتی "No". اگر بگویید "Yes"است یا نه. بگویید 

 . یک نام دیگر وارد کنید."Name please"می گوید 

 . "Number saved". راهنمای صوتی می گوید 9

 Would you like to import"گوید . راهنمای صوتی می10

another contact?"خواهید عملیات ثبت را ادامه . اگر می

ادامه  5. ثبت مورد جدید را از مرحله "Yes"دهید، بگویید 

 گردد. ، سیستم به منوی اصلی باز می"No"دهید. اگر بگویید 

 تلفن خودروتغییر محتوای ثبت شده در دفترچه 

توانید نام و یا شماره ثبت شده در دفترچه تلفن خودرو شما می

های توانید لیست نامچنین میرا تغییر داده و یا حذف کنید. هم

 ذخیره شده در دفترچه را بشنوید. 

 توجه

 یک مورد داشته باشد.  حداقلباید  سیستم 

 

 

 

 ] ویرایش یک شماره تلفن [

 را بفشارید.  SPEECHدکمه  .1

 "Phonebook"بگویید  .2

 Select one of the "راهنمای صوتی می گوید  .3

following: new entry, edit number, edit 

name, list name, delete, erase all, or import 

contact " بگویید ."Edit number". 

 Please say the name of"راهنمای صوتی می گوید  .4

the entry you would like to edit, or say list 

names.."  ،نام موردی را که می خواهید ویرایش کنید

 بگویید. 

 توجه

 بگویید "list name" اسامی ثبت شده به ترتیب خوانده .

 :Vehicle phonebook"می شوند. مراجعه شود به 

listening to the list of registered names."  در

 .62-7صفحه 

 

 Home,work,mobile or"راهنمای صوتی می گوید . 5

other?" مکانی را که می خواهید شماره اش را تغییر داده و .

یا اطالعاتی به آن اضافه کنید، بگویید. با روشن بودن عملکرد 

کند. اگر می تائید، سیستم مجددا نام و مکان هدف را بررسی می

. اگر "Yes" خواهید عملیات ویرایش را ادامه دهید، بگویید

 گردد. باز می 3، سیستم به مرحله "No"بگویید 
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ای که . شماره"Please number"گوید . راهنمای صوتی می6

 خواهید ثبت کنید را بگویید. می

 توجه

 شده، قبال در مکان انتخاب شده وجود داشته  واردشماره  اگر

 The current number"باشد، راهنمای صوتی می گوید 

is <current number>. New number, please." .

 برای تغییر شماره فعلی، یک شماره جدید بگویید. 

 

 

کند. با روشن بودن عملکرد . راهنمای صوتی شماره را تکرار می7

تائید، سیستم از شما می پرسد که آیا شماره صحیح است. 

-باز می 3، سیستم به مرحله "No". با گفتن "Yes"بگویید 

 گردد. 

 number". با ثبت شماره تلفن، راهنمای صوتی می گوید 8

saved" گردد. و سیستم به منوی اصلی باز می 

 توجه

 

 

  اگر شماره جدیدی روی اطالعات مکانی یک شماره ثبت

و  "Number changed"گوید گردد، راهنمای صوتی می

 گردد. سیستم به منوی اصلی باز می

 

 ] ویرایش نام [

 را بفشارید SPEECHدکمه  .1

 "Phonebook"بگویید  .2

 Select one of the ""راهنمای صوتی می گوید  .3

following: new entry, edit number, edit 

name, list name, delete, erase all, or import 

contact " بگویید ." edit name" 

 Please say the name of"راهنمای صوتی می گوید  .4

entry you would like to edit, or say list 

name.."  .نامی را که می خواهید ویرایش کنید، بگویید 

 توجه

 بگویید "List name" اسامی ثبت شده در دفترچه به .

 Vehicle"ترتیب خوانده می شوند. مراجعه شود به 

phonebook: Listening to the list of 
registered names"  62-7در صفحه. 

 

. با "<Changing <name"گوید راهنمای صوتی می  .5

روشن بودن عملکرد تصدیق، سیستم صحیح بودن نام را 

بررسی می کند. اگر می خواهید ویرایش را براساس این 

، "Nn". اگر بگویید "Yes"اطالعات ادامه دهید، بگویید 

 بازمی گردد.  4سیستم به مرحله 

. نام جدیدی "Name please"راهنمای صوتی می گوید  .6

 می خواهید بگویید. را که 

 نام ثبت شده تغییر می کند.  .7

با به اتمام رسیدن تغییرات، سیستم به منوی اصلی باز می 

 گردد.

 ]گوش دادن به لیست یا نام های ثبت شده[

 را بفشارید SPEECHدکمه  .1

 "Phonebook"بگویید  .2

 Select one of the "راهنمای صوتی می گوید  .3

following: new entry, edit number, edit 

name, list name, delete, erase all, or import 

contact " بگویید ."List names" . 

، موارد موجود در دفترچه را به ترتیب می 0.2رابط بلوتوث  .4

 خواند. 

 End of"با خواندن تمام لیست، راهنمای صوتی می گوید  .5

list. Would you like to start from the 

beginning?"خواهید لیست را مجددا از ابتدا . اگر می

. اگر کارتان تمام شده، برای "Yes"بررسی نمایید، بگویید 

 ."No"بازگشت به منوی اصلی بگویید 

 توجه

  شما می توانید با شماره ای که خوانده شده تماس بگیرید، یا

را بفشارید.  SPEECH. دکمه آن را ویرایش یا حذف کنید

، برای ویرایش "Call"سپس برای برقراری تماس بگویید 

. "Delete"، و برای حذف بگویید "Edit name"بگویید 

 سیستم بوق زده و دستور شما را اجرا می کند. 

  اگر در هنگام خوانده شدن لیست، دکمهSPEEH  را فشرده

لیست را  ، سیستم"Previous"یا  "continue"و بگویید 

 "به جلو یا عقب می برد. برای رفتن به شماره بعد، بگویید 

continue "  و برای رفتن به شماره قبل، بگویید" 

Previous " . 
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 ]حذف یک شماره تلفن[

 را بفشارید. SPEECHدکمه  .1

 ."Phonebook"بگویید  .2

 Select one of the """گوید راهنمای صوتی می .3

following: new entry, edit number, edit 

name, list name, delete, erase all, or import 

contact " بگویید ."Delete" . 

 Please say the name of"گوید راهنمای صوتی می .4

eentry you would like to delete" نام قسمتی را .

 ، بگویید. که شماره موردنظر در آن ثبت شده

 توجه

 بگویید "List name" اسامی ثبت شده به ترتیب خوانده .

 :Vehicle phonebook "می شوند. مراجعه شود به 

Listening to the list of registered names "  در

 .62-7صفحه 

 

 

 

تنها زمانی که فقط یک شماره در دفترچه تلفن ثبت شده،  .5

 <Deleting <name"گوید راهنمای صوتی می

<location>" ،اگر چندین شماره در یک مورد ثبت باشد .

 Would you like to delete"گوید راهنمای صوتی می

[home], [work], [mobile], [other] or all?" .

 "مکان حذف انتخاب کنید. راهنمای صوتی می گوید 

Deleting <name> <location>" . 

 توجه

 ."all"تمام شماره ها، بگویید  حذفبرای 

 

خواهید شماره)های( انتخاب شده را پرسد آیا می. سیستم می6

، عملیات را لغو "No". با گفتن "Yes"حذف نمایید. بگویید 

 گردد. باز می 4کرده و به مرحله 

 <name> "گوید حذف شماره، راهنمای صوتی می . بعد از7

<location> Deleted " و سیستم به منوی اصلی باز می-

گردد. اگر تمام موارد یک شماره پاک شود، سیستم می گوید 

"<name> and all locations deleted"  و نام از دفترچه

هایی تحت این عنوان باقی باشد، شود. اگر هنوز شمارهحذف می

 کند. های مربوط را حفظ میشماره

 پاک کردن دفترچه تلفن

ید تمام اطالعات ثبت شده را از دفترچه تلفن خودرو توانشما می

 پاک نمایید. 

 را بفشارید. SPEECHدکمه  .1

 ."Phonebook"بگویید  .2

 Select one of the "گوید راهنمای صوتی می .3

following: new entry, edit number, edit name, 

list name, delete, erase all, or import contact 
 . "Erase all". بگویید "

 Are you sure"گوید به منظور تایید، راهنمای صوتی می .4

you want to erase everything from your 

handsfree system phonebook?"  بگویید"Yes" .

برای لغو پاک کردن اطالعات دفترچه و بازگشت به منوی 

 ."No"اصلی، بگویید 
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تمامی شما در حال پاک کردن "گوید راهنمای صوتی می .5

اطالعات دفترچه سیستم هندزفری هستید. آیا می خواهید 

. برای لغو پاک کردن "بله"برای ادامه، بگویید  "ادامه دهید؟

 ."نه"اطالعات دفترچه و بازگشت به منوی اصلی، بگویید 

 Please wait, erasing the"راهنمای صوتی می گوید  .6

handsfree system phonebook."  و سپس داده های

فترچه را پاک می کند. با اتمام عملیات پاک کردن، راهنمای د

 Handsfree system phonebook"صوتی می گوید 

erased."  .و سیستم به منوی اصلی باز می گردد 

 دفترچه تلفن همراه

تمام موارد ذخیره شده در دفترچه گوشی، می تواند در یک گروه 

دفترچه تلفن  7 به دفترچه تلفن همراه منتقل و ثبت گردد. تا

نام است. رابط  1000تواند ثبت گردد که هرکدام شامل همراه می

، به طور خودکار، اسامی نوشتاری را به صوت تبدیل 0.2بلوتوث 

 . شوندنماید. نام ها در دفترچه ثبت و اسامی جدید تولید میمی

 

 توجه

  برای هر گوشی همراه، تنها دفترچه همان گوشی قابل

 . استفاده است

  شما نمی توانید نام ها و یا شماره های ثبت شده در دفترچه

تلفن همراه را تغییر داده، یا انتخاب و پاک کنید. برای تغییر 

و یا پاک کردن، باید ابتدا اطالعات را در منبع تغییر داده و 

 سپس مجددا انتقال دهید. 

 

 ارسال دفترچه وسیله

مراحل زیر را برای انتقال دفترچه گوشی، به دفترچه تلفن همراه 

 انجام دهید. 

 توجه

 گیرد که خودرو پارک شده باشد. انتقال زمانی صورت می

پیش از انتقال، از توقف خودرو در محل ایمن اطمینان 

 حاصل نمایید. 

  اطالعات دفترچه تلفن همراه، با اطالعات گوشی بازنویسی

 گردد. می

 ه به سازگاری وسیله، حتی اگر گوشی شما مجهز به بست

بلوتوث باشد، ممکن است تمام یا بخشی از اطالعات منتقل 

 نشود. 

  .تنها شماره خانه، محل کار و تلفن همراه ارسال می شود 

  ،رقم می باشد.  19حداکثر طول شماره تلفن پشتیبانی شده

می  رقم اول کوتاه 19رقمی یا بیشتر، تا  20شماره های 

 شوند. 

  یا +  #، و *، 9تا  0اگر شماره شامل کاراکترهایی به جز

باشد، کاراکترهای تعریف نشده، پیش ار انتقال حذف می 

 شوند. 

  ،برای کسب اطالعات بیشتر درمورد تنظیمات گوشی همراه

 های گوشی همراه. مراجعه شود به دستورالعمل

 

 

 را بفشارید. SPEECHدکمه  .1

 "Phonebook"بگویید  .2

 Select one of the ""راهنمای صوتی می گوید  .3

following: new entry, edit number, edit 

name, list name, delete, erase all, or import 

contact " بگویید ." Import contact" . 

 Would you like to import"گوید راهنمای صوتی می .4

a single entry or all contacts?"  بگویید"All 

contacts" . 
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 Import the contact list"صوتی می گوید  راهنمای .5

from the mobile phonebook. This may take 

several minutes to complete. Would you like 

to continue?"  بگویید"Yes"  و انتقال شماره های

 ذخیره شده در گوشی به دفترچه تلفن همراه آغاز می گردد.

 ، سیستم به منوی اصلی بازمی گردد. "No"اگر بگویید 

 توجه

  بسته به تعداد اطالعات تماس، کامل شدن انتقال کمی

 زمان می برد. 

  نتواند به بلوتوث گوشی وصل  0.2اگر رابط بلوتوث

 Unable to"شود، راهنمای صوتی می گوید 

trasfere contact list from phone."  و

 باز می گردد.  سیستم به منوی اصلی

  با فشردن دکمهHANG-UP  و یا نگهداشتم دکمه

SPEECH  در حین انتقال، انتقال لغو شده و سیستم به

 منوی اصلی باز می گردد. 

  ،اگر در طی انتقال خطایی رخ دهد، عملیات لغو شده

 Unable to complete"راهنمای صوتی می گوید 

the phonebook import."  و سیستم به منوی

 صلی باز می گردد.ا

  اگر تماسی در گوشی ذخیره نشده باشد، راهنمای

 There are no contacts on"صوتی می گوید 

the connected phone." 

 

 

با تکمیل شدن عملیات انتقال، راهنمای صوتی می گوید  .6

"Import complete"  و سیستم به منوی اصلی باز می

 گردد. 
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USBترمینال ورودی 
* 

یا آی پاد* خورد را برای گوش  USBشما می توانید حافظه 

 دادن به موسیقی داخل آن ها، به سیستم متصل نمایید. 

برای کسب اطالعات بیشتر، درمورد جزئیات نحوه اجرای فایل 

 های موسیقی، مراجعه شود به: 

 .32-5در صفحه  "USBاجرای آهنگ از وسیله "

ول شرکت اپل، در امریکا و ، نامی تجاری برای محص"آی پاد"*: 

 دیگر کشورهاست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 USBنحوه اتصال حافظه 

خودروی خود را در محلی امن پارک کنید و سوئیچ یا دکمه  .1

 قرار دهید.  OFFی روشن/ خاموش موتور را در وضعیت 

( در جعبه کنسول را باز A) USBروکش پایانه ورودی  .2

 نمایید. 
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( وصل B) USBرا به حافظه ( Cکابل ارتباط دهنده ) .3

 کنید. 

 
 

 

USB (D )( را به پایانه ورودی  C) دهندهکابل ارتباط  .4

 وصل کنید.

 

 

 احتیاط

درب جعبه کنسول وسط را حین رانندگی بسته نگه دارید. زیرا 

 محتویات آن یا درب ممکن است موجب جراحت شود.

 

 توجه

 

  حافظهUSB  را مستقیما به پایانه ورودیUSB  .وصل نکنید 

 آسیب برساند.  USBاین کار ممکن است به حافظه 

  .هنگام بستن در جعبه کنسول، مراقب کابل ارتباطی باشید 

 

 

. برای خارج کردن کابل ارتباطی، ابتدا سوئیچ ماشین یا دکمه 5

قرار دهید و سپس  OFFی روشن/ خاموش موتور را در وضعیت 

 تمام مراحل را برعکس انجام دهید. 

 

 نحوه اتصال آی پاد 

خودروی خود را در محلی امن پارک کنید و سوئیچ یا دکمه  .1

 قرار دهید.  OFFی روشن/ خاموش موتور را در وضعیت 

( در جعبه کنسول را باز A) USBروکش پایانه ورودی  .2

 نمایید. 

 
 ( وصل نمایید. B( را به آی پاد )C) رابط داک .3

 
 توجه

  .رابط داک اصل را از شرکت اپل تهیه نمایید 
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 ( وصل نمایید.D) USB( را به پایانه ورودی C) رابط داک .4

 
 

 
 احتیاط

  درب جعبه کنسول کف را همواره بسته نگه دارید. درپوش یا لوازم

 توانند باعث ایجاد جراحت شوند.داخل کنسول می

 توجه

  مراقب کابل ارتباطی باشید. کنسولهنگام بستن درب جعبه ، 

. برای خارج کردن کابل ارتباطی، ابتدا سوئیچ یا دکمه ی 5

قرار دهید و سپس  OFFروشن/ خاموش موتور را در وضعیت 

 تمام مراحل را برعکس انجام دهید. 

 

 انواع وسایل قابل اتصال و ویژگی فایل های پشتیبانی شده 

 انواع وسایل

 انواع زیر می توانند متصل گردند. 

 شرایط نام مدل

 مگا بایت و بیشتر 256ظرفیت ذخیره  USBحافظه 

 و باالتر 1.1.1نسخه  F/W آی پاد لمسی *

 و باالتر 1.0نسخه  F/W آی پاد کالسیک *

آی پاد )نسل پنجم( 

* 
F/W  و باالتر 1.2.2نسخه 

آی پاد نانو )نسل 

 پنجم( *
F/W  و باالتر 1.2نسخه 

آی پاد نانو )نسل 

 دوم( *
F/W  و باالتر 1.1.2نسخه 

مدل هایی بجز 

و آی  USBحافظه 

 پاد

پخش کننده های صوتی دیجیتال که 

 ذخیره سازی انبوه را پشتیبانی می کنند
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آی پاد "و  "آی پاد"، "آی پاد کالسیک"، "آی پاد لمسی"*: 

، مارک های تجاری شرکت اپل، در امریکا و کشورهای دیگر "نانو

 هستند. 

 

 

 توجه

  بسته به نوع وسیله متصل شده، ممکن است وسیله درست

 کار نکند و یا عملکردهای قابل دسترس محدود باشند. 

  از آی پادی استفاده کنید که نرم افزار دائمی آن آخرین

 ورژن باشد. 

 ی که سوییچ یا کلید شما می توانید آی پاد خود را هنگام

، با اتصال به قرار دارد ONروشن/ خاموش موتور در وضعیت 

 شارژ نمایید.  USBپایانه ورودی 

  حافظهUSB  .و آی پاد خود را در خودرو نگه ندارید 

  می گردد برای مواقعی که در داده ها نقص رخ می پیشنهاد

 دهد، از فایل ها پشتیبان بگیرید. 

   )هیچ وسیله دیگری )هارد، کارت خوان، حافظه خوان، غیره

بجز وسایل قابل ازتباطی که در قسمت پیش مشخص شدند 

وصل نکنید. این کار ممکن است به  USBرا به پایانه ورودی 

آسیب برساند. اگر هر کدام از این وسیله و اطالعات داخل آن 

وسایل اشتباه وصل شدند، بعد از قرار دادن سوییچ یا کلید 

 ، آن را خارج نمایید. OFFروشن/ خاموش موتور در وضعیت 

 ویژگی های فایل ها

شما می توانید فایل های موسیقی دارای ویژگی های زیر را از 

بوه را و یا وسایل دیگری که ذخیره سازی ان USBحافظه 

 پشتیبانی می کنند، اجرا نمایید. 

 شرایط مورد

 ,MP3, WMA, AAC فرمت فایل

WAV 

حداکثر تعداد سطوح )شامل 

 ریشه(
 سطح 8

 700 تعداد پوشه ها

 65.535 تعداد فایل ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آفتاب گیرها

 
 برای حذف نور مقابل .1

 برای حذف نور کنار .2

  آیینه شخصی راننده

 1نوع 

 این آینه در پشت آفتابگیر قرار دارد. 

( خود بخود روشن می Aبا حرکت دادن پوشش آینه، چراغ آن )

 شود. 
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 احتیاط

  باز ماندن پوشش آینه و چراغ آن به مدت طوالنی، موجب خالی

 شدن باتری خودرو می گردد. 

 

 جا کارتی

کارت ها می توانند در محل تعبیه شده در پشت آفتاب گیر قرار 

 بگیرند. 

 
 

 

 *جاسیگاری

 
 احتیاط

  کبریت و سیگار را پیش از قرار دادن آن در جاسیگاری خاموش

 کنید. 

  کاغذ و دیگر وسایلی که ممکن است در جاسیگاری بسوزند را در آن

قرار ندهید. درغیر اینصورت، سیگار یا مواد دیگر ممکن است 

 موجب آتش گرفتن وسیله و ایجاد آسیب گردند. 

  همیشه درب جاسیگاری را ببندید. درغیر اینصورت، ممکن است

 خاکستر موجود در آن، مجددا شعله ور گردد. 

 استفاده از جاسیگاری، درب آن را باز کنید. برای

 
 گیره امن برای جاسیگاری متحرک

 جاسیگاری می تواند در محل نشان داده شده قرار بگیرد. 
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 *فندک 

فندک می تواند هنگامی که سوییچ یا دکمه ی روشن/ خاموش 

 قرار دارد، استفاده گردد.  ONیا  ACCموتور در وضعیت 

 
 فندک را به داخل بفشارید.  .1

فندک زمانی که آماده استفاده شد، به طور خودکار با صدای 

به سرجای خود بازمی گردد. آن را برای استفاده  "کلیک"

 خارج نمایید. 

