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مشتریان گرانقدرگروه صنعتی رامک خودرو

با سالم،
سپاس فراوانم را بدرقه راهتان می نمایم که با همراهی و حسن سلیقه ارزشمندتان در خرید محصوالت سانگ یانگ، این گروه صنعتی باالخص شرکت 

رامک یدک را مورد لطف و عنایت خویش قرار داده اید. 
نظر به رسالتی که مدیران و کارکنان شرکت رامک یدک بر آن متعهد و مقید می باشند، ارائه خدماتی نوین به مشتریان محترم رامک خودرو در حوزه 
خدمات پس از فروش از جمله ارتقای شاخص رضایتمندی مشتریان، تامین قطعات اصلی برندهای خودرویی تحت پوشش، گسترش شبکه امور عاملیت 

های مجاز و ارتقای دانش فنی منابع انسانی متخصص شرکت و عاملیت های مجاز از مهمترین اهداف سال های  1394و 1395خواهد بود.
با توجه به چشم انداز گروه صنعتی رامک خودرو برای ارائه محصوالتی مدرن و متنوع در  سال جاری و سنگین تر شدن حوزه وظایف و مسوولیت های  
شرکت رامک یدک در مبحث تامین قطعات و خدمات پس از فروش خودروهای تحت پوشش، از شما عزیزان و یاران گرانقدر تقاضا می نمایم تا با ارائه 
پیشنهادات سازنده خویش که بی شک یاری رسان ما در طی نمودن مسیر پیش رو  خواهد بود، این مجموعه را در نیل به اهداف خویش مساعدت فرمایید.

اینجانب در پایان تاکید می نمایم تعهد دست اندرکاران شرکت رامک یدک برای پاسخ به اعتماد شما مشتریان گرانقدر، تضمینی ماندگار 
برای تداوم این ارتباط ارزشمند خواهد بود.  

                                                                                                                                         با سپاس 
                                                                                                                                                        یعقوب ولی پور

                                                                                                                                            مدیر عامل شرکت رامک یدک
                                                                                                                                                         بهمن 1394
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پیشگفتار 

ضمن قدردانی و سپاس از مشتریان محترم گروه صنعتی رامک خودرو ، به استحضار می رساند تدوین کتاب حاضر با هدف اطالع رسانی و آگاهی مالکان 
محترم خودروی کوراندو از دستورالعمل های سرویس و نگهداری این خودرو و همچنین نحوه کارکرد دستگاه ها، امکانات ایمنی و کلیه بخش های آن 
صورت پذیرفته است. در این راستا توصیه می نماییم به منظور بهره مندی بیشتر ار رانندگی، امکانات رفاهی و ایمنی و  همچنین آگاهی از مشخصات 
فنی خودروی خود، حتماً این کتاب را به خوبی مطالعه نمایید تا در استفاده از امکانات و تجهیزات خودرو به خوبی مسلط باشید. الزم است دقت نمایید 

که کاربری صحیح هر یک از بخش های خودرو تاثیر مستقیمی در راندمان، عملکرد و عمر مفید قطعات خودرو خواهد داشت. 
جهت انجام تعمیرات و امور سرویس و نگهداری خودرو موکداً توصیه می گردد تا به عاملیت های مجاز رامک یدک در سراسر کشور مراجعه و از تعمیر 
خودرو در تعمیرگاه های غیرمجاز جداً خودداری فرمایید. به خاطر داشته باشید که پرسنل فنی عاملیت های مجاز رامک یدک با خودروی شما آشنایی 
کامل دارند و در صورت بروز هر گونه مشکل و یا نقص فنی در خودرو، این مشکل توسط متخصصان و پرسنل  متخصص عاملیت های مجاز سراسر کشور 
به روش صحیح و در زمانی کوتاه رفع خواهد شد. از آنجایی که انجام هر گونه تعمیر و یا تغییر در سیستم های برقی و مکانیکی و یا نصب آپشن های 
متفرقه توسط افراد غیرمتخصص و یا تعمیرگاه های غیر مجاز در خودرو می تواند به بروز خسارات جبران ناپذیر مالی و جانی منجر شود، لذا توصیه 
می گردد به منظور بهره مندی از خدمات گارانتی شرکت رامک یدک و همچنین جلوگیری از ابطال گارانتی خودرو، کلیه امور سرویس و نگهداری و 
همچنین تعمیرات خودرو را در عاملیت های مجاز رامک یدک انجام دهید. الزم به ذکر است از آنجایی که در تدوین و نگارش اطالعات مندرج در این 
کتاب راهنما، تناسب میان شرایط رانندگی و کارکرد خودرو و همچنین انجام سرویس های ادواری متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران درنظر 
گرفته شده است، لذا صرفاً اطالعات مندرج در کتاب راهنمای فارسی مورد تایید شرکت رامک یدک می باشد. خواهشمند است در زمان انتقال و یا فروش 

خودرو، این کتاب را به مالک جدید خودرو تحویل دهید. 

                                                                                                                                                 با آرزوی توفیق روز افزون 
                                                                                                                                                        علیرضا افسرزاده

                                                                                                                                      مدیر خدمات پس از فروش رامک یدک
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0-3 اطالعات عمومی

مشخصات خودروی کوراندو G20DF   انتخابی ) (*
 

موتور بنزینی 2 لیتری )2000 سی سی(شرح

اطالعات عمومی 

4410طولی كلی )ميليمتر(
1830عرض كلی )ميليمتر(

بدون باربند : 1675ارتفاع كلی )ميليمتر(
با باربند : 1710

2WD : 2100 , 4WD :2170وزن ناخالص )كيلوگرم(

2WD : 1599 , 4WD :1680وزن خالص )كيلوگرم(

بنزينسوخت
57ظرفيت مخزن سوخت )ليتر(

موتور

G20DFنوع موتور

1 : 10.5 /4  تعداد سيلندر- نسبت تراكم

1998حجم موتور )سي سي(

DOHCوضعيت قرارگيري ميل سوپاپ

حداكثر توان
149ps / 6000rpmعادی

-كم توان

حداكثر گشتاور
Nm / 4000 rpm 197عادی

-كم توان
rpm 50 + 700گيربکس اتوماتيكدور آرام موتور )حالت درجا(

خنك شونده با آب - گردش اجباریسيستم خنك كننده
8.5ظرفيت مايع خنك كننده )ليتر(

پمپ دنده ای - گردش اجبارینوع روانکاری
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آموزش فنی رامک یدک

 G20DF مشخصات خودروی کوراندو
موتور بنزینی 2 لیتریشرح

موتور 
4.5حداكثر ظرفيت روغن موتور در هنگام حمل بار )ليتر(

خنك شونده با آبتوربو شارژر و نوع خنك كاری موتور

گیربکس اتوماتیک

شش سرعته با كنترل الکترونيکیمدل
كنسول وسطمحل اهرم تعويض دنده

ضريب دنده

14.212

22.637

31.800

41.386

51.000

60.772
3.385عقب

کمک گیربکس
AWDمدل
هوشمند گشتاور متغيرنوع

اطالعات عمومی0-4
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    G20DF مشخصات خودروی کوراندو
موتور بنزینی 2 لیتری )2000 سی سی(شرح

سیستم فرمان

دنده شانه ای )رک و پينيون( )EPS,HPS(نوع

زاويه فرمان
38.62داخلی

31.07خارجی

محور )اکسل(عقب
مفصلیسيستم تعليق مستقلنوع پلوس

تقويت شدهنوع پوسته اكسل

ترمزها

دو كانالهنوع سيلندر ترمز
خاليینوع بوستر

نوع ترمز
ديسکیچرخ جلو
ديسکیچرخ عقب

نوع مکانيکیترمز دستی

سیستم تعلیق
مك فرسون - فنر لولفنربندی جلو
چند اتصالی - فنر لولفنربندی عقب

R - 134a (430+30 g)مبرد گاز كولر )ظرفيت(تهویه مطبوع

بخش برق خودرو

MF / 12 - 90نوع باتری / ظرفيت )ولت/ آمپرساعت(

12- 1.4ظرفيت استارتر )ولت - كيلو وات(

12V - 140 Ahظرفيت دينام )ولت - آمپر(

0-5 اطالعات عمومی
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آموزش فنی رامک یدک اطالعات عمومی0-6

اطالعات شناسایی خوردو
VIN 4.  شماره

شماره VIN در سينی فلزی محفظه موتور و سمت 
سرنشين جلو حك شده است.

3.  برچسب گواهي

برچسب گواهي خودرو بر روی ركاب درب 
راننده نصب شده است.

  2.  شماره VIN قابل ديد

شماره VIN قابل ديد در سمت راننده در قسمت 
فوقانی داشبورد قرار دارد.

                                 1. شماره موتور

شماره موتور: اين شماره در ناحيه زيرين بلوک 
سيلندر در سمت منيفولد دود حك شده است.
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آموزش فنی رامک یدک
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کاانت داخل خوردو کلیداه و ام

0-7 اطالعات عمومی

پنل دکمه های کنسول فوقانی

پنل مرکزی دکمه ها

سیستم چند رسانه ای 

کلیدهای کنترل صوتی روی فرمان

کلید شیشه شوی و برف پاک کن
کلید چراغ ها

فندک

پنل کلیدهای سمت چپکلید کروز کنترل

اهرم بازکننده 
مخزن سوخت

اهرم باز کننده درب 
موتور

پنل کلیدهای درب
راننده

کلیدهای تنظیم تهویه 
مطبوع

AUX و ورودی کابل USB درگاه

 استارت دکمه ای/  
 استارت کلیدی

دکمه شیشه باالبر 
سرنشین جلو

* ممکن است میان اجزاء، کلیدها و امکانات نشان داده شده در این تصویر و امکانات موجود در خودروی شما تفاوت هایی وجود داشته باشد.
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آموزش فنی رامک یدک اطالعات عمومی0-8

متعلقات موتور
)G20DF( موتور بنزینی

       مخزن روغن ترمز

جعبه فیوز 
و رله ها

باتری

فیلتر هوا

گیج روغن موتور

مخزن مایع 
شیشه شوی

درب سر ریز روغن موتور

مخزن مایع خنک کننده
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آموزش فنی رامک یدک
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0-9 اطالعات عمومی

تذکرات مهم
لطفاً اين كتاب را به دقت مطالعه فرماييد و از دستورالعمل های آن پيروی فرماييد. كلمات 
اخطاری همچون »هشدار«، »احتياط« و »توجه« حاوی معانی خاصی در اين كتاب می باشد.

هشدار
  هشدار

اين عبارت نشاندهنده يك وضعيت خطرناک بالقوه می باشد كه عدم توجه به آن، 
می تواند به صدمات جانی شديد و يا حتی مرگ سرنشينان خودرو منجر شود.

احتیاط
اين عبارت نشاندهنده يك وضعيت خطرناک بالقوه می باشد كه عدم توجه به   احتیاط

آن، می تواند به صدمات و يا خسارت مالی كمتر منجر شود.

نکته
نکته

اين عبارت حاوی اطالعاتی در خصوص سرويس و نگهداری خودرو و دستورات 
مرتبط با اين موضوع می باشد.

اعمال تغییرات در طراحی محصوالت سانگ یانگ
به منظور دستيابی به بهترين سطح ايمنی و كيفی، شركت سانگ يانگ از طريق 
فعاليت هايی كه در حوزه های تحقيق و توسعه انجام می دهد، نوآوری و تغييراتی  را در 
خودروی خود  ايجاد می كند. در نتيجه مشخصات خودروی تحويلی به مشتری متناسب 
با تغييرات صورت پذيرفته در خودرو با هدف بهبود در محصوالت اين شركت می باشد. لذا 
ممکن است برخی از موارد مندرج در اين كتاب با خودروی شما منطبق نباشد. لذا الزم به 
ذكر است كه هيچ مسووليتی از جهت اعمال تغييرات در امکانات و تجهيزات خودروهای 

سانگ يانگ متوجه شركت رامك يدک نخواهد شد.

كليه اطالعات، تصاوير و مشخصات قيد شده در اين كتاب با آخرين اطالعات 
فنی محصول در زمان انتشار كتاب راهنمای مالك مطابقت دارد. لذا شركت 
رامك يدک در قبال تغييرات احتمالی كه در محصوالت آتی سانگ يانگ 

اعمال خواهد شد مسئوليتی را برعهده نخواهد گرفت.

در اين كتاب، آپشن ها و قطعات تزئينی خودرو براساس آخرين تغييرات اعمال 
شده در آنها تشريح شده است. بنابراين امکان دارد كه تعدادی از اين موارد در 
خودروی شما وجود نداشته باشد. در صورت مواجه شدن با هرگونه سوالی در 
خصوص آپشن ها و قطعات تزئينی خودرو، لطفاً با عامليت های مجاز رامك يدک 

تماس حاصل فرماييد.

* : عالمت ستاره در اين كتابچه مختص برخی از تجهيزات و آپشن هايی 
است كه در همه خودروها نصب نشده اند و به تناسب تنوع مدل خودرو، 
نوع موتور، تجهيزات و آپشن های انتخابی، در برخی از خودروها نصب 

شده است.

الزم به ذكر است قطعات و لوازم يدكی غيراصلی كه مورد تاييد اين شركت 
نمی باشد. با توجه به ارائه قطعات و لوازم جانبی غيراصلی از سوی برخی 
تامين كنندگان غيرمجاز قطعه در بازار، شركت رامك يدک هيچ مسووليتی 
را در قبال مشکالت احتمالی و خسارت ناشی از استفاده اين قطعات برعهده 

نخواهد گرفت.
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آموزش فنی رامک یدک اطالعات عمومی0-10

حفظاظت از محیط زیست
توصیه هایی برای حفظ محیط زیست 

در طراحی خودروهای سانگ يانگ از آخرين استانداردهای زيست محيطی تبعيت 
تواند  انسان می  و  نمود  را حفظ  منابع طبيعی  بدين طريق می توان  شده است. 
هماهنگ با طبيعت به حيات خود ادامه می دهد. شما می توانيد با رانندگی صحيح 

و اصولی، در حفظ محيط زيست مشاركت نماييد. 

بنزين، شرايط و نحوه كاركرد موتور، گيربکس، وضعيت ترمزها و  ميزان مصرف 
مقدار فرسايش الستيك ها با عوامل زير مرتبط می باشد :

•  نحوه و شرايط رانندگي
•  عادت های رانندگي

شرایط رانندگي ایده آل :
•  رانندگی با سرعت كم

•  اجتناب از سفر با خودرو در مسيرهای كوتاه
•  تنظيم فشار باد الستيك ها در مقدار استاندارد

•  قرار ندادن كاالهای غيرضروری در قسمت بار خودرو
•  مصرف بنزين را همواره بررسی نماييد.

•  خودرو را به طور منظم سرويس و نگهداری كنيد.
•  برای انجام تعميرات و يا امور سرويس و نگهداری خودرو به عامليت های مجاز 

رامك يدک مراجعه كنيد.

عادت های رانندگي:
•  وقتی خودرو را روشن می كنيد، پدال گاز را فشار ندهيد.

•  فاصله ايمن را با خودروی جلويی حفظ كنيد.
•  از شتابگيری های مکرر و ناگهانی اجتناب نماييد.

•  وقتی خودرو را برای مدتی طوالنی متوقف می كنيد، خودرو را خاموش كنيد.
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آموزش فنی رامک یدکآموزش فنی رامک یدکاقدامات احتیاطی و ایمنی

ربرسی خوردو شیپ از سفر

1-2

بررسي بیرون خودرو

•   پیش از شروع حركت در هرروز، اطمینان حاصل نمايید كه خودرو از لحاظ فنی 
بازديد شده باشد.

•   میزان فشار باد، فرسودگی و كیفیت عاج الستیک ها را بررسي كنید و شیشه هاي 
جلو، عقب، آينه هاي جانبی و داخل خودرو را تمیز كنید.

•   از بسته بودن درب موتور و درب عقب خودرو اطمینان حاصل نمايید.
•   بررسی كنید كه هیچ مانعي در مسیر حركت خودرو وجود نداشته باشد.
•   بررسی كنید كه هیچ گونه نشتي در اجزای خودرو وجود نداشته باشد.

•   به منظور كسب اطالعات بیشتر به فصل تعمیرو نگهداری اين كتاب مراجعه 
نمايید. 

چک سیاالت داخل محفظه موتور

•  میزان روغن موتور و سطح ساير سیاالت خودرو را بررسي كنید.

روغن موتور مايع خنک كننده

روغن ترمز روغن هیدرولیک فرمان

www.nasicoelec.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir



اقدامات احتیاطی و ایمنی آموزش فنی رامک یدک
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1-3

بررسي الستیک ها
•   استفاده از رينگ و الستیک غیراستاندارد ممکن است هندلینگ خودرو و كنترل 
آن را با مشکل مواجه سازد كه اين امر در نهايت احتمال بروز تصادف را بیشتر 

خواهد كرد.
•   استفاده از رينگ و الستیک غیراستاندارد باعث عملکرد غیر طبیعي فرمان، 
افزايش مصرف سوخت، كاهش توان ترمزگیري، لرزش و باعث عملکرد نامناسب 
سیستم هاي ABS/ESP و يا فرسودگي عاج الستیک ها خواهد شد. كه اين امر 

ممکن است باعث آسیب بخش انتقال نیرو شود.
•  همواره از الستیک های يکسان )يک برند( در همه چرخ های خودرو استفاده 
كنید، در غیر اينصورت ممکن است بخش انتقال نیرو با مشکل فنی مواجه شود.

باد الستیک  زاپاس را بررسي كنید. وضعیت زاپاس  •   همواره وضعیت و فشار 
همواره بايد در حالت مناسب باشد. در صورت استفاده از الستیک زاپاس، بايد 

آن را در اسرع وقت تعويض نمايید.
•   همواره وضعیت كیت پنچرگیري را بررسي كنید. اين كیت و متعلقات آن همواره 

بايد در خودرو در دسترس باشد.
•   عاج و مقدار فشار باد  الستیک ها را به طور روزانه بررسي كرده و در صورت نیاز، 

الستیک معیوب را تعويض نمايید.
•   همواره فشار باد  الستیک ها را در محدوده تعیین شده تنظیم كنید.

•   همواره پیش از سفر، فشار باد  الستیک ها و الستیک زاپاس را تنظیم كنید. 
رانندگي با الستیک كم باد، ممکن است باعث آسیب ديدگي الستیک و تركیدگی آن 

شود كه در اين صورت خطر جراحت و مرگ محتمل خواهد بود.

نكته
تغییر شکل موجی الستیک چیست؟

در حین رانندگي، الستیک ها در اثر حركت در جاده دچار تغییر شکل شده و 
دوباره به حالت عادي خود باز مي گردد. زمانی كه خودرو با الستیک كم فشار 
در مسیر خود با سرعت زيادی حركت می كند، تغییر شکل موجی در جهت 
شعاعی در اطراف و پشت عاج الستیک ها ايجاد می شود. به اين حالت، تغییر 

شکل موجی الستیک گفته می شود. 
در صورت تداوم اين وضعیت در زمانی طوالنی، الستیک در زمان كوتاهی 

دچار پنچری خواهد شد.
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آموزش فنی رامک یدکآموزش فنی رامک یدکاقدامات احتیاطی و ایمنی 1-4

بررسي اجزاي داخلي خودرو

•  صندلي راننده، پشت سري و فرمان را براي رانندگي در حالت مناسب تنظیم كنید.
•  آينه هاي جانبي و داخل خودرو را تنظیم كنید.

•  از قرار دادن اشیاء در زير صندلي راننده خودداري كنید.

  هشدار
صندلي، پشت سري، فرمان و آينه ها بايد قبل از رانندگي تنظیم شوند. كلیه  

اين تنظیمات بايد قبل از شروع رانندگي انجام شوند.

  هشدار
•  از رها كردن قوطي و بطري های خالی در زير و يا نزديکي صندلي راننده 
خودداري كنید.چراكه ممکن است باعث تداخل در عملکرد پدال های گاز و 

يا ترمز گردد كه در نهايت منجر به بروز تصادف خواهد شد.
•  از موكت زير پايي با اندازه مناسب استفاده كنید و مطمئن شويد، در هنگام 
رانندگي جا به جا نخواهد شد. در صورت گیر كردن موكت در زير پدال گاز 

و يا ترمز، بروز تصادف محتمل خواهد بود.
•  از پوشیدن كفش هايی از جمله كفش های پاشنه بلند و يا دمپايی در حین 

رانندگی خودداری كنید.
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1-5

•  پس از قرار دادن سوئیچ در وضعیت روشن)ON(، عملکرد چراغ هاي هشدار و 
نشانگر ها )آمپرسوخت، سرعت سنج، دورسنج موتور( را  بررسي كنید.

•  عملکرد صحیح پدال های گاز و ترمز را بررسي كنید.

 صفحه كیلومترشمار استاندارد

 صفحه كیلومترشمار سوپر ويژن
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آموزش فنی رامک یدکآموزش فنی رامک یدکاقدامات احتیاطی و ایمنی 1-6

•  كمربند ايمني خود را ببنديد و مطمئن شويد كه ساير سرنشینان نیز كمربند 
ايمني خود را به طور صحیح بسته باشند.

•  درخصوص استفاده از كمربندايمنی، احتیاط های الزم را به عمل آوريد.
•  نبايد ارتفاع اشیايی كه در صندلي عقب و يا قسمت بار قرار داده مي شوند، بیش 
از ارتفاع صندلي باشد. در ترمزهاي شديد، پرتاب شدن اين اشیاء ممکن است به 

بروز تصادف منجر شود.
•  از عدم وجود مانع و يا اشخاص در اطراف خودرو اطمینان حاصل نمايید.

•  درحین رها كردن ترمزدستی، حتماً پدال ترمز را فشرده نگهداريد.
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دستورالعمل اهي ایمنی

1-7

نوزادان، كودكان، افراد مسن

•  هرگز نوزادان و كودكان را بدون والدين و در حالی كه درب هاي خودرو قفل است، 
تنها نگذاريد. آنها مي توانند سهواً خودرو را به حركت درآورند.تنها رهاكردن كودكان 
درخودرو درآب و هوای گرم می تواند خطرناک باشد و به خفگی كودک منجر شود.

از سوی  رانندگی  هنگام  در  احتمالی  مشکل  هرگونه  از  جلوگیری  منظور  به    •
كودكان، مثاًل فشردن يا به كارگیری برخی دكمه ها و اهرم های داخل خودرو، 

توصیه می گردد كودكان در صندلی عقب خودرو بنشینند.
•  توصیه می شود باتوجه به خطرات احتمالی ناشی از بازشدن كیسه هوای جلو، 
كودكان، نوزادان، افراد مسن و زنان باردار در صندلی های رديف عقب خودرو 
بنشینند. با توجه به شدت ضربه ناشی از باز شدن كیسه هوا، اين افراد می توانند 
در معرض خطر بیشتری نسبت به سايرين باشند. توصیه می گردد كودكان و يا 

نوزادان توسط صندلی مناسب كودک در صندلی عقب مهار گردند.

مصرف الكل يا داروها

•  همواره از رانندگي در مدت زمانی طوالني پرهیز نمايید، رانندگي به طور مدام و بی 
وقفه می تواند باعث خستگي و خواب آلودگي درفرد شده وبه تصادف منجر شود. به 

منظور ايمنی بیشتر، هر دو ساعت يک بار در حین رانندگي استراحت كنید.
•  باتوجه به قوانینی داخلی كشور و همچنین قوانین بین المللی درحوزه راهنمايی و 
رانندگی، رانندگی درحالت مستی و يا تحت تأثیر مواد مخدر و يا داروهای روان 
گردان ممنوع می باشد. درحقیقت عالوه براينکه ريسک و خطر رانندگی دراين 
حالت به مقدار قابل توجهی افزايش می يابد، رانندگی در حالت مستی و يا مواردی 

از اين قبیل، جرم محسوب می شود.
•  رانندگی پس از مصرف دارو، دربرخی موارد می تواند به تناسب نوع دارويی كه توسط 
راننده مصرف شده است، بسیارخطرناک باشد. بنابراين تحت هیچ عنوان پس از 

مصرف داروهای خواب آور رانندگی نکنید.
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آموزش فنی رامک یدکآموزش فنی رامک یدکاقدامات احتیاطی و ایمنی 1-8

خوابیدن در خودرو
•  در خودرويی كه توقف كرده است و شیشه های آن باال می باشد، نخوابید. خصوصاً 
درحالتی كه موتور خودرو  و سیستم تهويه مطبوع ويا بخاری روشن باشد، خوابیدن 

می تواند به خفگی و يا مرگ سرنشین منجر شود.
•  خوابیدن درون خودرو با موتور روشن در يک محیط بسته،می تواند با توجه به 

احتمال مسمومیت توسط گاز اگزوز، فرد را درحالت خفگي قرار دهد.
•  در حالت خواب، ممکن است به طور تصادفي دنده و يا پدال گاز را به كار ببريد 
و با اين كار موجب بروز تصادف شويد. همچنین ممکن است در اثر فشار دادن 
تصادفي پدال گاز در حالت خواب، باعث باال رفتن دماي خودرو و بروز آتش 

سوزي شويد.

هیچ گاه در هنگام باز بودن درب هاي خودرو و درب عقب اقدام به 
رانندگي نكنید.

•  در هنگام باز بودن درب عقب خودرو، موتور خودرو را روشن نکنید چراكه  امکان 
ورود گازهای خروجي اگزوز به داخل خودرو وجود دارد.

•  رانندگی با خودرو در حالی كه درب عقب آن باز است و اشیاء درجای خود محکم 
نشده باشند، ممکن است باعث بروز تصادف گردد.

•  در صورت باز بودن درب هاي خودرو درحالت حركت، امکان پرت شدن سرنشینان 
به بیرون و بروز جراحات شديد وجود دارد.

به خصوص درب عقب خودرو  بودن درب ها  قفل  از  رانندگی  •  همواره در حین 
برای  خصوصاً  حركت  درحین  خودرو  درب  بازكردن  نمايید.  حاصل  اطمینان 

كودكان می تواند به بروز صدمات جانی منجر شود.
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1-9

از خارج كردن اعضاي بدن از پنجره و سانروف خودرو اجتناب كنید.

از خارج كردن اعضای بدن از پنجره و سانروف، درحالی كه در حال حركت با خودرو 
يا پارک كردن آن می باشید پرهیز كنید، چراكه ممکن است خودروهای درحال 

تردد و يا موانعی كه در ديدتان نمی باشند به شما صدمه وارد كنند.

شیشه  باالبر برقي

•   در هنگام باال بردن شیشه هاي عقب از طريق دكمه  شیشه باالبر سمت 
راننده، از قرار نداشتن اعضاي بدن كودک در بین شیشه  و قاب آن اطمینان 

حاصل نمايید.
•  در صورت نشستن كودكان در صندلي عقب، دكمه قفل شیشه عقب را 

بزنید تا بدين طريق كلیدهای درب عقب غیرفعال شوند.
•  مطمئن شويد اعضاي بدن سرنشینان خودرو از جمله دستانشان درون 

خودرو قرار داشته باشد.
•  در هنگام بستن شیشه ها، همواره موارد ايمني را مدنظر قرار دهید.
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آموزش فنی رامک یدکآموزش فنی رامک یدکاقدامات احتیاطی و ایمنی 1-10

درهنگام پیاده شدن از خودرو، مراقب تردد خودروهای اطراف خود 
باشید.

در هنگام پیاده شدن از خودرو، مراقب خودروهای اطراف خود كه از كنار و يا عقب 
خودروی شما درحال تردد هستند، باشید.

درصورت عدم بررسی وضعیت تردد خودروها و يا موتور سیکلت هايی كه از قسمت 
عقب خودروی شما در حال حركت هستند، ممکن است با آنها تصادف نمايید.

توقف و پارك كردن خودرو
تنها در خودرو در حالی كه درب های خودرو قفل  را  نوزادان و كودكان  •  هرگز 
می باشد رها نکنید، چراكه ممکن است به طور سهوی خودرو را به حركت درآورند. 
همچنین محبوس شدن كودک در خودرو در هوای گرم،می تواند به خفگی كودک 

منجر شود.
•  هنگام توقف در يک مسیر شیب دار، از ترمزدستي استفاده كنید و مانعي را در زير 
چرخ ها قرار دهید. درصورت توقف در سرازيری، اهرم دسته دنده را در وضعیت 
دنده عقب )R( و درصورت توقف در سربااليی،  اهرم دسته دنده را در وضعیت 

پارک )P( قرار دهید.
•  در صورت امکان، خودرو را در يک مسیر شیب دار پارک نکنید.

•  در صورت امکان، خودرو را در مکان های مرطوب و يا بسته پارک نکنید.
•  با توجه به داغ بودن لوله اگزوز و احتمال بروز حريق، از توقف خودرو در محل هايی كه 
در آنجا گیاهان خشک، پارچه، روغن و يا مواد اشتعال زا قرار دارد، خودداری كنید.

•  هنگامی كه خودرو توقف كرده و موتور آن روشن است، مراقب فاصله عقب خودرو 
از ديوار باشید تا از آتش سوزی و يا تغییر رنگ خودرو جلوگیری كنید.

•  در صورت توقف، ترمز دستی را باال بکشید.
•  از وضعیت پارک )P( در گیربکس اتوماتیک به عنوان ترمزدستی استفاده نکنید. 

همواره از ترمز دستی برای متوقف كردن خودرو استفاده كنید.
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گرم كردن موتور خودرو
•  هیچ گاه قبل از گرم شدن موتور، اقدام به رانندگي نکنید. رانندگي با خودرو به 
محض روشن كردن موتور ممکن است باعث كاهش عمر مفید موتور خودرو 

شود. پیش از حركت دادن خودرو، موتور آن را گرم كنید.
•  از گرم كردن بیش از حد موتور خودرو پرهیز كنید. گرم كردن موتور را فقط تا 
زماني كه عقربه نشانگر دماي موتور به حركت در مي آيد ادامه دهید و پس از آن 

اقدام به حركت با خودرو نمايید.
•  گرم كردن بیش از حد موتور، میزان مصرف سوخت و آلودگي هوا را افزايش 

مي دهد. زمان تقريبي مناسب براي گرم كردن موتور حدود 2 دقیقه مي باشد.
•  در مکان بسته اقدام به گرم كردن موتور نکنید. تجمع گازهاي خروجي اگزوز   در 

يک مکان بسته، می تواند به مسمومیت فرد منجر شود.
•  درهنگام گرم كردن موتور، هیچ گاه  از پدال گاز استفاده نکنید. 

موتور خودرو را در هنگام حركت خاموش نكنید.
هیچ گاه در هنگام حركت اقدام به خاموش كردن موتور خودرو نکنید. اين كار باعث 
سفت شدن فرمان و كاهش كارايي سیستم ترمز مي شود و ممکن است شرايط 

خطرناكی را پديد آورد.

پرهیز  ناگهانی  زدن های  استارت  و  ترمزگرفتن  شتابگیری،  از 
نمايید.

از شتاب گرفتن، استارت زدن و ترمزگرفتن ناگهانی خودرو بپرهیزيد. دراثر 
انجام هريک از اين اقدامات، مصرف سوخت افزايش می يابدو به آرامی شتاب 

بگیريد و يا سرعت خودرو را كاهش دهید.

به طور ناگهانی فرمان خودرو را نچرخانید.
چرخش ناگهانی غربیلک فرمان ممکن است پايداری خودرو را با چالش مواجه 

كند و به تصادف خودرو منجر شود.

موتور خودرو را در مكان هاي بسته روشن نكنید.
به  هوا  كه  درحالی  آن هم  بسته،  فضای  دريک  موتور خودرو  كردن  روشن 
درستی درجريان نباشد، می تواند با توجه به مسمومیت ناشی از گاز مونوكسید 

كربن به مرگ فرد منجر شود.

از مكالمه با تلفن  همراه در هنگام رانندگي بپرهیزيد. 
مکالمه با تلفن همراه در حین رانندگی ممکن است باعث بروز تصادف شود. 
درصورت نیاز به مکالمه ضروری، سعی كنید تا از اپلیکیشن بلوتوث استفاده 

كنید. 
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آموزش فنی رامک یدکآموزش فنی رامک یدکاقدامات احتیاطی و ایمنی

عبور از تقاطع  يا ريل قطار
در هنگام عبور از تقاطع  و يا ريل  قطار، خودرو را متوقف كنیدو به دقت محل عبور 
خودرو را بررسي كنید و به سرعت و با كمک دنده سنگین، بدون تعويض دنده 
از  موتور در هنگام عبور  به حركت درآوريد. در صورت خاموش شدن  را  خودرو 
تقاطع و يا ريل قطار از فرد ديگری كمک بخواهید تا به شما در انتقال خودرو به 

مکانی امن ياری رساند.

مواد خطرناك
از نگهداري انواع فندک و يا مواد قابل اشتعال در محفظه های داخل خودرو جداً 
خودداری فرمايید. امکان بروز آتش سوزی و يا انفجار در خودرو به واسطه اين قبیل 

مواد در هوای گرم بسیار زياد می باشد.

كپسول اطفاء حريق
به منظور حفظ ايمني، موكداً توصیه مي گردد يک كپسول اطفاء حريق در خودرو 

نصب نمايید و طرز كار صحیح آن را بیاموزيد و همواره آن را شارژكنید.

عملكرد ترمزی موتور
در هنگام پايین آمدن در سرپايینی های طوالنی، همزمان با استفاده از پدال ترمز، 
يا سنگین تر كردن دنده به تناسب شرايط رانندگی، از اثر ترمزی موتور برای كاهش 
سرعت خودرو بهره مند شويد. استفاده مکرر و بی وقفه از ترمزها در چنین شرايطی، 

به داغ شدن، سفت شدن و كاهش عملکرد ترمزها منجر خواهد شد.

محافظ سیستم )شتابگیری با تأخیر(
از فشردن پدال ترمز در هنگام استفاده از پدال گاز پرهیز كنید.

در غیر اين صورت واكنش پدال گاز دچار تأخیر مي شود. درواقع اين حالت برای 
محافظت از سیستم انتقال نیرو مي باشد. اين حالت ايمنی در صورت فشار دادن و رها 

كردن پدال گاز بدون فشردن پدال ترمز غیر فعال مي شود.

1-12

چوب شدن ترمزها
دراثر ترمزگیری های طوالنی و مکرر، حرارتی ايجاد می شود كه به كاهش اصطکاک  
میان لنت ها و ديسک های ترمز منجر می شود. اين حرارت در نهايت باعث كاهش و 

يا اتالف نیروی ترمز خواهد شد.
خالی شدن ترمزها

در صورت استفاده زياد از پدال ترمز دريک سرازيری، مقداری حباب در سیلندر اصلی 
ترمز يا لوله های روغن ترمز ايجاد خواهد شد. دراثر اين حباب ها، فشار هیدرولیکی 

ترمز علیرغم فشردن پدال ترمز به اجزای ترمز منتقل نمی شود.
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1-13

احتیاط در نصب لوازم جانبي )اكسسوری(
از نصب هرگونه اكسسوری متفرقه برروی شیشه  خودرو )مثاًل انواع برچسب های 
دودی يا رنگی( خودداري كنید. نصب اين نوع برچسب ها برروی شیشه خودرو، 
می تواند به مشابه عدسي محدب باعث بروز گرمای غیرعادی، آتش سوزي، خلل در 

رانندگی و يا در نهايت تصادف خودرو شود.

در هنگام بررسي سطح مايع خنک كننده احتیاط كنید.
به منظور جلوگیری از بروز هرگونه سوختگی در هنگام داغ بودن موتور، از باز كردن 

درب مخزن مايع خنک كننده برای بررسي سطح آن خودداری نمايید.
همواره از قطعات يدكي مورد تأيید شركت رامک يدك استفاده كنید.

•  جهت حفظ ايمني و عملکرد خودرو همواره از قطعات يدكي مورد تأيید شركت رامک 
يدک استفاده كنید.

•   اين قطعات صرفاً از طريق عاملیت های مجاز رامک يدک به مشتريان محترم 
ارائه خواهد شد.

رانندگي در مسیرهاي برفي يا يخ زده
•    با سنگین ترين دنده ممکن و به آرامی رانندگی كنید.

•    از آنجائیکه مسافت ترمزگیری دراين شرايط از حالت عادی بیشتر می باشد، لذا 
توصیه می گردد فاصله ايمن از خودروی جلويی را حفظ كنید.

•   در صورت شتابگیری و يا ترمز گرفتن ناگهانی، خودرو دچار لغزش شده و ممکن 
است تصادف كند. بنابراين با احتیاط رانندگی كنید. در هنگام ترمزگیري از ترمز 
موتور استفاده كنید و ترمز را در زماني كه سرعت خیلي كم شده است به كار 

گیريد.
•  در هنگام پايین آمدن از يک سرازيری شیبدار، از ترمز موتور استفاده كنید و به 

آرامی رانندگی نمايید.

رانندگي در مسیرهاي شني و يا گل آلود
•  با حداقل سرعت حركت كنید.

•  به منظور جلوگیری از گیر كردن در مسیر گلی و يا ماسه ای، از گازدادن و يا 
ترمزگرفتن ناگهانی پرهیز كنید.

•  در صورت گیر كردن خودرو در ماسه يا گل، سنگی بزرگ و يا تکه ای چوب را در 
زير خودروی گیركرده قرار دهید، به آرامی پدال گاز را فشار دهید و با انتخاب دنده 

مناسب  خودرو را از گل يا ماسه خارج كنید.

  احتیاط
•  مشکالت ناشی از استفاده از قطعات غیراصلی و غیراستاندارد، تحت پوشش 

گارانتی شركت رامک يدک قرار نخواهد گرفت.
•  قطعات اصلی سانگ يانگ، صرفاً از طريق عاملیت های مجاز رامک يدک 

تامین خواهد شد.

  احتیاط
جهت باال بردن ايمني در مسیرهاي برفي و يا يخ زده از  الستیک های 

يخ شکن استفاده كنید.

  احتیاط
در صورت گیر كردن در برف، ماسه، شن و يا گل از فشردن مکرر پدال گاز 
پرهیز كنید. درصورت امکان، خودرو را به كمک خودروی ديگر بیرون بیاوريد.
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آموزش فنی رامک یدکآموزش فنی رامک یدکاقدامات احتیاطی و ایمنی

رانندگي در مسیرهاي ناهموار و كوهستاني
•  پیش از شروع رانندگی دراين نوع مسیرها، شرايطی از قبیل انتهای مسیر و مکان های 

دور زدن در بین راه را شناسايی كنید.
•  به منظور جلوگیری از لغزش در مسیرهايی كه سطح آن پوشیده از ماسه و يا 

خاک خشک می باشد، حتماً با سرعت كم و ثابت حركت نمايید.
•  حركت در مسیرهاي كوهستاني با خطر توأم است، بنابراين همواره با هوشیاري 

رانندگی كنید.
به  با  نمايید.  پرهیز  دنده  تعويض  از  سرپايینی،  مسیرهاي  از  عبور  هنگام  در    •

كارگیری ترمز موتور، به آرامی پايین بیايید.

حركت در آب
در صورت ورود آب به موتور و يا بخش هاي برقي خودرو، بروز خسارات جبران ناپذير 
در خودرو محتمل می باشد. بنابراين از ورود خودرو به عمق آب جداً اجتناب نمايید. 
از آنجائیکه خسارات احتمالی ناشی از ورود خودرو به آب به هیچ عنوان تحت پوشش 
گارانتی شركت رامک يدک قرار نخواهد گرفت، لذا اكیداً توصیه می گردد تحت هیچ 
عنوان با خودرو از میان درياچه، رود ويا آب های عمیق عبور نکنید. رعايت نکات ذيل 

درحین عبور از معبرهای آبی بسیار كم عمق الزامی می باشد.
•   در صورتي كه عبور از آب اجتناب ناپذير باشد، از منطقه ای عبوركنیدكه خروجي 

اگزوز زير آب قرار نگیردو با سرعت ثابت و آرام حركت كنید.
•   قبل از ورود خودرو به آب، از خودروی خود پیاده شويد و وضعیت عمق درياچه را 
بررسی كنید. در صورت پوشیده شدن كف درياچه از شن و ماسه و يا سنگ های 

بزرگ، وارد آب نشويد.
|  نكاتی مهم درهنگام عبور از معبرهای آبی

•   در صورت خاموش شدن موتور در حین عبور از يک معبر آبي، سعی نکنید تا موتور 
رامجدداً روشن كنید. دراين حالت به وسیله خودروی ديگری، خودروی خود را 

از آب بیرون بیاوريد.
•   مراقب باشید آب از طريق فیلتر هوا وارد موتور نشود.

•   از تعويض دنده در هنگام عبور از معبر آبي اجتناب كنید.

1-14

  هشدار
در صورت ورود آب به سیستم ترمز، از كارايي ترمزها كاسته مي شود. پس از خروج 
از آب، چند بار ترمز بگیريد تا در اثر گرماي اصطکاک، لنت های ترمز و ديسک های 

ترمز خشک شوند. قبل از ادامه مسیر از صحت عملکرد ترمزها مطمئن شويد.
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|  بررسي خودرو پس از عبور از آب
•   جلو، عقب، چپ و راست خودرو، گیربکس، توپی های اكسل، میل گاردان و سطح 
روغن و سیاالت خودرو و زير خودرو را از لحاظ وجود هرگونه آسیب و صدمه 
مورد بازديد قرار دهید. در صورتی كه متوجه مشکلی در خودرو شديد،   فوراً 

نسبت به رفع عیب خودرو اقدام نمايید.
•   چراغ ها و ساير بخش هاي برقي خودرو را بررسي كنید و در صورت وجود اشکال 

قسمت هاي آسیب ديده را تعويض كنید.
•   خسارات احتمالي در بدنه و زير خودرو را بررسي كرده و در صورت وجود مشکل 

در اين قسمت ها نسبت به رفع عیب آنها اقدام كنید.
•   جهت محافظت از بدنه خودرو ، آن را بشويید.

رانندگي در تپه ها
موقعیت اهرم دنده را متناسب با شرايط جاده انتخاب كنید.

رانندگي در بزرگراه 
•   پیش از رانندگی در بزرگراه ، از وضعیت آب و هوا مطلع شويد،  سطوح سوخت، 
مايع خنک كننده و روغن ترمز و همچنین  وضعیت الستیک ها را بررسي كنید. 

•   همواره با سرعت مجاز رانندگي كنید و از رانندگی با سرعت زياد  اجتناب كنید.
•   همواره با فاصله مجاز نسبت به خودروی جلويی حركت كنید و از چرخش ناگهانی 

فرمان  پرهیز كنید.
•   در صورت بارش برف و يا باران فاصله خود را با خودروهاي ديگر دو برابر حالت 
عادي تنظیم كنید و سرعت خودرو  را به مقدار نصف سرعت درحالت عادی 

كاهش دهید.

  هشدار
•   در صورت به كارگیری ناگهاني ترمز موتور در يک مسیر يخ زده و يا لغزنده، 
امکان سرخوردن و تصادف وجود دارد. پس از كاهش كامل سرعت خودرو، 

از ترمز موتور استفاده كنید.
•   استفاده مکرر از ترمز خودرو دريک مسیر سرازيری طوالنی، به گرم شدن 
بیش از حد ترمزها و كاهش كارايي آن ها منجر خواهد شد كه درنهايت 
می تواند باعث بروز تصادف شود. درمسیرهای سرپايینی طوالنی به موازات 

از ترمز  موتور و پدال ترمز استفاده كنید.

  احتیاط
اين  اجتناب كنید.  زياد  رانندگی در سرعت  ترمز موتور در هنگام  از كاربرد 
كار ممکن است به موتور خودرو صدمه وارد كند. لذا توصیه می شود در ابتدا 

سرعت را كم كنید و بعد نسبت به سنگین كردن دنده اقدام نمايید.

  احتیاط
درجا كاركردن موتور )عملکرد موتور در حالت دور آرام( در زمانی طوالنی 

باعث افزايش مصرف سوخت و ايجاد آلودگی خواهد شد.
•  در صورت امکان، در دو كیلومتر ابتدايی حركت با سرعت آرام حركت 

كنید.
•  از قرار دادن اشیاء غیرضروري در خودرو اجتناب كنید.

با سرعت  كنید.  پرهیز  ترمزگرفتن های شديد  و  از شتابگیری سريع   •
ثابت، رانندگي كنید. 

•  در صورت توقف به مدتی طوالني، موتور خودرو را خاموش كنید. 
•  فشار باد الستیک ها را در مقدار توصیه شده تنظیم نمايید.

•  با انجام بازديدهای دوره ای و سرويس و نگهداری منظم، خودرو خود 
را در بهترين وضعیت حفظ كنید.
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آموزش فنی رامک یدکآموزش فنی رامک یدکاقدامات احتیاطی و ایمنی

روشن کردن موتور و رانندگی با خوردو

1-16

روشن كردن موتور با كلید )سويیچ(
1.  ترمز دستي را باال بکشید.

2.  اطمینان حاصل نمايید تا مانع و يا شخصي در مسیر حركت خودرو قرار نداشته 
باشد.

3.   گیربكس اتوماتیک
       اهرم آن را در وضعیت پارک )P( قرار داده و پدال ترمز را فشار دهید.

4.   كلید را در مغزی سويیچ قرار داده و به سمت »START« بچرخانید و بدون فشار 
دادن پدال گاز، آن را تا زمانی كه موتور روشن شود نگهداريد )حداكثر به مدت 

10 ثانیه( و سپس كلید را رها كنید.   

5.  موتور را به طور صحیح و با توجه به دماي محیط گرم كنید.

  احتیاط
اتوماتیک، زمانی خودرو روشن خواهد   •  در خودروهای مجهز به گیربکس 
قرار   )N( يا خالص  و   )P( پارک  موقعیت  در  دنده  تعويض  اهرم  كه  شد 

داشته باشد.
•  هیچ گاه كلید خودرو را در زمانی كه موتور خودرو روشن است، به وضعیت 
»START« نچرخانید. اين كار باعث وارد شدن آسیب به موتور استارت 

خواهد شد.

  هشدار
زمانی كه اهرم دنده در موقعیت پارک )P( قرار دارد، پدال ترمز را فشار دهید.

 هرگز پدال گاز را فشار ندهید.

  احتیاط
در صورتي كه موتور روشن نشد، سوئیچ را به وضعیت قفل )Lock( برگردانید و 

10 ثانیه صبر كنید. سپس مجدداً برای روشن كردن موتور اقدام نمايید.
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)SMART KEY( روشن كردن موتور با استارت دكمه ای*
1.  ترمزدستي را باال بکشید.

2.  اطمینان حاصل نمايید تا مانع و شخصی در مسیر حركت خودرو قرار نداشته 
باشد.

3.  دنده را در موقعیت P قرار داده و پدال ترمز را فشار دهید.

4.  دكمه Start/Stop )استارت دكمه ای( را فشار دهید و چک كنید تا نشانگر دكمه 
مربوطه سبز رنگ شود. )دكمه استارت در حالت روشن(

5.  دكمه استارت را در حالي كه در وضعیت روشن )ON( قرار دارد فشار دهید. به 
محض روشن شدن موتور، نشانگر ON محو مي شود.

  احتیاط
•  درخودروهاي مجهز به گیربکس اتوماتیک، زمانی خودرو روشن خواهد شد كه 

اهرم دسته دنده در موقعیت پارک )P( و يا خالص )N(  قرار داشته باشد. 
را در زمانی كه موتور خودرو روشن است فشار  استارت  •  هیچ گاه دكمه 

ندهید. اين كار به موتور استارت صدمه خواهد زد.

  هشدار
زمانی كه اهرم دنده در موقعیت P قرار دارد، پدال ترمز را فشار دهید. هرگز 

پدال گاز را فشار ندهید.

  احتیاط
•  در صورت روشن نشدن موتور، دكمه استارت را به مدت طوالني فشار 

ندهید.
 ACC در صورتی كه موتور خودرو خاموش باشد و دكمه استارت درحالت  •

يا  ON قرار داشته باشد، امکان دارد باطری خودرو و شارژ )تخلیه( شود.

  هشدار
•  تنها درحالتی كه كلید هوشمند در داخل خودرو باشد، موتور خودرو پس از 
فشردن استارت دكمه ای روشن خواهد شد.هرگز به كودكان و يا اشخاصی كه 
با خودرو آشنايی ندارند، اجازه ندهید كه دكمه استارت و يا اجزای مرتبط با آن 

را لمس كنند.
•  درصورت ظاهر شدن پیام هشدار ESCL بر روی صفحه نمايشگر، فوراً به منظور 

چک كردن خودرو به يکی از عاملیت های مجاز رامک يدک مراجعه فرمايید.
•  درصورت ادامه دادن به رانندگی پس از نمايش اين پیام هشدار، بروز صدمه جدی 

در سیستم فرمان خودرو محتمل خواهد بود.

نكته
•  به منظور روشن شدن آسان موتور، موتور خودرو را در شرايط آب و هوايی خیلی 

سرد به روش های ذيل روشن نمايید.
بدون فشردن پدال ترمز، دكمه استارت موتور را دو بار فشار دهید.. 1
دكمه استارت موتور روشن می شود و صفحه كیلومتر شمار نیز روشن می شود.. 2
اندكی صبر كنید و بعد پس از فشردن پدال ترمز، دكمه استارت را فشار دهید.. 3

•  درصورت مجهز بودن خودرو به سیستم قفل فرمان برقی )ESCL(، ممکن است 
در زمان روشن و يا خاموش كردن موتور، صدايی شنیده شود. اين صدا عادی 

می باشد.
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شروع حركت
1.  اطمینان حاصل نمايید تا مانع و يا شخصی در مسیر حركت خودرو قرار نداشته 

باشد.
2.  ترمزدستي را رها كنید.

3.  خودروهاي مجهز به گیربكس اتوماتیک :
پدال ترمز را فشار دهید و دنده را در وضعیت حركت )D(  يا عقب )R( قرار 

دهید. 
از روشن شدن نمايشگر D يا R اطمینان حاصل نمايید. سپس به آرامي پدال 

ترمز را رها كنید.
   

خاموش كردن موتور
1.  پدال ترمز را فشار دهید تا خودرو متوقف شود.
2.  خودروهاي مجهز به گیربكس اتوماتیک :

     اهرم دنده را در وضعیت P قرار دهید.
3.  خودروهاي دارای كلید

       كلید را بچرخانید تا در وضعیت Lock قرار گیرد.
     * خودروهاي مجهز به استارت دكمه ای )كلید هوشمند(

       دكمه استارت را فشار دهید.
4.  ترمزدستي را باال بکشید.

5.  كلید را از مغزی استارت خارج كنید )مدل هاي دارای كلید(
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دوره آب بندی خودرو

     رويه خاصي برای خودروی صفر كیلومتر وجود ندارد، هرچند كه رعايت بعضي نکات 
ساده  در 1000 كیلومتر اول، به افزايش طول عمر قطعات كلیدی خودرو، بهبود 

عملکرد موتور و كاهش مصرف سوخت كمک شايانی خواهد كرد.
•  پس از روشن كردن موتور اجازه دهید تا موتور گرم شود.

دادن های  گاز  و  با خودرو همچون شتاب گیری  نامتعارف  اقدامات  انجام  از    •
ناگهاني و رانندگي با سرعت باال در طوالنی مدت اجتناب كنید.

•  از فشار زياد به موتور و يا باالبردن غیر عادی دور موتور اجتناب كنید.
•  در مدت طوالني با يک سرعت ثابت حركت نکنید. برای آب بندی كردن موتور 

نیاز است تا موتور در دورهاي مختلفی كار كند.
•  از بارگیري بیش از حد در سربااليي خودداري كنید.

•  سطح روغن موتور را تا 5000 كیلومتر به طور مرتب بررسي و در صورت نیاز 
به میزان الزم به آن روغن موتور توصیه شده اضافه كنید.

راهنمايي براي تمیز كردن خودرو
در صورت استفاده از مواد و شوينده هاي شیمیايي جهت تمیز كردن بیرون و 
داخل خودرو، از توصیه هاي شركت سازنده پیروی نمايید. برخی تمیز كننده 
آنها  از  نامناسب  استفاده  و  باشند  اشتعال  قابل  يا  و  است سمي  ممکن   ها 
ممکن است باعث آسیب ديدن خودرو و حتی خود شخص شود. از استفاده از 
حالل ها و لکه برهايي مانند استون، رقیق كننده الک، الکل و ساير حالل هاي 
مشابه اجتناب كنید. همچنین از استفاده از صابون هاي خشک شويي و سفید 

كننده ها به جز مواردي كه تعیین شده است خودداري كنید.
از استفاده از تتراكلرايد، بنزن ، نفتا و نفت خودداري كنید.

در صورت استفاده از مواد شیمیايي در داخل خودرو، درب هاي آن و دريچه 
تهويه هواي داخل خودرو را باز نگه داريد. تنفس بیش از حد بعضي بخارات 

ممکن است باعث بروز مشکالت تنفسی گردد.
بر روي  قرار دادن اجسام رنگي  از  تغییر رنگ صندلي ها  از  براي جلوگیري 
صندلی هايی كه رنگشان خیس است، خودداري كنید. ممکن است برخی 
مواد چرمي يا كاغذي  در صورتی كه خیس باشند، رنگشان به رنگ روكش 

صندلي ها نفوذ كند و به تغییر رنگ روكش صندلی ها منجر شود.
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نظافت و نگهداري تزيینات داخلی خودرو

در اين خودرو از مواد اولیه مرغوب برای تولید تزيینات داخلي خودرو استفاده شده 
است. بسیارمهم است كه روش نظافت و پاک كننده مناسبی را به كار ببريد. عدم 
بکارگیری روش ها و مواد پاک كننده مناسب در اولین مرتبه نظافت، ممکن است 
باعث ايجاد لکه گردد كه اين امر كار تمیز كردن را در مرتبه دوم مشکل تر خواهد 

نمود.
بايدگرد و غباری راكه بر روي روكش های پارچه اي می نشیند به طور منظم توسط 
جارو برقي و يا يک برس نرم، تمیز نمود. روكش هاي چرمي بايد به طور منظم 
توسط يک پارچه مرطوب تمیز شوند. هرگونه گرد و غبار معمولی را می توان با پاک 

كننده ها پاک نمود.

نگهداري از كمربند ايمني
•  همواره كمربندهاي ايمني را پاكیزه و خشک نگه داريد.

•  كمربند را با صابون ماليم و آب نیمه گرم تمیز كنید.
•  از كاربرد مواد سفید كننده يا شوينده هاي شیمیايي در تمیزكردن كمربند ايمنی با 

توجه به اينکه به شدت ساختار كمربند را تضعیف می كنند، پرهیز نمايید.

  احتیاط
•  فقط از حالل  ها و پاک كننده های ماليم برای پاک كردن كلیه اجزای چرمی 
خودرو همچون غربیلک فرمان، روكش صندلی هاو ... استفاده كنید.حالل های 
اسیدی/ قلیايی يا هر عامل پاک كننده ای كه حاوی مقادير زيادی الکل باشد، 

می تواند موجب تغییر رنگ وپوسته پوسته شدن سطح گردد.
•  نگهداری از روكش چرمی بسیار ضروری است. واكس های مخصوص چرم 
برای نگهداری از چرم می باشند و از ايجاد هرگونه تركی در روكش چرم 
اين واكس ها در حفظ ظاهر چرم و راحتی  جلوگیری می كنند. همچنین 

روكش ها بسیار مؤثر می باشند.

  هشدار
به منظورجلوگیری از آتش سوزی و وارد شدن شوک برقی، پیش از تمیز كردن 

داخل خودرو، چراغ های داخل را خاموش كنید.
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سطوح شیشه اي
سطوح شیشه اي خودرو بايد به طور مرتب تمیز شوند. كاربرد پاک كننده های مايع، 

باعث پاک شدن اليه های غبار و دود معمولی خواهد شد.
هرگز از مواد پاک كننده  ساينده برای پاک كردن شیشه ها استفاده نکنید، چرا كه 
ممکن است خراشیدگی هايی در سطح شیشه ايجاد شود. درصورت كاربرد پاک 
كننده های ساينده در بخش داخلی شیشه عقب، ممکن است كه سیم های گرمکن 
شیشه عقب دچار صدمه شوند. باتوجه به اينکه برچسب های شیشه دودی پس از 
مدتی غیرقابل استفاده می گردند، از نصب آنها برروی قسمت داخلی شیشه عقب 

پرهیز نمايید.

تمیز كردن شیشه جلو
در صورتي كه پس از روشن كردن برف پاک كن،  شیشه جلو به خوبی تمیز نشد و يا 
در صورتی كه برروی تیغه برف پاک كن و يا شیشه جلو، واكس ويا مواد ديگر آغشته 
شده  باشد سطح شیشه را به وسیله پودرهای شوينده و يا تمیزكننده های غیر ساينده 

تمیز كنید.

نگهداري و تمیزكردن بیرون خودرو
رنگ خودرو

رنگ خودروی شما عاملی در ايجاد زيبايی و حفظ، دوام بدنه و شفافیت آن 
خواهد بود.

شستشوی خودرو
بهترين روش براي حفظ و مراقبت از رنگ خودرو، شستشوي منظم بدنه خودرو 

می باشد. خودرو را با آب سرد و يا ولرم شستشو دهید.
از شستشوي خودرو با آب گرم و يا در زير نور مستقیم خورشید پرهیز كنید. از 
كاربرد شوينده هاي قوي ويا حالل های شیمیايی در شستشوی خودرو اجتناب 

كنید. 
كلیه سطوح بدنه بايد عاری از هرگونه شوينده ای باشد. كلیه شوينده ها بايد 

به سرعت از روی بدنه پاک شوند و نبايد بر روی سطح بدنه خشک شوند.
خودروهای سانگ يانگ برای عملکرد در شرايط محیطی عادی با مالحظه 
عوامل طبیعی طراحی شده اند، هرچند كه در شرايط نامتعارفی همچون فشار 

باالی آب كارواش ها، ممکن است كه آب به داخل خودرو نفوذ كند.
پولیش و واكس

پولیش و واكس زدن رنگ خودرو با هدف پاک كردن رنگ از هرگونه آلودگی 
و يا عامل خارجی می تواند در حفظ كیفیت رنگ خودرو مؤثر باشد. الزم به 
ذكر است كه استفاده از پولیش و يا واكس های متفرقه و يا نامرتبط می تواند 
به رنگ خودرو خسارت وارد نمايد. الزم به ذكر است شركت رامک يدک هیچ 
مسئولیتی را در قبال خسارات و يا صدمات ناشی از كاربرد اين مواد بر روی 

رنگ خودرو به عهده نخواهد داشت.

  احتیاط
•  مراقب باشید تا سیم های گرمکن شیشه عقب دچار صدمه نشوند.

•  از چسباندن هرگونه برچسب دودی )رنگی( بر روي شیشه های جلو و عقب 
خودداری فرمايید. درغیر اين صورت عملکرد سیم گرمکن شیشه ها دچار 

مشکل خواهد شد.
•  در خودرويی كه شیشه جلوی آن دارای سنسورهای نورو باران باشد، بايد به 
دقت رفتار نمود. درصورت كثیفی محل نصب سنسورها توسط هر عاملی، 

ممکن است كه سنسور به خوبی عمل نکند و يا از كار بیافتد.
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محافظت از قطعات فلزی براق بدنه خودرو
جهت حفظ درخشندگی قطعات فلزی براق خودرو، بايد آنها را به طور مرتب تمیز 
كنید. بايد در هنگام تمیز كردن قطعات آلومینیومي دقت خاصی را مبذول نمايید.

به منظور جلوگیري از آسیب ديدگي قطعات تزئینی آلومینیومي هرگز از پولیش ، 
بخار و يا صابون هاي قلیايي استفاده نکنید. توصیه مي شود پوششی از واكس  بر روی 

قطعات فلزی براق قرار گیرد. 

تمیز كردن رينگ هاي آلومینیومي، آلیاژی و درپوش های رينگ
•  از آنجائیکه كاربرد مواد پاک كننده ساينده، برس های زبر و سیمی، پولیش ها 
وحالل ها در تمیزكردن رينگ می تواند باعث آسیب ديدن سطح رينگ ها و يا 

درپوش های آن ها گردد، لذا هرگز از آن.ها استفاده نکنید.
•  برای تمیز كردن رينگ ها از حالل های بی رنگی همچون حالل های اسیدی يا 

قلیايی كه می تواند به رينگ و درپوش آن صدمه وارد كند، استفاده نکنید.
•  به منظور جلوگیری از خوردگی رينگ ها پس از رانندگی بر روی مسیرهای شنی، 

آنها را بشويید.

محفاظت در برابر خوردگي
خودرو شما به گونه ای طراحی شده است تا در برابر خوردگی مقاوم باشد. در فرآيند 
تولید خودرو، در بیشتر قطعات خودرو، اليه محافظ و مخصوصی برای مقاومت در 
برابر خوردگی در بیشتر قطعات به كار رفته است تا بدين طريق، دوام و عملکرد 
صحیح آنها تضمین گردد. دربرخی قطعات همچون قطعات زير بدنه خودرو و اجزای 
موتور كه به راحتی در دسترس و ديد اشخاص قرار ندارند و زنگ زدگی آن ها تأثیری 

بر عملکردشان نخواهد داشت، نیازی نیست تا دارای اليه و پوشش محافظ باشند.
آسیب ديدگی قطعات فلزی بدنه

در صورت وارد شدن صدمه به بدنه خودرو و نیازبه تعويض و يا تعمیر قطعات بدنه، 
حتماً اطمینان حاصل نمايید كه در فرآيند صافکاری و نقاشی خودرويتان از مواد 
ضدزنگ مناسب در قطعات تعويض و يا تعمیر شده استفاده شود تا بدين طريق قطعه 

در برابر خوردگی محافظت شود.
تأثیر مواد و رسوبات خارجي 

مواد شیمیايي  يا  و  پرندگان  ، شیره درختان، فضوالت  قیر   ، امالح، ضد يخ  نمک، 
صنعتی می توانند به ساختار رنگ خودرو صدمه وارد نمايند. درصورت ريزش و باقی 
ماندن اين مواد بر روی پوشش و رنگ خودرو ممکن است كه نیاز به پاک كننده های 
ديگری باشد كه البته بايد درهنگام كاربرد حالل های شیمیايی دقت نمايیم، كاربردشان 

به رنگ خودرو آسیبی وارد نکند.

  احتیاط
هیچ گاه از حالل های اسیدي و يا قلیايي براي پاک كردن رينگ هاي آلومینیومی 
يا آلیاژی استفاده نکنید. اين كار باعث از بین رفتن اليه محافظ آنها مي شود.
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آسیب ديدگی رنگ خودرو
هرگونه خراش عمیق، خط و خش و يا سنگ خوردگی بر روی رنگ خودرو بايد به 
سرعت تعمیر شود. فلز بدون پوشش رنگ به سرعت دچار زنگ زدگی )خوردگی(

خواهد شد. در صورت عدم تعمیر خوردگی ايجاد شده در فلز، ممکن است هزينه 
تعمیرات رنگ بدنه افزايش يابد. خراش ها و رنگ پريدگی های جزئی می تواند با ابزار 
مربوطه رفع گردد. به منظور رفع خرابی های رنگ در سطحی وسیع تر، پیشنهاد می گردد 

تا به عاملیت های مجاز رامک يدک مراجعه نمايید.
نگهداري از بخش زيرين خودرو

ممکن است تجمعی از مواد خورنده كه به منظور يخ زدايي و پاک كردن سطوح 
برفی جاده ها بر روی زمین پاشیده می شود، در بخش زيرين خودرو ايجاد شود. در 
صورت عدم پاک كردن زير خودرو از اين مواد، ممکن است قطعات نصب شده در 
زير بدنه همچون لوله های سوخت، سینی موتور و اجزای اگزوز كه دارای پوشش 
ضد خوردگی نیز می باشند دچار پوسیدگی و زنگ زدگی شوند. حداقل سالی يک 
بار در هربهار زير خودرو را با آب پر فشار بشويید. در هنگام شستشو دقت كنید گل 
و الي از مناطقی كه امکان تجمع آنها وجود دارد به طور كامل پاک شود. پیش از 
پاک كردن رسوبات ايجاد شده در فضاهای بسته خودرو، بايد ابتدا آنها را شل كنید 

و بعد با فشار آب زياد، آنها را پاک كنید.
شستشوي سپرها

توسط يک اسفنج، كلیه آلودگي های روي سپر را پاک كنید و روغن موتور و يا ساير 
مواد روغني و چرب را با آب و صابون تمیز كنید. از كاربرد پولیش های زبر، برس 
و فرچه براي پاک كردن سپرها پرهیز كنید، چراكه كاربرد آن ها به سپر و يا بدنه 

خودرو آسیب خواهد زد.

  احتیاط
•  وقتی كه موتور خودرو تحت شستشو قرار می گیرد، محفظه موتور ازپس 
ماندهای سوخت، روغن و گريس پاک خواهد شد. بنابراين بايد شستشوی 
موتور در جايگاهی كه مجهز به تجهیزات جداكننده روغن باشد، صورت پذيرد.

•  ضايعات ناشی از تعويض روغن های موتور، ترمز، گیربکس و همچنین ضديخ ، 
باطري و الستیک خودرو بايد طبق ضوابط زيست محیطی معدوم گردد. 

•  هیچ يک از ضايعات ذكر شده در فوق نبايد در سطل هاي زباله ريخته شود و يا 
به سیستم فاضالب شهری وارد شود.

•   هرشخصی بايد درحفظ محیط زيست خود كوشا باشد و مشاركت نمايد.
•  استفاده از تمیز كننده هاي چند منظوره اسیدي يا الکلي بر روي رنگ بدنه،  
آينه هاي جانبي، قطعات پالستیکي، شیشه ها و يا تزئینات چرمي، مي تواند به 

رنگ پريدگي و زنگ زدگي اين سطوح منجر شود.
•  درصورتی كه شیشه جلوی خودرو را با يک پارچه روغنی و يا آغشته به واكس 
تمیز كنید، ممکن است در زمان عملکرد برف پاک كن ها صدای خاصی از 
شیشه جلو شنیده و لرزش بر روی شیشه ايجاد شود. همچنین ممکن است 
مواردی همچون  كاهش ديد، انعکاس نور در شب و عدم خوب پاک شدن 
قطرات آب  از روی سطح شیشه رخ دهد. هرگز شیشه جلو را با پارچه روغنی 

و يا آغشته به واكس پاک نکنید.
•  پاک كننده هاي ساينده مي تواند به رنگ خودرو و سپرها آسیب وارد كند. از 

پاک كردن و پولیش كردن خودرو با اين نوع پاک كننده ها اجتناب كنید.
•  پاک كننده هاي اسیدي و يا الکلي مي تواند به سطوح رنگ شده خودرو و 

رينگ هاي آلومینیومي و آلیاژی  آسیب وارد كند.
•  در صورت استفاده از پاک كننده هاي شیمیايي در تمیز كردن تودوزي خودرو، 

ممکن است كه تودوزی دچار تغییر شکل و يا رنگ شود.
•  براي تمیز كردن تودوزي خودرو هرگز از محصوالت شیمیايی همچون  استون 

و انامل و يا انواع سفیدكننده  استفاده نکنید.
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كلید / كلید ريموت كنترل
•  هرگز از كلیدی غیراز كلیدهای اصلی و يدک خودرو استفاده نکنید. دراثر استفاده 
از كلیدهای غیراصلی، احتمال دارد كه بار اضافی ايجاد شده درمدار برقی خودرو 

باعث بروز آتش سوزی در خودرو شود.
•  در صورت مفقود شدن كلید، توصیه می شود تا به منظور جلوگیری از سرقت 

خودرو، كل مجموعه كلید را تعويض نمايید.
•  از وارد شدن ضربه به ريموت و يا خیس شدن آن جلوگیری كنید. 

•  درهنگام تعويض باتری های دشارژ شده ريموت كنترَل، دقت كنید تا باتری های 
جايگزين شده دارای همان مشخصات باتری های اصلی ريموت باشندو باتری ها را 

در جهت صحیحشان متصل كنید.

)Safety Mode( حالت ايمن
در صورت بروز مشکل، خودرو در حالت ايمن قرار خواهد گرفت تا حداقل شرايط 
رانندگی برای طی كردن مسیر برای خودرو فراهم گردد و از بروز صدمات جدی به 
خودرو جلوگیری شود. در حالت ايمن ممکن است كه نیروی رانش موتور كاهش 
يابد و يا اينکه موتور كاًل از كار بیافتد. در صورت بروز هرگونه مشکلی درخودرو، 

حتماً به عاملیت های مجاز رامک يدک مراجعه نمايید.
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توصیه هايی درخصوص سوخت
به طور معمول استفاده از سوخت هايی با كیفیت باال توصیه مي گردد. باال بودن كیفیت 
سوخت، باعث افزايش توان خروجی، رانش و عمر موتور خواهدشد. افزودنی های موجود 
در سوخت دارای نقشی بسیارمهمی در بهبود آيتم های نامبرده می باشند. بنابراين 

توصیه می كنیم كه همواره سوخت هاي با كیفیت را مصرف نمايید.

موتور بنزيني
 مصرف بنزينی كه دارای عدد اكتان پايینی می باشد، می تواند به احتراق پیش رس

)زود هنگام( در موتور منجر شود. بديهی است صدمات ناشی از مصرف بنزين های 
بی كیفیت تحت پوشش گارانتی شركت رامک يدک قرار نخواهد گرفت.

از متانول استفاده نكنید.
سوخت هاي حاوي متانول )الکل چوب( را نبايد در خودرو مصرف نمود. سوخت 
هايی از اين قبیل عالوه بر كاهش راندمان موتور به اجزای سیستم سوخت رساني 

خودرو آسیب خواهد زد.

كاركرد خودرو در سفرهای خارجی
در صورتي كه قصد داريد با خودروي خود به كشور ديگري سفر كنید از موارد 

زير اطمینان حاصل كنید.
•  از كلیه مقررات مرتبط با بیمه و شماره گذاری خودرو در كشور مقصد اطالع 

حاصل نمايید.
در كشور مقصد، حتماً از سوخت مطمئنی و با كیفیت استفاده نمايید.

سوخت گیري از مخازن ذخیره سوخت
سوختگیری  سیستم های  از  استفاده  زمان  در  )خصوصاً  ايمنی  داليل  به 
غیرصنعتی( بايد كلیه مخازن سوخت، پمپ هاو شیلنگ ها به طور صحیح به 
زمین متصل شوند. اگر شیلنگ هايی كه به زمین وصل نشده اند )باالخص 
شیلنگ های پالستیکی( به پمپ توزيع سوخت نصب شوند، ممکن است تحت 
بنابراين  الکتريسیته ساكن رخ دهد.  شرايط جوی و جريان سوخت، تجمع 
توصیه می گردد تا از پمپ هاو شیلنگ هايی كه به طور يکپارچه به زمین متصل 
شده اند استفاده گردد و بايد مخازن سوخت در طول عملیات سوخت رسانی به 

خوبی به زمین متصل شده باشند.

  احتیاط
همواره بنزين با عدد اكتان باال را مصرف كنیدو از مصرف بنزين های بی كیفیت 

جداً خودداری نمايید.

  احتیاط
موتور و مجموعه اگزوز در شرايط زير دچار آسیب خواهند شد:

•  در صورت مصرف بنزين سرب دار و بی كیفیت.
•  در صورت استفاده از بنزين با عدد اكتان پايین ) همواره از بنزين با باالترين 

عدد اكتان و كیفیت استفاده نمايید.(

نكته
در صورت استفاده از متانول، سوخت هاي حاوي متانول و يا سوخت های 
نامتعارف ديگر كه به بروز مشکل در سیستم سوخت رساني و كاهش كارايي 

موتور منجر شود، گارانتی خودرو باطل خواهد شد.
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چراغ چک موتور
وقتی كه سیستم های برقی اصلی و يا سوخت موتور 
به طور صحیح كار نکنند، چراغ چک موتور كه در 
صفحه پشت آمپر قرار دارد روشن خواهد شد. در 
نتیجه ممکن است توان موتور كاهش يابد و موتور 
بروز چنین مشکلی حتماً  بیافتد. درصورت  از كار 
از عاملیت های مجاز رامک يدک مراجعه  به يکی 

فرمايید.
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كیسه هوا
•   هیچ گاه نبايد با دست و يا هر ابزاری به محل قرارگرفتن كیسه های هوا ضربه زد.

•  كیسه هوا به عنوان مکملی برای كمربندايمني محسوب می شود. همواره از بسته 
بودن كمربندايمنی كلیه سرنشینان خودرو اطمینان حاصل نمايید حتی اگر 

خودرو مجهز به كیسه هوا باشد.
•   از قرار دادن اشیاء بر روي محل عملکرد )بازشدن( كیسه هوا خودداري فرمايید. 
ممکن است درحین بازشدن كیسه های هوا، ضربه ناشی از برخورد اين اشیاء به 

سرنشینان خودرو آسیب وارد كند.
•   صرف نظر از ظاهر و عملکرد كیسه هوا، توصیه می گردد تا مجموعه كیسه هوا 

هر ده سال يکبار مورد بازديد قرار گیرد.
مجاز  عاملیت های  به  حتماً  هوا  كیسه  با  مرتبط  تعمیرات  كلیه  انجام  برای     •

رامک يدک مراجعه نمايید.
•  از انجام عیب يابي بر روی مدار كیسه هوا از طريق مولتی متر ديجیتال خودداري 
كنید. از اعمال هرگونه تغییر و دستکاري در متعلقات كیسه هوای فرمان، شامل 

غربیلک فرمان، محل نصب كیسه هوا و سیم كشی آن نیز خودداری نمايید.
•   از نصب صندلي كودک در صندلي جلو خودداري كنید. چراكه با بازشدن كیسه 

هوا در يک تصادف، كودک به شدت دچار آسیب خواهد شد.
•   پس از بازشدن كیسه هوا، حتماً بايد كیسه هوا و قطعات معیوب آن را با مجموعه 

جديد جايگزين نمايید.
•  پس از بازشدن كیسه هوا، كلیه قطعات مرتبط با آن بسیار داغ خواهند شد 

بنابراين تا زمان خنک شدن آن ها از لمس كردن اين قطعات پرهیز نمايید.
در  بايد  می باشند، حتماً  سانتیمتر  كوتاهتراز 140  قدی  دارای  كه  اشخاصی    •

صندلی عقب خودرو بنشینند.

لزوم مراجعه به عاملیت های مجاز رامک يدك
به  خود  خودروی  تعمیر  و  نگهداری  و  سرويس  انجام  منظور  به  همواره 
در  تعمیر خودرو  در صورت  نمايید.  مراجعه  يدک  رامک  مجاز  عاملیت هاي 
تعمیرگاه هاي متفرقه و بروز مشکل در خودرو ممکن است خودرو از پوشش 

گارانتي خارج شود.

قطعات يدكي اصلی
در صورت نیار به تعويض قطعات، حتماً از قطعات يدكي مورد تأيید شركت 
رامک يدک استفاده نمايید. در صورت استفاده از قطعات يدكي و اكسسوری 
يا  و  خرابي  قبال  در  را  مسئولیتي  گونه  هیچ  يدک  رامک  شركت  متفرقه، 

خسارات ناشی از كاربرد اين قطعات بر عهده نخواهد گرفت.
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نگهداری از خودرو در دمای زير صفر درجه سانتیگراد
در فصل زمستان ممکن است شرايط جاده در دوره هايی از زمان به طور مساعد و 
دلخواه نباشد. بنابراين همواره بايد براي رانندگی در شرايط دشوار آماده بود. پیش 
از رانندگي در مناطق برون شهری و روستايی در هنگام بارش برف، همواره چند 
كیسه شن، زنجیر چرخ، بیل و دستکش و لباس كار مناسب به همراه داشته باشید.

مايع ضديخ
قبل از سرد شدن هوا همواره سطح مايع خنک كننده موتور را بررسي كنید. تركیب 
مطلوب براي مايع خنک كننده موتور تركیبي از آب و ضد يخ به نسبت تركیب نصف 
آب، نصف ضد يخ مي باشد.اگر فقط آب در مخزن ذخیره آب ريخته شود، ممکن است 
در زمانی كه آب در اثر افت دمای هوا تا زير صفر درجه سانتی گراد، دچار يخ زدگی 

شود، به موتور و سیستم خنک كننده آن خسارات جدی وارد شود.

مايع شیشه شوی
از مايع شیشه شوي مناسبی كه در اثر سرما دچار يخ زدگي نشود استفاده كنید. 
استفاده از مايع شیشه شوی نامناسب ممکن است باعث ايجاد يخ زدگي و صدمه به 

موتور برف پاک كن شود و ايمني رانندگي شما را به مخاطره اندازد.

روغن موتور 
در زمان تحويل خودرو، موتور خودروی شما دارای روغن موتور چهارفصل می باشد.

الستیک ها
استفاده از الستیک های يخ شکن در جاده هاي پوشیده از برف يا يخ توصیه می گردد. 
پیش از رانندگی در چنین جاده هايی، حتماً از الستیک های يخ شکن استفاده كنید.

تهويه مطبوع
در صورت عدم استفاده از سیستم تهويه مطبوع به مدتی طوالنی، ممکن است قطعات 
داخلی آن به علت عدم روانکاری در يک بازه زمانی دچار مشکل شود. و اين ممکن است 
به نشتي گاز كولر و يا خوردگی قطعات سیستم تهويه مطبوع منجر شود كه در نهايت 
ممکن است باعث خرابی كولر شود. جهت حفظ راندمان سیستم تهويه مطبوع، توصیه 
می گردد درهر فصلی از سال در هر هفته تقريباً به مدت 5 تا 10 دقیقه، سیستم تهويه 

مطبوع را روشن كنید.

ري از خوردو رد دماي زری صفر ردهج سانتی گراد  نگهدا

  احتیاط
•  در هنگام تحويل خودرو، سیستم خنک كننده موتور از مايع خنک كننده 

چهار فصل پر شده است.
•  قبل از اضافه كردن مايع خنک كننده به مخزن آن، اطمینان حاصل نمايید 

كه محلول مخزن دارای نسبت تركیب نصف آب، نصف ضديخ باشد.
•  همواره از مايع خنک كننده مورد تأيید شركت رامک يدک استفاده نمايید.

  احتیاط
•  در صورت نصب الستیک هاي يخ شکن، با سرعت كمتري از سرعت معمول 

رانندگي كنید. 
است  اينصورت ممکن  غیر  در  كنید.  نصب  به شیوه صحیح  را  زنجیرچرخ    •

زنجیر به محفظه گلگیر و يا بدنه خودرو آسیب وارد كند.

  احتیاط
از خالی كردن گاز كولر حتي در صورت عدم استفاده از كولر در فصل زمستان خودداري 

فرمايید.
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روشن كردن موتورخودرو ورانندگي در زمستان

روشن كردن موتور خودرو در زمستان
در فصل زمستان موتور خودرو با مقاومت بیشتري از سوی سیستم انتقال قدرت 
مواجه می شود. همچنین راندمان باتری و موتور استارتر خودرو دراثر سرما كاهش 

می يابد. لذا توصیه می گردد موتور خودرو را به طور صحیح روشن كنید.
پس از روشن شدن موتورصبر كنید تا موتور پیش از شروع رانندگی به خوبی گرم 
شود. گرم كردن موتور، به افزايش عمر موتور و ايمن نمودن رانندگی كمک خواهد 

كرد.
رانندگي در زمستان 

همواره فاصله خود را با خودروي جلويی خود به دو برابر حالت معمول افزايش 
دهید. به منظور كاهش سرعت و توقف خودرو، توصیه می گردد تا با معکوس 
نمودن دنده و كاربرد حالت ترمز موتور، خودرو را متوقف نمايید. از گازدادن و 

ترمزگرفتن ناگهانی و از چرخاندن سريع غربیلک فرمان پرهیز نمايید.

توقف در زمستان 
در زمان كاربرد ترمزدستي در فصل زمستان، ممکن است به خاطر يخ زدگی 
برخی اجزای سیستم ترمز، حركت خودرو با مشکل مواجه شود. در هنگام 
دنده  اهرم  و  بکشید  باال  را  ترمزدستي  ابتدا  دار،  در مسیرهاي شیب  توقف 
)گیربکس اتوماتیک( را در وضعیت پارک )P( قرار دهیدو يک مانع در زير 

چرخ ها قرار دهید.

  هشدار
در صورت يخ زدگي سیستم ترمزدستي، هرتالشی به منظور حركت دادن 
خودرو بدون آنکه يخ آن برطرف شود، می تواند به خودرو آسیب وارد كند. 
توصیه می گردد تا ذوب شدن يخ سیستم ترمز صبر كنید و بعد به آهستگی 

خودرو را برانید.
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نكاتی در نگهداري خودرو
پس از رانندگی در مسیرهايي كه سطح آن پوشیده از امالح، نمک و يا كلريدكلسیم 
می باشد، سريعاً زير خودرو را بشويید تا از ايجاد خوردگی در زير خودرو جلوگیری 

كنید.
در هنگام توقف در مسیرهاي پوشیده از برف، ممکن است بر روی سیستم ترمز 
خودرو، يخ زدگی ايجاد شود كه ممکن است راندمان ترمز كاهش يابد. دراين حالت 
يا چند بار ترمزگرفتن، يخ را آب كنید. پس از بازيابی قابلیت ترمزگیری، خودرو را 

باسرعت مطمئنه به حركت درآوريد.

  هشدار
برف  كلید  كردن  روشن  كن،  پاک  برف  درتیغه های  زدگی  يخ  در صورت    •
پاک كن، ممکن است فشارو بار مضاعفي را به موتور برف پاک كن وارد و آن 
را دچار آسیب كند. از روشن كردن برف پاک كن درحالی كه تیغه های آن يخ 

زده است خودداری كنید.
•  در هنگام رانندگي در يک مسیربرفی، ممکن است كه مقدار زيادی برف در 
زير محفظه هرچرخ تجمع پیدا كند. اين تجمع برف از گردش سريع و آزاد 

غربیلک فرمان جلوگیری می كند. بنابراين برف جمع شده را پاک كنید.
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از  اعمال تغییر در خودرو اجتناب كنید.
در صورت اعمال هرگونه تغییر غیرمجاز در خودرو، شركت رامک يدک علیرغم 
گارانتی بودن خودرو، هیچ مسئولیتی را در قبال صدمات ناشی از اين تغییرات 
بر عهده نخواهد داشت و همچنین الزم به ذكر است كه درصورت بروز هرگونه 
اشکال در ساير قطعات خودرو كه ناشی از اين تغییرات باشد)خصوصاً مشکل در 
سیستم برقی و ساير اجزای حساس خودرو(، گارانتی خودرو باطل خواهد شد.

دقیقی می باشد كه  اجزای  و ساير  قطعات  از  كوراندو مجموعه ای  خودروی 
هريک تحت انواع تست و بررسی های فنی قرار گرفته است. ساختار اين قطعات 
بسیار پیچیده است، بنابراين هرقطعه ای كه به طور غیرمجاز دچار تغییراتی 
می گردد، ممکن است در اثر كاهش راندمان و يا بار زيادی وارد برآن صدمه 
ببیند كه اين موضوع می تواند به بروز خسارات جدی به خودرو و همچنین 

خسارات جانی منجر شود.

با هدف  از اعمال هرگونه تغییر غیرمجاز در سیستم رانش خودرو )موتور( 
افزايش راندمان و زيبايی خودرو بپرهیزيد.

و  ممنوع  اگزوز  سیستم  و  موتور  قطعات  در  غیرمجاز  تغییر  هرگونه  اعمال 
غیرمجاز می.باشد. اين تغییرات سیستم سوخت رسانی، ورودی هوا، سیستم 
برقی و اگزوز خودرو و هرگونه تغییر در قطعات و يا نصب قطعات غیرمجاز را 
شامل می.شود، چراكه ممکن است به بروز خسارات جدی در خودرو و كاهش 

دوام خودرو قطعات آن منجر شود.

عدم تغییر سوخت خودرو از بنزين به گاز سوز
تغییر سوخت خودرو به انواع ديگر آن از جمله CNG و يا LPG به منظور 
گازسوز كردن خودرو، ممکن است به بروز صدمات جدی به خودرو، كاهش 
راندمان و دوام خودرو منجر می شود. اين امر نه تنها به موتور، بلکه به 
تنظیمات فرمان و گیربکس نیز آسیب خواهد زد و خودرو را از پوشش 

گارانتی خارج خواهد نمود.
نصب قالپاق بر روی چرخ با توجه به افزايش گرمای ناشی از اصطکاک 
و خالی شدن  ترمزها و چوب شدن  كارآيی  به كاهش  ترمزها، می تواند 

ترمزها منجر شود.

تغییرات در سیستم صوتي خودرو و همچنین نصب هر گونه  اعمال  از 
ابزار برقی اضافی مانند تجهیزات ارتباطی Wireless، دوربین ديد عقب، 
برای  كه  دور  راه  از  كنترل  های  ريموت  انواع  نیز  و   LCD نمايشگرهای 

روشن كردن خودرو به كار می روند اجتناب كنید.

قرار  برای  است كه  فیوزهايي  و  از مدارها  برقي خودرو متشکل  سیستم 
گرفتن در مدار دستگاه های برقی استاندارد طراحی شده است. در صورت 
نصب چندين وسیله برقی در خودرو و به كارگیری همزمان آنها، كلیه لوازم 
برقی در اثر بار اضافی وارد شده برآن دچار صدمه و يا آتش سوزی خواهد 
شد. همچنین عالوه بر موارد فوق، سوراخ هايی كه بر روی بدنه خودرو به 
منظور نصب وسايل برقی )مثاًل آنتن( ايجاد می شود، ممکن است كه به 

پوسیدگی و خوردگی بدنه منجر شود.
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از نصب انواع رينگ و الستیک و ساير قطعات غیراستاندارد بپرهیزيد.
نصب الستیک های غیراستاندارد كه پهن تر از سايز استاندارد برای اين خودرو 
می باشد، مي تواند باعث فرسايش و اصطکاک در سیستم انتقال نیرو و ساير 
افزايش مصرف سوخت  باعث  امر  اين  اين سیستم شود.  در  مرتبط  قطعات 
و كاهش عملکرد ترمزها و سیستم فرمان وهمچنین ايجاد لرزش در خودرو 
خواهد شد كه در نهايت همه موارد به كاهش راندمان خودرو منجر خواهد شد.

درضمن ممکن است از میزان دقت سرعت سنج و كیلومتر شمار نیز كاسته 
اتوماتیک ممکن است كه درهنگام  به گیربکس  شود. در خودروهای مجهز 

تغییر سرعت، ضربه ای از ناحیه گیربکس به داخل خودرو منتقل شود.
از ساخت كلید های غیراستاندارد برای خودرو پرهیز كنید.

كاربرد كلید غیراستاندارد ممکن است باعث عملکرد نادرست مغزی سوئیچ و 
در نتیجه جلوگیری از برگشت موتور استارتر به حالت اولیه اش شود، كه اين 
حالت ممکن است مدار برقی آسیب ببیند و دراثر گردش مداوم موتور استارتر 

نیز اين مدار دچار آتش سوزی گردد.

از نصب سانروف و شیشه رنگي )دودی( پرهیز كنید.
در صورت برش سقف خودرو برای نصب سانروف، اين امر ممکن است به بروز 
نشتی و زنگ زدگی در قسمت برش زده شده منجر شود. همچنین نصب انواع 
شیشه های رنگی به منظور جلوگیری از نفوذ اشعه ماوراء بنفش و همچنین 
ايجاد ظاهری بهتر، ممکن است به بروز نشتی آب و مشکالت ديگر منجر شود.

از نصب گارد سپر متفرقه خودداري كنید.
نصب هرگونه گارد سپر و يا ساير ملحقات آن كه به طور متفرقه از بازار تأمین شده 
باشد ممکن است به خاطر افزايش طول وسیله نقلیه مشکالتی را درحین توقف و 
يا پارک كردن خودرو ايجاد كند. همچنین به علت افزايش وزن وسیله نقلیه، میزان 
مصرف سوخت نیز افزايش خواهد يافت و همچنین به علت تجهیز خودرو به گارد 

سپر ممکن است در سوراخ های محل نصب گارد، خوردگی ايجاد شود.
الزم به ذكراست به دلیل عدم وجود ضربه گیر دراين گاردها، میزان خسارات 
ناشی از اين تصادفات حتی در سرعت های پايین در مقايسه با خساراتی كه در 

خودروهايی كه مجهز به اين گاردها نمی باشند به مراتب شديدتر خواهد بود.
از تغییر ويا تعويض پوشش كف يا صندلی ها اجتناب كنید.

و  داخلی  زيبايی  ارتقای  بیشتر،  راحتی  منظور  به  خودرو  مالکان  از  تعدادی 
همچنین سهولت در تمیزكردن كف خودرو،  پس از بازكردن صندلی های خودرو 
اقدام به تعويض پوشش كف خودرو می نمايند هرچند كه ممکن است اين تغییر 
با ايجاد خرابی هايی در سیستم برقی و سیم كشی خودرو همراه باشد. با اين كار 
ممکن است به عملکرد ريل صندلی كه صندلی را قادر به حركت به سمت های 
جلو و عقب می سازد، خدشه وارد شود. دراين حالت ممکن است سیستم قفل 
كننده كه صندلی را درجای خودمهار می كند دچار خرابی شود كه در نهايت 
می تواند باعث حركت ناگهانی صندلی به سمت جلو در مسیرهای سرازيری و 
همچنین حركت يکباره صندلی به سمت عقب در مسیرهای سربااليی گردد. 
به چالش  را  رانندگی  امنیت  موارد می تواند  اين  از  است كه هريک  مشخص 

بکشاند و به يک تصادف شديد منجر شود.
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از تعويض صندلی های خودرو و يا نصب روكش های مجزا بر روی صندلی ها 
اجتناب نمايید.

برای هر نوع خودرو انواع متنوعی از روكش های صندلی با كاركردهايی مختلف 
طراحی می شود. از آنجايی كه يک صندلی دارای اتصاالت برقی و نقشه سیم كشی 
متفاوتی می باشد، لذا تعويض صندلی ها بايک مدل ديگر می تواند باعث تغییر 
در سیستم سیم كشی خودرو شود. همانطور كه قباًل نیز مطرح شد انجام اين 
تغییرات می تواند به خراب شدن سیم كشی تجهیزات مربوطه و يا ايجاد حريق 
در خودرو منجر شود كه منشاء آن مرتبط با افزايش غیرعادی بارالکتريکی وارد 

شده به اين تجهیزات می باشد.
درضمن تعويض روكش صندلی ها ممکن است با قطع شدن سیم كشی مربوطه 
همراه باشد و به خرابی تجهیزات برقی خودرو و يا حتی به بروز مشکالتی در 

تهويه و يا ايجاد حريق و صداهای غیرعادی درخودرو منجر گردد.

از تجهیز پدال های گازو ترمز و اهرم دنده به ساير لوازم جانبی بپرهیزيد.
تعويض سردنده و تغییر طول اهرم دنده و يا نصب انواع پدهای اسپورت بر روی 
پدال های گاز و ترمز، ممکن است راننده را درحین رانندگی با خطا مواجه 

نمايد.

از نصب محصوالتی همچون انواع برچسب های دودی، زه، بادگیرو... كه 
كاهنده دقت شما در هنگام رانندگی خواهند بود، بپرهیزيد.

چسبندگی برچسب ها به سطوح رنگ شده بدنه صدمه خواهد زد. اگر برای 
نصب زه و يا ساير قطعات نیاز به سوراخ نمودن بخش هايی از خودرو باشد، 
ممکن است در نواحی سوراخ شده، بدنه دچار خوردگی گردد و يا درحین 
رانندگی در صورتی كه قطعات به طور صحیح نصب نشده باشد، صداهای 
غیرعادی شنیده شود. اين امر ممکن است به بروز صدمه در خودرو يا وقوع 

تصادف منجر شود.
از وارد كردن سی دی و يا دی وی دی های بی كیفیت به درون سیستم 

صوتی خودرو بپرهیزيد.
چنین ديسک هايی می تواند به اجزای حساس سیستم صوتی )هد با چنجر( آسیب 
بزند در ضمن الزم به ذكر است كه حتی ممکن است اين نوع ديسک ها پس از قرار 
گرفتن در دستگاه اجرا نشود. حتماً به خاطر داشته باشید كه نصب قطعات اضافی و 
يا اعمال تغییرات در خودرو می تواند به بروز مشکالتی منجر گردد. بنابراين قطعات 
اضافی و مشکالتی كه متعاقباً در اثر نصب آنها بر روی خودرو به وجود خواهد آمد 
تحت پوشش گارانتی نخواهد بود. در اينجا تأكید می گردد كه در صورت تشخیص 
شركت رامک يدک مبنی بر تأثیر منفی قطعات و آپشن های غیرمجاز نصب شده 
از سوی مشتری بر روی خودرو در عملکرد ساير بخش های خودرو، گارانتی خودرو 
باطل خواهد شد. لذا توصیه می گردد نصب كلیه قطعات و آپشن ها بر روی خودرو با 

مجوز و مشاوره عاملیت های مجاز رامک يدک صورت پذيرد.
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قفل کردن با یکبار فشردن دکمه
•  در صورت فشار دادن اين دكمه، كليه درب ها و درب صندوق عقب خودرو قفل و 

دزدگير فعال خواهد شد.
•  در حالت فعال بودن دزدگير، چراغ های فالشر )راهنما( دو بار چشمک خواهند زد. 
هر چند كه با فشردن اين دكمه طی چهار ثانيه، چراغ های فالشر دو بار چشمک 

خواهند زد و بوق آژير يک بار به صدا در خواهد آمد.

     دکمه های درب

  احتياط
•  به منظور فعال كردن دزدگير، بايد كليد از مغزی سوئيچ خارج شود و كليد 
درب ها از جمله درب های عقب و موتور به طور كامل بسته شوند. در صورت 
فشردن اين دكمه در حالی كه هر يک از درب های موتور و يا صندوق عقب 
باز باشد، درب ها قفل خواهند شد اما دزدگير فعال نخواهد شد. در اين حالت 
وقتی كه درب های باز شده موتور و يا صندوق عقب را ببنديد، دزدگير به 

طور خودكار با دو بار چشمک زدن فالشرها فعال خواهد شد.
به منظور جلوگيری از سرقت خودرو در حالی كه درب ها به وسيله  •  حتماْ 
كليد قفل شده است، از قفل بودن كليه درب ها از جمله درب صندوق عقب 

اطمينان حاصل نماييد.
•  در حالی كه يک كليد در داخل مغزی سوئيچ قرار دارد، نمی توان درب ها را 

با يک كليد يدک ديگر قفل نمود.

توجه
به منظور آگاهی از فرآيند تنظيمات خودكار آينه های جانبی تاشو، به فصل ۴ مراجعه 

نماييد.
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بازکردن قفل درب ها با فشار مختصر دکمه
•  در صورت فشار مختصر اين دكمه، قفل كليه درب ها و درب عقب باز شده و 

دزدگير غيرفعال می گردد.
•  در صورت انتخاب حالت تاشوی خودكار، آينه های جانبی باز خواهند زد.

•  در صورت غيرفعال شدن دزدگير، فالشرها يک بار چشمک خواهند شد. 
•  در صورت فعال بودن دزدگير، اگر طی 30 ثانيه پس از باز كردن قفل درب ها 
با ريموت كنترل، هيچ دربی و يا درب صندوق باز نشود، كليه درب ها به طور 

خودكار مجدداً قفل خواهند شد. )در حالت دزدگير قرار دهيد(

برای استفاده از کليد :
دكمه را فشار دهيد، كليد به طور خودكار به سمت باال باز خواهد شد.

به منظور بستن کليد :
دكمه را فشار دهيد و آن را به سمت شيار خود هل دهيد.

     دکمه بازکردن درب 

عملکرد هشدار خطر )فشار دهيد و نگه دارید(
•  در صورتی كه اين دكمه را تقريباْ به مدت دو ثانيه فشار دهيد و نگه داريد، 
صدای آژيری همراه با چشمک زدن فالشرها به مدت 30 ثانيه شنيده 

خواهد شد.
بر روی  واقع  از دكمه های  •  سيستم هشدار خطر در صورتی كه هر يک 

ريموت كنترل فشرده شود، قطع خواهد شد.

دکمه هشدار خطر
فقط وقتی كه كليد در مغزی سوئيچ وارد شود، عمل خواهد نمود.

توجه
به منظور آگاهی از نحوه تنظيمات خودكار آينه های جانبی تاشو به فصل ۴ مراجعه كنيد.

     دکمه هشدار خطر
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آموزش فنی رامک یدککلیدوکلیدریموتدار

در صورتی كه يكی از ريموت كنترل های خود را گم كرده ايد و ريموت كنترل جديدی 
را خريده ايد، حتماْ كليد قديمی يدكی را به يكی از عامليت های مجاز رامک يدک 
ببريد و آن را مجدداً كدگذاری يا اصطالحاْ تعريف نماييد كه در غيراينصورت كليد 

يدكی كار نخواهد كرد.
براي جلوگيري از سرقت خودرو بوسيله كليد مفقود شده، بالفاصله براي كدگذاری 

كليد جديد به يک از عامليت های مجاز رامک يدک مراجعه نماييد.

در صورت فشردن دكمه باز كردن قفل )Unlock( روي كليد ريموت كنترل، و قرار 
داشتن كليد چراغ اتاق در كنسول فوقانی در موقعيت  درب )Door(، چراغ هاي وسط 
و جلوی اتاق به مدت 30 ثانيه روشن مي شود و در صورت فشار دادن دكمه قفل 

)Lock( ريموت كنترل، بالفاصله چراغ ها خاموش خواهند شد.

چراغ هاي زير آينه های جانبی وقتی كه قفل درب را با استفاده از كليد هوشمند باز 
می كنيد و يا وقتی كه درب راننده را با استفاده از تغيير وضعيت از روشن )ON( به 
خاموش )OFF( در استارت دكمه ای باز می كنيد،  به مدت 30 ثانيه روشن خواهد شد. 
پس از فشار دادن دكمه قفل درب يا روشن كردن موتور، اين چراغ ها فوراً خاموش 

خواهند شد.

  احتياط
•  كليد ريموت كنترل در شرايط زير كار نمي كند.

       -  قرار داشتن كليد در مغزی سوئيچ
-  قرار گرفتن در فاصله بيش از 10 متري از خودرو 

-  خالي شدن باتري ريموت كنترل
-  قرار گرفتن خودرو در پشت خودروها يا موانع ديگر 

-  قرار گرفتن در معرض هواي بسيار سرد
اثر رطوبت و گرما به آساني دچار آسيب ديدگي  •  كليد ريموت كنترل در 
حرارت  يا  و  رطوبت  نزديكی  در  آن  دادن  قرار  از  بنابراين  شد،  خواهد 

خودداري كنيد.
•  با توجه به شرايط محيطي، دامنه عملكرد متغير مي باشد، توصيه مي شود در 

فاصله 10 متري از خودرو از ريموت كنترل استفاده كنيد.
•  كليد ريموت كنترل ممكن است تحت شرايط زير به علت تداخل امواج 
راديويی عمل نكند. در اين صورت، با استفاده از كليد اقدام به باز كردن 

درب ها نماييد.
-  در اطراف مراكز پليس، ادارات دولتي، برج هاي مخابراتي، مراكز نظامي، 

ايستگاه هاي راديويي و فرودگاه ها و بنادر
-   در صورت قرار گرفتن ريموت كنترل در اطراف راديو يا موبايل

-  در صورت كاربرد ريموت كنترل خودروي ديگری در اطراف خودروي 
شما

•  در صورت عدم عملكرد صحيح ريموت كنترل در شرايط عادی، حتماْ مشكل را با 
عامليت های مجاز رامک يدک مطرح نماييد تا مشكل را برطرف نمايند.

مفقود شدن ریموت کنترل

  احتياط
در صورت مفقود شدن كليد ، به منظور جلوگيري از سرقت خودرو، توصيه می گردد 

حتماْ تمام مجموعه كليد  را تعويض نماييد.

روشن کردن چراغ اتاق 

عملکرد چراغ  زیر آینه بغل

2-4
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در صورت كاهش فاصله موثر عملكرد ريموت كنترل و يا عدم كاركرد آن در برخی 
شرايط، باتری ريموت را تعويض نماييد.

مدار داخلي كليد ريموت كنترل نسبت به الكتريسيته ساكن آسيب پذير مي باشد، 
براي تعويض باتري به شرح زير اقدام نماييد :

مراحل تعویض باتري:

1.  با استفاده از پيچ گوشتی سر تخت، درپوش باتری ريموت كنترل را باز كنيد.

2.  درپوش باتری ريموت كنترل را باز و باتری را تعويض كنيد.
3.  فقط از باتری )CR2032( استفاده كنيد و از نصب صحيح باتری مطمئن شويد.

۴.  برای نصب باتری، مراحل باز كردن باتری را به طور معكوس انجام دهيد.

كنترل  ریموت  رد  بارتي  تعويض 

  احتياط
•  از باتري ذكر شده در بند ״3״ استفاده كنيد در غيراينصورت كليد 

ريموت كار نخواهد كرد.
•  از نصب صحيح باتری مطمئن شويد.

•  باتری خالی شده را با مالحظه اصول زيست محيطی معدوم نماييد.

باتری

درپوش باتری 
ريموت كنترل
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آموزش فنی رامک یدککلیدوکلیدریموتدار 2-6

سوچیی مغزي  رد  کلید  موقعیت اهي 

ON : روشن بودن سویيچ
و  می شود(  )روشن  می افتد  راه  به  موتور   •
خواهند  كاربری  قابل  برقی  وسايل  كليه 

بود.
•   غربيلک فرمان از حالت قفل خارج می شود.

ACC : وسایل و تجهيزات برقی
•   غربيلک فرمان از حالت قفل خارج شده و لوازم 

برقی قابليت كاربری خواهند داشت.
•   نمی توان كليد را از مغزی سوييچ خارج نمود.

LOCK : قفل غربيلک فرمان
•  در اين حالت كليد فقط می تواند به 
مغزی سوييچ وارد و يا از آن خارج 

شود.
•  غربيلک فرمان می تواند قفل شود.

START : روشن کردن موتور
•   با چرخش كليد در اين حالت، موتور را روشن نماييد تا 
رها نكردن كليد استارت زدن انجام خواهد شد و بعد از 

آن كليد به طور خودكار به حالت ON باز خواهد گشت.

LOCK به ACC گردش کليد از حالت
فشار  داخل  طرف  به  را  كليد  كه  حالی  در 
 LOCK به   ACC از حالت  را  كليد  می دهيد، 

بچرخانيد.

باز کردن قفل غربيلک فرمان
به منظور باز كردن قفل غربيلک فرمان، كليد را به مغزی 
سوئيچ وارد كنيد و در حالی كه غربيلک فرمان را به سمت 
چپ و يا راست می چرخانيد آن را به آرامی به سمت حالت 

ACC يا ON بچرخانيد.

چراغ مغزی سویيچ
در هنگام باز شدن درب خودرو، اين چراغ به طور خودكار 
روشن شده و 10 ثانيه پس از بسته شدن درب ها خاموش 

می شود.

بوق هشدار وضعيت کليد
در صورت باز بودن درب راننده و در حالی كه كليد در 
داخل مغزی سوييچ قرا داشته باشد )حالت های ACC يا 

Lock( اين بوق به صدا درخواهد آمد.
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     توصيه هایی در خصوص روشن کردن موتور

•  براي باز كردن قفل غربيلک فرمان، كليد را در مغزی سوئيچ وارد كنيد و 
آن را به آرامی در حالی كه فرمان را به سمت چپ و راست می چرخانيد، 

در موقعيت ACC قرار دهيد.
•  در خودروهاي مجهز به گيربكس اتوماتيک، موتور خودرو تنها در حالتی 
باشد،  داشته  قرار   )N( يا خالص   )P( پارک  موقعيت  در  دنده  اهرم  كه 

روشن خواهد شد.
•  در زمان روشن كردن موتور، پدال ترمز را نيز فشار دهيد.

 )LOCK( در صورت روشن نشدن موتور، كليد خودرو را به موقعيت قفل  •
برگردانده و 10 ثانيه منتظر بمانيد و سپس اقدام به روشن كردن مجدد 

موتور نماييد.
•  پس از روشن كردن موتور، اجازه دهيد موتور در دور آرام تقريباْ 2 دقيقه 

كار كند. در هنگام گرم شدن موتور از گاز دادن خودداري نماييد.
•  هيچ گاه كليد را برای مدت بيش از 10 ثانيه در حالت START نگه نداريد.

•  در صورت باز بودن درب سمت راننده و قرار داشتن كليد خودرو در 
موقعيت ACC يا LOCK صداي بوق هشدار شنيده خواهد شد.

•  در صورت خاموش بودن موتور كليد را در موقعيت ACC يا ON قرار 
ندهيد، در غير اينصورت باعث خالي شدن باتري مي شود.

•  در صورت استارت زدن، از فشار دادن پدال گاز خودداري كنيد.
•  هيچ گاه بيش از 10 ثانيه، كليد را در حالت START نگه نداريد. اين كار 

موجب آسيب وارد شدن به موتور استارتر خواهد شد.
•  به منظور جلوگيری از آسيب رسيدن به موتور استارتر، كليد را در حالت

LOCK قرار داده و 10 ثانيه صبر كنيد.
•  از گردش كليد به حالت LOCK و يا خارج كردن آن از سوئيچ در هنگام 
رانندگی خودداری نماييد. در صورت انجام چنين كاری، فرمان خودرو 

قفل شده و احتمال بروز تصادف افزايش خواهد يافت.
•  هيچ گاه از كليدهايی كه از روی كليد اصلی خارج از شبكه عاملين مجاز 
رامک يدک ساخته شده است، استفاده نكنيد. اين نوع كليدها كه غالباْ 
توسط عوامل غيرمجاز و غير متخصص ساخته شده می شود، ممكن 
بازنگردد   )ON( به حالت روشن  است در هنگام روشن كردن موتور 
اندازه بر روی مدارهای  از  و يا ممكن است به دليل بارگذاری بيش 
مجهز  كه  به عالوه خودرويی  گردد،  آتش سوزی  موجب  الكترونيكی 
روشن  كليدها  اين  وسيله  به  می باشد  به سيستم ضدسرقت خودرو 

نخواهد شد.
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آموزش فنی رامک یدککلیدوکلیدریموتدار 2-8

کلید با  ب اه  رد بستن  و  ن  د كر ز  با

     باز كردن قفل درب و درب صندوق عقب
    قفل كردن درب و درب صندوق عقب

برای قفل کردن درب:
كليد را در داخل مغزي سوييچ درب راننده به سمت عقب خودرو و وضعيت قفل 

شدن بچرخانيد. كليه درب ها و درب صندوق عقب قفل خواهند شد.
برای باز کردن قفل درب:

كليد را در داخل مغزي سوييچ درب راننده به سمت جلوی خودرو و وضعيت باز 
شدن  قفل بچرخانيد. كليه درب ها و درب صندوق عقب باز خواهند شد.

برای باز کردن درب:
دستگيره درب را به سمت خودتان بكشيد تا درب باز شود.

قفل کردن خودکار درب ها 
در صورت رانندگي با سرعت بيش از 30Km/h و باز بودن قفل درب ها، كليه درب ها 

بطور خودكار قفل خواهند شد.

باز کردن خودکار قفل درب ها 
•  در صورت قرار دادن كليد در موقعيت خاموش )OFF(، قفل كليه درب ها بطور 

خودكار باز خواهد شد.
•  با وجود قفل شدن كليه درب ها، در صورت باز شدن درب راننده، قفل كليه درب ها 

بطور خودكار باز خواهد شد.
•  در اثر برخورد از جلو و بازشدن كيسه هوا، قفل كليه درب ها بطور خودكار باز 

خواهد شد.

  احتياط
در  و  دزدگير(  بودن سيستم  )فعال  كنترل  ريموت  با  درب  كردن  قفل  از  پس 
صورتی كه اقدام به باز كردن قفل درب با كليد نماييد، صداي آژير شنيده مي شود. 

با فشار دادن هر دكمه اي بر روي ريموت كنترل، صداي آژير قطع خواهد شد.

  هشدار
در صورت صدمه خوردن درب ها يا بدنه خودرو در اثر ضربه ناشی از تصادف، 

ممكن است عملكرد باز شدن خودكار قفل درب ها غيرفعال شود.
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2-9

براي قفل كردن و باز نمودن قفل درب هاي خودرو و درب عقب و نيز روشن كردن 
از كليد هوشمند استفاده كنيد. عملكرد دكمه هاي روي كليد  موتور، مي توانيد 

هوشمند مشابه عملكرد دكمه هاي كليد ريموت دار مي باشد.

•   در صورت فشار دادن كوتاه دكمه قفل )Lock(، كليه درب ها و درب عقب قفل خواهند شد. 
•  در صورت انتخاب جمع )تا(كردن اتوماتيک، آينه هاي جانبی جمع )تا( خواهند شد.

•   در صورت قفل شدن كليه درب ها و درب عقب، فالشرها دو بار چشمک زده و صداي 
آژير هم يكبار شنيده مي شود. اين عملكرد به معني فعال شدن سيستم دزدگير مي باشد. 

•  در صورت فشردن مختصر دكمه باز كردن قفل، كليه درب ها و درب عقب 
باز خواهند شد.

•  در صورت انتخاب جمع )تا( شدن اتوماتيک، آينه هاي جانبی از حالت بسته 
خارج شده و باز مي شوند.

•  در صورت غيرفعال شدن سيستم دزدگير، فالشرها يک بار چشمک زده و 
صداي آژير دو بار شنيده مي شود.

•  در صورت فعال بودن سيستم دزدگير و پس از باز كردن قفل درب ها بوسيله 
كليد هوشمند، به مدت 30 ثانيه درب ها يا درب عقب باز نمي شود و تمامي 
درب ها بصورت خودكار مجدداْ قفل خواهند شد )در حالت دزدگير قرار دهيد(.

* عملكرد کلید هوشمند

  احتياط
•  در صورت بازماندن يكي از درب ها، درب صندوق عقب و يا درب موتور، كليه 
درب ها قفل مي شوند، در اين صورت فالشرها چشمک نزده و صداي آژير هم 
شنيده نمي شود يعني اينكه سيستم دزدگير غيرفعال مي باشد. پس از فشار 
دادن دكمه قفل )Lock( و بسته شدن تمامي درب ها ، درب عقب و درب 
موتور، در اين صورت فالشرها دو بار چشمک زده و صداي آژير يكبار شنيده 

مي شود يعني اينكه سيستم دزدگير فعال مي باشد.
•  كليد هوشمند را از آب يا مايعات دور نگه داريد. زيرا كليد هوشمند در اثر قرار 

گرفتن در معرض آب يا مايعات ديگر غيرفعال مي گردد.
•  براي جلوگيري از سرقت خودرو، پس از قفل كردن درب ها و درب عقب بوسيله 
كليد هوشمند، قفل شدن صحيح درب ها و درب عقب را كنترل و بررسي كنيد.

•  در صورت قرار داشتن دكمه در موقعيت روشن )ON( يا روشن بودن موتور، 
نمي توان بوسيله كليد هوشمند درب ها را قفل نمود.

•  در صورت قرار داشتن دكمه استارت در موقعيت ACC مي توان درب ها را 
بوسيله كليد هوشمند قفل نمود. در اين صورت، دكمه استارت از موقعيت 

ACC در موقعيت خاموش )OFF( قرار خواهد گرفت.

      دکمه قفل کردن درب ها

دکمه باز کردن قفل درب ها

توجه
به منظور آگاهی از نحوه تنظيمات خودكار آينه های جانبی تاشو به فصل ۴ 

مراجعه كنيد.
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آموزش فنی رامک یدککلیدوکلیدریموتدار 2-10

در صورت فشار دادن دكمه باز كردن درب )صندوق( عقب به مدت بيش از 1 ثانيه، 
درب عقب باز مي گردد. اگر 30 ثانيه پس از باز كردن درب صندوق عقب با استفاده 
از كليد هوشمند و در حالتی كه دزدگير فعال است اين درب باز نشود، آنگاه درب 

صندوق عقب مجدداْ به طور خودكار قفل خواهد شد.

در صورت فشردن دكمه قفل بازكن كليد هوشمند و قرار دادن كليد المپ اتاق 
در كنسول باالی سر راننده در حالت Door، المپ های جلو و وسط اتاق پس از 

30 ثانيه روشن خواهند شد.

•  عملكرد سيستم هشدار خطر
-  در صورت فشار دادن و نگه داشتن دكمه هشدار خطر به مدت بيش از يک ثانيه، 
فالشرها چشمک خواهند زد و صدای آژير به مدت 30 ثانيه شنيده خواهد شد.

-  فشردن و نگه داشتن دكمه هشدار خطر، صدای آن را قطع خواهد نمود.

چراغ هاي زير آينه بغل در قسمت پايين مجموعه آينه بغل قرار دارند و در صورت باز 
كردن قفل درب بوسيله كليد هوشمند يا باز كردن درب سمت راننده بوسيله تغيير 
 )ON( از روشن )engine start/stop button( موقعيت دكمه روشن / خاموش موتور
به خاموش )OFF( به مدت 30 ثانيه روشن خواهد شد و در صورت فشردن دكمه 

قفل درب يا روشن كردن موتور بالفاصله خاموش می گردد.

از كليد  استفاده  با  فاصله 1 متري(  )تقريبا در  به خودرو  نزديک شدن  در صورت 
هوشمند، چراغ هاي زير آينه بغل روشن خواهند شد. اين عملكرد 30 ثانيه پس از 
فعال شدن سيستم دزدگيرمي تواند عمل نمايد. در صورت قفل كردن درب ها يا روشن 

نمودن موتور، چراغ هاي زير آينه بغل بالفاصله خاموش خواهند شد.
  روشن کردن چراغ اتاق 

  دکمه هشدار خطر

  عملکرد چراغ زیر آینه بغل

  عملکرد نزدیک شدن به خودرو 

  دکمه باز کردن درب صندوق عقب

  هشدار
در صورت گم كردن كليد هوشمند، شما قادر به بازكردن درب ها نخواهيد بود 
و نمی توانيد موتور را روشن كنيد. در صورتی كه كليد هوشمند يدک نداريد، به 

يكی از عامليت های مجاز رامک يدک مراجعه كنيد.. 
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2-11

به عملكردهای موقعيت دكمه توجه كنيد.

رت ر ستا ا کی لس  یا  ي  کمه ا د ت  ر ستا ا ي  قعیت اه مو

)START( موقعيت استارت

وضعيت چراغ : سبز
•   موقعيت روشن كردن موتور 

موتور،  كردن  روشن  منظور  به 
را  استارت  دكمه  و  ترمز  پدال 
فشار دهيد و اهرم تعويض دنده را 
در موقعيت پارک )P( يا خالص 

)N( قرار دهيد.

)ON( موقعيت روشن

وضعيت چراغ : قرمز
•   فعال شدن تقريبی كليه تجهيزات برقی 

خودرو
استارت  دكمه  داشتن  قرار  صورت  در 
در حالت ACC ، بدون فشار دادن پدال 
به  دهيد.  فشار  را  استارت  دكمه  ترمز، 
منظور جلوگيري از دشارژ شدن باتري در 
زمانی كه موتور خاموش است، كليد را در 

موقعيت روشن )ON( قرار ندهيد.

)ACC( موقعيت تجهيزات جانبی

وضعيت چراغ : نارنجي
خودرو  برقی  تجهيزات  از  تعدادي    •

فعال خواهند شد.
در صورت قرار داشتن دكمه استارت در 
موقعيت خاموش )OFF(، بدون فشردن 
پدال ترمز، دكمه استارت را فشار دهيد. 
قفل غربيلک فرمان باز شده و تجهيزات 

برقی فعال خواهد شد. 

)OFF( موقعيت خاموش

وضعيت چراغ : خاموش
برای  نياز  مورد  برقی  حالت  اين  در   •
تجهيزات برقی تامين شده و غربيلک 

فرمان تامين نخواهد شد.
برای خاموش كردن موتور، دكمه استارت 
را در حالت روشن )ON( فشار دهيد و اهرم 

دنده را در موقعيت پارک )P(  قرار دهيد.

نکته
زمانی كه درب راننده را در حالتی كه 
كی لس استارتر در موقعيت ACC قرار 
دارد باز كنيد، دكمه استارت در موقعيت 

OFF قرار خواهد گرفت. 

  احتياط
•  در صورت روشن بودن موتور، دكمه استارت را فشار ندهيد، در غيراينصورت سيستم استارت 
موتور دچار آسيب  خواهد شد. پس از روشن كردن موتور، چراغ نشانگر دكمه استارت قرمز 

خواهد شد.
•  پيش از خارج شدن از خودرو، از خاموش بودن موتور و قرار گرفتن چراغ نشانگر دكمه استارت 

در حالت OFF مطمئن شويد.
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آموزش فنی رامک یدککلیدوکلیدریموتدار

فشار  را  ترمز  پدال  موتور،  كردن  روشن  براي 
داده و دكمه استارت موتور را فشار دهيد، اهرم 
تعويض دنده را در موقعيت پارک )P( يا خالص 

)N( قرار دهيد.

كليد هوشمند را همراه خود به داخل خودرو ببريد.   .1
كمربند ايمني را ببنديد و از بسته بودن كمربند ايمني كليه سرنشينان مطمئن شويد.  .2

مطمئن شويد كه اهرم ترمز دستي را باال كشيده ايد.  .3
كليه تجهيزات برقی خودرو را خاموش كنيد.  .۴

اهرم تعويض دنده را در موقعيت پارک )P( قرار دهيد.  .5
پدال ترمز را به طور كامل فشار دهيد. چک كنيد كه چراغ  دكمه استارت به   .6
رنگ سبز باشد و دكمه استارت را فشار دهيد. پس از روشن شدن موتور چراغ 

نشانگر خاموش خواهد شد.
7. اگر موتور روشن نمی شود، جهت جلوگيری از صدمه ديدن موتور، كليد را در 

حالت خاموش )OFF( قرار داده و بيش از 10 ثانيه منتظر بمانيد.
8. اقدام به روشن كردن مجدد موتور نماييد )به مرحله 6 مراجعه كنيد(.

9. در صورت روشن نبودن موتور، كليد را در موقعيتهای ACC و ON به مدتی 
طوالنی قرار ندهيد. در اين شرايط از سيستم صوتی نيز استفاده نكنيد. زيرا باعث 

خالی شدن شارژ باتری می شود.

2-12

  احتياطروشن کردن موتور
يا  افتادن كليد هوشمند در جاهايی مثل زيرپدال ها، كف خودرو  •  در صورت 

نشيمنگاه صندلي، كليد هوشمند كار نخواهد كرد.
•  در صورت روشن شدن موتور، به بخش »روشن كردن موتور در شرايط اضطراري« 
مراجعه كنيد و يا به منظور بررسی فنی خودرو به يكی از عامليت های مجاز 

رامک يدک مراجعه نماييد..

نکته
به منظور روشن شدن آسان موتور در شرايط آب و هوايی بسيار سرد، حتماْ بدون 

فشار دادن پدال ترمز، دكمه استارت موتور را دو بار فشار دهيد.

  هشدار
موتور خودرو فقط در صورت قرار داشتن كليد هوشمند در داخل خودرو و فشار 
دادن دكمه استارت موتور، روشن خواهد شد. هرگز به كودكان و يا افراد ناآشنا 
با خودرو اجازه ندهيد به دكمه استارت موتور و يا ساير اجزای مربوطه دسترسی 

داشته باشند.
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2-13

حساس  مناطق  در  موانع  يا  و  افراد  نبودن  از   .1
اطرف خودرو مطمئن شويد.
ترمز دستي را آزاد نماييد.   .2

پدال ترمز را فشار دهيد و اهرم تعويض دنده را   .3
در موقعيت حركت )D( يا دنده عقب )R( قرار 
 )D( دهيد. از روشن شدن چراغ نشانگر حركت

يا دنده عقب )R( مطمئن شويد.
براي حركت كردن به آرامي، پدال ترمز را رها 

كنيد.

 

در يک شرايط اضطراری در حالی كه خودرو در 
حال حركت می باشد، شما می توانيد با فشردن 
دكمه استارت به مدت بيش از 3 ثانيه، موتور 

خودرو را خاموش كنيد.

جهت متوقف كردن خودرو، پدال ترمز را فشار   .1
دهيد.

اهرم تعويض دنده را در موقعيت پارک )P( قرار   .2
دهيد.

ترمز دستي را باال بكشيد.   .3
براي خاموش كردن موتور، دكمه استارت موتور   .۴

را فشار دهيد. 
پيش از خارج شدن از خودرو از خاموش شدن   .5

موتور مطمئن شويد.

خاموش کردن موتور در حين رانندگیخاموش کردن موتورراندن خودرو

  هشدار
اضطراري  شرايط  در  كه  صورتی  در 
خودرو  كه  حالتی  در  هرگز  نمی باشيد، 
موتور  استارت  دكمه  می باشد  حركت  در 
كنترل  اينصورت  غير  در  ندهيد.  فشار  را 
خودرو را از دست می دهيد و عملكرد ترمز 
ضعيف خواهد شد كه اين امر می تواند به 

بروز تصادف منجر شود.

3 ثانيه فشار دهيد.
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آموزش فنی رامک یدککلیدوکلیدریموتدار 2-14

  اقدامات احتياطي در هنگام روشن کردن موتور بوسيله کليد هوشمند

•  در صورت قرار داشتن اهرم تعويض دنده در موقعيت پارک )P( يا خالص 
)N(، موتور را روشن نماييد.

•  در زمان روشن كردن موتور، پدال ترمز را فشار دهيد.
•  در زمان روشن كردن موتور، از فشار دادن پدال گاز خودداري كنيد. 

ثانيه منتظر بمانيد و سپس  •  در صورت روشن نشدن موتور، بيش از10 
نسبت به روشن كردن مجدد موتور اقدام كنيد.

•  پس از روشن كردن موتور، بخصوص در فصل زمستان اجازه دهيد موتور 
به مدت 2 دقيقه در دور آرام )حالت درجا( كار كند. بالفاصله پس از به 

حركت درآوردن خودرو، به آرامي رانندگي كنيد.
•  در صورت خروج از خودرو با كليد هوشمند يا قرار داشتن دكمه استارت 
روي صفحه  بر  پيام هشداري   ،START يا  و   ON در حالت های  موتور 

نمايشگر ظاهر و صداي آژير شنيده مي شود.
•  موتور خودرو فقط در صورت قرار داشتن كليد هوشمند در داخل خودرو 
و فشار دادن دكمه استارت موتور، روشن خواهد شد. هرگز به كودكان يا 
افراد ناآشنا با خودرو اجازه ندهيد به دكمه استارت موتور و يا ساير اجزای 

مربوطه دسترسی داشته باشند.

•  در زمان بررسی فنی اجزاء و قطعات موتور، حتماْ از روشن نشدن اتفاقی 
موتور مطمئن شويد.

•  به منظور جلوگيري از دشارژ شدن باتري، در صورت خاموش بودن موتور 
قرار   )ON( را در موقعيت روشن  روشن / خاموش موتور  هرگز دكمه 

ندهيد.
•  در صورتی كه در شرايط اضطراری نمی باشيد، هرگز دكمه استارت موتور 

را در حالی كه خودرو در حال حركت است، فشار ندهيد.
•  در صورت افتادن كليد هوشمند در جاهايی مثل زير پدال ها، كف خودرو 

و يا نشيمنگاه صندلی، كليد هوشمند كار نخواهد كرد.
•  در صورت قرار دادن كليد هوشمند در مجاورت موبايل و يا شارژ كردن 

موبايل از طريق خروجي برق داخل خودرو، موتور روشن نخواهد شد.
•  در صورت خروج از خودرو، موتور را خاموش كنيد و هميشه كليد هوشمند 

را با خود ببريد.
•  اگر به هر علتی، كليد هوشمند خود را گم كرده ايد و قادر به روشن كردن 
با عامليت مجاز  نياز خودرو را بكسل كنيد و  موتور نيستيد، در صورت 

رامک يدک تماس بگيريد. 
•  كليد هوشمند را دور از آب و يا مايعات ديگر قرار دهيد. در صورت نفوذ 
آب يا مايعات به كليد هوشمند، كليد از كار می افتد و تعويض آن تحت 

پوشش گارانتی نخواهد بود.
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قفل كردن ردب  با کلید هوشمند

از قرار داشتن كليد هوشمند در محدوده موثر عملكرد آن، 
يعني فاصله يک متري از آنتن كليد هوشمند در دستگيره 
خارجی درب مطمئن شويد. در صورت قرار داشتن كليد 
استارت موتور در موقعيت های روشن )ON( و يا استارت 
)START( وخارج شدن از خودرو به همراه كليد هوشمند، 
پيام هشدار )KEY NOT IN VEHCIE( بر روي صفحه 

كيلومترشمار ظاهر و صداي آژير شنيده مي شود.

 

در صورت قفل شدن تمامي درب ها، فالشرها 
دو بار چشمک زده و صداي آژير يكبار شنيده 
مي شود، يعني اينكه سيستم دزدگير در حالت 

فعال قرار دارد.

جهت قفل كردن درب ها، دكمه قفل و باز كردن قفل 
روي دستگيره درب را فشار دهيد.

درب ها تحت شرايط زير قفل نمي شوند:
•  قرار داشتن كليد هوشمند در داخل خودرو 

حالت های  در  موتور  استارت  دكمه  داشتن  قرا   •
)START( و يا استارت )ON( روشن

•  باز بودن هر يک از درب ها 

قفل کردن دربها

  احتياط
•   از خاموش بودن موتور و به همراه داشتن كليد هوشمند پيش از خارج شدن از خودرو مطمئن شويد.

•   فقط يک كليد هوشمند را به همراه خود در خودرو داشته باشيد.
•   در صورت قرار داشتن دكمه استارت موتور در موقعيت ACC ، شما می توانيد درب ها را بوسيله دكمه قفل 

درب باز كنيد. در اين صورت، دكمه استارت موتور را از موقعيت ACC به OFF تغيير می كند.
•   در صورت قرار داشتن كليد هوشمند اصلی در خودرو و قفل كردن درب ها بوسيله كليد هوشمند ديگر 
)بعنوان مثال، كليد هوشمند يدكي(، كليد هوشمند اصلی كه داخل خودرو قرار دارد، غيرفعال خواهد شد.

www.nasicoelec.ir دکمه قفل کردن و باز کردن قفل
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آموزش فنی رامک یدککلیدوکلیدریموتدار 2-16

موثر  محدوده  در  هوشمند  كليد  داشتن  قرار  از 
كليد  آنتن  از  متري  يک  فاصله  يعني  آن،  عملكرد 
هوشمند در دستگيره خارجی درب مطمئن شويد.