 بعد از استفاده، فندک را در جای خود، در حفره قرار دهید. 

 توجه

  فندک را خارج از جای خود قرار ندهید زیرا ممکن است

وسط مواد خارجی مسدود شده و مدار آن دچار مشکل ت

 گردد. 

 

 احتیاط

  هیچ گاه منبع گرمایی یا بدنه فندک را لمس نکنید و

برای جلوگیری از سوختگی، تنها دسته فندک را در 

 دست بگیرید. 

  از بازی یا استفاده کودکان از فندک جلوگیری نمایید؛

 زیرا ممکن است باعث سوختگی گردد. 

  ثانیه پس از فشار دادن فندک، فندک به بیرون  30اگر

 نپرید، حتما دچار مشکل شده است. 

  آن را از محلش خارج نموده و برای رفع مشکل، به یکی

از نمایندگی های مجاز میتسوبیشی موتورز مراجعه 

 نمایید. 

  از هیچ وسیله الکتریکی که توسط شرکت میتسوبیشی

ننمایید. این کار ممکن است موتورز تایید نشده، استفاده 

به سوکت آسیب رساند. در این صورت هنگام اتصال 

فندک به سوکت، ممکن است فندک به سرعت به سمت 

بیرون پریده و یا بعد از فشار داده شدن، به سمت بیرون 

 نپرد. 

هرگاه از سوکت فندک، به عنوان منبع انرژی یک وسیله 

 12وسیله با برق  برقی استفاده می کنید، مطمئن شوید که

وات یا پایین تر  120ولت کار می کند و ظرفیت الکتریکی 

دارد. همچنین، استفاده طوالنی مدت از وسیله برقی بدون 

 کار کردن موتور، موجب خالی شدن باتری می گردد.

 

 

 

 

 سوکت لوازم جانبی

 احتیاط

  ولت و  12مطمئن شوید که سوکت جانبی برقی بوده و با برق

 وات یا کمتر کار می کند.  120ظرفیت 

  هنگام استفاده همزمان از چند سوکت، مطمئن شوید که

ولت کار می کنند و مجموع استفاده آن ها  12وسایل با برق 

 وات نیست.  220بیش از 

 دن موتور، استفاده طوالنی مدت از وسیله برقی بدون کار کر

 موجب خالی شدن باتری می گردد.

هنگامی که سوکت استفاده نمی شود، مطمئن شوید که دریچه 

آن را بسته و روکش آن را کشیده اید. زیرا ممکن است سوکت 

 توسط مواد خارجی مسدود شده و مدار آن دچار مشکل گردد.
 

برای استفاده از وسیله برقی، دریچه را باز کرده و روکش را 

 بردارید. سپس برق را به سوکت وسیله وصل نمایید. 

 توجه

 وسایل می توانند در دو مکان، همزمان استفاده شوند.  سوکت 

سوکت وسیله می تواند هنگامی که سوییچ یا دکمه ی روشن/ 

مورد استفاده  ،قرار دارد ONیا  ACCخاموش موتور در وضعیت 

 قرار بگیرد. 
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 چراغ های داخلی

 
 چراغ قسمت قرارگیری چمدان .1

 *چراغ سقفی )عقب( .2

 چراغ سقفی و نقشه )جلو( .3

 53-5چراغ پایین، صفحه  .4

 دور سقف پانوراما* LEDکلید کنترل میزان روشنایی 

 توجه

  اگر هنگامی که موتور کار نمی کند، چراغ ها را روشن رها

 کنید، باتری خودرو خالی می شود. 

پیش از ترک خودرو، مطمئن شوید که چراغ ها خاموش 

 است. 

 چراغ های اتاق

 
 ON/OFFکنترل  موقعیت سوییچ چراغ

1-ON   چراغ فارغ از اینکه دربی

باز باشد یا نه روشن می 

 شود.
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 ON/OFFکنترل  سوییچ چراغموقعیت 

2-DOOR   چراغ وقتی دربی باز شود

ثانیه پس  15روشن می شود. 

از بسته شدن همه دربها 

خاموش می شود. در شرایط 

 زیر آنا بسته می شود.

وقتی سوییچ )دکمه( استارت 

 است.  ONدر وضعیت 

 وقتی قفل مرکزی فعال است.

وقتی از ریموت برای قفل 

 استفاده شده است.کردن 

وقتی از امکان عملکرد بدون 

کلید برای قفل شدن استفاده 

 شده است.

3-OFF   چراغ فارغ از اینکه دربی بسته

 باشد خاموش می شود.

 

 

 توجه

  اگر هنگامی که از سوییچ برای روشن کردن موتور استفاده

می شود، در شرایطی که درب جلو و صندوق عقب باز است، 

ثانیه روشن و سپس  15سوییچ خارج گردد، المپ به مدت 

 خاموش می شود. 

  اگر هنگامی که از دکمه ی روشن/ خاموش موتور برای روشن

ز بودن درب جلو کردن موتور استفاده می شود، در شرایط با

 15و صندوق عقب، خودرو خاموش گردد، المپ به مدت 

 ثانیه روشن و سپس خاموش می شود. 

  زمان خاموش شدن چراغ قابل تنظیم است. برای مشاهده

جزئیات، با نمایندگی مجاز میتسوبیشی موتورز تماس 

 بگیرید. 

 

 چراغ نقشه خوانی

 فشار دهید.را برای روشن و خاموش کردن این چراغ  Aلنز 

 
 چراغ محفظه بار

 
1 . 

 چراغ فارغ از باز بودن درب محفظه روشن می شود.

2 . 

 چراغ با باز شدن درب روشن و با بسته شدنش خاموش می شود.

3.  

 چراغ فارغ از وضعیت باز و بسته بودن درب خاموش می شود. 
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 چراغ ها )چراغ اتاق و ...( خاموشی خودکار

 توجه

  اگر هنگامی که از سوییچ برای روشن کردن موتور استفاده

می شود، در شرایطی که درب جلو و صندوق عقب باز است، 

ثانیه روشن و سپس  15سوییچ خارج گردد، المپ به مدت 

 خاموش می شود. 

  پس از خاموشی خودکار در این شرایط چراغ ها دوباره

باز و روشن می شوند:فعال سازی سوییچ/کلید استارت، 

بسته شدن درب ها، فعال شدن سیستم ورود/ عملکرد 

 بدون کلید.

  زمان خاموش شدن چراغ قابل تنظیم است. برای مشاهده

جزئیات، با نمایندگی مجاز میتسوبیشی موتورز تماس 

 بگیرید.

 فضای نگهداری لوازم

 احتیاط

  هنگام پارک کردن خودرو در آفتاب شدید، وسایلی چون

فندک و عینک را در خودرو نگذارید. اتاق خودرو بسیار گرم 

می شود و در نتیجه ممکن است فندک و دیگر مواد آتش زا 

آتش بگیرند و نوشیدنی های بسته بندی شده بترکند. 

همچنین، عینک هایی از جنس پالستیک، ممکن است تغییر 

 ه و یا ترک بردارند. شکل داد

درپوش محفظه ها را در هنگام رانندگی بسته نگهدارید تا منجر 

 به ایجاد آسیب نگردند.

 

 
 جعبه کف محفظه بار .1

 جعبه کنسول وسط .2

 داشبورد .3

 داشبورد

 ( را بکشید. Aبرای باز کردن داشبورد، دسته )

 
 توجه

  حالت هنگامی که چراغ ها با قرار دادن کلید چراغ خودرو در

، روشن هستند "AUTO"یا  ""، ""های 

)خودروهای دارای کنترل خودکار چراغ(، چراغ داشبورد 

 روشن می شود. 

 

 جا کارتی

 داخل داشبورد، یک جا کارتی قرار دارد. 
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 جعبه کنسول کف

( را باال برده و درپوش را Aبرای باز کردن جعبه کنسول، اهرم )

 باال بکشید. 

 

 
B دارنده دستمال( نگه 

Cنگه دارنده قلم ) 

Dجایگاه) 

در این کنسول تعبیه شده است. جهت اطالعات  USBترمینال 

 مراجعه کنید.  66-7صفحه  USBبیشتر به بخش ترمینا ورودی 

-  

 جعبه کف صندوق

 این جعبه برای جای دادن اشیا، داخل صندوق عقب است. 

 برای استفاده از این جعبه، تخته کف را بلند کنید. 

 نفره 5خودروی 

 
 . جعبه جلو1

 . جعبه وسط2

 . جعبه عقب3

 تا می شود. Aصفحه کف محفظه در نقاط 

 
 . جلوی صفحه کف4

 . عقب صفحه کف5
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جلو -دسترسی به جعبه کف محفظه بار  

صندلی ردیف دوم را خم کنید: خم کردن صندلی  .1

 8-4صفحه ردیف دوم، 

 طبق شکل صفحه را تا کنید. Bاز راه شکاف  .2

 

 *جلوی خودرو

صفحه  Cبرای دسترسی به وصط جعبه از طریق شکاف  .3

 را بلند کنید.

 

 
 وسط -دسترسی به جعبه کف محفظه بار

 بلند کنید.  D. صفحه را توسط دستگیره 1

 

 بلند کنید. E. صفحه را از طریق شکاف 2

 
 نفره 7خودروی 
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 دارنده لیواننگه

 برای صندلی جلو

 جای لیوان در جلوی جعبه کنسول کف قرار دارد. 

 
 برای صندلی ردیف دوم

 را به سمت پایین بکشید.  برای استفاده از جای لیوان، زیر آرنجی

 

 برای ردیف سوم

 نگه دارنده در سمت راست تعبیه شده است.

 دارنده بطرینگه

 جای بطری ها روی درب جلو و عقب قرار دارد. 

 
 توجه

  پیش از نگهداری بطری های نوشیدنی، درب آن ها را محکم

 ببندید. 

  ممکن است برخی از بطری ها خیلی بزرگ بوده و یا شکلی

 داشته باشند که در جای تعبیه شده، جا نگیرند. 

  



 

75 

 

 کاور محفظه بار

 استفاده

 بند کنید. A. کاور را بیرون بکشید و در شکاف 1

 

 .خودش جمع می شود. بیاورید. کاور را از شکاف بیرون 2

 توجه

 بار را روی کاور نگذارید.
 

 تغییر موقعیت

 برای کاور موجود است. Bدو جایگاه 

 

 قرار دهید.  Dرا به داخل فشرده و داخل جایگاه C. لغزنده 1

 

. بعد از قرارگیری در جایگاه کاور را به آهستگی تکان دهید تا 2

 کامال مستقر شود. 

 توجه

اگر ردیف دوم صندلی ها با کاور در تماس است کاور را به عقب 

حرکت دهید چون اگر بار صندلی روی آن بیفتد ممکن است 

 بشکند. 

 جدا کردن

 . بگذارید کاور در جمع کننده اش قرار گیرد. 1

را به داخل کشیده و کاور را بیرون  C. یکی از لغزنده های 2

 بیاورید. 
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 دوباره جا زدن

 مراحل جدا کردن را دوباره و برعکس تکرار کنید. 

 عدم استفاده

در مواقعی که از کاور استفاده نمی کنید می توانید آن را در 

جایگاه های نشان داده شده قرار دهید. در خودرویی که جعبه 

محفظه بار دارد صفحه کف را بلند کرده و کاور را جای  کف

 دهید.

 

 های کمکیدستگیره

دستگیره های کمکی )واقع در باالی درب جلو( برای تحمل وزن 

بدن طراحی نشده اند. آن ها تنها برای استفاده در هنگام نشستن 

 در خودرو کاربرد دارند. 

 
 

 احتیاط

دستگیره ها استفاده نکنید چون  هنگام سوار یا پیاده شدن از این

 ممکن است جدا شوند و بیفتید.

 

 *قالب آویز لباس

یک قالب آویز لباس، روی دستگیره کمکی صندلی عقب، سمت 

 راننده قرار دارد.

 
 اخطار

 قالب روی سنگین وسیله هر یا آویز دادن قرار از •

 اثر در وسایل این باشد، فعال هوا کیسه اگر. نمایید خودداری

 کیسه صحیح عملکرد مانع و آمده جلو سمت به شدید، نیروی

 از( آویز از استفاده بدون) مستقیما را ها لباس. شوند می هوا

 تیزی نوک یا سنگین وسیله که شوید مطمئن. کنید آویزان قالب

 .نباشد اید، کرده آویزان که هایی لباس جیب در
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 قالب بار و وسائل

قالب روی دیواره های کناری محل قرار گرفتن چمدان ها  4

 وجود دارد. 

از قالب های زمینی برای نگهداری ایمن چمدان ها استفاده 

 نمایید. 

 
 

 احتیاط

. نکنید تلنبار هم روی عقب، صندلی پشت را ها کیف •

 صورت، غیراین در. نمایید محکم کامال را ها چمدان همچنین

 ترمزهای هنگام در وسایل ناگهانی حرکت یا و دید محدودیت

 .گردد می جدی تصادفات به منجر شدید،

 

 

 



 

1 

 

شرایط اضطراری: 8فصل   

 2 ..................................................................... فتدیب کار از خودرو اگر

 2 ....................................... یاضطرار طیشرا در موتور کردن روشن

 5 .................................................................................. موتور کردن داغ

 7 ............................................................................................. جک ابزار،

 8 .................................................... م؟یکن عوض را چرخ کی چگونه

 16 ..................................................................................... کردن بکسل

 19 ........................................................ سخت شرایط تحت رانندگي
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 اگر خودرو از کار بیفتد
حال حرکت در جاده خودروی شما خراب شد، آن را به اگر در 

سمت راست جاده هدایت کنید. فالشرهای هشدار دهنده خطر را 

روشن نمایید. مثلث خطر را در جای مناسب قرار دهید و از دیگر 

 عالئم هشدار دهنده مانند المپ های چشمک زن استفاده کنید.

 یید.مراجعه نما 60-5در صفحه « دکمه فالشر»به بخش 

 اگر موتور از کار افتاد

در صورت از کار افتادن موتور عملکرد و کنترل وسیله نقلیه شما 

نیز با اشکال مواجه مي شود. قبل از انتقال خودرو به یک محل 

 خطر، نکات زیر را مد نظر قرار دهید:امن و بي

  بوستر ترمز از کار مي افتد و پدال سفت مي شود. پدال ترمز

 حالت معمول بفشارید. را محکم تر از

  از آنجا که سیستم خودکار فرمان از کار مي افتد، چرخاندن

 آن نسبت به قبل دشوارتر مي شود.

 در شرایط اضطراری روشن کردن موتور
اگر به علت ضعیف شدن یا خالي شدن باتری، قادر به استارت 

زدن نیستید، مي توانید از باتری وسیله نقلیه دیگری کمک 

ا استفاده از کابل آن را به باتری خودروی خود متصل بگیرید و ب

 کرده و استارت بزنید.

 

 
 اخطار

  اگر مي خواهید موتور را با استفاده از  باتری وسیله نقلیه دیگری

روشن کنید، به هنگام اتصال دو باتری توسط کابل، طبق 

 دستورالعمل زیر عمل نمایید.

   عدم رعایت نکات ایمني در این زمینه ممکن است باعث ایجاد

آتش سوزی، انفجار یا وارد شدن خسارت به خودروی شما شود. لذا 

 شعله، جرقه و سیگار را از باتری دور کنید.

 

 

  سعي نکنید خودرو را با هل دادن یا کشیدن روشن

 کنید. ممکن است آسیب ببیند.

  ولت داشته باشد. در  12خودروی دیگر نیز باید باتری

غیر این صورت اتصال کوتاه ممکن است به هر دو 

 آسیب بزند. 

  از باتری مناسب باتری استفاده کنید که بیش از حد

 داغ نشود. 

 .کابل نباید آسیب دیده باشد 

  همیشه در کار نزدیک باتری از عینک محافظ استفاده

 کنید.

 ترس کودکان دور نگه دارید.باتری را از دس 

. خودروها را به هم نزدیک کنید تا کابل از یک باتری به باتری 1

دیگر برسد، اما مراقب باشید که بدنه خودروها به هم اتصال 

 نداشته باشد.

 . چراغها، بخاری و دیگر بارهای الکتریکي را خاموش کنید.2



 

3 

 

 

خودروهای . دسته دنده را در ترمز دستي را محکم بکشید .3

خودروهای )پارک( یا در  "P"روی وضعیت  A/T, CVTمجهز 

 )خالص( قرار دهید. "N"روی وضعیت  M/T مجهز

 اخطار

ها یا لباستان مطمئن شوید که کابل .هر دو خودرو را خاموش کنید

در مسیر پروانه یا تسمه نباشد، زیرا ممکن است با روشن شدن موتور و 

 آسیب ببینید.به چرخش درآمدن پروانه 

 

مطمئن شوید سطح الکترولیت در حد مطلوب است. رجوع . 4

 .10-10کنید به بخش باتری در صفحه 

 اخطار

 تر از سطح مطلوب بوده و قابل اگر الکترولیت باتری پایین

دیدن نیست، یا اگر یخ زده است، از باتری خودروی دیگر 

برای استارت زدن استفاده نکنید. اگر دمای هوا زیر نقطه 

انجماد الکترولیت باشد یا الکترولیت باتری کم باشد، این کار 

 ممکن است باعث ترک خوردن یا انفجار باتری شود. 

 سولفوریک رقیق خورنده است. اگر  الکترولیت باتری اسید

با دست، لباس یا رنگ خودرو تماس یابد باید کامال با آب 

شسته شود. همچنین اگر در چشم ریخت آن را بالفاصله با 

 آب خوب بشویید و به مرکز پزشکي مراجعه کنید.
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و سر  A(کابل را به قطب مثبت باتری خالي شده  1سر) . 5

(آن را به قطب مثبت باتری شارژ کننده وصل کنید. سر 2)

(آن  4(کابل دیگر را به قطب منفي باتری شارژ کننده و سر )3)

را به نقطه بدنه شده خودرو دارای باتری خالي شده در ناحیه ای 

 دور از باتری وصل کنید.

 

 خودروهای بنزینی 

 سي سي 2400و  2000های مدل

 

 سي سي 3000 خودروی بنزیني

 
 خودروهای دیزلی

 

  

 اخطار

 مناسب محل در را 4 اتصال که دیکن حاصل نانیاطم •

 شده داده شینما شکل در که گونه همان) دای¬کرده برقرار

 برقرار يمنف های¬قطب قیطر از ماًیمستق را اتصال اگر.( است

 متصاعد یباتر از که ياشتعال قابل یگازها است ممکن د،یساز

 .شوند انفجار و سوزی¬آتش باعث شوند،¬يم

 و مثبت یها قطب کابل قیطر از که دیباش مراقب •

 يحت و دیشد جرقه جادیا باعث رایز دینکن متصل هم به را يمنف

 .شود يم یباتر انفجار

 

 احتیاط

 یها قسمت گرید ای کولر پروانه به کابل که دیباش مراقب•

 استفاده یباتر با متناسب یها کابل از.•نکند ریگ خودرو متحرک

 از استفاده از قبل•.شود یریجلوگ ها کابل شدن داغ از تا دیکن

 .نباشند خراب و فرسوده که دیکن يبررس کابلها

 

خوردرویي را که قصد دارید از باتری آن به عنوان باتری . 6

روشن کرده و بگذارید چند دقیقه کار کند،  کمکي استفاده کنید

 سپس خودرویي را که باتری آن خالي  شده روشن کنید. 

 احتیاط

 .موتور خودرویي که باتری کمکي دارد را روشن نگه دارید 
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. بعد از روشن شدن موتور، کابل ها را به ترتیب معکوس باز 7

 کرده و بگذارید موتور چند دقیقه کار کند.

 توجه

  اگر وقتي هنوز باتری کامالً شارژ نشده است، شروع به حرکت

کنید عملکرد موتور افت مي کند و چراغ هشدار دهنده 

سیستم "بخش سیستم ترمز ضد قفل روشن مي شود. به 

 مراجعه نمایید. 58-6صفحه در "  ABSترمز ضد قفل

 

 

 داغ کردن موتور
مي شود، و  وقتي موتور داغ کند، صفحه نمایشگر اطالعات مختل

چنین شود. همکننده موتور ظاهر ميعالمت هشدار مایع خنک

 کند.شروع به چشمک زدن مي ""شکل 

 در این صورت، اقدامات زیر را انجام دهید: 

 . خودرو را در محل امني متوقف کنید.1

 آید.ی موتور بخار بیرون مي. ببینید آیا از محفظه2

  ]ی موتورصورت عدم مشاهده خروج بخار از محفظه در[

در حالي که موتور روشن است درب محفظه موتور خودرو را 

 باز کنید تا هوا در اطراف آن جریان پیدا کند.