 

باز بودن قفل كليه درب ها، فالشرها يک  در صورت 
شنيده  دوبار  آژير  صداي  و  زد  خواهند  بار چشمک 
كشيدن  با  می توانيد  شما  حالت  اين  در  مي شود. 

دستگيره درب، آن را باز كنيد.

باز  و  قفل  قفل درب ها، دكمه  باز كردن  به منظور 
كردن قفل دستگيره درب را فشار دهيد. 

باز کردن قفل دربها

  احتياط
در صورت قرار داشتن كليد هوشمند در محدوده 
موثر آنتن كليد هوشمند، هر شخصي با فشار دادن 
دكمه قفل و باز كردن قفل دستگيره خارجی درب، 

مي تواند قفل درب ها را باز نمايد.
در  حتماْ  خودرو،  سرقت  از  جلوگيری  منظور  به 
هنگام نزديک شدن به خودرو خود در حالی كه 
كليد هوشمند همراه شماست مراقب اطراف خود 

باشيد.

www.nasicoelec.ir دكمه قفل و باز كردن قفل
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از به همراه داشتن كليد هوشمند و قرار گرفتن در 
محدوده موثر عملكرد، يعني فاصله 1 متري از آنتن 
مطمئن  عقب،  درب  دستگيره  در  هوشمند  كليد 

شويد.

 

بلند  را  آن  عقب،  درب  كردن  باز  منظور  به 
كنيد. در صورت فعال بودن دزدگير پيش از 
درب  بستن  زمان  در  عقب،  درب  كردن  باز 
چشمک  بار  دو  فالشرها  عقب،  بار  محفظه 
بار شنيده می شود  می زند و صدای آژير يک 

)دزدگير مجدداْ فعال می شود(.

به منظور باز كردن قفل درب عقب، دكمه باز كردن 
درب عقب را كه درون دستگيره درب عقب قرار دارد، 

لمس كنيد.

باز کردن قفل درب عقب

  احتياط
در صورت قرار داشتن كليد هوشمند در محدوده 
شخصي  هر  هوشمند،  كليد  آنتن  عملكرد  موثر 
درب  كردن  باز  دكمه  كردن  لمس  با  مي تواند 
منظور  به  نمايد.  باز  را  آن  عقب،  بار  محفظه 
جلوگيری از سرقت خودرو، حتماْ در هنگام نزديک 
شدن به خودروی خود در حالی كه كليد هوشمند 

همراه شماست، مراقب اطراف خود باشيد.

نکته
در صورت قرار داشتن كليد هوشمند در حالت 
فعال بودن دزدگير، درب عقب حتی با وجود 
بسته شدن آن نمی تواند قفل شود، هر چند 
كه آژير يک بار به صدا درمی آيد تا اين موضوع 

را به شما اطالع دهد.

 سوييچ باز كردن درب )صندوق(عقب
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آموزش فنی رامک یدککلیدوکلیدریموتدار 2-18

روشن كردن موتور با کلید رد شرايط اضطراري
•    قفل کردن و باز کردن قفل درب ها: در صورت ضعيف بودن باتري و يا عملكرد ناصحيح كليد هوشمند، با استفاده از كليد، درب ها را قفل يا باز نماييد.  

•    روشن کردن موتور:  در صورت ضعيف بودن باتري يا عملكرد ناصحيح كليد هوشمند، شما می توانيد با قرار دادن كليد هوشمند در داخل جاكليدي )نگهدارنده كليد(،                  
                                  اقدام به روشن كردن موتور نماييد.

و  داريد  نگه  و  داده  فشار  را  كننده  آزاد  دكمه   .1
سپس كليد را خارج نماييد.

جهت باز كردن قفل درب ها، كليد را در جهت   .2
باز كردن قفل بچرخانيد.

خودرو،  دزدگير  سيستم  بودن  فعال  در صورت   .3
صداي آژير دزدگير شنيده مي شود.

 

با فشار دادن پدال ترمز و دكمه استارت موتور به همراه   .5
قرار دادن اهرم تعويض دنده در موقعيت پارک )P( يا 

خالص )N( اقدام به روشن كردن موتور نماييد.

به منظور قفل كردن درب ها، كليد را در جهت صحيح   .6
قفل شدن بچرخانيد، هر چند كه دزدگير نمی تواند 

فعال باشد.

۴.  جعبه داشبورد را باز كنيد و كليد هوشمند را داخل 
جاكليدي  قرار دهيد.

  احتياط
جا  در  هوشمند  كليد  صحيح  گرفتن  قرار  از 

كليدي مطمئن شويد.

  احتياط
در صورت قرار داشتن كليد هوشمند در داخل 

جاكليدی، جعبه داشبورد بسته نخواهد شد.

كليد

دكمه آزاد 
كننده

قفل کردن

جهت درست جهت نادرست

باز کردن
قفل کردن

باز کردن قفل
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  احتياط
•  استفاده از باتري نامناسب باعث بروز اشكال در عملكرد كليد هوشمند 

مي گردد، از باتري مناسب استفاده نماييد.
•  از نصب صحيح باتري مطمئن شويد.

•  باتری دشارژ شده را با مالحظه قوانين زيست محيطی به دور اندازيد.

تعويض بارتي

2-19

به طور معمول باتري كليد هوشمند بايد برای چندين سال كار كند، اما در صورت عدم عملكرد صحيح كليد هوشمند يا ظاهر شدن پيام ضعيف بودن باتري 
)Battery Low( به روي صفحه كيلومتر سوپرويژن اقدام به تعويض باتري كليد هوشمند نماييد. در صورتيكه از عملكرد كليد هوشمند يا نحوه تعويض باتري 

مطمئن نيستيد، با عامليت مجاز رامک يدک تماس بگيريد.

•  باتري را تعويض نماييد.
•  برای نصب باتری به طور معكوس، 

مراحل ذكر شده را انجام دهيد.

•  مدار چاپي )PSB( را از محفظه كليد 
 PSB به  باشيد  مراقب  نماييد.  جدا 

آسيب وارد نشود.

تعویض باتری

•  دكمه آزاد كننده را فشار داده و نگه 
داريد و كليد را بيرون بكشيد.

•  پوشش جلويي كليد هوشمند را جدا 
نماييد.

پيام ضعيف شدن باتری
صفحه كيلومتر سوپرويژن

پوشش جلوپوشش عقب

باطری

»»

 باتری
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احتیاطات الزم رد کارربد کلید هوشمند
    احتياط

•  در صورت قفل كردن درب ها با استفاده از كليد هوشمند يدک، يا دكمه 
خودرو  هوشمند  كليد  درب،  خارجی  دستگيره  بر  واقع  درب ها  قفل 
راه اندازي مجدد كليد هوشمند غيرفعال،  به منظور  غيرفعال مي گردد. 
با فشردن دكمه قفل باز كن )Unlock( بر روي دستگيره درب و يا دكمه 
قفل بازكن كليد هوشمند اقدام به غيرفعال كردن سيستم دزدگير خودرو 

نماييد.
•  در صورت ضعيف بودن باتري يا عدم عملكرد صحيح كليد هوشمند،  شما 
با جا زدن كليد هوشمند در جاكليدي داخل جعبه داشبورد  می توانيد 

موتور را روشن نماييد.
•  كليد هوشمند ممكن است در شرايط زير كار نكند:

-  قرار گرفتن كليد هوشمند در حوالی فرستنده هاي راديويي همچون 
كليد  عملكرد  در  می تواند  فرودگاه ها  يا  و  راديويي  ايستگاه هاي 

هوشمند اختالل ايجاد كند.
-   قرار گرفتن كليد هوشمند در حوالی يک سيستم راديويي دو جهته 

متحرک يا تلفن همراه
-  وقتی كه كليد هوشمند خودروي ديگری در نزديكي خودروي شما 

عمل كند.
•   در صورت قرار گرفتن كليد هوشمند در نقاط دور از ديد راننده مثل زير 
پدال ها، كف اتاق يا تشک صندلي، ممكن است باعث عدم عملكرد صحيح 

كليد هوشمند گردد.

•  قرار دادن دو كليد هوشمند در يک جاكليدي ممكن است به عدم عملكرد 
كليد هوشمند منجر شود.

•  كليد هوشمند يدک را در محلی امن غير از جايی در خودرو نگهداري نماييد.
در صورت قفل كردن درب ها از طريق دكمه قفل درب، حتماْ از همراه 

داشتن كليد هوشمند مطمئن شويد.
•  در صورت قرار داشتن كليد هوشمند در داخل خودرو، با فشردن دكمه 
يا  به كودكان  نماييد. هرگز  موتور  به روشن كردن  اقدام  موتور  استارت 
ديگر  يا  و  موتور  استارت  دكمه  تا  ندهيد  اجازه  خودرو،  با  ناآشنا  افراد 

اجزای آن را بفشارند.
•  در صورت خروج از خودرو، موتور را خاموش كرده و همواره كليد هوشمند 

را همراه داشته باشيد.
•  كليد هوشمند را از آب و يا مايعات ديگر دور نگه داريد زيرا نفوذ و ورود 
يا مايعات به داخل كليد، به غيرفعال شدن كليد هوشمند منجر  آب و 

خواهد شد.
اين حالت موتور  به هر علتی كليد هوشمند خودرو مفقود شد، در  اگر    •
خودرو روشن نخواهد شد لذا در صورت لزوم، خودرو را بكسل كرده و با 

يكی از عامليت های مجاز رامک يدک تماس بگيريد.
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 سیستم ایموبیالزیر )ضدسرقت(

کليد ایموبيالیزر
در صورت قرار گرفتن كليد مجهز به فرستنده در موقعيت روشن )ON(، واحد كنترل 
الكترونيكی موتور )ECU(، كد رمز كليد را شناسايي كرده و در صورت صحيح بودن رمز 

از سوی ECU، موتور روشن مي گردد.

  چراغ نشانگر سيستم ایموبيالیزر
سيستم  نشانگر  چراغ  زدن  چشمک  صورت  در 
سيستم  در  مشكل  وجود  دهنده  نشان  ايموبياليزر، 
بررسی  برای  حالت  اين  در  می باشد.  ايموبياليزر 

سيستم به عامليت مجاز رامک يدک مراجعه نماييد.

سيستم ايموبياليزر )ضدسرقت( يک سيستم دزدگير مكمل براي خودروي شما می باشد كه با نصب آن بر روی خودرو، از روشن شدن موتور توسط اشخاص غيرمجاز 
جلوگيري مي شود. فرستنده نصب شده در كليد و واحد كنترل موتور داراي كد شناسايي يكسانی مي باشند. در صورت قرار گرفتن كليد مجهز به فرستنده در موقعيت 

روشن )ON(، واحد كنترل موتور )ECU(، كد رمز كليد را شناسايي كرده و در اين وضعيت موتور روشن می شود.

  احتياط
•  از وارد شدن ضربه به فرستنده داخل كليد جلوگيري نماييد، چرا كه فرستنده 

آسيب خواهد ديد.
•   در صورت آسيب ديدگي فرستنده، موتور روشن نمي شود. 

•   هرگز اجسام فلزي را در نزديكی كليد و يا بر روی كليد ريموت دار قرار ندهيد، در 
غير اينصورت به بروز اختالل بين كليد خودرو و كليد ريموت  دار و ايجاد اشكال در 

روشن شدن موتور منجر خواهد شد.

نکته
زمان مورد نياز براي برقراري ارتباط ميان كليد ايموبياليزر و واحد كنترل 
الكترونيكی موتور )ECU( متفاوت مي باشد. در صورت كوتاه بودن زمان ارتباط 

ميان كليد و ECU ممكن است چراغ نمايشگر ايموبياليزر روشن نشود.

•   در صورت مجهز بودن خودرو به سيستم ضد سرقت، نمي توان هيچ   احتياط
دستگاه روشن كننده موتور از راه دوری را بر روي خودرو نصب نمود.
•  بازرسي، تعويض، سرويس يا كدگذاري سيستم ضدسرقت را فقط در 

عامليت های مجاز رامک يدک انجام دهيد.
•  در صورت نياز به تعويض كد و يا ساختن كليد ديگر، حتماْ به يكی از 

عامليت های مجاز رامک يدک مراجعه نماييد.
•  اگر به هر دليلي موتور روشن نشود )مانند قرار دادن دو كليد در يک 
جاكليدي(كليد را از مغزی سوئيچ خارج كنيد و 10 ثانيه صبر كنيد و 

بعد نسبت به روشن كردن مجدد موتور اقدام نماييد.

  هشدار
در هر صورت، سيستم ضدسرقت غيرقابل باز كردن از خودرو می باشد لذا   از تعمير و يا اضافه 
كردن هر دستگاه ديگري به اين سيستم خودداري نماييد. به خاطر داشته باشيد چنين تغييراتی 

به خرابی سيستم برقی خودرو منجر خواهد شد و گارانتی خودرو را باطل خواهد كرد.

مدل استاندارد

مدل سوپرویژن
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آموزش فنی رامک یدککلیدوکلیدریموتدار 2-22

روشن نشدن موتور به دليل خطاي برقراري ارتباط
در صورت بروز خطاي برقراري ارتباط در سيستم ضدسرقت، موتور روشن نمی شود 

و چراغ نشانگر سيستم ايموبياليزر در صفحه نمايشگر چشمک مي زند.
در شرايط زير، خودروی مجهز به سيستم ايموبياليزر روشن نخواهد شد.

•  در صورت تماس پيدا كردن دو يا تعداد بيشتری كليد مجهز به ايموبياليزر با 
يكديگر

يا گيرنده  و  فرستنده  به دستگاه هاي  ايموبياليزر  نزديكي سيستم  •  در صورت 
ميادين و يا امواج الكترومغناطيسي

•  در صورت نزديكي سيستم ايموبياليزر به دستگاه هاي الكتريكي و يا الكترونيكي 
مثل تجهيزات روشنايي، كليد ها و يا كارت هاي امنيتي

•  در صورت نزديكي سيستم ايموبياليزر به اجسام فلزي، مغناطيسي و يا باتري

در صورت صدمه دیدن فرستنده )ترانسپوندر(
در صورت آسيب ديدگي فرستنده، از طريق يكی از عامليت های مجاز رامک يدک 
اقدام به تعويض و ثبت كد جديد بر روی ECU نماييد. در غير اينصورت موتور روشن 

نمي گردد.

در صورت مفقود شدن کليد
در صورت گم شدن كليد، براي جلوگيري از سرقت خودرو، بايد كد رمز گذاري شده 

را از ECU پاک كنيد. 
لذا توصيه می گردد به منظور پاک كردن كد رمزگذاری شده به يكی از عامليت های 

مجاز رامک يدک مراجعه نماييد.

  احتياط
•  در صورت چشمک زدن چراغ نشانگر سيستم ضدسرقت در خودرو، جهت 

بررسي آن به يكی از عامليت های مجاز رامک يدک مراجعه نماييد.
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2-23

فعال کردن سيستم دزدگير
•   در صورت قفل كردن تمامي درب ها بوسيله كليد ريموت كنترل و يا كليد 
هوشمند )شامل دكمه قفل روی دستگيره درب( سيستم دزدگير فعال مي گردد.

-  كليد ريموت كنترل : در صورت فعال بودن سيستم دزدگير، فالشرها دو بار 
چشمک می زنند. هرچند اگر اين دكمه را يكبار ديگر به مدت ۴ ثانيه فشار 

دهيد، فالشرها دو بار چشمک زده و صدای آژير يک بار شنيده می شود.
بار  دو  فالشرها  دزدگير،  سيستم  بودن  فعال  صورت  در   : هوشمند  كليد    -

چشمک زده و صدای آژير يكبار شنيده می شود.
•  در صورتيكه در حالت فعال بودن دزدگير، درب ها به مدت 30 ثانيه پس از باز 
كردن قفل دربها بوسيله كليد ريموت كنترل يا كليد هوشمند باز نشود، كليه 

درب ها مجدداْ به طور خودكار قفل خواهد شد. )فعال شدن مجدد دزدگير(
•  در صورت قفل كردن درب ها از طريق وارد كردن كليد در سوراخ كليد واقع بر 
روی درب، درب ها قفل مي شود و در اين حالت سيستم دزدگير فعال نخواهد 

شد.

آژیر
در صورتيكه شخصي بدون استفاده از كليد ريموت دار و يا كليد هوشمند 
باز كردن درب ها، درب عقب و يا درب موتور نمايد، آژير به صدا  سعي در 

درخواهد آمد.
•  در صورت فعال بودن سيستم دزدگير، اگر با استفاده از كليد اقدام به باز 

كردن درب ها و يا درب عقب نماييد، آژير فعال خواهد شد.
•  در صورت فعال بودن سيستم دزدگير، اگر اقدام به باز كردن درب موتور يا 

درب محفظه بار عقب از بيرون نماييد، آژير فعال خواهد شد.
•  در صورت فعال شدن آژير، فالشرها به مدت 30 ثانيه چشمک می زند و 

صداي آژير شنيده مي شود.
•  قطع کردن صدای آژیر )در صورت فعال بودن سيستم دزدگير(

-  كليد ريموت دار : دكمه های LOCK، UNLOCK و PANIC  را بر روی 
كليد ريموت دار فشار داده يا كليد را در موقعيت روشن )ON( قرار دهيد.

-  كليد هوشمند : دكمه های LOCK، UNLOCK را بر روی كليد هوشمند، 
دستگيره خارجی درب فشار دهيد و يا كليد را با فشردن آن در موقعيت 

روشن )ON( قرار دهيد.

سیستم زددگير

  احتياط
 OFF كليد هوشمند : جهت فعال كردن سيستم دزدگير، كليد بايد در موقعيت
يا ACC قرار بگيرد تا كليه دربها از جمله درب صندوق عقب  و درب موتور بسته 
شود. در صورت قرار داشتن كليد در موقعيت ACC، با فعال شدن سيستم دزدگير، 
وضعيت كليد به طور خودكار در حالت OFF قرار می گيرد. در صورت قرار داشتن 

كليد در موقعيت ON، سيستم دزدگير فعال نمی گردد.

در صورت قفل كردن درب ها به وسيله كليد ريموت دار، سيستم دزدگير فعال مي گردد. اگر شخصي با استفاده از هر وسيله ای غير از كليد ريموت دار، سعي در 
www.nasicoelec.irباز نمودن درب ها، درب عقب و يا درب موتور نمايد، آنگاه فالشر ها چشمک زده و صداي آژير شنيده مي شود.
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آموزش فنی رامک یدککلیدوکلیدریموتدار 2-24

غيرفعال کردن آژیر
در شرايط زير آژير غيرفعال می گردد :

•   باز كردن درب محفظه بار )صندوق( عقب با فشردن دكمه Tailgate Open بر 
روی كليد هوشمند.

•   باز كردن درب محفظه بار عقب با فشردن كليد Open در پشت دستگيره  درب 
عقب.

سيستم دزدگير برای همه درب ها به جز درب عقب فعال می باشد، با بستن درب 
عقب، سيستم دزدگير فعال خواهد شد.

غير فعال کردن سيستم دزدگير
•  در صورتی كه اقدام به باز كردن قفل درب ها با استفاده از كليد ريموت دار و 
يا كليد هوشمند، )شامل دكمه UNLOCK/ LOCK بر روی دستگيره خارجی 

درب( می نماييد، دزدگير غيرفعال خواهد شد.
-  كليد ريموت دار : در صورت غيرفعال شدن سيستم دزدگير، فالشرها يک بار 

چشمک می زند و صدای آژير دو بار شنيده می شود.
-  كليد هوشمند : در صورت غير فعال شدن سيستم دزدگير، فالشرها يک بار 

چشمک زده و صدای آژير دو بار شنيده خواهد شد.
•  در صورتيكه 30 ثانيه پس از باز كردن قفل دربها با استفاده از كليد ريموت دار 
و يا كليد هوشمند و در حالی كه دزدگير فعال باشد، اگر دربی با نشود آنگاه 
دربها مجدداْ به طور خودكار قفل خواهند شد. )سيستم دزدگير مجدداْ فعال 

خواهد شد(.
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آموزش فنی رامک یدکباز كردن و بستن درب ها 

دستگيره باز کردن ردب، دکمه قفل کردن / باز کردن قفل ردب 

3-2

قفل ايمني کودک )درب عقب(

به منظور جلوگیري از باز کردن تصادفي درب ها، خصوصاً در مواقعي که کودك در 
خودرو حضور دارد، قفل ایمني کودك در درب عقب خودرو پیش بیني شده است.

، )فقط از  )Lock( در صورت قرار داشتن دکمه قفل ایمني کودك در حالت قفل
سمت بیرون خودرو مي توانید نسبت به باز کردن درب عقب اقدام نمایید.

 دکمه قفل کردن / باز کردن قفل درب 
قفل  درحالت  آن  دادن  قرار  و  دکمه  این  جهت  دادن  تغییر  با 
کردن/بازکردن قفل، قفل همه درب ها بسته/باز خواهد شد. )این 

دکمه فقط در درب راننده و سرنشین جلو تعبیه شده است.(

  دستگیره باز کردن درب ها 
به منظور باز کردن درب ، دستگیره را بكشید.

نكته
در  درب ها،  تمامي  بودن  قفل  با  حتي    •
صورت باز کردن درب سمت راننده، قفل 

تمامي درب ها بطور خودکار باز مي شود.
•  ازطریق دکمه قفل کردن/باز کردن قفل 
برروی هریک از درب های عقب راست 
یا چپ فقط می توان قفل درب همان 

سمت را بسته و یا باز نمود. 

  هشدار
، از باز شدن درب  )Lock( با قرار دادن دکمه ایمني کودك در موقعیت قفل

عقب توسط کودکاني که در صندلي عقب خودرو نشسته اند جلوگیري نمایید.

قفل

باز شدن قفل
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باز كردن و بستن درب ها  آموزش فنی رامک یدک
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3-3

دکمه قفل کردن/ باز کردن قفل مرکزي درب 
در صورت قفل بودن تمامي درب ها و درب عقب، اگر دکمه قفل کردن/ باز 
کردن قفل درب ها فشرده شود، قفل تمامي درب ها باز خواهد شد. در صورت 

فشار دادن مجدد دکمه مربوطه، تمامي درب ها قفل مي شود.

  هشدار
•  همیشه پیش از راندن خودرو، از قفل بودن همه درب ها و درب محفظه 
بارعقب مطمئن شوید. در صورتیكه در حین رانندگي دربي توسط کودکان 

باز شود به تصادف شدید منجر خواهد شد.
قفل  راننده،  باز کردن درب  بودن همه درب ها، در صورت  قفل  •  درصورت 
راننده، ممكن  باز شدن درب  باز مي شود.  به طور خودکار  تمامي درب ها 
نمایید که هیچ  رانندگي دقت  به تصادف شدید منجرشود، درحین  است 

دربي باز نشود.
•  در هنگام پیاده شدن از خودرو، عقب و کنار خودرو را از لحاظ تردد خودرو هاي 
دیگر و عابران پیاده بررسي نمایید. در غیر این صورت، ممكن است درحین 
باز کردن درب خودرو، خودروها و موتور سیكلت هاي درحال تردد از ناحیه 

عقب، با شما برخورد نمایند.

نكته
•  در صورت باز کردن هریک از درب ها ازطریق هریک از روش های معمول 
)دکمه قفل کردن درب ها، دکمه قفل کردن / باز کردن قفل درب ها، کلید 

ریموت دار، کلید هوشمند(، خودرو قفل نخواهد شد. 
کلید  این  بودن سیستم دزدگیر،  فعال  و  بودن درب ها  باز  •  در صورت 

عملكردي نخواهد داشت.
•  در صورت خاموش کردن موتور، قفل تمامي درب ها بطور خودکار باز 

مي شود.
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آموزش فنی رامک یدکباز كردن و بستن درب ها  3-4

قفل کردن خودکار درب ها
در صورت رانندگي با سرعت بیش از 30 کیلومتر در ساعت و باز بودن قفل درب ها، 

تمامي درب ها به طور خودکار قفل خواهند شد.

باز شدن خودکار قفل درب 
در صورت بروز تصادف در ناحیه جلوي خودرو و باز شدن کیسه های هوا، قفل تمامي 

درب ها به طور خودکار باز مي شود.

نحوه عملكرد چراغ سقفی جلوی اتاق
که  درحالی  درب  کردن  باز  صورت  در 
کلید چراغ جلوی سقفی اتاق فشرده شده 
باشد، چراغ هاي وسط و جلویي اتاق روشن 
خواهند شد. در صورت بستن درب، چراغ ها 
خاموش خواهند شد. با فشردن مجدد کلید 
چراغ، ارتباط میان عملكرد چراغ و موقعیت 

درب ها متوقف خواهد شد.

عملكرد روشنايي چراغ محفظه بار
چنانچه کلید چراغ محفظه بار فشار داده 
شده باشد، با باز کردن درب محفظه بار، 
این چراغ روشن مي گردد. با بستن درب 

عقب، چراغ نیز خاموش مي گردد.
براي متوقف کردن ارتباط میان عملكرد 
درب  موقعیت  با  بار  محفظه  اتاق  چراغ 

آن، کلید را مجدداً فشار دهید.

  احتیاط
در صورت رانندگي با سرعت 30 کیلومتر در ساعت یا بیشتر وتالش برای باز 
کردن قفل همه درب ها به وسیله دکمه قفل کردن / باز کردن قفل درب ها، 

تمامي درب ها بطور خودکار مجدداً قفل مي شوند.

  هشدار
در صورت صدمه دیدن درب و یا بدنه خودرو در اثر ضربه ناشی از تصادف، 

ممكن است که سیستم خودکار باز کردن قفل درب ها غیرفعال گردد.

  احتیاط
در صورت خاموش بودن موتور و فشرده بودن کلید چراغ اتاق، هرگز درب را به 

مدت طوالتي باز نگه ندارید. زیرا به خالي شدن شارژ باتري منجر خواهد شد.
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پنجره اه

  هشدار
در صورت نشستن کودکان در صندلي عقب، کلید قفل شیشه باالبر برقي را فشار دهید تا 
کلیدهاي شیشه باالبر برقي درب عقب غیرفعال گردد. از بازي کردن کودکان باکلید شیشه 

باالبر وکلیدهاي شیشه باالبر برقي درب هاي عقب ممانعت نمایید.

  احتیاط
حتماً پیش از بستن شیشه هاي عقب و سرنشین جلو از سمت راننده، شرایط ایمنی را بررسی کنید، 

زیرا ممكن است قسمتي ازاعضای بدن سرنشینان بین شیشه ها و قاب آن گیر کند.   

کلید قفل شیشه باالبر برقي

کلید قفل کردن / باز کردن قفل درب
در صورت قفل بودن همه درب ها از جمله 
درب محفظه بار عقب، با فشردن کلید قفل 
تمامي  باز کردن قفل درب ها، قفل  کردن / 
فشردن  صورت  در  مي شوند.  باز  درب ها 

مجدد کلید، همه درب ها قفل مي شوند.

کلید شیشه باالبر برقي 
درب سرنشین جلو

کلید شیشه باالبر برقي 
درب عقب راست

کلید شیشه باالبر برقي درب 
عقب چپ

در صورت پایین فشردن کلید قفل شیشه باالبر برقي، فقط شیشه باالبر برقي راننده فعال مي گردد و کلیدهاي 
شیشه باالبر برقي درب سرنشین جلو و درب هاي عقب غیرفعال خواهند شد.

کلید شیشه باالبر برقی درب راننده
| باز کردن شیشه درب سمت راننده

•  در صورت فشار کوتاه بر روي قسمت جلویي کلید، شیشه تا 
زمان فشار دادن کلید به پایین حرکت مي کند.

•  در صورت فشار دادن کلید تا انتها، شیشه به طور خودکار تا 
پایین حرکت مي کند. براي متوقف کردن حرکت شیشه در 
صورت پایین رفتن خودکار، کلید را به آرامی مجدداً فشار 

دهید یا اینكه کلید را باال بكشید.
| درصورت بستن شیشه

•  در صورت باال آوردن آرام کلید، شیشه تا زمان باال آوردن 
کلید به باال حرکت مي کند.

•  در صورتی که کلید تا آخرین میزان آن به سمت باال کشیده 
شود، شیشه به طور خودکار بسته خواهد شد)*عملكرد 
خودکار شیشه ها(. درصورتی که کلید را مجدداً به سمت 
باال کشیده و یا به سمت پایین فشار دهید حرکت خودکار 

شیشه متوقف خواهد شد.

  احتیاط
•  دو یا چند کلیدشیشه باالبر را به طور همزمان 

به کار نگیرید.
•  حرکت دو یا چند کلید به طور همزمان باعث 
مي گردد.  برقي  باالبر  شیشه  سیستم  خرابي 
و  سرنشین  درب  برقی  باالبر  شیشه  کلیدهای 
درب راننده را به طور همزمان و در خالف جهت 

یكدیگر به کار نبرید.

www.nasicoelec.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir



آموزش فنی رامک یدکباز كردن و بستن درب ها  3-6

سیستم تشخیص مانع در پنجره راننده
سیستم تشخیص مانع، پنجره راننده را به طور خودکار قادر می سازد تا اگر سنسور 
مربوطه درهنگام باال آمدن شیشه، مانعی را در مسیر حرکت شیشه حس نماید، 

شیشه را فوراٌ به سمت پایین ببرد. 

تأخیر زماني در عملكرد شیشه  باالبر
شیشه باالبر برقی حتی می تواند به مدت 30 ثانیه پس از تغییر موقعیت کلید از 
از     باز شدن یكی  با  روشن )ON( به هر وضعیت دیگری فعال بماند، هرچند که 

درب های جلو، این عملكرد غیرفعال خواهد شد.

کلید شیشه  باالبر برقي درب سرنشین جلو و عقب

به منظور باالو پایین بردن شیشه ها، کلید مربوط به هر پنجره را فشار داده یا باال 
بكشید.

  احتیاط
•  سیستم تشخیص مانع پنجره فقط برای پنجره سمت راننده قابل کاربرد   
شیشه  خودکار  باالبر  عملكرد  به  مجهز  پنجره  در  سیستم  این  می باشد. 

درنظر گرفته می شود.
•  در صورت کم بودن فاصله بین لبه شیشه و قاب پنجره، سیستم تشخیص مانع 

پنجره فعال نخواهد شد.
•  در صورت گیرکردن شیشه در هوای بسیار سرد، سیستم تشخیص مانع ممكن 
است دراین حالت کار کند که دراین صورت، پنجره را با کلید شیشه باالبر به 

طور کامل باال بكشید.

  هشدار
•  پیش از عملكرد شیشه باالبرهای برقي، از قرار نداشتن هیچ عضوی از بدن 
)مانند سر، دست ها یا انگشتان دست( در مسیر حرکت پنجره مطمئن شوید.

•  درحین رانندگي حتماً مطمئن شوید که سرو یا دست سرنشینان خودرو از 
پنجره ها بیرون نباشد.
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  احتیاط
•  هرچندکه در صورت قرار داشتن کلید در موقعیت روشن )ON( و درحالی که موتور کار نمی کند سانروف می تواند عمل نماید. اما در صورت خاموش بودن موتور و استفاده مكرر از 

سانروف شارژ باتری کم خواهد شد. توصیه می شود سانروف را در زمان روشن بودن موتور به کار ببرید.
•  در صورت باز کردن سانروف به میزان دلخواه، کلید را رها کنید. در صورت رها نكردن کلیدو فشرده نگه داشتن کلید سانروف ، آن دچار مشكل خواهد شد، باالخص درفصل زمستان 

هرگز از سانروف در شرایطی که نواحی حرکت سانروف و ریل آن یخ زده باشد، استفاده نكنید. صبر کنید تا این نواحی یخشان آب شود و بعد از سانروف استفاده کنید.
•  در صورت خارج شدن از خودرو از بسته بودن کامل سانروف مطمئن شوید. در غیر اینصورت احتمال سرقت خودرو افزایش می یابد یا اینكه در صورت بارش برف یا باران، داخل 

خودرو خیس خواهد شد.
•  در صورت باز بودن کامل سانروف، پدیده ضربه باد افزایش خواهد یافت. در این شرایط میزان بازبودن سانروف را تنظیم نماییدو یا فقط سانروف را به اندازه             آن   و  یا به اندازه 

مرحله اول آن باز کنید.
•  درهنگام عملكرد سانروف، پیش از کار با آن شرایط ایمنی کارکردن آن از جمله عدم گیرکردن اعضای بدن در بین اجزای آن را مرور نمایید.

•  هراز گاهی سانروف را تمیز نمایید که درغیراین صورت وجود هرگونه شیء خارجی و یا آلودگی در اجزای سانروف، ممكن است صدایی را در زمان کار با سانروف ایجاد کند.

کلید عملكرد سانروف

2
3

باز

بسته

جهت حفظ ایمني خود، درحین رانندگي، از باز و بسته کردن سانروف خودداري نمایید.
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عملكرد کشويی سانروف

| باز: بازشدن دو مرحله ای سانروف
•  کلید را به طور مختصر به سمت باال بكشید، باز شدن خودکار دو مرحله ای

    درصورت فشردن مختصر کلید سانروف به طرف باال، سانروف به طور خودکار به 
اندازه      محدوده عملكرد خود باز خواهد شد)مرحله اول(. درصورت فشردن 
مجدد کلید سانروف به طرف باال و نگهداشتن آن، سانروف به طور کامل باز خواهد 

شد )مرحله دوم(
  

•  فشردن و نگه داشتن کلید به طرف باال: باز کردن کشویی به طور دستی سانروف 
تا زمان نگه داشتن کلید به طرف باال باز خواهد شد.

| بسته:
•     فشردن مختصر کلید به طرف پایین: بسته شدن کشویی سانروف به صورت خودکار

     درصورت فشار دادن کوتاه کلید به سمت پایین، سانروف به طور خودکار کامل 
بسته خواهد شد. به منظور توقف حرکت سانروف درحین حرکت، کلید سانروف 

را درموقعیت دلخواه بكشید یا فشار دهید.
•  فشار دادن و نگه داشتن کلید به سمت پایین: بستن کشویی سانروف به طور 
دستی تا زماني که کلید را به سمت پایین می کشید، سانروف نیز بسته مي شود.

عملكرد لواليي سانروف

| باز شدن لواليي سانروف
در صورت پایین کشیدن کلید سانروف، قسمت عقب سانروف بسته به صورت 

تاشو به طرف باال باز مي شود.

| بسته شدن لواليي سانروف
 در صورت فشار دادن کلید سانروف به طرف باال، قسمت عقب سانروف به صورت 

تاشو بسته مي شود.

2
3
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*عملكردتشخیص مانع سانروف
به منظور جلوگیري از گیرکردن اعضای بدن در بین شیشه سانروف و قاب آن در 
زمان بسته شدن آن درحالت کشویی، عملكرد تشخیص مانع سانروف درنظر گرفته 
شده است تا در صورت گیرکردن هر جسمی در میان قاب و شیشه سانروف، این 

عملكرد به طور خودکار شیشه سانروف را باز خواهد کرد.

آژير هشدار باز بودن سانروف 
پس از خارج کردن کلیداز مغزی سوئیچ و باز کردن درب راننده، در صورتی که سانروف 

باز باشد، آژیری براي مطلع کردن شما از بازبودن سانروف به صدادرخواهد آمد.
در صورت بستن درب، صداي آژیر به طور خودکار قطع مي شود. پس ازاین حتي در 

صورت باز شدن مجدد درب، صداي آژیر شنیده نخواهد شد.
ضربه باد

درصورت رانندگي با خودرو درحالی که شیشه پنجره و یا سانروف آن باز می باشد، 
ممكن است دریک جای خاص فشاري را درگوش هاي خود احساس کنید و صدایي 
شبیه صداي هلي کوپتر را خواهید شنید، که این موضوع به دلیل نفوذ و شدت باد 
از طریق پنجره ها و سانروف مي باشدو ناشی از اثر تشدیدی باد است. در این صورت 

با تغییر وضعیت پنجره ها یا سانروف مشكل برطرف خواهدشد.

خالي شدن شارژ باتري يا بروز مشكل برقی در زمان عملكرد سانروف 
در صورت خالي شدن شارژ باتري یا قطع شدن جریان برق درحین عملكرد 
سانروف، الزم است تا نقطه تنظیم در سانروف مجدداٌ تنظیم شود. عالوه براین، 

درموارد زیر نیاز به تنظیم مجدد سانروف می باشد.
•  درصورتی که با یكبار زدن کلید سانروف، شیشه آن به طور کامل بازو یا بسته نشود.

•  اگردر حرکت کشویی سانروف به طرف عقب درجهت بسته شدن، پس از 
بسته شدن کامل و بازشدن لوالیی سانروف، عملكرد سانروف متوقف نشود. 
•  درصورت کاهش قابل مالحظه فضای باز سانروف در بازشدن به طریقه 

کشویی و یا بازشدن به روش لوالیی.
•  درصورت عدم کارکرد سانروف

تنظیم مجدد نقطه تنظیم سانروف
•  براي بستن کامل سانروف، کلید آن را به طرف باال فشار دهید. )بستن کشویی 

سانروف(
•  زمانی که سانروف متوقف شده است درحالی که عقب آن کمی باز می باشد، کلید 
سانروف را به طرف پایین بكشید تا سانروف به صورت لوالیی به طور کامل باز شود.

  احتیاط
•  در صورت بسته شدن سانروف به صورت کشویي، این عملكرد ایمني فعال مي گردد.

•  پیش از بسته شدن سانروف ، عملكرد تشخیص مانع سانروف غیر فعال مي گردد.

  هشدار
•  پیش از عملكرد سانروف، از کارکردن باآن ضمن رعایت مسایل ایمنی مطمئن شوید. 

به خاطر داشته باشید که اعضای بدن می تواند بین سانروف و قاب آن گیرکند.
•  حتي در زمان بي حرکت بودن سانروف، از قرار دادن اعضای بدن در خارج از 

سانروف خودداري کنید.

نكته
درصورتی که سانروف از طریق کلید آن به طور کامل بازشده باشدو کلید آن به 
مدت بیش از 5 ثانیه فشرده شده باشد، سانروف را نمی توان با یک بار زدن کلید 
آن به طور کامل باز کرد  یا بسته نمود. سانروف فقط زمانی حرکت خواهد کرد که 
سوئیچ آن یا به طرف باال فشار داده شود و یا به طرف پایین کشیده شود. وقتی 
که این اتفاق می افتد نقطه تنظیم سانروف را مجدداً تنظیم کنید تا دکمه تماسی 

سانروف مجدداً فعال شود.
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کلید باز کردن درب محفظه بار

درب ها،  قفل  نمودن  باز  یا  کردن  قفل  صورت  در 
درب عقب نیز قفل یا باز مي شود. 

به منظور باز کردن درب محفظه بار درحالی که قفل 
آن باز است، دکمه داخل دستگیره درب محفظه بار 
به طرف  را  باز کنیدو آن  را  را لمس و درب  عقب 

باال ببرید.
در صورت فعال بودن دزدگیر، شما فقط می توانید  
کلید  روي  بر  قفل  کردن  باز  دکمه  دادن  فشار  با 
در  نمایید.  باز  را  بار  محفظه  درب  قفل  هوشمند، 
قفل  مجدداً  درب  این  عقب،  درب  بستن  صورت 

خواهد شد.

  هشدار
•  پیش از بستن درب محفظه بار، از قرار نداشتن 
اجزای  بین  اعضای بدن خود در  از  هیچ یک  
درب مطمئن شوید. از آنجایی که درب محفظه 
بار خودرو سنگین است، لذا احتمال پایین افتادن 
ناگهاني آن وجود دارد، به منظور جلوگیري از 
بروز صدمات جسمي درحین بسته شدن درب، 

احتیاط الزم را به عمل آورید.
•  درب محفظه بار به سمت باال حرکت مي کند. 
در صورت باز کردن درب عقب، از قرار نداشتن 
شخص و یا جسمي در نزدیكی قسمت انتهایی  

درب محفظه بار مطمئن شوید.
•     سرنشینان خودرو هرگز نباید در بخش انتهایی محفظه 
بار بنشینند، چراکه این بخش فاقد هرگونه تجهیزات 
ایمنی از جمله کمربندایمنی برای سرنشینان می باشد. 
به منظور جلوگیری از هرگونه جراحت در زمان وقوع 
تصادف ویا توقف های ناگهانی، سرنشینان همواره باید 

به خوبی درجای خود مهار شوند.
•  در صورت رانندگي با درب محفظه باری که باز 
می باشد،گازهاي خروجي از اگزوز به داخل خودرو 
وارد شده و به بروز آسیب جدی و یا حتي مرگ 
سرنشینان خودرو منجرخواهد شد. در صورت نیاز 
به رانندگي با درب عقب باز، توصیه مي شود تمامي 
دریچه ها و پنجره ها را باز نگه دارید به طوري که 

هواي بیرون به داخل خودرو جریان داشته باشد.

ردب محفظه بار عقب

  احتیاط
•  درصورت رانندگي با درب محفظه بار باز شده، 
ممكن است بار موجود در محفظه بار به بیرون از 
خودرو پرتاب و به تصادف خودرو منجر شود. لذا 
از تردد با خوردویی که درب محفظه بار آن باز 

می باشد پرهیز کنید.
•  پیش از رانندگي از بسته بودن درب عقب مطمئن 
شوید. چراکه ممكن است جک های باال بر درب 
از  پیش  نبستن درب  آن درصورت  ملحقات  و 

رانندگی دچار صدمه و آسیب شود.
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3-11

اهرم ايمني آزاد کننده

خودروی شما مجهز به اهرم آزاد کننده درب محفظه بار 
درشرایط اضطراري مي باشد که دربخش انتهایی درب 
محفظه بار تعبیه شده است. در صورتی که درب محفظه 
بار، به طور اتفاقی قفل شود و شخصی دراین بخش باشد، 

به کمک این اهرم می توانید درب را باز کنید.

شما می توانید درب محفظه بار را از داخل خودرو به 
روش زیر باز کنید.

کاور مربوطه را باز کنید.  .1
با فشردن اهرم آزاد کننده داخل پنل درب محفظه   .2
باز  بار  محفظه  درب  قفل  راست،  سمت  به  بار 

می شود.
با فشار دادن درب آن را باز کنید.  .3

  هشدار
•  فقط در شرایط اضطراري از اهرم آزاد کننده 
استفاده نمایید. خصوصاً در زمانی که خودرو 
در حال حرکت می باشد بسیار احتیاط نمایید.

•  از محل نصب اهرم آزادکننده درب محفظه بار این 
خودرو کاماٌل مطلع باشید تا بدانید در شرایطی 
که به طور اتفاقی درقسمت محفظه بار خودرو آن 
هم درحالی که درب آن قفل شده است بتوانید 

درب را باز کنید.
•  از بازي کردن کودکان در محفظه بار جلوگیري 
کنید، در صورت باز شدن ناگهاني درب محفظه 
بار به وسیله اهرم باز کننده، ممكن است به بروز 

صدمات جانی منجر گردد.
•  هیچ فردی نباید در قسمت بار خودرو به طور 
سرخود بنشیند. قسمت بار خودرو یک جای 
بسیار پرخطر درهنگام وقوع تصادف می باشد.

فشار دهید
 اهرم آزاد

کننده
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آموزش فنی رامک یدکباز كردن و بستن درب ها  3-12

باز کردن درب موتور
براي باز کردن درب موتور، اهرم باز کننده درب   .1
موتور که در سمت چپ زیر غربیلک فرمان قرار 
دارد را بكشید تا قفل ضامن درب موتور باز شود.

درب موتور را به آرامي باال آورید و ضامن ایمني   .2
فشار  دست  انگشتان  وسیله  به  را  چپ  سمت 

دهید. درب موتورکاماًل بلند مي شود.
پس از باال آوردن درب موتور، آن را به وسیله میله   .3
آزاد  انتهاي  کنید.  نگهدارنده درجای خود محكم 
جا  درب  روي  شیار  داخل  در  را  نگهدارنده  میله 
بزنید تا بدین طریق از بسته شدن ناگهاني درب 

موتور جلوگیري شود.

ردب موتور

  هشدار
براي جلوگیري از سوزش دست، قسمت اسفنجی 

میله نگهدارنده درب موتور را در دست بگیرید.
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3-13

بستن درب موتور
با یک دست درب موتور را نگه دارید و با دست دیگر میله نگهدارنده را از درب   .1

باز کنید.
میله نگهدارنده را در جاي خود در محفظه موتور قرار دهید.  .2

درب موتور را از فاصله 30 سانتي متري از محفظه موتور نگه دارید وبعد آن را   .3
رها کنید تا درب موتور بسته  شود.

از بسته شدن کامل درب موتور مطمئن شوید.  .4

  احتیاط
•  پیش از بستن درب موتور، از بسته بودن تمام درپوش ها مطمئن شوید.

•  پیش  از بستن درب موتور، مطمئن شوید که هیچ ابزار و یا شیء خارجی 
در محفظه موتور باقی نماند.

  هشدار
منظور  به  موتور،  درب  کردن  باز  و  موتور  بودن  روشن  صورت  در    •
جلوگیري از آسیب دیدگی فرد توسط قطعات متحرك موتور، دقت 

زیادی را مبذول نمایید.
•  پیش از شروع رانندگي به منظور حصول اطمینان یافتن از بسته بودن 
درب موتور، لبه جلویي آن را به سمت باال بكشید، تا مطمئن شوید 

که درب موتور به درستی بسته شده است.
•  به منظور جلوگیري از بروز صدمات جانی، در زمانی که وزش باد در 
جریان است بسیار دقت کنید چراکه ممكن است درصورت باز بودن 
درب موتور،  میله نگهدارنده از شیار خود خارج شده و در نتیجه به 

بسته شدن ناگهاني درب موتور و به بروز سانحه منجر شود.
•  پیش از بستن درب موتور، از قرار نداشتن هیچ یک از اعضای بدن 

خود در بین  درب موتورو محفظه موتور مطمئن شوید.
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آموزش فنی رامک یدکباز كردن و بستن درب ها  3-14

ردب باک سوخت
چپ  درسمت  که  کننده  آزاد  اهرم  کشیدن  با   .1
پایین غربیلک فرمان قرار دارد، درب باك بنزین 

)A( باز مي گردد.
در خالف جهت حرکت   )B( درپوش  با چرخاندن   .2
باز  بنزین  باك  درب  درپوش  ساعت،  عقربه هاي 

مي گردد. 
تا  را  بنزین  باك  درپوش  سوخت گیري،  از  پس   .3
حرکت  جهت  در  کلیک  صداي  شنیدن  زمان 
بنزین  باك  درب  بچرخانید.  ساعت  هاي  عقربه 

)C( را ببندید تا ضامن درب قفل شود. 

باز

بسته
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3-15

  هشدار
•  در هواي گرم فشار مخزن سوخت و فشار هوا متفات از یكدیگر مي باشد. به 
منظور جلوگیري از پاشش سوخت به بیرون و بروز صدمات جسمي، پس از 
باز کردن درپوش، ابتدا درپوش را یكبار بچرخانید تا صدای خش خش شنیده 

نشود.
•  پیش از باز کردن درپوش باك بنزین، به منظور تخلیه الكتریسیته ساکن بدن 
خود، یک قطعه فلزی را لمس کنید، درغیراین صورت ممكن است دراثر جرقه 

ناشی از تخلیه الكتریسیته ساکن دچار سوزش شوید.
•  درحین سوختگیري سوار خودرو نشوید. زیرا ممكن است الكتریسیته ساکن 

بدن شما باعث آتش سوزي شود. 
•  در صورت نیاز به استفاده از ظروف نگهدارنده بنزین در هنگام سوختگیری 
خودرو که ناشی از شرایط اضطراری باشد، ظرف را به جای قرار دادن بر رو 
و یا داخل خودرو، در روی زمین قرار دهید درغیراین صورت ممكن است 

الكتریسیته ساکن باعث آتش سوزی شود.
•  پیش از سوخت گیري، موتور را خاموش کنید.

•  از سوخت مناسب، که مقادیر گوگرد آن کم می باشد حتماً استفاده نمایید. 
درغیراین صورت موتور دچار آسیب خواهد شد.

•  از قرار دادن مواد آتش زا ویا سیگار کشیدن در نزدیكی خودرو خودداري کنید.
•  در صورت استفاده از سوخت نامناسب ویا سایر مكمل های سوخت غیرمجاز، 

موتور و کاتالیست کانورتور دچار صدمه و آسیب خواهد شد.
•  از تلفن همراه در پمپ بنزین استفاده نكنید. الكتریسیته ساکن ناشی از تلفن 
همراه می تواند بخارات ناشی از سوخت را منفجر کندو به آتش سوزی منجر 

شود.
از محدوده کنترل شما،  بروز آتش سوزي و خارج شدن آتش  •  در صورت 
بالفاصله از پمپ بنزین خارج شوید و با ایستگاه آتش نشاني تماس بگیرید.

  احتیاط
•  محتویات بنزین موجب آسیب دیدگي رنگ خودرو خواهدشد. در صورت 
با آب سرد  را  بر روي رنگ خودرو، بالفاصله آن محل  بنزین  ریزش 

بشویید.
•  درب باك ممكن است در هواي سرد باز نشود، با زدن ضربه ای آرام بر 

روي درب باك، آن را باز کنید.
•  در صورت نیاز به تعویض درپوش باك بنزین، فقط از قطعات اصلی 
سانگ یانگ که از سوی عاملیت مجاز رامک یدك ارائه می شود استفاده 

کنید.
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آموزش فنی رامک یدکكليدهاي داخل خودرو

کلیداهي داخلی خوردو

4-2

پنل کلیدهای مرکزی

 کلیدهای برف پاک کن و شیشه شوی
کلید سیستم صوتی

 چراغ ها

کلید تنظیم آینه های جانبی

کلید تا )جمع(کردن آینه هاي جانبی

دکمه قفل / باز 
کردن  درب

دکمه تعویض 
دنده

کروز کنترل

   کلید گرمکن صندلی 
   راننده

AUX ورودی USB پورت     

سرنشین  صندلی  گرمکن  کلید 
جلو

دکمه تنظیم سیستم 
صوتی

  کلید سانروف 

سوئیچ خودرو

اهرم باز کردن 
درب باک 
سوخت

اهرم باز کردن درب 
موتور

پنل کلیدهای سمت چپ

کلید کنترل سیستم تهویه مطبوع

 کلید شیشه باالبر 
  سرنشین جلو

                     فندک

* نمای داخلی خودروی واقعی با تصوير فوق متفاوت می باشد.

     دکمه قفل شیشه

دکمه شیشه 
باالبر
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4-3

پنل کلیداهي سمت چپ

کلید چراغ مه شکن عقب

کلید تنظیم سطح چراغ جلو

کلید گرمکن غربیلک فرمان

کلید سیستم مدیریت پیمایش 
و تنظیم مجدد آن )کلید صفحه 
)LCD نمایش

کلید گرم کن شیشه آینه هاي 
بغل و درب محفظه بار عقب

پنل کلیدهای مرکزی

کلید قفل سیستم چهارچرخ 
محرک

دکمه ESP OFF )دکمه غیرفعال 
)ESP کردن سیستم

کلید گرم کن شیشه جلو

کلید فالشر )چراغ هاي هشدار(
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آموزش فنی رامک یدکكليدهاي داخل خودرو 4-4

ارهم چراغ اهي خارجی خوردو

چراغ جلو )نور پایین(
چراغ راهنما

)DRL( چراغ روشنایی در  روز ،)چراغ کوچک )موقعیت

چراغ مه شکن جلو

چراغ عقب

چراغ پالک راهنمایی و رانندگی
چراغ ترمز 
چراغ راهنما

چراغ ترمز، چراغ مه شکن عقب
چراغ دنده عقب

چراغ روشنایي روز )DRL(:اهرم چراغ 
تنظیم کردن

در خودروهاي مجهز به چراغ روشنايي روز )DRL(، در صورت روشن كردن 
موتور چراغ هاي كوچك به طور خودكار حتي در روز نيز روشن مي شوند.

وضعيت
چراغ 
عقب

چراغ 
جلو

چراغ 
مه شکن

چراغ های روشنايی 
)DRL( روز

)OFF( كليد خاموشXXXX
تجهيزات 
ACCجانبی

)OFF( چراغ عقب خاموشXXXX
)ON( چراغ عقب روشنOXXX

سوئيچ خودرو 
ON

ON/OFF چراغ عقبOXXO
)ON( چراغ جلو روشنOOXX

)ON( چراغ مه شکن روشنOXOX
)ON( چراغ جلو روشن

)ON( چراغ مه شکن روشنOOOX

خاموش  و  روشن  براي  كليد  اين 
كردن )چراغ هاي جلو، عقب، موقعيت 
)كوچك(، پالك راهنمايي و رانندگي، 

راهنما و مه شکن( به كار می رود.

چراغ ترمز باال )سوم(

کلید چراغ مه شکن جلو

کلید چراغ  

چراغ جلو )نور باال(
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سنسور نور، شدت روشنايی محيط را حس كرده و براين اساس، زمان روشن و 
خاموش شدن خودكار چراغ های جلو و عقب را در هنگامی كه اهرم چراغ در 

وضعيت خودكار قرار دارد تعيين خواهد نمود.
  احتیاط

سنسور را با مواد حالل و يا واكس تميز نکنيد.  •
در شرايط آب و هواي مه آلود، برفي، باراني ويا ابري، حتماً از تنظيمات دستی   •
استفاده كنيد. زمان روشن وخاموش شدن المپ ها به تناسب شرايط آب و هوايی 

و فصول سال متغير خواهد بود.
از رنگ، سيستم  يا پاشش اليه ای  چسباندن برچسب های رنگی متفرقه و   •

روشنايی را با مشکل مواجه خواهد كرد.
توصيه می گردد فعال شدن حالت خودكار چراغ در محدوده زمانی طلوع و غروب   •

آفتاب باشد.
به طور معمول روشن و خاموش كردن چراغ هاي جلو و عقب را به طور دستي   •

انجام دهيد.
در صورت عبور از فضاهای تاريکی همچون تونل ها، چراغ هاي جلو را روشن كنيد.  •

اگر درهنگام روز هوا تيره و تاريك باشد، به عملکرد خودكار چراغ ها اعتماد نکنيد   •
و سعی كنيد چراغ هاي جلو وعقب را به صورت دستي روشن و خاموش كنيد.

در صورت قرار دادن كليد در وضعيت اتوماتيك )AUTO(، چراغ هاي جلو، عقب و   •
اتاق خودرو در زمانی بسيار كوتاه چشمك خواهند زد. اين عمل حاكی از خودكار 

بودن تنظيمات چراغ ها مي باشد.

* سنسور باران و چراغ خودکار
و  كرده  حس  را  آن  باران  سنسور  جلو،  شيشه  روي  بر  باران  وجود  صورت  در 

برف پاك كن به طور خودكار شروع به كار مي كند.
و  كن  پاك  برف  كليد  بخش  به  برف پاك كن  عملکرد  جزئيات  از  آگاهی  )براي 

شيشه شوي مراجعه كنيد(.
  احتیاط

از حركت دادن و ضربه زدن به سنسور خودداري كنيد چراكه به عدم عملکرد صحيح 
آن منجرخواهد شد. در هنگام رانندگي در جاده هاي ناهموار، ممکن است عملکرد 

چراغ اتوماتيك، به علت ضربات و نوسانات سطح زمين )جاده( مختل گردد.

*چراغ اتوماتیک)خودکار(

حالت خودكار يا اتوماتيك

نکته
با قرارگرفتن اهرم چراغ و كليد برف پاك كن درحالت خودكار )AUTO( ، چراغ های 
جلو درحالتی كه برف پاك كن ها پس از حس كردن باران به كار افتاده است، روشن 

خواهد شد.
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حافظ باتري )خاموش شدن خودکار چراغ ها(
•   اگرپس از خارج كردن كليد خودرو، چراغ های جلو روشن باشد، آژيری به صدا 
درخواهد آمد كه به راننده درخصوص بازبودن درب راننده هشدار دهد و بدين طريق 

از دشارژ شدن باتری جلوگيری گردد.
 در صورت بستن درب، چراغ هاي جلو به صورت خودكار خاموش مي شوند. در 
صورت روشن بودن كليد چراغ، اگر كليد بيرون آورده شود وكليه درب ها بسته 
باشد، چراغ های جلو برای حفظ شارژ باتری خاموش خواهد شد. هرچندكه اگر 
دربی باز شود و كليد چراغ در حالت خاموش و بعد درحالت روشن قرار بگيرد، چراغ 

های جلو پس از بسته شدن درب روشن باقی می ماند.
•   به منظور روشن كردن مجدد چراغ هاي جلو، كليد را به درون مغزی سوئيچ 
وارد كنيد و يا اينکه كليد چراغ را در موقعيت خاموش )OFF( و سپس روشن 

)ON( قرار دهيد.

کلیدهاي چراغ

)ON چراغ هاي جلو روشن( 
تمامي چراغ هاي جلو، موقعيت، عقب، چراغ پالك راهنمايي و رانندگي،  

مه شکن و چراغ هاي صفحه نمايشگر )پشت آمپر( روشن خواهدشد.

)ON چراغ هاي موقعیت روشن(  
 

تمامي چراغ هاي موقعيت، چراغ روز، چراغ پالك راهنمايي و رانندگي، 
مه شکن و چراغ هاي صفحه نمايشگر روشن خواهد شد.

)ON چراغ اتوماتیک روشن(  
 

متناسب با شدت روشنايي روز كه ازطريق سنسور چراغ اتوماتيك حس 
خاموش  ويا  روشن  خودكار  طور  به  عقب  و  جلو  هاي  چراغ  مي شود، 

خواهد شد.

)OFF چراغ هاي خاموش( 
 

كليه چراغ ها خاموش مي شوند.
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روشن کردن لحظه اي چراغ هاي جلو 
صرفنظر از موقعيت كليد چراغ، تا زماني كه اهرم چراغ را به 
سمت خود نگه داشته باشيد، چراغ جلو )نور باال( روشن باقي 
مي ماند و همزمان با نگه داشتن اهرم چراغ ، چراغ نشانگر نور 

باال در صفحه نمايشگر كيلومترشمار روشن مي گردد.

  کلید چراغ راهنماي چپ

کلید چراغ راهنماي راست

نکته
در صورت روشن بودن چراغ راهنما،  چراغ نشانگر چراغ راهنما در صفحه 

نمايشگر )پشت آمپر( چشمك مي زند.

کلید مه شکن جلو
به منظور روشن كردن چراغ هاي مه شکن 
جلو، اين كليد را وقتی كه چراغ های جلو 
 )ON( روشن می باشد، در موقعيت روشن

قرار دهيد. 

  هشدار
رانندگي با نور باالي چراغ هاي جلو، موجب كاهش ديد رانندگان روبرو خواهدشد. 
برای بهره مندی از يك رانندگی ايمن، ازنورباال فقط در مناطق خيلی تاريك و 

مکان هايی كه ديد در جاده بسيار محدود و كم می باشد استفاده كنيد.

چراغ جلو )نور باال(
چراغ  باالي  نور  كردن  روشن  منظور  به 
نور  كه  درحالتی  را  راهنما  دسته  جلو، 
پايين چراغ روشن است به سمت صفحه 
كيلومترشمار فشار دهيد. نشانگر نور باالی 
چراغ جلو  پس از روشن شدن نور 

باالی چراغ، روشن می شود.
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 کلیداهي ربف پاک کن و هشیش شوي

کلید برف پاک کن جلو

 
 

در صورت قرار دادن برف  پاك كن در موقعيت )MIST( و رها كردن كليد، 
برف پاك كن های شيشه جلو به اندازه يك بار حركت رفت و برگشتی 

عمل خواهند كرد.
در صورت نگه داشتن كليد در اين موقعيت، برف پاك كن ها به طور مداوم 

حركت خواهندكرد.
  
 

 برف پاك كن ها حركت نمي كنند. )خاموش(.

  
 

طور  به  پاك كن ها  برف  بارش،  ميزان  و  خودرو  سرعت  با  متناسب 
خودكار حركت خواهندكرد.

 
 

برف پاك كن ها به طور مداوم و باسرعت پايين حركت خواهند كرد.

 
 

برف پاك كن ها به طور مداوم و باسرعت باال عمل خواهندكرد.

کلید شیشه شوي اتوماتیک 
جلو

در صورت قرار داشتن كليد برف پاك كن 
در موقعيت خاموش )OFF( و فشار دادن اين 
كليد، مايع شيشه شوي بر روي شيشه پاشيده 
شده و تيغه هاي برف پاك كن 4 مرتبه حركت 
مي كند. سپس مايع شيشه شوي مجدداً پاشيده 
شده و تيغه هاي برف پاك كن 3 مرتبه حركت 

خواهند كرد.

کلید کنترل خودکار سرعت برف پاک کن هاي 
جلو به صورت اتوماتیک 

سرعت حركت برف پاك كن را می توان با چرخش دكمه كنترل به طرف بااليا پايين درحالی كه 
كليد برف پاك كن شيشه جلو در موقعيت AUTO  قرار دارد، تنظيم نمود.

FAST : دوره زمانی سريع
SLOW : دوره زمانی كند
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عملکرد شیشه شوي شیشه جلو
در حالتی كه كليد در موقعيت خاموش )OFF(، قرار دارد، اهرم برف پاك كن را به 
طرف خودتان بکشيد، تامايع شيشه شوی برروی شيشه پاشش شود و برف پاك كن 

يك تا سه مرتبه عمل خواهد كرد. اهرم را كمی بکشيد )كمتر از0/6 ثانيه(:
يك بار حركت رفت و برگشتی تيغه هاي برف پاك كن همراه با پاشش مايع 

شيشه شوي. اهرم برف پاك كن را برای بيش از 0/6 ثانيه بکشيد و نگهداريد:
سه بار حركت رفت و برگشتی تيغه هاي برف پاك كن همراه با پاشش مايع شيشه شوي.

عملکرد برف پاك كن و پاشش مايع شيشه شوی تا زمان رها كردن اهرم برف پاك 
كن ادامه خواهد يافت.

کلید برف پاک کن عقب
B نوع

A نوع

A نوع  

عملکرد برف پاك كن  عقب )با سرعت عادي(

عملکرد برف پاك كن عقب )به طور متناوب(

B نوع  

با چرخش كامل كليد، مايع شيشه شوي بر روي شيشه عقب پاشيده شده و برف 
پاك كن حركت مي كند. پس از رها كردن كليد، عملکرد شيشه شوي متوقف شده 

ولي فقط برف پاك كن عقب به حركت خود ادامه خواهد داد.

عملکرد برف پاك كن عقب

برف پاك كن  عقب كار نمي كند)خاموش(.

در صورت چرخش كامل كليد، مايع شيشه شوي برروي شيشه عقب پاشش شده و 
برف پاك كن  همچنان كار خواهدكرد. در صورت رها كردن كليد، كليد به موقعيت 
خاموش )OFF( باز مي گردد و عملکرد شيشه شوي و برف پاك كن متوقف خواهدشد.
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در صورت قرار داشتن كليد برف پاك كن در موقعيت خودكار )AUTO(، سنسور باران ميزان بارش را مورد سنجش قرار می دهد، برف پاك كن  را فعال و حركت متناوب برف 
پاك كن ها را كنترل می كند.

*ربف پاک کن مجهز هب سنسور باران 

موقعیت برف پاک کن خودکارسنسور اتوماتیک نور و باران 

اين سنسور از طريق سنجش حجم بارش باران، 
سرعت حركت برف پاك كن را تنظيم می كند.

سرعت برف پاك كن درحالتی كه كليد برف 
پاك كن در حالت خودكار )AUTO( قرار دارد، به 
وسيله كليد چرخشی نشان داده شده درعکس 

فوق قابل تنظيم می باشد.
  احتیاط

•   در صورت قرار داشتن كليد برف پاك كن در موقعيت خودكار )AUTO( با روشن 
شدن موتور، تيغه هاي برف پاك كن يکباره حركت خواهندكرد. اين عمل منجر به 
سايش پيش از موعد تيغه هاي برف پاك كن )به ويژه در فصل زمستان( خواهدشد. 
بنابراين به جز روزهاي باراني، كليد را در موقعيت خاموش )OFF( قراردهيد. در 
فصل زمستان مطمئن شويد تيغه های برف پاك كن يخ نزند وبه شيشه جلو نچسبد 

چراكه درغيراينصورت ممکن است موتور برف پاك كن دچار آسيب شود.
•   در صورت استفاده از برف پاك كن بدون پاشش آب درحالی كه شيشه خشك باشد، 
در شيشه جلو خراش هايی ايجاد خواهدشدو تيغه های برف پاك كن زودتر از موعد 
مقرر دچار ساييدگی خواهند شد. وقتی كه سطح شيشه خشك است برف پاك كن 

راهمراه با شيشه شوی به كار ببريد.
•   به منظور جلوگيري از عملکرد ناگهاني برف پاك كن درهنگام شستشوی خودرو، 

كليد برف پاك كن  را در موقعيت خاموش )OFF( قرار دهيد.
•    پس از قطع بارش باران، كليد برف پاك كن را در موقعيت خاموش )OFF( قرار دهيد.

ممکن است درهنگام تميزكردن قسمت باالی سنسوردرشيشه جلو با پارچه ای   احتیاط
مرطوب، برف پاك كن ناگهانی به كار بيافتد. اين امر باعث بروز مشکالت جدی 
خواهدشد.درصورت عدم نياز به استفاده از برف پاك كن، كليد آن و دكمه استارت 

را در موقعيت خاموش )OFF( قرار دهيد.
نکته

•    در صورت قرار داشتن كليدهاي چراغ و برف پاك كن در موقعيت خودكار )AUTO( و 
بارش باران و عملکرد سنسور باران، چراغ هاي جلو روشن خواهدشد. پس از قطع باران 

چراغ هاي جلو به مدت 3 دقيقه روشن باقي خواهدماند.
•     در صورت تاريك شدن هوا و روشن شدن خودكار چراغ ها، سرعت برف پاك كن كمي زياد مي گردد.

•   در صورت قرار داشتن كليد در موقعيت روشن)ON(، اگر كليد برف پاك كن از موقعيت 
خاموش)OFF( درموقعيت خودكار)AUTO( قرارگيرد، تيغه هاي برف پاك كن يك بار به 
طور خودكار حركت خواهندكرد. اما جهت جلوگيري از آسيب ديدگي شيشه جلو حتي 
در هنگام قرار دادن مجدد كليد برف پاك كن از موقعيت خاموش به موقعيت خودكار، 

تيغه هاي برف پاك كن حركت نمي كنند.

اتوماتیک

    کلید چرخشی

www.nasicoelec.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir



كليدهاي داخل خودرو آموزش فنی رامک یدک

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4-11

* کلید تثبیت سرعت )کروز كنترل( 

سرعت یکنواخت )کروز کنترل(

بدون  اتوماتيك سرعت خودرو مي باشد كه  براي كنترل  كروز كنترل، سيستمي 
استفاده از پدال گاز، سرعت خودرو را در مقدار دلخواه نگه مي دارد.

 ECO كليد كروز كنترل در قسمت زيرين سمت راست غربيلك فرمان و نشانگر
قرار دارد. متناسب با عملکردسيستم كروز كنترل، چراغ نشانگر آن روشن مي گردد. 
براي استفاده از كروز كنترل، سرعت خودرو بايد بيش از 38 كيلومتر در ساعت 

باشد. استفاده از اين سيستم در حين رانندگي در بزرگراه ها بسيار مفيد مي باشد. 

شرایط مناسب برای بکارگیری سیستم کروز کنترل 
مسيرهايی  در  رانندگی  و  پرترافيك  درمسيرهای  رانندگی  عدم  صورت  در 
همچون بزرگراه ها و آزادراه ها و مسيرهايی كه فاقد تغييرات ناگهانی همچون 
خطوط عابر پياده و يا چراغ راهنمايی و رانندگی باشد، توصيه می گردد دراين 

مواقع، سيستم تثبيت سرعت )كروز كنترل( به كار گرفته شود.

  احتیاط
سيستم كروزكنترل يك سيستم كمکي است كه به راننده كمك می كند تا 
خودرو را با سرعتی دلخواه و بدون استفاده از پدال گاز و در شرايط ترافيکي كه 

فاصله خودروها در حد مجاز است، هدايت كند.

  احتیاط
استفاده ناصحيح از سيستم كروز كنترل می تواند حادثه ساز و خطرناك 

باشد. برخی از اين شرايط عبارتنداز:
•  جاده هاي مارپيچ

•  شرايط ترافيکي سنگين
•  جاده هاي خيس و لغزنده

استفاده از سيستم كروز كنترل دراين شرايط می تواند به از دست رفتن 
كنترل خودرو، تصادف و بروز صدمات جسمي شديد منجر شود.

نکته
مقدار سرعت تعيين شده ممکن است به تناسب شرايط جاده متغير باشد.

كليد كروز كنترل
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تنظیم سرعت دلخواه
براي استفاده از عملکرد كروز كنترل، با گاز دادن )شتاب گرفتن(، سرعت را به   .1
مقدار دلخواه برسانيد، اين سرعت بايد از 38 كيلومتر در ساعت بيشتر و از 150 

كيلومتر در ساعت كمتر باشد.
پس ازرسيدن سرعت خودرو به مقدار دلخواه، شماره  اهرم كروز كنترل را   .2
برای روشن كردن سيستم فشار دهيد. سيستم برای فعال شدن كروز كنترل آماده 
خواهد شد. برای فعال شدن كروز كنترل، دكمه ACCEL یا   از اهرم كروز 

كنترل را به طرف باال فشار دهيد. 
خودرو  با كمك اين سيستم و با سرعتی تنظيم شده در حالت بکارگيری كروز كنترل   .3

قرار می گيرد.
مجدداً می توان با انجام مراحل فوق با استفاده از پدال گاز درحين فعال بودن   .4

كروزكنترل، سرعت خودرو را در مقاديری باالتر تنظيم نمود.

  احتیاط
بدون آشنايي كافی با سيستم كروز كنترل، از اين سيستم استفاده نکنيد، زيرا 
استفاده نادرست و عدم اطالع كافی از عملکرد آن به بروز تصادف و صدمات 

جسمي منجر خواهد شد.
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وقتی كه كروز كنترل درحال كاركردن می باشد.افزایش سرعت از طریق سیستم کروز کنترل  •
بدون فشردن پدال گاز، دكمه ACCEL اهرم كروز كنترل را به طرف باال   .1

فشار دهيد و تا رسيدن به سرعت دلخواه آن را نگه داريد.
پس از رسيدن به سرعت دلخواه، اهرم را رها كنيد.  .2

•  درحالتی كه كروز كنترل غيرفعال می باشد.
با استفاده از پدال گاز سرعت را به بيش از 38Km/h برسانيد.  .1

كليد ACCEL اهرم كروز كنترل را به طرف باال فشار دهيد و آن را نگه   .2
داريد.

سپس به آرامي پدال گاز را رها كنيد.  .3
پس از رسيدن به سرعت دلخواه، اهرم را رها كنيد.  .4

افزايش سرعت در زمان روشن بودن كروز كنترل  •
در حالتی كه سيستم كروزكنترل فعال است، دكمه ACCEL )افزاينده(   .1
اهرم كروز را با فاصله ای كمتراز نيم ثانيه به طرف باال فشار دهيد. با انجام 

اين كار سرعت از طريق دكمه كروز به طور يکنواخت افزايش می يابد. 
با بکارگيری دكمه افزايش سرعت سيستم كروز كنترل، سرعت خودرو به   .2
ميزان يك كيلومتر بر ساعت نسبت به سرعت قبلی تنظيم شده افزايش 

می يابد.
تا 10 كيلومتر برساعت  را  درصورتی كه قصد داريد سرعت خودرويتان   .3
افزايش دهيد، بايد بدون گاز دادن )فشردن پدال گاز( و ازطريق فشردن 
دكمه افزاينده سرعت كروزكنترل تا 10 مرتبه، سرعت را تا 10 كيلومتر بر 

ساعت بيشتر كنيد.
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درحالی كه سيستم كروز كنترل روشن است:کاهش سرعت با استفاده از سیستم کروز کنترل  •
بدون درگير كردن پدال ترمز، كليد DECEL )كاهنده( اهرم كروز كنترل را به   .1
البته  داريد.  نگه  را  آن  دلخواه  به سرعت  تا رسيدن  و  فشار دهيد  پايين  طرف 

سيستم كروزكنترل نمي تواند در سرعت كمتر از 38Km/h كار كند.
پس از رسيدن به سرعت دلخواه، اهرم را رها كنيد.  .2

درحالی كه سيستم كروز كنترل غيرفعال است:  •
كليد DECEL )كاهنده( اهرم كروز كنترل را به طرف پايين فشار دهيد و آن را   .1

نگه داريد.
متعاقباً به آرامي پدال گاز را رها كنيد.  .2

پس از رسيدن به سرعت دلخواه، اهرم را رها كنيد. البته سيستم نمي تواند سرعت   .3
كمتر از 38Km/h فعال بماند.

وقتی كه كليد كروز كنترل را به طرف پايين فشار می دهيد، عملکرد مجدد آن   .4
)RESUME( فعال مي گردد.

كاهش سرعت در حالی كه سيستم كروز كنترل فعال باشد:  •
اهرم  )كاهنده(   DECEL است، دكمه  فعال  در حالتی كه سيستم كروزكنترل   .1
كروزكنترل را بافاصله ای كمتراز نيم ثانيه به طرف پايين فشار دهيد. باانجام 

اين كار سرعت از طريق دكمه كروزكنترل به طور يکنواخت كاهش می يابد.
با به كارگيری دكمه كاهش سرعت سيستم كروزكنترل، سرعت خودرو به ميزان   .2

يك كيلومتر برساعت نسبت به سرعت قبلی كاهش می يابد. 
درصورتی كه قصد داريد سرعت خودرويتان را تا 10 كيلومتر برساعت كاهش   .3
از طريق فشردن دكمه كاهنده سرعت  و  ترمز  پدال  بدون فشردن  بايد  دهيد، 

كروزكنترل تا 10 مرتبه، سرعت را تا 10 كيلومتر برساعت كمتر كنيد.
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)RESUME( بازیابی سرعت تنظیم شده درکروزکنترل

براي توقف عملکرد كروز كنترل، كليد آن  را به طرف خود بکشيد.

 )ECO(  کروز کنترل درحالت مصرف بهینه

در صورت پايين فشار دادن اهرم كروز كنترل، سيستم كروز درحالت مصرف بهينه 
سوخت )ECO( فعال شده و چراغ نشانگر كروز ECO برروي صفحه نمايشگر 
روشن مي گردد. براي فعال كردن حالت كروز ECO، اهرم كروز كنترل را مجدداً به 
طرف پايين فشار دهيد. براي غيرفعال كردن حالت كروز ECO درحالتی كه فعال 
است، اهرم كروز كنترل را مجدد به پايين فشار دهيد. حالت كروز ECO غيرفعال 

شده و چراغ نشانگر آن برروي صفحه نمايشگر خاموش مي شود.

حالت کروز ECO چیست؟
در اين حالت، افزايش يکنواخت سرعت تامقدار تنظيم شده در سيستم كروز 

كنترل، همراه با مصرف بهينه سوخت صورت می پذيرد.
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غیرفعال کردن عادی سیستم کروز کنترل 
در صورت بروز هر يك از شرايط زير، سيستم كروز كنترل غيرفعال خواهدشد:

در صورت فشار دادن پدال ترمز  .1
38Km/h در صورت كاهش سرعت به كمتر از  .2

در صورت فشار دادن كليد خاموش / روشن )ON/OFF( اهرم كروز كنترل  .3
ESP در صورت فعال شدن سيستم  .4

در صورت باال كشيدن اهرم ترمز دستي در حين رانندگي  .5
برای توقف عملکرد كروزكنترل، دكمه كروزكنترل را به طرف خود بکشيد.  .6

در حالت رانندگي، سيستم كروز كنترل می توانند مجدداً فعال شود.

  احتیاط
در صورت عدم استفاده از سيستم كروز كنترل، كليد را در وضعيت اوليه اش 

قرار دهيد.
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توقف غیرعادي کروز کنترل
1.  در صورتي كه كاهش سريع سرعت بدون ترمزگرفتن انجام شود.

2.  در صورت غيرعادی بودن سيگنال ورودي ترمز و فشنگی پدال ترمز درحين 
رانندگی امکان فعال كردن مجدد كروز كنترل وجود نخواهد داشت. دراين شرايط 

خودرو را متوقف و موتور را خاموش كنيد. سپس خودرو را مجدداً روشن كنيد.
حال دوباره می توانيد از كروز كنترل استفاده كنيد. درصورتی كه دراين حالت كروز 
كنترل فعال نشد، به منظور رفع مشکل به يکی از عامليت های مجاز رامك يدك 

مراجعه كنيد.

استفاده از کروز کنترل در تپه ها )مناطق مرتفع(
اينکه تا چه حد كروز كنترل در تپه ها به طور صحيح كار خواهد كرد به 

سرعت، بار و شيب تپه وابسته است.
وقتی كه از مناطق مرتفع درحال باال رفتن هستيد، ممکن است پدال گاز را 
فشار دهيد تا سرعتتان را حفظ كنيد. وقتی كه درسرپايينی درحال حركت 
می باشيد، ممکن است كه مجبور به استفاده از پدال ترمز و تعويض دنده به 

دنده سنگين تر باشيد تا سرعت خود را كاهش دهيد.
به خاطر داشته باشيد استفاده از پدال ترمز می تواند كروزكنترل را غير فعال 

كند.   احتیاط
مي رساند،  آسيب  موتور  به  دنده  تعويض  اهرم  غيرعادي  تعويض   هرگونه    •
اهرم تعويض دنده را درحين رانندگی يا سرعت تنظيم شده در موقعيت 
N)خالص( قرار ندهيد، چراكه ممکن است به گيربکس اتوماتيك آسيب 

وارد شود. 
باقي  يکنواخت  طور  به  سرپاييني  يا  و  سربااليي  در  تنظيم شده  سرعت    •

نخواهد ماند.
•  سرعت خودرو ممکن است در سربااليی های با شيب تند به مقاديری كمتراز 
سرعت تنظيم شده افت كند. الزم است اگر می خواهيد سرعتتان را حفظ 

كنيد، با پدال گاز اين كار را انجام دهيد.
•  سرعت خودرو در حركت در سرپاييني ها ممکن است به بيشتر از سرعت 
تنظيمي  برسد. در صورت افزايش مضاعف سرعت، كنترل كروز را غيرفعال 

كنيد.
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آموزش فنی رامک یدکكليدهاي داخل خودرو

 کلید میظنت آینه اه ي جانبی

*تنظیم آینه بغل
با استفاده از كليد انتخاب آينه، آينه سمت راننده )چپ( ويا سمت سرنشين   .1

جلو )راست( را انتخاب كنيد.
با فشردن لبه كليد، آينه بغل را تنظيم كنيد.  .2

کلید تا )خم( کردن آینه بغل
با فشار دادن كليد، آينه بغل تا مي گردد، با فشار دادن مجدد 

كليد، آينه بغل باز مي شود.

کلید انتخاب آینه
•  چپ )L(: آينه سمت راننده

•  راست )R(: آينه سمت سرنشين

کلید تنظیم آینه
با فشار دادن لبه هاي كليد در جهت دلخواه و تنظيم 
محدوده ديد مورد نظر، می توانيد آينه را درجهت های 

باال، پايين، راست و چپ تنظيم كنيد.

4-18
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حالت بسته و باز شدن خودکار آینه هاي بغل
آينه هاي بغل درحالت فعال بودن دزدگير به طور خودكار تا )جمع( مي شود و 
در حالت غيرفعال بودن دزدگير، آينه هاي بغل به طور خودكار باز خواهند شد.

حالت بازوبسته شدن خودكار آينه های بغل زمانی فعال خواهد بود كه:
-  کلید ریموت کنترل: دكمه قفل / باز كردن قفل )lock / unlock( برروي 

ريموت كنترل را فشار دهيد.
-  کلید هوشمند: دكمه قفل / باز كردن قفل برروي كليد هوشمند و دستگيره 

خارجی درب را فشار دهيد.
تنظیمات

فعال شدن خودكار بسته و باز شدن آينه   •
بغل ازطريق فشردن و باالآمدن دكمه 

باز/ بستن آينه بغل امکان پذير است.  
باز/  خودكار  عملکرد  شدن  غيرفعال   •
بستن آينه بغل از طريق فشردن دكمه 
باز/ بستن آينه بغل به طرف داخل امکان 

پذير می باشد.

  احتیاط
•  به منظور جلوگيري از آسيب ديدگی شيشه آينه ها، ازخراش دادن سطح 

آن ها درحالی كه يخ زده است خودداري كنيد.
•  در صورت يخ زدگی آينه های بغل و عدم حركت آن ها، هرگز سعی نکنيد 
با نيروی غيرعادی دستان خود آن ها را حركت دهيد، درغيراين صورت 

دچار آسيب خواهند شد.
•  آينه هاي بغل حتي پس از خاموش كردن موتور بسته و باز خواهند شد.

•  به منظور جلوگيري از دشارژ شدن باتري، ازكاركردن با آينه های جانبی 
درحالی كه موتور خودرو خاموش است بپرهيزيد.

تا )جمع(  باشد، عملکرد   30Km/h از •  در صورتي كه سرعت خودرو بيش 
كردن  باز  عملکرد  در حالي كه  غيرفعال خواهد شد.  بغل  آينه هاي  شدن 

آينه هاي بغل فعال مي باشد.
•  از جمع )بسته( كردن و باز كردن دستی آينه هاي بغل بپرهيزيد، چراكه 

قابليت تحرك آينه ها دچار مشکل خواهد شد.
•  آينه ها بيشتر از دامنه عملکردي خود نمی توانند حركت كنند، لذا مادامی 
كه كليد فشرده می شود، موتور آينه كار خواهد كرد. به منظور جلوگيري 
از خراب شدن موتور آينه ، پس از قرار گرفتن آينه ها در موقعيت دلخواه، 

فشردن كليد آينه  را متوقف كنيد.
•  در صورت پاشش مستقيم آب با فشار باال بر روي آينه هاي بغل با قابليت 
كنترل از راه دور، ممکن است برخی نقايص فنی در سيستم آينه رخ دهد.

  احتیاط
از نصب هرگونه برچسب دودی برروی شيشه های جلو بپرهيزيد، درغيراين 

صورت ميدان ديد شما كاهش خواهد يافت.

نکته
بودن  فعال  عليرغم  بغل  آينه هاي  غيرخودكار  بسته شدن  در صورت   •

عملکرد خودكار باز/ بستن آينه ها، آن ها باز نخواهند شد.
عملکرد بسته/ باز شدن خودكار آينه های بغل در صورتی كه آينه ها پس   •
از تنظيم خودكار باز/ بسته شدن، بسته شوند، عمل نخواهد كرد. دراين 
حالت به منظور فعال كردن خودكار باز/ بسته شدن آينه ها، آن ها را با 

فشردن دكمه خارجی باز/ بسته شدنشان، باز كنيد.
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آموزش فنی رامک یدکكليدهاي داخل خودرو

*سيستم چهار چرخ محرک

4-20

حالت هاي رانندگي
)4WD( چهار چرخ محرک خودکار

2WD )دو چرخ محرک(
حالت عادي رانندگي

4WD )چهارچرخ محرک(
به كشش )قدرت(  در حالتی كه خودرو 
بيشتری نياز داشته باشد، به طور خودكار 

در اين حالت تغيير خواهد نمود.

قفل چهار چرخ محرک
در صورت رانندگي در جاده هاي ناهموار، 
شيب دار، شني و خيس و لغزنده از اين 
حالت استفاده كنيد. اين حالت بيشترين 

كشش )قدرت( را ايجاد می كند.

: )4WD( چهارچرخ محرک 
در مقايسه با خودروهاي مجهز به سيستم دوچرخ محرك )تك ديفرانسيل(، سيستم چهارچرخ 
محرك )دو ديفرانسيل( دارای شرايط رانندگی پايدارتر و كشش بيشتری را درحين عبور از 
جاده هاي ناهموار، شيب دار، شني، خيس و يا لغزنده به وجود می آورد. سيستم چهارچرخ 

محرك در اين خودرو سيستم AWD  يا سيستم چهارچرخ محرك دائمی  ناميده مي شود.

: )AWD( چهار چرخ ها محرک دائمی
سيستم چهار چرخ محرك دائمی )AWD(، گشتاور موتور برای چرخ هاي جلو و 

عقب را متناسب با شرايط رانندگي فراهم می كند.
اين سيستم، ايمنی رانندگی و كارآيی الزم در رانندگی به طرف جلو و چرخش 
خودرو را افزايش می دهد. بنابراين سيستم AWD درمقايسه با سيستم دوچرخ 
محرك)2WD(، پايداری و كشش بيشتری را در جاده های شنی، برفی و بارانی 

تأمين می كند.
درصورتی كه به بيشترين حد كشش نياز داريد، می توانيد حالت قفل چهارچرخ محرك 
را به كار ببريد. )برای آگاهی از جزئيات قفل چهارچرخ محرك به بخش كليد قفل 

سيستم چهارچرخ محرك مراجعه كنيد.(

تأثیرپیچیدن تند بر نحوه حرکت خودرو
در صورتی كه با سرعت كم و درحالت چهارچرخ محرك بپيچيد، الستيك خودرو 
كشيده شده و برخی تکان ها و مقاومت های مکانيکی را در سيستم نيرو محركه 

حس خواهيد كرد.
اين شرايط درحالتی كه سيستم 4WD به طور صحيح كار می كند، عادی می باشدكه 

می توان آن را نشأت گرفته از مقاومت داخلی سيستم نيرو محركه قلمداد نمود.

  هشدار
به منظور جلوگيری از وقوع تصادف، درحالتی كه 4WD فعال می باشد يا سرعت 

كم در مسير صاف به شدت گردش نکنيد. )دور نزنيد(
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4WD چراغ نشانگر هشدار چک
باقرار دادن كليد در موقعيت روشن )ON(، چراغ نشانگر هشدار 
4WD روشن شده و پس از چند ثانيه خاموش مي گردد. در 

صورت روشن ماندن چراغ هشدار4WD، به نزديکترين عامليت 
مجاز رامك يدك مراجعه كنيد تا سيستم 4WD تحت بازديد 

فنی قرار گيرد.
 4WD 4، ممکن است چراغ نشانگرWD در صورت رانندگي و استفاده بيش ازحد از حالت
چشمك بزند. در اين حالت، سيستم 4WD به طور موقت غيرفعال شده و خودرو فقط در 
 4WD 2 می تواند حركت  كند. به طور معمول پس از مدت زمانی كوتاه، عملکردWD حالت

مجدداً فعال شده  و چراغ نشانگر آن خاموش مي گردد.

چراغ نشانگر قفل چهار چرخ محرک
پس از عملکرد حالت قفل 4WD،  اين چراغ روشن خواهدشد.

کلید قفل چهار چرخ محرک
بافشردن اين دكمه، حالت حركت چرخ ها بين حالت های قفل 4WD )چراغ 
تغيير  خاموش(   4WD قفل  4WD خودكار )چراغ  و  روشن(   4WD قفل 

وضعيت خواهد داد.  
در حالت قفل 4WD، اگر سرعت چرخ هاي عقب بيش از 40Km/h باشد، 

حالت قفل 4WD  غيرفعال و حالت خودكار 4WD فعال خواهدشد.
در صورت كاهش سرعت به كمتر از 40Km/h، حالت قفل 4WD مجدداً 

فعال می شود.
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آموزش فنی رامک یدکكليدهاي داخل خودرو 4-22

  احتیاط
•  در مسيرهای هموار هميشه حالت چهارچرخ محرك خودكاررا به كار ببريد. 
استفاده از قفل 4WD در جاده های هموار، باالخص درهنگام دورزدن، ممکن 
است صداها و لرزش هايی را ايجاد كندويا باعث خرابی سيستم مربوطه شود.

•  درحين رانندگی دريك مسير عادی و صاف، باالخص در هنگام دور زدن در 
يك مسير پرپيچ وخم باسرعت كم درحالت قفل 4WD، ممکن است صداهاو 
لرزش هايی در سيستم نيرو محركه خودرو ايجاد شود. اما اين وضعيت، عادی 
می باشد، پس از قرار دادن مجدد حالت چرخ ها درحالت 4WD خودكار، 

صداها و لرزش ها از بين خواهد رفت.
•  در صورت تغييروضعيت حركت چرخ ها از حالت قفل 4WD به 4WD خودكار 
دريك مسير سربااليی و يا سرپايينی، تکان يا ضربه كوچکی ايجاد خواهد 
شد. البته اين وضعيت درحالتی كه گشتاور رانش به چرخ های عقب می رود 

عادی می باشد.
•  در صورت روشن شدن چراغ هشدار چك 4WD، برای بررسی فنی سيستم 

چهارچرخ محرك به يکی از عامليت های مجاز رامك يدك مراجعه كنيد.
•  خودروی مجهزبه سيستم AWD بايد توسط يك خودرو بركفی حمل شود. 
درصورتی كه حمل خودرو با خودرو بركفی ميسر نبود، پس از قرار دادن دالی 
)گاری چرخ دار( درزير الستيك های خودرو اقدام به يدك كشيدن خودرو كنيد.

     اگر نسبت به بکسل كردن خودرويی كه به سيستم AWD مجهز می باشد 
اقدام كنيد، آن هم درحالتی كه الستيك های جلوو عقب آن بر روی زمين 

قرار گرفته باشد، سيستم رانش خودرو به شدت دچار آسيب خواهد شد.
•  در خودرو هاي مجهز به سيستم AWD، توصيه می گردد مشخصات كليه 

الستيك ها با يکديگر يکسان باشد.
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)ESP OFF( ري الکترونیکی خوردو *دکمه سيستم كنترل پایدا

ESP OFF دکمه
 ESP غيرفعال شده و چراغ نشانگر ESP عملکرد سيستم ، ESP OFF با فشار دادن كليد

OFF در صفحه نمايشگر روشن می شود. 

برای راه اندازی مجدد سيستم ESP ، اين دكمه را مجدداً فشار دهيد، به طور همزمان 
چراغ نشانگر ESP OFF  خاموش خواهد شد.

ESP چراغ هشدار / نشانگر
چشمك زدن : وقتی كه سيستم ESP فعال می باشد.

 ESP در صورت غيرفعال بودن سيستم : )ON( روشن
به  فوراً   ESP هشدار  چراغ  ماندن  روشن  صورت  در 
يکی از عامليت های مجاز رامك يدك مراجعه كنيدتا 
سيستم مربوطه توسط پرسنل متخصص عامليت تحت 

بازديد فنی قرار بگيرد.

ESP چراغ نشانگر خاموش کردن سیستم
 ،ESP OFF با فشار دادن دكمه خاموش : )ON( روشن

اين سيستم غيرفعال می شود.

سیستم ESP )برنامه کنترل پایداری الکترونیکی(
برنامه كنترل پايداری الکترونيکی خودرو )ESP( يك سيستم ايمنی مکمل برای 
رانندگی در شرايطی است كه خودرو درحالت ناپايداری همچون پيچ تند جاده 
قرار دارد. سيستم EPS  ترمزها را برروی يك چرخ و يا چرخ های معينی 
به كار می برد و يا گشتاور موتور را به منظور ايجاد پايداری درخودرو كنترل 
می كند. مجموعه اين اقدامات خودروی شما را از قرار گرفتن در موقعيت های 
خطر آفرين مصون می دارد. عملکردهای سيستم ESP  به طور خودكار فقط 
در شرايط بسيار ناپايدار فعال می گردد. درحقيقت اين سيستم درشرايط 
عادی رانندگی عمل نخواهد كرد. درصورت كار كردن ESP، چراغ هشدار 

ESP  در پشت آمپر چشمك خواهد زد.
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آموزش فنی رامک یدکكليدهاي داخل خودرو 4-24

ESP OFF با استفاده از کلید ESP توقف عملکرد
عليرغم فشردن پدال گاز، درحين رانندگی در جاده های لغزنده، برفی و يخ زده ممکن 
است دور موتور افزايش نيابد، در نتيجه ممکن است خودرو حركت نکند. در اين حالت 
پس ازفشردن كليد ESP OFF، عملکرد سيستم ESP متوقف می شود. در صورت 
فشرده شدن كليد ESP OFF، عملکرد سيستم ESP متوقف شده و خودرو به طور 

مستقل از خروجی های سنسور حركت خواهد نمود.
)BAS( سیستم کمکي ترمز

گروه خاصی از رانندگان همچون بانوان، سالمندان و يا برخی ديگر از رانندگان 
قادر به فشردن زياد پدال ترمز درمواقع ضروری نيستند. درصورتی كه سيستم 
ESP  هرموقعيت اضطراری را كه نياز به ترمزگيری شديد داشته باشد تشخيص 

دهد، آنگاه سيستم كمکی ترمزبه طور خودكار فشار مضاعف ترمز را به چرخ ها 
منتقل می كند.

 )HSA( سیستم کمکی حرکت در شیب
به كمك اين عملکرد از حركت خودرو به طرف عقب و يا جلو درهنگام شروع 
عملکردآن  شود.  می  جلوگيری  سرپايينی  يا  و  سربااليی  مسير  دريك  حركت 
درست مانند زمانی است كه اهرم ترمز دستی دريك مسير شيبدار باال كشيده 
شده باشد. اين سيستم به طور خودكار پس از كشف يك مسير شيبدار درگير 

خواهد شد.
 )ARP( سیستم ضدغلتش خودرو

اين عملکرد بخشی از سيستم ESP است. در صورتی كه خودرو درحالت بسيار 
ناپايداری حركت كند، اين سيستم به خودرو كمك می كند تا پايداری عادی اش 

را حفظ كند.

  احتیاط
سيستم ARP نسبت به سيستم ESP، كنترل بيشتری بر روی موتور و هر يك از چرخها 
دارد. پس از به كارگيری سيستم ARP، كاهش سرعت خودرو و يا يك ترمز گرفتن شديد 

می تواند مقداری فرمان پذيری خودرو را با مشکل مواجه كند .

  احتیاط
•  اگر پس از روشن كردن موتور، چراغ نشانگر ESP روشن شود،اين امر حاكی 
از وجود مشکل در سيستم مرتبط با ESP می باشد، دراين شرايط به يکی از 

عامليت های مجاز رامك يدك مراجعه كنيد.
•  درهنگام دنده عقب، سيستم ESP غيرفعال خواهد شد.

•  در صورت قرارداشتن خودرو در يك شرايط ناپايدار، به منظور ايجاد پايداری 
در خودرو، سيستم ESP فعال می گردد. در صورت چشمك زدن چراغ نشانگر 

ESP، سرعت را كاهش داده و به شرايط جاده توجه داشته باشيد.
برای خودرو محسوب می شود. وقتی  ابزار كمکی  فقط يك   ESP سيستم  •
كه خودرو فراتر از محدوديت های فيزيکی اش برود، نمی تواند كنترل شود. 
همواره به ياد داشته باشيد نبايد به طور قطع به اين سيستم اعتماد نماييد. 

بنابراين همواره به طور ايمن برانيد.
•  وقتی كه سيستم ESP فعال می باشد، ممکن است صدا و يا لرزش را از پدال 
ترمز و يا سيستم های مربوط به آن بشويد، البته اين موارد ناشی از تغييرات 

فشار در سيستم های مربوط می باشد.
•  بالفاصله پس از روشن كردن موتور حركت نکنيد. سيستم ESP تقريباً به يك 
2 ثانيه ای برای خود عيب يابی نياز دارد. در صورتی كه سيستم نتواند به 
تکميل فرآيند خودعيب يابی بپردازد، سيستم ESP عليرغم قرار گرفتن در 

شرايط ناپايدار نمی تواند فعال شود.
•  در هنگام فعال بودن سيستم ESP، كليد ESP OFF را فشار ندهيد. توقف 
شديد  تصادف  بروز  به  است  ممکن  لغزنده  جاده های  در   ESP عملکرد 
در جاده های  فقط   ،ESP عملکرد سيستم  غيرفعال كردن  برای  منجرشود. 

مستقيم و طوالنی كليد ESP OFF را فشار دهيد.
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* کلید گرم کن رغبیلک فرمان 

کلید گرم کن غربیلک فرمان
برای گرم كردن غربيلك فرمان اين كليد را فشار دهيد. برای متوقف كردن 
عملکرد گرم كن اين كليد را دوباره فشار دهيد. در صورت فعال شدن گرم كن، 
از  پس  و  روشن  می شود  آمپر(  )پشت  نمايشگر  صفحه  برروی  آن  نشانگر 

غيرفعال شدن آن، چراغ نشانگر خاموش خواهد شد.

  احتیاط
از نصب وسايل كمکی بر روي غربيلك فرمان خودداری كنيد. زيرا ممکن 

است به سيم كشی گرم كن داخل غربيلك فرمان صدمه وارد كند.

www.nasicoelec.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir



آموزش فنی رامک یدکكليدهاي داخل خودرو

 کلید چراغ هم شکن عقب/ کلید میظنت ارتفاع چراغ جلو

4-26

کلید چراغ مه شکن عقب
برای روشن كردن چراغ مه شکن عقب، زمانی كه  چراغ جلو روشن است، كليد 
چراغ مه شکن عقب را فشار دهيد. برای خاموش كردن آن، كليد را دوباره فشار 

دهيد.

کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو
برای تنظيم ارتفاع چراغ جلو در 4 مرحله )از0 تا 3( از اين كليد استفاده كنيد. 

چرخش كليد به سمت باال : باالتر بردن سطح نور مستقيم
چرخش كليد به سمت پايين : پايين تر بردن سطح نور مستقيم

  احتیاط
در صورت كم بودن ميدان ديد در روزهای بارانی، برفی ويا مه آلود، چراغ های 

مه شکن عقب را روشن كنيد.

  احتیاط
با توجه به شرايط جاده، از كليد تنظيم ارتفاع چراغ های جلو استفاده نماييد.

باال

پايين
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کلید سيستم مدرییت پیمایش )TRIP( و میظنت مجدد آن

LCD نمایشگر                                     

                             صفحه کیلومتر شمار استاندارد

                            صفحه کیلومتر شمار سوپرویژن
نکته

•  به تناسب مدل خودرو، صفحه نمايشگر )پشت آمپر( متغير خواهد بود.
•  به منظور آشنايی با آيتم های موجود در صفحه نمايش LCD ، به فصل بعدی 

مراجعه كنيد.

کلید سیستم مدیریت پیمایش و تنظیم مجددآن 
بافشردن اين كليد، اطالعات گوناگونی از خودروی شما از طريق صفحه نمايش 
LCD  نمايش داده می شود. بافشردن دكمه مربوطه، هريك از اطالعات طبق 

ترتيب مشخص شده از طريق صفحه نمايش LCD نشان داده می شود.

برای آگاهی از جزئيات بيشتر به فصل 5 )صفحه كيلومترشمار( مراجعه كنيد.
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آموزش فنی رامک یدکكليدهاي داخل خودرو 4-28

کلید گرم کن هشیش 

کلید گرم کن شیشه عقب و آینه بغل
•  با فشار دادن اين كليد، گرم كن های شيشه عقب و آينه های بغل روشن می شوند. 

گرمايش گرم كن در حدود 12 دقيقه خواهد بود.
•  برای توقف گرمايش گرم كن كليد را دوباره فشار دهيد.

•  اين عملکرد برای يخ زدايی و بخارزدايی شيشه عقب و آينه های بغل به كار می رود.
•  در صورت فشردن مجدد كليد گرم كن درطول زمان 10 دقيقه ای پس از تکميل اولين 

سيکل كاری گرم كن، سيستم گرمايش شيشه به مدت شش دقيقه كار خواهد كرد.
•  در صورت عمل كردن گرم كن مربوطه، چراغ كليد آن روشن خواهد شد.

کلید گرم کن شیشه جلو
•  با فشاردادن اين كليد، سيستم گرم كن شيشه جلو روشن می شود. گرم كن برای 

مدت 12 دقيقه كار می كند.
•  برای توقف عملکرد گرم كن، كليد را دوباره فشار دهيد.

•  به منظور جلوگيری از يخ زدن تيغه های برف پاك كن شيشه جلو گرم كن شيشه 
را روشن كنيد.

•  در صورت فشردن مجدد كليد گرم كن شيشه جلو درطول زمان 10 دقيقه ای پس 
از تکميل اولين سيکل كاری گرم كن، سيستم گرمايش شيشه به مدت 6دقيقه 

كارخواهد كرد.
•  در صورت كاركردن گرم كن شيشه جلو، چراغ كليد آن روشن خواهد شد.

گرم كن شيشه جلوگرم كن شيشه آينه بغلگرم كن شيشه عقب
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کلید فالشر

عملکرد هشدار توقف اضطراري
در صورت عملکرد سيستم ضدقفل )ABS( يا ترمز ناگهاني، به منظور آگاه 
نمودن خودروهای عقبی از شرايط اضطراری ايجاد شده، فالشرها به مدت 10 

ثانيه چشمك خواهد زد. 
چراغ فالشرها درشرايط زير خاموش خواهند شد :

•  در صورت فشار دادن كليد فالشر )چراغ هاي هشدار( 
•  پس از گذشت 10 ثانيه

•  در صورت افزايش سرعت خودرو به 10 كيلومتر بر ساعت.

کلید فالشر 
برای روشن كردن فالشرها، اين كليد را فشار دهيد. كليد چراغ های راهنما به 

طور همزمان با نشانگرهای هشدار پشت آمپر چشمك خواهند زد.
پس از فشردن مجدد كليد، فالشرهای هشدار خاموش خواهند شد.

  احتیاط
به منظور جلوگيری از دشارژ شدن باتری، قفط در مواقع اضطراری از 

اين عملکرد استفاده نماييد.
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آموزش فنی رامک یدکكليدهاي داخل خودرو 4-30

 * دکمه اهي میظنت رغبیلک فرمان 
* سيستم صوتي، تعويض دنده و سيستم بلوتوث می تواند بوسيله كليدهاي غربيلك فرمان كنترل شود.

 DVD و CD در حالت پخش  •
آهنگ   : كليد  كوتاه  دادن  فشار    -

بعدی يا قبلی پخش می شود.
-   فشردن و نگه داشتن كليد : عقب و 

جلو رفتن دريك فايل صوتی
•  در حالت راديو

-  فشار دادن كوتاه كليد : جستجوی 
دستی، حركت در كانال انتخابی

 : نگه داشتن كليد  و  -   فشار دادن 
جستجوی خودكار

برای دريافت تماس تلفنی از طريق 
بلوتوث، اين دكمه را فشار دهيد.

با فشار دادن اين كليد درحالت دستی، دنده 
خودرو به دنده باالتر )سبك تر( تغيير خواهد كرد.

با فشار دادن اين كليد درحالت دستی، دنده خودرو به 
دنده پايين تر )سنکين تر( تغيير خواهد كرد.

افزايش و كاهش صدا

سيستم  كليد،  اين  مختصر  فشردن  با 
دادن  فشار  با  شود.  می  روشن  صوتی 
اين كليد، سيستم  و نگه داشتن مجدد 

صوتی خاموش می شود. 
كليد  اين   ،)MUTE( صدا  قطع  برای 
مجدد  فشار  با  دهيد.  فشار  كوتاه  را 
پخش  دوباره  صوتی  فايل  كليد،  اين 

خواهدشد.

برای تغيير موجAM ،       و FM2 اين 
دكمه را فشار دهيدو نگه داريد.

نکته 
برای اطالعات بيشتر به راهنمای 

سيستم صوتی مراجعه كنيد.

FM1
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کلیداهي چراغ سقفی

کلید سانروف
به فصل 3 مراجعه كنيد.

کلید چراغ با تابش نقطه ای )سمت سرنشین 
جلو( 

در صورت فشردن اين كليد، چراغ جلوی اتاق 
)سمت سرنشين جلو( روشن می شود.

کلید چراغ با تابش نقطه ای )سمت 
راننده( 

بافشردن اين كليد، چراغ جلوی اتاق 
)سمت راننده( روشن می شود.

کلید چراغ اصلی اتاق ها
چراغ های جلوو عقب اتاق درهنگام بازكردن و بستن 
هر يك از درب ها درحالتی كه وضعيت كليدچراغ با 
آنها مرتبط شده باشد، روشن و خاموش خواهد شد.
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آموزش فنی رامک یدکكليدهاي داخل خودرو 4-32

کلید چراغ سقفی وسط

در صورت فشردن كليد مربوطه، چراغ سقفی وسط اتاق روشن می شود. 
اگر  هرچندكه  می شود.  خاموش  چراغ  اين  كليد،  مجدد  فشاردادن  صورت  در 
كليد چراغ اصلی اتاق درحالت وابسته به موقعيت باز/ بسته بودن درب ها باشد، 
درهنگام بازكردن هردرب خودرو چراغ مربوطه روشن و درهنگام بستن هر درب 

اين چراغ خاموش خواهد شد.

کلید چراغ سقفی محفظه بار

چراغ  عقب،  بار  محفظه  درب  بستن  و  باز  و  چراغ  كليد  فشرده شدن  در صورت 
محفظه بار خاموش و روشن می شود )عملکرد وابسته درب و چراغ های داخل اتاق(

  احتیاط
در صورت خاموش بودن موتور و فشار دادن كليد چراغ اتاق، به مدت طوالنی 
درب خودرو را باز نگه نداريد، چراكه به خالی شدن شارژ باتری منجر می شود.

  احتیاط
در صورت خاموش بودن موتور و فشار دادن كليد چراغ محفظه بار، به مدت طوالنی 

درب عقب را باز نگه نداريد، چراكه به خالی شدن شارژ باتری منجر می شود.
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آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار(

صفحه نمایش )کیلومترشمار(

5-2

صفحه کیلومترشمار استاندارد

1. دور سنج موتور
2. نشانگر ر اهنمای چپ
3. نشانگر راهنمای راست

4. نشانگر دمای مایع خنک کننده )آمپرآب(
5.  نشانگر موقعیت دنده 

6. گیج سوخت
LCD 7. صفحه نمایش

8. سرعت سنج
9. نشانگر فالشرها

10. نشانگر حالت زمستانی
11. نشانگر چراغ

12. نشانگر سیستم ایموبیالیزر ) ضد سرقت ( 

13.  چراغ هشدار کمر بند ایمنی )سرنشین جلو(
14. نشانگر سیستم کروز کنترل خودکار

15. عدم وجود این نشانگر در خودروی بنزینی
16. چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت

17. چراغ هشدار کیسه هوا
18.  چراغ هشدارکمربند ایمنی )سمت راننده(

19. چراغ هشدار داغ کردن موتور
EPS 20. چراغ هشدار
ESP OFF 21. نشانگر

22. چراغ هشدار سطح روغن موتور
ESP 23. چراغ هشدار و نشانگر

24. چراغ هشدار شارژ باتری
ABS 25. چراغ هشدار

26. چراغ هشدار چک موتور
27. چراغ هشدار ترمز

PADL 28. نشانگر
29. چراغ هشدار باز بودن درب ها

30 . چراغ هشدار TPMS )سنجش فشار باد الستیک(
31. چراغ هشدار فشار باد الستیک

4WD 32. چراغ هشدار چک
4WD 33. نشانگر قفل

34. نشانگر ECO )موتور بنزینی(
35. عدم وجود این نشانگر در خودروی بنزینی

36. نشانگر نور باال
37. نشانگر چراغ مه شکن جلو

*  ممکن است با توجه به تجهیزات و آپشن های نصب شده در خودرو، موقعیت نشانگرهای صفحه نمایش خودروی شما با عکس فوق متفاوت باشد.
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1. دور سنج موتور
2. نشانگر راهنمای چپ

3. نشانگر کیلومتر )مسافت( طی شده
4. نشانگر راهنمای راست

LCD 5. صفحه نمایش
6. سرعت سنج

7. نشانگر حالت زمستانی
8. نشانگر سیستم ایموبیالیزر )ضد سرقت(

ABS 9. چراغ هشدار
10. چراغ هشدار داغ کردن موتور

11.   چراغ هشدارکمربند ایمنی )سرنشین جلو(
12. عدم وجود این نشانگر در خودروی بنزینی

4WD 13. چراغ هشدار چک
4WD 14. نشانگر قفل

15. چراغ هشدار کیسه هوا
16.  چراغ هشدارکمربند ایمنی )سمت راننده(

17. چراغ هشدار باز بودن درب ها
18. چراغ هشدار ترمز

19. چراغ هشدار سطح روغن موتور
20. چراغ هشدار فشار باد الستیک

21. چراغ هشدار TPMS )سنجش فشار باد الستیک(
22. چراغ هشدار شارژ باتری
23. چراغ هشدار چک موتور

  ECO24. نشانگر
ESP OFF 25. نشانگر

26. چراغ هشدار چک کلید هوشمند
PADL 27. نشانگر

EPS 28. چراغ هشدار
ESP 29. چراغ هشدار و نشانگر

30. نشانگر موقعیت دنده 
31. گیج سوخت

32. نشانگر دمای هوای محیط
33. گیج دمای مایع خنک کننده )آمپر آب(
34. چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت
35. نشانگر سیستم کروز کنترل اتوماتیک
36. عدم وجود این نشانگر در خودروی بنزینی

37. نشانگر چراغ 
38. نشانگر نور باال

39. نشانگر چراغ مه شکن جلو

*  ممکن است با توجه به تجهیزات و آپشن های نصب شده در خودرو، موقعیت نشانگرهای صفحه نمایش خودروی شما با عکس فوق متفاوت باشد.

* صفحه کیلومتر شمار سوپرویژن
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آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار( 5-4

دورسنج موتور

   نشانگر دورسنج موتور در صفحه نمایش                             نشانگر دورسنج در صفحه نمایش
                       سوپرویژن                                                                       استاندارد

دور سنج موتور، میزان سرعت گردش موتور در دقیقه را نشان می دهد. عدد نشان 
داده شده را در 1000 ضرب کنید، نتیجه حاصله، دور موتور را نشان می دهد.

سرعت شمار

            نشانگر سرعت شمار در صفحه نمایش                      نشانگر سرعت شمار در صفحه نمایش
                                    سوپرویژن                                                                    استاندارد 

سرعت شمار، میزان سرعت خودرو را بر حسب کیلومتر بر ساعت )KM/H( نشان می دهد.

نشانگراه و صفحه نمایش

  هشدار
موتور  کار  ادامه  از  قرمز  محدوده  در  نشانگر  عقربه  گرفتن  قرار  صورت  در 

جلوگیری نمایید، در غیر اینصورت باعث صدمه دیدن موتور خواهد شد.

محدوده هشدار )فقط در 
کشورهای حوزه خلیج فارس(

محدوده هشدار )فقط در کشورهای حوزه 
خلیج فارس(

صفحه نمایش استاندارد

KPH – سرعت شمار
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صفحه نمایش )کیلومترشمار( آموزش فنی رامک یدک
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5-5

نشانگر دمای مایع خنک کننده )آمپر آب(

         آمپرآب در حالت سوپرویژن                      آمپرآب در حالت استاندارد 

این گیج دمای مایع خنک کننده موتور را نشان می دهد.
در صورت قرار گرفتن عقربه گیج در باالی عالمت H، یعنی موتور داغ شده و ممکن 

است موتور دچار آسیب دیدگی شود. پس به موتور اجازه خنک شدن دهید.

نشانگر )آمپر( سوخت

        آمپر سوخت در حالت سوپرویژن             آمپر سوخت در حالت استاندارد 
این گیج مقدار سوخت باقی مانده در باک را نشان می دهد. قبل از رسیدن 

عقربه گیج به عالمت E، باک را از سوخت پر نمایید.
در صورت ترمز کردن، دور زدن، گاز دادن یا حرکت در سرباالیی یا سرازیری 

این عقربه ممکن است کمی حرکت نماید.
       : این عالمت به معنای این است که درب باک سوخت در سمت چپ قرار دارد.

  هشدار
در صورت داغ کردن موتور و ادامه رانندگی، باعث آسیب دیدگی موتور می گردد.

  هشدار
پیش از سوختگیری، موتور را خاموش نمایید.

  احتیاط
•  همواره از سوخت مناسب استفاده نمایید، در غیر اینصورت موتور به شدت 

دچار آسیب خواهد شد.
•  در صورت استفاده از سوخت نامناسب و یا افزودنی های نامناسب در مخزن 

سوخت، موتور و کاتالیست کانورتور دچار آسیب خواهند شد. 
•  در صورت پایین بودن سطح سوخت، رانندگی نکنید، در غیر اینصورت 

کاتالیست کانورتور به علت احتراق ناقص دچار مشکل خواهد شد. 
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آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار( 5-6

نشانگر موقعیت دنده

گیربکس اتوماتیک
این نشانگر موقعیت دنده را نشان می دهد.

D,N,R,P  : حالت عادی
6,5,4,3,2,1 : M حالت

            صفحه نمایش استاندارد

             صفحه نمایش سوپرویژن

P : پارک )توقف(                          دنده 1 : 1
R : دنده عقب                              دنده 2 : 2
N  : خالص                                 دنده 3 : 3
D  : رانندگی )تعویض دنده              دنده 4 : 4
       از یک تا شش(                     دنده 5: 5
                                               دنده 6: 6
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صفحه نمایش )کیلومترشمار( آموزش فنی رامک یدک
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5-7

)TPMS( سيستم سنجش فشار باد الستیک *

و  نمی باشد  داخل خودرو  در  که هیچ سرنشینی  زمانی  را  باد الستیک ها  فشار 
الستیک ها سرد )تقریبا C °18( می باشد، اندازه گیری کنید.

TPMS ECU اطالعات دما و فشار باد الستیک را از ماژول چرخ که در هر چرخ 
تعبیه شده است دریافت می کند و فشار باد الستیک بر روی صفحه نمایشگر ظاهر 

می شود.

فشار باد الستیک بر حسب واحد psi نمایش داده می 
شود.

 LCD فشار باد  الستیک های جلو بر روی صفحه نمایش
ظاهر می شود و فشار باد الستیک های عقب پس از 

فشردن سیستم مدیریت پیمایش نشان داده می شود. 

فشار باد الستیک بر حسب واحد psi نمایش داده میشود.
فشار باد مربوط به تمامی الستیک ها بر روی صفحه 

نمایش LCD ظاهر می شود. 

سیستم TPMS چه می باشد؟
به عنوان یک مشخصه ایمنی، خودروی شما به سیستم سنجش فشار باد الستیک )TPMS( مجهز می باشد و در صورتیکه فشار باد یک 

یا چند الستیک کم یا زیاد باشد، این سیستم فشار باد غیرعادی الستیک را نشان می دهد.

TPMS ECU

واحد اندازه گیری )ماژول( 
چرخ )هر چرخ(

32 psi :فشار باد مناسب الستیک 

STANDARD مدل 

SUPERVISION مدل 
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آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار( 5-8

کلید سیستم مدیریت پیمایش )TRIP(نشانگر فشار باد الستیک )نوع استاندارد(
برای مشاهده فشار باد الستیک ها، کلید 
TRIP را در حالت روشن فشار دهید. 
روی  بر  جلو  الستیک های  باد  فشار 
می شود.  ظاهر   LCD نمایش  صفحه 
باد الستیک های  برای مشاهده فشار 

عقب، این کلید را دوباره فشار دهید.

فشار باد الستیک
پس از روشن کردن موتور و 10 دقیقه پس از 
  TPMS 20( سیستمkm/h حرکت خودرو )بیش از
فعال شده و فشار باد الستیک ها را نشان می دهد.
در صورت غیر فعال بودن سیستم TPMS، بر 
روی صفحه نمایش LCD ، عالمت - - - ظاهر 
می گردد. در صفحه نمایش استاندارد، فقط فشار 
باد الستیک و عالمت - - - نمایش داده می شود.

  احتیاط
در صورتی که پس از روشن کردن موتور خودرو حرکت کند، فشار باد الستیک ها   •

نمی تواند بر روی صفحه نمایش LCD نمایش داده شود.
فشار باد الستیک می تواند 10 دقیقه پس از رانندگی با سرعت 20km/h نمایش   •

داده شود.
متناسب با برخی عوامل خارجی همچون شرایط رانندگی و تعداد سرنشینان،   •
ممکن است فشار باد الستیک های نشان داده شده بر روی صفحه نمایش 

LCD متفاوت باشد.
در هنگام باد زدن الستیک ها، تا متعادل شدن دمای الستیک ها، فشار باد   •

الستیک ها متفاوت می باشد.

        فشار باد چرخ های جلو

       فشار باد چرخ های عقب

چرخ جلو چپچرخ جلو راست    

چرخ عقب چپچرخ عقب راست     

کلید کامپیوتر سفری
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صفحه نمایش )کیلومترشمار( آموزش فنی رامک یدک
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کلید سیستم مدیریت پیمایش )TRIP(نشانگر فشار باد الستیک )نوع سوپرویژن(
برای مشاهده فشار باد الستیک 
حالت  در  را   TRIP کلید  ها، 

روشن فشار دهید.
فشار  بودن  عادی  صورت  در 
باد الستیک ها، بر روی صفحه 
 TIRE( این پیام LCD نمایش
ظاهر   )PRESSURE OK

می شود.
در صورت غیر عادی بودن فشار باد الستیک ها، نشانگر مربوط به فشار باد هر یک 

از الستیک ها چشمک زده و به حالت  روشن باقی می ماند.

فشار باد الستیک
از  دقیقه پس  و 10  موتور  از روشن کردن  پس 
  TPMS 20( سیستمkm/h حرکت خودرو )بیش از
فعال شده و فشار باد الستیک ها را نشان می دهد.
در صورت غیر فعال بودن سیستم TPMS، بر روی 

صفحه نمایش LCD ، عالمت - - - ظاهر می گردد.
در صفحه نمایش سوپرویژن، فقط فشار باد الستیک 

و عالمت - - - نمایش داده می شود.

  احتیاط
در صورتی که پس از روشن کردن موتور، خودرو حرکت نکند، فشار باد الستیک ها   •

نمی تواند بر روی صفحه نمایش LCD نمایش داده شود.
فشار باد الستیک  می تواند 10 دقیقه پس از رانندگی با سرعت 20km/h نمایش   •

داده می شود.
متناسب با برخی عوامل خارجی همچون شرایط رانندگی و تعداد سرنشینان،   •
 LCD ممکن است فشار باد الستیک های نشان داده شده بر روی صفحه نمایش

متفاوت باشد.
در هنگام باد زدن الستیک ها، تا متعادل شدن دمای الستیک ها، فشار باد   •

الستیک ها متفاوت می باشد.

5-9

فشار باد الستیک ها

چرخ چپ جلو     چرخ جلو راست

چرخ عقب راست

چرخ جلو چپ

چرخ عقب چپ
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آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار( 5-10

TPMS نشانگرهای هشدار
شرح پیامپیاموضعیت

عدم تشخیص فشار باد الستیکبدون متن

فشار باد الستیک ها عادی می باشد.وضعیت عادی

بررسی وضعیت 
فشار باد الستیک ها

فشار باد الستیک ها باید بررسی 
شود. نشانگر الستیک مربوطه به 

مدت 70 ثانیه )هر 4 ثانیه یک بار( 
چشمک زده و سپس روشن باقی 

می ماند.

وضعیت کم شدن 
فشار باد الستیک ها

فشار باد الستیک باید بررسی شود. 
نشانگر الستیک مربوطه روشن 

می گردد.

شرح پیامپیاموضعیت

پنچر شدن الستیک

فشار باد الستیک به طور 
چشمگیری کم شده و یا الستیک 
پنچر می باشد. نشانگر الستیک 

مربوطه روشن می گردد.

فشار باالی باد 
الستیک 

فشار باد الستیک بسیار زیاد می باشد 
و نشانگر الستیک روشن می گردد.

فشار باد نامتعادل 
الستیک

فشار باد نا برابر میان الستیک های 
جلو و عقب را نشان می دهد. و به 
ترتیب نشانگر چرخ جلو و چرخ 

عقب روشن خواهد شد.
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صفحه نمایش )کیلومترشمار( آموزش فنی رامک یدک
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5-11

چراغ هشدار سیستم TPMS چراغ هشدار فشارباد الستیک 

 TPMS چراغ هشدار فشار باد الستیک                         چراغ هشدار           

   این چراغ، در صورت پایین و یا  غیر عادی          این چراغ، در صورت غیر عادی بودن
   بودن فشار باد الستیک روشن می شود.            عملکرد سیستم TPMS روشن می شود.

 )TPMS(  به عنوان یک مشخصه ایمنی، خودروی شما به سیستم سنجش فشار باد الستیک
مجهز می باشد و در صورتیکه فشار باد یک یا چند الستیک کم یا زیاد باشد، این سیستم فشار 

باد غیرعادی الستیک را نشان می دهد. 
برزو اشکال در سیستم TPMS )و سنسور(: چراغ هشدار TPMS روشن می گردد. و چراغ هشدار   •

فشار باد الستیک  به مدت 70 ثانیه چشمک زده و  روشن می ماند.
•  پایین بودن فشار باد الستیک ها : چراغ هشدار فشار باد الستیک به مدت 70 ثانیه چشمک 

زده و روشن می ماند.

  هشدار
•  در صورت غیرفعال بودن سیستم TPMS، چراغ هشدار TPMS روشن شده و 
در حالت روشن باقی می ماند که این حالت از هشدار دادن TPMS به راننده در 
خصوص شرایط غیرعادی الستیک جلوگیری می کند. جهت تنظیم مجدد سیستم 
TPMS، موتور را دوباره روشن کرده و به مدت بیش از 10 دقیقه با سرعتی بیش از 
20 کیلومتر بر ساعت رانندگی کنید. در صورت روشن ماندن چراغ هشدار سیستم 

TPMS، آنرا در عاملیت مجاز رامک یدک تحت بازدید فنی قرار دهید. 
•  در صورت روشن بودن چراغ هشدار فشار باد الستیک ، فشار باد یک و یا تعداد 
بیشتری از الستیک ها کم می باشد. اگر این اتفاق رخ دهد، فشار باد الستیک را 

در یک تعمیرگاه مجهز چک کنید.

نوع استاندارد

نوع سوپرویژن
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آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار( 5-12

در صورت تعویض الستیک ها
تغییر موقعیت )جابه جایی( الستیک ها

سیستم   ،20km/h از  بیش  سرعتی  با  مداوم  رانندگی  دقیقه   10 حدود  از  پس 
TPMS بطور خودکار محل جدید الستیک ها را مجدداً تنظیم می کند. 

تعویض الستیک پنچر با الستیک زاپاس موقت
باد الستیک در داخل الستیک مجهز می باشد. در  به سنسور فشار  هر چرخی 
با الستیک زاپاس موقت، چراغ های هشدار  صورت تعویض الستیک پنچر شده 
TPMS و فشار باد الستیک به علت عدم نصب سنسور TPMS و الستیک زاپاس 
موقت روشن خواهند شد. توصیه می گردد در اسرع وقت نسبت به انجام بازدید از 

الستیک های خودرو خود در عاملیت های مجاز رامک یدک اقدام نمایید.

اقدامات احتیاطی

  احتیاط
در صورت جابجا کردن الستیک ها و سنسور فشار باد الستیک ها، چراغ   •

هشدار TPMS روشن می گردد.
متناسب با شرایط رانندگی، زمان تنظیم مجدد موقعیت الستیک جدید   •

متغیر خواهد بود.

•  در صورت پوشیده شدن سطح سنسور TPMS از مواد خارجی همچون برف   احتیاط
و یا گل، سیستم TPMS قادر به برقراری ارتباط با واحد TPMS نخواهد بود 

که می تواند به عملکرد نامناسب سیستم TPMS منجر شود.
•  در صورت نصب زنجیر چرخ بر روی الستیک، ممکن است سیستم TPMS به طور 

صحیح کار نکند. 
•  در صورت رانندگی و عبور از مناطق دارای کابل فشار قوی یا ایستگاه های 
رادیویی، ممکن است در عملکرد سیستم TPMS تداخل ایجاد شده  و به 

عملکرد نامناسب سیستم TPMS منجر شود.
•  در صورت نصب الستیک بدون سنسور TPMS، چراغ هشدار TPMS روشن 

شده و سیستم TPMS غیرفعال می گردد.
•  در صورت مجهز بودن خودرو به سیستم TPMS ، هرگز از چسب آب بندی استفاده 

نکنید، در غیر اینصورت سنسورهای فشار باد الستیک آسیب خواهند دید. 
•  در صورت صدمه دیدن ناگهانی الستیک ها بوسیله عوامل خارجی همچون فرو 
رفتن میخ در آنها، سیستم TPMS نمی تواند به راننده در خصوص وقوع یک 
خسارت سخت هشدار دهد. در صورت احساس ناپایداری در خودرو، پای خود 

را از روی پدال گاز برداشته و به مکانی امن در خارج از جاده حرکت کنید.
•  هرگونه تغییر و یا جایگزینی غیرمجاز در خودرو که امکان تداخل در عملکرد سیستم 

TPMS را به همراه داشته باشد مورد تایید شرکت رامک یدک نمی باشد.
•  دست کاری، تغییر و یا غیرفعال کردن اجزای TPMS ممکن است باعث تداخل 

در عملکرد سیستم شده و به خرابی TPMS منجر شود.
•  در هنگام تعویض الستیک از آسیب نرساندن به سنسور فشار باد الستیک 

اطمینان حاصل نمایید.
•  فقط از الستیک اصلی خارجی سیستم TPMS  که دارای سنسور فشار الستیک 

می باشد استفاده کنید.
•  پس از تعویض یک الستیک و یا سنسور TPMS، فشار باد الستیک را بررسی 

کنید و در صورت لزوم فشار باد الستیک را در حد مجاز 32psiتنظیم نمایید.
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صفحه نمایش )کیلومترشمار( آموزش فنی رامک یدک
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ر نشانگراه و چراغ اهي هشدا

چراغ هشدار شارژ باتری

پس از روشن شدن کلید استارت )قراردادن کلید در 
حالت روشن(، این چراغ هشدار روشن شده و با روشن 

شدن موتور، این چراغ خاموش می شود.
چراغ  این  موتور،  کردن  روشن  از  پس  صورتیکه  در 
هشدار خاموش نشود و در حین رانندگی روشن شود، 
این حالت نشان دهنده بروز نقص در سیستم می باشد. 
در این شرایط برای بررسی سیستم حتماً به عاملیت 

مجاز رامک یدک مراجعه کنید.