 

ی موتور را خاموش کنید و زماني که خروج بخار از محفظه 

به اتمام رسید، درب محفظه موتور را باز کنید تا هوا   موتور

در اطراف آن جریان پیدا کند. سپس موتور را مجدد روشن 

 کنید.

 اخطار

 •را موتور محفظه در د،یآ يم رونیب بخار موتور از يوقت 

 يحت. شود يسوختگ باعث است ممکن رایز دینکن باز

 چون دیباش مراقب اریبس د،یآ ينم رونیب هم بخار اگر

 يسوختگ باعث و بپاشد رونیب داغ آب است ممکن

 در اطیاحت با هستند، داغ اریبس هم موتور یاجزا شود،

  .دیکن باز را موتور محفظه

 •يحت است ممکن رایز دیباش داغ آب بخار مراقب 

 .بترکاند را موتور مخزن درپوش

 •دینکن باز را اتوریراد درپوش است داغ موتور يوقت. 
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( اطمینان حاصل Aکننده )کار کردن پروانه های خنکاز  .3

چراغ اخطار  اگر فن کار مي کند پس از خاموش شدن کنید.

کار نمي فن اگر  دمای باالی خنک کننده موتور را خاموش کنید.

ا خاموش کرده و خودرو را به عاملیت مجار کنند، فوراً موتور ر

 آرین موتور ببرید.

 
 : جلوی خودرو*

 اخطار

 ها گیر نکنند.مراقب باشید دست یا لباستان به پروانه 

( Bدر مخزن مایع خنک کننده )مایع خنک کننده را  سطح. 4

 چک کنید.

 

کننده پر کنید. به بخش مخزن را تا اندازه الزم با خنک .5

 مراجعه نمایید.« نگهداری»

 اخطار

 ( پیش از باز کردن درپوش رادیاتورC مطمئن شوید موتور ) سرد

 شده است. چون آب داغ یا بخار ممکن است از آن بیرئن بپاشد.

 

 احتیاط

 کننده اضافه نکنید، این کار به وقتي موتور داغ است، به یکباره خنک

موتور آسیب مي رساند. صبر کنید تا موتور کمي خنک شود، سپس 

 کننده را اضافه نمایید..به تدریج خنک

. شلنگ های رادیاتور را از نظر نشط خنک کننده و تسمه تایم 6

را از نظر آسیب دیدگي چک کنید. اگر مشکلي دیده شد به 

 عاملیت مجاز آرین موتور مراجعه کنید.
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 ابزار، جک 
 محل نگهداری

 داده شده است.سمت راست صندوق عقب قرار جک در  ابزار و

مواقع ضروری با مشکل مواجه جای آنها را به خاطر بسپارید تا در 

 نشوید.

  
 ابزار -1

 جک -2

 ابزار

 
 میله جک -1

 )برای باز کردن مهره ها( آچار چرخ -2

 

 جک

برای برداشتن جک ابتدا درپوش جایگاه جک را  .1

 بردارید.

خارج  Aجک را کمي جمع کنید و از جایگاه نصب  .2

 نمایید.

 

 

 نصب کردن دوباره

 جک را جمع کرده و سر جای خود برگردانید.  .1

جک را باز کنید تا در جای خود محکم شود و درپوش  .2

 جایگاه را نصب کنید.
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 چگونه یک چرخ را عوض کنیم؟
قبل از تعویض چرخ، خودروی خود را به یک محل امن و مسطح 

 هدایت کنید.

خودرو را در یک زمین صاف و محکم که عاری از سنگ و  .1

 کلوخ باشد، پارک کنید.

 ترمز دستي را محکم بکشید. .2

موتور را خاموش کرده و  M/T مجهز به در خودروهای .3

)دنده عقب( قرار دهید. در  "R"در وضعیت دنده را دسته 

 "P"در وضعیت دنده را دسته  CVT مجهز به خودروهای

 )پارک( قرار داده و موتور را خاموش نمایید.

روشن کنید و مثلث خطر و چراغهای چشمک . فالشرها را 4

زن را در جای مناسب و در فاصله مناسب قرار دهید. همه 

 سرنشینان خودرو را پیاده کنید.

 

 

 

برای اینکه وقتي خودرو با جک باال مي رود، به حرکت در  .5

( را مطابق شکل در جلو و پشت Aنیاید گوه یا بلوک هایي )

( Bعکس تایر پنچر شده ) چرخي که به صورت قطری در جهت

 قرار دارد، بگذارید.

 

 

 اخطار

 ها اطمینان حاصل کنید زیرا اگر ها یا بلوکاز درست قرار دادن گوه

ی جک، خودرو تکان بخورد، جک در حین باال رفتن خودرو به واسطه

 رود و منجر به وقوع حادثه خواهد شد.از جای خود در مي

 

 

 توجه

 در تصویر جزو متعلقات خودروی  های نشان داده شدهگوه

شود که آنها را تهیه کنید تا در شما نیستند اما توصیه مي

 صورت لزوم بتوانید مورد استفاده قرار دهید.

  اگر گوه یا بلوک در دسترس نبود، از سنگ یا هر شيء

 دیگری که بتواند مانع از حرکت چرخ شود استفاده کنید. 

ابزار، جک و »کنید. به بخش  میله جک و آچار چرخ را آماده .6

 مراجه نمایید. 6-8صفحه در « کیت تعمیر تایر

 

 *اطالعات چرخ یدکی

 چرخ یدکي زیر کفي محفظه بار است.

به طور متناوب فشار باد چرخ یدکي را چک کنید و از اینکه 

 آماده استفاده در شرایط اضطراری است اطمینان حاصل کنید.

باال این اطمینان را به وجود مي  نگهداری چرخ یدکي با فشار باد

آورد که بتوان از آن تحت هر شرایطي استفاده نمود. )رانندگي با 

 سرعت باال، وزن بار مختلف و غیره(

 احتیاط

 باد چرخ را چک کرد تا در  یا¬د به صورت دورهیوسته باپی

 حد مورد نظر باشد.

  اگر فشار باد چرخ کافي نباشد ممکن است باعث ایجاد

شود. اگر مجبورید با چنین چرخي رانندگي کنید، با  حادثه

د. سرعت کم رانندگي کنید و هر چه سریعتر چرخ را باد بزنی

مراجعه  12-10در صفحه  "فشار باد چرخ")به بخش 

 د.(نمایی
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 *چرخ یدکی موقت )چرخ یدکی با برچسب محدودیت سرعت(

 احتیاط

 باد چرخ را چک کرد تا در  یا¬د به صورت دورهیوسته باپی

 حد مورد نظر باشد.

  اگر فشار باد چرخ کافي نباشد ممکن است باعث ایجاد

حادثه شود. اگر مجبورید با چنین چرخي رانندگي کنید، با 

د. سرعت کم رانندگي کنید و هر چه سریعتر چرخ را باد بزنی

مراجعه  12-10در صفحه  "فشار باد چرخ")به بخش 

 د.(نمایی

 

 

 

 احتیاط 

  چرخ یدکی را باید به طور موقت استفاده کنید، بنابراین به

 محض تعمیر کردن تایر اصلی آن را عوض کنید.

  وقتی از چرخ یدکی استفاده می کنید، سرعتتان نباید بیش

 کیلومتر در ساعت باشد. 80از 

  چرخ یدکی از لحاظ قابلیت کنترل و ثبات مانند چرخ

چرخ یدکی استفاده می کنید از استاندارد نیست. وقتی از 

استارت های سریع، ترمزهای ناگهانی، و دور زدن های تند و 

 تیز بپرهیزید.

  چرخ یدکی صرفاً برای خودروی شما طراحی شده و نباید از

 آن برای خودروهای دیگر استفاده کنید.

   به هنگام خرید یک تایر یدکی از طریق مرکز خدمات

حاصل کنید که تایر مذکور میتسوبیشی موتورز اطمینان 

 مخصوص خودروی شما طراحی شده باشد.

 

 احتیاط 

  به همراه چرخ یدکی از زنجیر چرخ استفاده نکنید، زیرا سایز

چرخ کوچک تر از حد معمول بوده و زنجیر برای آن بزرگ 

است. این مسئله می تواند به تایر آسیب وارد کند یا باعث گم 

 شدن زنجیر چرخ شود.

یکی از چرخهای جلو پنچر شد، آن را با یکی از چرخ های اگر 

عقبی تعویض کنید و چرخ یدکی را جایگزین چرخ عقب کنید. 

 به این ترتیب می توانید از زنجیر چرخ استفاده نمایید.

 

 

 

 احتیاط 

 کنید، فاصله کف خودرو تا وقتی از چرخ یدکی استفاده می

یدکی کمتر از قطر چرخ زمین کمتر می شود زیرا قطر چرخ 

استاندارد است. بنابراین به هنگام عبور از روی دست اندازها 

 مراقب باشید به کف خودرو آسیب وارد نشود.

 .همزمان از بیش از یک چرخ یدکی استفاده نکنید 

 

 بیرون آوردن چرخ یدکی

را با  Aدرب محفظه بار را باز کرده و کاور پیچ نصب آویز تایر  .1

 میله جک باز کنید.

( را در جهت خالف عقربه های ساعت بچرخانید Aبست چرخ ) .2

 تا چرخ آزاد شود، سپس آن را بردارید.
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 . پیچ را طبق شکل توسط آچار چرخ شل کنید.2

 
 

 احتیاط

 .اگر پیچ را بیش از حد شل کنید ممکن است چرخ بیفتد 

 

خارج کنید و پایین بیاورید و  C. از قالب را بلند کرده  B. آویز تایر 3

 سپس چرخ را از آویز خارج کنید.

 
 

 احتیاط

  هنگام خارج کردن و جا زدن آویز چرخ مواظب باشید روی پایتان

 نیفتد.
 

 توجه

  چرخ یدکي را زیر خودرو نزدیک جک قرار دهید تا اگر جک

از جای خود خارج شد)در رفت(، از بروز حادثه جلوگیری 

 شود.

 
 

 تعویض چرخ

اگر چرخ دارای قالپاق است، ابتدا آن را بیرون آورید. )به بخش  .1

 مراجعه نمایید.( 14-8در صفحه « قالپاق چرخ»

سپس با آچار چرخ مهره ها را شل کنید. اما آنها را کامالً باز 

 نکنید.
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قرار  (Aجک را مانند شکل زیر نقاط مخصوص جک زدن ) .2

دهید. جک را نزدیک چرخي که مي خواهید عوض کنید در 

 نقطه مشخص شده قرار دهید.

 
 

 
 اخطار

  جک را فقط در نقاط مشخص شده قرار دهید، در غیر این

صورت ممکن است جک به بدنه خودروی شما خسارت 

وارد کند یا از جای خود خارج شود و به شما آسیب 

 برساند.

  برای جک زدن محلی که مسطح و محکم باشد را انتخاب

کنید. در غیر این صورت ممکن است جک سُر بخورد و 

آسیب ببینید. قبل از جک زدن مطمئن شوید که زیر آن 

 شن و ماسه و سنگ نباشد.

 

 

( خودرو در Bجک را با دست بچرخانید تا قسمت لبه بدنه) .3

 ( باالی جک قرار گیرد.Cشکاف)

 
 (Eرا داخل مهره انتهای جک بندازید و دسته) (Dمیله جک) .4

جک را مطابق شکل به میله وصل کنید. به آرامي مهره انتهای 

 جک را بچرخانید تا چرخ کم کم از زمین بلند شود.

 

 

 
 اخطار

  وقتی چرخ از زمین جدا شد دیگر به چرخاندن جک ادامه

آفرین باال رفتن چرخ می تواند خطرندهید زیرا بیش از حد 

 باشد.

 اید، زیر خودرو نروید.وقتی جک زده 

 اید خودرو را تکان ندهید و به مدت طوالنی وقتی جک زده

خودرو را در این وضعیت رها نکنید. هر دوی اینها می توانند 

 بسیار خطرناک باشند.

 .فقط از جک مخصوص خودروی خود استفاده کنید 

  منظور دیگری جز تعویض چرخ استفاده از جک به هیچ

 نکنید.

 

 
 اخطار

 .به هنگام جک زدن کسی نباید داخل خودرو باشد 

 اید، موتور را روشن نکنید.وقتی جک زده 

  چرخی را که باالست نچرخانید زیرا ممکن است باعث

 های دیگر شده و حادثه ایجاد نماید.چرخیدن چرخ

 با آچار چرخ باز کرده و چرخ را بیرون بیاورید.ها را مهره .5

 احتیاط 

  به هنگام تعویض چرخ، آن را با احتیاط جابجا کنید تا

 سطحش خراش برندارد.
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-( چرخ، پیچFهرگونه گِل یا آلودگي دیگری را از روی توپي ) .6

( پاک کنید و سپس چرخ Hهای نصب )( توپي، یا سوراخGهای )

 کنید.یدکي را بلند 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اخطار

 خواهید چرخ را جا بیندازید، مطمئن شوید که وقتی می

 رست سر جای خود قرار دادید. مجرای باد )ولو(چرخ را د

( دیده نشود، به این معنی I) ولوباید رو به بیرون باشند. اگر 

منفی  است که چرخ را اشتباه جا انداخته اید. این امر تأثیر

روی خودروی شما دارد و ممکن است باعث ایجاد حادثه 

 شود.

 

 
 ها را به صورت ساعتگرد با دست ببندید.ی اول مهرهدر مرحله .7

 : رینگ استیل1نوع 

مهره مخروطي تا حدی سفت کنید که بخش  با دست ها رامهره

ها اندکي با نشیمن سوراخ چرخ تماس پیدا کند و چرخ بازی 

 نکند.

 : رینگ آلومینیوم2نوع 

مهره ها  فلنجتا حدی سفت کنید که بخش  با دست ها رامهره

 اندکي با نشیمن سوراخ چرخ تماس پیدا کند و چرخ بازی نکند.
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 توجه

مهره فلنجي بطور موقت مي تواند روی چرخ زاپاس بسته شود. 

 سریعا چرخ اصلي را تعمیر کرده و با چرخ زاپاس جایگزین کنید

 
 

 احتیاط 

 ها را بیش از ها را روغنکاری نکنید. مهرههرگز پیچ و مهره

 اندازه سفت نکنید.

 

 توجه

چرخ آلومینیومي را عوض کنید باید از  4اگر مي خواهید هر 

 مهره مناسب مخروطي استفاده کنید.

 

 

جک را به آرامي در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت  .8

کم پایین آمده و چرخ با زمین تماس پیدا بچرخانید تا خودرو کم 

 کند.

 
ها را به ترتیبي که در شکل نشان داده شده است سفت مهره .9

 کنید تا هر مهره طبق گشتاور زیر محکم شود.

 N.m 108الي  88 :گشتاور سفت کردن

 

 

 احتیاط 

 ها از پای خود یا لوله استفاده نکنید برای سفت کردن مهره

 ها را بیش از حد سفت کنید.شود مهرهچون باعث می 

 

 مراجعه نمایید.( 14-8)به صفحه  قالپاق چرخ را جا بیندازید .10

جک را پایین بیاورید و آن را از زیر خودرو بیرون بکشید،  .11

سپس جک، چرخ پنچر شده و بقیه وسایل را سر جایشان 

 بگذارید. چرخ پنچر شده را هر چه زودتر تعمیر نمایید.

در اولین فرصت فشار باد تایر را چک کنید. فشارهای صحیح  .12

روی برچسبي که روی در راننده نصب شده، نوشته شده است. 

 شکل را ببینید.
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احتیاط

  ها کیلومتر، دوباره مهره1000بعد از تعویض چرخ و پیمون حدود

را سفت کنید و مطمئن شوید که شل نشده اند.

 کنید که فرمان لرزش پیدا احساس می اگر بعد از تعویض چرخ

ها را باالنس کنید.کرده است، پیشنهاد می کنیم که چرخ

 های با یک نوع چرخ را با نوع دیگر به کار نبرید و  از چرخ

سایزهای متفاوت استفاده نکنید، زیرا این کار باعث فرسودگی 

آنها و  عدم توازن وسیله نقلیه می شود.

 ه یا یدکی در محل خودگذاشتن چرخ پنچر شد

. چرخ را در حالیکه روی رینگ رو به باالست در وسط آویز 1

 چرخ بگذارید. 

احتیاط

اگر روی رینگ به پایین باشد ممکن است آسیب ببیند. در 

صورت آسیب دیدن چرخ ها به عاملیت مجاز آرین موتور مراجعه 

 کنید.

قرار دهید. Bرا بلند کرده و در قالب  Aآویز . 2

احتیاط

آویز و قالب را در هیچ نقطه ای غیر از مکان صحیح آن تماس 

ندهید. در غیر این صورت قالب به بدنه خودرو آسیب مي زند یا 

 .تصادف شودممکن است چرخ حین رانندگي بیفتد و باعث 

. درب محفظه بار را باز کردن و پیچ آویز را با آچار چرخ در 3

 جهت عقربه ها سفت کنید. 

احتیاط

  پس از نصب چراخ زاپاس از محکم شدن آویز مطمئن

شوید. در غیر این صورت ممکن است به مرور شل شده 

و چرخ بیفتد و باعث تصادف شود. 

  نگه هنگام باز یا نصب کردن آویز چرخ آن را محکم

دارید تا روی پایتان نیفتد.

. کاور پیچ آویز چرخ زاپاس را ببندید.4

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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 گذاشتن جک و دیگر ابزار در محل خود

که ابزار را برداشتید عمل کنید و جک، میله جک، مراحلي عکس 

مراجعه  6-8آچار چرخ و ... را سر جایشان بگذارید. به صفحه 

 کنید.

 هاقالپاق

 بیرون آوردن

های ای بپیچید و آن را درون بریدگيجک را با پارچهنوک میله 

تعبیه شده کنار قالپاق بیندازید. میله را اهرم کرده و قالپاق را 

های دیگر قالپاق نیز بیرون بیاورید. این کار را در مورد بریدگي

 انجام دهید و آن را بیرون بیاورید.

 

 احتیاط 

  ،ممکن است به انگشتان اگر این کار را با دست انجام دهید

 خود آسیب وارد سازید.

 توجه

 هستند، بنابراین با دقت آنها را بیرون  پالستیکيها قالپاق

 بیاورید تا نشکنند.

 

 جا انداختن

( نشکسته باشند و با Aهای قالپاق)مطمئن شوید که لبه .1

ها را نصب نکنید و ( جور باشند. اگر شک دارید، قالپاقBها)رینگ

 خدمات میتسوبیشي موتورز مشورت نمایید.با مرکز 

 
 ( قالپاق جای دهید.D( را در بریدگي)Cسوپاپ هوا ) .2

 
 توجه

  قالپاقروی( ها عالمتي به شکل حرفE وجود دارد که در )

 طرف عکس قرار گرفته و محل سوپاپ هوا را نشان مي دهد. 

قالپاق مطمئن شوید که عالمت مذکور و سوپاپ  قبل از نصب

 هوا در یک راستا قرار گیرند.

 ( را به داخل چرخ فشار دهید.F) قسمت پاییني .3

 ( را با زانوهایتان فشار دهید.G) هابه آرامي کناره .4

( ضربه وارد کنید H) به آرامي به دور قالپاق و قسمت باالی آن .5

 بیندازید. و با فشار دادن قالپاق را جا
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 بکسل کردن

 خواهید خودروی خود را بکسل کنیداگر می

خواهید خودروی خود را بکسل کنید، پیشنهاد مي کنیم اگر مي

های بکسل خودرو با مرکز خدمات میتسوبیشي موتورز یا شرکت

 تماس بگیرید.

 در موارد زیر به بکسل کردن خودرو مبادرت ورزید:

 آید، یا خودرو به حرکت در نميکند ولي موتور کار مي

 کند.صدایي غیرعادی ایجاد مي

 .نشت روغن یا دیگر مایعات 

اگر چرخ خودرو داخل چاله گیر کرده است، اقدام به بکسل نکنید 

های بکسل و با مرکز خدمات میتسوبیشي موتورز یا شرکت

 خودرو تماس بگیرید.