چراغ هشدار کیسه هوا

یا  و  استارت  کلید  شدن  روشن  صورت  در 
قرارگرفتن کلید در حالت روشن، این چراغ هشدار 
روشن شده و سپس خاموش می شود در این 
حالت از عملکرد  صحیح کیسه هوا مطمئن شوید.
چراغ  نشدن  خاموش  یا  و  روشن  صورت  در 
روشن  یا  زدن  یا چشمک  هوا،  کیسه  هشدار 
باقی ماندن این چراغ در حین رانندگی، وجود 
بالفاصله  می گردد.  محرز  سیستم  در  نقص 
عاملیت  به  مراجعه  با  هوارا  کیسه  سیستم 
مجاز رامک یدک مورد تحت بررسی و بازدید 

فنی قرار دهید.

چراغ هشدار چک موتور

در صورت روشن بودن کلید استارت، این چراغ هشدار 
روشن و با روشن شدن موتور، این چراغ خاموش می شود.

رانندگی  حین  در  هشدار  چراغ  این  که  صورتی  در 
از بروز  امر حاکی  این  یا روشن بماند،  روشن شده و 
اشکال در برخی اجزای کنترلی موتور شامل سنسورها 

و تجهیزات می باشد. 

  احتیاط
در حالتی که  با خودرو  رانندگی  تداوم  در صورت 
توقف  به  باشد،  روشن  باتری  شارژ  هشدار  چراغ 
صدمات  و  تصادف  بروز  متعاقباً  و  خودرو  ناگهانی 

جسمی منجر خواهد شد.

  احتیاط
اگر به دلیل خالی شدن کامل مخزن سوخت، موتور 
خاموش گردد و حتی پس از سوختگیری نیز چراغ هشدار 
وجود عیب در موتور روشن باقی بماند، پس از طی مسافتی 

حدود )30 کیلومتر( قدرت موتور کاهش می یابد.

  هشدار
برای  هشدار،  چراغ  این  شدن  روشن  صورت  در 
جلوگیری از بروز آسیب به خودرو  و  برای حفظ حداقل 
شرایط رانندگی، خودرو  در حالت ایمن کار می کند. در 
این حالت، نیروی رانش موتور کاهش یافته و یا موتور 
خاموش می شود. در این شرایط به نزدیکترین عاملیت 

مجاز رامک یدک مراجعه نمایید.

نکته
برای اطالعات بیشتر به فصل »کمربند ایمنی 

و کیسه هوا« مراجعه کنید.

5-13
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آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار( 5-14

چراغ هشدار داغ کردن )جوش آوردن(موتور

در صورت روشن بودن کلید استارت )قرار دادن کلید در 
حالت روشن(، این چراغ هشدار روشن شده و با روشن 
این چراغ خاموش می شود. درصورتیکه  موتور،  شدن 
دمای مایع خنک کننده بصورت غیرعادی باال باشد، چراغ 
هشدار داغ کردن موتور چشمک زده و بوق هشداری 
شنیده می شود. در این شرایط،  خودرو را در محلی امن 
پارک کرده و اجازه دهید موتور خنک شود.برای اطالعات 

بیشتر به فصل 11 )داغ کردن موتور( مراجعه کنید.

نشانگر سیستم ایموبیالیزر )ضد سرقت(

این  ایموبیالیزر،  سیستم  در  نقص  وجود  صورت  در 
چراغ چشمک می زند.

به  مراجعه  با  چراغ،  این  زدن  چشمک  صورت  در 
عاملیت مجاز رامک یدک، سیستم را تحت بازرسی 

فنی قرار دهید.

چراغ هشدار سطح روغن موتور

در صورت روشن بودن کلید استارت )قرار دادن کلید 
با  و  این چراغ هشدار روشن شده  در حالت روشن(، 

روشن شدن موتور، این چراغ خاموش می گردد.

  احتیاط
در صورت رانندگی در حالت روشن بودن این چراغ 
هشدار و شنیده شدن صدای آژیر، موتور دچار آسیب 
از خنک  پس  شد.  خواهد  سوزی  آتش  و  دیدگی 
رامک  مجاز  عاملیت های  از  یکی  به  موتور،  شدن 

یدک مراجعه کنید.

  احتیاط
هشدار  چراغ  این  موتور  کردن  روشن  از  پس  اگر 
خاموش نشود و اگر در حین رانندگی روشن بماند، 
این امر نشان دهنده وجود نقص در سیستم می باشد. 
در صورت کارکردن موتور به همراه روشن بودن این 

چراغ، موتور به شدت دچار آسیب خواهد شد. 
سیستم روانکاری خودرو را در عاملیت مجاز رامک 

یدک تحت بازدید فنی قرار دهید. 
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صفحه نمایش )کیلومترشمار( آموزش فنی رامک یدک
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5-15

چراغ هشدار کمربند ایمنی 
)صندلی راننده( 

در صورت روشن بودن کلید استارت، این چراغ هشدار به 
مدت 6 ثانیه چشمک زده و صدای آژیر شنیده می شود، 
مگر اینکه کمربند ایمنی سمت راننده بطور صحیح بسته 
شود.در صورت بستن کمربند ایمنی در زمان عملکرد 
این چراغ، نشانگر هشدارکمربند ایمنی خاموش می شود.

در صورت فراتر رفتن سرعت خودرو از 10Km/h )بطور کلی 
25Km/h( و نبستن کمربند ایمنی سمت راننده، این چراغ 

هشدار روشن شده و صدای آژیر شنیده می شود. 

چراغ هشدار کمربند ایمنی 
)صندلی سرنشین جلو( 

در صورت روشن بودن کلید استارت، این چراغ هشدار به 
مدت 6 ثانیه چشمک زده و صدای آژیر شنیده می شود، 
بطور  جلو  سرنشین  ایمنی سمت  کمربند  اینکه  مگر 
صحیح بسته شود.در صورت بستن کمربند ایمنی سمت 
هشدار  نشانگر  چراغ،  این  عملکرد  زمان  در  سرنشین 

کمربند ایمنی خاموش می شود.
در صورت فراتر رفتن سرعت خودرو از 10Km/hو نبستن 
کمربند ایمنی سمت سرنشین، این چراغ هشدار روشن 

شده و صدای آژیر شنیده می شود. 

www.nasicoelec.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir



آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار( 5-16

چراغ هشدار باز بودن درب ها

در صورت باز بودن و یا خوب بسته نشدن هر یک از 
درب ها و یا درب محفظه بار عقب، این چراغ روشن 

خواهد شد.

چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت

در صورت روشن بودن کلید استارت )قرار داشتن کلید 
با  و  شده  روشن  هشدار  چراغ  این  روشن(،  حالت  در 

روشن شدن موتور، این چراغ خاموش خواهد شد. 
باک  اتمام سوخت در  نشان دهنده  این چراغ هشدار 
سوخت می باشد. روشن شدن این چراغ نشانگر تابعی از 
عواملی همچون شیب مسیر رانندگی، شرایط رانندگی و 
جاده خواهد بود. اگر در حین رانندگی این چراغ هشدار 
روشن شود، بالفاصله سوختگیری نمایید. هر چند که 
توصیه می شود قبل از روشن شدن این چراغ اقدام به 

سوختگیری کنید.

  هشدار
پیش از رانندگی، از خاموش بودن چراغ هشدار باز 

بودن درب ها مطمئن شوید.
در صورت کامل بسته نشدن هر درب، ممکن است 
درب خودرو به طور تصادفی در حین رانندگی باز شود.

  احتیاط
در هنگام رانندگی در مسیرها و جاده های شیب دار و 
ناهموار، اگر سطح سوخت باقی مانده در باک بنزین 

پایین باشد، این چراغ هشدار روشن می گردد.
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صفحه نمایش )کیلومترشمار( آموزش فنی رامک یدک
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)EPS(چراغ هشدار سیستم فرمان برقی *

در صورت روشن شدن کلید استارت)قرار دادن کلید در 
حالت روشن(، این چراغ هشدار روشن شده و با روشن 

شدن موتور، این چراغ خاموش می شود. 
اگر در حین رانندگی، این چراغ هشدار روشن شود، به 
یکی از عاملیت های مجاز رامک یدک مراجعه کنید تا 

علت روشن شدن چراغ مربوطه مشخص گردد.

ESP چراغ هشدار *

در صورت قرار دادن کلید استارت در موقعیت 
روشن )ON(، این چراغ هشدار روشن شده و 

پس از چند ثانیه خاموش می گردد.
چراغ  این   ESP سیستم  عملکرد  صورت  در 

چشمک می زند.
اگر در حین رانندگی این چراغ هشدار روشن 
شود، برای بررسی مشکل سیستم به عاملیت 

مجاز رامک یدک مراجعه کنید.
کنترل  سیستم  مورد  در  بیشتر  اطالع  برای 
پایداری الکترونیکی )ESP( به فصل 4 مراجعه 

کنید.

ESP OFFنشانگر

در صورت فشار دادن کلید ESP OFF، این چراغ نشانگر 
روشن شده و عملکرد سیستم ESP غیر فعال خواهد 

شد. 
پایداری  کنترل  سیستم  از  بیشتر  اطالع  منظور  به 

الکترونیکی خودرو )ESP( به فصل 4 مراجعه کنید.
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آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار( 5-18

 )ABS( چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل

قرار دادن کلید خودرو در موقعیت روشن  در صورت 
)ON(، این چراغ هشدار روشن شده و پس از چند ثانیه 

خاموش می گردد.

چراغ هشدار سیستم توزیع الکترونیکی فشار 
)EBD( نیروی ترمز

 ABS در صورت روشن شدن همزمان چراغ هشدار
توزیع  سیستم  آنکه  یعنی  ترمز،  هشدار  چراغ  و 
شده  مشکل  دچار   )EBD( ترمز  فشار  الکترونیکی 
است و در این حالت، سیستم ABS فعال نمی گردد.

از  یکی  به  سیستم  بررسی  برای  شرایط  این  در 
عاملیت های مجاز رامک یدک مراجعه کنید.

چراغ هشدار ترمز

در صورت باال آوردن اهرم ترمز دستی و یا کاهش سطح 
روغن ترمز از حد تعیین شده، این چراغ هشدار روشن 

خواهد شد.
  هشدار

•  اگر پس از روشن کردن موتور، این چراغ روشن باقی 
بماند و یا در حین رانندگی روشن شود، به یکی 
از عاملیت های مجاز رامک یدک مراجعه کنید تا 

سیستم تحت بررسی فنی قرار گیرد.
این شرایط سیستم ترمز گیری عادی، بدون  در 

کمک سیستم ترمز ضد قفل عمل خواهد کرد. 
•  سیستم ABS از قفل شدن چرخ ها در حین ترمز 
گیری جلوگیری می کند، تا امکان فرمان پذیری 
فاصله  سیستم  این  اما  باشد.  میسر  راننده  برای 

ترمزگیری را کوتاه نخواهد کرد.

  احتیاط
سیستم ABS به مدت چند ثانیه پس از روشن کردن 
موتور یا انتقال فشار هیدرولیکی به اجزای سیستم 
ترمز، به خود عیب یابی می پردازد. این فرآیند ممکن 
از  حاکی  که  شود  لرزش  و  ایجاد صدا  باعث  است 

صحت عملکرد سیستم ABS می باشد. 

  احتیاط
در صورتی که خودرو در حالت باال بودن اهرم ترمز دستی 
بیش از 2 ثانیه با سرعت بیش از 10 کیلومتر بر ساعت 
حرکت کند، چراغ هشدار ترمز دستی روشن شده و 
صدای آژیر شنیده می شود. در این شرایط خودرو را 
بالفاصله متوقف کرده و اهرم ترمز دستی را پایین بیاورید.

  هشدار
رانندگی با خودرویی که چراغ هشدار روغن ترمز آن 

روشن است خطرناک می باشد.
در صورت روشن ماندن چراغ ترمز دستی، فوراً باید به 
یکی از عاملیت های مجاز رامک یدک مراجعه کنید تا 

مشکل خودرو رفع شود.

  هشدار
ممکن   ،EBD سیستم  شدن  غیرفعال  صورت  در 
است در حین ترمزگیری ناگهانی، خودرو دچار حالت 

ناپایداری شود.
بنابراین در صورت روشن شدن این چراغ هشدار، با 

دقت بیشتری رانندگی کنید.
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صفحه نمایش )کیلومترشمار( آموزش فنی رامک یدک
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*  نشانگر غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین 
 )PADL(

 )ON/OFF( در صورت قرار دادن کلید روشن / خاموش
کیسه هوای سرنشین در موقعیت خاموش )OFF(، این 
چراغ نشانگر روشن شده و در اینصورت عملکرد کیسه 

هوای سرنشین غیرفعال می گردد
برای آگاهی بیشتر در این خصوص به فصل 8 مراجعه 

کنید.

 4WD نشانگر قفل

روشن  موقعیت  در  کلید  دادن  قرار  در صورت 
)ON(، این چراغ هشدار روشن شده و پس از 
چند ثانیه خاموش می گردد. در صورت فشار 
 4WD قفل  حالت   ،4WDLOCK کلید  دادن 

فعال شده و چراغ نشانگر آن روشن می شود. 
در صورت فشار دادن مجدد کلید، حالت قفل 
نیز  آن  هشدار  چراغ  و  شده  غیرفعال   4WD

خاموش می گردد.

 )4WD( چراغ هشدار چهار چرخ محرک *

در صورت قرار دادن کلید در موقعیت روشن )ON(، این 
چراغ هشدار روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش 

خواهد شد.
اگر پس از روشن کردن موتور، این چراغ روشن باقی 
بماند و یا در حین رانندگی روشن شود، باید به یکی از 

عاملیت های مجاز رامک یدک مراجعه کنید.
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آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار( 5-20

نشانگر چراغ مه شکن جلو

در صورت روشن کردن چراغ مه شکن جلو، این نشانگر 
روشن خواهد شد.

نشانگر روشن بودن چراغ ها

این  یا عقب  در صورت روشن بودن چراغ های جلو 
چراغ روشن می شود.

نشانگر نور باال

در صورت قرار دادن چراغ جلو در حالت نور باال، این  
نشانگر روشن خواهد شد.

  هشدار
بروز  باعث  نورباال،  حالت  در  جلو  چراغ  با  رانندگی 
اختالل در دید رانندگان خودروهای روبرو خواهد شد. 
برای انجام یک رانندگی ایمن، از حالت نور باالی چراغ 
فقط در شرایطی که دیدن مسیر برایتان دشوار است 

استفاده کنید.
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* نشانگر کروز کنترل )سیستم تثبیت سرعت(

در صورت فعال شدن سیستم کروز کنترل، این چراغ 
روشن می شود

نشانگر فالشرها )خطر(

های  )چراغ  فالشر ها  شدن  فعال  صورت  در 
خطر(، این نشانگر چشمک می زند.

ECO نشانگر

در صورت فعال شدن سیستم کروز ECO، این چراغ 
روشن می شود.
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آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار( 5-22

چراغ هشدار چک کلید هوشمند

در صورت معیوب شدن کلید هوشمند، این چراغ هشدار 
روشن می شود.

در شرایط زیر این چراغ روشن خواهد شد :
•  در صورت ترک خودرو با کلید هوشمند در حالی که 
دکمه روشن/ خاموش کردن موتور در حالت روشن 

)ON( و یا ACC )تجهیزات جانبی( باشد.
•  در صورت عدم تشخیص کلید هوشمند در حالی 
که کلید هوشمند در داخل نگهدارنده کلید در داخل 
داشبورد باشد و شما اقدام به روشن کردن موتور با 

کلید هوشمند نمایید.

*چراغ هشدار سیسستم سنجش فشار باد الستیک 
)TPMS(

در صورت قرار دادن کلید در موقعیت روشن )ON(، این 
چراغ هشدار روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش 
می گردد. در صورت معیوب شدن سیستم TPMS، این 

چراغ هشدار روشن خواهد شد.

نشانگر حالت زمستاني 

در شرایطی که با خودرو در حالت زمستانی )W( رانندگی 
کنید، این نشانگر روشن می شود. برای استفاده از حالت 
زمستانی )W(، دکمه مربوطه در نزدیکی اهرم تعویض 
دنده را فشار دهید. برای توقف عملکرد حالت زمستانی 

در رانندگی، دکمه حالت استاندارد )S( را فشار دهید.

  هشدار
•  در صورت روشن بودن این چراغ هشدار، فشار 

باد الستیک ها نمی تواند چک شود. 
•  موتور را مجدداً روشن کنید و به مدت بیش از 
10 دقیقه با آن رانندگی کنید. در صورت روشن 
ماندن چراغ هشدار TPMS ، به عاملیت مجاز 
 TPMS سیستم  تا  کنید  مراجعه  یدک  رامک 

خودروی شما چک گردد. 
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* چراغ هشدار فشار باد الستیک 

در صورت قرار دادن کلید در موقعیت روشن )ON(، این 
چراغ هشدار روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش 

می گردد.
در صورت پایین بودن فشار باد الستیک ها، این چراغ 
هشدار به مدت 70 ثانیه چشمک زده و سپس روشن 

باقی می ماند.

  هشدار
در صورتیکه یک و یا تعداد بیشتری از الستیک ها به 
مقدار زیادکم باد باشد، این چراغ روشن می شود. در 
این حالت فوراً از سرعت خودرو بکاهید،  از پیچیدن 
)دور زدن( تند پرهیز کنید و قدرت ترمزگیری را 
کاهش یافته تر از قبل در نظر بگیرید. در صورت بروز 
را در یک  باد الستیک  فشار  چنین حالتی، حتماً 
تعمیرگاه مجهز الستیک چک کنید. در صورت نیاز 

الستیک کم باد را با الستیک زاپاس تعویض کنید.

)GSI( نشانگر تعویض دنده *

این نشانگر زمان تعویض دنده مناسب را نشان می دهد.

B نوع
افزودن دنده تا دنده 3 )در صورتی که گیربکس 
در دنده 2 و یا پایین تر باشد( اگر سیستم به طور 
مشاهده  غیرقابل  نشانگر  این  کارکند،  صحیح 

خواهد بود.

*  نوع پیام در این نشانگر به تناسب نوع خودرو متفاوت 
خواهد بود.
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آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار( 5-24

LCD صفحه نمایش

کلید سیستم مدیریت پیمایش )TRIP( و تنظیم 
مجدد آن

مورد  در  گوناگونی  اطالعات  کلید  این  دادن  فشار  با 
خودرو بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر می شود. با 
فشار دادن این کلید، اطالعات به ترتیب بر روی صفحه 

نمایش LCD نمایش داده خواهد شد.

تنظیم مجدد )ثبت مقادیر اولیه(
در صورت فشار دادن بیش از یک ثانیه ای این کلید،   •
Trip B نمایشگر  ،Trip A مقادیر درج شده در نمایشگر

و میانگین مصرف سوخت صفر خواهد شد.
میزان و سطح روشنایی پنل صفحه کیلومترشمار طی   •
شش مرحله تغییر خواهد کرد )از 1 تا 6 مرحله(. این 
کار با فشردن دکمه مربوطه در زمانی بیش از یک ثانیه 

در حالت  )illumination mode(  امکان پذیر است.
در صورت فشردن دکمه بیش از یک ثانیه، واحد یا یکای   •
اندازه گیری دما در حالت )Ambient  temprature( یا 
)mode( بین C° )سانتی گراد( و F° )فارنهایت( تغییر 

خواهد کرد.

صفحه کیلومترشمار استاندارد

صفحه کیلومترشمار سوپرویژن
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ترتیب نمایش حالت ها
صفحه کیلومترشمار استاندارد

صفحه کیلومترشمار سوپرویژن

مسافت سنج Trip A مسافت سنج Trip B مسافت سنج مسافت تا خالی شدن مخزن سوخت

دمای هوای بیرون TPMS )چرخ عقب( چراغ عقب 
روشن 

میزان مصرف سوخت
لحظه ای

Trip A مسافت سنج Trip B مسافت سنج مسافت تا خالی شدن 
مخزن سوخت

دمای هوای بیرون TPMS
)سیستم سنجش فشار باد الستیک ها(

سطح روشنایی میانگین مصرف سوخت

میانگین مصرف سوخت

TPMS )چرخ جلو( سطح روشنایی

چراغ عقب خاموش 
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آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار( 5-26

مسافت سنج

صفحه نمایشگر استاندارد

صفحه نمایشگر سوپرویژن

صفحه نمایش LCD، کل مسافت طی شده خودرو را 
بر اساس کیلومتر نشان می دهد.

999999 Km حداکثر مسافت

)Trip B( مسافت سنج

صفحه نمایشگر استاندارد

صفحه نمایشگر سوپرویژن

صفحه نمایش LCD در بخش Trip B، میزان مسافت 
طی شده در یک بازه مسافتی تعیین شده را برحسب 

کیلومتر نشان می دهد.
999.99 Km : حداکثر مسافت قابل نمایش

جهت صفر کردن مسافت سنج دوم، کلید TRIP/RESET را 
در حالت TRIP B به مدت بیش از یک ثانیه فشار داده و نگه 
دارید. مسافت سنج Trip B در عدد Km 0.0 تنظیم می گردد.

)Trip A( مسافت سنج

صفحه نمایشگر استاندارد

صفحه نمایشگر سوپرویژن

صفحه نمایش LCD در بخش Trip A ، مسافت طی 
بر حسب  را  شده  تعیین  مسافتی  بازه  یک  در  شده 

کیلومتر نشان می دهد.
999.99 Km : حداکثر مسافت قابل نمایش

جهت صفر کردن مسافت سنج اول، کلید TRIP/RESET را 
در حالت TRIP A  به مدت بیش از یک ثانیه فشار داده و نگه 
دارید. مسافت سنج Trip A در عدد Km 0.0 تنظیم می گردد.

شرح حالت ها
www.nasicoelec.irاز طریق صفحه نمایش LCD ، وضعیت جاری در خودرو را کنترل و بررسی نمایید.
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مسافت طی شده تا خالی شدن باک سوخت 

صفحه نمایشگر استاندارد

صفحه نمایشگر سوپرویژن

در این قسمت از صفحه نمایش LCD ، میزان مسافتی را 
که می توان با توجه به سوخت باقی مانده در باک سوخت 
طی نمود  نشان  داده می شود. دامنه نمایش : از 50 تا 999 

کیلومتر
 در صورتی که مسافت باقیمانده زیر 50Km  باشد، عالمتـ  

ـ ״ نمایش داده شده و چشمک می زند. ـ  ـ  ״

میانگین مصرف سوخت

صفحه نمایشگر استاندارد

صفحه نمایشگر سوپرویژن

میزان   LCD نمایش  صفحه  مجدد،  تنظیم  زمان  از 
مصرف سوخت را نشان می دهد.

دامنه نمایش عددی:
0.0 ~ 99.9  L /100 Km

کلید  سوخت،  مصرف  میانگین  کردن  صفر  جهت 
مصرف  میانگین  حالت  در  را   TRIP/RESET
 )AVERAGE FUEL CONSUMPTION(سوخت
میانگین  دارید.  نگه  و  داده  فشار  ثانیه  یک  از  بیش 

ـ ״  مقداردهی می گردد. ـ  ـ  مصرف سوخت در ״
سوخت  مصرف  میانگین  سوخت گیری،  هنگام  در 

بطور خودکار صفر می گردد.

  احتیاط
از  قبل  بگیرید.  نظر  در  مرجع  بعنوان  را  نشانگر 
رسیدن عقربه نشانگر سوخت به عالمت E، سریعاً 

سوخت گیری کنید.

نکته
مصرف  میانگین  اطالعات  کردن  پاک 

سوخت
•  صفحه نمایشگر استاندارد

پس از سوختگیری و رانندگی با سرعت بیش 
از یک کیلومتر بر ساعت، میانگین مصرف 

سوخت را به طور مجدد تنظیم کنید.
•   صفحه نمایشگر سوپرویژن

 : در این حالت پس از سوختگیری و حتی 
رانندگی با سرعت بیش از یک کیلومتر بر 
ساعت میانگین مصرف سوخت را تنظیم 

مجدد نکنید.
و  سوختگیری  از  پس  حالت  این  در   :  
رانندگی با سرعت بیش از یک کیلومتر بر 
ساعت، میانگین مصرف سوخت را تنظیم 

مجدد کنید.
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آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار( 5-28

مصرف سوخت لحظه ای 

صفحه نمایشگر استاندارد

صفحه نمایشگر سوپرویژن

نوع استاندارد
مصرف سوخت لحظه ای بر اساس فاصله طی شده و مصرف 

در زمان مشخصی محاسبه می شود. 
در صورتی که سرعت خودرو بیش از 10Km/h باشد، صفحه 
نمایش مصرف سوخت لحظه ای را هر دوثانیه بر اساس مصرف 

سوخت و مسافت طی شده در مدت 2 ثانیه نشان می دهد. 
در صورتیکه سرعت خودرو کمتر از 10Km/h باشد یا دور 
موتور کمتر از 200rpm باشد، مصرف سوخت لحظه نمایش 

داده نمی شود. 
دامنه نمایش عددی:

0.0 ~ 99.9 L/100 Km )MPG, Km/L(

صفحه نمایشگر سوپرویژن
باشد،   10Km/h از بیش  که سرعت خودرو  در صورتی 
صفحه نمایش LCD ، مصرف سوخت لحظه ای را هر 
2 ثانیه بر اساس مصرف سوخت و مسافت طی شده در 

مدت زمان 6 ثانیه را نشان می دهد. 
دامنه نمایش عددی: 
0.0 ~ 20 L/100Km

تنظیم روشنایی صفحه نمایشگر
صفحه نمایشگر استاندارد

صفحه نمایشگر سوپرویژن

صفحه نمایش LCD ، میزان روشنایی صفحه نمایشگر 
را در 6 مرحله نشان می دهد. اگر پس از وارد شدن به 
مدت  )illumination level( طی  روشنایی  حالت سطح 
3 ثانیه کلید trip/reset فشرده نشود، صفحه نمایش از 
 ambient air( این حالت به حالت دمای محیط بیرون
تنظیم  جهت  می دهد.  وضعیت  تغییر   )temperature
سطح روشنایی صفحه نمایشگر، کلید trip/reset را فشار 
دهید تا صفحه نمایش LCD سطح روشنایی مورد نظر )1 

to 6( را نمایش دهد.
نکته

در خودروهای مجهز به صفحه نمایشگر استاندارد، این 
حالت فقط در شرایطی که چراغ عقب روشن باشد، 
 LCD فعال خواهد بود. در غیر اینصورت صفحه نمایش

حالت دمای محیط بیرون را نشان می دهد.
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 )TPMS( فشار باد الستیک ها
صفحه نمایشگر استاندارد

صفحه نمایشگر سوپرویژن

در این حالت فشار باد هر الستیک نمایش داده می شود. 
مدل استاندارد

این صفحه نمایش، فشار باد الستیک های جلو را نشان 
می دهد برای مشاهده فشار باد الستیک های عقب، کلید 
TRIP را به طور کوتاه فشاردهید، در صورت عدم تشخیص 
و یا غیرعادی بودن فشار باد الستیک ها، صفحه نمایش 

ـ ״ را نشان می دهد. ـ  ـ  عالمت ״
مدل سوپرویژن

در صورت عادی بودن فشار باد کلیه الستیک ها، پیام 
غیر  در  شود.  می  داده  نشان  ״Tire Pressure OK״  
اینصورت چراغ نشانگر الستیکی که فشار آن غیرعادی 

می باشد، چشمک زده و روشن می ماند.

دمای محیط بیرون
صفحه نمایشگر استاندارد

صفحه نمایشگر سوپرویژن

درجه   LCD نمایش  صفحه  روی  بر  حالت  این  در 
دمای محیط بیرون نمایش داده می شود. 

بیرون  محیط  دمای  حالت  به  شدن  وارد  از  پس  اگر 
)ambient air temperature( طی مدت 3 ثانیه کلید

TRIP/RESET فشار داده نشود، صفحه نمایش LCD از 
این حالت به حالت مسافت سنج )ODOMETER( در مدل 
استاندارد و یا به حالت مسافت سنج سیستم مدیریت پیمایش 

)TRIP ODOMETER( در مدل سوپرویژن  تغییر می کند.
حالت  دو  بین  دما  اندازه گیری  یکای  تغییر  برای 
 TRIP/RESET کلید ،)°F( و یا فارنهایت )°C(سانتیگراد
را بیش از یک ثانیه در حالت دمای محیط بیرون فشار 

داده و نگه دارید.

  احتیاط
ممکن است دمای نشان داده شده با دمای 
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آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار(

صفحه نمایش LCD ، پیام هایی را در شرایط خاص نشان می دهد.
*  امکانات صفحه نمایش LCD متناسب با مدل و نوع خودروها متفاوت می باشد.

وضعیتپیام هشدارشرح

هشدار کلید هوشمند

در صورت قرارداشتن دکمه روشن / خاموش موتور در موقعیت ON و یا START و خارج شدن از 
خودرو به همراه کلید هوشمند، این پیام بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد.

در صورت قرار نداشتن کلید هوشمند در داخل خودرو و فشار دادن دکمه روشن/ خاموش موتور، این 
پیام به مدت 10 ثانیه بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد.

در صورت تالش برای روشن کردن موتور از طریق قرار دادن کلید هوشمند در جا کلیدی تعبیه شده 
در داشبورد و عدم شناسایی کلید هوشمند توسط کامپیوتر خودرو، این پیام به مدت 10 ثانیه بر روی 

صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد.

در صورتی که یکی از کلیدهای هوشمند در داخل خودرو قرار داشته باشد و کلیه درب های خودرو 
قفل شده باشد، اگر دکمه قفل )LOCK( بر روی کلید هوشمند فشرده شود، این پیام بر روی صفحه 

نمایش LCD ظاهر خواهد شد.

در صورت فشردن چند مرتبه ای دکمه روشن / خاموش )Start/Stop( موتور بدون فشار دادن پدال 
ترمز، این پیام بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد.

در صورت فشردن دکمه روشن / خاموش )Start/Stop( موتور و قرار نداشتن اهرم تعویض دنده در 
موقعیت P و یا N، این پیام به مدت 10 ثانیه بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد.

ایپم اهي صفحه نمایش LCD )صفحه کیلومترشمار سورپوژین(
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صفحه نمایش )کیلومترشمار( آموزش فنی رامک یدک
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وضعیتپیام هشدارشرح

هشدار کلید هوشمند

در صورت باز کردن درب راننده در حالت خاموش بودن موتور و قرار داشتن کلید هوشمند در نگهدارنده 
آن، این پیام بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر شده و صدای آژیر یادآوری کلید هوشمند به مدت 10 

ثانیه شنیده خواهد شد.

در صورت بروز اشکال در کلید استارت و یا سیستم کلید هوشمند خودرو، این پیام به مدت 10 ثانیه 
بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد.

اگر در هنگام ضعیف و یا دشارژ شدن باتری کلید هوشمند، دکمه Start/Stop )روشن / خاموش( موتور 
فشرده شود، این پیام به مدت 10 ثانیه نمایش داده می شود. در این حالت باتری مربوطه را با یک 

باتری نو تعویض کنید.
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آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار(

وضعیتپیام هشدارشرح

دربها / سنسور 
)PAS( کمکی پارک

در صورت باز بودن هر یک از دربها، درب موتور و یا درب محفظه بار عقب، این پیام بر روی صفحه 
نمایش LCD ظاهر خواهد شد.

با قرار دادن اهرم تعویض دنده در موقعیت دنده عقب )R( ، به تناسب فاصله پشت خودرو تا مانع، 
عالئمی بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد.

نمایش LCD به  بر روی صفحه  پارک،  از سنسورهای کمکی  یا نقص هر یک  و  در صورت خرابی 
جای موقعیت سنسور معیوب، نماد ״؟״ نمایش داده خواهد شد. در صورت مشاهده چنین حالتی به 

عاملیت مجاز رامک یدک مراجعه کنید.

کروز کنترل

بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد. در  در صورت روشن کردن کروز کنترل، پیام )1( 
صورت خاموش کردن کروز کنترل، پیام )2( بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد.

در صورت روشن کردن کروز کنترل ECO، پیام )1( بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد. 
در صورت خاموش کردن کروز کنترل ECO، پیام )2( بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد.
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صفحه نمایش )کیلومترشمار( آموزش فنی رامک یدک
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وضعیتپیام هشدارشرح

کروز کنترل خودکار

اگر در هنگام روشن بودن کلید استارت و یا کارکردن موتور، کلید کروز کنترل روشن شود، این پیام بر 
روی صفحه نمایش LCD نشان داده خواهد شد.

برای پاک کردن این پیام، باید در هنگامی که کروز کنترل فعال می باشد، کلید ACCEL بر روی اهرم 
کروز کنترل فعال شود.

ESCL )قفل برقی 
ستون فرمان(

در صورت وجود اشکال در سیستم قفل برقی ستون فرمان )ESCL(، این پیام بر روی صفحه نمایش 
LCD ظاهر خواهد شد. سیستم ESCL دارای چراغ هشدار خاصی بر روی صفحه نمایشگر نمی باشد. 
این مشکل می تواند موقتی باشد. موتور را خاموش و مجدداً آن را روشن کنید تا پاک شدن پیام را 

چک نمایید.

در صورت بروز مشکل در یک سنسورکنترل موتور و یا تجهیزات آن، این پیام بر روی صفحه نمایش موتور
LCD ظاهر خواهد شد، در این شرایط، به عاملیت مجاز رامک یدک مراجعه کنید.
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آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار( 5-34

وضعیتپیام هشدارشرح

در صورت پایین بودن سطح سوخت، این پیام بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد.کاهش سطح سوخت

کنترل و بررسی 
ESP سیستم

در صورت بروز اشکال در عملکرد سیستم ESP، این پیام بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر 
خواهد شد. در این شرایط به عاملیت مجاز رامک یدک مراجعه کنید.

ABS ظاهر بررسی سیستم LCD این پیام بر روی صفحه نمایش ،ABS در صورت بروز مشکل در عملکرد سیستم
خواهد شد. در این شرایط به عاملیت مجاز رامک یدک مراجعه کنید.

کنترل سطح روغن 
موتور

در صورت پایین بودن سطح روغن موتور، این پیام بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد. 
در این حالت به عاملیت مجاز رامک مراجعه کنید.

حالت زمستانی
)Winter mode(

در صورت روشن شدن حالت زمستانی، پیام )1( بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد. 
در صورت خاموش شدن حالت زمستانی، پیام )2( بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد.
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صفحه نمایش )کیلومترشمار( آموزش فنی رامک یدک

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5-35

وضعیتپیام هشدارشرح

جهت قرارگیری 
الستیک در خودروهای

مجهز به فرمان برقی 
)EPS(

•  جهت الستیک ها بر روی صفحه نمایش LCD نشان داده می شود.
•  نمادهای جدول در جهت چپ واقع شده است.

•  در صورت قرارگرفتن دکمه روشن/ خاموش موتور از موقعیت خاموش )OFF( به روشن 
)ON( و قرار گرفتن اهرم تعویض دنده در موقعیت P یا N ، این نماد بر روی صفحه 

نمایش LCD ظاهر خواهد شد. نمادها برای مرحله 0 تا 2 در مدت 5 ثانیه و نمادهای 
3 تا 5 روشن می ماند.

•  در صورت روشن شدن چراغ هشدار چک ESP، این نماد ظاهر نخواهد شد.

سنسور فشار باد 
الستیک
)TPMS(

•  وضعیت های الستیک ها با این پیام ها بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد.
•  در صورت مناسب بودن فشار باد الستیک ها، پیام ״Tire Pressure OK״ بر روی 
صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد. در صورت غیرعادی بودن فشار الستیک، پیام 
وضعیت غیرعادی الستیک همانگونه که در عکس روبرو مشخص شده است، بر روی 
صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد. نماد الستیک معیوب در ابتدا چشمک زده و 

بعد روشن می ماند.

خوش آمدگویی
پس از قرار دادن کلید در حالت روشن )ON(، این پیام به مدت 2 ثانیه بر روی صفحه 

نمایش LCD ظاهر خواهد شد.

پس از پیام خوش آمدگویی، این پیام به مدت 4 ثانیه بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر کمربند ایمنی
خواهد شد.
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آموزش فنی رامک یدکصفحه نمایش )کیلومترشمار(

وضعیتپیام هشدارشرح

سانروف
باز بودن سانروف،  ACC و  یا  در صورت قراردادن کلید خودرو در موقعیت خاموش )OFF( و 
این پیام بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد. پیش از خارج شدن از خودرو سانروف را 

بسته نگه دارید.

چراغ ها
در صورت قرار دادن کلید خودرو در موقعیت خاموش )OFF( و یا ACC و روشن بودن کلید 
چراغ، این پیام بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر خواهد شد. پیش از خارج شدن از خودرو، کلید 

چراغ را در موقعیت خودکار AUTO یا خاموش OFF قرار دهید.
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آموزش فنی رامک یدکگیربکس و ترمز 6-2

ارهم تعویض دنده رد گيربکس اتوماتیک

دکمه تعویض دنده در حالت M )دستی(
              ،M موقعیت  در  دنده  تعویض  اهرم  دادن  قرار  از  پس   
می توان دنده ها را با حرکت دادن این کلید به سمت جلو و 

عقب تعویض نمود.

موقعیت دنده
• P : پارک	
• R : دنده عقب	
• N : خالص	
• D : حرکت به جلو	

قرار  در صورت  دنده  تعویض  قفل  کننده  آزاد  دکمه 
P داشتن اهرم تعویض دنده در موقعیت

در صورتیکه نتوان اهرم دنده را از موقعیت P یا N تعویض 
نمود، با فشردن این دکمه به طرف پایین با انگشتان خود، 

اهرم دنده را جابجا کنید. 
به منظور رعایت نکات ایمنی، پیش از انجام کار، موتور را 

خاموش کرده و پدال ترمز را فشار دهید.
انتخاب عملکرد تعویض دنده بصورت دستی/ اتوماتیک

• D : تعویض دنده به صورت خودکار متناسب با شرایط رانندگی.	
•  M: تعویض دنده به طور دستی

 N یا  P  پس از توقف خودرو، برای تعویض دنده از موقعیت
به موقعیت های دیگر، باید درحالی که خودرو روشن است، 

پدال ترمز را فشار دهید.
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6-3

روشن کردن موتور و راندن خودرو
همیشه درهنگام روشن کردن موتور، باید اهرم دنده را درحالت P قراردهید و پدال   .1
ترمز را فشار دهید. به منظور ایمنی خود، از روشن کردن خودرو درصورتی که اهرم 

تعویض دنده در موقعیت N قرار داشته باشد بپرهیزید.
 )1000  rpm قرار داشتن یا نداشتن دور موتور در محدوده عملکرد عادی )زیر  .2
را کنترل و بررسی کنید. پدال ترمز را فشار داده و اهرم تعویض دنده را در 

موقعیت D ویا R قرار دهید.
پدال ترمز را فشار دهید، ترمز دستی را رها کنید، و اهرم تعویض دنده را در   .3
فشار  را  ترمز  پدال  از شروع حرکت در حالیکه  قرار دهید. پیش   D موقعیت  

می دهید، چند ثانیه ای درنگ نمایید.
جهت به حرکت درآوردن خودرو، پدال ترمز را رها کرده و پدال گاز را به آرامی   .4

فشار دهید.

اتوماتیک گيربکس  با  رانندگی  رد  خاص  کات  ن

  احتیاط
و  ناگهانی  دادن  گاز  از   ،D موقعیت در  دنده  تعویض  اهرم  دادن  قرار  از  پس   •
شتابگیری سریع خودداری کنید، در غیر اینصورت به گیربکس صدمه وارد می 
شود. در صورتیکه پس از توقف، می خواهید شروع به حرکت کنید، چند لحظه ای 
منتظر بمانید تا حین فشار دادن پدال ترمز، نشانگر تعویض دنده D نیز روشن شود. 
 N در صورت رانندگی در سرازیری، هرگز اهرم تعویض دنده را در موقعیت  •
قرار ندهید. اگر اقدام به تعویض دنده از موقعیت N به D کنید، این کار باعث 

آسیب دیدگی ناگهانی موتور و گیربکس خواهد شد.
حتی با وجود روشن شدن موتور در موقعیت دنده P یا N، جهت جلوگیری   •
از بروز مشکل درخودرو، همواره موتور را در حالی که اهرم تعویض دنده در 

موقعیت P قرار دارد، روشن کنید.
را در  تعویض دنده  اهرم  درحالی که خودرو درحال حرکت است،  هرگز   •

موقعیت R قرار ندهید.

  هشدار
به منظور رعایت نکات ایمنی، همیشه درحالتی که خودرو توقف کرده   •

است پیش از حرکت دادن اهرم تعویض دنده، پدال ترمز را فشار دهید.
هرگز در حین تعویض اهرم دنده، پدال گاز را فشار ندهید.  •

در صورت توقف در مسیر شیبدار، پدال ترمز را محکم فشار دهید.  •
در صورت روشن کردن موتور همزمان با فشار دادن پدال گاز، ممکن است   •
خودرو به طور ناگهانی حرکت کند که در نهایت به تصادف آن منجر شود. 
در صورت حرکت خودرو با دورموتور باال،اگر اقدام به آزاد کردن ترمز   •
دستی کنید، باعث حرکت ناگهانی خودرو می گردد، بنابراین تا ثابت 

شدن دورموتور منتظر بمانید.
به منظور جلوگیری از وارد شدن هرگونه صدمه مکانیکی به خودرو   •
 P و یا وقوع تصادف، از قرار دادن اهرم تعویض دنده در موقعیت های

یا N درحالیکه خودرو در حرکت است بپرهیزید.
تعویض دنده از دنده سبک به دنده سنگین، درسرعت های باال باعث   •
آسیب جدی به خودرو می گردد. در ضمن ممکن است خودرو تعادل خود 

را از دست بدهد این احتمال وقوع سانحه را افزایش خواهد داد.
باال بودن دورموتور باعث حرکت ناگهانی خودرو از حالت توقف می شود.   •

جهت جلوگیری از این شرایط تا ثابت شدن دورموتور منتظر بمانید.
پس از قرار دادن اهرم دنده در موقعیت D، به طور ناگهانی شتابگیری   •
نکنیدو خودرو را به حرکت در نیاورید، درغیراین صورت به گیربکس صدمه 
وارد خواهد شد. به خصوص وقتی که خودرو دریک مسیر شیبدار از حالت 
 D ایستاده و یا توقف کرده شروع به حرکت می کند، صبر کنید تا نشانگر

همزمان با فشردن پدال ترمز روشن شود.
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آموزش فنی رامک یدکگیربکس و ترمز 6-4

  احتیاط
در باالرفتن از مسیرهای شیبدارتند، ممکن است علیرغم وجود حالت خزش،   •
خودرو درخالف جهت شیب جاده شروع به حرکت کند. بنابراین درهنگام توقف 

در شیب های تند حتماً پدال ترمز را به طور کامل فشار دهید.

پدیده خزش
در صورت قرار داشتن اهرم تعویض دنده در هر موقعیتی به غیر از P یا N و بدون 
فشار دادن پدال گاز، خودرو به آرامی حرکت می کند. این حالت خزش نامیده 
می شود. با استفاده ازاین قابلیت، می توان فقط به کمک پدال ترمز حرکت خودرو 

را در مسیرهای ترافیک دار و یا باریک کنترل نمود.

عملکرد دنده معکوس درگیربکس اتوماتیک
به منظور افزایش سریع  سرعت، پدال گاز را تا انتها فشار دهید. دراین حالت دنده 
سنگین بطور خودکار در گیربکس انتخاب می گردد. به این حالت دنده معکوس 

گفته می شود.

  احتیاط
•  در جاده های لغزنده و در پیچ های تند از دنده معکوس استفاده نکنید.

افزایش مصرف  از دنده معکوس به کاهش دوام خودرو و  •  استفاده مداوم 
سوخت منجر خواهد شد.

عملکرد ترمزی موتور
موتور کاهش  پدال گاز رها شود، دور  و  باشد  وقتی که خودرو درحال حرکت 
می یابد. این کاهش دور موتور، یک نیروی ترمزی مضاعف ایجاد می کند. در یک 
سرازیری با درگیر کردن دنده سنگین، دور موتور کمتر شده و در نتیجه به کاهش 
سرعت خودرو منجر می شود. با استفاده از ترمز موتور، می توان سرعت خودرو را 
بدون بکارگیری مکرر ترمز کاهش داد. هرچه دنده سنگین تر شود، نیروی ترمز 

موتور بیشتر خواهد شد.

  احتیاط
ترمزگیری شدید  از  آمدن دریک مسیر سرازیری طوالنی،  پایین  •  درهنگام 
ترمزها سفت  و  شد  خواهد  داغ  ترمز  سیستم  درغیراین صورت  بپرهیزید. 
)چوب( می شود. دراین حالت نیروی ترمزگیری نیز به مقدار قابل توجهی 

کاهش می یابد.
•  در صورت قرار داشتن اهرم تعویض دنده در موقعیت N، ترمز موتور غیر فعال 

می گردد.
بپرهیزید،  لغزنده  مسیرهای  در  موتور  ترمز  قابلیت  از  ناگهانی  استفاده  از    •

چراکه الستیک ها دراین حالت سر خواهند خورد.
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P : موقعیت توقف )پارك(

جهت پارک کردن خودرو، روشن و گرم کردن موتور و یا قرار دادن خودرو در مکانی به 
مدت طوالنی می توان از این موقعیت دنده استفاده نمود. برای تعویض موقعیت دنده، 
همزمان با قرار دادن کلید خودرو در موقعیت روشن )ON(، پدال ترمز را نیز فشار دهید.

 ،)ON( روشن  موقعیت  در  باید  را  کلید   ،P موقعیت  از  دنده  تعویض  برای 
بگذارید و پدال ترمز را فشار دهید. در غیر اینصورت اگر قادر به تعویض اهرم 

دنده از موقعیت P نیستید، آنگاه:
1. کلید خودرو را در موقعیت خاموش )OFF(  قرار داده و ترمز دستی را باال بکشید. 

2. دکمه آزاد کننده قفل اهرم تعویض دنده را به طرف پایین فشار داده و بعد 
اهرم تعویض دنده را در موقعیت N قرار دهید.

3. موتور را روشن کرده، ترمز دستی را رها کنید و بعد اهرم تعویض دنده را در موقعیت 
D قرار دهید تا خودرو شروع به حرکت کنید.

موقعیت اهي ارهم تعویض دنده

  هشدار
درحین حرکت اهرم تعویض دنده را در موقعیت P قرار ندهید، چراکه به   •
گیربکس صدمه وارد خواهد شد. پیش از قرار دادن اهرم دنده در موقعیت 

P، خودرو را کامال متوقف کنید.
جهت تعویض اهرم دنده از موقعیت P به هر موقعیت دیگری، باید کلید در   •
موقعیت روشن )ON( قرار گیرد و پدال ترمز فشار داده شود. در صورتیکه 
بدون انجام دو مورد فوق، اقدام به تعویض دنده به موقعیت P کنید، ممکن 

است به اهرم تعویض دنده و یا گیربکس صدمه وارد شود.
هیچ گاه از موقعیت P اهرم تعویض دنده به جای ترمزدستی استفاده نکنید.   •
همیشه از قرار دادن اهرم تعویض دنده در موقعیت پارک )P( مطمئن شوید 

و بعد ترمز دستی را به طور کامل باال بکشید.

  هشدار
بر اساس   ،P موقعیت  در  دنده  تعویض  اهرم  شدن  قفل  در صورت 
دستورالعمل های فوق، آن  را آزاد کنید و با مراجعه به نزدیکترین عاملیت 

مجاز رامک یدک مشکل را برطرف نمایید.
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آموزش فنی رامک یدکگیربکس و ترمز 6-6

R : موقعیت دنده عقب

از موقعیت دنده R برای حرکت به سمت عقب استفاده می گردد.
برای تعویض دسته دنده از موقعیت N یا P به موقعیت R، خودرو را کامال متوقف 
در  دنده  تعویض  اهرم  داشتن  قرار  درصورت  دهید.  فشار  را  ترمز  پدال  و  کرده 

موقعیت R، سیستم کمکی پارک فعال می گردد. )در صورت تجهیز خودرو(

N: موقعیت خالص

در موقعیت خالص )N(، هیچ نیرویی منتقل نخواهد شد. دراین موقعیت موتور هیچ 
نیرویی را به چرخ ها منتقل نمی کند و خودرو دریک مسیر صاف حرکتی نیز نخواهد 
داشت. هرچندکه به منظور رعایت نکات ایمنی، در صورت قرار داشتن اهرم تعویض 
دنده در موقعیت N، از ترمز استفاده نمایید. پس از توقف خودرو، دنده را از موقعیت 

N به موقعیت D یا R قرار داده و پدال ترمز را فشار دهید.
  هشدار

 R وقتی که خودرو درحال حرکت است، اهرم تعویض دنده را در موقعیت  •
قرار ندهید.

•  دقت نمایید ممکن است خودرو درحالی که اهرم دنده در موقعیت R قرار 
داشته باشد، به سمت عقب حرکت کند.

  هشدار
•  در صورت نیازبه توقف در مسیرهای شیبدار، اگر تمایل به قرار دادن اهرم 

دنده درحالت خالص )N( داشتید، حتماً پدال ترمز را محکم فشار دهید.
•  درحین حرکت خودرو، از قرار دادن اهرم تعویض دنده در موقعیت N خودداری 

کنید.
•  درحین حرکت خودرو، هرگز اهرم تعویض دنده را از موقعیت D به موقعیت 

N ویا بالعکس قرار ندهید.
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D : موقعیت حرکت به جلو  

برای راندن خودرو در شرایط عادی، از این موقعیت دنده استفاده کنید. گیربکس 
متناسب با فشار وارده بر پدال گاز و سرعت خودرو، دنده هارا به طور خودکار ازیک 

تا شش دنده جلو تعویض خواهد نمود.

  هشدار
پس از قرار دادن دنده در موقعیت D، از گاز دادن ناگهانی و حرکت   •
صدمه  خودرو  گیربکس  اینصورت  درغیر  کنید.  خودداری  سریع 
از  شیبدار  مسیر  دریک  خودرو  که  وقتی  خصوص  به  دید.  خواهد 
حالت ایستاده و یاتوقف کرده شروع به حرکت می کند، صبرکنید تا 

نشانگر D همزمان با فشردن پدال ترمز روشن شود.
D، خودرو  دنده در موقعیت  اهرم  قرار داشتن  علیرغم  است  ممکن   •
دریک مسیر سرباالیی متناسب با شیب جاده به طرف پایین حرکت 

کند. بنابراین باید پدال ترمز را در چنین شرایطی فشار دهید.

  احتیاط
در صورت قرار داشتن اهرم دنده در موقعیت D، ممکن است خودرو در 

یک مسیر صاف به آرامی به طرف جلو حرکت کند.
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آموزش فنی رامک یدکگیربکس و ترمز 6-8

M: تعویض دنده به طور دستی 

در صورت قرار دادن اهرم تعویض دنده در موقعیت  M ، می توان با استفاده از دکمه روی دنده و 
دکمه های دو طرف غربیلک فرمان، دسته دنده را به طور دستی تعویض کنید.

انتخاب دنده به طور دستی
پس از قرار دادن اهرم تعویض دنده از موقعیت D به M، از طریق دکمه روی اهرم دنده 

اقدام به تعویض دنده کنید. 
اگر درحین رانندگی، اهرم تعویض دنده به موقعیت M حرکت کند، دنده به دنده 

سنگین تر تعویض )معکوس( خواهد شد.

M  انتخاب موقعیت       
 در تعویض دنده به طور دستی

  هشدار
اگر درحین رانندگی اهرم تعویض دنده بطور اتفاقی در موقعیت M قرار بگیرد 
ممکن است دنده خودرو به دنده دیگری تغییر کند که ممکن است ایمنی رانندگی 
را با چالش مواجه سازد. دقت کنید درحین رانندگی اهرم تعویض دنده )بخصوص 

در فصل زمستان( را لمس نکنید.

  احتیاط
متناسب با شرایط جاده اقدام به تعویض دنده به دنده های باالتر نمایید، دقت 

کنید همواره دور موتور پایین تر از محدوده قرمز رنگ قرار داشته باشد. 

نکته
به منظور جلوگیری از ضربه تعویض دنده و محافظت از سیستم، دربرخی مواقع 
ممکن است علیرغم حرکت اهرم تعویض دنده در موقعیت M، دنده فعلی به دنده 

سنگین تر تعویض )معکوس( نشود.
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دکمه های تعویض دنده بر روی غربیلک فرمان 

دکمه تعویض دنده اهرم دنده

نحوه استفاده از قابلیت ترمزی موتور
برای استفاده از قابلیت ترمزی موتور، ابتدا اهرم تعویض دنده را در موقعیت 
M قرار داده و سپس با استفاده از دکمه تعویض دنده، موقعیت دنده را تا حد 

امکان به دنده سنگین تر تعویض کنید.

دنده پایین تر )سنگین تر(دنده باالتر)سبک تر(

  احتیاط
استفاده  لحظه ای  به طور  را  از طریق دکمه، دکمه  درتعویض دنده   •
کنید. درصورت فشار دادن و نگه داشتن این دکمه، ممکن است در 

هر بار چند دنده به طور متوالی تعویض گردد. 
استفاده ناگهانی از عملکرد ترمز موتور ممکن است باعث ناپایداری   •
از  یخ،  و  برف  از  پوشیده  از جاده های  عبور  هنگام  در  خودرو شود. 

قابلیت ترمز موتور بطور ناگهانی استفاده نکنید. 
متناسب با شرایط رانندگی، ممکن است درهنگام استفاده از قابلیت   •
ضربه  در اینصورت،  گردد.  انتخاب  ناگهانی  بطور  دنده  موتور،  ترمز 
تعویض دنده را حس خواهید کرد. بنابراین به اندازه کافی درهنگام 

به کارگیری قابلیت ترمز موتور دقت نمایید.
سبک کردن )باالبردن( دنده

سنگین کردن )پایین بردن( دنده
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آموزش فنی رامک یدکگیربکس و ترمز 6-10

نمایش موقعیت دنده رد صفحه نمایشگر
•  موقعیت دنده یک

در جاده های ناهموار،کوهستاني و شیبدار از این دنده استفاده کنید. 
قابل  تند  با شیب  موتور درجاده های شیبدار  ترمز  دراین حالت 

استفاده می باشد.
•  موقعیت دنده دو

طوالني  و  مالیم  شیب  با  جاده های  در  دنده  موقعیت  این  از 
استفاده کنید. عملکرد ترمز موتور در این موقعیت دنده فعال 

می باشد.

•  موقعیت دنده سه
طوالني  و  مالیم  شیب  با  جاده های  در  دنده  موقعیت  این  از 
دنده  موقعیت  این  در  در  موتور  ترمز  عملکرد  کنید.  استفاده 

فعال می باشد.

•  موقعیت دنده چهار
با شیب مالیم و  این موقعیت دنده در جاده های شیب دار  از 

طوالني استفاده کنید.

•  موقعیت دنده پنج

•  موقعیت دنده شش

موقعیت تعویض دنده بصورت دستی

  هشدار
در هنگام رانندگی در سرعت های باال )موقعیتD یا دنده چهار(، هرگز نسبت به    •
تعویض ناگهانی دنده به دنده های سنگین تر )سه، دو یا یک( اقدام نکنید، درغیر 
اینصورت ممکن است به بروز  آسیب دیدگی جدی در خودرو، سرخوردن و در نتیجه 

بروز تصادف )بخصوص در جاده های لغزنده( منجر شود. 
اگر درحالی که اهرم دنده در حالت سنگینی قرار داشته باشد و دور موتور از محدوده   •

مجاز فراتر رود، به گیربکس صدمه وارد خواهد شد.

  احتیاط
در صورت فشار دادن و نگه داشتن دکمه تعویض دنده اهرم دنده، در هر بار چند   •

دنده متوالی تعویض می گردد. 
در صورت رانندگی با دنده یک، دو، سه یا چهار و فشار دادن پدال گاز، ممکن   •

است دنده ها به یک دنده باالتر تعویض شوند. 
در صورت وارد آوردن فشار بیش از حد به دکمه تعویض دنده، ممکن است به   •
منظور جلوگیری از بروز صدمه به خودرو، دنده تعویض نشود. توصیه می شود 
درهنگام استفاده از دکمه تعویض دنده، فشار مالیم و نرمی را به دکمه وارد 

نمایید.

Standard صفحه نمایشگر مدل استاندارد

Supervision صفحه نمایشگر مدل سوپرویژن
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حالت ایمن )Safety mode(ردگيربکس اتوماتیک

عالئم
درصورت بروزهرگونه نقص مکانیکی ویا برقی در سیستم گیربکس، برای جلوگیری از 
بروز آسیب دیدگی در گیربکس، عملکرد آن  در حالت ایمن قرارمی گیرد تا بدین طریق 

حداقل شرایط برای ادامه حرکت خودرو فراهم گردد.
در صورت بروز اشکال در عملکرد گیربکس، عالئم زیر ظاهر می شود:

تکان شدید هنگام تعویض دسته دنده  •
کاهش نیروی رانش در هنگام رانندگی با سرعت باال  •

ثابت ماندن دنده در هنگام رانندگی )خودرو شتاب نمی گیرد(  •

تنظیم مجدد حالت ایمن در صورت ثابت ماندن موقعیت دنده 
نحوه تنظیم مجدد حالت ایمن

1. خودرو را متوقف کنید و اهرم تعویض دنده را در موقعیت P قرار دهید.
2. موتور را خاموش کنید و به مدت 10 ثانیه منتظر بمانید.

3. موتور را روشن کنید.

عالئم پس از تنظیم مجدد حالت ایمن
درصورت کارکرد عادی خودرو پس از تنظیم مجدد، مشکالت تصحیح شده است.  •
اگر درصورت قرار داشتن اهرم دنده در موقعیت D، دنده در دنده چهار ثابت   •
از عاملیت های مجاز رامک  ماند، برای رفع مشکل گیربکس خودرو به یکی 

یدک مراجعه نمایید.

  احتیاط
در صورت مشاهده نشانه.هایی از نقایص مکانیکی ویا برقی در سیستم   •
را مجدداً  ایمن  را متوقف کنید و حالت  بالفاصله خودرو  گیربکس، 

تنظیم نمایید. 
در صورت تداوم کارکرد غیرعادی گیربکس )دنده درموقعیت D باشد   •
و دنده در دنده چهار ثابت بماند(، الزم است تا سیستم گیربکس در 

عاملیت مجاز رامک یدک تحت بررسی فنی قرار گیرد.
درصورت عدم رفع مشکل برقی یا مکانیکی، به یکی از عاملیت های   •

مجاز رامک یدک مراجعه کنید.
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آموزش فنی رامک یدکگیربکس و ترمز 6-12

)PAS( پارک   کمکی  سيستم   *

درصورت قرار دادن اهرم تعویض دنده در موقعیت R، سیستم کمکی پارک فعال 
می گردد و سنسورهای نصب شده در سپر عقب خودرو، فاصله از هر مانع را محاسبه 
خواهند نمود. شما از طریق صدای آالرم متوجه فاصله خود از مانع خواهید شد. با 

نزدیک شدن خودرو به مانع، بازه زمانی صدای آالرم سریع تر خواهد شد.

سنسور شناسایی )تشخیص( مانع 
درصورت قرار دادن اهرم تعویض دنده در موقعیت R، متناسب با فاصله خودرو از 

مانع، صدای آژیر شنیده خواهد شد.

  احتیاط
درصورتیکه فاصله بین سنسور و مانع کمتر از cm 30  باشد، صدای آژیر شنیده   •

نمی شود، هرچندکه  اگرسنسور مانع مشخصی را کشف کند، آالرم روشن می ماند.
درصورت قرار داشتن اهرم تعویض دنده در موقعیت  R، به سیستم کمکی پارک   •
اعتماد نکنید. همزمان با حرکت خودرو به طرف عقب، حتماً ناحیه عقب خودرو 

را بررسی کنید.
درصورتی که همزمان با قرار دادن اهرم دنده در موقعیت R، صدای آالرم غیرعادی   •
شنیده شود و یا بیش از سه ثانیه طول بکشد، سیستم کمکی پارک دچار خرابی 
شده است. توصیه می گردد با مشاهده این موارد به عاملیت های مجاز رامک یدک 

مراجعه کنید.

برروی صفحه نمایش LCD، فاصله و جهت 
خودرو نسبت به مانع نشان داده می شود.

  نوع سوپرویژن
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وقتی که اهرم تعویض دنده در موقعیت R قرار می گیرد، شما می توانید صدای بوق 
کوتاهی را بشنوید و سیستم کمکی پارک فعال می گردد. از طریق صدای آژیر و 
صفحه نمایش LCD، شما می توانید فاصله خودرو تا مانع را تشخیص دهید. )فقط نوع 

سوپرویژن(
بازه پخش صدای فاصله تا مانع

صفحه نمایش LCDآالرم سنسور وسطسنسور راست و چپ

بدون آالرمبیش از 1/2 متربیش از 1 متر

80 تا 100 سانتی 
متر

80 تا 120 
سانتی متر

در حدود 0/26 ثانیه

درحدود 0/13 ثانیه50 تا 80 سانتی متر

آالرم مداوم30 تا 50 سانتی متر

سنسور یا سیستم معیوب

سنسور راست معیوب است.     سنسور وسط معیوب است.       سنسور چپ معیوب است.

صفحه نمایشLCD در زمان خرابی سنسور کمکی پارک، عالمت )؟( را در 
موقعیت سنسور مربوطه نشان می دهد. درصورت مشاهده چنین عالمتی، به 

عاملیت مجاز رامک یدک مراجعه کنید.
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آموزش فنی رامک یدکگیربکس و ترمز

   احتیاط

به منظور رعایت نکات ایمنی درهنگام حرکت خودرو به طرف عقب، بطور 
مرتب از آئینه ها استفاده کنید و سر خود را به سمت عقب برگردانید.

سیستم کمکی پارک به عنوان یک سیستم مکمل در پارک کردن خودرو   •
می باشد. لذا وجود چنین سیستمی در خودرو نباید توجه راننده را نسبت 

به عقب خودرو کم کند.
ازریختن آب با فشار زیاد بر روی سنسورها و ضربه زدن و فشار آوردن بر   •

روی آنها درهنگام شستشوی خودرو بپرهیزید.
•  درشرایط عادی وقتی اهرم دنده را در موقعیت R قرار می دهید و کلید را 

درحالت روشن )ON( قرار می دهید، آالرم مربوطه یکبار بوق خواهد زد.
درصورت قرار دادن اهرم تعویض دنده در موقعیت R درشرایطی که موتور   •
خودرو روشن است ویا اینکه کلید درحالت ON قرار داشته باشد، صدای 
آالرمی به مدت 3ثانیه شنیده خواهد شد که نشان می دهد سیستم دچار 
از عاملیت های مجاز رامک یدک،  با مراجعه به یکی  اشکال شده است. 

سیستم را تحت بازرسی فنی قرار دهید.

درمحیط پارکینگ همان گونه که درعکس 
است  ممکن  است،  شده  داده  نشان  مقابل 
بخش فوقانی خودرو پیش از عملکرد سنسور 
با مانع برخورد کند. بنابراین در زمان پارک 
کردن خودرو حتماً به کمک آینه های جانبی 
و چرخش سر به طرف عقب خودرو را پارک 

کنید.

درهنگام نزدیک شدن خودرو به مانع، نواخته شدن آالرم سریع تر خواهد شد.
| موانعی که توسط سنسورها تشخیص داده نمی شود:

•  اشیایی باریک و نازک مانند سیم، طناب یا زنجیر.
•  پارچه کتان، اسفنج ، البسه، برف وهرجسمی که امواج اولتراسونیک را جذب 

می کند.
•  موانعی که پایینتر از سطح سپر عقب قرار دارند: فاضالب ها یا چاله های آب.

| سنسور قادر به تشخیص مانع نمی باشد:
•  درصورت یخ زدن ناحیه سنسور

•  درصورت پوشانده شدن سنسور توسط باران، قطرات آب، برف یا گل.
| مواقعی که تشخیص سنسورها ضعیف می گردد:

•  درصورت پوشانده شدن، بخشی از سنسورها بوسیله برف یا گل
•  درصورتی که دمای محیط اطراف خودرو بسیار باال یا پایین باشد.

| سنسورها خراب نمی باشد ولی به درستی کار نمی کند :
•  درصورت رانندگی در جاده های ناهموار، شیبدار، شنی ویا سبزه زار.

•  اگردراثر قرار دادن  بار سنگین در خودرو، ارتفاع سپرعقب تغییر کند.
بادی  ترمز  ویا  فلزات  از  ناشی  )صدای  اولتراسونیک  امواج  دریافت  درصورت   •

درخودروهای تجاری سنگین(
•  درصورت روشن بودن رادیو با موج قوی.

•  درصورت بارش شدید باران ویا ریزش قطرات آب.
•  درصورت مختل شدن عملکرد سنسورها بدلیل نصب ناصحیح اکسسوري.

| درزمان یدك کشیدن کاروان
•  سنسور، کاروان را تشخیص می دهد و بوق هشدار به طور مداوم شنیده می شود.

6-14

www.nasicoelec.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir



گیربکس و ترمز آموزش فنی رامک یدک

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6-15

چراغ  و نشانگرهاي هشدار مربوط به ترمز

              
ABS چراغ هشدار ترمزچراغ هشدارEBD چراغ هشدارESP چراغ هشدارESP OFF    نشانگر

 اهرم ترمز دستی

     پدال ترمز

ESP OFF کلید   

*  نمای واقعی خودرو با تصاویر متفاوت می باشد.
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آموزش فنی رامک یدکگیربکس و ترمز 6-16

پدال ترمز )ترمز پایي(
پدال ترمز )ترمز پایی( برای کاهش سرعت خودرو و توقف خودرو طراحی شده است. 
درصورت رانندگی دریک مسیر سرازیری طوالنی، از به کارگیری ممتد و مداوم پدال 
ترمز بپرهیزید. در غیر اینصورت سیستم ترمز داغ شده و قفل گازی یا چوب شدن 

ترمز و درنتیجه کاهش نیروی ترمز منجر خواهد شد. 
همزمان با قرار دادن اهرم دنده در دنده های سنگین تر و استفاده از قابلیت ترمز موتور، 

پدال ترمز را نیز به کار ببرید.

ازقرار دادن اشیاء درزیر صندلی راننده خودداری کنید.
زیر  یا  نزدیک  را  خالی  قوطی های  یا  بطری 
اینصورت  درغیر  ندهید.  قرار  راننده  صندلی 
باعث اختالل در عملکرد پدال های گاز ویا ترمز 

شده و به تصادف منجر می گردد. 

دیسک ترمز
دیسک های ترمز را هر 10000 کیلومتر یکبار بررسی کنید و درصورت لزوم آن ها را 

تعویض نمایید. 
شنیده  ترمز  سیستم  از  غیرعادی  صدایی  ترمز،  دیسک  شدید  فرسایش  درصورت 
می شود. در این صورت سریعاً دیسک های ترمز را بالفاصله بطور جفت )دیسک های 

راست و چپ( تعویض نمایید.

کار نکردن ترمز پایی
درصورت کار نکردن ترمز پایی، با استفاده از عملکرد ترمز موتور، سرعت خودرو را 
کاهش دهید، سپس با استفاده از ترمز دستی به آرامی خودرو را متوقف نمایید.                                                                                                             

  احتیاط
 در جاده های لغزنده از معکوس کردن دنده بطور ناگهانی بپرهیزید، درغیر 

اینصورت الستیک ها سر خواهد خورد.

ترمز موتور چیست؟
با استفاده از این قابلیت می توان به طور مستقل از سیستم ترمز، سرعت خودرو را 
کاهش داد.راننده به طور عادی در هنگام پایین آمدن از مسیر سرازیری با استفاده 
از کمپرس موتور دنده را کم می کند تا سرعت خودرو کاهش پیدا کند. ترمز موتور 

راندمان نیروی مربوطه را افزایش می دهد.
چوب شدن ترمز

بدلیل کم شدن اصطکاک بین لنت هاو دیسک ترمز، نیروی ترمز گیری نیز کاهش 
می یابد. 

قفل گازی
درصورت داغ شدن سیستم ترمز، روغن ترمز در لوله های ترمز به جوش آمده و 
حباب هایی تشکیل می شود. درصورت فشار پدال ترمز، حباب ها فشرده می گردد، 
بنابراین نیروی ترمزگیری کاهش پیدا می کندو ترمز ها به درستی عمل نخواهد کرد.

  احتیاط
عمر دیسک های ترمز به نحوه رانندگی ما بستگی دارد. 
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ABS یا  )سيستم رتمز ضد قفل(

ABS چراغ هشدار
روشن  موقعیت  در  خودرو  کلید  داشتن  قرار  درصورت 
ثانیه  چند  از  بعد  و  روشن   ABSهشدار چراغ   ،)ON(

خاموش می گردد.

ABS )سیستم ترمز ضد قفل(چیست؟
درصورت ترمز گرفتن به طورناگهانی ویا ترمزگیری در جاده های لغزنده، درحالیکه 
چرخ ها قفل شده و چرخش ندارد، خودرو به سمت جلو حرکت می کند. در این 
شرایط خودرو تعادل خود را از دست داده و یا به چرخش درآمده و درنهایت ممکن 

است به بروز تصادف منجر شود.
سیستم ABS به حفظ تعادل و کنترل خودرو کمک می کند. 

  هشدار
درحین  یا  و  بماند  روشن  چراغ  موتوراین  کردن  روشن  از  پس  درصورتیکه 
رانندگی این چراغ روشن شود، با مراجعه به یکی از عاملیت های مجاز رامک 
یدک، مشکل خودرو را برطرف نمایید. در اینصورت سیستم ABS کار نخواهد 

کرد ولی عملکرد ترمز صحیح خواهد بود.

  هشدار
•  سیستم ABS با هدف ایجاد ایمنی بیشتر و افزایش کنترل غربیلک 
فرمان در ترمزگرفتن های ناگهانی طراحی شده است. حین رانندگی در 
جاده های ناهموار، شنی یا پوشیده از برف، مسافت طی شده تا توقف 
کامل در خودرو های مجهز به سیستم ABS طوالنی تر از خودروهای 
بدون این سیستم می باشد. درصورت رانندگی در این جاده ها، سرعت 

خودرو را کم کرده و فاصله ایمن تا خودروی مقابل را حفظ کنید.
•  به منظور بیشترین بهره مندی از سیستم ABS در شرایط اضطراری، از 

تلمبه کردن پدال ترمز بپرهیزید.

  احتیاط
فشار  انتقال  واسطه  به   ABS سیستم  موتور،  کردن  روشن  از  پس    •
هیدرولیکی به بخش های ترمز، به عیب یابی خودش می پردازد. این 
امر ممکن است به ایجاد لرزش و صدای غیرعادی منجر شود که در 
حقیقت به معنای عملکرد صحیح سیستم ABS در خودرو می باشد.

•  در صورت عملکرد سیستم ABS، لرزشی را از سمت پدال ترمز به همراه 
صدای غیرعادی حس خواهید کرد. این عملکرد عادی است و نشان  

می دهد که عملکرد سیستم ABS  صحیح می باشد.
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آموزش فنی رامک یدکگیربکس و ترمز 6-18

)EBD( توزیع الکترونیکی نیروی ترمز
توزیع الکترونیکی نیروی ترمز )EBD( چیست؟

در صورت فشار دادن پدال ترمز، فشار ترمز بطور الکترونیکی کنترل شده و این فشار 
در چرخ های جلو و عقب توزیع می گردد.در صورتیکه اختالف سرعت بین سریع ترین 
چرخ  جلو و عقب بیش از 1Km/h باشد، سیستم EBD فعال می گردد. در صورت 

فعال شدن سیستم ABS، سیستم EBD کار نخواهد کرد.

 EBD چراغ هشدار *

در  نقص  وجود  معنی  به  وترمز،   ABS هشدار  چراغ های  همزمان  شدن  روشن 
سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز )EBD( می باشد.

)ESP( سیستم کنترل پایداری الکترونیکی خودرو

ESP چراغ هشدار/ نشانگر
روشن

در صورت وجود اشکال در سیستم ESP، این چراغ روشن می شود.
چشمک زدن

درصورت عملکرد سیستم ESP، این چراغ چشمک می زند.

  احتیاط
در صورت روشن ماندن چراغ هشدار EBD، با مراجعه به عاملیت مجاز رامک 

یدک، مشکل خودرو را برطرف کنید.

ESP چیست؟
ESP، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی خودرو و یک سیستم ایمنی است و 
برای جلوگیری از بوجود آمدن شرایط خطرناک، مانند ناپایداری خودرو تحت 
شرایطی مانند پیچ های تند و با کنترل کردن نیروی ترمز روی چرخ ها یا کنترل 

گشتاور موتور باعث پایداری خودرو می گردد.

  هشدار
حین  و  هشدار  چراغ  زدن  چشمک  درصورت  ایمنی،  نکات  رعایت  منظور  به 

رانندگی در جاده های لغزنده و یا پیچ ها، سرعت خودرو را کاهش دهید.

  احتیاط
•  پس از روشن کردن موتور، سیستم ESP با انتقال فشار هیدرولیکی به اجزای 
ترمز برای چندثانیه به عیب یابی خودش می پردازد که این ممکن است به 
ایجاد لرزش و صدای غیرعادی در خودرو منجر شود.این عالئم نشاندهنده 

عملکرد صحیح سیستم ESP می باشد.
همراه  به  ترمز  پدال  سمت  از  را  لرزشی   ،ESP سیستم  عملکرد  در صورت    •
صدایی غیرعادی خواهید شنید. این امر عادی و نشان دهنده عملکرد صحیح 

سیستم ESP می باشد.
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ESP OFF نشانگر
این نشانگر وقتی که کلید ESP OFF را فشار می دهید تا 
عملکرد ESP را غیرفعال کنید، روشن می شود. درصورت 
سرخوردن چرخ ها درمسیرهای برقی و یا یخ زده، می توانید 
با فشار دادن دکمه ESP OFF، عملکرد سیستم ESP را 
با این کار به حرکت خودرو کمک خواهید  متوقف کنید، 

کرد.

)ESS( سیستم سیگنال توقف اضطراری

چراغ های فالشر در شرایط ذیل خاموش خواهند شد.
•  درصورت فشار دادن کلید فالشر

•  پس از گذشت 10 ثانیه
10km/h درصورت افزایش سرعت خودرو تا  •

سیستم توقف اضطراري چیست؟
درصورت ترمز ناگهانی ویا عملکرد ABS، فالشرها به سرعت چشمک خواهند 

زد تا خودرو های عقبی از شرایط اضطراری ایجاد شده آگاه شوند.

نکته
•  درصورت روشن بودن فالشرها، سیستم ESS کار نخواهد کرد.

•  عملکرد سیستم ESS ، مرتبط با سرعت خودرو و شرایط رانندگی 
می باشد.
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آموزش فنی رامک یدکگیربکس و ترمز 6-20

اهرم ترمز دستي

عملکرد ترمز دستي
خودرو را در محل امنی متوقف کنید و ترمز دستی را باال بکشید، در اینصورت چراغ 

هشدار  ترمز دستی روشن می گردد.

آزاد کردن ترمز دستی
اهرم ترمز دستی را کمی باال بیاورید و دکمه آزاد کننده در انتهای اهرم ترمز دستی 

را فشار دهیدو بعد اهرم را پایین آورید.

چراغ هشدار ترمز 
•  درصورت باال بودن ترمز دستی ویا پایین بودن سطح روغن 

ترمز از مقدار مجاز، این چراغ هشدار روشن می گردد.
•  اگر خودرو را درحالی که ترمز دستی آن باال باشد برانید، چراغ 
هشدار ترمز چشمک می زند و بوق هشدار به صدا در می آید، 
راننده را درحالی که سرعت خودرو بیش از 10 کیلومتر بر 
ساعت است به مدت بیش از 2 ثانیه آگاه نمایید. خودرو را 

فوراً متوقف کنید و ترمز دستی را آزاد کنید.

عملکرد رتمز دستی

  احتیاط
•  پیش از حرکت، از خاموش بودن چراغ هشدار ترمز مطمئن شوید.

•  رانندگی با ترمز دستی می تواند به سیستم ترمز عقب خسارت وارد نماید. پیش از 
رانندگی ترمز دستی را به طور کامل آزاد نمایید.

•  اگر پس از آزاد کردن ترمز دستی، چراغ هشدار ترمز  خاموش نشد، با 
مراجعه به عاملیت مجاز رامک یدک، مشکل خودرو را برطرف کنید.

•  درصورت باال بودن ترمز دستی، اهرم تعویض دنده را در موقعیت P یا N قرار دهید.
•  کابل )سیم( ترمز دستی را بطور مرتب بررسی و تنظیم کنید.

•  از قرار دادن اهرم تعویض دنده در موقعیت P به جای استفاده از ترمزدستی 
بپرهیزید. وقتی که خودرو را متوقف می کنید، ترمزدستی را به طور صحیح باال 

بکشید.
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آموزش فنی رامک یدکصندلی ها

صندلی راننده

7-2

* صندلی برقی 

تنظیم ارتفاع پشت سری
جهت باال بردن پشت سری، آن را به طرف باال بکشید.

در   ) ( کننده  آزاد  دکمه  پشت سری،  بردن  پایین  جهت 
باالی پشتی صندلی )نشان داده شده در عکس روبرو( را فشار 

داده و پشت سری را به طرف پایین فشار دهید.

  هشدار
در صورت درآوردن پشت سری و یا تنظیم نادرست آن ممکن 
است صدمات شدیدی به ناحیه سر و گردن راننده و سرنشینان 

در زمان تصادف وارد شود.
تنظیمات جلو وعقب کردن پشت سری صندلی

*پشت سری فعال 
با فشردن دکمه پایین پشت سری، موقعیت پشت سری را به طرف 

جلو و عقب تنظیم کنید.
پشت سری استاندارد

با فشار دادن پشت سری به سمت جلو، آن را تنظیم کنید.جهت تنظیم 
مجدد موقعیت پشت سری، آن را به هر طرفی به سمت جلو فشار داده و 

سپس رها کنید. پشت سری به موقعیت اولیه خود باز می گردد.

ناحیه  تکیه گاه  سطح  افزایش  برای 
به سمت جلو حرکت  را  اهرم  کمر، 
کاهش سطح  برای  دهید. همچنین 
تکیه گاه ناحیه کمر، اهرم را به سمت 

عقب حرکت دهید.

گرم کن صندلی  تکیه گاه ناحیه کمر
صندلی راننده مجهز به گرم کن می باشد.

سردکن صندلی )صندلی راننده( 
صندلی راننده مجهز به فن خنک کننده می باشد. 
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 تنظیم حرکت صندلی به سمت جلو و عقب

تنظیم زاویه پشتی صندلی

        تنظیم ارتفاع صندلی

  هشدار
•  از تنظیم صندلی راننده در حالی که خودرو در حال حرکت است، 
خودداری کنید، در غیر اینصورت خودرو از کنترل خارج خواهد شد.

•    پس از تنظیم صندلی، از قفل بودن آن مطمئن شوید.
•     در هنگام تنظیم صندلی، مراقب سرنشینان صندلی عقب باشید.

•    استفاده زیاد و غیرعادی از صندلی برقی ممکن است به بروز 
تنظیم  از  پس  شود.  منجر  دیگر  برقی  تجهیزات  در  تداخل 
موقعیت صندلی در وضعیت دلخواه، بالفاصله عملکرد صندلی 

برقی  را متوقف کنید.
•   از کاربرد همزمان دو یا چند دکمه تنظیم صندلی بپرهیزید. چرا که 
ممکن است به بروز خرابی موتور صندلی منجر شود. حتماْ دقت کنید 

که دکمه های صندلی برقی یکی یکی استفاده شود.
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آموزش فنی رامک یدکصندلی ها 7-4

صندلی راننده با اقبلیت میظنت دستی

    تنظیم زاویه پشتی صندلی

برای تغییر زاویه پشتی صندلی، کمی به سمت جلو خم شده و اهرم را باال 
بکشید. سپس به پشتی صندلی تکیه داده و در زاویه دلخواه اهرم را رها نمایید. 
پس از تنظیم صندلی، از بازگشت اهرم به موقعیت اولیه خود و قفل شدن 

پشتی صندلی مطمئن شوید.

  تنظیم حرکت صندلی به سمت جلو و عقب       تنظیم ارتفاع صندلي

برای پایین آوردن تشک صندلی )نشیمنگاه(، اهرم را چند مرتبه به پایین فشار 
دهید. برای باال آوردن تشک صندلی، اهرم را چند مرتبه باال بکشید.

برای حرکت صندلی به سمت جلو یا عقب، اهرم حرکت به جلو و عقب را به سمت 
باال کشیده و نگه دارید و صندلی را به میزان دلخواه حرکت دهید. سپس اهرم را 

رها نمایید.

تنظیم پشت سری
تنظیم آن مشابه صندلی برقی است.

تکیه گاه کمر
تنظیم آن مشابه صندلی برقی است.

جیب پشتی صندلی
مشابه صندلی برقی می باشد.
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صندلی سرنشین جلو

تنظیم ارتفاع پشت سری
تنظیم آن مشابه صندلی برقی است.

تنظیمات جلو و عقب کردن 
پشت سری

تنظیم آن مشابه صندلی برقی است.

برای تغییر زاویه پشتی صندلی، کمی به سمت جلو خم شده و اهرم را باال بکشید. 
سپس به پشتی صندلی تکیه داده و زاویه دلخواه  اهرم را رها نمایید. پس از تنظیم 
کردن، از بازگشت اهرم به موقعیت اولیه اش و قفل شدن پشتی صندلی مطمئن شوید.

تنظیم زاویه پشتی صندلي

برای حرکت صندلی به سمت جلو یا عقب، اهرم حرکت به جلو و عقب را به سمت باال 
کشیده و نگه دارید و صندلی را به میزان دلخواه حرکت دهید. سپس اهرم را رها نمایید.

تنظیم حرکت به جلو و عقب صندلی
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آموزش فنی رامک یدکصندلی ها 7-6

صندلی عقب
       تنظیم پشت سری صندلي

جهت باال آوردن پشت سری، بدون فشار 
دادن دکمه آزاد کننده، آن را باال بکشید، 
( در قسمت باالیی  دکمه آزاد کننده )
پشتی صندلی را فشار داده و پشت سری 

را به سمت پایین فشار دهید.

  هشدار
درصورت درآوردن پشت سری و یا تنظیم نادرست آن ممکن است صدمات شدیدی 

به ناحیه سر و گردن راننده و سرنشینان در زمان تصادف وارد شود.

  احتیاط
•  درصورت امکان، خط وسط پشت سری را در امتداد چشم سرنشین قرار دهید. 

•  درصورت کوتاه یا بلندقد بودن سرنشین، پشت سری را در پایین ترین یا باالترین 
وضعیت تنظیم کنید.

(  را باال بکشید.  برای تغییر زاویه پشتی صندلی، آن را به آرامی  به سمت جلو خم کرده و اهرم )
( را رها کنید. پس از تنظیم  سپس آن را به سمت عقب در زاویه دلخواه خم کرده و اهرم )
کردن صندلی ، از بازگشت اهرم به موقعیت اولیه اش و قفل شدن پشتی صندلی مطمئن شوید.

تنظیم زاویه پشتي صندلي

زیر آرنجی

www.nasicoelec.irبرچسب هشدار پشت سری
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7-7

خم کردن پشتی صندلی

خم کردن پشتی صندلی عقب به طرف پایین :
1. جهت جلوگیری از صدمه دیدن کمربند ایمنی، قالب و تسمه کمربند صندلی 

عقب را درون محل نگهدارنده اش قرار دهید.
2. پشت سری عقب را در پایین ترین موقعیت ممکن قرار دهید.

( را باال بکشید. 3. اهرم خم کننده پشتی صندلی )

4. صندلی را به سمت جلوی خودرو خم کنید.
5. برای استفاده از صندلی عقب، پشتی صندلی را بلند کرده و به طرف عقب 
بکشید. پشتی صندلی را محکم بکشید تا اینکه صدای کلیک شنیده شود و در 
جای خود قرار بگیرد. از قفل شدن پشتی صندلی در جای خود مطمئن شوید.

  احتیاط
•  از خم کردن یا باز کردن صندلی عقب در حین حرکت خودداری کنید.

•    از قرار نداشتن کسی روی پشتی خم شده صندلی و یا در محفظه بار 
مطمئن شوید.

•  درصورت قرار گرفتن اجسام سنگین و یا تیز بر روی پشتی صندلی ها، 
ممکن است به پشتی های صندلی و یا خود صندلی ها صدمه وارد شود.

•  بدون پایین آوردن پشت سری های ردیف دوم و یا زیاد تا کردن پشتی 
صندلی های جلو، ممکن است در صورت خم کردن صندلی های ردیف 

دوم، به پشت سری ها و یا کنسول وسط صدمه وارد شود.
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آموزش فنی رامک یدکصندلی ها 7-8

*عملکرد گرم کن و سردکن صندلی 
با خروج سرما از سطح صندلی، نشیمنگاه و پشتی های گرم شده آن، محیط دلچسبی را در هنگام رانندگی فراهم خواهد نمود.

کلید گرمکن صندلي عقبکلید گرمکن صندلي جلو

( را فشار دهید، تا نشیمنگاه و پشتی صندلی گرم  کلید گرم کن صندلی )  •
شود. ترتیب عملکرد کلید: خاموش – مرحله دوم – مرحله اول – خاموش

درحین گرمایش، چراغ نشانگر واقع بر روی کلید روشن می شود. درصورت   •
باال رفتن دما بیش از مقدار تنظیم شده، عملکرد گرم کن متوقف می گردد. 
عملکرد  شده،  تنظیم  مقدار  از  کمتر  میزانی  به  دما  آمدن  پایین  درصورت 

گرم کن مجدداْ از سر گرفته می شود.

دهید.  فشار  را  کلید  صندلی،  کردن  گرم  برای  موتور،  بودن  روشن  زمان  در   •
درحین  دهید.  فشار  مجدداْ  را  کلید  صندلی،  گرم کن  عملکرد  توقف  جهت  و 

عملکرد گرم کن، چراغ نشانگر روی کلید گرمکن روشن می گردد.
متوقف  گرم کن  عملکرد  شده،  تنظیم  مقدار  از  بیش  دما  رفتن  باال  درصورت   •
شده،  تنظیم  مقدار  از  کمتر  میزانی  به  دما  آمدن  پایین  درصورت  می گردد. 

عملکرد گرم کن مجدداْ از سر گرفته می شود.
درصورت خاموش کردن موتور، عملکرد گرم کن متوقف شده، با روشن کردن   •

موتور، مجدداْ فعال می گردد.

کلید گرم کن صندلی راننده
کلید گرم کن 

صندلی سرنشین

نکته
•  موتور در حال کار: با عملکرد سرد کن

•  موتور روشن: بدون عملکرد سردکن

      کلید شیشه باالبر برقی
www.nasicoelec.ir کلید گرم کن صندلی عقب
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صندلی ها آموزش فنی رامک یدک

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7-9

  هشدار
•   درصورتیکه در میان سرنشینان خودرو، افراد خردسال، کودک، سالخورده ، معلول 
و یا افرادی دارای پوستی حساس  و یا تحت تأثیر مشروبات الکلی و یا داروهای 
خواب آور وجود دارد، از استفاده طوالنی مدت از گرم کن صندلی بپرهیزید چرا که 
در این شرایط بروز سوختگی های سطحی در پوست این افراد محتمل تر خواهد شد.

درصورت تماس طوالنی مدت پوست با صندلی گرم شده، حتماْ مراقب باشید تا   •
دچار سوختگی خفیف نشوید.

از قرار دادن اجسامی که عایق حرارتی هستند مانند پتو، کوسن یا روکش صندلی،   •
برروی صندلی ها خودداری کنید.

درصورت افزایش گرما بطور مداوم، کلید را در موقعیت خاموش )off( قرار دهید و با   •
مراجعه به عاملیت های  مجاز رامک یدک، سیستم را مورد بازرسی فنی قرار دهید.

باعث  است  راننده، ممکن  از گرم کن صندلی  از حد  بیش  استفاده  درصورت   •
خواب آلودگی  راننده شود و ایمنی راننده و سرنشینان را به مخاطره بیاندازد.

از قرار دادن اجسام تیز روی صندلی خودداری کنید. چرا که ممکن است به گرم کن   •
صندلی صدمه وارد شود.
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آموزش فنی رامک یدکصندلی ها

کلید سردکن صندلی* کلید سردکن صندلی 
درصورتیکه موتور در حال کار است و می خواهید   •
کلید  شود،  خنک  صندلی  پشتی  و  نشیمنگاه 

( را فشار دهید. خنک کننده صندلی )
ترتیب عملکرد کلید: خاموش – مرحله دوم –   •

مرحله اول – خاموش
چراغ  سردکن،  سیستم  بودن  فعال  درصورت   •

نشانگر آبی رنگ روی کلید روشن می گردد. 
عملکرد  موتور،  کردن  خاموش  درصورت   •
سردکن صندلی متوقف شده و با روشن کردن 

موتور، مجدداْ فعال می گردد.

7-10

نکته
فقط صندلی راننده مجهز به سیستم خنک کننده صندلی است.

فن خنک کننده
صندلی مجهز به چهار فن خنک کننده است.

  احتیاط
•    مکانیزم عملکرد سردکن  صندلی از مکانیزم عملکرد سیستم تهویه مطبوع متفاوت 

می باشد.
•    عملکرد سردکن صندلی از هوای داخلی خودرو استفاده می کند. بنابراین جهت 

افزایش بازدهی سیستم، آن را همراه با سیستم تهویه مطبوع استفاده نمایید.
•    به منظور جلوگیری از وارد شدن صدمه به خود، هرگز دست خود را در زیر نشیمنگاه 

صندلی، آنهم در حالی که فن خنک کننده در حال کار کردن است، نبرید.
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مات احتیاطی ر اه و اقدا هشدا
    هشدار و احتیاط

  هشدار
•   پیش از رانندگی تمام تنظیمات ضروری صندلی راننده را انجام دهید.

•  پس از انجام دادن تنظیمات، از قفل بودن صحیح صندلی مطمئن شوید.
•  از قرار دادن اجسامی که باعث آسیب دیدگی صندلی خواهد شد، خودداری کنید.

و  است  حساس  پوستشان  که  افرادی  بیماران،  سالخوردگان،  کودکان،    •
اشخاصی که تحت تاثیر داروها، قرص های خواب آور و یا مشروبات الکلی و 
یا اینکه دچار خستگی مفرط می باشند، ممکن است در اثر نشستن بر روی 
صندلی های مجهز به گرمکن دچار سوختگی خفیف شوند. بنابراین حتماْ 
باید وقت بیشتری را در خصوص جلوگیری از وارد شدن آسیب به این افراد 

مبذول نمایید.
•  از قرار دادن اشیایي همچون بالش، پتو و یا روکش صندلی بر روی صندلی ها 

که عایق گرما می باشد جلوگیری نمایید.
•  درصورت درآوردن و یا تنظیم نادرست پشت سری، ممکن است صدمات 
شدیدی به ناحیه سر و گردن سرنشینان خودرو در تصادفت وارد شود. لذا 

پیش از رانندگی، از قرار گرفتن پشت سری در جای خود مطمئن شوید.
•  هرگز برای راحتی خود، بیش از مقدار مورد نیاز صندلی  را به طرف عقب 
آنهم در حالی که خودرو در حال حرکت است، خم نکنید. کمربندایمنی در 
حالتی که به طور مستقیم بر روی صندلی نشسته باشید و به پشتي آن تکیه 
دهید بسیار موثر خواهد بود. در صورت خم کردن بیش از حد پشتی صندلی 
به طرف عقب، احتمال سر خوردن از زیر کمربند و بروز صدمه به شخص 

افزایش خواهد یافت.
•  درصورت جدا کردن و یا تنظیم نادرست پشت سری، ممکن است در زمان 

تصادف به سر و گردن سرنشینان آسیب وارد شود.

  احتیاط
•  علیرغم قرارداشتن کلید در موقعیت خاموش )off(، صندلی های برقی فعال 
می باشد. توصیه می گردد به منظور جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری، 

فقط درصورت روشن بودن موتور نسبت به تنظیم صندلی اقدام نمایید.
•  از کار برد همزمان دو یا چند دکمه تنظیم صندلی خودداری کنید. چراکه 
به موتور صندلی برقی صدمه خواهد زد. حتماْ دکمه های صندلی برقی را 

به ترتیب و یکی پس از دیگري استفاده کنید. 
•  درصورت تمیز کردن صندلی های روکش چرمی، هرگز از پاک کننده های 
پایه روغنی مانند بنزن،الکل، بنزین  ویا تینر استفاده نکنید. درغیر اینصورت 

باعث رنگ پریدگی و پوسته پوسته شدن روکش صندلي خواهد شد. 
•  درصورت گیرکردن صندلی به هر مانعی که در کنار آن قرار گرفته باشد 
ممکن است تنظیم کردن صندلی محدود شود که در این حالت نباید به 

دکمه تنظیم برقی فشار زیادی وارد نمود.
•  درصورت عدم عملکرد صندلی برقی، پیش از رانندگی باید صندلی ها را 

بررسی و در صورت نیاز تعمیر نمود.

7-11
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آموزش فنی رامک یدکكمربندايمنيوكيسههوا

)Air Bag( کمربند ایمنی و كيسه هوا

8-2

كيسه هوای پرده ای

به منظور محافظت از خود و سرنشينان خودرو در هنگام وقوع تصادف، استفاده از كمربندايمنی برای تمامی سرنشينان خودرو اكيداً توصيه می گردد.

كيسه هوای جانبی

كيسه هوای سرنشين جلو

كمربند ايمني سه نقطه ایكمربند ايمني سه نقطه ای

كمربند ايمني سه نقطه ای

كمربند ايمني دو 
يا سه نقطه ای

كمربند ايمني سه 
نقطه ای

کیسه هوا

ايربگ راننده
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8-3

سیستم هاي ایمنی سرنشینان خودرو عبارتند از:

•  كيسه هاي هوا
•  كمربندهاي ايمني

•  پيش كشنده های كمربند ايمني صندلی های جلو
•  پشت سري های فعال براي صندلي جلو

عملكردهاي حفاظتی هر يک از اين سيستم هاي مستقل، تكميل كننده عملكرد 
ساير سيستم  ها مي باشد.

بستن کمربند ایمني
در صورت عدم به كارگيری كمربندهای ايمنی و يا فرسودگی خارج از عرف 
آنان، ممكن است كمربندهای ايمنی به طور صحيح عمل نكرده و باعث بروز 
آسيب هايی در سرنشينان خودرو گردد. عالوه براين كيسه های هوا، زمانی 
كه كمربندهای سرنشينان خودرو بسته شده باشد قادر به حفاظت از جان 
سرنشينان خواهد بود. درصورت عدم استفاده از كمربند و يا استفاده ناصحيح 
از آن، عملكرد كيسه های هوا می تواند تهديدی نيز برای سالمت سرنشينان 

خودرو محسوب شود.
  هشدار

•  پيش از رانندگي، تمامی سرنشينان بايد كمربندهاي ايمني خود را ببندند. 
در غير اينصورت، ممكن است در هنگام وقوع تصادف ويا انجام مانورهای 

ناگهاني درخودرو، سرنشينان به شدت دچار آسيب شوند.
•  هر يک از كمربندهاي ايمني فقط بايد توسط يک سرنشين استفاده شود.   
•  كمربندهاي ايمني و كيسه هاي هوا موجب كاهش قابل توجه آسيب 
ديدگی سرنشينان خودرو مي شود. اما قادربه حفاظت سرنشينان خودرو 

در تصادفات مرگبار نخواهد بود.
•  اعمال تغييرات و تعميرات نادرست در سيستم های ايمنی خودرو می تواند 
به بروز آسيب های جدی منجر شود. سيستم های ايمنی خودرو از جمله 
كمربندهای ايمنی بايد فقط توسط عامليت های مجاز شركت رامک يدک 

بررسی و تعمير گردد.
•  نوزاد ويا كودک خردسال را همواره در صندلي كودک قرار دهيد.

•  اگر قادر به خارج كردن كمربند ايمني از قرقره جمع كننده آن نمی باشيد،  
تسمه كمربند را محكم بكشيد و رها كنيد. آنگاه شما قادر خواهيد بود تا 

به آرامي كمربند را از قرقره جمع كننده بيرون بكشيد. 
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آموزش فنی رامک یدکكمربندايمنيوكيسههوا 8-4

کمربند ایمنی

کمربند ایمني صندلي هاي جلو

بستن کمربند ایمنی

تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی

•  براي تنظيم ارتفاع تكيه گاه كمربند ايمني، همزمان با 
طرف  به  را  تنظيم كننده  تكيه گاه،  دكمه  فشاردادن 

موقعيت دلخواه پايين ويا باال ببريد.
•  پس از تنظيم موقعيت دلخواه، دكمه را رها كنيد.

  هشدار
تنظيم  رانندگي  از  پيش  را  ايمني  كمربند  ارتفاع    •

كنيد.
•  تسمه كمربند بايد از روي شانه سرنشين عبوركندو 
هيچگاه نبايد از روی گردن فرد عبور كند ويا باآن 

در تماس باشد.
سیستم پیش کشنده صندلي جلو

درقسمت جلوی خودرو،  برخوردی شديد  بروز  در صورت 
در  خودرو  سرنشينان  مهار  براي  كشنده  پيش  سيستم 
عقب  طرف  به  را  ايمني  كمربند  بالفاصله  خود،  صندلي 
مي كشد. اين سيستم، باعث عملكرد مؤثر كمربندهای ايمني 

و كيسه هاي هوا خواهد شد.

•  زبانه فلزي كمربند را به درون سگک 
دهيدتا  وفشار  كنيد  وارد  كمربند 

ضامن آن قفل شود.
•  براي باز كردن كمربند ايمني، دكمه           
فشار  را  كمربند  سگک  روي  بر   

دهيد.
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نحوه بستن کمربند ایمنی هس نقطه اي

بيرون  جمع كننده  قرقره  از  را  كمربند  زبانه   .1
بيرون  هنگام  در  ايمني  كمربند  اگر  بكشيد. 
كشيدن قفل شود، كامال آن را به عقب و داخل 
به  را  تسمه  برگردانيد، سپس  جمع كننده  قرقره 

مقدار دلخواه بيرون بكشيد.

تسمه را بكشيد تا از قفل شدن آن اطمينان   .4
تسمه،  بودن  در صورت شل  كنيد.  حاصل 
حفظ جان سرنشين به مقدار قابل توجهي 

كاهش مي يابد. 
ايمني، دكمه قرمز  باز كردن كمربند  براي   .5

رنگ بر روي سگک كمربند را فشار دهيد. 

تسمه روي شانه را از روي بدن عبور داده و تسمه   .2
قرار  لگن  از  پايين تر  ممكن  حد  تا  را  لگن  روي 
دهيد. سپس زبانه تسمه را به قفل وارد كرده و 

جا بزنيد.
ارتفاع كمربند ايمني را تا حد الزم تنظيم كنيد.  .3

  هشدار
بيرون كشيدن تسمه كمربند از قرقره جمع كننده 
و  بيرون بكشيد  را  نيست، محكم آن  كار آساني 
را  كمربند  آرامي  به  مي توانيد  سپس  كنيد.  رها 

بيرون بكشيد.

  احتیاط
در  را  صندلي  پشتي  بنشينيد،  صندلي  روي  بر 
موقعيت قائم تنظيم كرده و كمربند ايمني را ببنديد. 

  هشدار
از عدم پيچيده شدن تسمه كمربند ايمني اطمينان 

حاصل كنيد.

  هشدار
ساييدگي غيرعادي كمربندها ممكن است موجب  
بروز آسيب ديدگي شديد ويا مرگ سرنشين خودرو 

شود. 
•  تسمه روي لگن را تا حد ممكن پايين تر از لگن قرار 
دهيد. هرگز تسمه روي لگن را بر روي كمر قرار 
ندهيد. ممكن است درهنگام بروزتصادف، تسمه 
موجب فشار شديد به شكم شده و در نتيجه 

موجب بروز آسيب ديدگي شديد در فرد شود.
•  تسمه روي شانه بايد از ميانه شانه عبور كند، هرگز 

آن را روي گردن قرار ندهيد.
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آموزش فنی رامک یدکكمربندايمنيوكيسههوا 8-6

نحوه بستن کمربند ایمنی دو نقطه اي رد ردیف وسط صندلی عقب

فلزی  زبانه  كمربند،  طول  بلندتركردن  منظور  به 
صحيح  زاويه  دريک  كمربند  تسمه  به  نسبت  را 
تر  كوتاه  منظور  به  بكشيد.  را  تسمه  و  داشته  نگه 
كردن تسمه كمربند، قسمت آزاد انتهای كمربندرا 
را  گيره كمربند  بعد  و  بكشيد  بيرون  آن  از ضامن 

بكشيد تا شل شود.

از سمت راست صندلی قالب فلزی كمربندايمنی   .1
راگرفته و بكشيد تا طول كمربندبه مقدار مورد 

نياز برسد.

زبانه فلزي كمربند را به درون سگک كمربند وارد   .2
كرده و جا بزنيد. تسمه روي لگن را تا حد امكان 
پايين تر از لگن عبور دهيدو از روی شكم عبور دهيد.

اگر تسمه عبوری از روي لگن بيش از حد سفت   .3
ويا شل باشد دوباره آن را تنظيم كنيد.

براي باز كردن تسمه كمربند ايمني، دكمه قرمز   .4
رنگ روی سگک را فشار دهيد. 

  هشدار
تسمه روي لگن را تا حد امكان پايين تر از لگن 
قرار دهيد. هرگز تسمه روي لگن را بر روي كمر 
قرار ندهيد. درهنگام بروز تصادف، ممكن است 
تسمه كمربند موجب فشار شديد به شكم شده و 
در نتيجه به بروز آسيب ديدگي جدي منجرشود.
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قفل در جیب مخصوص

در  استفاده مي توان  عدم  در صورت  را  ايمني عقب  های كمربند  )قفل(  سگک 
جيب بين پشتي صندلي و نشيمنگاه صندلی عقب قرار داد.

عبور دادن تسمه کمربند ایمني

براي جلوگيري از گير كردن و افتادن كمربندهای ايمنی در زير صندلي ها، 
تسمه كمربند را از ميان نگهدارنده هاي كمربند در پشت ديواره محفظه بار 

عبور دهيد.

  احتیاط
پيش از استفاده از كمربند ايمني، تسمه را از نگهدارنده بيرون بكشيد. 
بيرون  است  گرفته  قرار  نگهدارنده  درون  كه  درحالتی  را  كمربند  اگر 

بكشيد، ممكن است به كمربند و يا نگهدارنده آن صدمه وارد شود.

رنده آن گک )قفل( کمربند ایمنی عقب رد نگهدا قرار دادن س
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آموزش فنی رامک یدکكمربندايمنيوكيسههوا 8-8

صندلی كودک و بانوان باردار

بانوان باردار
ايمنی  كنند.حفظ  استفاده  ايمني  كمربند  از  باردار  زنان  می گردد  توصيه  اكيداً 

مادر، بهترين روش برای حفظ ايمنی كودک می باشد.

صندلي محافظ کودك 
درهنگام جابجايی نوزادان ويا كودكان خردسال، هميشه بايد از صندلی كودک 
مناسب استفاده شود. صندلی كودک بايد متناسب با وزن و قد كودک و با ابعاد 
برای  تری  امن  مكان  عقب  صندلی  مي دهد  نشان  تصادفات  آمار  باشد.  خودرو 

كودكان نسبت به صندلی جلو می باشد.
روش هاي ایمن سازی صندلی کودك

واسطه  به  ايمنی در خودرو  ايجاد  اساس طراحی سيستم های صندلی كودک، 
كمربندهای ايمنی و سيستم مكمل ايمنی آن )ايزوفيكس( می باشد.

  هشدار
•  طبق توصيه های پزشكی زنان باردار بايد حتی المكان ازكمربند ايمني 3 

نقطه اي استفاده كنند. 
از روی پايين ترين  بايد تسمه زيرين كمربند را حتی االمكان  باردار  •  زنان 

بخش ران خود و به طور آزاد و راحت، عبور دهند. 

  هشدار
•  نوزادان و كودكان خردسال هميشه بايد در صندلي كودک بنشينند. 

•  هرگز صندلي كودک را در صندلي جلو كه مجهز به كيسه هوای سرنشين جلو 
می باشد قرار ندهيد. 

•  در صورت نصب صندلي كودک در صندلي جلو و باز شدن كيسه هواي سرنشين 
جلو ممكن است كودک به شدت آسيب ببيند. بانصب صندلي كودک در صندلي 

عقب آن را ايمن كنيد.
•  صندلي كودک بايد تا حد امكان در صندلي عقب نصب شود. در صورت نصب 
صندلي كودک در صندلي سرنشين جلو، صندلي سرنشين جلو را تا حد امكان 

به عقب بكشيد. 
•  درهنگام نصب صندلي كودک، دستورالعمل هاي شركت سازنده را رعايت كنيد.

•  در صورت عدم استفاده از صندلي كودک، آن را با كمربند ايمني محكم مهار كنيد 
ويا آن را از خودرو خارج كنيد.

•  در هنگام وقوع تصادف، يک كودک بسيار الغر و ضعيف الجثه می تواند به مانند 
يک موشک در داخل خودرو باشد. در اين شرايط نيروي مورد نياز براي نگه داشتن 
يک كودک بسيار كوچک بر روي پاهاي شما بسيار زياد خواهد بود به نحوي كه با 
وجود آمادگی جسمانی بسيار خوبتان قادر به مهار كودک دراين حالت نخواهيدبود.  
•  در شرايطی كه خودرو درحال حركت می باشد، به كودک اجازه رفتن به محفظه 

بار ندهيد.
•  درصورت تماس كمربندايمنی باصورت ويا گردن كودک، كودک را به وسط 
خودرو نزديک تر كنيد. هرگز اجازه ندهيد تا تسمه شانه كمربند در زير بازو و يا 

پشت كمركودک قرار بگيرد.
•  لطفا به خاطر داشته باشيد كمربند ايمني سه نقطه اي براي افراد بلندتر از 140 

سانتي متر طراحي شده است.
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    اخطار

•  صندلي كودک را در صندلي جلو قرار ندهيد. نوزاد ويا كودک درهنگام وقوع تصادف و پس از باد شدن )عمل كردن( كيسه های  هوا به شدت دچار 
آسيب خواهد شد. 

•  فقط از صندلي  كودک استاندارد استفاده كنيد. براي نصب و استفاده از صندلي  كودک از دستورالعمل هاي شركت سازنده تبعيت كنيد.
•  درهنگام رانندگي، كودک را بر روي پاهاي خود قرار ندهيد. چراكه درهنگام وقوع تصادف قادر به تحمل فشار حاصل از نيروی تصادف نخواهيد بود و 

كودک درميان بدن شما و تجهيزات خودرو گرفتار خواهد شد.
•  رها كردن طوالنی مدت صندلی كودک در داخل خودرو در روزهای گرم، باعث داغ شدن صندلی كودک خواهد شد. بنابراين پيش از قرار دادن كودک 

بر روی صندلی، اول آن را لمس كنيدو بعد درصورت اطمينان از داغ نبودن آن، كودک را برروی آن قرار دهيد.
•  در صورت عدم كاربرد صندلی كودک درخودرو، يا آن را از خودرو خارج كنيدويا اينكه آن را توسط كمربندايمنی به خوبی مهار كنيدتا از پرتاب شدن 

آن به سمت جلو درحين ترمزهای ناگهانی و يا وقوع تصادف جلوگيری كنيد.
•  درهنگام نصب صندلي  كودک، دقت كنيد كمربند ايمني از روي گردن كودک عبور نكند.

ایمني نوزاد و کودك
صندلي محافظ کودك
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آموزش فنی رامک یدکكمربندايمنيوكيسههوا 8-10

تناسب نصب صندلی اهي محافظ كودک رباي موقعیت اهي مختلف صندلی

صندلي کودك رو به عقبصندلي کودك رو به جلو صندلي بوستر

روش نصب در خودروصندلي عقب، جانبيصندلي عقب، وسطصندلي سرنشین جلونوع صندليگروه وزني

XXUرو به عقبگروه 0   تا 10كيلوگرم  )0 تا 9 ماه(
رو به عقب، كمربند ايمني سه 

نقطه اي

XXUرو به عقبگروه 0+ تا 13كيلوگرم )0 تا 2 سال(
رو به عقب، كمربند ايمني سه 

نقطه اي
كمربند ايمني سه نقطه ايXXUرو به جلوگروه I ~ 9 تا 18 كيلوگرم )9 ماه تا 4سال(
كمربند ايمني سه نقطه ايXXUصندلي بوستر Boosterگروه II ~ 15 تا 25 كيلوگرم )4 تا6سال(

كمربند ايمني سه نقطه ايXXUصندلي بوستر Boosterگروه III ~ 22 تا 36 كيلوگرم )6 تا12سال(
U : مناسب براي صندلي های كودک در گروه عمومي )universal( مورد تأييد براي استفاده در اين گروه وزني.

UF: مناسب براي صندلي های كودک رو به جلو در گروه عمومي )universal( مورد تأييد براي استفاده در اين گروه وزني.
L: مناسب براي صندلي های خاص كودک ارائه شده در ليست. اين صندلي ها ممكن است درگروه نيمه عمومي )semi-universal( طبقه بندی شوند.

B: صندلي كودک مورد تأييد براي استفاده در اين گروه وزني.
X : موقعيت صندلي براي كودكان در اين گروه وزني مناسب نمي باشد.

A نوع B نوع
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صندلي محافظ کودك رو به عقب

صندلي كودک را با استفاده از كمربند ايمني مطابق تصوير فوق محكم وايمن كنيد.

صندلي کودك رو به جلو

صندلي كودک را با استفاده از كمربند ايمني طبق تصوير فوق محكم و ايمن 
كنيد.

  محكم و ایمن کردن صندلي کودك با کمربند ایمني

  هشدار
در صورت نصب صندلي كودک رو به عقب در صندلي جلو، كودک درهنگام باز 
شدن كيسه هواي سرنشين جلو به شدت آسيب  خواهد ديد. صندلي كودک 

رو به عقب را در صندلي عقب نصب كنيد.

  احتیاط
درهنگام نصب صندلی كودک، از دستورالعمل هاي شركت  سازنده تبعيت 

نماييد.
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آموزش فنی رامک یدکكمربندايمنيوكيسههوا 8-12

سيستم ايزوفيكس روش استاندارد براي نصب صندلي  كودک درخودرو می باشد كه جايگزين استفاده از كمربندهاي ايمني بزرگساالن براي ايمن و محكم كردن صندلي 
در خودرو مي باشد. 

اين سيستم عالوه بر مزيت نصب سريع تر و آسان تر بودن آن نسبت به روش های ديگر، موقعيت امن تر و بهتری را برای كودک فراهم می كند. صندلي ايزوفيكس را 
فقط می توان در صورت دارا بودن تاييديه مخصوص خودرو كه در تطبيق با استاندارد ECE-R44 باشد، در خودرو نصب نمود.

ISOFIX دو قالب پاييني ايزوفيكس در پايين پشتي صندلي هر يک از صندلي هاي جانبي محل قالب هاي پاییني و قالب باالیي ایزوفیكس  .1
طبق تصوير نصب مي شود.

قالب هاي پاييني ايزوفيكس با عالمت )به قطر 13 ميليمتر( برروي سطح بااليي   .2
قابل شناسايي می باشد.

دو )دركشورهای اروپايی( يا سه )استراليا( قالب بااليی ايزوفيكس )ISOFIX( در   .3
بخش فوقانی پشتی صندلی نصب شده است.

* ایمن سازي صندلی كودک با استفاده از سيستم اهي ازيوفیکس )ISOFIX( و حلقه قالب

EU دو حلقه دركشورهای اروپايی

 حلقه باال

www.nasicoelec.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir



كمربندايمنيوكيسههوا آموزش فنی رامک یدک

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8-13

نحوه استفاده از قالب پاییني ایزوفیكس 

اهرم تا كردن پشتي صندلي عقب را به سمت باال بكشيد و پشتي صندلي را در   .1
حالت عمودی قرار دهيد. 

2.  حال مي توانيد قالب هاي پاييني ايزوفيكس را ببينيد. 

قالب پاييني ايزوفيكس وقتی كه فضای بين 
پشتی و نشيمنگاه صندلی بازتر می شود، 

ظاهر خواهد شد.
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آموزش فنی رامک یدکكمربندايمنيوكيسههوا 8-14

اتصاالت صندلي كودک را به درون قالب هاي پاييني ايزوفيكس وارد كرده و   .3
جا بزنيد تا صدای كليک شنيده شود.

پشتي صندلي را به دلخواه تنظيم كنيد.   .4

نحوه استفاده از قالب باالیي 

1.  پشت سري را از صندلي عقب جدا كنيد.

اتصال دهنده قالب بااليي صندلي كودک را به قالب بااليي پشتي صندلي رديف   .2
دوم وصل كنيد.

صندلي كودک را با تنظيم اتصال دهنده حلقه بااليی كمربند به طور ايمن سفت   .3
كنيد. 

صندلي کودك

محل اتصال صندلي 
کودك

  هشدار
•  هنگام استفاده از قالب پاييني ايزوفيكس، بررسي كنيد اشياء اطراف با ميله 

تداخل پيدا نكرده و كمربند ايمني گير نكند. 
•  براي بررسي ايمن بودن وضعيت نصب، صندلي كودک را تكان دهيد. به 

دستورالعمل هاي شركت  سازنده صندلی كودک مراجعه كنيد.
•  در صورتي كه صندلي محافظ كودک مانع عملكرد صندلي جلو مي شود، 

آن را در صندلي جلو نصب نكنيد. 

  هشدار
پس از جدا كردن پشت سري، آن را در محفظه بار قرار داده ويا به طور مناسب 
ترمز  ويا  تصادف  وقوع  درهنگام  سري  پشت  است  ممكن  كنيد.  ايمن  را  آن 

ناگهاني موجب بروز آسيب در فرد شود. 
در صورت عدم استفاده از صندلي كودک، از نصب پشت سري در محل خود 

اطمينان يابيد.

کانكتور قالب باالیي
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8-15

تناسب نصب سیستم هاي محافظ کودك ایزوفیكس در موقعیت هاي مختلف ایزوفیكس

نصبکالس اندازهگروه وزنی
موقعیت ISOFIX در خودرو

صندلی جلو
صندلی عقب 

وسط
صندلی عقب 

جانبی

CARRYCOT
FISO/L1XXX
GISO/L2XXX

EISO/R1XXIUFگروه 0      تا 10 كيلوگرم

گروه 0+    
تا 13 كيلوگرم

EISO/R1XXIUF
DISO/R2XXIUF
CISO/R3XXX

 I گروه
9 تا 18 كيلوگرم

DISO/R2XXIUF
CISO/R3XXX
BISO/F2XXIUF

B1ISO/F2XXXIUF
AISO/F3XXIUF

IUF :مناسب براي سيستم هاي ايزوفيكس صندلي كودک رو به جلو درگروه عمومي تأييدشده براي 
استفاده در اين گروه وزني. 

IL : مناسب براي سيستم هاي ايزوفيكس صندلي كودک خاص )CRS( مندرج در ليست ضميمه. اين 
سيستم هاي ISOFIX CRS در طبقه بندي »خودروهاي خاص«، »محدود« ويا »نيمه عمومي« 

قرار می گيرد.  
اندازه  اين  يا  اين گروه وزني و  ايزوفيكس صندلي كودک در  براي سيستم  ايزوفيكس  : موقعيت   X

مناسب نمي باشد.

محل نصب قالب 

نقاط  در  واقع  كودک  محافظ  صندلي  قالب  اتصاالت 
نشان داده شده در تصوير مي باشد.

  هشدار
نوزادان و كودكان خردسال در صورت عدم حافظت 

دچار آسيب خواهند شد.
•  هرگز كودكان را درحالی كه درجای خود مهار نشده 

اند، سوار خودرو نكنيد.
•  صندلي  كودكی را كه از استانداردهای ايمني تبعيت 

می كند بر روی صندلی خودرو نصب كنيد.
ازدستورالعمل هاي  كودک،  صندلي  نصب  براي    •

شركت  سازنده تبعيت كنيد. 

جلو

عقب
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آموزش فنی رامک یدکكمربندايمنيوكيسههوا 8-16

نصب قالب فوقاني  صندلي کودك

تا  پذيرفته  صورت  ای  گونه  به  شما  خودروي  طراحي 
نصب صندلي كودک در صندلي عقب امكان پذير  باشد. 
درهنگام استفاده از صندلي كودک، براي نصب دقيق آن، از 

دستورالعمل هاي شركت سازنده پيروي كنيد. 
ايمنی صندلي كودک پيوسته باكمربند ايمني می باشد. 
پس از نصب، صندلي كودک را بكشيد و فشار دهيد تا از 
محكم شدن آن اطمينان يابيد. صندلي كودک را طبق 

دستورالعمل هاي شركت سازنده ثابت كنيد.

نصب بست اتصال

براي اتصال صحيح بست صندلي كودک، فنر نگهدارنده 
را فشارداده و بعد قالب اتصال را طبق تصوير باز كنيد. 

نصب  خصوص  در  سوال  و  مشورت  هرگونه  براي 
صندلي كودک به عامليت مجاز رامک يدک مراجعه 

كنيد.

  هشدار
براي تحمل وزن  قالب هاي صندلي كودک فقط 
طراحي  صحيح  نصب  حالت  در  كودک  صندلي 
شده اند. در هيچ شرايطي نبايد از اين قالب ها براي 
ساير  درنصب  ويا  بزرگساالن  ايمني  كمربندهاي 

تجهيزات به خودرو استفاده شود. 

بست اتصال صندلي محافظ كودک

  جلو

  عقب
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8-17

هشدارهاي مربوط به صندلي کودك 
•   فقط از صندلي هاي كودک مورد تأييد استفاده كنيد. 

شركت رامک يدک در قبال خسارات جانی و صدمات جسمی ناشی از نقص 
سيستم های غيراصلی و حفاظتی صندلی كودک كه بعداً بر روی خودرو نصب 

شده است، هيچ گونه مسئوليتی رانخواهد داشت.
•   ازصندلي کودك مناسب از لحاظ اندازه و نوع استفاده کنید.

•  صندلی کودك را در محل مناسب نصب کنید.
•   صندلي کودك داراي 5 گروه وزني به قرار زیر مي باشد:

گروه 0 :  0 تا 10 كيلوگرم 
گروه 0+ : 0 تا 13 كيلوگرم

گروه I : 9 تا 18 كيلوگرم
گروهII : 15 تا 25 كيلوگرم

گروه III : 22 تا 36 كيلوگرم
•  گروه 0 و 0+ 

صندلي كودک رو به عقب براي نصب در صندلي عقب
 I گروه  •

صندلي كودک رو به جلو براي نصب در صندلي عقب
III و II گروه  •

صندلي بوستر براي نصب در صندلي عقب به همراه كمربند ايمني
هميشه از دستورالعمل هاي نصب و كاربری ارائه شده از سوی شركت سازنده 

صندلي بوستر پيروی كنيد.

•  قالب پشتي صندلي عقب به عنوان یک وسیله مكمل براي تثبیت 
مي باشد.  پاییني  چفت هاي  با  آن  اتصال  از  پس  کودك  صندلي 
تثبیت  با قالب هاي پشتي صندلي  فقط  را  بنابراین صندلي کودك 
نكنید. افزایش وزن وارده ممكن است موجب شكستن قالب ها و در 

نتیجه آسیب دیدگي شدید ویا مرگ سرنشین منجر شود. 
•  اگر صندلي کودك به نحو صحیح در خودرو نصب نشود و کودك نیز 
تصادف  وقوع  درهنگام  نگیرد،  قرار  کودك  صندلي  در  درستي  به 
شرکت   ازدستورالعمل هاي  همیشه  دید.  خواهد  آسیب  شدت  به 

سازنده پیروی کنید.
پایینی  های  ضامن  به  کودك  صندلی  های  ضامن  شدن  چفت  از    •
توانید صدای کلیک  اطمینان حاصل کنید. دراین شرایط شما می 

مانندی را بشنوید.
•  ممكن است تسمه صندلی کودك درصورتی که به محلی به جز قالب 

پشتی صندلی متصل شده باشد به طور صحیح عمل نكند.
•  با تكان دادن صندلي کودك در جهات مختلف، از ثابت شدن و ایمن 

بودن آن اطمینان بیابید. 
دیدگي  آسیب   موجب  است  ممكن  کودك،  صندلي  نادرست  نصب    •

غیرمنتظره جسمی در فرد شود.
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آموزش فنی رامک یدکكمربندايمنيوكيسههوا 8-18

راهیی ردخصوص کمربند ایمنی  هشدا

     نكات مهم )1(

•  هميشه كمربند ايمني را از روي شانه عبور داده و در عرض قفسه سينه 
خود ببنديد. تسمه شانه را از روي گردن عبور ندهيد.

•  تسمه روي پا را تا حد امكان پايين تر از لگن عبور دهيدو از روي كمر عبور ندهيد. 
درهنگام وقوع تصادف، تسمه كمربند ممكن است به شكم فشار وارد كند. 

•  تسمه شانه را در زير بازو قرار ندهيد. اين كار موجب افزايش خطر سرخوردن 
سرنشينان  مرگ  حتي  ويا  شديد  آسيب ديدگي  و  ايمني  كمربند  تسمه 
قفسه سينه كه  برروي  تسمه كمربند  بودن  است سفت  مي شود. ممكن 

قدرت شانه ها را ندارد به بروز آسيب های جدی در فرد منجر شود.
•  كمربند ايمني را با بست ويا گيره قفل نكنيد. اگر كمربند ايمني بيش از 
يا مرگ  برابر آسيب ديدگي  از بدن شما در  باشد، ممكن است  حد شل 

محافظت نكند.   
•  پيش از رانندگي، كليه سرنشينان بايد كمربندهاي ايمني خود را ببندند. 
در غير اينصورت، سرنشينان درهنگام وقوع تصادف ويا مانورهاي ناگهاني 
آسيب خواهند ديد. در بسياري از كشورها،مقرراتي در خصوص الزام استفاده 
از كمربندهاي ايمني وضع شده است، لذا كليه سرنشينان خودرو ملزم به 

رعايت اين مقررات و قوانين می باشند. 
•  هرگز نبايد دو نفر ويا بيشتر از يک كمربند ايمني استفاده كنند.

•  كمربند ايمني را از روی اشياء و يا اجسام سخت و شكستنی داخل جيب 
و يا لباس خود عبور ندهيد.

به  شود.  نگهداري  كودک  صندلي  در  بايد  خردسال  كودک  ويا  نوزاد    •
خاطر داشته باشيد كمربند ايمني سه نقطه اي براي افراد بلندتر از 140 

سانتي متر طراحي شده است. 

•  به صورت دوره اي از عملكرد صحيح كمربند ايمني و اجزاي آن مطمئن 
آسيب ديدگي شديد  ديده مي تواند موجب  ايمني صدمه  شويد. كمربند 
شود. در اين شرايط، كمربند ايمني را در عامليت مجاز رامک يدک تعمير 

و يا تعويض كنيد. 
•  پس از قرار دادن اين كليد درحالت روشن، اين چراغ روشن می شود. اين 
ايمني راننده خاموش خواهد شد. اگر پس  از بستن كمربند  چراغ پس 
در  نقص  معني وجود  به  نشود،  ايمني، چراغ خاموش  بستن كمربند  از 
سيستم مي باشد. در اين حالت سيستم بايد در عامليت مجاز رامک يدک 

تحت بازديد فنی قرار بگيرد. 
است  ايمني ممكن  روي كمربند  بر  اضافي  وسايل جانبي  ويا  تجهيزات    •
موجب عملكرد نامناسب آن شود. از نصب و افزودن تجهيزات جانبي به 
كمربند ايمني كه موجب تداخل در عملكرد آن مي شود، اجتناب كنيد. 

قطعات صدمه  و  بررسي  را  ايمني  كمربند  اجزاي  تمام  دوره اي  طور  به    •
كشيده  حد  از  بيش  صورت  در  كمربند  تسمه  نماييد.  تعويض  را  ديده 
از  پس  شود.  تعويض  نو  كمربند  با  بايد  تصادف،  وقوع  درهنگام  شدن 
وقوع تصادف، تمام اجزاي كمربند ايمني را در عامليت مجاز رامک يدک 
آن  اجزای  كمربندو  بودن  معيوب  احراز  عدم  درصورت  كنيد.  تعويض 
و  نيست كل مجموعه كمربندايمنی  رامک يدک الزم  در عامليت مجاز 
ملحقات آن تعويض شود. درصورت مشاهده هرگونه عالئمی از خرابی و يا 
نقص در اجزايی از كمربند ولو اينكه در طول تصادف عمل نكرده باشد، 

بايد اوالً از لحاظ فنی بازديد شود و ثانياً درصورت نياز تعويض شود.
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       نكات مهم )2(
•  پس از برخورد شديد حتي در صورت عدم بروز خرابی شديد در كمربندايمنی، 

مجموعه كمربند ايمني را به طور كامل تعويض كنيد. 
•  از اعمال هرگونه تغييرو يا دستكاری دركمربندايمنی بپرهيزيد.

•  هميشه كمربندهای  ايمني را تميز و خشک نگه داريد. بايد بسيار دقت كنيد 
تا كمربند را با انواع واكس، روغن و مواد شيميايی و به ويژه اسيد باتری تميز 
نكنيد. از آب و صابون ماليم براي تميز كردن كمربند ايمني استفاده كنيد. 
كمربند ايمني را بايد در صورت ساييده شدن تسمه اش، آلوده شدن ويا صدمه 

ديدگي آن تعويض نمود. 
•  پيش از بستن كمربند ايمني، صندلي را به گونه ای مناسب تنظيم كنيد. 