-رالعملفقط در صورتي که نتوانستید تماس بگیرید، طبق دستو

در این بخش ارائه مي شود، « بکسل اضطراری»هایي که در مورد 

اقدام به این کار کنید. قوانین بکسل کردن ممکن است در 

شود از قوانین کشورهای مختلف متفاوت باشد. توصیه مي

 ای که در آن رانندگي مي کنید، تبعیت نمایید.منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 
B 4( خودرویWD  2وWD  دارایCVT  را اینگونه بکسل

 نکنید.

C 4( خودرویWD .را این گونه بکسل نکنید 

 بکسل وسیلهْ نقلیه با خودروبر

 اخطار 

 نوع این وسیلهْ نقلیه را نباید با خودروبر جرثقیل( دارA )

مطابق تصویر، بکسل کرد. این امر موجب آسیب دیدگي سپر 

 شود. ی اتومبیل ميو قسمت جلو

  2خودروهایWD  مجهز بهCVT های ای که چرخرا به گونه

( مطابق تصویر بکسل Bمحرک بر روی زمین هستند )نوع 

نکنید. این امر موجب آسیب دیدگي سیستم محرکه خودرو 

 شود.مي

  4خودروهایWD  را همزمان با حرکت چرخهای جلو و عقب

بکسل نکنید. این امر موجب  ( مطابق تصویرCیا  B)نوع 

 شود. ب دیدگي سیستم محرکه خودرو ميآسی

  4برای بکسل کردن خودرویWD  از تجهیزاتE  وD 

 استفاده کنید.

  2در خودروهایWD در صورت وجود ایراد در سیستم ،

های ای بکسل کنید که چرخانتقال خودرو، خودرو را به گونه

 (.Eو  C ،Dمحرک بر روی خودرو قرار گیرد )نوع 

 

  



 

17 

 

 

 
 اخطار

 ] 2در خودروهایWD  مجهز بهASC [  

  ONدر حالت  کلیدخاموش و روشن موتوراگر سوئیچ، و

عقب روی زمین فقط چرخهای چرخهای جلو یا  فقطو باشند،

، وسیلهْ عمل کند ASC ممکن است(، Cیا  B)نوع  نباشند

 نقلیه دچار حادثه خواهد شد.

ای از زمین بلند شده، که چرخهای عقبي وسیلهْ نقلیهزماني

 ACCرا در وضعیت  کلیدخاموش و روشن موتورسوئیچ یا 

 قرار دهید.

که چرخهای جلویي وسیلهْ نقلیه ای جهت بکسل از زماني

را در   کلیدخاموش و روشن موتورزمین بلند شده، سوئیچ یا 

 وضعیت زیر قرار دهید 

به استثناء خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون [

 . ]چسوئی

 ACCیا  LOCKدر وضعیت  خاموش و روشن موتور کلید

 باشد.مي

 خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ

 قراردهید. ACCیا  OFFوضعیت سوییچ را در وضع 

 

،  B،باال نگه داشتن چرخهای عقب به هنگام بکسل )نوع 

 با گیربکس دستی( 2WDخوروهای 

قرار دهید. سوئیچ  N دسته دنده را در حالت خالص 

قرار دهید و  ACCرا در وضعیت  کلیدخاموش و روشن موتوریا

فرمان را با کمک یک طناب یا تسمه در وضعیت مستقیم قرار 

یا  "LOCK"دهید. هرگز به هنگام بکسل سوئیچ را در وضعیت 

 قرار ندهید. "OFF"را در وضعیت  خاموش و روشن موتور کلید

 -Cباال نگه داشتن چرخهای جلو به هنگام بکسل )نوع 

 (2WDفقط خودروی 

ترمز دستي را رها کنید. دسته دنده را در خودروهای مجهز به 

و در خودروهای مجهز به  N گیربکس دستي در حالت خالص

 قرار دهید. "N"در وضعیت  CVTگیربکس 

 بکسل اضطراری

ممکن  بکسلیت اضطراری دسترسي به خدمات اگر در وضع

توانید اتومبیل خود را موقتاً به کمک طنابي که به نیست، مي

 قالب بکسل  وصل است حمل کنید.

که وسیلهْ نقلیه شما در حال بکسل  وسیلهْ دیگری در صورتي

 است یا بالعکس، به نکات زیر به دقت توجه کنید.
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 کنداگر اتومبیل دیگری وسیلهْ نقلیهْ شما را حمل می

را مطابق تصویر  در محل مورد نظر قرار  ویي بکسلقالب جل .1

 دهید. طناب را به قالب جلویي وصل کنید.

 
 

 توجه

  استفاده از هر قسمت دیگر خودرو غیر از قالب نشان

 داده شدم مي تواند موجب آسیب شود. 

 تواند منجر به استفاده از کابل فلزی یا زنجیر مي

بهتر است از  شود.دیدگي بدنهْ وسیلهْ نقلیه آسیب

طناب غیر فلزی استفاده کنید. در صورت استفاده از 

کابل فلزی یا زنجیر، به هر قسمت از آن که به بدنه 

 کند پارچه ببندید.تماس پیدا مي

 توانید طناب را در حالت افقي نگه دارید. تا جائیکه مي

وضعیت زاویه دار طناب منجر به آسیب دیدگي بدنهْ 

 د.شووسیلهْ نقلیه مي

 

 موتور را روشن نگه دارید. .2

در صورت خاموش بودن موتور، اقدامات زیر را انجام دهید تا 

 فرمان را از حالت قفل خارج سازید.

 دستي گیربکس به مجهز خودروهای در را سوئیچ وضعیت

(M/T )وضعیت در "ACC "یا "ON "به مجهز خودروهای در یا 

 .دهید قرار" ON" وضعیت در( CVT) اتوماتیک گیربکس

 

 
 اخطار

 موتور خاموش است، سیستم بوستر ترمز و سیستم  وقتي

کنند. این به معنای اعمال فشار کمکي فرمان عمل نمي

بیشتر روی پدال ترمز و نیروی بیشتر برای چرخاندن غربیلک 

تر از شرایط عادی فرمان است. بنابراین، هدایت خودرو سخت

 گیرد.صورت مي

 

 

 احتیاط 

  وضعیت سوئیچ را در حالت"LOCK"  کلیدو یا وضعیت 

قرار ندهید. در  "OFF"را در وضعیت  خاموش و روشن موتور

 این صورت، فرمان قفل شده، کنترل آن را از دست خواهید داد.

 وضعیت ،(M/T) دستي گیربکسخودروهای مجهز به  در .3

 به مجهز خودروهای در و خالص حالت در را دنده دسته

 حالت در را دنده دسته وضعیت( CVT) اتوماتیک گیربکس

"N( "قرار دهید.خنث )ي 

)باید مطابق با  فالشر را روشن کنیدن، ینواق الزامدر صورت  .4

 قوانین و مقررات محلي عمل کنید(.

های دو از هماهنگي میان راننده بکسل کردن،به هنگام  .5

 حاصل فرمایید.وسیلهْ نقلیه و سرعت آهسته حرکت اطمینان 

 

 احتیاط 

 های ترمز شود باید متوجه چراغای که بکسل ميرانندهْ وسیله

خودروی بکسل  کننده بوده و مراقب باشد که طناب بکسل 

 جدا نشود.

  مراقب ترمز، سرعت و چرخشهای ناگهاني باشید؛ چنین اعمالي

رسانند. ممکن است ها یا طناب بکسل آسیب ميبه قالب

 در اطراف خودرو قرار دارند، آسیب ببینند. افرادی که

 ها، ممکن است به هنگام بکسل کردن یا بکسل شدن در شیب

ترمزها شدت گرم شده و باعث افت کارایي خودرو شوند. در این 

 شرایط، خودروی خود را با کمک خودروبر جابجا کنید.
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 احتیاط 

  چنانچه خودرویي که مجهز به گیربکسCVT ای است به گونه

بکسل شود که چهار چرخ آن بر روی زمین قرار گرفته است، 

دقت کنید مقادیر مسافت بکسل کردن و سرعت حرکت خودرو 

از مقادیر مجاز تجاوز نکند زیرا موجب آسیب رساندن به 

 شود.گیربکس مي

 

 کیلومتر در ساعت 40سرعت بکسل : 

 کیلومتر 40مسافت بکسل : 

اطمینان از سرعت بکسل  و مسافت آن باید مطابق ی کسب برا

  با قوانین و مقررات محلي عمل کنید.

 

-خودری دیگری را بکسل  میاتومبیل شما  در صورتی که

 کند

طناب  فقط از قالب عقبي نشان داده شده در شکل استفاده کنید.

بکسل را در قالب کامال محکم کنید. از دستورالعمل های 

 صفحات قبل تبعیت نمایید.

 

 توجه

  استفاده از هر قسمتي غیر از قالب نشان داده شده ممکن

 است باعث آسیب به بدنه شود.

  خود را بکسل نکنید.خودروی تر از سنگینخودروی 

 

 رانندگی تحت شرایط سخت 
 گرفتههای سیل در جاده

  از جاده های سیل گرفته حذر کنید. در صورت ورود آب به

. در عملکرد ترمز ضعیف خواهد شد ،های ترمزدرون دیسک

ببینید آیا  فشار دهید واین صورت، به آرامي پدال ترمز را 

کنند. درغیر این صورت، به آرامي ترمزها به خوبي عمل مي

تا فشار دهید پدال ترمز را چندین بار به هنگام رانندگي 

 خشک شوند.های ترمز لنت

  هایي که های باراني و یا در جادهدر جادهبه هنگام رانندگي

و سطح  تایرها، ممکن است بین باشدپر از گودال آب مي

ای از آب تشکیل شود. این الیه میزان اصطکاک جاده الیه

با جاده را کم کرده، منجر به از دست رفتن کنترل دقیق  تایر

 شود. و قابلیت ترمزماشین مي فرمان

 برای مقابله با این مسئله، به موارد زیر عمل کنید:

الف( به آهستگي رانندگي کنید. از امنیت کامل وسیلهْ نقلیه 

 خود اطمینان حاصل کنید.

 فرسوده نرانید. تایرهایب( با 

  ها اطمینان حاصل کنید.ج( از وضعیت تنظیم باد چرخ
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 یا پوشیده از برف در یک جادهْ یخ زده

 در جادههای برفي یا  رانندگيبه هنگام شود توصیه مي

پوشیده از یخ، از تایرهای مخصوص برف و یا زنجیر چرخ 

زنجیر » و «شکنیخهای چرخ» بخش. به استفاده نمائید

 مراجعه کنید.« چرخ

  ناگهاني، ترمز ناگهاني و  شتابگیریبا سرعت باال،  رانندگياز

 چرخشهای شدید جلوگیری کنید.

 های برفي و یا فشردن پدال ترمز در هنگام حرکت در جاده

شود. فرسوده شدن آج تایر یخي موجب سر خوردن تایر مي

باعث کاهش عملکرد تایر شده و امکان سر خوردن تایر بر 

یابد و در نتیجه ترمزگیری و روی سطح جاده افزایش مي

های دارای خودروتوقف کردن خودرو دشوار خواهد بود. در م

 فشار داده، نگه دارید.محکم ، پدال ترمز را ABSسیستم 

 خودروی خود را تا خودروی جلوئي حفظ کنید و از  فاصله

 .ترمزگیری ناگهاني خودداری کنید

 تجمع یخ روی سیستم ترمز منجر به قفل شدن چرخها مي-

از امنیت اطراف وسیلهْ نقلیه،  شود. پس از حصول اطمینان

 آن را به آرامي از حالت سکون خارج کنید. 

  

 احتیاط 

  که را به طور ناگهانی فشار ندهید. زمانی گازپدال

چرخها به سرعت از یخ جدا شوند، وسیلهْ نقلیه ممکن 

 است بطور ناگهانی حرکت نموده و باعث حادثه شود.

 
 ناهموارو  آسفالتههای در جاده

که  های آسفالته و ناهموار تا جایيبه هنگام رانندگي در جاده

 ممکن است آهسته برانید.

 احتیاط 

 تواند منجر می آسفالته و ناهموارهای رانندگی در جاده

 ها شود.به آسیب دیدگی تایر و/یا چرخ

 

 سطح با ها جاده در یرانندگ یبرا عمده طور به خودرو نیا 

 شده گرفته نظر در سفت

)در صورت تجهیز( رانندگي روی جاده ای که  4WDسیستم 

پوشش خاصي ندارد یا جاده مسطح یا با سطح سفت را میسر مي 

سازد. توجه داشته باشید که قابلیت رانندگي آفرود خودروی شما 

محدود است. خودروی شما آمادگي رانندگي در شرایط آفرود 

 را ندارد. سنگین، سطوح ناهموار و گذر از شیار 

فرض سازنده خودرو )میتسوبیشي موتورز( بر این است که اگر 

رانننده بخواهد در شرایط مذکور رانندگي کند ریسک و تبعات 

 احتمالي را با علم به نتایج آن خود به عهده مي گیرد.



 

1 

 

مراقبت از خودرو: 9فصل  

 2 ....................................... خودرو از مراقبت در رانهیشگیپ اقدامات

 2 ............................................................ خودرو یداخل اجزاي نظافت

 3 ........................................................... خودرو بیرونی اجزاي نظافت
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 اقدامات پیشگیرانه در مراقبت از خودرو

كارگیري خود، الزم است با به خودروبه منظور حفظ ارزش 

اتومبیل ظ و مراقبت منظم از آن بكوشید. اقدامات درست در حف

محیط زيست تعمیر و خود را با رعايت قوانین كنترل آلودگی 

از مواد شوينده غیر خورنده براي اتومبیل خود از  .نگهداري كنید

در صورت وجود ابهام با متخصصین امر در مورد  .استفاده كنید

 انتخاب اين مواد مشورت كنید.

 
 احتیاط

  پاك كننده ممكن است خطرناك باشند. همیشه محصوالت

 طبق دستورالعمل مربوطه عمل كنید.

  براي پیشگیري از صدمات، هرگز از مواد زير براي نظافت

 خود استفاده نكنید. خودرو

 بنزين -

 تینر -

 نفت سفید -

 نفت -

 تربانتین -

 نفتا -

 تینر الكي -

 تتراكلريد كربن -

 الك ناخن پاك كن -

 استون -

 

 خودرواخلي دنظافت اجزاي 

با آب، يا هر پاك كنندهْ  خودروپس از نظافت اجزاي درونی 

هوا  جريانها را خشك كرده در سايه و در معرض ديگري، آن

 قرار دهید.

 توجه

براي پاك كردن سطح داخلی شیشه درب محفظه بار همیشه از 

پارچه لطیف استفاده كرده و در راستاي خطوط سیستم ضد بخار 

 دهید تا آسیب نبیند.پاك كردن را انجام 

 
 

 
 احتیاط

 ها، بنزين، نفت سفید، الكل  و غیره(، از مواد آلي )محلول

 هاي قلیايي يا اسیدي استفاده نكنید.محلول

، لكه يا خودرواين مواد شیمیايي باعث از بین رفتن رنگ 

 شوند.ترك خوردگي سطح آن مي

در صورت استفاده از مواد صیقلي يا پاك كننده ها، 

اطمینان حاصل كنید اجزاي آنها داراي مواد ذكر شده 

 نیستند.

 ايپارچه، و اجزاي رزينپالستیك، 

پارچه لطیف آغشته به محلول  . به آهستگی و با استفاده از1

 آب و صابون اين اجزا را پاك كنید. 

فرو ببريد و به خوبی آن را  تمیز. پارچه را درون آب 2

از روي  بفشاريد. با استفاده از اين پارچه محلول شستشو را

 كامالً پاك كنید. اجزاي خودرو

 

 توجه

 يی كه محتوي سیلیكان هاكنندهها و حفاظتكنندهاز پاك

يا موم هستند حذر كنید. اين محصوالت به هنگام برخورد 

ي جلوي روي شیشهبا حاشیهْ وسايل باعث انعكاس نور 

كنند. اين مواد ماشین شده و ديد مبهمی ايجاد می

همچنین در صورت تماس با كلید لوازم الكتريكی، باعث از 

 شوند.ها میافتاده آنكار

  از الیاف مصنوعی يا پارچه خشك استفاده نكنید چون

 ممكن است باعث رنگ پريدگی و آسیب شود.

  خوشبو كننده را رول پنل داشبورد يا نزديكی چراغ ها و

 ابزار و تجهیزات خودرو قرار ندهید. 

  رنگ مواد تشكیل دهنده خوشبو كننده ها می تواند باعت

 آسیب يا ترك شوند. پريدگی و

  

 

  



 

3 

 

 لوازم داخلي

لوازم داخلی با دقت  ازخود،  خودرو. براي حفظ ارزش 1

 همواره آنها را پاكیزه نگه داريد. استفاده كرده و

ها استفاده كنید. رس براي نظافت صندلیاز جاروبرقی و ب

دار شدن با مواد چرم وينیل و تركیبی را در صورت لكه

توان يا ي فابريك را میهاپارچه شويندهْ مناسب تمیز كنید.

از طريق شويندهْ لوازم داخلی و يا با استفاده از محلول 

 ب ولرم تمیز كرد.در آ صابون

توان با استفاده از جاروبرقی نظافت كرد و . مفروشات را می2

ي فرش از بین هاكنندهاي را با استفاده از پاكهرگونه لكه

داراي رنگ ثابت و  برد. با مالش ماليم يك تكه پارچهْ تمیز

 توان روغن و گريس را از بین برد.لكه بر، می

 روچرم اصلي به كار رفته در خود

كه  فاده از گاز يا يك تكه پارچه نرمبه آهستگی و با است. 1

 است به نظافت بپردازيد.ب و صابون آغشته به محلوآل

فرو ببريد و به خوبی آن را  تمیزپارچه را درون آب . 2

از  بفشاريد. با استفاده از اين پارچه محلول شستشو را كامالً

 پاك كنید. روي اجزاي خودرو

سطح چرم واقعی، از مادهْ محافظ چرم براي نظافت . 3

 استفاده كنید.

 

 

 توجه

 با آب آغشته  كه چرم اصلی به كار رفته در خودرودر صورتی

شود يا خیس باشد، به سرعت آن را با استفاده از يك تكه 

پارچه نرم خشك كنید. باقی ماندن رطوبت باعث كپك زدن 

 شود.می

   در اثر مالش شديد  چرم اصلی به كار رفته در خودروسطح

 بیند.برس نايلونی يا فیبر آسیب می

  مواد آلی مانند بنزين، نفت سفید، الكل و محلولهاي قلیايی يا

چرم اصلی به كار رفته اسیدي باعث از بین رفتن رنگ سطح 

شوند. فراموش نكنید كه از شوينده هاي خنثی می در خودرو

 استفاده كنید.

 عت پاك كنید تا مانع از تشكیل و مواد روغنی را به سرها لكه

 لكهْ روي چرم شويد.

  در اثر برخورد  چرم اصلی به كار رفته در خودروسطح

آفتاب به مدت طوالنی، سفت شده و كم  يمستقیم اشعه

 االمكانحتیخود،  خودرويشود. به هنگام پارك حجم می

 آن را در سايه قرار دهید.

 اجزاييابد، افزايش می در تابستان وقتی دماي درون اتومبیل 

به  و مانند فاسد شدهوينیلی كه روي سطح چرم باقی می

 چسبند.ها میصندلی

 

 

 

 نظافت اجزاي بیروني خودرو

شما باقی بمانند، باعث  خودروزير روي ي عنوان شدهاگر مواد 

اين شوند. بنابرفرسودگی، از بین رفتن رنگ و ايجاد لكه می

 .از اين مواد پاك كنیدخود را هر چه سريعتر  خودرو

  ضديخ جاده موادآب دريا و 

  كارخانجات،  محصولدود و گرد و خاك، پودر آهن

 موادشیمیايی )اسیدها، قلیاها، قطران زغال سنگ و غیره(

 ها، الشهْ حشرات، شیرهْ درختان و غیره.مدفوع پرنده 

 شستشو

تأثیرمواد شیمیايی موجود در گرد و خاك ناشی از سطح جاده ها 

تان  خودروبه مدت طوالنی می تواند به پوشش رنگ و بدنهْ 

 آسیب برساند.

بهترين راه محافظت از اين  پولیششستشو و استفاده مداوم از 

آسیب است. اين امر براي حفاظت در مقابل عوامل محیطی مانند 

 است. یدباران، برف و غیره مف

خود را در مقابل نورمستقیم خورشید شستشو ندهید. آنرا  خودرو

در سايه پارك كنید و با اسپري آب گرد و غبار آن را بزدايید. 