•  در صندلي قرار بگيريد و پشتي صندلي را به طور قائم تنظيم كرده و كمربند 
ايمني را ببنديد. اگر كمربند ايمني بيش از حد باال ويا بيش از حد شل بسته 
شود، ممكن است در برابر آسيب ديدگي ويا خطرمرگ در هنگام وقوع تصادف 

از شما محافظت نكند. 
•  درهنگام رانندگي پشتي صندلي را بيش از حد نياز خم نكنيد. در صورت نشستن 
سرنشينان در صندلي به صورت قائم، كمربند ايمني بيشترين محافظت خود را 
خواهد داشت. اگر پشتي صندلي بيش از حد خم شده باشد، خطر سر خوردن از 

زير تسمه روي لگن و افزايش آسيب ديدگي وجود خواهد داشت. 
•  اگر زبانه كمربند به طور اشتباه به سگک وارد شود، تسمه كمربند به جای عبور 
از روی لگن، از روی شكم عبور كرده و بر روي شكم فشار وارد می كند. اين امر 

ممكن است موجب آسيب ديدگي شديد در فرد شود.
•  در صورت پيچ خوردن كمربند ايمني، با توجه به عدم تماس كافی كمربند با بدن، 

فشار ضربه ناشی از تصادف، كم نخواهد شد.

•  از قفل شدن زبانه كمربند به طور ايمن اطمينان حاصل كنيد. 
•  توصيه می گردد بانوان درهنگام بارداری درصورتی كه از كمربندايمنی استفاده 

می كنند از پزشک خود حتماً مشاوره بگيرند.
•  قفل كمربند ايمني را تميز نگه داريد.

•  كمربندهاي ايمني براي تحمل ساختار استخواني بدن طراحي شده اند و 
بايد در قسمت پايين و جلوي لگن، قفسه سينه و شانه ها تنظيم شوند. 

از عبور دادن تسمه روي پا و لگن بر روي شكم اجتناب كنيد.
•  كمربند ايمني بايد تا حد ممكن سفت باشد، و در عين حال راحت، تا 
محافظت الزم را ارائه كند. شل بودن تسمه، عملكرد محافظتي كمربند 

ايمني را تا حد بسيار زيادي كاهش مي دهد. 
•  كمربند ايمني در حالت پيچيده شدن نبايد بسته شود. 

•  هر يک از كمربندهای ايمني فقط بايد توسط يک سرنشين بسته شوند. 
عبور تسمه كمربند از روی كودكی كه بر روی پای شما نشسته است 

می تواند بسيار خطرناک و مرگبار باشد.
•  هيچ گونه تغيير ويا دست كاری و يا اضافه كردن اجزايی از سوی مالک 
خودرو كه بخواهد تنظيمات كمربند را با مشكل مواجه سازد مورد تأييد 
شركت رامک يدک نمی باشد و كليه عواقب ناشی از اين تغييرات به 

عهده مالک خودرو خواهد بود.
•  درصورت عدم امكان بيرون كشيدن كمربندايمنی از قرقره جمع كننده 
آن، تسمه را محكم بكشيد و رها كنيد. سپس مي توانيد به آرامی تسمه 

را از قرقره جمع كننده بيرون بكشيد. 

8-19
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آموزش فنی رامک یدکكمربندايمنيوكيسههوا 8-20

كيسه هوا )Air Bag(سیستم حفاظت تكمیلي کیسه هوا )SRS(، درهنگام وقوع تصادف، نقش مهمی 
                                      را درحفظ جان راننده و دیگر سرنشینان خودرو ایفا می کند.

كيسه هواي جانبي در هر يک از پشتي هاي 
صندلي جلو نصب شده است.  اين كيسه هاي هوا 
فقط براي باد شدن در برخوردهاي جانبی خودرو 
و محافظت از بدن سرنشينان طراحي شده است.

چراغ هشدار کیسه هوا 
اگر اين چراغ پس از روشن كردن موتور خاموش نشود 
ويا درهنگام رانندگي روشن باشد، نشاندهنده بروز نقص 
از  بازديدفنی  براي  اين شرايط،  در  در سيستم مي باشد. 
يدک  رامک  مجاز  عامليت  به  فوراً  هوا،  كيسه  سيستم 

مراجعه كنيد.

نشانگر خاموش بودن کیسه هواي سرنشین جلو 
اين نشانگر پس از چرخش كليد ON/OFF كيسه هوای 
سرنشين جلو و قرار دادن آن در موقعيت »OFF« اين 

كيسه هوا غيرفعال خواهد شد.

کلید روشن/ خاموش )ON/OFF( کیسه هواي سرنشین 
جلو

در صورت قرارگرفتن كليد ON/OFF  كيسه هوای سرنشين 
جلو در موقعيت »OFF«، كيسه هواي سرنشين جلو غيرفعال 
خواهد شد.)عمل نخواهدكرد(. اين كليد در سمت راست 
صفحه كيلومترشمار واقع شده است و درحين باز كردن درب 
سرنشين جلو قابل مشاهده می باشد. براي عمل كردن اين 

كليد، آن را فشار داده و بچرخانيد.
موقعيت »OFF« : غيرفعال )عدم باد شدن(

موقعيت »ON« : فعال )باد شدن(

* کیسه هواي سرنشین جلو
كيسه هواي سرنشين جلو بر روي 

داشبورد تعبيه شده است.

کیسه هواي راننده
كيسه هواي راننده در وسط 

غربيلک فرمان تعبيه شده است.

  هشدار
از قرار دادن )كشيدن( كاور برروی صندلی 
از  مانع  چراكه  بپرهيزيد،  جداً  جلو  های 

عملكرد كيسه های هوا خواهد شد.

* کیسه هوای جانبی 
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کیسه هواي پرده اي جانبي
كيسه های هواي پرده اي جانبي در ميانه سمت راست و باالي درب هاي جلو و عقب 
و در انتهاي سقف خودرو تعبيه شده است. كيسه های هواي پرده اي جانبي فقط 

براي محافظت از سر سرنشينان در برخوردها و ضربات از بغل طراحی شده است.

سیستم پیش کشنده صندلي سرنشین جلو 
درهنگام بروز برخورد بسيار شديد از طرف جلو، پيش كشنده های كمربندايمنی 
فوراً عمل كرده و كمربندها را به منظور حفاظت از جان سرنشين به طرف 
عقب و صندلی خودرو می كشاند. با اين عمل به عملكرد مؤثر كمربندهای 
ايمنی و كيسه های هوا كمک شايانی می گردد. پيش كشنده كمربندايمنی 
به طور توأمان با كيسه هوای جلو فعال خواهد شد. پيش كشنده ها دركنار 

هريک از صندلی های جلو واقع شده است
سيستم پيش كشنده دارای يک سيستم محدود كننده فشار است كه حفاظت 

از كمربندهای ايمنی را تكميل می كند.

فعال شدن سیستم محدود کننده 
فشار

تصادف،  يک  وقوع  از  پس  بالفاصله 
براي جلوگيري از آسيب ديدگي بدن 
اين  كمربند،  فشار  اثر  در  سرنشينان 

سيستم كمربند را شل مي كند.

فعال شدن سیستم پیش کشنده
پيش كشنده های كمربند ايمني مانع 
ايمني  های  كمربند  شدن  شل  از 
درهنگام  جلو  سرنشين  و  راننده 
برخورد و تصادفات از جلو خواهد شد.

  هشدار
پس از فعال شدن سيستم پيش كشنده، بايدآن را با يک پيش كشنده 

جديد تعويض نمود.
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آموزش فنی رامک یدکكمربندايمنيوكيسههوا 8-22

SRS کیسه هوای
سيستم كيسه هوای مكمل SRS به عنوان يک تكميل كننده برای كمربندايمنی 
طراحی شده است و درهنگام وقوع ضربه و برخورد، از آسيب رسيدن به سر، سينه و 
ديگر اعضای بدن سرنشينان جلوی خودرو جلوگيری نمود. به منظور تأمين حداكثر 
ايمنی، كليه سرنشينان خودرو بايد همواره كمربندايمنی را ببندند. الزم به ذكر است 
كه كمربندايمنی به عنوان جايگزينی برای كمربندايمنی نمی باشد و فقط به عنوان 

يک مكمل برای آن محسوب می گردد.

پشت سري فعال 
پشت سري فعال، يک سيستم كمكي ايمني است كه در صورت برخورد از عقب 
خودرو، بخش جلويي پشت سري دو مرحله ای به طور خودكار به وسيله سيگنال هاي 
سنسور به سمت جلو و باال حركت مي كند و ضربه وارده به سر و گردن سرنشين را 

كاهش مي دهد.

  هشدار
•  سيستم كيسه هوا، به عنوان مكمل عملكرد كمربند ايمني می باشد. بنابراين 
مجهزبودن  صورت  در  حتي  بايد  هميشه  خودرو  ديگرسرنشينان  و  راننده 

خودرو به كيسه  هوا، كمربند ايمني را به طور صحيح ببندند. 
•  شدت و زاويه برخورد، كيسه هوا ممكن است باز نشود. 

•  كيسه هواي راننده و سرنشين جلو به طور همزمان باز خواهند شد.
كه  برروی صندلی  را  عقب  روبه  كودک  هرگز صندلی  بسيار جدي!  •  خطر 

درمقابل آن كيسه هوا نصب شده است، قرار ندهيد.

  هشدار
•  در صورت حک شدن واژه »SRS« بر روي ناحيه اي خاص، كيسه هوا در 
زير آن تعبيه شده است. بنابراين به آن ناحيه ضربه نزنيد و هرگز هيچگونه 
اكسسوری و يا اشيايی را به روي آن قرار ندهيد و از تماس مستقيم با آن 

اجتناب كنيد.
•  به منظورتذكر درخصوص خطرات احتمالی كيسه هوا، برچسب هشدار كيسه 

هوا بر روي آفتابگير راننده و سرنشين جلو نصب شده است.

  هشدار
•  به تناسب شدت ويا زاويه برخورد، كيسه هوا ممكن است باز نشود. )عمل نكند(

•  پس از فعال شدن پشت سري، براي بازرسي سيستم به عامليت مجاز رامک 
يدک مراجعه كنيد.

•  از ضربه زدن به پشت سري خودداري كنيد، اين كار موجب فعال شدن آن 
مي شود.

حالت معمولیهنگام تصادف
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کیسه هاي هوای  جلو

t  کیسه هوا در شرایط زیر باز مي شود:
در پاسخ به برخورد شديد از جلو، كيسه های  هواي راننده و سرنشين جلو   •
به طور همزمان فعال مي شوند، تا با تكميل عملكرد كمربندهاي ايمني از 

آسيب ديدگي سرنشينان خودرو جلوگيري كرده ويا آن را كاهش دهند.
t  کیسه  هوا در این شرایط مي تواند باز شود:

برخورد زير خودرو با سطح جاده، برخورد با جدول با سرعت بسيار باال و   •
ضربه ناشي از سقوط بر روي سطح جاده

t شرایط عدم عملكرد کیسه  هوا:
واژگوني، برخورد از بغل ويا از عقب  •

براي  ايمني  كمربندهاي  عملكرد  ويا  باشد  كم  خودرو  با  برخورد  شدت   •
محافظت از سرنشينان كافي باشد.

t کیسه  هوا به ندرت در این شرایط باز مي شود:
برخورد به صورت مورب، واژگوني و چپ شدن خودرو  •

برخورد ضعيف كه در آن سنسور قادر به شناسايي ضربه نباشد.   •
برخورد با اشياء باريک مانند ميله تاسيسات )تير چراغ برق( يا درخت  •

افتادن خودرو درون فاضالب ويا گودال.  •
تصادف و برخورد جلوی خودرو به نقاط باالی خودروهای سنگين همچون   •

كاميون ها.
برخورد درب موتور با سنگ هاي در حال ريزش.  •

روشن بودن چراغ هشدار كيسه هوا.  •
ضربه متوسط يا شديد با وسط بدنه جانبی خودرو. در اين شرايط، فقط   •

كيسه هواي پرده اي جانبي باز مي شود.

کیسه هوای سرنشین جلو 
كيسه  هواي سرنشين جلو بر 
روي داشبورد تعبيه شده است.

کیسه هوای راننده 
كيسه  هواي راننده در وسط غربيلک 

فرمان تعبيه شده است.

عملكرد کیسه هوا ) ایربگ( 
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کیسه هواي پرده اي/ کیسه هواي جانبي

کیسه هواي جانبي
كيسه هواي جانبی، درهريک از پشتی 
های صندلی های جلو نصب شده است.

کیسه هواي پرده ای جانبي
كيسه هواي پرده ای جانبی در ميانه سمت 
راست و قسمت فوقانی جلو و عقب درب ها 

و انتهای سقف خودرو قرار دارد.
  هشدار

•  از ضربه زدن به ناحيه سنسوركيسه هواي پرده اي )پايين ستون B( و ناحيه 
سنسور كيسه هواي جانبي )پشتي صندلي جلو( خودداري كنيد. در غير 

اينصورت ممكن است كيسه هوا عمل كند. 
•  متناسب با شدت يا زاويه برخورد،  ممكن است كيسه هوا باز نشود. 

•  درب ها را محكم باز و بسته نكنيد. اين كار موجب بروز نقص در كيسه هواي 
پرده اي جانبي ويا كيسه هاي هواي جلو شود.

•  عليرغم عملكرد همزمان كيسه هاي هواي جلو و پيش كشنده ها، كيسه هاي 
هواي پرده اي جانبي و كيسه هاي هواي جانبي فقط در صورت برخورد متوسط 

تا شديد به وسط بدنه جانبی خودرو باز خواهند شد.

t  کیسه هوا در شرایط زیر باز مي شود:
•   برخورد متوسط تا شديد به وسط بدنه جانبی خودرو 

t کیسه  هوا در این شرایط مي تواند باز شود:
•   واژگوني خودرو به يک طرف و متعاقباً ضربه شديد در نواحی بغل خودرو

t شرایط عدم عملكرد کیسه  هوا:
•   برخورد از جلو درهنگام توقف خودرو ويا درحين حركت خودرو با سرعت كم

•   برخورد از عقب خودرو
•   شدت ضربه به خودرو كم باشد

t کیسه  هوا به ندرت در این شرایط باز مي شود:
•   برخورد به طور مورب )كج(

•   برخورد از جلو يا عقب خودرو
•   واژگوني خودرو اما بدون برخورد شديد

•   روشن بودن چراغ هشدار كيسه هوا

عملكرد کیسه  هواي پرده اي و کیسه  هواي جانبي 

بازرسي کیسه هوا
مجموعه كيسه هوای خودرو بايد 10 سال پس از نصب آن صرفنظر از 

ظاهر و شرايط آن بازرسي شود.
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موارد احتمالی بازنشدن كيسه هوا

تصادف با سرعت کم

جان  از  محافظت  برای  خودرو  كمربندايمنی  عملكرد  معمولی،  برخوردهای  در 
سرنشينان كفايت می كندو كيسه های هوا بازنخواهد شد. در برخی موارد باز شدن 
كيسه های هوا در برخوردهايی با سرعت های كم، ممكن است تأثيرات ثانويه ای 
بر سرنشينان خودرو نظير خراشيدگی، بريدگی و سوختگی های سطحی و غيره 

مشاهده گردد.

تصادف از ناحیه عقب خودرو

در برخوردهای مربوط به ناحيه عقب خودرو، كيسه های هوا باز نخواهد شد، 
ناحيه عقب  به  نيروی وارد شده  براثر  زيرا دراين شرايط سرنشينان خودرو 
خودرو پرتاب خواهند شد كه دراين موارد كيسه های هوا نقش ايمنی خاصی 

را ايفا نخواهد كرد.
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آموزش فنی رامک یدکكمربندايمنيوكيسههوا

تصادف از نواحی جانبی خودرو

در برخوردهايی كه در نواحی جانبی خودرو صورت می پذيرند، معموالً كيسه های 
هوای جلوی خودرو باز نخواهد شد. زيرا در اين مواقع سرنشينان خودرو در جهت 
برخورد پرتاب می شوند و دراين حالت، باز شدن كيسه های هوای جلوی خودرو 

نقش ايمنی خاصی نخواهند داشت.
اگر چه درصورتی كه خودرو مجهز به كيسه های هوای پرده ای باشد، به تناسب 
ميزان شدت، سرعت و زاويه تصادف، ممكن است كه كيسه های هوای پرده ای 

باز شوند.

تصادف در گوشه های خودرو

در برخوردهايی كه به طور مايل به خودرو وارد می شود، نيروی وارد شده به سرنشينان 
به مراتب كمتراز نيروی وارد شده در برخوردهای جلو می باشد. بنابراين دراين مواقع 

كيسه های هوا باز نخواهد شد.
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تصادف خودرو با بخش های زیرین خودروهای بزرگتر

درلحظه وقوع تصادف رانندگان به شدت پدال ترمز را فشار می دهند. دراين مواقع 
براثر نيروی زياد ترمز كه به چرخ ها و خودرو وارد می شود، قسمت جلوی خودرو به 
سمت پايين متمايل شده و درصورت برخورد ممكن است خودرو در زير خودرويی 
كه دارای ارتفاع بيشتری می باشد، قرار بگيرد. دراين مواقع به دليل اينكه نيروی 
تقريباً  موارد  )دربرخی  منتقل می شود  اتاق خودرو  به  با شدت كمتری  برخورد 

منتقل نمی شود(، كيسه های هوا نيز باز نخواهند شد.

غلتش خودرو

در مواقعی كه خودرو دچار غلتش می شود ممكن است كيسه های هوای پرده 
ای به تناسب زاويه و شدت ضربه وارد شده باز نشوند.
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آموزش فنی رامک یدکكمربندايمنيوكيسههوا

برخورد با موانع میله ای

در برخورد خودرو با موانعی همچون درخت و يا تير چراغ برق، از آنجايی كه برخورد 
در يک ناحيه متمركز می باشد و تمام نيروی برخورد به سنسورها منتقل نمی شود، 

كيسه های هوا باز نخواهند شد.

جراحات ناشی از باز شدن کیسه هاي هوا

درصورت تشخيص ضربه تصادف از سوی واحد كنترل كيسه هوا، سيگنالی به منظور 
عملكرد و بازشدن كيسه هوا از سوی آن ارسال می گردد. دراثر ارسال اين سيگنال، 
كيسه هوا در كسری از زمان باز می شود تا بدين طريق از سرنشينان محافظت كند. 
در زمان باز شدن كيسه های هوا، صدای مهيبی به همراه دود ايجاد می شود. ممكن 
است در اثر ضربه و گرمای كيسه هوای بازشده، سرنشينان دچار سوزش و آسيب 
های سطحی ثانويه ای شوند كه از باز شدن كيسه های هوا و يا شيشه های شكسته 

خودرو نشات گرفته باشد.

8-28

هرگونه آسیب دیدگي ناشي از 
شكستن شیشه )مانند عینک آفتابي(
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راهي احتیاطی ردباره كيسه هوا هشدا

)I( هشدارهاي مربوط به کیسه هوا     
استفاده  مدار  عيب ياب  دستگاه های  از  هوا  كيسه  مدار  عيب يابی  برای    •
نكنيد. از تعمير و يا اعمال تغييرات در اجزای سيستم برقی كيسه های 

هوا اجتناب كنيد.
•  بررسی نادرست و بدون دقت سيستم كيسه هوا می تواند بسيار خطرناک 
باشد و موجب بروز جراحات شديد شود. بررسی و تعمير سيستم كيسه های 

هوا تنها بايد توسط عامليت های مجاز شركت رامک يدک صورت پذيرد.
•  برای تعويض غربيلک فرمان خودرو هميشه از قطعات اصلی تامين شده از 

سوی شركت رامک يدک استفاده نماييد.
به  هوا  كيسه های  هشدار  چراغ  است،  روشن  موتور خودرو  كه  هنگامی    •
عادی  صورت  در  و  شده  روشن  هوا  كيسه های  سيستم  بررسی  منظور 
كه چراغ  در صورتی  ثانيه خاموش خواهد شد.   6 از  بودن شرايط پس 
هشدار كيسه هوا روشن بماند نشان دهنده نقص فنی سيستم كيسه هوا 
می باشد و خودرو را به منظور بررسی سيستم كيسه هوا، بايد به يكی از 

عامليت های مجاز شركت رامک يدک منتقل كنيد.
•  كودكان و نوزادان را هرگز بر روی صندلی جلوی خودرو قرار ندهيد و يا 
باز شدن  بر روی صندلی جلو در آغوش نگيريد. زيرا در صورت  را  آنها 

كيسه های هوا، كودكان و نوزادان به شدت دچار آسيب خواهند شد.
•  صندلی كودک بايد هميشه روی صندلی عقب خودرو نصب شود.

     هيچ گاه نبايد صندلی كودک روی صندلی جلوی خودور قرار گيرد، زيرا در 
صورت بازشدن كيسه های هوا، كودكان و نوزادان به شدت آسيب خواهند ديد.

•  بهترين راندمان كيسه های هوا و كمربندايمنی زمانی است كه به طور صحيح 
و عمودی بر روی صندلی نشسته ايد.

•  صندلی خودرو را بيش از حد به فرمان و داشبورد نزديک نكنيد. زيرا 
در هنگام باز شدن كيسه های هوا چنانچه سر خود را به پايين بياوريد 

امكان آسيب و حتی در مواردی مرگ وجود خواهد داشت.
•  هرگز به اجزای سيستم كيسه های هوا كه شامل غربيلک فرمان ، محل 
نصب كيسه هوا و سيم كشی آن می شود، با دست و يا ابزار ديگر فشار 
ناگهانی كيسه هوا امكان آسيب ديدن  باز شدن  با  وارد نكنيد، زيرا 

شما وجود خواهد داشت.
•  سيستم كيسه هوا حاوی مقداری مواد منفجره می باشد، بنابراين به 
مجاز شركت  عامليت های  از  يكی  به  آن  تعويض  يا  و  تعمير  منظور 

رامک يدک مراجعه نماييد.
•  پس از باز شدن كيسه هوا اجزای آن دارای حرارت زيادی می باشند، 

بنابراين از لمس كردن آنها خودداری كنيد.
•  در صورت رها شدن كيسه هوا، مجموعه كيسه هوا بايد تعويض شود.

يا  و  چسبی  يادداشت  كاغذهای  هوا،  خوشبوكننده های  كاربرد  از    •
نگهدارنده های تلفن همراه بر روی داشبورد و غربيلک فرمان اجتناب 

كنيد.
•  از شيشه خودرو به سمت بيرون خم نشويد و دست و يا سر خود را از 
شيشه بيرون نياوريد. زيرا در صورت باز شدن كيسه های هوا پرده ای، 

به شدت دچار آسيب خواهيد شد.
•  از قرارداشتن اشيايی بين سرنشينان خودرو و كيسه های هوای پرده ای 
خودداری كنيد. اين اجسام ممكن است از باز شدن كيسه های هوا 

جلوگيری كرده و يا به سمت سرنشينان خودرو پرتاب شوند.
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آموزش فنی رامک یدکكمربندايمنيوكيسههوا

)II( هشدارهاي مربوط به کیسه هوا     

•  از بستن درب های خودرو با شدت زياد خودداری نماييد. اين كار ممكن 
است موجب بروز اختالل در عملكرد كيسه های هوا شود.

•  در هنگام نصب صندلی كودک بر روی صندلی عقب خودرويی كه به كيسه  
از  دارد  امكان  تا جايی كه  را  است، صندلی كودک  پرده ای مجهز  هوای 
درب ها دور كنيد. در غيراينصورت در صورت باز شدن و برخورد كيسه های 

هوا با صندلی، امكان آسيب و يا حتی مرگ كودک وجود خواهد داشت.
تا  •  در هنگام رانندگی، غربيلک فرمان خودرو را در دستان خود بگيريد 

كيسه هوا بتواند در مواقع مورد نياز بدون هيچ مانعی باز شود.
•  در هنگام رانندگی غربيلک فرمان را به صورت ضربدری در دستان خود نگيريد، 

زيرا در هنگام باز شدن كيسه های هوا ممكن است به شدت آسيب ببينيد.
•  سينه و صورت خود را در نزديكی غربيلک فرمان و داشبورد خودرو نگه 
نداريد و به سرنشينان خودرو اجازه ندهيد كه صورت، دست و يا پای خود 
را بر روی داشبورد قرار دهند. زيرا در اين صورت كيسه های هوا بخوبی 

عمل نخواهند كرد.
•  هنگامی كه كيسه هوا باز شود صدا و دود زيادی توليد خواهد شد. البته 

اين دود غيرسمی است. )گاز نيتروژن(
•  با باز شدن كيسه هوا، گازی غيرسمی آزاد خواهد شد. ممكن است اين گاز 
موجب تحريک پوست، چشم ها و يا بينی شما شود. در اين مواقع عضو آسيب 

ديده را با آب سرد بشوييد و در صورت عدم بهبود، به پزشک مراجعه نماييد.
شيشه  امكان شكستن  جلو،  سرنشين  هوای  كيسه  باز شدن  هنگام  در    •

جلوی خودرو وجود خواهد داشت.

•  در صورتی كه غربيلک فرمان خودرو نياز به تعميرات داشته باشد و يا پس 
از وقوع تصادف كيسه های هوا عمل نكرده باشند. بايد به منظور بررسی 
رامک  مجاز شركت  عامليت های  از  يكی  به  هوا  كيسه های  فنی  وضعيت 

يدک مراجعه كنيد.
• ممكن است دراثر باز شدن كيسه هوا جراحاتی همچون كبودی، سوختگی 
خودرو  سرنشينان  در  جلو  از شكستن شيشه  ناشی  آسيب ديدگی های  و 
آزاد  سمي  غير  گازي  هوا  كيشه  شدن  باز  اثر  در  ضمن  در  شود.  ايجاد 

خواهد شد.
•  در صورتی كه شدت برخورد قابل مالحظه نباشد و عملكرد كمربندايمنی 
برای محافظت از سرنشينان خودرو كافی باشد، كيسه های هوا باز نخواهند 
شد تا از بروز جراحات سطحی كه ممكن است ناشی از باز شدن كيسه های 

هوا باشد جلوگيری گردد.
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آموزش فنی رامک یدکسیستم  گرمایش، تهویه مطبوع و تصفیه هوا

سيستم بخاري / تهوهی مطبوع

9-2

     سنسور نوردريچه هوای وسط جلو

پنل تنظیم بخاری / تهويه مطبوع  دريچه هوای جانبی جلو

* توجه: با توجه به اعمال تغییرات احتمالی در امکانات و آپشن های خودرو، ممکن است میان پنل داشبورد خودروی شما و عکس فوق تغییراتی وجود داشته باشد.
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9-3

دريچه هوای وسط جلو

با حرکت دادن کلید بصورت عمودی یا افقی، می توانید جهت جریان هوا را تنظیم 
کنید.

دریچه های خروجی هوا را می توانید با استفاده از کلید بستن / بازکردن دریچه ها، 
باز و یا بسته کنید.

 : باز 
 : بسته

دريچه هوای جانبی جلو

با حرکت دادن اهرم تنظیم جهت جریان هوا بر روی خروجی هوا، می توانید 
جهت جریان هوا را تنظیم کنید.

 : باز 
 : بسته

اهرم تنظیم جهت وزش هوا

کلیدبستن / بازکردن دريچه هوا

اهرم تنظیم جهت 
وزش هوا

کلید بستن / بازکردن 
دريچه هوا
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آموزش فنی رامک یدکسیستم  گرمایش، تهویه مطبوع و تصفیه هوا 9-4

مات احتیاطی راه و اقدا هشدا

مشخصات و مقدار ظرفیت سیستم سرمايش
مورد

R134aمشخصات

30±430 گرمظرفیت

  هشدار
•  درصورت روشن بودن سیستم بخاری و یا تهویه مطبوع و بسته بودن همه 

پنجره ها،اگر به خواب بروید، خطر مرگ و خفگی شما را تهدید خواهد کرد. 
•  کاربرد مداوم و طوالنی مدت از سیستم گردش هوای داخل خودرو موجب 
پوشیده شدن سطح شیشه ها از بخار و مشکل شدن تنفس در داخل خودرو 
خواهد شد. توصیه می گردد که حالت گردش جریان هوای داخل را در مدت 

کوتاهی به کار ببرید.
•  درصورت ورود گازهای خروجی اگزوز به داخل خودرو، احتمال مسمومیت 
توسط مونوکسید کربن وجود خواهد داشت. هنگام رانندگی در مناطقی که 
مملو از دود و گازهای سمی است، فقط باید برای مدت زمان کوتاهی سیستم 
گردش هوای داخل اتاق را به کار ببرید و پس از خروج از آن منطقه، سیستم 

را درحالت ورود هوای تازه از بیرون قرار دهید.
•  درصورتی که درهنگام روشن بودن کولرو یا بخاری شیشه های خودرو بسته 
باشدو شما در خودرو خوابیده باشید ممکن است به دلیل فقدان تهویه هوای 

مناسب، دچار حالت تنگی نفس و خفگی شوید.
•  درهوای بسیار سرد ویا گرم، از تنها رها کردن کودکان و یا افراد معلول درخودرو 
درحالی که کولر و بخاری خودرو روشن است بپرهیزید. کودکان و افراد معلول 
ممکن است دراین حالت از گرما و کمبود اکسیژن دچار آسیب و صدمات 

شدید شوند.

از   احتیاط •  درصورتی که خودرو در زیر نور مستقیم آفتاب پارک شده است، پیش 
تا  بازکنید  را  ها  پنجره  همه   ،)A/C( مطبوع  تهویه  سیستم  کردن  روشن 

گرمای داخل خودرو خارج شود.
•  درصورت پارک کردن خودرو و استفاده طوالنی مدت ازسیستم تهویه مطبوع 

)A/C(، ممکن است دمای موتور باال رود و داغ کند.
•  درصورت رانندگی در یک مسیرسرباالیی به مدت طوالنی، درهر 3 تا 5 دقیقه 

یکبار، سیستم تهویه مطبوع را خاموش و روشن کنید. 
•  جهت جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری و در صورت خاموش بودن موتور، 

از راه اندازی فن به مدت طوالنی بپرهیزید.
•  به منظور حفظ سیستم دریک شرایط مطلوب و همچنین روانکاری مناسب 
کمپرسور سیستم تهویه مطبوع و قطعات مربوطه، سیستم تهویه مطبوع را 

حداقل هفته ای یک بار در دور کند روشن کنید.
است  روشن  مطبوع  تهویه  سیستم  که  درحالی  موتور  کردن  ازخاموش    •
بپرهیزید. چراکه بوی نامطبوعی از کانال هوا به مشام می رسد. در این حالت 
پیش از خاموش کردن موتور، دکمه )A/C( )تهویه مطبوع( راخاموش کنیدو 
با قراردادن حالت گردش هوا درحالت غیرگردشی )هوای بیرون(، هوای باقی 

مانده درکانال سیستم تهویه مطبوع را تخلیه نمایید.
•  اگر درحالت روشن بودن سیستم تهویه مطبوع، اقدام به روشن کردن موتور نمایید، 
ممکن است خودرو به آسانی روشن نشود و دور آرام موتور به علت لرزش دارای 
نوسان باشد. حتماً از خاموش بودن سیستم های برقی همچون فن تهویه مطبوع 

اطمینان حاصل نمایید.
•  درصورتیکه مدتی از سیستم تهویه مطبوع استفاده نکردید، بوی نامطبوع در 
خودرو ایجاد می گردد. به منظور بیرون راندن بوی بد از داخل خودرو، 20 تا 

30 دقیقه سیستم تهویه مطبوع را روشن و درب ها را باز نمایید.
•  در فصل زمستان که از سیستم تهویه مطبوع بطور مرتب استفاده نمی کنید، یک 

یا دو بار هر ماه به مدت 5 تا 10 دقیقه سیستم تهویه مطبوع را روشن کنید.
•  درصورت عدم استفاده پی درپی و مرتب از تهویه مطبوع، فرآیند روانکاری 
کمپرسور کولر به درستی انجام نمی شودکه درنهایت به خرابی کولر منجر 

خواهد شد. حتماً کولر را در دور کند آن روشن کنید.
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9-5

سيستم بخاري / تهوهی مطبوع اتوماتیک

درصورت فشردن کلید AUTO در پنل زیر،دمای قسمت سرنشین جلو به طور خودکار طبق دمای تنظیم شده حفظ خواهد شد. با زدن کلید مربوط به تهویه مطبوع 
اتوماتیک، شما می توانید به طور دستی عملکرد سیستم تهویه مطبوع، جهت جریان هوا، سرعت فن و منبع هوا را کنترل و تنظیم کنید. به منظور خاموش کردن 

تهویه مطبوع و بخاری، دکمه )OFF( را فشار دهید. برای تنظیم دمای دلخواه در داخل خودرو، کلید کنترل دما را بچرخانید. 

1. کلید چرخش AUTO و تنظیم دما
2. صفحه نمایشگر

A. دمای تنظیم شده
B. نشانگر حالت اتوماتیک )خودکار(

)A/C( نشانگر روشن بودن سیستم تهویه مطبوع .C
D. نشانگر حالت یخ زدایی

5. دکمه یخ زدا
6. سنسور دما

7. دکمه انتخاب نوع گردش هوا )داخل یا خارج خودرو(
8. دکمه تنظیم حالت

9. کلید سیستم تهویه مطبوع

E. نشانگر هوای تازه
F. نشانگر گردش هوا
G. نشانگر جریان هوا
H. نشانگر سرعت فن

3. کلید چرخشی تنظیم سرعت فن
)ON/OFF( 4. دکمه روشن/خاموش
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آموزش فنی رامک یدکسیستم  گرمایش، تهویه مطبوع و تصفیه هوا 9-6

حالت عملکرد اتوماتیک )نشانگر اتوماتیک روشن(
فقط در زمان روشن بودن موتور از این حالت استفاده کنید. 

( را فشار دهید. ( AUTO1.  کلید
2.  نشانگر   بر روی صفحه نمایشگر ظاهر خواهد شد.

3.  به وسیله کلید چرخشی کنترل دما)     (، دمای داخل خودرو را به مقدار دلخواه 
خود تنظیم کنید.

تنظیم شده حفظ  به طور خودکار طبق دمای  4.  دمای قسمت سرنشین جلو 
خواهد شد.

درصورت استفاده از کلید کنترل سرعت فن، دکمه چرخشی کنترل سرعت فن، 
کلید حالت گردش هوا )کلید انتخاب گردش هوا(، کلید سیستم تهویه مطبوع و 
یا کلید یخ زدا در حالت عملکرد خودکار سیستم تهویه مطبوع، نشانگر  
بر روی صفحه نمایشگر خاموش می شود و سیستم تهویه مطبوع به طور دستی 

کنترل خواهد شد. 

حالت عملکرد دستی )نشانگر اتوماتیک خاموش(
درصورت روشن بودن موتور از این حالت استفاده نمایید.

( را فشار دهید.  ( )ON/OFF( 1.  دکمه روشن/خاموش
(، دما را تنظیم کنید. 2.  با چرخاندن کلید چرخشی دما )

(، سرعت فن را تنظیم نمایید. 3. با چرخاندن کلید چرخش کنترل سرعت فن )
(، جهت جریان هوا را انتخاب نمایید. 4. با فشار دادن دکمه حالت )

(، حالت گردش هوا را انتخاب نمایید. 5. با فشار دادن دکمه انتخاب گردش هوا )
( را فشار دهید. (  A/C 6. به منظور روشن کردن سیستم تهویه مطبوع، دکمه

در حالت تنظیم دستی، نشانگر  بر روی صفحه نمایشگر روشن نمی شود و 
باید کلیه امور مربوط به انجام تنظیمات دما، سرعت فن، حالت )جریان هوا(، روشن 

کردن سیستم تهویه مطبوع و یخ زدایی توسط شما انجام شود.

نکته
برای راه اندازی مجدد حالت عملکرد اتوماتیک، کلید AUTO را فشار دهید. 

نشانگر اتوماتیک روشن

نشانگر اتوماتیک خاموش
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9-7

کلید گردش کنترل دما
( را بچرخانید. برای تنظیم دمای مورد نظر، کلید چرخشی )

محدوده آبی رنگ: دمای پایین
محدوده قرمز رنگ: دمای باال

)AUTO( کلید اتوماتیک
(، نشانگر  برروی صفحه نمایشگر  درصورت فشار دادن کلید اتوماتیک )
ظاهر می گردد و دمای قسمت سرنشین به طور خودکار طبق دمای تنظیم شده 
تهویه  درسیستم  دستی  حالت  عملکرد  با  همزمان  اگر  می گردد.  ثابت  و  تعیین 

مطبوع، کلید AUTO را فشار دهید، عملکرد سیستم خودکار خواهد شد.

کلید گردش کنترل سرعت فن
( را بچرخانید. به منظور کنترل سرعت فن، کلید چرخشی )

وقتی که کلید را درحالت اتوماتیک فشار می دهید، نشانگر  خاموش شده 
و سیستم به حالت دستی تغییر می کند.

کلید تهويه مطبوع
(، نشانگر روشن شده و تهویه مطبوع  درصورت فشار دادن کلید )
خاموش  نشانگر   مطبوع،  تهویه  عملکرد  درصورت  می گردد.  فعال 
می گردد. درصورت فشردن مجدد کلید مربوطه، عملکرد سیستم تهویه مطبوع 

متوقف شده و نشانگر آن خاموش می گردد.

  احتیاط
کار  فن  بودن  فعال  علیرغم  تهویه مطبوع  خاموش شود،   A/C اگر کلید

نخواهد کردو هرچند که فن روشن است و هوا جریان دارد.
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آموزش فنی رامک یدکسیستم  گرمایش، تهویه مطبوع و تصفیه هوا 9-8

دکمه انتخاب گردش هوا
برای تغییر حالت در انتخاب گردش هوا بین هوای تازه و هوای در گردش، این دکمه 

را فشار دهید. درصورت انتخاب حالت گردش هوا، نشانگر مربوطه روشن می شود.

دکمه روشن/خاموش
برای فعال کردن و متوقف کردن عملکرد سیستم کولر / بخاری این دکمه را فشار 

دهید.

دکمه يخ زدای شیشه
جهت یخ زدایی سریع از این دکمه استفاده کنید.

و شیشه  به سمت شیشه جلو  هوا  این دکمه، جهت جریان  دادن  فشار  درصورت 
درب ها تغییر می کند، سیستم تهویه مطبوع بطور خودکار عمل کرده و هوای بیرون 
وارد  می شود. در این زمان نشانگرهای  و  و  در صفحه نمایشگر 

روشن می شوند.
درصورت فشردن مجدد کلید درحین عملکردش، نشانگر خاموش خواهد 
شد. وقتی که عملکرد یخ زدایی تکمیل گردید، کلید را فشار دهید تا عملکرد سیستم 

مجدداً عادی شود. 

  هشدار
استفاده طوالنی مدت از حالت گردش هوا، موجب خفگی، سردرد، خواب آلودگی   •

و بخار گرفتن شیشه خواهد شد.
درصورت ورود گازهای خروجی اگزوزبه داخل خودرو، خطر مسمومیت با گاز   •
مونوکسیدکربن وجود خواهد داشت. پس از عبور خودرو از مناطق آلوده و یا 

غبارآلود، حالت گردش هوا را در ورود هوای تازه از بیرون تنظیم کنید.
انتخاب منبع هوا

انتخاب خودکار حالت ورود هوای تازه يا گردش هوای داخل خودرو
درصورت فشار دادن دکمه یخ زدا  ، هوای بیرون بصورت خودکار 
مجدداً  قبلی  حالت  دهید،  فشار  مجدد  را  کلید  دوباره  اگر  و  شده  وارد 

ذخیره خواهد شد. 

نشانگر اتوماتیک خاموش

دکمه روشن / خاموشدکمه انتخاب گردش هوا

دکمه يخ زدا
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9-9

با هربار فشار دادن این دکمه، حالت جریان هوا مطابق شکل روبرو به حالت دیگر 
تهویه مطبوع  کرد. درصورت فشار دادن کلید  درسیستم  تغییر خواهد 
)نشانگر  روشن می شود(، سیستم به دستی )نشانگر  خاموش 

می شود.( تغییر خواهد کرد.
   

وزش مستقیم هوا به صورت )درصورت عملکرد عادی 
سیستم سرمایش(

وزش هوا در دو جهت صورت و پا

وزش هوا به سمت پا )به طور عادی در هنگام گرمایش(

وزش هوا به سمت پا و حالت یخ زدا

دکمه تنظیم حالت 

حالت وزش جريان هوا

نکته
درصورت انتخاب این حالت، مقداری ازجریان هوا 
از طریق دریچه های شیشه جلو و شیشه های کناری 
خارج شده تا   بدین طریق از بخارگرفتگی شیشه 

جلوگیری گردد.
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آموزش فنی رامک یدکسیستم  گرمایش، تهویه مطبوع و تصفیه هوا

با استفاده از کلیدهای کنترل در پنل تهویه مطبوع، عملکرد بخاری و کولر به صورت دستی کنترل می گردد.

9-10

سيستم بخاري / تهوهی مطبوع دستی

1. کلید چرخشی کنترل سرعت فن
  )A/C( 2. دکمه حداکثر تهویه مطبوع

3. دکمه حالت  یخ زدا
4. دکمه حالت رو به پا و یخ زدا

5. کلید چرخشی کنترل دما
6. کلید چرخشی کنترل دما

7. نشانگر کلید روشن
8. کلید تهویه مطبوع

9. دکمه حالت دریچه هوا
10. دکمه حالت دریچه هوا به صورت و پا

11. دکمه حالت دریچه هوا به پا
12. کلید انتخاب تأمین هوا

عملکرد بخاری / تهويه مطبوع
درصورت روشن بودن موتور استفاده می گردد.

1. کلید چرخشی کنترل سرعت فن را بچرخانید، تا بخاری و کولر عمل نماید.
2. کلید چرخشی دما را بچرخانید، تادما تنظیم شود.

3. کلید چرخشی کنترل سرعت فن را بچرخانید، تاسرعت فن تنظیم گردد.
4. با فشار دادن یکی از دکمه های حالت، حالت جریان هوا را انتخاب نمایید.

5. دکمه انتخاب تأمین هوا را فشار دهید، تا تأمین هوا بین حالت هوای تازه و هوای 
در گردش تغییرکند.

6. برای روشن کردن سیستم تهویه مطبوع، کلید سیستم تهویه مطبوع را فشار دهید.
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کلید چرخشی کنترل سرعت فن
( را به اندازه دلخواه بچرخانید تا سرعت فن تنظیم گردد. کلید چرخشی )

کلید سیستم تهويه مطبوع
(، چراغ نشانگر روشن شده و سیستم تهویه مطبوع شروع به کار     با فشار دادن کلید )
می کند. برای انجام این عملکرد، باید کلید چرخشی کنترل سرعت فن را در هر موقعیتی 
غیر از موقعیت خاموش )OFF( قرار دهید. درصورت فشار دادن مجدد کلید، عملکرد سیستم 

تهویه مطبوع متوقف شده و چراغ نشانگر خاموش می گردد.

کلید چرخشی کنترل دما
( را به منظور تنظیم دمای مورد نظر بچرخانید. کلید چرخشی )

محدوده آبی رنگ: دمای پایین
محدوده قرمز رنگ: دمای باال

کلید انتخاب تأمین هوا
(، وضعیت گردش هوا بین هوای تازه و هوای گردش تغییر  با فشردن کلید )
خواهد کرد. درصورت انتخاب حالت گردش هوا، چراغ نشانگر مربوطه روشن می گردد.

نکته
درصورت خاموش شدن کلید تهویه مطبوع، سیستم تهویه مطبوع حتی با اینکه 
کلید چرخشی کنترل سرعت فن در حالت فعال قرار داردو هوا به علت عملکرد فن 

درجریان می باشد، کار نخواهد کرد.

  هشدار
•  استفاده طوالنی مدت از حالت گردش هوا ، می تواند به خفگی، سردرد و 

خواب آلودگی و یا بخار گرفتن شیشه ها منجر  گردد.
•  درصورت ورود گازهای خروجی از اگزوز به داخل خودرو، خطر مسمومیت 
با گاز دی اکسیدکربن وجود خواهد داشت. پس از عبور خودرو از مناطق 

آلوده و غبارآلود، دکمه را در حالت ورود هوای تازه تنظیم نمایید.
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آموزش فنی رامک یدکسیستم  گرمایش، تهویه مطبوع و تصفیه هوا 9-12

دکمه تنظیم حالت

با فشار دادن یکی از دکمه ها، حالت جریان هوای مورد نظر را انتخاب نمایید.
حالت  کنید،  روشن  را  مطبوع  تهویه  سیستم   :)MAX A/C( سرمایش  حداکثر 
قرار دهید.  به طرف صورت  را  را روشن کنید و جهت گردش هوا  گردش هوا 
با استفاده از کلید چرخشی کنترل دما، سرعت فن را در مقدار دلخواه تنظیم 

کنید و دما را پایین تر بیاورید.

  هشدار
و  به خفگی، سردرد  ، می تواند  هوا  از حالت گردش  استفاده طوالنی مدت   •

خواب آلودگی و یا بخار گرفتن شیشه ها  منجرگردد.
درصورت ورود گازهای خروجی از اگزوز به داخل خودرو، خطر مسمومیت با   •
گاز دی اکسیدکربن وجود خواهد داشت. پس از عبور خودرو از مناطق آلوده و 

غبارآلود، دکمه را در حالت ورود هوای تازه تنظیم نمایید.

حداکثر سرمايش 
)MAX A/C(

رو به صورت. سیستم تهویه مطبوع )A/C( و حالت گردش 
هوا )حالت حداکثر سرمایش( روشن است.

رو به صورت )به طور عادی در هنگام سرمایش(

رو به صورت / رو به پا

به سمت پا )به طور عادی درهنگام سرمایش(

به سمت پا و حالت یخ زدایی

درصورت انتخاب این حالت، جهت جریان هوا به سمت 
شیشه جلو و شیشه های کناری تغییر می کند و سیستم 

تهویه مطبوع بطور خودکار فعال می گردد و هوای تازه وارد 
خودرو می شود.

نکته
طریق  از  هوا  مقداری  حالت،  این  انتخاب  درصورت 
دریچه های شیشه جلو و شیشه های کناری خارج  شده 

تا از بخارگرفتگی شیشه جلوگیری گردد.
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سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تصفیه هوا آموزش فنی رامک یدک
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9-13

بخارزدایی و خی زدایی هشیش اه

قسمت داخلی شیشه جلو
1. دکمه یخ زدا را فشار دهید.

 )OFF( 2. کلید چرخشی کنترل سرعت فن را در هر موقعیتی غیر از موقعیت خاموش
قرار دهید. در سیستم HVAC خودکار، درصورت فشار دادن دکمه یخ زدا هم زمان 
با قرار دادن کلید کنترل سرعت فن در موقعیت خاموش )OFF(، سرعت فن به طور 

خودکار در مرحله دوم قرار خواهد گرفت.
3. جهت برطرف کردن سریع بخار موجود بر روی شیشه، کلید سرعت فن را در 

موقعیت سرعت باال تنظیم کنید.
4. به منظور جلوگیری از تشکیل بخار بر  روی شیشه، دکمه گردش هوا را در حالت 

هوای تازه قرار دهید.
قسمت خارجی شیشه جلو
1. دکمه یخ زدا را فشار دهید.

 )OFF( 2. کلید چرخشی کنترل سرعت فن را در موقعیتی غیر از موقعیت خاموش
قرار دهید.

3. جهت برطرف کردن سریع یخ موجود بر روی شیشه، کلید سرعت فن را در موقعیت 
سرعت باال قرار دهید.

4. کلید چرخشی تنظیم دما را در موقعیت دمای باالتر بچرخانید.

سیستم تهويه مطبوع خودکار

  احتیاط
ممکن است در اثر رطوبت هوا و یا ریزش باران، بر روی شیشه جلو و پنجره ها بخار 
تشکیل و میزان دید راننده از طریق پنجره ها بسیار محدود شود که در این حالت شرایط 
خطرناکی ایجاد خواهد شد. به منظورجلوگیری از تشکیل بخار بر روی شیشه ها، توصیه 

می شود کلید گردش )تامین( منبع هوا را در حالت ورود هوای تازه قرار دهید.

نکته
درصورت فشار دادن دکمه  یخ زدا، سیستم تهویه مطبوع به طور خودکار روشن 

شده و حالت هوا  به صورت غیرگردش )ورود هوای تازه( قرار می گیرد.

  احتیاط
قراردادن بیش از حد بخاری در حالت رو به پا/ یخ زدا و یا حالت یخ زدا   •
ممکن است با توجه به اختالف هوای زیاد میان داخل و خارج خودرو، به 
تشکیل بخار روی سطح خارجی شیشه منجر گردد. در این حالت، جریان 
هوا را در حالت غیرگردش )هوای تازه( قرار دهید و دور فن را کند کنید.

به منظور جلوگیری از بخار گرفتگی شیشه ها باالخص در فصل تابستان   •
و زمستان، حتماْ از انسداد ورودی های هوا توسط برف و یا برگ درختان  

خودداری نمایید.  

سیستم تهويه مطبوع دستی

حالت یخ زدا
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آموزش فنی رامک یدکسیستم  گرمایش، تهویه مطبوع و تصفیه هوا 9-14

 فیلتر تهويه مطبوع را در شرايط ذيل تعويض کنید:
•  اگر پس از عملکرد مجدد سیستم تهویه مطبوعی که مدتی روشن نشده است، بوی بدی به مشام برسد.

•  ظرفیت خنک کنندگی و وزش هوا کاهش یابد.

تعویض فیلتر سيستم تهوهی مطبوع 

  احتیاط
از وارد کردن فشار زیاد برروی نگهدارنده ها درهنگام بازکردن جعبه داشبورد   •
خودداری کنید. درغیر اینصورت به تغییر شکل نگهدارنده ها و لق شدن درب 

داشبورد منجر خواهد شد.
با توجه به جهت نصب، اقدام به تعویض فیلتر تهویه مطبوع کنید.  •

  احتیاط
فیلتر تهویه مطبوع را در هر 15000کیلومتر تعویض کنید. درصورت رانندگی تحت   •
شرایط سخت مانند جاده های ناهموار یا گرد و غبار و استفاده بیش از حد از سیستم 
تهویه مطبوع یا بخاری، باعث کوتاه تر شدن فاصله زمانی تعویض فیلتر خواهد شد.

درصورت کثیفی فیلتر، ظرفیت سرمایش یا گرمایش سیستم کاهش خواهد یافت   •
و بوی نامطبوعی به مشام خواهد رسید.

2. نگهدارنده سمت راست جعبه داشبورد را با 1. جعبه داشبورد را باز کنید.
حرکت دادن در جهت فلش باز کنید. 

3. محل اتصال ضربه گیر را از قسمت پایین جعبه 
داشبورد جدا کنید.
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4. با وارد آوردن فشار به سمت راست جعبه داشبورد 
و پایین آوردن آن، جعبه داشبورد را از نگهدارنده 

جدا کنید.

( روی دو  5. با استفاده از دو انگشت به زبانه های )
و  آورده  فشار  مطبوع  تهویه  سیستم  فیلتر  طرف 

فیلتر را به طرف جلو به بیرون بکشید.

6. فیلتر را از محفظه نگهدارنده آن جدا کرده و آن را با فیلتر جدیدی تعویض نمایید.

موقعیت  در  را  جدید  مطبوع  تهویه  فیلتر   .7
صحیح نصب کنید.

8. به منظور نصب، عکس مراحل بازکردن را اجرا 
کنید.

  احتیاط
درتعویض فیلتر تهویه مطبوع، حتماْ مطمئن شوید که فیلتر به طرف باال قرار بگیرد.

  احتیاط
فیلتر تهویه مطبوع را در جهت فلش ) X( رو 

به باال نصب کنید.

محفظه نگهدارنده فیلتر 
تهویه مطبوع

فیلتر هوای تهویه مطبوع

عالمت رو به باال
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کاانت رافهی خوردو ام
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آموزش فنی رامک یدکامکانات رفاهی خودرو

ري اشیاء و تجهيزات رافهی محفظه اهي نگهدا

10-2

آفتاب گير سرنشين جلو
جا عينکی

آفتاب گير راننده

                           آينه ديد عقب 

جعبه داشبورد

جانقشه ای درب سرنشين جلو

محفظه نگهداري جلو
جاليواني جلو

جا نقشه ای درب 
راننده

 AUX و USB پورت

محل نگهداري اشياء  )جعبه كنسول وسط(

فندك 

* باتوجه به اعمال تغييرات احتمالی در امکانات و آپشن های خودرو، ممکن است ميان پنل داشبورد خودروی شما و عکس فوق تغييراتی وجود داشته باشد.
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  هشدار
•  رانندگي در شرايطی كه درب محفظه هاي نگهداري خودرو باز باشد، مي تواند در مواقعی همچون تصادف ويا ترمزهای ناگهاني به بروز تصادف منجر شود. 

حتماً دقت نماييد درب كليه محفظه ها درحين رانندگی بسته باشد.
•  از نگهداري هرگونه مواد قابل اشتعال از قبيل فندك و غيره در جعبه كنسول و يا ديگر بخش های خودرو اجتناب كنيد. اين اشياء ممکن است در آب و 

هواي گرم منفجر شده و باعث آتش سوزي در خودرو شود.
•  وقتی كه خودرو درحال حركت است ممکن است مايعات باالخص در حالت داغ بودنشان درون خودرو ريخته شده و به سرنشينان آسيب وارد نمايد. 
توصيه می گردد در صورت حركت خودرو از جاليواني استفاده نکنيد. بنابراين از قرار دادن ليوان و يا فنجان كه حاوی مايعات می باشد در اين شرايط 

خودداري فرماييد.

محفظه جک و متعلقات مربوطه

جيب پشتی صندلي 
سرنشين جلو

جيب پشتی 
صندلي راننده

قالب جا لباسي

قالب باال سري
خروجی برق عقب

* ممکن است تفاوت هايی ميان ظاهر خودروی شما و عکس فوق وجود داشته باشد.
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آموزش فنی رامک یدکامکانات رفاهی خودرو 10-4

رغبیلک فرمان 
تنظيم غربيلک فرمان در زاويه و موقعيت دلخواه

EPS : فرمان برقي
*HPS  : فرمان هيدروليك

غربيلك فرمان را در حالي كه اهرم ضامن قفل را به سمت پايين مي كشيد، در زاويه دلخواه 
)قابليت كج كردن غربيلك در فرمان های برقی و هيدروليك درنظر گرفته شده است.( 
و موقعيت دلخواه )قابليت تلسکوپی يا قفل كردن غربيلك در موقعيت دلخواه فقط در 
فرمان برقی موجود مي باشد( تنظيم كرده، سپس اهرم ضامن قفل را به سمت باال بکشيد 
تا غربيلك در موقعيت خود قفل شود. پيش از رانندگي از تنظيم بودن غربيلك فرمان در 

موقعيت دلخواه اطمينان حاصل كنيد.

كليدهاي صوتي
به فصل 5 مراجعه شود.

بوق
براي اينکه بوق به صدا دربيايد، قسمت بوق بر روي غربيلك فرمان را فشار دهيد.

كليد گرمکن غربيلک فرمان
براي گرم كردن غربيلك فرمان، اين كليد را فشار دهيد. براي متوقف كردن عملکرد 
گرمکن، دكمه آن را مجدداً فشار دهيد. هنگام روشن شدن گرم كن، نشانگر صفحه 
نمايشگر روشن شده و پس از خاموش كردن گرمکن، نشانگر آن خاموش خواهد شد.

  هشدار
•  هرگز در حال رانندگي، غربيلك فرمان را تنظيم نکنيد. در غير اينصورت، 

خودرو از كنترل شما خارج خواهد شد. 
•  پيش از رانندگي، چك كنيد كه حتماً اهرم ضامن قفل غربيلك فرمان به 

طور صحيح قفل شده باشد. 

  احتياط
صداي بوق مي تواند باعث وحشت عابرين پياده شود. بنابراين فقط در صورت 

لزوم از بوق استفاده كنيد.

  احتياط
از نصب هرگونه تجهيزات جانبي بر روي غربيلك فرمان خودداري كنيد، اين تجهيزات 

ممکن است به سيم گرم كن داخل غربيلك فرمان صدمه وارد كند.
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 )EPS( فرمان برقي *
درفرمان برقي از يك موتور برقی براي مساعدت در فرمان پذيری و هدايت خودرو 
بهره گرفته می شود، حتي در صورتی كه موتور خاموش است و يا وقتی كه فرمان 
برقی دچار اشکال می باشد، هنوز مي توان خودرو را كنترل و هدايت نمود، اما در 

اين شرايط بايد نيروي بيشتري را براي كنترل وهدايت خودرو صرف نمود. 

EPS چراغ هشدار
پس از قرار دادن كليد در موقعيت روشن، اين چراغ 
موتور  شدن  روشن  از  پس  و  مي شود  روشن  هشدار 

خاموش خواهد شد. 
برای  رانندگي، چراغ هشدار روشن شود،  اگر درحين 
مشخص شدن علت عيب به عامليت مجاز رامك يدك 

مراجعه نماييد.

  احتياط
•  پس از چرخاندن غربيلك فرمان تا انتها و نگه داشتن آن در اين حالت در مدت 
زمان معينی، سنگين تر از حد معمول خواهد شد. با اين وجود، سنگين تر شدن 
غربيلك حالتي ايمن براي محافظت از سيستم فرمان برقی مي باشد و غربيلك 

فرمان به شرايط عملکرد عادي خود بازخواهد گشت. 
•  درصورت روشن شدن چراغ هشدار EPS درحين رانندگی، بايد سيستم 

توسط عامليت مجاز رامك يدك بررسی و بازديد گردد.
پايين ممکن است درحين  با سرعت  رانندگی  يا  توقف خودرو  •  در حالت 
چرخش غربيلك فرمان، صدای عملکرد موتور فرمان را بشنويد. اين شرايط 

عادی است.

  احتياط
و  است عالئم  EPS، ممکن  در صورت عدم روشن شدن چراغ هشدار 

نشانه های ذيل درحين عملکرد عادي خودرو بروز گردد:
ثانيه   2 مدت  به  تقريباً  فرمان  غربيلك  موتور،  شدن  روشن  از  پس    •
سنگينتر خواهد بود. اين امر هنگامي كه سيستم EPS به عيب يابي 
خودش می پردازد، رخ مي دهد. پس از تکميل خود عيب يابي سيستم 
و قرارگيري سيستم در شرايط عادي، غربيلك فرمان به شرايط عادي 

خود باز خواهد گشت. 
•  به منظور جلوگيري از بروز يك تصادف شديد، سيستم EPS پس از 
اين  در  متوقف مي كند.  را  عملکرد خود  در سيستم،  نقص  شناسايي 
شرايط، نيروي الزم براي كنترل غربيلك و هدايت خودرو به طور ناگهاني 

افزايش مي يابد. 
 ،)LOCK(يا قفل  )ON( از قرار دادن كليد در موقعيت روشن •  پس 

ممکن است صداي كليکی از رله EPS شنيده شود. 
•  در صورت توقف خودرو و يا رانندگي با سرعت پايين، ممکن است 

صداي موتور سيستم شنيده شود.
•  ممکن است صدای موتور در هنگام رانندگي در شرايط آب و هوايي 

سرد سيستم شنيده شود.
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آموزش فنی رامک یدکامکانات رفاهی خودرو 10-6

                                             دارای قابليت تنظيم درجهت های باال، پايين، راست و چپ می باشد.* آینه دید عقب          به منظور ايجاد بهترين ميدان ديد عقب برای راننده، آينه داخلي 

* سيستم ECM )عملکرد تنظيم خودكار ضد انعکاس نور(

خودروی  چراغ  نور  انعکاس  ميزان  توانيد  می  خودكار،  تنظيم  دكمه  فشردن  با 
پشت سر را درون آينه به طور خوكار تنظيم كنيد. با فشردن اين دكمه نشانگر 
نشانگر  آن،  مجدد  فشردن  با  و  شد  خواهد  روشن  آينه  خودكار  تنظيم  حالت 

مربوطه خاموش شده و عملکرد خودكار آينه متوقف خواهد شد.

كليدتنظيم اتوماتيک ضد انعکاس نور 

نشانگر
سنسور تشخيص 

شدت نور

  احتياط
•  در شرايط زير، عملکرد اتوماتيك ضد انعکاس ممکن است به درستي كار 

نکند:
•  هنگامي كه نور چراغ  خودروي عقبي به طور مستقيم به سنسورهاي آينه 

داخلي نتابد.
•  در صورتي كه شيشه عقب تيره ويا دودي رنگ باشد.

•  در صورتي كه اهرم تعويض دنده در موقعيت R باشد، براي ايجاد بهترين 
ميدان ديد عقب، عملکرد خودكار ضد انعکاس نور متوقف خواهد شد. 

•  به منظور ايمني بيشتر، هرگز درهنگام حركت خودرو، آينه را تنظيم نکنيد.

  هشدار
•  در صورت شکستن آينه ممکن است مايع الکتروليت درون آينه خارج شود. 
در اين صورت از تماس اين ماده با پوست يا چشم ها جلوگيري كنيد. در 
صورت تماس اتفاقي اين مايع با چشم و ديگر اعضای بدن، فوراً عضو مربوطه 

را با مقداري زيادي آب شستشو دهيد و به پزشك مراجعه نماييد. 
•  به منظور ايمني بيشتر، پيش از رانندگي، آينه  را تنظيم كنيد. 
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آينه ديد عقب داخلی )با قابليت تنظيم دستي( 

تنظيم دستی روز/ شب 
نور خودروهای  زاويه  از  ناشی  از خيرگی چشم درشب كه  به منظور جلوگيري 
عقبی می باشد، می توانيد با فشار دادن و يا كشيدن اهرم تنظيم آينه ديد داخل، 

آن را تنظيم نماييد..

  احتياط
را  آينه  باشيد،  نمی  در شب  ديدن عقب خودرو  به  قادر  كه  درصورتی 
دلخواه  زاويه  در  را  آينه  موقعيت  آن،  كردن  پايين  باالو  با  و  نگهداريد 

طوری تنظيم كنيد كه ديد عقبتان واضح گردد.

  هشدار
به منظور ايمني بيشتر، پيش از رانندگي آينه را تنظيم نماييد. 

www.nasicoelec.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir



آموزش فنی رامک یدکامکانات رفاهی خودرو 10-8

ري نگهدا اهي  محفظه 

داشبورد

براي باز كردن داشبورد، دستگيره آن را به سمت باال بکشيد.

محفظه جلو

براي باز كردن محفظه نگهداري جلو، اهرم آن را به سمت پايين فشار دهيد. 

قفسه

جا كارتی

  احتياط
•  رانندگي درحالی كه درب داشبورد بازباشد، مي تواند درهنگام تصادف  ويا ترمزهای 

ناگهاني به بروز آسيب منجر شود. درحين رانندگي درب داشبورد را ببنديد. 
• از نگهداري هرگونه مواد  قابل اشتعال از قبيل فندك درون داشبورد و  يا ساير 
بخش های خودرو بپرهيزيد. اين گونه اشياء و مواد در شرايط آب و هوايي بسيار 

گرم، ممکن است منفجر شده و به بروز آتش سوزي منجر گردد.

نکته
درهنگام باز كردن درب جعبه داشبورد، چراغ آن به همراه چراغ عقب روشن مي شود. 