را  خودروسپس با استفاده از آب كافی، برس شستشو يا اسفنج 

 بشويید.

در صورت لزوم از صابون شستشو استفاده كنید. پس از 

نرم خشك كنید. پس  يرا با پارچه دشستشوي كامل اتومبیل خو

ها، سرپوشها و دربي خودرو، اتصاالت و حاشیهاز شستشوي 

 .رود را نظافت كنیدساير بخشهايی كه احتمال وجود خاك می
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 احتیاط

 ها، مراقب هنگام شستشوي قسمت زيرين خودرو يا چرخ

 هايتان آسیب نزنید.باشید به دست

  سنسور باران است پیش از اگر خودروي شما مجهز به

هاي خودكار را كنشستن خودرو عملكرد برف پاك

خاموش كنید. در غیر اين صورت با اسپري كردن آب 

 ها به كار افتاده و ممكن است آسیب ببینند.كنبرف پاك

  از شستشوي بیش از حد اتومبیل در كارواش حذر كنید

 هاي شستشو باعث خراشیدگی بدنه و از دستزيرا برس

ها را به خصوص شوند. اين خراشیدگیرفتن جالي آن می

 تر مشاهده كرد.ي تیرهي وسايل نقلیهتوان روي بدنهمی

  هرگز روي اجزاي الكتريكی موتور حتی به صوري اسپري

آب  نريزيد. اين كار می تواند تأثیر زيانباري روي قابلیت 

استارت موتور داشته باشد. همچنین به هنگام شستشوي 

 زير بدنه مراقب باشید آب وارد بخش موتور نشود. 

 كنند فشار تجهیزات شستشويی كه از آب داغ استفاده می

كنند. آنها تنظیمات سیاري را بر خودرو وارد میو گرماي ب

ريزند و به اجزاي رزين اتومبیل آسیب گرما را به هم می

رسانند و ممكن است باعث آب گرفتگی اجزاي داخلی می

 شوند. بنابراين:

متر يا بیشتر را بین بدنه و نازل سانتی 70فاصله  -

 شستشو حفظ كنید.

زل را به به هنگام شستشوي شیشه پنجره ها نا -

متر از سطح شیشه سانتی 70طورعمودي و با فاصلهْ 

 نگه داريد.

 

 
 احتیاط

  پس از شستشوي خودرو، به آرامی برانید و در اين حال

چندين بار با ماليمت پدال ترمز را فشار دهید تا ترمزها 

خشك شوند. وجود رطوبت باعث كاهش عملكرد صحیح 

دارد ترمزها يخ شود. همچنین امكان سیستم ترمز می

بزنند يا بواسطهْ زنگ زدگی غیرفعال شده و مانع از 

 حركت اتومبیل شوند.

  به هنگام استفاده از كارواش اتوماتیك، با مراجعه به

ي راهنما يا مشورت با متصدي كارواش به موارد كتابچه

زير دقت كنید. اگر اقدامات زير صورت نگیرد، باعث 

 شود. آسیب ديدگی خودرو می

 آينه هاي بغل را جمع كنید. -

 آنتن را جدا كنید. -

كن را با نوار در محل خود محكم نگه پاكبازوهاي برف -

 داريد.

-ي عقب و ريل سقفی میاگر اتومبیلتان مجهز به باله -

باشد، قبل از هر كاري با متصدي كارواش مشورت 

 كنید.

اگر خودرو مجهز به سنسور باران است، براي غیرفعال  -

قرار  OFFبرف پاك كن آنرا روي وضعیت كردن اهرم 

 دهید.

 

 ر هواي سردد

نمك و ساير مواد شیمیايی كه در برخی مناطق در زمستان روي 

توانند تأثیرات مخربی روي بدنه بر می ،ريزندسطح جاده ها می

-جا بگذارند. دراين مواقع اتومبیل خود را با رعايت دستورالعمل

خودرو، براي . پس از شستشوي دهیدهاي ايمنی شستشو 

زدگی تمامی قطرات آب را از اجزاي الستیكی جلوگیري از يخ

 اطراف درب اتومبیل پاك كنید.

 توجه

 هاي روي درب اتومبیل، براي پیشگیري از يخ زدگی الستیك

درب محفظه موتور و غیره، از اسپري سیلیكون استفاده 

 كنید.
 واكس زدن

مانع از چسبیدن غبار يا مواد شیمیايی جاده به  واكساستفاده از 

شود. پس از شستشوي اتومبیل يا حداقل يك  بدنهْ اتومبیل می

 بار در هر سه ماه اين عمل را انجام دهید.

را در مقابل تابش مستقیم آفتاب انجام ندهید. پس از  واكس زدن

 خنك شدن سطح بدنه به اين عمل بپردازيد.

 
 احتیاط

 اند را استفاده نكنید. كه داراي تركیبات سايشیهايی واكس

زدايند اما جالي اين مواد بطور مؤثري زنگ و لكه را می

 برند.رنگ را نیز از بین می

  ها از سطح رنگی براي زدودن قیر جاده يا ساير آلوده كننده

 اتومبیل از بنزين يا تینر استفاده نكنید.

  اند سیاه رنگواكس را روي اجزايی كه داراي پوشش

استفاده نكنید. اين امر موجب به هم ريختگی رنگ، ايجاد 

شود. در صورت برخورد واكس با چنین لكه و نقطه می

مناطقی، از پارچهْ نرم و آب ولرم براي پاك كردن آن 

 استفاده كنید.
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 احتیاط
در خودرو مجهز به سانروف اگر اطراف آن را واكس می زنید مراقب 

الستیك مشكی رنگ دور سانروف را واكس نزنید. در غیر اين باشید 

 صورت آب بندي آن مختل می شود.

 

 پولیش كاري

بپردازيد كه رنگ اتومبیل لكه  پولیش كاريتنها زمانی به 

برداشته يا جالي خود را از دست داده است. اين كار را با پوشش 

يا آسیب باعث ايجاد لكه ا پالستیكی انجام ندهید چون حصیري ي

 شود.به بدنه می
 

 ديدگي رنگآسیب

هر گونه ترك يا خراشیدگی در رنگ ماشین را بايد به سرعت با 

رنگ مخصوص میتسوبیشی و براي جلوگیري از فرسودگی رنگ 

 پوشش داد.

جاده قرار دارند براي  در تماس باتايرها و اجزايی از بدنه را كه 

ها كنترل ريزهاطمینان از عدم آسیب ديدگی بواسطهْ سنگ 

كد در صفحه مربوط به اطالعات كنید. كد رنگ اتومبیل شما 

 رنگ در قسمت موتور ذكر شده است.

 نظافت اجزاي پالستیكي

 از اسفنج يا چرم استفاده كنید.

و چراغها بچسبد،  ماشین به سطح تیره يا سیاه سپر، واكساگر 

و ، آن را به كمك آب ولرم اين صورتشود. در  سطح سفید می

 پارچهْ نرم يا چرم پاك كنید.

 
 احتیاط

  از برس خشك يا وسايل سخت ديگر براي سطوح

 پالستیكي استفاده نكنید.

  از واكس محتوي تركیبات )پودر جال( كه به سطوح

 پالستیكی صدمه می زنند استفاده نكنید.

  ،مانع از تماس سطوح پالستیكی با بنزين، روغن سبك

گريس، تینر و اسید  روغن ترمز، روغنهاي موتور،

سولفوريك )الكترولیت باتري( شويد زيرا ممكن است 

 باعث ايجاد ترك، لكه يا از بین رفتن رنگ شود.

در صورت برخورد اين مواد با اجزاي پالستیكی آنها را با 

پارچه يا چرم نرم و حالل خنثی پاك كرده و بالفاصله 

 اين اجزا را با آب بشويید.

 

 اجزاي كرومي

 ها راآن يا فرسودگی اجزاي كرومی، جلوگیري از لك شدنبراي 

با آب سرد شستشو دهید، كامالً خشك كنید واز پوشش 

محافظتی خاصی استفاده كنید. اين كار را بیشتر در فصل 

 زمستان انجام دهید.

 

 *هاي آلومینیوميچرخ

 آن گرد و خاكب بپاشید و با استفاده از اسفنج . روي اتومبیل آ1

 را بزدايید.

شود، از شوينده . براي زدودن گرد و خاكی كه با آب پاك نمی2

 هاي خنثی استفاده كنید. 

 . با يك پارچهْ نرم يا چرم اتومبیل را كامالً خشك كنید.3

 

 
 احتیاط

 ها استفاده نكنید. از وسايل زبر و خشن براي نظافت چرخ

 شود.ها مياين امر باعث خراشیدگي چرخ

  هايي كه محتوي مواد ساينده، اسید يا قلیا كنندهپاكاز

هستند استفاده نكنید. اين مسئله باعث سايیدگي سطح 

 شود.رنگ شدن آن ميلكه شدن يا بي چرخ، 

  يا هر وسیلهْ ديگر، از آب ها بخارشويبه هنگام استفاده از

 جوش بطور مستقیم استفاده نكنید.

 جر به فرسودگي تماس با آب دريا و ضديخ جاده من

 شود. چنین موادي را به سرعت با آب بشويید.اتومبیل مي

 
 شیشهْ پنجره

 .كنیدشیشهْ پنجره را در حالت عادي با اسفنج و آب نظافت 

براي زدودن روغن، گريس، حشرات و  توان از شیشه شويمی

تمیز  يس از شستشوي شیشه آن را با پارچهغیره استفاده كرد. پ

خشك كنید. هرگز از پارچه هايی كه براي نظافت سطوح رنگی 

موجود  واكسكنید، براي اين كار استفاده نكنید. استفاده می

تواند به شیشه رسیده، موجب از بین رفتن روي سطوح رنگی می

 شفافیت و قابلیت رؤيت آن شود.
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 توجه

  همیشه از يك ي عقبسطح داخلی شیشه نظافتبراي ،

 كن شیشهگرم راستايو شیشه را در  كردهپارچهْ نرم استفاده 

 .شودصدمات جلوگیري از پاك كنید تا 

 كنپاكهاي برفتیغه

براي زدودن روغن، گريس، حشرات و  ازپارچهْ نرم و شیشه شوي

ها استفاده كنید. وقتی تیغه ها بدرستی كار غیره از اين تیغه

مراجعه  16-10ها را تعويض كنید )به صفحه  كنند آننمی

 كنید(.

 تمیز كردن سانروف*

از پارچه نرم براي تمیز كردن داخل سانروف استفاده كنید. 

برجستگی و آلودگی هاي سفت بايد با پارچه آغشته به حالل 

خنثی زدوده شود. سپس حالل را با اسفنج آغشته به آب پاك 

 كنید.

 توجه

روي سطح داخلی سانروف ممكن است با عملیات انجام شده 

كشیدن پارچه خشك يا در تماس با بنزين و تینر و نظاير آنها 

 آسیب ببیند.

 

 ي موتورمحفظه

موتور اتومبیل را در ابتدا و انتهاي زمستان نظافت كنید. توجه 

ها و اجزاي فرعی كه ممكن است خاصی به درزها، برجستگی

و خاك ناشی از مواد شیمیايی جاده يا ساير مواد  حاوي گرد

 باشند، داشته باشید. فرساينده

كنند، اگر در جاده ها از نمك و ساير مواد شیمیايی استفاده می

 حداقل هر سه ماه يكبار موتور را نظافت كنید. 

از پاشیدن آب حتی به صورت اسپري روي اجزاي الكتريكی 

 یب خواهد شد.زيرا سبب بروز آس خودداري كنید

اجزاي نزديك به هم، اجزاي پالستیكی و غیره را با اسید 

ترك خوردگی، لكه دار شدن زيرا سبب سولفوريك تماس ندهید 

 .شودمیيا بی رنگ شدن آنها 

يا چرم و محلول شستشوي  در صورت تماس، از پارچهْ تمیز

خنثی براي پاك كردن آنها استفاده كنید. سپس با آب فراوان 

 سمتها را شستشو دهید.اين ق
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 خدمات اقدامات احتیاطی
شود که نگهداری از خودرو در فواصل منظم باعث میمراقبت و 

ها حفظ شود. موارد مربوط به ارزش و وضعیت ظاهر آن تا مدت

توانند نگهداری از خودرو که در این راهنما ذکر شده اند، می

کنیم توسط مالک خودرو به کار گرفته شوند. توصیه می

ملیت مجاز ای ارائه شده توسط عاهای دورهها و بازرسینگهداری

میتسوبیشی موتورز یا منابع مجاز دیگر را انجام دهید. در صورت 

کنیم بروز خرابی یا عدم عملکرد صحیح پیشنهادهایی را ارائه می

که بتوانید نسبت به تعمیر خودروی خود اقدام نمایید. این فصل 

شامل اطالعاتی در مورد روشهای بازرسی و نگهداری است که 

های داده آیید. از دستورالعملجامش بر میخودتان از عهده ان

 های مختلف پیروی کنید.شده در قسمت

 
Aفن خنک کننده : 

Bبرچسب اخطار ) 

 *جلوی خودرو

 

 
 اخطار

 کنید، مطمئن شوید که موتور وقتی موتور خودرو را چک می

 خاموش بوده و خنک شده است.

  اگر الزم است به هنگام روشن بودن موتور آن را بازرسی

.. در پروانه، .کنید، مراقب باشید لباستان، موهایتان و 

 ها یا دیگر قطعات متحرک گیر نکند.تسمه

  پروانه ممکن است به هنگام خاموش بودن موتور نیز به طور

خواهید موتور خودکار به کار بیفتد، بنابراین وقتی می

قرار  "LOCK"بازرسی کنید، سوئیچ را در وضعیت خودرو را 

کننده خاموش شود و بتوانید با ایمنی دهید تا سیستم خنک

 کارکنید.

 

 
 اخطار

  از کشیدن سیگار، ایجاد جرقه وشعله در اطراف باتری و

سوخت جداً خودداری کنید، زیرا این بخارات قابلیت اشتعال 

 دارند.

 اطراف باتری بسیار محتاط باشید، زیرا باتری  هنگام کار در

 باشد.حاوی اسید سولفوریک است که سمی و خورنده می

 زیر خود نروید بلکه از  جهت تعمیرات، تنها با اتکا به جک

 .دخرک نیز برای اطمینان بیشتر استفاده کنی

 ها و مواد موجود در خودرو عدم استفاده صحیح از قسمت

کنیم صدمه ببینید. پیشنهاد میممکن است باعث شود 

 برای کسب اطالعات ضروری با متخصصین مشورت کنید.
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در جای خود چک کنید که اجزای محفظه موتور طبق شکل زیر 

 باشند:

 سی سی 2400و  2000خودروهای بنزینی 

 
 سی سی 3000خودروهای بنزینی 

 
 گیج سطح روغن موتور  .1

 درپوش مجرای روغن موتور .2

 روغن ترمز/ مخزن روغن کالچ*مخزن  .3

 مخزن شوینده شیشه .4

 مخزن خنک کننده موتور .5

 باتری .6
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 زوریهای کاتالیمبدل
از  همراه با مبدل کاتالیک گازهای خروجی مهار کنندهتجهیزات 

خودرو نقش مؤثری در کاهش آلودگی گازهای مهلک دارند. این 

 اند.ها در سیستم اگزوز خودرو نصب شدهمبدل

ای برخوردار است تا از موتور از اهمیت ویژه تنظیم صحیح

عملکرد صحیح کاتالیزور اطمینان حاصل شده و از وارد شدن 

 خسارت به آن جلوگیری شود.

 
 اخطار

  خودرو را در محلی که علف یا برگ خشک وجود دارد قرار

ندهید زیرا ممکن است با گازهای داغ خروجی از اگزوز 

 کرده و آتش سوزی ایجاد شود.برخورد 

 را نباید رنگ زد. زوریهای کاتالیمبدل 

 توجه

  انتخاب »قسمت  2-2از سوخت توصیه شده در صفحه

 استفاده کنید.« سوخت

 

 

 

 

 درب محفظه موتور
 باز کردن

. اهرم باز کننده را به سمت خود بکشید تا محفظه موتور باز 1

 شود.

 

فشارید، درب محفظه موتور را که قفل ایمنی را می. در حالی2

 بلند کنید.

 
 توجه

 ها در کنپاکزمانی درب محفظه موتور را باز کنید که برف

وضعیت پارک باشند، در غیر این صورت ممکن است به رنگ 

 بدنه یا درب محفظه موتور آسیب برسانند.

. درب محفظه موتور را با استفاده از میله نگهدارنده، باز و ثابت 3

 دارید.نگه 

 
 

 احتیاط 

  توجه داشته باشید که باد شدید ممکن است میله نگهدارنده

 باعث در رفتن میله شود() را از جای خود خارج کند.

 اید، تا مطمئن شوید که میله را درست در جای خود قرار داده

از در رفتن و افتادن آن بر روی سر یا بدنتان ممانعت به عمل 

 آورید.
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 بستن

 میله را آزاد کرده، بخوابانید و در گیره مربوطه جا بزنید. .1

سانتیمتری حالت  20درب محفظه موتور را آهسته تا فاصله  .2

 بسته شدن آن پایین آورده و رها کنید.

به آرامی وسط درب محفظه موتور را باال بکشید تا از بسته  .3

 شدن آن اطمینان حاصل کنید.

 
 

 احتیاط 

  مراقب دست و انگشتان خود  درب محفظه موتوربه هنگام بستن

 باشید.

  اطمینان  درب محفظه موتورقبل از رانندگی از بسته شدن کامل

این صورت ممکن است در حال حرکت  حاصل کنید، زیرا در غیر

 باز شده و باعث بروز خطر شود. درب محفظه موتور

 

 

 توجه

  ،این بار آن را از ارتفاع اگر درب محفظه موتور بسته نشد

 باالتری رها کنید.

  برای بستن درب محفظه موتور، آن را با دست فشار ندهید

 شود.زیرا باعث آسیب دیدنش می

در خودروهای مجهز به سیستم هشدار ایمنی، اگر درب محفظه 

موتور باز باشد روی صفحه نمایشگر اطالعات عالمت هشدار 

 شود.مربوط به آن مانند شکل ظاهر می

 
 

 

 روغن موتور
 چک کردن و ریختن روغن

 خودروهای بنزینی

 

 سی سی 2400و  2000مدل 

 
 سی سی 3000مدل 
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روغن موتور نقش مهمی در عملکرد موتور و عمر آن دارد. از 

های توصیه شده با کیفیت و گرانروی )ویسکوزیته( مناسب روغن

معینی روغن در یک بازه زمانی هر موتور از مقدار  استفاده نمایید.

کند. بنابراین باید به طور منظم سطح روغن خاص استفاده می

 موتور را چک کنید، خصوصاً قبل از شروع یک مسافرت طوالنی.

 خودرو را روی یک سطح افقی پارک کنید. .1

 . موتور را خاموش کنید.2

 . چند دقیقه صبر کنید.3

 پارچه تمیز کنید. گیج روغن را بیرون آورده با یک .4

 دوباره آن را تا آخر وارد مخزن مربوطه کنید. .5

آن را بیرون بیاورید و سطح روغن را بخوانید. سطح روغن باید  .6

 همیشه در محدوده مشخص شده باشد.

اگر سطح روغن پایین است، درپوش مربوطه را که روی کاور  .7

موتور روغن  سرسیلندر قرار دارد برداشته و به اندازه کافی به

اضافه کنید. بیش از حد روغن نریزد تا باعث خراب شدن موتور 

نشود. از روغن مناسب استفاده کرده و انواع روغن را با هم 

 مخلوط نکنید.

 بعد از اضافه کردن روغن، درپوش را محکم ببندید. .8

را دوباره انجام دهید تا مطمئن شوید سطح  6تا  4مراحل  .9

 رسیده است. روغن به حد مناسب

 

 توجه

  سی سی برای چک سطح روغن موتور گیج  3000در مدل

را بیرون کشیده و سطح روغن را با چک کردن سطح باالیی 

 .گیج چک کنید

  در شرایط سخت روغن موتور بیشتر فرسوده می شود و باید

در فواصل زمانی کمتر نسبت به زمان های سرویس های 

 دوره ای عوض شود. 

  از اطالعات مربوط به دفع روغن استفاده شده برای آگاهی

 مراجعه کنید. 5-2به صفحه 

 

 )ویسکوزیته( پیشنهادی روغن موتور گرانروی

 خودروهای بنزینی
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  با ویسکوزیته  از روغن ی هوا محیطبه دما توجهباSAE 

 مناسب استفاده نمایید.

-را می 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40های روغن

یا و  API SM در صورت تطابق با مشخصات توان فقط 

 باالتر استفاده نمود.

 بندی زیر برای روغن موتور استفاده کنید:از طبقه 

 یا باالترو  SG: برای سرویس APIطبقه  -

 توجه -

-  

 ها در روغن موتور خودداری کنید زیرا از ریختن افزودنی

باعث کاهش کارایی روغن شده و از لحاظ مکانیکی اشکاالتی 

 آورد.به وجود میرا 

 

 

 کننده موتورخنک
 کنندهچک کردن سطح مایع خنک

در محفظه موتور قرار دارد.  A کنندهیک مخزن شفاف مایع خنک

و « LOW»سطح مایع در زمان خنک بودن موتور باید بین 

«FULL ».باشد 
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 *جلوی خودرو

 کنندهاضافه کردن مایع خنک

است و معموالً کم شدن کننده یک سیستم بسته سیستم خنک

مایع در آن بسیار کم اتفاق می افتد. اما کم کردن مقدار زیاد 

کننده نشانگر وجود نشتی است و باید هر چه زودتر مایع خنک

بود، « LOW»کننده چک شود. اگر سطح مایع زیر سیستم خنک

کننده را اضافه درپوش مخزن را برداشته و به آن مایع خنک

 نمایید.

( Bگر مخزن کامالً خالی شده است، درپوش رادیاتور )همچنین ا

 را بردارید و تا لبه آن را از مایع پر کنید.

 

 
 اخطار

 وقتی موتور داغ است درپوش (B .رادیاتور را باز نکنید )

تواند باعث مایع تحت فشار است و خارج شدن آن می

 های شدید شود.سوختگی

 ضد یخ

کننده حاوی عامل اتیلن گلیکول ضد خوردگی است. مایع خنک

بعضی از قسمتهای موتور که از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده اند و 

ای مایع برای جلوگیری از خورده شدن این عوض کردن دوره

 MITSUBISHI MOTORS .ها ضروری استقسمت

GENIUNE SUPER LONG LIFE COOLANT 

PREMIUM یا معادل آن استفاده کنید*. 
: مایع اتیلن گلیکول مشابه با کیفیت باال فاقد سیلیکات، آمینه، *

 نیترات، و بورات با عمر باال و تکنولوژی هیبرید ارگانیک اسید

کننده میتسوبیشی در برابر خوردگی و رسوب در انواع مایع خنک

در رادیاتور، فلز از جمله آلومینیوم مقاوم است و از وقوع انسداد 

به  کند.سیستم گرمایی، سرسیلندر و جعبه موتور جلوگیری می

علت ضرورت وجود این عامل ضد خوردگی، مایع را نباید با آب 

جایگزین کرد حتی در فصل تابستان. غلظت الزم برای ضدیخ در 

 شرایط دمایی مختلف متفاوت است.

 % ضدیخ50درجه سانتیگراد:  35باالی منفی 

 % ضد یخ60درجه سانتیگراد:  35 زیر  منفی

 

 احتیاط 

  از الکل یا متانول برای ضد یخ استفاده نکنید. استفاده

تواند باعث بروز خوردگی در قطعات  نادرست از ضدیخ می

 آلومینیومی شود.

 کننده استفاده نکنید.از آب برای تنظیم غلظت مایع خنک 

  منجر به کاهش عملکرد ضدیخ و خنک %60غلظت بیش از-

 گذارد.کنندگی شده و بر موتور تأثیر می

  فقط با آب پر نکنید. آب کیفیت ضدیخ بودن و ضد رسوب

دهد، ضمن اینکه دمای کردن مایع خنک کننده را کاهش می

تر است. همچنین در صورت یخ زدن به جوش آن نیز پایین

آب لوله کشی  کننده آسیب وارد می کند. ازسیستم خنک

-استفاده نکنید زیرا باعث خوردگی و ایجاد رسوب می شهری

 شود.
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 در هوای سرد

ای هستید که دما ممکن است زیر صفر برود، خطر اگر در منطقه

کننده در موتور یا رادیاتور وجود دارد و می یخ زدن مایع خنک

مقدار تواند خسارات شدیدی به موتور و رادیاتور وارد آورد. به 

کافی ضد یخ اضافه کنید تا از بروز چنین خساراتی جلوگیری 

کنید. قبل از شروع فصل سرما باید غلظت چک شود و در صورت 

 لزوم ضدیخ به سیستم اضافه گردد.

 

 شیشه شوی مایع
درپوش مخزن مایع شستشو را باز کرده و سطح مایع را با گیج 

است، به آن مایع اضافه مربوطه اندازه بگیرید. اگر سطح آن پایین 

 کنید.

 
 

 

 توجه

 مایع شستشو برای شستن شیشه جلو، شیشه عقب و چراغ-

اگر چنین تجهیزاتی وجود داشته باشد( به کار جلو )های 

 رود.می

 

 

 در هوای سرد

 .از مایع دارای عامل ضد یخ برای شستشو استفاده نمایید

 *روغن ترمز/روغن کالچ
 روغن ترمز و کالچ یک مخزن مشترک دارند. 

 چک کردن سطح روغن

مشخص شده روی « MIN»و « MAX»سطح روغن باید بین 

 مخزن باشد.

 
 

شود. وقتی سطح آن سطح روغن توسط یک شناور مانیتور می

کمتر از میزان حداقل باشد، چراغ هشدار مربوط به آن روشن 

-سطح مایع اندکی پایینهای ترمز شود. با فرسوده شدن لنتمی

وقتی درب محفظه موتور را  رود. اما این مسئله عادی است.تر می

زنید سطح روغن ترمز را چک کنید. سیستم ترمز را نیز از باال می

 .حیث نشتی مورد کنترل قرار دهید

دهنده نشتی اگر به یکباره سطح روغن ترمز پایین رفت، نشان

 حتماً خودرو را چک کنید. کنیماست. در این صورت توصیه می

 نوع روغن

که ظرف آن پلمپ باشد استفاده  DOT4 یا  DOT3از روغن 

دارد. رطوبت بیش از حد  گیرخاصیت رطوبتکنید. روغن ترمز 

در روغن ترمز روی سیستم ترمز تأثیر گذاشته و آن را از عملکرد 

 دارد.صحیح باز می
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 احتیاط 

 کنید زیرا برای چشم مضر است.  موقع کار با روغن ترمز احتیاط

ممکن است به پوست شما آسیب برساند و رنگ بدنه خودرو را 

 از بین ببرد.

  فقط از روغن ترمز مشخص شده استفاده کنید. انواع مختلف

ها را با هم مخلوط نکنید، زیرا ممکن است با هم واکنش روغن

این  بدهند. هیچ نوع روغن دیگر را با روغن ترمز مخلوط نکنید.

 کند.ها را خراب میکار کاسه نمد

  درپوش مخزن روغن ترمز را بسته نگهدارید تا روغن ترمز خراب

 نشود.

 .درپوش مخزن را به هنگام باز و بسته کردن تمیز کنید 

 

 باتری
وضعیت باتری از نظر سریع استارت زدن و درست کار کردن 

منظم و سیستم الکتریکی خودرو اهمیت زیادی دارد. بازرسی 

 مراقبت از باتری خصوصاً در هوای سرد مهم است.

 

 توجه

  بعد از تعویض باتری، اطالعات سیستم کنترل الکتریکی برای

گیربکس اتوماتیک و غیره پاک خواهد شد که ممکن است 

اما بعد از چند موجب بروز ضربه در زمان تعویض دنده شود 

 شد.بار تغییر در سرعت این مسئله برطرف خواهد 

 

 

 چک کردن سطح الکترولیت باتری

 
 

های مشخص شده روی باتری سطح الکترولیت باید بین محدوده

باشد. اگر سطح الکترولیت پایین رفته به آن آب مقطر اضافه 

کنید. درون باتری به چند سلول تقسیم شده است، هر کدام را 

تا حد مشخص شده پر کنید، اما مراقب باشید سطح الکترولیت 

بیش از اندازه مجاز نباشد، زیرا به هنگام حرکت ریخته شده و 

 کند.خسارت وارد می

بسته به شرایط استفاده، تقریباً هر چهار هفته یک بار سطح 

 الکترولیت را چک کنید.

شود. در این صورت اگر باتری کار نکند به مرور زمان دشارژ  می

پایین شارژ  هر چهار هفته یک بار آن را چک کرده و با جریان

 نمایید.

 هوا برداشتن و جازدن داکت

 را بردارید.هوا برای اضافه کردن آب مقطر، داکت 

 
 اخطار

  سوئچ را روی«LOCK » یا«OFF ».بگذارید 

 کند، مطمئن شوید که لباستان به پروانه یا تسمه گیر نمی

 زیرا در این حالت احتمال آسیب وجود دارد.
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 )بیرون آوردن( برداشتن

 ( را بردارید.B( را باز کنید و کاور باالیی )A) گیره

 
 

 نصب 

 ( را محکم کنید.Bها )( را نصب کرده و بستAداکت هوا ). 1

 
 

 در هوای سرد

کند. این مسئله به علت در دمای پایین ظرفیت باتری افت می

ناپذیر است. به های فیزیکی و شیمیایی آن بوده و اجتناب ویژگی

همین دلیل یک باتری سرد، خصوصاً اگر کامالً شارژ نشده باشد، 

 کند.تنها بخشی از جریان استارتر را تأمین می

کنیم قبل از شروع فصل سرما باتری را چک کرده و در توصیه می

صورت لزوم آن را شارژ یا تعویض نمایید. با این کار نه تنها از 

ما اطمینان خواهید داشت، بلکه باتری استارت زدن باتری در سر

 مند خواهد شد.تری بهرهنیز از عمر طوالنی

 جداسازی و اتصال

برای این کار، ابتدا موتور را خاموش کنید سپس سر باتری قطب 

 منفی را جدا کنید و  در نهایت قطب مثبت.

 
 برای اتصال اول قطب مثبت و سپس قطب منفی را وصل کنید.

 توجه

  قبل از( اتصال یا جداسازی سرباتری ابتدا درپوشAقطب ) 

 مثبت را بردارید.

 ( مهرهBرا شل ) .کرده و کابل را از قطب مثبت جدا کنید 
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 اخطار

  در نزدیکی باتری از روشن کردن سیگار و ایجاد جرقه و شعله

 خودداری کنید زیرا ممکن است باعث انفجار باتری شود.

  الکترولیت باتری بسیار اسیدی و سوزاننده است. مراقب باشید

چشم، پوست و همچنین بدنه رنگ شده خودرو با آن تماس 

پیدا نکند. اگر الکترولیت در جایی ریخته شد فوراً آن را با 

مقدار زیادی آب بشویید. در صورت آلوده شدن چشم یا 

 پوستتان، فوراً خود را به پزشک برسانید.

  کنید، فضای بسته باتری را شارژ یا از آن استفاده میاگر در

 حتماً از تهویه مناسب استفاده نمایید.

 

 احتیاط 

 .آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید 

  وقتی سوئیچ باز است، به هیچ وجه سرباتری را برندارید، این

 کار ممکن است به اجزای الکتریکی خودرو آسیب وارد کند.

  کوتاه در باتری استفاده نکنید، این کار باعث -مدارهرگز از

 شود.داغ شدن و خراب شدن آن می

 ها را از آن خواهید باتری را شارژ سریع کنید، اول کابلاگر می

 جدا سازید.

  برای جلوگیری از ایجاد مدار کوتاه اول قطب منفی را جدا

 کنید.

 ه کنید.همیشه به هنگام کار با باتری از عینک ایمنی استفاد 

  قطعات نزدیک باتری و دیگر قطعات پالستیکی را در تماس با

اسید سولفوریک باتری قرار ندهید زیرا باعث ترک خوردن، 

دار شدن یا رنگ پریدگی آنها می شود. اگر این اتفاق لکه

افتاد، آنها را با پارچه نرم و یک شوینده خنثی پاک کنید و با 

 مقدار فراوانی از آب بشویید.

 توجه

 ها را تمیز نگه دارید. بعد از وصل کردن سر باتری، قطب

ها از آب ها را گریس مالی کنید. برای تمیز کردن قطبقطب

 ولرم استفاده نمایید.

  چک کنید که باتری محکم نصب شده باشد و در موقع

ها حرکت تکان نخورد. هچنین از محکم بودن بست سرباتری

 اطمینان حاصل کنید.

 ت طوالنی قصد استفاده از خودرو را ندارید، باتری اگر به مد

را خارج کرده و آن را در محلی نگه دارید که الکترولیت یخ 

 نزند. باتری باید در حالت شارژ کامل نگهداری شود.

 هاتایر

 
 اخطار

  های فرسوده، خراب، یا با باد نامناسب باعث تایررانندگی با

بترکد. این امر  تایرشود کنترل خودرو از دست رفته یا می

 شود.باعث ایجاد تصادف و خطرات و صدمات جدی می

 

 هافشار باد چرخ

 عقب جلو سایز چرخ نوع

 چرخ

 عادی

215/70R16 

100H 
2.6bar(38psi)/(

260kPa)* 
2.4bar(35psi)

/(240kPa) 
215/55R18 

98H 
2.6bar(38psi)/(

260kPa)* 
2.4bar(35psi)

/(240kPa) 

چرخ 

 زاپاس

T155/90D16 

110M 4.2 bar (60 PSI) (240 kPa) 

215/70R16 
100H 

2.4 bar (35 PSI) (240 kPa) 

 km/h 160*باالی 

ها را چک کنید. اگر کم یا زیاد ها سرد هستند، باد آنوقتی چرخ

بود، طبق مقادیر مشخص شده آن را تنظیم نمایید. بعد از تنظیم 

ها را از نظر خرابی یا نشت باد چک کنید. سرپوش باد، چرخ

 ها را حتماً ببندید.سوپاپ
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 شرایط چرخ

 
 . محل نشانگر فرسایش عاج الستیک1

 . نشانگر فرسایش عاج الستیک2

ها بررسی ها را از لحاظ وجود بریدگی، ترک و دیگر آسیبتایر

را عوض کنید.  کنید. اگر بریدگی یا ترک عمیقی وجود دارد، تایر

ای گیر نکرده همچنین چک کنید که در تایر تکه فلز یا سنگریزه

 باشد.

های فرسوده بسیار خطرناک است زیرا خطر سُر استفاده از تایر

 دهد. عمق شیارهای عاج الستیک باید بیشمیرا افزایش خوردن 

 میلی متر باشد تا قابل استفاده باشد. 6/1از 

الستیک، به هنگام فرسوده شدن تایر نشانگرهای فرسایش عاج 

دهند که تایر دیگر قابل استفاده شوند و نشان مینمایان می

 .ها را عوض نمودنیست. در این حالت باید تایر

 
( اگر تایری نیاز 4WDدر مورد خودروهای چهار چرخ محرکه )

 ها را عوض کنید.به تعویض داشت، باید همه تایر

 

 احتیاط 

  سایز، که از یک نوع و برند باشند و از های همتایرهمیشه از

لحاظ فرسایش در یک وضعیت باشند، استفاده نمایید. درغیر 

صورت دمای روغن دیفرانسیل باال رفته و باعث ایجاد  این

در سیستم انتقال قدرت خودرو شود. به عالوه، خسارت می

یا  معرض بار اضافی قرار گرفته و احتمال نشت روغن، گیرپاژ

 مشکالت دیگر وجود خواهد داشت.

 هاجابجایی و تعویض چرخ

 احتیاط 

  های با سایزها و انواع مختلف استفاده نکنید زیرا ایمنی تایراز

تایرها و »بخش  15-9سازند. به صفحه رانندگی را مختل می

 مراجعه نمایید.« هاچرخ

  حتی اگر چرخی اندازه رینگش هم اندازه باشد اما شکل آن

کنیم متفاوت باشد ممکن است مشکل ایجاد کند. توصیه می

 هایی با متخصص مشورت کنید. قبل از استفاده از چنین چرخ
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 چرخ یچرخشتعویض 

فرسایش چرخ بسته به شریط خوردرو، وضعیت سطح جاده و 

های رانندگی راننده متغیر است. برای تعدیل این فرسایش عادت

شود که بالفاصله بعد ها پیشنهاد میتر کردن عمر چرخو طوالنی

های جلو و از مشاهده فرسودگی یا تفاوت فرسایش بین چرخ

 عقب آنها را جابجا کنید.

ها را بررسی ها و آسیبها، فرسودگیبه هنگام جابجایی چرخ

نمایید. فرسودگی غیرعادی معموالً ناشی از تنظیم نبودن باد، 

 و ناگهانی است. ها یا ترمزهای شدیدباالنس نبون چرخ

کنیم علت امر را جویا شوید.پیشنهاد می  

 

 
: اگر چرخ زاپاس با چرخ استاندارد تفاوت دارد، در جابجایی *

 ها از آن استفاده نکنید.چرخ

 
*اگر زاپاس با سایر چرخ ها متفاوت است آن را در این پروسه 

 وارد نکنید.

 

 احتیاط 

  ها موقت در جابجایی چرختوان به طور را می زاپاسچرخ

 شرکت داد، اما به طور دائم مجاز به این کار نیستید.

 ها دارای فلشاگر چرخ A  هستند و جهت صحیح چرخش را

های عقب و جلوی سمت راست و چپ را دهند، چرخنشان می

به طور جداگانه جابجا کنید. هر چرخ را در همان سمتی که 

ها وقتی خودرو خهست جابجا کنید. مطمئن شوید که چر

چرخند. در غیر این ها میکند، در جهت فلشحرکت می

 ها استفاده نخواهد شد.صورت، از تمام توان چرخ

 

 
 
 

 احتیاط 

 ها با هم استفاده نکنید زیرا بر عملکرد از انواع مختلف چرخ

 خودرو و ایمنی آن تأثیر منفی دارد.
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 های مخصوص برفچرخ

ها استفاده کنید. برف و یخ از این چرخ شود درپیشنهاد می

-شود برای ثبات خودرو از چهار چرخ یک شکل و همتوصیه می

 سایز استفاده نمایید.

% فرسایش پیدا کرده باشند دیگر قابل 50هایی اگر تا چنین چرخ

های الزم نیستند را هایی که دارای ویژگیاستفاده نیستند. چرخ

 .نباید مورد استفاده قرار داد

 

 احتیاط 

  های های مخصوص برف خود و محدودیتسرعت چرخ حداکثربه

 قانونی سرعت توجه داشته باشید.

 

 توجه

 های مخصوص قوانین و مقررات مربوط با استفاده از چرخ

خواهید ای که میبرف متفاوتند. از قوانین مربوط به منطقه

 در آن رانندگی کنید، تبعیت نمایید.

  های سربسته مخصوص رینگ شما از مهرهاگر در خودروی

های آلومینیومی استفاده شده است، در صورتی که از چرخ

های بایست مهرهکنید میدارای رینگ فوالدی استفاده می

 های سربسته شود.مخروطی، جایگزین مهره

 

 

 زنجیر چرخ

اگر ناچارید از زنجیر چرخ استفاده کنید، مطمئن شوید که اندازه 

که  4WDهای درگیر است. در خودروهای با چرخآن مناسب 

شود، مطمئن شوید که نیرو ترجیحاً به دو چرخ جلو منتقل می

فقط از زنجیر چرخ متناسب  ها باشد.اندازه زنجیر مناسب با چرخ

تواند ها استفاده کنید. استفاده از سایز یا نوع نامناسب میبا چرخ

اقدام به بستن زنجیر با به بدنه خودرو خسارت وارد کند. قبل از 

عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. حداکثر ارتفاع 

 زنجیر مطابق جدول زیر است.

 رینگسایز  تایرسایز 

ارتفاع 

ماکزیمم 

 زنجیر

(mm) 
215/70R16 

100H 
16 x 6 ½ J 

16 x 6 ½ JJ 
9mm 

225/55R18 

98H 18 x 7 J 

 

اید با سرعت بیشتر از ها زنجیر وصل کردههنگامی که به چرخ

هایی رسیدید کیلومتر در ساعت نرانید. هنگامی که به جاده50

 که برفی نبود سریعاً زنجیر را بردارید.

 احتیاط 

  بستن زنجیر را از قبل تمرین کنید، در هوای سرد از مردم

 انتظار کمک نداشته باشید.

  برای بستن زنجیر محل مناسبی را کنار جاده انتخاب کنید

که به راحتی بتوانید این کار را انجام داده و به سهولت دیده 

 شوید.

 ها را نبندید زیرا این کار باعث فرسوده ، زنجیرتا حد امکان

 ها و سطح جاده خواهد شد.شدن چرخ

  ها را سفت و زنجیرتوقف کرده متر،  300الی  100بعد از طی

 کنید.

 50ان از با احتیاط رانندگی کرده و مراقب باشید سرعتت 

کیلومتر در ساعت بیشتر نشود. به یاد داشته باشید که 

 هدف زنجیر چرخ جلوگیری از تصادف نیست.

  بعد از بستن زنجیر، مراقب باشید که به دیسک یا بدنه چرخ

 آسیب وارد نشود.

  زنجیر نبندید زیرا سایز آن متفاوت است. اگر   زاپاسبه چرخ

های با یکی از چرخهای جلو پنچر شد، آن را یکی از چرخ

را هم  زاپاسعقب جابجا کنید و زنجیر را ببندید. چرخ 

 جایگزین چرخ عقب کنید.

 های آلومینیومی ممکن است با بستن زنجیر آسیب چرخ

ببینند. بنابراین مراقب باشید زنجیر با بدنه آلومینیومی 

 چرخ تماس نداشته باشد.

 بیاورید، در غیر ها را قبل از بستن زنجیر بیرون چرخ قالپاق

-6صفحه ها وجود دارد. این صورت احتمال آسیب دیدن آن

 را ببینید. 34

 هنگام باز و بسته کردن زنجیر مراقب دست و دیگر قسمت-

های تیز بدنه خودرو زخمی های بدن خود باشید تا توسط لبه

 نشوند.
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 توجه

  قوانین و مقررات استفاده از زنجیر چرخ متغیرند. همواره از

قوانین محلی متابعت کنید. در اکثر کشورها، استفاده از 

 های غیر برفی ممنوع است.زنجیر در جاده

 

 کنپاکتیغه برف الستیکتعویض 
 های برف پاک کن شیشه جلوتیغه

 . بازوی برف پاک کن را از روی شیشه بلند کنید.1

( خارج شود و آن B( را بکشید تا از قالبش )A. برف پاک کن )2

 بیرون آورید.را 

 
 توجه

 .مراقب باشید برف پاک کن در نرود و به شیشه برخورد نکند 

 
 
 
 
 
 
 

کن وصل پاک( را به تیغه جدید برفCهای نگهدارنده )گیره .3

 کنید. به شکل نگاه کنید تا این کار را درست انجام دهید.

 
تیغه را در بازو جا بزنید، از سمت دیگر تیغه شروع کنید.  .4

های تیغه جا رفته ( کامالً در شکافBشوید که قالب ) مطمئن

 باشد. 

 توجه

 کن دارای گیره نیست، از همان پاکاگر تیغه جدید برف

 های قبلی استفاده کنید.گیره
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( درگیر A) زبانهکامالً با ( Bتیغه را فشار دهید تا قالب ). 5

 )چفت( شود.

 
 

 عقب  کنپاکتیغه برف

 از روی شیشه بلند کنید.کن را پاکبازوی برف .1

بازو  ( در انتهایA) زبانهتیغه را به سمت پایین بکشید تا از  .2

 آزاد شود. کمی دیگر آن را کشیده و بیرون بیاورید.

کن وصل پاک( روی بازوی برفBیک تیغه جدید را به قالب ) .3

 کرده و جا بیندازید.

 
 توجه

 ممکن  کن به شیشه برخورد نکند زیراپاکمراقب باشید برف

 است به آن صدمه بزند.

کن جا پاک( روی تیغه برفD) در شکاف محکم( را C) گیره .4

بزنید. به شکل نگاه کنید تا از درست جا زدن آن مطمئن 

 شوید.

 
 توجه

 ارائه نشده است از  کن جدید، گیرهپاکاگر همراه با برف

 های قدیمی استفاده کنید.همان گیره
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 یکلداری تعمیرات و نگه
 کننده، روغن و گاز خروجی از اگزوزنشت سوخت، مایع خنک

زیر خودرو را بررسی کنید تا از عدم نشت موارد فوق اطمینان 

 حاصل کنید.

 
 اخطار

  اگر مورد مشکوکی از نشت سوخت دیدید یا بوی آن را

عاملیت مجاز استشمام کردید، موتور را روشن نکنید؛ با 

 موتورز تماس بگیرید. میتسوبیشی

 های بیرونی و داخلیچراغعملکرد 

ها را چک با استفاده از سوئیچ مربوطه، صحت عملکرد چراغ

 کنید.

شود، احتماالً یا فیوز سوخته و یا چراغ اگر چراغی روشن نمی

خراب شده است. اول فیوزها را چک کنید. اگر مشکلی نبود، به 

 ها بپردازید.بررسی چراغ

ها به کسب اطالع در مورد بازرسی و تعویض فیوزها و چراغبرای 

 مراجعه نمایید. 42-8و  30-8صفحات 

-ها، باید به یکی از عاملیتزها و چراغودر صورت سالم بودن فی

های مجاز میتسوبیشی موتورز جهت بررسی و تعمیر مراجعه 

 فرمائید.

 دهندههای هشدارچراغ نشانگرها و عملکرد

-کنید و عملکرد کلیه تجهیزات، نشانگر و چراغ خودرو را روشن

های هشدار دهنده را بررسی نمایید. اگر مشکلی وجود دارد، 

 خودروی خود را بازرسی کنید.

 هاکاری لوالها و قفلروغن

ها را ها و لوالها را بازدید کنید و در صورت لزوم آنکلیه قفل

 کاری نمایید.روغن

 فیوزهای اصلی
های بزرگ از ای جلوگیری از عبور جریانرب فیوزهای اصلی

شوند. در این صورت، پیشنهاد های الکتریکی ذوب میسیستم

 کنیم خودروی خود را بازبینی نمایید.می

ظرفیت »بخش  35-8لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر به صفحه 

 مراجعه نمایید.« بار فیوز

 
 اخطار

  انواع دیگر جایگزین نمایید. زیرا این فیوزها را نباید با

 ممکن است باعث آتش سوزی و صدمات مرگبار شود.

 

 فیوزها
 موقعیت جعبه فیوز

برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به سیستم الکتریکی در اثر 

اتصال کوتاه یا اعمال بار اضافی، در هر مدار از یک فیوز استفاده 

 شده است.

محفظه موتور جعبه فیوزهایی تعبیه  در محفظه سرنشینان و در

 شده است.

 (فرمان چپخودروهای ) محفظه سرنشینان

جعبه فیوز داخل اتاق، پشت درپوش فیوز در جلوی صندلی 

 دهد.راننده قرار دارند، همانطور که شکل نشان می
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A-  فیوز اصلیجعبه 

B- فیوز فرعی جعبه 

 اصلی جعبه

 را باز کنید. جعبه داشبورد .1

را به سمت چپ داشبورد ( در سمت راست جعبه A) میله .2

 حرکت دهید.

 

 
 
 

 

( Bهای )فشارید، قالبرا میداشبورد که کنار جعبه ر حالی .3

 سمت چپ و راست را آزاد کرده و جعبه را پایین بیاورید.

 
 
 
 را باز کرده و جعبه را بیرون بیاورید. C داشبوردبست جعبه  .4

 

 
 

 فرعی فیوز جعبه

تعویض فیوزهای این جعبه فیوز از سوراخ کاور زیرین برای 

 استفاده کنید.
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 محفظه موتور

محفظه موتور، جایگاه جعبه فیوز داخل موتور مطابق با تصویر  در

 را باز کنید. Bدرپوش  Aحین فشردن بست  زیر است.

 
 

 برآمدگی را فشار دهید. .1

 کاور را بردارید. .2

 ظرفیت بار فیوز

های محافظت شونده توسط فیوزها ظرفیت فیوز و نام سیستم

پشت درپوش فیوز )در خودروهای فرمان چپ(، پشت جعبه 

)در خودروهای فرمان راست( و پشت کاور جعبه فیوز  داشبورد

 داخل موتور )درب محفظه موتور( قید شده است.

 جعبه فیوز محفظه سرنشینان

 توجه

  فیوز داخل موتور درب جعبه فیوزهای یدکی در درپوش

موتور تعبیه شده است. برای جایگزین کردن، همیشه  محفظه

 از فیوز با همان ظرفیت استفاده کنید.

 جدول موقعیت فیوزهای داخل اتاق

 
 

 

 ظرفیت سیستم الکتریکی نماد ردیف

1 
 

 *30A کنترل پنجره برقی

 *30A ضد بخار شیشه عقب  2

 *30A بخاری  3

 A 30 کن شیشه جلوپاکبرف  4

 20A قفل دربها  5

 10A مه شکن عقب  6

  



 

21 

 

 ظرفیت سیستم الکتریکی نماد ردیف

 A 15 سوکت اکسسوری  7

8  
برف پاک کن شیشه 

 عقب

15 A 

 A 20 سانروف  9

 A 10 سوییچ استارت  10

 A 10 آپشن  11

 A 15 فالشر خطر  12

13 
 

 4WD 10 Aسیستم 

 15A ترمز چراغ  14

 10A تجهیزات و نشانگرها  15

5/7 (SRSکیسه هوا )  16 A 

 15A رادیو  17

 A 7.5 رله واحد کنترل  18

 A 15 چراغ های داخل اتاق  19

20 
 

5/7 چراغ دنده عقب A* 

5/7 گرم کن آینه بغل  21 A* 

 A 10 آینه بغل  22

23 
 

 A 15 فندک/سوکت اکسسوری

 A 5/7 شارژ  24

 *A 30 صندلی برقی  25

 30A گرم کن صندلی  26

 فیوزهای اصلی: *

 های خودرو، ممکن است برخی از بسته به مدل یا ویژگی

 فیوزهای ذکر شده روی خودروی شما نصب نشده باشند.

 کند را جدول باال تجهیزات اصلی که هر فیوز پشتیبانی می

 دهد.نشان می

 محفظه موتورگیری فیوزهای جدول محل قرار

 
 

 ظرفیت سیستم الکتریکی نماد ردیف

SBF1  
موتور فن کندانسور 

 سیستم تهویه
30 A* 

SBF2  30 استارتر A* 

SBF3  
موتور فن کندانسور 

 سیستم تهویه
30 A* 

SBF4  40 موتور فن رادیاتورA* 

SBF5  ABS 40A* 

SBF6  V 40A* 

SBF7  ABS 30 A* 

BF1 P/GATE  30 محفظه بار برقیدرب A 

BF2  
 A 30 آمپلیفایر

BF3 IOD IOD 30 A 

BF4 - 30 دیزل A 

F1 A/T 20 گیربکس اتوماتیکA 

F2  15 گرم کن برف پاک کنA 

F3 - - - 

F4  10 چراغ روشنایی روزA 

F5  
 15A چراغ مه شکن جلو

F6  10 سیستم تهویهA 

F7  
 20A شوینده چراغ جلو

F8   20 دزدگیربوقA 

F9  10 بوقA 

F10  ETV 15A 

F11  7.5 آلترناتورA 

F12  7.5 موتورA 

F13 
 ENG/POWER 20A 

 25A الین سوختگرمکن  

F14  15 پمپ سوختA 

F15  10 کویلA 

F16  ENG/POWER 10A 

F17 
 

 10A چپ نور باال
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F18 
 

 10A نور باال راست

F19  
نور پایین 

 چپ
 زنون

20A* 

F20  
نور پایین 

 راست
 زنون

20A 

F21  
نور پایین 

 چپ
 هالوژن

10A 

F22  
نور پایین 

 راست
 هالوژن

10A 

F23  7.5 سنسور جریان باتریA 

 10A فیوز یدکی - #1

 15A فیوز یدکی - #2

 20A فیوز یدکی - #3
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 های خودرو، ممکن است برخی از بسته به مدل یا ویژگی

 شده روی خودروی شما نصب نشده باشند.فیوزهای ذکر 

  کند را تجهیزات اصلی که هر فیوز پشتیبانی می قبلجدول

 دهد.نشان می

 

نیست، در  A7.5و  A30 ،A25جعبه فیوز دارای فیوزهای یدکی 

ها را با فیوزهای زیر جایگزین فیوزها، آنصورت سوختن این 

 نمایید:

:7.5 

A 

A 10 فیوز یدکی 

:25 A A 20 یدکی فیوز 
:30 A A 30 فیوز سیستم صوتی 

کنید، سعی کنید در اولین وقتی از یک فیوز جایگزین استفاده می

 فرصت فیوز اصلی با ظرفیت مناسب را جایگزین آن کنید.

 تشخیص فیوزها

 رنگ ظرفیت

7.5A ایقهوه 

10A قرمز 

15A آبی 

20A زرد 

25A )خنثی )سفید 

30A  (فیوز اصلیسبز )نوع فیوز(/ صورتی )نوع 

40A (فیوز اصلی)نوع  سبز 

 

 

 

 جایگزین کردن فیوز

قبل از جایگزین کردن فیوز، مدار الکتریکی مربوطه را  .1

قرار « OFF»یا « LOCK»خاموش کرده و سوئیچ را روی 

 دهید.

( را از درون جعبه واقع درب محفظه موتور Aگیره فیوز ) .2

 بیرون بیاورید.

 
 
 

، فیوز مربوط به مشکل فیوزبا توجه به جدول ظرفیت بار  .3

 ایجاد شده را بررسی کنید.

 
 

B- فیوز سالم 

A- فیوز سوخته 

 توجه

 کند اما فیوز آن سالم است، اگر سیستمی کار نمی

مشکل باید در جای دیگری در سیستم باشد، پیشنهاد 

 کنیم خودروی خود را بازرسی کنید.می
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ظرفیت مشابه را درون جعبه فیوز توسط گیره فیوز  . فیوزی با4

 جایگزین کنید.

 
 

 

 احتیاط 

  اگر پس از مدت کوتاهی فیوز جدید هم سوخت، باید سیستم

الکتریکی را چک کرده و علت اصلی مشکل را بیابید و برطرف 

 کنید.

 مانند یک کابل یا فویل( برای ) هرگز از فیوز با ظرفیت بیشتر

های استفاده نکنید. این کار باعث داغ شدن سیمجایگزینی 

 شود. سوزی میمدار و بروز آتش

 

 هاچراغتعویض 
قبل از تعویض یک چراغ، مطمئن شوید که خاموش است. 

ای چراغ را با دست خالی نگیرید، زیرا چربی عرق قسمت شیشه

ماند و بعداً وقتی روشن و داغ شود این چربی دست روی آن می

 کند.و سطح بازتاب دهنده را تیره میبخار شده 

 

 احتیاط 

 ها بالفاصله بعد از خاموش شدن بسیار داغ هستند.چراغ 

 باید صبر کنید تا کامالً  چراغن برای تعویض یک یبنابرا

خنک شود و سپس آن را لمس کنید. در غیر این صورت 

 ممکن است خود را بسوزانید.

 .گاز درون این المپ  المپ هالوژن را با احتیاط حمل کنید

بسیار فشرده است و انداختن، ضربه زدن یا خراشیدن آن 

 میتواند منجر به انفجارش شود.

  هرگز المپ هالوژن را با دست روغنی یا دستکش کثیف

لمس نکنید چون روغن می تواند باعث شود بار بعدی که 

چراغ هالوژن روشن می شود بشکند. اگر شیشه المپ کثیف 

 شسته و خشک شود. شد باید توسط الکل یا تینر 

 

 
 

 

 توجه

 انجام توانید به تنهایی این کار را اگر مطمئن نیستید که می

 دهید، با یک متخصص مشورت کنید.

  مراقب باشید به هنگام خارج کردن یک چراغ یا لنز به بدنه

 خودرو آسیب وارد نکنید.

  گاهی به هنگام بارندگی یا بعد از شستشوی اتومبیل، داخل

های شود. مانند زمانی که در هوای سرد شیشهآلود میلنز مه

کامالً طبیعی است و مشکلی گیرد. این امر خودرو را بخار می

وجود ندارد. وقتی چراغ روشن شود، گرما این بخار را از بین 

-خواهد برد. اگر داخل چراغ آب جمع شده است، توصیه می

 کنیم آن را چک کنید.
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 ظرفیت و موقعیت المپ ها

کنید، از چراغی با همان ظرفیت و وقتی چراغی را جایگزین می

 رنگ استفاده کنید.

 رونبی

 
 : به استثنا چراغ جلو زنونAنوع

 : چراغ جلو زنونBنوع 

 

1-  
راهنمای  یهاچراغ

 :جلو
21 W 

(PY21W) 

 W (HB3) 60، نور جلوهای چراغ  -2

 :باال

3 

چراغ 

جلو 

هالوژن 

نور 

 پایین

 W (H7) 55 هالوژن

 W 35 زنون

4 
چراغ 

 کوچک
 5 W (W5W) 

5- 

 1نوع 

شکن های مهچراغ

 :جلو
35 W (H8) 

های روشنایی چراغ

 :روز
13 W (P13W) 

 2نوع 
مه شکن های چراغ

 جلو
55 W (H11) 

 3نوع 
روشنایی  هایچراغ

 روز
13 W (P13W) 

6 
چراغ راهنما بغل)روی 

 گلگیر(*: 
5 W 

7 
چراغ راهنما بغل)روی آینه 

 بغل(*:
 

 ها هستند.کدهای داخل پرانتز نشانگر انواع چراغ

 
 اخطار

  که دشارژ  جلوهای چراغهمیشه برای تعمیر یا تعویض

شدت باال دارند، با یک متخصص مشورت کنید. زیرا مدار 

کنند که ها و الکترودها ولتاژ باالیی تولید میچراغقدرت، 

 تواند باعث برق گرفتگی شود.می

 

 
 . چراغ ترمز سوم1

 W (W21W) 21. مه شکن عقب )سمت راننده(:2

 W (W21W) 21 چراغ دنده عقب )سمت سرنشین(:

 5W(W5W). چراغ پالک خودرو: 3

 21W (PY21W). چراغ راهنمای عقب: 4

. چراغ ترمز و چراغ درب محفظه بار )نوع 5

 21/5W(P21/5Y)المپ(*:

 توجه

 های راهنمای بغل روی گلگیرها و روی آینه در مورد چراغ

های بغل، چراغ ترمز سوم و چراغ ترمز و چراغهای عقب نوع 

LED  توان فقط المپ ها را تعویض نمود. در صورت نمی

 لزوم با عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.
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 داخل

 
 

 8Wچراغ محفظه بار:  .1

 W 8  :عقب() اتاق چراغ .2

 W 8چراغ اتاق )جلو( و چراغ مطالعه:  .3

 چراغ روشنایی محدوده دنده .4

 2Wآفتابگیر: چراغ  .5

 W 1.4چراغ جعبه داشبورد:  .6

 : اگر مجهز به چنین امکانی باشد.*

 توجه

)نه المپ( تعبیه شده  LEDدر چراغ روشنایی محدوده دنده یک 

است. برای تعمیر یا تعویض با نماینده رسمی میتسوبیشی موتورز 

 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 چراغ هالوژن(های جلو )نور پایین، چراغ

را در ( Aدر سمت چپ خودرو پیچ ) المپ. به هنگام تعویض 1

حالیکه جعبه رله را پایین نگه داشته اید باز کرده و جعبه رله را 

سمت عقب خودرو حرکت دهید. )اگر خودرو مجهز به آن به 

 باشد(

 
 
 : جلوی خودرو*

 را عکس جهت عقربه ها بچرخانید تا باز شود. Bدرپوش  .2

 
 

 : جلوی خودرو*

از سوکت  را المپ( را پادساعتگرد بچرخانید و C) سوکت .3

 .درآورید

 
 

 : جلوی خودرو*

 انجام دهید.برای نصب المپ این مراحل را برعکس 
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 های جلو )نور باال(چراغ

 را خالف جهت عقربه ها بچرخانید تا باز شود. Aدرپوش  .1

 
 *: جلوی خودرو

را خالف جهت عقربه ها باز کرده و در حالیکه ضامن  Bالمپ  .2

C  را پایین نگه میدارید کانکتورD .را بیرون آورید 

 
 

 انجام دهید.برای نصب المپ این مراحل را برعکس  .3

 کوچکهای چراغ

جعبه رله را به  در سمت چپ خودرو المپبه هنگام تعویض  .1

مراجعه  26-10سمت عقب خودرو حرکت دهید )به صفحه 

 کنید.(

 به جز خودروهای مجهز به چراغ های جلوی زنون

 را خالف جهت عقربه ها بچرخانید تا باز شود.  A. درپوش 1 

 
 

 *: جلوی خودرو

 را بیرون آورید و المپ را از سوکت درآورید.  Bسوکت  .2

 
 

 *: جلوی خودرو

 

 برای نصب المپ این مراحل را برعکس انجام دهید. .3
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 خودروهای مجهز به چراغ های جلوی زنون

 را خالف جهت عقربه ها بچرخانید تا باز شود. Aدرپوش  .1

 
 . برای نصب المپ مراحل را برعکس انجام دهید.2

 های راهنمای جلوچراغ

را عکس جهت عقربه ها چرخانده و درآورید و المپ  Aسوکت  .1

را با فشردن به داخل و چرخاندن در همان جهت از سوکت 

 درآورید.

 
 *: جلوی خودرو

 . برای نصب المپ مراحل را برعکس انجام دهید.2

 */چراغ های روشنایی روز*شکن جلوهای مهچراغ

یک تیغه صاف یا پیچگوشتی تخت پوشیده با پارچه را در لبه  .1

 قرار داده و آن را درآورید.  Aی قاب 

 
 را باز کرده و واحد چراغ را درآورید. B. پیچ های 2
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 توجه

 ها، مراقب باشید پیچ تنظیم وضعیت به هنگام باز کردن پیچ

 ( را جابجا نکنید.C) پرتو

 

 

 
 

 خالف جهت عقربه ها بچرخانید تا باز شود.. سوکت را 3

 
 

D- مه شکن جلو 

E- چراغ روشنایی روز 

 را درآورید. Gرا فشار می دهید المپ  F. در حالیکه ضامن 4

 
 

 . برای نصب المپ مراحل را برعکس انجام دهید.5

. 

)سمت راننده(/چراغ دنده عقب  شکن عقبچراغ مه

 )سمت سرنشین(

بدنه  وسطآن را به سمت  آوردن مجموعه چراغ. برای بیرون 1

 خودرو فشار دهید.

 
 

 المپ را ( را در جهت پادساعتگرد بچرخانید وAسوکت ) .2

 بیرون آورید.
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 برای نصب مراحل را برعکس انجام دهید. .3

 توجه

را درون سوراخ داخل بدنه  Bابتدا زبانه برای نصب واحد چراغ 

 فرو کرده سپس واحد چراغ را فشرده تا جا بخورد.

 
 

 های عقبمجموعه چراغ

 درب عقب را باز کنید. 1

و  Bرا باز کرده و واحد چراغ را به عقب بکشید تا زبانه  A. پیچ 2

 شل شوند. Cپین های 

 
 

المپ را . سوکت را خالف جهت عقربه ها چرخانده تا باز شود و 3

 همزمان با فشردن خالف جهت عقربه ها بچرخانید تا درآید.

 
D- *)چراغ ترمز و چراغ عقب )نوع المپ 

E- چراغ راهنما بغل 

 

 توجه

به  LEDتعمیر یا تعویض چراغ ترمز یا چراغ عقب نوع برای 

 نماینده رسمی میتسوبیشی موتورز مذاجعه کنید.

 
 انجام دهید.برای نصب مراحل را برعکس  .4

 توجه

 Iو سوراخ  Hرا با گیره  Gو پین  Fبرای نصب واحد چراغ زبانه 

 روی بدنه همراستا کنید.
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 های روشنائی پالک خودروچراغ

به  فشرده و ها را(، آنA) هاچراغبرای بیرون آوردن این  .1

 .بکشیدسمت چپ بدنه خودرو 

 
 

را کنار  B.با یک پیچگوشتی تخت پوشیده با پارچه ضامن 2

 کشیده و لنز را درآورید.

 
 

 

 . المپ را از سوکت درآورید.3

 
 

 . برای نصب مراحل را برعکس انجام دهید.4

 توجه

را  Dرا وارد کرده و سپس پایه  Cبرای نصب واحد چراغ اول پایه 

 همراستا نمایید.

 

 
 

  های جلوپوشاندن چراغ 
اگر به کشوری سفر می کنید که جهت حرکت خودروها در 

و  خیابان ها با کشور محل اقامت شما مخالف است باید تغییراتی

مزاحمت نور برای خودروهای مقابل مقدماتی انجام شود تا از 

 جلوگیری شود.

 چراغ جلو زنون

 این نوع چراغ نیاز به تغییرات ندارد.

 چراغ نوع هالوژن

 بنا به این دستورالعمل بپوشانید. چراغ را

 چراغ ها را خاموش کنید و بگذارید خنک شوند.  .1

تهیه کرده و سطح چراغ  (Aمانند اشکال برچسبی ) .2

 های راست و چپ را بپوشانید.

 توجه

 از برچسبی را با توانایی عدم عبور نور کافی استفاده کنید.
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برچسب را روی  B. روبروی چراغ قرار گرفته و موقعیت 3

طبق طرح هاشور زده چراغ قرار داده و برچسب را  Cموقعیت 

 بچسبانید.

 
 



 

1 

 

: مشخصات خودرو11فصل   

 2 .......................................................................... خودرو زدن برچسب

 4 .......................................................................................... خودرو ابعاد

 5 .................................................................................... خودرو عملکرد

 6 ........................................................................................... خودرو وزن

 8 ..................................................................................موتور مشخصات

 9 ............................................................................... یکیالکتر ستمیس

 10 ................................................................................ چرخها و رهایتا

 11 ................................................................................. سوخت مصرف

 12 ...................................................................................عاتیما ریمقاد
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 برچسب زدن خودرو

  

 خودرو شاسیشماره 

طور که در شکل نشان ماره شناسایی خودرو همانش

چسبانده دیواره ی پشت محفظه موتورروی  ،داده شده

 شده است.

 
 

 خودرو اطالعاتبرچسب کد 

در محل نشان داده شده  این برچسب مطابق شکل

 چسبانده شده است.

 

 

 
، کد گیربکساین برچسب کد مدل، مدل موتور، مدل 

لطفاً در زمان  دهد.رنگ بدنه خودرو، و ... را نشان می

 سفارش قطعات جایگزین از این کد استفاده نمایید.

 کد مدل -1

 کد مدل موتور -2

  گکد مدل  -3

 شماره تایید -4

 شماره شاسی -5

 خودرو ناخالصماکزیمم وزن  -6

 کد رنگ بدنه خودرو، کد داخلی -7

 ناخالصوزن ترکیبی  -8

 ماکزیمم وزن محور )جلو(  -9

 ( عقبماکزیمم وزن محور ) -10

 

 کد اطالعات خودرو پالک

شده  پرچشکل  در شده داده نشان محل در پالک این

 .است

 
این صفحه کد مدل، مدل موتور، مدل 

transmission کد رنگ بدنه خودرو، و ... را نشان ،
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دهد. لطفاً در زمان سفارش قطعات جایگزین از این می

 کد استفاده نمایید.

 

 کد مدل -1

 کد مدل موتور -2

  گیربکسکد مدل  -3

 کد رنگ بدنه خودرو -4

 کد داخلی -5

 کد خارجی -6

 

 

 

 ی موتورشماره

طور که در شکل نشان داده شده، ی موتور همانشماره

 سیلندر موتور چسبانده شده است.  بلوکروی 

 

 بنزینیخودورهای 

 
*

 : جلوی خودرو
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 ابعاد خودرو

 

 mm 1540  فاصله بین دو چرخ جلو 1
2 

 عرض کل 
  mm 1800  عریض گلگیرخودروهای بدون 

  mm 1810  عریض گلگیرخودروهای با 
  mm 955  جلو پیش آمدگی 3

  mm 2670  فاصله محورهای جلو و عقب 4
  mm 1030  عقب پیش آمدگی 5
  mm 4655  طول کل 6

  mm 190  اوکراین و قزاقستان روسیه، برای خودروهای جز به)بدون زمین  فاصله از 7
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  mm 215   اوکراین و قزاقستان روسیه، برای خودروهای بار(

 

 ارتفاع کل )بدون بار( 8
 بدون ریل سقفی

 mm 1680 
 با ریل سقفی

 mm 1540  فاصله بین دو چرخ عقب 9

 نیمم چرخششعاع می
 mm 5.73  بدنه

 mm 5.7  چرخ
 

  عملکرد خودرو
 

 خودروهای بنزینی

 سرعت ماکزیمم

 2000های مدل
2WD 190  km/h 

4WD 185  km/h 

 km/h  195 2400های مدل

 km/h  205 3000های مدل
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 وزن خودرو

 

 خودروهای بنزینی

 2400های مدل

 نفر 5 گنجایش سرنشین

 خودرووزن 
 kg  1500 بدون قطعات اختیاری

 kg  1576 قطعات اختیاریبا تمامی 

 kg  2210 خودرو ناخالصماکزیمم وزن 

 ماکزیمم وزن محور
 kg  1150 جلو

 *kg, 1360 kg 1250 عقب

 ماکزیمم وزن قابل یدک کشیدن
 kg  1600 با ترمز

 kg  750 بدون ترمز
 kg  80 روی قسمت جلو تریلر یدک شوندهماکزیمم وزن 

 kg  80 ماکزیمم وزن بار سقف
 در شرایط یدک کشیدن: *

 توجه 

  باشد.ی سازنده میی توصیهدهندهنشان تریلرمشخصات 

 3000های مدل

 نفر 5 گنجایش سرنشین

 kg  1575 بدون قطعات اختیاری وزن 
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 kg  1627 قطعات اختیاریبا تمامی 

 kg  2270 خودرو ناخالصماکزیمم وزن 

 ماکزیمم وزن محور
 kg  1150 جلو

 *kg, 1360 kg 1250 عقب

 ماکزیمم وزن قابل یدک کشیدن
 kg  1600 با ترمز

 kg  750 بدون ترمز
  روی قسمت جلو تریلر یدک شوندهماکزیمم وزن 

  ماکزیمم وزن بار سقف
 در شرایط یدک کشیدن: *

 توجه 

  مشخصاتtrailer باشد.ی سازنده میی توصیهدهندهنشان 
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 مشخصات موتور

 

 3000های مدل 2400های مدل آیتم

 مدل موتور

 تعداد سیلندر

 حجم موتور

 سیلندرقطر داخلی 

 کورس پیستون

 میل سوپاپ

 سیستم سوخت رسانی

4B12 

4 in line 

2360 cc 

88 .0  mm 

97 mm 

 دو میل سوپاپ

 پاشش الکترونیکی

6B31 

6-V (60) 

2998 cc 

87.6 .0  mm 

82.9 .0  mm 

میل سوپاپ تک  

 پاشش الکترونیکی

 kW/6000 r/min 169 kW/6000 r/min 123 (خالص  EECخروجی ) بیشترین
 N•m/4100 r/min 292 N•m/3750 r/min 222 (خالص  EECگشتاور ) بیشترین
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 م

 سیستم الکتریکی

 

 آیتم
 خودروهای بنزینی

 خودروهای دیزلی
 3000های مدل 2400های مدل

 V 12 ولتاژ

 باتری
*75D23L, Q-85 (JISنوع )

2 80D26L 95D31L, T-105*
1 

*52Ah, 55Ah (5HRظرفیت )
2 55Ah 64Ah, 73Ah*

1 

*A, 105 A 130  آلترناتور )دینام(ظرفیت 
1  120 A 130 A 

 - NGK FR5EI DILKR7C11 شمعنوع 
DENSO K16PSR-B8 - 

 : خودروهای سفارش روسیه1*

 AS&G: خودروهای دارای سیستم 2*
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 هاتایرها و چرخ

 

 215/65R16 98H 225/55R18 98H تایر

 چرخ
 16x6 1/2JJ, 16x6 1/2J 18x7 J سایز

 mm 38 خارج از مرکز

 توجه

 با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. برای اطالع از ترکیب تایر و چرخ مورد استفاده روی خودرویتان 
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 مصرف سوخت

 

 آیتم
 شرایط خارج شهری شرایط شهری ترکیبی

CO
2
 (g/km) 

 مصرف سوخت
(L/100km) 

 مصرف سوخت
(L/100km) 

 مصرف سوخت
(L/100km) 

 6.4 10.6 7.9 186 سی سی 2400مدل 

 توجه

 دهند. هر خودرو به طور مجزا تست نشده است و بین خودروهای از یک مدل ممکن است تفاوت هایی باشد. به عالوه، عواملی مانند نتایج نشان داده شده در جدول مصرف سوخت یک خودروی خاص را نشان نمی

 داری استاندارد روی میزان مصرف سوخت اثرگذار هستند.مدت رانندگی و تعمیرات و نگه عادات رانندگی و وضعیت جاده به همراه
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 مقادیر مایعات
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 روغن اندازه آیتم شماره

   

 2400های مدل

 litr 4.3 کارتل

 مراجعه کنید 5-10به صفحه 

 litr 0.3 فیلتر روغن

 litr 0.1 خنک کن روغن

 3000های مدل
 litr 4 کارتل

 litr 0.3 فیلتر روغن

 مطابق نیاز ترمز روغن 2
 ترمز روغن

 DOT 3 یا DOT 4 

 - لیتر 4.5 مایع شوینده 3

 cc 6 litr Mitsubishi Motors Genuine Super Long Life Coolant 2400 خنک کننده موتور 4
Premium 3000 cc 9litr 

5 
 litr Mitsubishi Motors Genuine ATF-J3 8.2 روغن گیربکس اتوماتیک

 CVT 7.1 litr Mitsubishi Motors Genuine CVTF-J4روغن 
 

 احتیاط

استفاده کنید. استفاده از روغن های دیگر  Mitsubishi Motors Genuine CVTF-J4فقط از  CVTو برای گیربکس  Mitsubishi Motors Genuine ATF-J3برای گیربکس اتوماتیک فقط از 

 موجب آسیب گیربکس می شود.
 

 litr Mitsubishi Motors Genuine Super Hypoid gear oil API 0.5 روغن سیستم انتقال قدرت 6

classification GL-5 SAE 80 8 0.4 روغن دیفرانسیل عقب litr 
 gr HFC-134a 470 – 430 کن )سیستم تهویه(خنک 9

 ی غیر سیلیکات، غیر آمین، غیر نیترات، غیر برات به همراه تکنولوژی اسید ارگانیک هیبریدخنک کننده اتیلن گلیکل کیفیت باال مشابه با پایه*: 

 



  : جدول سرویس های دوره ای21فصل        



قل ملزوماتي است كه باید توسط احدهاي ذكر شده در این اطالعيه . سرویسميباشدرو ضروري هاي خودتعمير و نگهداري مناسب براي افزایش ایمني و كاهش هزینهباتوجه به اینکه  توضیح:

خودروها، شرایط گارانتي خودرو منطبق با و جلوگيري از ایجاد آسيب به د تا ضمن انجام نگهداري صحيح ن موتور پویا روي خودرو صورت گيرهاي مجاز شركت آرییکي از عامليت مشتري در

 باشد. برقرار ،موارد مندرج در كارت گارانتي

فعات بيشتري نسبت به آنچه در جداول باید در د "1جدول شماره "اشاره شده در  هايسرویسرد استفاده قرار گيرد، در صورتي كه خودرو در شرایط زیر مو سخت:  در شرایط رانندگي

 ، صورت بپذیرد.در نظر گرفته شده است ايهاي دورهسرویس

 شرایط سخت:

 شودرانده ميآلود یا مناطقي كه خودرو در هواي حاوي ذرات نمك  رانندگي در مناطق غبار -

 انداز ، آب گرفته یا كوهستانيستهاي پر درانندگي در جاده -

 ناگهاني مکرر و یا بکسل كردن ، ترمزگيريرانندگي در مناطق سردسير -

 اياستفاده به عنوان تاكسي یا خودروي كرایه و یا هواي سردهاي كوتاه در رانندگي در مسافت ،هاي طوالنيرانندگي با دور آرام موتور در مسافت -

 كيلومتر بر ساعت یا باالتر 125كاربرد خودرو در سرعت  %05و یا بيش از  كاربرد خودرو در ترافيك شهري سنگين %05بيش از  -

 عالئم به كار رفته در جداول: 

-  I: های الزم روی خودرو صورت بپذیرد، تنظیمات یا سرویستعمیرات با هماهنگي مالك خودرواهده عیب، بازدید گردد و در صورت مش.  

- R :تعویض گردد.  

 

 



  های ادواری:جدول سرویس

 

  مراجعه فرمائید. 2دار به جدول شماره ستارههای ، جهت انجام سرویسسخت در صورت استفاده از خودرو در شرایط رانندگي *

.)هر كدام كه زودتر فرا برسد( در نظر گرفته شده است ماه 4كيلومتر یا  0555اي، هر هاي دورهفواصل زماني مراجعه جهت سرویس  توجه:
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بازدید وضعیت باتری

 و سطح آب اسید
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بازدید سیستم های برقي 

و خواندن كدهای خطا
IIIIIIIIII

RR*فیلتر سوخت

IIIIIIIIIIكورس و خالصي اهرم ترمز دستي

RRRRRRRRRR*فیلتر سیستم تهویه مطبوع

ی
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 های ادواری:جدول سرویس

 

 
 
 
 

 

 
 

  مراجعه فرمائید. 2دار به جدول شماره ستاره هایسرویس، جهت انجام سخت در صورت استفاده از خودرو در شرایط رانندگي *

  .)هر كدام كه زودتر فرا برسد( در نظر گرفته شده است ماه 4كيلومتر یا  0555اي، هر هاي دورهفواصل زماني مراجعه جهت سرویس  توجه:

)KM(مسافت                                      

  مورد                  

  سرویس

50
00

10
00

0
15

00
0

20
00

0
25

00
0

30
00

0
35

00
0

40
00

0
45

00
0

50
00

0
55

00
0

60
00

0
65

00
0

70
00

0
75

00
0

80
00

0
85

00
0

90
00

0
95

00
0

10
00

00
10

50
00

11
00

00
11

50
00

12
00

00
12

50
00

13
00

00
13

50
00

14
00

00
14

50
00

15
00

00

IIIIIIIIRIIIIIIIIRIIIIIIIIRIIIروغن ترمز

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIمایع خنك كننده موتور

IIIIIIIIIIبازدید تسمه آلترناتور و هیدرولیك

IIIIIIIIIIبازدید لوله های الستیکي رادیاتور

CVT روغن گیربکس*IIIIIIIIRIIIIIIIIRIIIIIIIIRIII

IRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIR*فیلتر هوای موتور

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR*روغن موتور و فیلتر روغن

RR*شمع 
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 های ادواری: جدول سرویس

 

 
 
 
 
 
 
 

 مراجعه فرمائید.  2دار به جدول شماره ستارههای سرویسدر صورت استفاده از خودرو در شرایط رانندگي سخت، جهت انجام  *

 .)هر كدام كه زودتر فرا برسد( در نظر گرفته شده است ماه 4كيلومتر یا  0555اي، هر هاي دورهفواصل زماني مراجعه جهت سرویس  توجه:
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IIIIIIIIIIبازدید سیستم تعلیق خودرو

*بازدید سیبك طبق های

 سیستم تعلیق
IIIIIIIIII

IIIIIIIIII*بازدید گردگیر پلوس ها

IIIIIIIIIIبازدید اتصاالت جعبه فرمان

IIRIIRIIRI*روغن ترنسفر

IIRIIRIIRI*روغن دیفرانسیل عقب

IIIIIIIIIIبازدید لوله های ترمز و سوخت

رو
ود
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ادواری:های جدول سرویس  

 

 

 

 

 

 مراجعه فرمائید.  2دار به جدول شماره های ستارهدر صورت استفاده از خودرو در شرایط رانندگي سخت، جهت انجام سرویس *

  )هر كدام كه زودتر فرا برسد( در نظر گرفته شده است ماه 4كيلومتر یا  0555اي، هر هاي دورهفواصل زماني مراجعه جهت سرویس  توجه:

 

 

 

 

 

 

 

 

)KM(مسافت                                      
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*بازدید لنت ها و دیسك های ترمز

جابجایي تایرها و 

بازدید آنها از نظر ساییدگي 

غیرعادی
RRRRRRRRRR

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIتنظیم باد تایر
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ود
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 " 1شماره جدول " 

 

 

 

 

 پیمایش و زمان سرویس نوع سرویس مورد سرویس

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي R شمع

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي R فيلتر هوا

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي R فيلتر و روغن موتور

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي R و یا اتوماتيك CVTروغن گيربکس 

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي R ترنسفر روغن

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي R فيلتر سيستم تهویه مطبوع

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي R دیفرانسيل عقب روغن

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي I دیسکي جلو و عقب و دیسك ها هاي ترمزلنت

 به دفعات بيشتر با درنظر گرفتن شرایط رانندگي I هاهاي سيستم تعليق و گردگير پلوسطبق سيبك