  احتياط
هميشه درهنگام رانندگي، درب محفظه را ببنديد. 
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جا عينکی

به منظور بازكردن درب جاعينکی آن را فشار دهيد. پس از آن درب جاعينکی به آرامي 
باز خواهد شد. 

  احتياط
•  درصورت افتادن عينك از جاعينکی، عينکتان ممکن است آسيب ببيند، پس 

آن را درجای خود محکم كنيد.
•  بازبودن درب جاعينکی ممکن است ديد عقب راننده را مسدود نمايد. همچنين 
اين مورد می تواند باعث صدمه ديدن سرنشينان دريك تصادف و يا ترمزهای 
ناگهانی گردد. بنابراين پيش از به حركت درآوردن خودرو، درب جاعينکی را 

ببنديد.
•  از قرار دادن اشياي سنگين در داخل جاعينکی بپرهيزيد. افتادن اشياء از محفظه 

مربوطه، ممکن است به وارد شدن صدمه به سرنشينان خودرو منجر شود.

محفظه عقب

محفظه نگهداری عقب توری دار در بخش عقبی كنسول وسط قرار دارد.
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آموزش فنی رامک یدکامکانات رفاهی خودرو 10-10

محفظه كنسول وسط

محفظه كنسول وسط مي تواند به عنوان زيرآرنجي راننده و سرنشين جلو به كار 
رود. براي باز كردن درب كنسول وسط، دكمه آن  را به طرف باال بکشيد. 

محفظه دوكاره كنسول وسط

( را  به طرف باال بکشيد و درب را  •  به منظور استفاده از محفظه اول، دكمه )
باز كنيد.

( را به طرف باال بکشيد.  •  براي استفاده از محفظه دوم، دكمه )
•  جعبه كنسول وسط مي تواند به عنوان زيرآرنجي راننده و سرنشين جلو به كار 

رود. 

  احتياط
•  به منظور جلوگيري از سرقت احتمالي،  از قرار دادن اشياي گران قيمت در 

محفظه های نگهداري خودرو اجتناب كنيد. 
•  از نگهداري اشياي قابل اشتعال از قبيل فندك در جعبه كنسول ويا بخش های 
ديگر خودرو خودداري كنيد. اين مواد در شرايط آب وهوايی بسيار گرم ممکن 

است منفجر شده و به بروز حريق منجر خواهد شد.
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جا نقشه اي 

جانقشه ای بر روي هر يك از درب هاي جلو تعبيه شده است. نقشه ، مجله، روزنامه، 
و ساير اشياء را مي توان در اين محفظه قرار داد.

جيب پشتي صندلي

اين جيب براي نگهداري روزنامه و مجله درنظر گرفته شده است.
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آموزش فنی رامک یدکامکانات رفاهی خودرو 10-12

آفتابگير و محل نگهداري مدارك

آفتابگير
شيشه هاي  ويا  جلو  شيشه  از  آفتاب  نور  مستقيم  تابش  از  جلوگيري  منظور  به 

جانبی، از آفتابگير استفاده كنيد. 
به منظور جلوگيري از تابش نور آفتاب از شيشه جلو، آفتابگير را به سمت پايين بکشيد.

براي جلوگيري از تابش نور آفتاب از طريق شيشه جانبی، آفتابگير را به سمت 
پايين بکشيد، آن را از پايه نگهدارنده خارج كرده و به طرف بغل بچرخانيد. 

جابليتی
انواع كاغذ و كارت را مي توانيد در اين محل نگهداری كنيد. 

آينه آرايش و چراغ

چراغ و آينه آرايش
آفتابگير را به طرف پايين بچرخانيد، درب آن را باز كنيد تا آينه داخل آن ديده شود. 

دراين حالت چراغ آن روشن خواهد شد.

نگهدارنده كاغذ و كارت 
هرگونه كاغذ، كارت و بليت را به تعداد محدود می توان دراين محل ذخيره نمود.

  احتياط
از تنظيم آفتابگير درهنگام حركت خودرو اجتناب كنيد. 

آفتابگير

جا بليتی

 المپ روشنايی

جابليتی

آينه آرايش  درب آفتابگير
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جاليواني جلو/ جاليواني و زيرآرنجي عقب

جا ليواني جلو

در اين محفظه مي توانيد فنجان، ليوان و جاسيگاري متحرك قرار دهيد.
اگر محفظه جاليواني را برداريد، آنگاه مي توانيد از فضاي ايجاد شده برای نگهداري 

اشياء استفاده كنيد.

جاليواني و زيرآرنجي عقب

زيرآرنجي عقب در وسط صندلي عقب تعبيه شده است. براي استفاده، آن را 
به سمت پايين بکشيد. در صورت عدم استفاده از زيرآرنجي، آن را به محل 

اوليه خود بازگردانيد.
در زيرآرنجي، يك جاليواني تعبيه شده است.

  احتياط
•  درحالت ترمزگيری و حركت های ناگهاني خودرو، ممکن است مايعات درون 

ليوان بيرون بريزد.
•  خطر سوختگي! از قرار دادن ليوان حاوي مايعات داغ در جاليواني خودداري 

كنيد. 

  احتياط
•  در حالت ترمزگيری و يا حركت ناگهاني خودرو، ممکن است مايعات 

درون ليوان بيرون بريزد.
جاليواني  در  داغ  مايعات  حاوي  ليوان  دادن  قرار  از  •  خطر سوختگي! 

خودداري كنيد. 

       جا ليوانی
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آموزش فنی رامک یدکامکانات رفاهی خودرو 10-14

جاسيگاري متحرك

اين جاسيگاری به آسانی می تواند درهرجايی كه می خواهيد قرار بگيرد. سيگار خود 
را دراين جاسيگاری خاموش كنيد.

قالب كف پايی

 زيرپايی بايد توسط قالب های مربوطه دركف خودرو ثابت شود. 

گاري متحرک/ قالب كف پایی جاسي

  هشدار
به منظور جلوگيري از بروز آتش سوزي درخودرو، از انباشته شدن مواد قابل 
از  و  كنيد  جلوگيري  جاسيگاري  در  سيگار  ته  ويا  آشغال  همچون  اشتعال 

خاموش شدن كامل سيگار اطمينان يابيد.

  هشدار
•  درصورت سرخوردن موكت كف پايی و تداخل آن درحركت پدال ها درحين 

رانندگی، ممکن است كه تصادفی رخ دهد.
•  هرگز بر روي موكتی كه با قالب بر روی كف ثابت شده است، كفپوش اضافي 
قرار ندهيد. در غير اينصورت، موكت اضافي به جلو سر می.خورد و در حركت 

پدال ها تداخل ايجاد خواهد كرد. 
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فندک/ خروجی ربق

فندك

براي استفاده از فندك، آن را به طور كامل تا انتها فشار دهيد. وقتی كه فندك گرم 
شود، به طور خودكار به بيرون می پرد و قابل استفاده خواهد بود. 

  هشدار
•  اگر پس از 30 ثانيه فندك به طور خودكار به بيرون نپرد، خطر داغ 
شدن بيش از حد وجود دارد. در اين شرايط، آن را از جای خود بيرون 
بکشيد و براي رفع مشکل به عامليت مجاز رامك يدك مراجعه كنيد.

•  وارد كردن انگشت در خروجي فندك مي تواند موجب بروزسوختگي 
ويا شوك برقی به فرد شود.

•  محفظه فندك پس از شارژ كامل، بسيار داغ مي شود. در صورت لمس 
افتادن آن بر روي پوست ممکن است سوختگی  يا  محفظه فندك و 
روكش  ديدن  آسيب  مي تواندباعث  فندك  پريدن  بيرون  دهد.  رخ 

صندلي هاي خودرو ويا حتي بروز آتش سوزي گردد. 
•  فقط از فندك اصلی خودرو استفاده كنيد. به منظور پيشگيری از بروز 
هرگونه صدمه الکتريکی و يا آتش سوزی در خودرو، هرگز از وسايل 
برقی همچون ماشين ريش تراش، جاروبرقی ويا قهوه جوش استفاده 

نکنيد.
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آموزش فنی رامک یدکامکانات رفاهی خودرو 10-16

خروجي برق

تجهيزات  پشتيبانی  منظور  به  كمکي  برق  خروجي  يك  دارای  شما  خودروي 
جانبي برقی مي باشد. پس از قرارگرفتن كليد در موقعيت »ACC«يا »ON« ، اين 

خروجي، برق مورد نياز برای تجهيزات برقی جانبی را تأمين مي كند. 

  احتياط
در صورت عدم استفاده از خروجي برق، درپوش آن را ببنديد. در غير اينصورت، 
ورود اشيائي غير از فيش خروجي برق و يا نفوذ آب، می تواند به بروز نقص 
الکتريکي در خودرو منجر شود. بستن درپوش خروجي برق از مسدود شدن 

سوكت ويا اتصال كوتاه )اتصالی( شدن در مدار برق جلوگيري خواهد كرد. 

  هشدار
•  براي تجهيزات جانبي برقی بايد از خروجي برق استفاده كنيد. اگر سيم كشي 
خودرو را تغيير ويا دستکاری كنيد و سيم ها را آزادانه در حالت آويزان رها 

كنيد، اين امر به بروز حادثه ويا آتش سوزي منجرخواهد شد.
•  ظرفيت اسمي 12 ولت 120 وات را مدنظر قرار دهيد.

اينصورت  به درون خروجي برق وارد نکنيد. در غير  را  انگشت خود  •  هرگز 
ممکن است در معرض شوك الکتريکي قرار بگيريد.

روشن  موتور  كه  درحالتی  هم  آن  برق  از خروجی  زياد  استفاده  درصورت    •
نباشد، باتری تخليه خواهد شد.
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 دستگيره کمکی سقف و قالب آوزي کت /قالب کت

دستگيره كمکي و قالب كت

دستگيره كمکي در سمت راننده نصب نشده و وجود ندارد. قالب كت بر روي 
دستگيره هاي باالي درب عقب تعبيه شده است. 

عالوه بر اين، قالب های كت )لباس( بر روي سقف نيز نصب شده است. 

دستگيره كمکی و قالب كت باالی درب

قالب سقفی كت

قالب آويز كت

قالب های آويز كت بر روی سقف تعبيه شده است.
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آموزش فنی رامک یدکامکانات رفاهی خودرو 10-18

ساعت ديجيتال

H )ساعت( : دكمه تنظيم ساعت
M )دقيقه( : دكمه تنظيم دقيقه

S )تنظيم( : دكمه تنظيمات
•  براي تنظيم زمان به نزديك ترين ساعت، دكمه »S« را بفشاريد.

•  در صورت فشردن اين دكمه، اگر زمان بين 00 و 29 دقيقه از يك ساعت معين 
باشد، نشانگر دقيقه مقدار »00« را نشان خواهد داد. 

•   در صورت فشردن اين دكمه، اگر زمان بين 30 و 59 دقيقه از يك ساعت معين 
باشد، نشانگر دقيقه مقدار »00« را نشان خواهد داد و يك ساعت به نشانگر 

ساعت افزوده خواهد شد. 
 	

گرمکن عقب و آنتن

بر روي شيشه درب محفظه بارعقب، سيم هاي گرم كن تعبيه شده است. مراقب باشيد 
هنگام تميز كردن داخل شيشه درب محفظه بار، به سيم  هاي گرم كن صدمه وارد نشود. 

ساعت داتيجيل، گرمکن هشیش عقب و آنتن

نکته
در صورت قطع و جداكردن باتري ويا تعويض فيوز،  بايد مجدداً ساعت را تنظيم كنيد. 

  احتياط
رنگی  ويا  دودی  های  برچسب  عقب،  بار  محفظه  درب  شيشه  برروی  هرگز    •
نچسبانيد. در صورت استفاده ازچنين برچسب های دودی رنگ ضد انعکاس 

نوری، حساسيت سيم هاي گرم كن دچار مشکل خواهد شد.
•  وجود هرگونه فرستنده يا گيرنده در مجاورت آنتن مي تواند موجب تداخل در 

سيستم ارتباطي آنتن شود. 

آنتن

   شبکه سيم 
گرمکن شيشه 

عقب
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)Roof Rack( باربند سقفی

باربند سقفي، مي توانيد اشياء را بر روي سقف  در صورت مجهز بودن خودرو به 
خودرو قرار دهيد. 

پس از قرار دادن وسايل بر روي باربند، نحوه چيدمان وسايل نبايد موجب واردشدن 
صدمه به خودرو و بروز تداخل در عملکرد سانروف )خودروهاي مجهز به سانروف( شود. 
برای قرار دادن بار می توانيد ضمن مالحظه شرايط و ايمنی خودرو، از وسايل كمکی 

همچون محفظه بار )كرير( نيز استفاده كنيد.

  باربند سقفی

نکته
توصيه مي شود برای محافظت از سقف خودرو، ميان بار و سقف، يك پارچه ويا 

بالشتك قرار دهيد. 

  احتياط
•  در صورت مجهز بودن خودرو به سانروف، بارهاي روي باربند را به 

نحوي قرار ندهيد كه موجب تداخل در باز شدن سانروف شود. 
•  مشخصات زير، حداكثر وزن را درهنگام بارگيري وسايل نشان مي دهد.

•  باربند سقفي: 75 كيلوگرم توزيع يکنواخت بار
•  سوار كردن بارهای سنگين تر از مشخصات وزنی فوق بر روی باربند 

سقفی ممکن است موجب واردشدن صدمه به خودرو شود.
•  در صورت حمل اجسام بزرگ، هرگز آنها را از عقب ويا اطراف خودرو 

آويزان نکنيد. 
رانندگي،  درهنگام  بار  دادن  دست  از  يا  صدمه  از  جلوگيري  براي    •
باردرمحل  بودن  ومحکم  سفت  از  تا  كنيد  بررسي  را  بار  هرازگاهی 

نصبش اطمينان حاصل كنيد. 
•  هميشه با سرعت مناسب رانندگي كنيد. 

باربند سقفي،  بارهاي سنگين تر از مشخصات مندرج بر روي  •  حمل 
ممکن است پايداري و تعادل خودرو را با مشکل مواجه كند.
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آموزش فنی رامک یدکامکانات رفاهی خودرو 10-20

بارعقب محفظه  اضافی  تجهيزات 

* توري محفظه بار عقب 

هرگونه شیء متحرك درحين رانندگی بايد توسط توری محفظه بار به طور محکم 
توري محفظه بار برای نگهداری اشياء شل و متحرك درحين رانندگی به كار می رود.      مهارگردد. درصورت عدم استفاده از اين توری، آن را درون محفظه بار نگهداری كنيد.

نکته :
لوازم و تجهيزات جانبی اضافی خودرو محسوب         از  اين گزينه  اينکه  به  با توجه 
می شود، لذا ارائه اين آپشن به مالکان خودرو به طور مجزا در قالب آپشن امکان پذير 

می باشد.

  احتياط
•  براي جلوگيري از صدمه ديدن توري، هرگز اشياء حجيم و يا سنگين را در 

توري قرار ندهيد. 
•  براي جلوگيري از صدمه ديدن وسايل يا خودرو، هنگام حمل اشياء شکستني 

و يا حجيم در محفظه بار بسيار دقت و احتياط كنيد. 

  هشدار
هرگز توري را بيش از حد نکشيد و هميشه صورت و بدن خود را از مسير 

برگشت توري دور نگه داريد. 
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صفحه كفی محفظه بارعقب

به منظور باز كردن صفحه كفی، محفظه بارعقب نوار )1( كه برروی صفحه كف 
پوش قرار دارد به سمت باال بکشيد. 

زير كف،  بار  از محفظه  ابزار  يا  و  زاپاس  آسان الستيك  آوردن  بيرون  براي 
مي توانيد صفحه كفی را آويزان كنيد. 

1.  براي باز كردن صفحه كفی، نوار آن را به طرف باال بکشيد. 
( را از صفحه كفی جدا كرده و آن را بر روي نوار آويزان كنيد.  2.  قالب )

  احتياط
از قرار دادن اشيای سنگين بر روی صفحه كف پوش درحالی كه آويزان 

است بپرهيزيد.
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* كاور محفظه بار عقب

باز كردن كاور محفظه بار
دستگيره وسط كاورمحفظه بار رابکشيد و آن را در شيارهاي سمت چپ و راست 

پنل هاي داخلي تريم محکم كنيد.
 جمع كردن كاور محفظه بار

كاور را از طريق فشار دادن دستگيره آن، از شيارها خارج كرده و براي بستن كاور 
اجازه دهيد به آرامي چفت شود. 

جدا كردن كاور محفظه بار
پس از جداكردن لبه كاور محفظه بار در پشت صندلی عقب، مجموعه كاور محفظه 

بار را با باال آوردن آن از شيارهای نگهدارنده اش جدا كنيد.

نحوه جا دادن :
( بکشيد و  1.  سر درپوش ها را به سمت داخل )
( را از نگهدارنده اش خارج  كاور محفظه بار )

كنيد.
كاور  و يك سر  كرده  را جدا   ) ( كاورهای    .2

( را در محل خود قرار دهيد. محفظه بار )
( را همزمان با  3.  سر ديگر كاور محفظه بار )
كشيدن آن به داخل ، در محل خود وارد كنيد.   احتياط

•  كاور محفظه بار را در قسمتی مجزا نگهداری كنيد تا فضای بيشتری در بخش 
بار ايجاد شود.

•  از قرار دادن اشياء بر روی كاور محفظه بار خودداری كنيد.
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بلوتوث يك فن آوري بي سيم است كه به تلفن هاي همراه مجهز به اين سيستم اجازه مي دهد تا به سيستم صوتي خودرو متصل شوند. از طريق بلوتوث مي توانيد بدون 
برداشتن تلفن همراه خود، به آن جواب بدهيد. اين سيستم فقط در برخي از تلفن هاي همراه دارای بلوتوث عمل خواهد كرد.

* سيستم بلوتوث                         

 دكمه قطع تماس
براي پاسخ دادن به يك تماس ويا قطع آن، 
»بيپ«  صداي  كه  زماني  تا  را  دكمه  اين 

شنيده شود فشار داده و نگهداريد.

  احتياط
•  اين سيستم فقط براي تلفن های همراه دارای بلوتوث عمل خواهدكرد. 

•  برخي از گوشي هاي تلفن همراه، با اين سيستم قابليت كاربری نخواهند داشت. 
•  براي اطالع از جزئيات بيشتر، به دفترچه راهنماي تلفن همراه مراجعه كنيد. 

  هشدار
از كاربرد تلفن همراه درحين رانندگی بپرهيزيد، چراكه ممکن است به تصادف 

خودرو منجر شود.

   بلندگو

ميکروفن
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* سيستم صوتی 

موقعيت و شکل بندي سيستم

براي گوش دادن به موسيقي مي توانيد از سيستم صوتي، سوكت AUX و درگاه 
USB استفاده كنيد.

AUX و سوكت USB پورت

خودروي شما مجهز به پورت USB و سوكت AUX مي باشد. 
جهت گوش دادن به موسيقي موجود در حافظه فلش )USB( ويا دستگاه صوتي جانبي 

از طريق بلندگوهاي خودرو از پورت اتصال USB و فيش AUX استفاده كنيد. 
براي اطالع از جزئيات بيشتر، به دفترچه راهنماي سيستم صوتي خودروی كوراندو 

مراجعه كنيد. 

دكمه هاي سيستم صوتي سيستم صوتي
غربيلك فرمان

 AUX سوكت
USB درگاه 

  آنتن

نکته
براي اطالع از جزئيات بيشتر سيستم صوتي، به دفترچه راهنماي سيستم صوتي 

اين خودرو مراجعه كنيد. 

  احتياط
برخي از فلش  مموري ها و دستگاه هاي صوتي جانبي ممکن است در سيستم 

صوتي خودروی شما كار نکند. 

USB درگاه   AUX سوكت 
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هشدارها و احتياطات الزم در استفاده از سيستم صوتی خودرو

•  يك سی دی كپي  شده ويا بی كيفيت ممکن است باعث خرابی هد سيستم 
از سی دی  فقط  شوند.  فايل  و  موسيقي  غيرعادي  پخش  و  صوتی شده 

اصلی استفاده كنيد.
در  نقص  بروز  موجب  مي تواند  صوتی  سيستم  با  ناسازگار  ديسك هاي    •
سيستم صوتی شود. فقط از ديسك هاي سازگار با سيستم صوتي استفاده 

نماييد. 
•  از كاربرد طوالنی مدت سيستم صوتي/ ويديويي/ ناوبری درحالی كه موتور 

خاموش است بپرهيزيد. دراين حالت باتری دشارژ خواهد شد. 
•  دقت كنيد آب برروی سيستم صوتی نريزد و يااينکه از ورود هرگونه شیء 

به سيستم صوتی بپرهيزيد.
•  هرگز به صفحه نمايش سيستم صوتي ضربه و فشار وارد نکنيد. در غير 
صدمه  لمسی  نمايشگر  صفحه  يا  ال سی دی  نمايش  صفحه  اينصورت، 

خواهد ديد.

Audio سی دی / MP3 سی دی  : MP3 پخش + CD  •
Audio سی دی : CD پخش  •

براي جلوگيری از آسيب ديدن سيستم صوتی خودرو، حتماً از ديسك 
های اصلی و باكيفيت استفاده كنيد.
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آموزش فنی رامک یدکاقدامات الزم در شرایط اضطراری

روشن کردن موتور با کابل و بارتي کمکی 

11-2

در صورت ضعیف و يا تمام شدن شارژ باتري،می توان موتور خودرو را با استفاده از كابل رابط و باتری خودرو ديگری روشن نمود. 

باتری دشارژ شده       باتری کمکی

ترتيب اتصال کابل باتری کمکی به قطب های باتری دشارژ شده:
)1(  قطب مثبت )+( باتري خالي

)2(  قطب مثبت )+( باتري كمكي
)3(  قطب منفي )-( باتري كمكي

)4(  يک سر كابل كمكي را به بدنه خودروي دشارژ شده همچون بلوك موتور و 
يا قالب بكسل جلو وصل كنید. 

يک ست كابل كمكي تهیه كنید.   .1
نزديكی  در  می باشد،  ولت  دوازده  توان  همان  داراي  كه  را  دوم  خودروي    .2

خودروی شارژ شده پارك كنید. 
كلیه تجهیزات برقی خودروی دشارژ شده را خاموش كنید.  .3

ترمز دستي را باال بكشید و اهرم دنده را در موقعیت P قرار دهید.   .4
كابل هاي كمكي را به روش ذكر شده متصل كنید.   .5

كابل مثبت )+( را به قطب مثبت )+( باتري وصل كنید.

كابل منفي )-( را به قطب منفي )-( باتري وصل كنید.
از انجام صحیح مراحل نصب طی موارد ذكر شده زير 

اطمینان حاصل نمايید.
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6.  همزمان با گاز دادن و باال بردن دور موتور خودروي كمكي، تالش كنید تا باتری خودروی دشارژ شده را روشن 
كنید )استارت بزنید(.

7.  تالش كنید تا موتور خودروی دشارژ شده را روشن كنید.
8.  پس از روشن شدن موتور ، با دقت كابل هاي كمكي را برعكس مراحل نصبشان، جدا كنید.

  هشدار
•   اتصال كابل كمكي به قطب منفي باتري دشارژ شده مي تواند به بروز جرقه و يا انفجار در باتري و همچنین 

وارد شدن آسیب جدي به فرد و صدمه به خودرو منجرشود. 
•  از نصب صحیح گیره های كابل رابط اطمینان حاصل كنید. چرا كه در صورت جدا شدن ناگهانی اتصاالت 
دراثر ارتعاشات ناشی از استارت زدن موتور خودرو، ممكن است شوك الكتريكی ايجاد شود كه در نهايت 

به بروز خسارات شديد در اجزای برقی خودرو منجر شود. 
•  چک كنید ولتاژ باتری های كمكی و دشارژ شده يكسان باشند. 

•  در هنگام اتصال كابل هاي كمكي، از عدم تماس كابل هاي منفي )-( و مثبت )+( با يكديگر اطمینان حاصل 
كنید. در غیر اينصورت جرقه ای ايجاد خواهد شد كه می تواند باعث انفجار باتری گردد. 

•  آب باتري حاوي اسیدی است كه مي تواند موجب بروز سوختگي در شما شود. هرگز اجازه ندهید آب باتري 
با چشم ها، پوست و يا سطوح رنگي تماس پیدا كند. در صورت تماس اتفاقي آن با چشم ها و يا پوستتان، 
موضع مربوطه را با آب بشويید و به پزشک مراجعه كنید. در صورت خوردن آب باتري، مقدار زيادي آب يا 

شیر بنوشید و در اولین فرصت به پزشک مراجعه كنید. 
• هنگام حضور در آمبوالنس، با استفاده از دستمال يا اسفنج مرطوب، موضع مورد نظر را به آرامي با •  •

آب تماس بدهید.

  احتياط
•  در صورت روشن كردن خودرو با استفاده از كابل كمكی، موتور خودروی كمكی )امدادرسان( را خاموش 

كنید و كابل های كمكی را نصب كنید. 
•  پیش از استارت زدن موتور، چک كنید كه كابل هاي كمكي دور از تیغه هاي فن باشند.
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آموزش فنی رامک یدکاقدامات الزم در شرایط اضطراری 11-4

پنچرگيري ازبار 

ابزار اضطراري همچون جک، میله رابط جک، و ساير ابزار در محفظه بار تعبیه 
شده است. 

تا حد امكان جک بايد در يک سطح مسطح و سفت قرار بگیرد.  .1
توصیه مي گردد چرخهای خودرو مهار شود و هیچ سرنشینی در حالی كه خودرو توسط جک باال رفته است   .2

در داخل آن نباشد. 
هیچ فردی نبايد اعضاي بدن خود را در زير خودرويي كه توسط يک جک، باال رفته است قرار دهد. بهتر است   .3

در هنگام تعمیرات، خودرو را توسط خرك باال ببريد. 

1. جک
2. آچار دوسرتخت

3. پیچ گوشتي )- و +(

4. آچارچرخ
5. دسته جک
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ر       * مثلث هشدا
مثلث هشدار وسیله اي ضروري در حفظ ايمني شما می باشد. وجود آن در خودرو به شدت 

توصیه می گردد. همیشه آن را با ساير ابزارها در محفظه بار قرار دهید.

پس از پارك خودروي معیوب در محلي امن، مثلث هشدار را در پشت خودرو 
قرار دهید. 

)در هنگام روز: 100 متر پشت خودرو و در هنگام شب: 200 متر پشت خودرو 
قرار داشته باشد.(

در صورت بروز مشکل جدی برای خودرو در حين رانندگي 
تردد  مسیر  از  را  خودرو  و  روشن  را  )فالشر(  زن  هشدار چشمک  چراغ   .1
خودروهای ديگر به مكانی امن هدايت كنید. و مثلث هشدار را در پشت 
خودرو قرار دهید. تا از اين طريق به خودروهای ديگر در حال تردد هشدار 

الزم داده شود.
2. همه سرنشینان را از خودرو خارج كرده و در مكاني دور از تردد خودروها 
مستقر كنید. پس از ايجاد يک شرايط ايمن با عاملیت مجاز رامک يدك و 

يا مركز امداد تماس بگیريد.

  احتياط
مثلث  می دهید،  قرار  مدنظر  را  جاده  ترافیک  شرايط  كه  حالی  در    •

هشدار را در محلي كه كامال قابل مشاهده باشد، قرار دهید. 
•  در يک بزرگراه و يا مسیر مخصوص خودرو، پس از توقف خودرو در 

مكانی مناسب، خود را به محلي امن برسانید.
•  در هنگام شب، براي اعالم هشدار به ديگران، از مثلث هشدار چشمک 

زن در پشت خودرو )بیش از 200 متر( استفاده كنید. 
•  در پیچ جاده ها از فاصله بیش از 200 متري از پشت خودرو، دست 

خود را به منظور هشدار به ساير خودروها تكان دهید. 
•  در صورت كاركردن خودرو و يا رفع مشكل، ضمن مالحظه تردد ساير 

خودروها، به رانندگی ادامه دهید. 
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آموزش فنی رامک یدکاقدامات الزم در شرایط اضطراری 11-6

الستیک پنچري  حین  رد  الزم  احتیاطات 

اگر حین رانندگي، يكي از الستیک ها پنچر شود، غربیلک فرمان را محكم بگیريد 
و پاي خود را از روي پدال گاز برداريد. به آرامي سرعت را كم و خودرو را در محلي 
امن پارك كنید. الستیک پنچر را با الستیک زاپاس موقتی تعويض كنید. براي 

انجام اين كار به بخش هاي مرتبط با الستیک زاپاس مراجعه كنید. 

  هشدار
•  وحشت نكنید! گردش نادرست غربیلک فرمان و يا ترمزگیری ناگهاني ممكن 
است به بروز يک تصادف جدي منجر شود. خودرو را در محلي امن متوقف، 

فالشر را روشن و ترمز دستي را باال بكشید. 
•  حتی در يک مسافت بسیار كوتاه نیز با الستیک پنچر رانندگي نكنید. چرا 
كه عالوه بر بیشتر شدن میزان خرابی الستیک، ادامه دادن به رانندگی در 

اين شرايط، می تواند به بروز سانحه منجر شود.
•  موتور را خاموش كنید و مثلث هشدار را در پشت خودرو قرار دهید. )درهنگام 

روز: 100 متر ، هنگام شب: 200 متر -  در اتوبان (.
•  مانعی را در جلو و عقب الستیكی كه به  طور ضربدری در مقابل الستیک 

تعويض شده می باشد، قرار دهید.
•  تمام سرنشینان بايد از خودرو پیاده شوند و در محلي امن بايستند. 

نکته
اگر با نحوه تعويض الستیک آشنايي نداريد، خودتان اين كار را انجام ندهید. در اين 

حالت با نزديک ترين مركز امداد تماس بگیريد.
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آمادگي های الزم جهت تعويض الستيک
فالشر را روشن كرده و خودرو را در   .1

محلي امن متوقف كنید.

قرار  »P« موقعیت  در  را  دنده  اهرم   .2
دهید و اهرم ترمز دستي را باال بكشید.

خارج  خودرو  از  را  سرنشینان  تمام   .3
كنید و در محلي امن بايستید و مثلث 
هشدار را در پشت خودرو قرار دهید 
درهنگام   – متر   100 روز:  )درهنگام 

شب: 200 متر – در اتوبان(

كه  الستیكی  عقب  و  جلو  را  مانعی    •
به طور ضربدری در مقابل الستیک 

تعويض شده می باشد، قرار دهید. 

خارج کردن الستيک زاپاس موقت

كاور محفظه بار را باز كرده و الستیک زاپاس )موقت( را خارج كنید. 

پنچر                        الستیک  تعویض 

  هشدار
از الستیک زاپاس موقت فقط در شرايط اضطراري استفاده كنید. هرگز در شرايط عادی 
رانندگي از آن استفاده نكنید. پس از نصب الستیک زاپاس موقت، پس از مراجعه به يک 
فروشگاه الستیک، سايز استاندارد الستیک خودرو خود را بر روی آن نصب كنید و مجدداً 

الستیک زاپاس موقت را در محل اولیه خود در محفظه بار قرار دهید.

  احتياط
•  درهنگام نصب مجدد الستیک زاپاس موقت به نگهدارنده اش، از قفل و سفت بودن آن در 

جای خود اطمینان حاصل كنید.
•  درهنگام باال بردن خودرو به وسیله جک،  از وارد كردن هرگونه ضربه و يا فشار به خودرو 

جلوگیري كنید. در غیر اينصورت ممكن است دچار آسیب شويد. 
•  درهنگام بیرون آوردن الستیک زاپاس موقت، مراقب باشید تا به بدنه خودرو صدمه  وارد نشود.

 اگر با نحوه تعويض الستیک آشنايي نداريد، خودتان اين كار را 
 

انجام ندهید. در اين حالت با نزديک ترين مركز امداد تماس بگیريد.
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آموزش فنی رامک یدکاقدامات الزم در شرایط اضطراری 11-8

تعويض الستيک زاپاس موقت

مهره هاي چرخ را با استفاده از آچار چرخ و با يک يا دو دور چرخاندن آنها   .1
درخالف جهت عقربه هاي ساعت شل كنید.

جک را به طور مستقیم در زير نقاط اتصال جک در بدنه قرار دهید به طوري كه   .2
قسمت فوقانی جک به اين نقاط متصل شود.

  هشدار
•  همیشه برای تعويض الستیكی كه پنچر شده است بايد اهرم ترمز دستي 

را باال بكشید. 
•  مانعی را در جلو و عقب الستیكی كه به طور ضربدری در مقابل الستیک 

تعويض شده می باشد، قرار دهید.
•  مهره هاي چرخ را باز نكنید. در صورت باز شدن مهره ها، ممكن است چرخ  
از خودرو جدا  شود و بدنه خودرو بر روی شما سقوط كند كه اين امر به 

آسیب ديدگي شديد در شما منجرخواهد شد.

  هشدار
•  جک تا حد امكان بايد بر روي سطح صاف و سفت استفاده شود.

•  توصیه مي شود تا چرخ هاي خودرو توسط يک مانع مهار شود و هیچ سرنشینی 
در هنگام باال بردن خودرو توسط جک نبايد در داخل خودرو باشد. 

•  هیچ گاه نبايد در زير خودرويی كه فقط به واسطه يک جک باال رفته است 
برويد. 

•  حداكثر وزن قابل تحمل توسط يک جک، 1000 كیلوگرم می باشد. 
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محل هاي قرارگيري جک

جک، آچار چرخ و دسته جک را طبق عكس فوق به يكديگر متصل كنید.   .3
با چرخش مجموعه آچار مربوطه در جهت عقربه هاي ساعت، خودرو را تا 

زمان بلند شدن الستیک از روی زمین باال ببريد.
باز كرده و جدا  با دست،  از ثابت شدن خودرو، مهره هاي چرخ را  پس   .4

كنید. تمامي مهره هاي چرخ را جدا نمايید.    احتياط
از قرارگرفتن صحیح قسمت فوقانی جک در زير نقاط مشخص شده در تصاوير 

فوق در هنگامی كه الستیک پنچرشده است اطمینان حاصل كنید.
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آموزش فنی رامک یدکاقدامات الزم در شرایط اضطراری 11-10

چرخ را در بیاوريد و در زير بدنه خودرو قرار دهید، چرا كه در صورت خارج   .5
شدن جک از جاي خود، از شدت آسیب های احتمالی كاسته خواهد شد. 

الستیک زاپاس را نصب كرده و مهر هاي چرخ را به طور موقت تا جايی كه   .6
چرخ زاپاس ديگر شل نباشد، سفت كنید. 

با چرخاندن مجموعه جک و آچار چرخ در خالف جهت عقربه هاي ساعت، خودرو   .7
را تا برخورد الستیک با سطح زمین پايین بیاوريد. سپس جک را جدا كنید.

مهره هاي چرخ را طبق عكس فوق به طور ضربدری )اريب( سفت كنید. هر يک   .8
از مهره ها را بايد چندبار بچرخانید.

پس از تكمیل مراحل نصب الستیک زاپاس، الستیک پنچر را در محفظه بار قرار   .9
دهید. جک و ساير ابزار اضطراري را نیز در محل خود قرار دهید.

  هشدار
از  می توانید  نباشد،  شل  ديگر  كه  جايی  تا  زاپاس  الستیک  كردن  سفت  با 
حركت دورانی الستیک بر روی توپی چرخ در هنگام قرار گرفتن الستیک بر 

روی زمین جلوگیری نمايید.

  هشدار
در حالی كه خودرو توسط جک باال رفته است، نبايد براي سفت كردن مهره ها 
نیروي بسیار زيادی را به كار ببريد. در غیر اينصورت، ممكن است خودرو بلغزد 

و به شما آسیب برسد. 
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11-11

الستيک زاپاس 
سايز الستیک زاپاس موقت  از الستیک معمولي كوچكتر  است و فقط براي شرايط 
اضطراري مورد استفاده قرار مي گیرد. پس از نصب اين نوع  از الستیک ها، آهسته 
برانید و براي تعويض با الستیک جديد  عادی به  فروشگاه الستیک مراجعه نمايید. 

سفت كردن بیش از حد مهره های چرخ ممكن است به آنها صدمه بزنید. از سفت 
كردن مهره های چرخ به كمک اهرم و يا نیروي پا خودداري كنید.

موقت زاپاس  الستیک  از  استفاده  هب  مربوط  راهي  هشدا

  احتياط
كیلومتر،   1000 حدود  در  مسافتی  در  رانندگي  و  الستیک  تعويض  از  پس 

مهره هاي چرخ را مجددا سفت كنید.
120~140 Nm  :گشتاور سفت كردن مهره هاي چرخ  •  

  هشدار
•  درحالی كه الستیک زاپاس بر روی خودرو نصب می باشد، با سرعت 

بیشتر ازkm/h 60 رانندگي نكنید. 
•  الستیک زاپاس موقت فقط بايد در شرايط اضطراري استفاده شود. 
از نصب  نكنید. پس  استفاده  از آن  رانندگي عادي  هرگز در شرايط 
الستیک زاپاس بر روي خودرو، براي تعويض آن با الستیک جديد و 

عادی به فروشگاه الستیک مراجعه نمايید.  
چرخ  شدن  شل  به  مي تواند  چرخ  مهره هاي  نادرست  كردن  سفت    •
و حتي جدا شدن آن منجر شود و يا می تواند به نقص در فرمان و 
از سفت كردن  منجر شود.   تصادف  بروز  نتیجه  در  و  ترمز  سیستم 
اطمینان حاصل  است،  داده شده  مهره هاي چرخ همانطور كه شرح 
كنید. اگر چرخ ها به دلیل شل شدن مهره هاي چرخ از خودرو جدا 

شوند، ممكن است تصادفي مرگبار رخ دهد. 
•  استفاده از الستیک هاي متفاوت و متفرقه مي تواند به از دست دادن 
مهم  مشخصات  حتماً  شود.  منجر  رانندگی  حین  در  خودرو  كنترل 

الستیک ها از جمله سايز، نوع و عاج آنها يكسان باشد. 
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آموزش فنی رامک یدکاقدامات الزم در شرایط اضطراری 11-12

   احتياط های الزم در هنگام تعويض الستيک

| پيش از تعويض الستيک :
•  فالشر را روشن كرده و در محلي امن و به دور از ترافیک، خود را بر روي يک سطح سفت و مسطح پارك كنید. 

•  جک را در موقعیت مشخص شده تنظیم كنید. هرگز در هنگام استفاده از جک در زير خودرو نرويد )دراز نكشید(. درهنگام قرارگیري جک در زير خودرو، هرگز موتور را 
استارت نزنید و يا روشن نكنید و يا آن را هل ندهید. 

•  تمام سرنشینان بايد از خودرو خارج شوند و به محلي امن و دور از ترافیک منتقل شوند. 
| درهنگام تعويض چرخ :

•  مهره هاي چرخ را همانگونه در شكل مربوطه نشان داده شده به طور ضربدری سفت كنید. هر يک از مهره ها را بايد چندين مرتبه بچرخانید. 
•  از آنجای كه آغشته كردن پیچ ها و مهره های چرخ به گريس و يا روغن می تواند به سفت شدن بیش از حد آنها منجر شود، از آنجام اين كار بپرهیزيد. 

| پس از تعويض الستيک : 
•  پس از تعويض الستیک در شرايط اضطراری، برای بررسی وضعیت الستیک تعمیر و يا تعويض شده به يكی از نزديک ترين عاملیت های مجاز رامک يدك و 

يا تعمیرگاه مجهز الستیک مراجعه كنید.
•  الستیک را به نحو ايمن در محفظه خود قرار دهید. درهنگام قرار دادن الستیک زاپاس در جاي خود، دقت كنید تا سطح خارجی الستیک )سمت مهره هاي 
چرخ( رو به پايین باشد و همچنین بررسي كنید الستیک زاپاس به نحو صحیح و ايمن در محفظه خود بدون هیچگونه لقي قفل شده باشد. پیش از شروع 

رانندگي، سفت بودن مهره هاي چرخ و فشار باد الستیک را چک كنید.
•  الستیک پنچر را تعمیر ويا تعويض كنید. الستیک زاپاس موقت را در جای خود به روش صحیح قرار دهید. پیش از رانندگي، سفتي و فشار باد الستیک ها 

را چک كنید.
•  در خودروهاي مجهز به به سیستم TPMS، چراغ هشدار TPMS روشن مي شود و سیستم TPMS در صورت نصب الستیک زاپاس موقت عمل نمي كند.
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جوش آوردن موتور

چراغ هشدار داغ شدن )جوش آوردن( موتور

گيج دماي مايع خنک کننده موتور
يا  ممكن است درهنگام جوش آوردن موتور، بخارات داغ و 
آب جوش با شدت از محفظه موتور خارج  شود و يا نشانگر 
دمای مايع خنک كننده به عالمت »H« برسد. در اين شرايط، 
چراغ هشدار داغ شدن موتور روشن مي شود و صدای آژيری 
از آن بالفاصله خودرو را در محلي  شنیده خواهد شد. پس 

امن متوقف كنید. 

عالئم
•  چراغ هشدار داغ شدن موتور چشمک مي زند )آژير شنیده مي شود(

را  رنگ(  قرمز  )يا قسمت  عادی  از محدوده  فراتر  مقداري  نشانگر،    •
نشان مي دهد. 

•  بیرون ريختن و يا پاشیدن آب داغ و يا بخار داغ از محفظه موتور
•  كاهش بازدهی و راندمان موتور 

           صفحه نمايشگر سوپرويژن                            صفحه نمايشگر استاندارد
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آموزش فنی رامک یدکاقدامات الزم در شرایط اضطراری 11-14

1.  دور از ترافیک و در محلي امن در كنار جاده بر روي سطحی سفت و مسطح 
پارك كنید. ترمز دستي را باال بكشید و اهرم دنده را در موقعیت P قرار دهید. 
در صورت روشن بودن سیستم تهويه مطبوع و يا بخاری، آنها را خاموش كنید.   .2
درب موتور را باز كنید و موتور را در حالت درجا )دور آرام( قرار دهید تا خنک 

شود. 
در صورت مشاهده بخار در زير درب موتور، بالفاصله موتور را خاموش كنید.   .3
در صورت عدم وجود بخار، درب موتور را باز كنید و اجازه دهید تا موتور در 

حالت درجا كار كند. 
را  موتور  نیامد،  پايین   نرمال  محدوده  تا  درجا  حالت  در  نشانگر  اگر  حتی   .4

خاموش و آن را خنک كنید. 
سطح مايع خنک كننده در مخزن را بررسي كنید. اگر سطح آن خیلی پايین   .5

بود، شلنگ ها و اتصاالت رادياتور را از نظر نشتي بررسي كنید.
در صورت نیاز به مخزن مربوطه مايع خنک كننده بیافزايید.   .6

در صورت لزوم، درپوش مخزن را با يک پارچه بپوشانید و درپوش را كمي   .7
بچرخانید تا هرگونه فشار موجود در مخزن تخلیه شود. پس از تخلیه كامل 
فشار مخزن، درپوش را باز و مخزن را پر كنید. سپس درپوش مخزن را مجددا 

ببنديد. 
در  را  خنک كننده  سیستم  خنک كننده،  مايع  سطح  بودن  عادی  صورت  در   .8

عاملیت مجاز رامک يدك تحت بازديد قرار دهید.

  احتياط
•  در صورتی كه داغ شدن موتور ناشی از پايین بودن سطح مايع خنک كننده 

باشد، فوراً موتور را خاموش كرده و اجازه دهید تا خنک شود. 
•  باز كردن درپوش مخزن، بايد درهنگام خاموش بودن موتور و خنک بودن 

آن انجام شود. 
•  مايع خنک كننده و بخار داغ و جوشان تحت فشار مخزن ممكن است بیرون 
بريزد كه مي تواند موجب بروز آسیب جدي در فرد شود. به همین دلیل هرگز 

هنگام داغ بودن موتور و رادياتور، درب مخزن مايع خنک كننده را باز نكنید. 
به آن  ناگهاني آب سرد  به طور  اگر  •  در صورتي كه موتور هنوز داغ است، 

بیافزايید، ممكن است به موتور صدمه وارد شود. 
•  فقط مايع خنک كننده )ضديخ( مورد تايید رامک يدك  را مصرف كنید.

•  اگر مشكل برطرف نشد، سیستم خنک كننده را بايد در عاملیت های مجاز 
رامک يدك بررسي كنید. 

  هشدار
•  براي جلوگیري از سوختگي، درب موتور را با دقت و احتیاط باز كنید.

•  مايع خنک كننده و بخار داغ و جوشان تحت فشار مخزن ممكن است بیرون 
بپاشد كه مي تواند موجب بروز آسیب جدي در فرد شود. به همین دلیل 
هرگز هنگام داغ بودن موتور و رادياتور، درب مخزن مايع خنک كننده را 

باز نكنید.
با قطعات  تا دستتان  •  در حالی كه موتور روشن است بسیار دقت نمايید 

متحرك آن از جمله تسمه دينام تماس نداشته باشد. 
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ر چک موتور چراغ هشدا

چراغ هشدار چک موتور
در صورت روشن ماندن چراغ هشدار در حین رانندگي، 
از  موتور  كنترل  برخی  اجزاي  نقص  از  ناشی  امر  اين 
و ديگر تجهیزات خودرو می باشد. در  جمله سنسورها 
مجاز  عاملیت های  توسط  بايد  خودرو  موقعیت،  اين 

رامک يدك بازديد شود.

  احتياط
در صورت روشن شدن چراغ هشدار چک موتور، ممكن است نیروي رانش موتور 

كاهش يابد و يا موتور از كار بیافتد. 
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آموزش فنی رامک یدکاقدامات الزم در شرایط اضطراری

استفاده از خودرو بر با كفی بهترين روش برای جابه جايی و انتقال خودروي معیوب 
و به دور از وارد شدن صدمه به آن مي باشد.

در خودروهاي AWD يا چهارچرخ متحرك دائمی : بايد كلیه چرخ های خودروی شما 
به همراه تجهیزات كفی و دالی ها از روی زمین بلند شود.

درخودروهاي مجهز به سیستم 2WD : بكسل كردن خودرو در حالتی كه چرخ هاي 
عقب بر روي زمین بدون دالی قرار داشته باشد و چرخ هاي جلو از روی زمین بلند 
شده باشد، قابل قبول است. در صورت بكسل شدن خودرو توسط يک كامیون با غیر 
از كاربری يدك كش آن هم در حالی كه دالی های چرخ موجود نباشد، جلوی خودرو 

بايد باال نگه داشته شود نه عقب آن.    هشدار
•  خودروهاي مجهز به سیستم AWD هرگز نبايد در حالتی كه كلیه چرخ های 
آنها بر روي زمین قرار دارد، بكسل شوند. اين امر موجب وارد شدن صدمه 

جدي به گیربكس و سیستم AWD خواهد شد. 
•  در صورت گیركردن خودرو در گل و يا شن و نیاز به بكسل كردن خودرو، 
مي توانید از  حلقه )قالب (هاي  بكسل در خودرو استفاده كنید. با اين وجود، 
اگر بار وارده بر حلقه بكسل بسیار زياد باشد، مي تواند موجب پاره شدن 
حلقه، طناب و يا زنجیر بكسل شود و در نتیجه به بروز آسیب شديد به فرد 

و صدمه به خودرو منجر شود.
•  به منظورجلوگیري از وارد شدن صدمه به خودرو، اجراي صحیح مراحل باال 
بردن و بكسل كردن خودرو ضروري می باشد. در  صورت نیاز به استفاده 
از خدمات بكسل و يا خودروی يدك كش، حتماً مراتب فوق را مدنظر قرار 

دهید.

  هشدار
هرگز خودرو را در حالتی كه چرخ ها بر روي زمین قرار دارد، بكسل نكنید. اين 

امر به سیستم رانش )قوای محركه( خودرو آسیب جدی وارد می كند.

حمل خوردوي معيوب با خوردو رب

  احتياط
•  به منظور جلوگیري از وارد شدن صدمه به سپر و قطعات زيرين بدنه درهنگام 
يدك كش  دالی  يا  و  كفی  با  يدك كش  تجهیزات  از  خودرو  يدك كشیدن 

استفاده كنید.
•  درهنگام يدك كشیدن مراقب باشید تا به سپر و ساير اجزاي خودرو صدمه 

نزنید.

11-16

دالی
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در صورت بكسل كردن خودرو با طناب بكسل:  •
طناب بكسل را به طور ايمن و محكم در داخل قالب هاي بكسل محكم كنید.   .1
طناب را در هر دو حلقه بكسل كه در زير بدنه و جلوي خودرو قرار دارد، تا حد 

ممكن سفت كنید. 
براي اينكه طناب به طور واضح قابل مشاهده باشد، يک پارچه سفیدرنگ را در   .2

وسط طناب گره بزنید.
اهرم تعويض دنده را در موقعیت خالص قرار دهید و ترمز دستي را آزاد كنید.  .3

چراغ هاي فالشر هر دو خودرو را روشن كنید.  .4
ترمز  پدال  فشردن  براي  نگه داريد  ثابت  را  خودروها  بین  بكسل  مجاز  فاصله   .5

خودروي بكسل شونده، نیروي بیشتري وارد كنید. 
كلید را در موقعیت روشن )ON( قرار دهید.  .6

طول كلی خودروي بكسل كننده و بكسل شونده و طناب بكسل بايد كمتر از 25   .7
متر باشد. و خودروی يدك شونده را با سرعت 25 كیلومتر بكسل كنید. طول 

طناب بايد كمتر از 5 متر باشد.

محل قالب های بکسل

  هشدار
•  قالب بكسل فقط بايد در شرايط اضطراری، موقت و مسافت های كوتاه به 
كار رود. از كاربرد طوالنی مدت قالب بكسل بپرهیزيد. عدم كاربرد صحیح 

از قالب بكسل خطرات جدی را در پی خواهد داشت. 
•  درهنگام بكسل كردن بايد بسیار دقت نمايید. از هرگونه حركت ناگهاني و يا 
رانندگي بي دقت اجتناب نمايید، چرا كه با وارد شدن نیروي بیش از حد، 
قالب، طناب و يا زنجیر بكسل بسیار سفت خواهد شد.  به منظور جلوگیري 

از وارد شدن صدمه، طناب و يا زنجیر بكسل را به سرعت شل نكنید. 
•  در صورتی كه خودرو در برف، شن و يا ماسه گیر كند به طوری كه نیاز به 
قالب بكسل باشد و يا به خاطر كشش ضعیف خودرو نتواند از جای خود 
حركت كند، حتماً اطمینان حاصل كنید كه نیروی مضاعفی را به قالب 
بكسل وارد نمی كنید، چرا كه در غیراينصورت قالب، طناب و يا زنجیر 
بكسل گسسته خواهند شد. توصیه می گردد در مواردی از اين قبیل حتماً 

توسط خودرويی مجهز برای يدك كشیدن بكسل شويد.  

بکسل کردن خوردو رد شرایط اضطراري

قالب بكسل جلو     قالب بكسل عقب

11-17
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آموزش فنی رامک یدکاقدامات الزم در شرایط اضطراری 11-18

  احتياط
•  در صورتی كه خودروی بكسل كننده از تجهیزات مناسبی برای بكسل كردن 
خودروی معیوب ديگر برخوردار نمی باشد، بايد راننده خودروی معیوب در 
پشت فرمان بنشیند اما هرگز نبايد در هنگام نقص هر يک از سیستم های 

برقی، فرمان و يا ترمز، خودرو به اين روش بكسل شود.
•  اطمینان حاصل كنید كه حلقه بكسل جلو و يا عقب به طور افقی كشیده 

می شود.
•  اگر در مسیر بكسل كردن، تپه، شیب سربااليي و يا پیچ هاي تند وجود دارد، 

از اين روش استفاده نكنید. 
•  در صورت خاموش بودن موتور، پدال ترمز را با نیروي بیشتر از معمول فشار 

دهید.
•  در صورت عملكرد صحیح سیستم برقی خودرو، چراغ های فالشر و يا راهنمای 

خودروی معیوب و بكسل كننده را روشن كنید. 
•  از يدك كشیدن )بكسل كردن( بار بیش از حد و يا خودرويی كه از خودروی 

شما سنگینتر است بپرهیزيد.
•  كلید را در موقعیت »ACC« يا »ON« قرار دهید به طوری كه غربیلک فرمان 

قفل نباشد. 
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تصادف
كلید فالشر را فشار دهید تا چراغ فالشر روشن شود. در صورت امكان، به منظور 
جلوگیري از وقوع يک تصادف ديگر، خودروي خود را به مكاني امن منتقل كنید. 
در صورت مجروح شدن سرنشینان خودرو، با اورژانس و يا مركز فوريت های پلیس 

)110( تماس حاصل نمايید.
آتش سوزي

براي  كنید.  خاموش  را  موتور  و  توقف  امن  محلي  در  بالفاصله  شرايط  اين  در 
خاموش كردن آتش از كپسول آتش نشاني استفاده كنید. اگر قادر به خاموش 

كردن آتش نیستید، با نزديكترين ايستگاه آتش نشاني تماس بگیريد. 

  هشدار
•  در هنگام تصادف، ممكن است سوخت خودرو نشت كند. بنابراين موتور را 

خاموش كرده و از ايجاد جرقه يا آتش در اطراف خودرو بپرهیزيد. 
•  در صورت بروز سوختگي جزئي در پوست خود در اين شرايط، به پزشک مراجعه 

كنید. 

کپسول آتش نشانی )اطفاء حريق(
كپسول آتش نشاني، ابزاری ضروري براي خاموش كردن آتش در مرحله اولیه 
مي باشد. نگهداری و نصب كپسول در خودروی مورد توصیه شركت رامک 

يدك می باشد. همواره كپسول را شارژ كنید و نحوه كار با آن را بیاموزيد.

برف سنگين
•  سرعت خودرو را در جاده های پیچ دار، شیب دار و همچنین پل ها بكاهید.

•  در صورت وجود خودروي برف روب، خودروي خود را در جاده ترك نكنید. 
در صورت لزوم شماره تماس خود را بر روي شیشه بگذاريد. 

•  همواره فاصله ايمن را با خودروي جلويي حفظ كنید و استفاده از ترمز را 
به حداقل برسانید.

•  برف اطراف خودرو را تا جايی كه لوله  اگزوز با برف مسدود نشود، پاك كنید.

تصادف/ آتش سوزي/ ربف سنگین
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آموزش فنی رامک یدکاقدامات الزم در شرایط اضطراری 11-20

بکسل کردن کاروان 

اين خودرو به عنوان يک خودروی مشخص و برای جابه جايی و حمل سرنشینان آن 
طراحي شده است، بنابراين كنترل و هدايت، ترمزگیري، دوام و مصرف سوخت آن 

در صورت بكسل كردن يک كاروان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. 
ايمني و رضايت شما منوط به استفاده مناسب از امكانات خودرو می باشد. عالوه 
بر اين، بايد از بارگیري نامعقول و وزن بیش از اندازه و ساير كاربری های نادرست 

اجتناب نمايید.
حداكثر وزن كاروانی كه خودرو قادر به بكسل كردن )يدك كشیدن( آن می باشد 
بر  نصب شده  مخصوص  تجهیزات  همچنین  و  شما  نظر  مورد  كاربری  به  منوط 
روی خودرو می باشد. پیش از اقدام به بكسل كردن هر وسیله ای، از مناسب بودن 

تجهیزات خودرو اطمینان حاصل كنید. 

بارگيري کاروان
و  كاروان  ناخالص  وزن  اندازه گیري  نحوه  بايد  كاروان،  روي  بر  بار  قرارگیري  براي 
وزن مفصل كاروان را بدانید. وزن ناخالص كاروان، وزن كاروان به اضافه بار روي آن 

مي باشد. 
با قرار دادن كاروان بارگیری شده بر روي باسكول، مي توانید وزن ناخالص كاروان را 

محاسبه كنید.
وزن مفصل تريلر، نیرويی است كه در ارتفاع عادی كاروان در جهت پايین و به طور 

عمود بر روی محل اتصال كاروان به خودرو وارد می شود.
وزن كاروان بارگیری شده با بار )وزن ناخالص كاروان( هرگز نبايد از مقادير مشخص 

شده فراتر رود.
با توجه به توان موتور، وزن مجاز كاروان در محدوده شیب 6/8% تا 12/6% صدق 

خواهد كرد.
پس از اتصال كاروان به خودرو، وزن مجاز وارد بر روي محور عقب براي خودروي 

بكسل كننده با بار كامل )شامل سرنشینان( نبايد از مقدار مجاز فراتر رود. 
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حداکثر وزن و بار مجاز

حداكثر وزن كارواننوع

1500 كیلوگرمبنزينمجهز به ترمز
750 كیلوگرمبنزينفاقد ترمز

در صورت يدك کشيدن کاروان :
نكات مهم: 

بگیريد.  نظر  در  را  نوسان   كنترل  تجهیزات خاص  بايد  شرايط  اين  در    •
براي بستن واسطه اتصال كاروان به حلقه بكسل خودرو مي توانید كنترل 

نوسان  كاروان را بررسي كنید. 
•  اگر كل مسافت طی شده خودروي صفر كیلومتر كمتر از 800 كیلومتر باشد، 
نبايد كاروان را بكسل نمود. در 800 كیلومتر كاركرد اولیه خودرو كه كاروان را 
يدك مي كشید، با سرعت بیش از km/h 80  رانندگی نكنید. و هرگز در حالی 
كه پدال گاز را تا انتها فشرده ايد، خودرو را روشن نكنید. در غیر اينصورت، 
موتور و ساير اجزاء به دلیل وارد آمدن فشار بیش از حد دچار صدمه خواهند 

شد.
•  همیشه با سرعت متوسط )كمتر از  km/h 100( رانندگي كنید. 

•  شما بايد همواره وزن كاروان را در نظر داشته باشید.
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وزن کاروان 
به منظور حفظ ايمني خودرو و كاروان، بايد بسیاري از عوامل به استثنای حداكثر 

وزن مجاز را نظر گرفت. 
ايمني خودرو و كاروان به نحوه استفاده شما از كاروان بستگي دارد. سرعت خودرو، 
ارتفاع، بار، دماي محیط و دفعات استفاده از كاروان دارای اهمیت زيادی می باشد. 
استفاده از تجهیزات اضافی به مانند كاروان عملكرد خودروي شما را تحت تأثیر 

قرار خواهد داد. 

وزن زبانه اتصال کاروان
بار )وزن( وارد بر زبانه كاروان با اهمیت بسیار زيادی مورد مالحظه قرار می گیرد چرا 
كه بر وزن ناخالص )GVW( خودرو تاثیرگذار است. اين وزن، وزن خالص خودرو، 
وزن اثاث كاروان و سرنشینان خودرو را شامل می شود. عالوه براين، بايد بار زبانه 

كاروان به وزن ناخالص اضافه گردد. چرا كه وزن را خودرو متحمل خواهد شد. 
وزن زبانه كاروان بايد حداكثر 4% )استاندارد اروپا( از كل وزن كاروان و بار روي آن 
باشد. براي بررسي صحیح بودن وزن ها، بايد پس از بارگیري، وزن كاروان و زبانه را 
به صورت جداگانه اندازه بگیريد. اگر وزن ها مناسب نباشد، تعدادي از وسايل روي 

كاروان را برداريد. 

  احتياط
•  هرگز بارها را طوري قرار ندهید كه قسمت عقب تريلر سنگین تر از قسمت 
جلوي آن باشد. )مقدار زير توصیه مي شود: قسمت جلو: حدود 60%، قسمت 

عقب: حدود %40(
•  هرگز بیشتر از حداكثر وزن مجاز بر روي تريلر يا تجهیزات بكسل كاروان 
بارگیري نكنید. بارگیري نادرست ممكن است به خودروي شما صدمه برساند. 
و  رانندگي، وزن  از  همچنین ممكن است موجب آسیب فردي شود. پیش 

بارگیري را در باسكول و يا در پلیس راه مجهز به باسكول اندازه بگیريد. 
•  در صورت بارگیري نادرست در كاروان، امكان از كنترل خارج شدن خودرو 

افزايش می يابد. 
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ترمزهاي کاروان
از  شده  ارائه  دستورالعمل هاي  تمام  بايد  كاروان،  ترمزهاي  بكارگیری  صورت  در 
سوي شركت سازنده كاروان را رعايت كنید. هرگز سیستم ترمز خودروي خود را 

دستكاري نكنید. 

چراغ هاي کاروان 
حتماً چک كنید كاروان به تجهیزاتی مجهز باشد كه با استانداردهای مورد تايید 

كشوری كه در آن در حال تردد هستید منطبق باشد. 
همیشه پیش از حركت با كاروان، از عملكرد صحیح تمام چراغ هاي آن مطمئن 

شويد. 

الستيک ها
در هنگام بكسل كردن كاروان، از مناسب بودن فشار باد الستیک ها مطمئن شويد.

زنجير هاي ايمني
كنید.  استفاده  ايمنی  زنجیرهای  از  كاروان  به  خودرو  نصب  هنگام  در  همواره 
زنجیر هاي ايمني را از زير زبانه تريلر طوری عبور دهید تا در صورت جدا شدن 
زبانه از قطعه اتصال، زبانه بر روي جاده نیافتد. براي اتصال زنجیر هاي ايمني، از 
دستورالعمل هاي شركت سازنده تبعیت نمايید. همیشه به مقدار كافي آن را شل 
كنید تا امكان چرخش كامل در محل اتصال كاروان میسر باشد. هرگز اجازه ندهید 

زنجیر هاي ايمني بر روي جاده كشیده شود.

روغن ترمز
در شرايط زير، روغن ترمز را هر 15000 كیلومتر تعويض كنید.

•  بكسل كردن مكرر كاروان و يا خودروی ديگر
•  رانندگي در نواحي مرتفع، شیب دار يا كوهستاني 

روغن گيربکس اتوماتيک
در صورت بكسل كردن مكرر خودرو، سرويس و نگهداري بیشتري مورد نیاز خواهد بود. 

نکات مهم در هنگام بکسل کردن
در هنگام بكسل كردن كاروان، شرايط كاركرد خودروي شما در مقايسه با شرايط كاركرد 

عادی خودرو متفاوت خواهد بود. 
•  به منظور ايمنی بیشتر، اقدامات پیشگیرانه زير را مدنظر قرار دهید.

•  پیش از شروع عملیات بكسل كردن در ترافیک، دور زدن، ترمز كردن، و دنده عقب 
رفتن را در يک محیط به دور از ازدحام و ترافیک تمرين كنید.

•  تا زماني كه مهارت كافی برای هدايت ايمن خودرو و كاروان را اخذ نكرده ايد، از بكسل 
كردن خودروی ديگر و يا كاروان بپرهیزيد. 

•  پیش از رانندگي، از عملكرد صحیح سیستم روشنايي و چراغ هاي كاروان اطمینان 
حاصل كنید. 

•  با سرعت بیشتر ازkm/h  80 رانندگي نكنید.
•  در هنگام دور زدن، از وجود فضاي كافي مطمئن شويد و از مانورهاي ناگهاني اجتناب 

كنید.
•  از حركت كردن، گازدادن و يا ترمزگیری ناگهاني اجتناب نمايید. 

•  از گردش ناگهانی فرمان و اليی كشیدن خودداري كنید.
•  همیشه در هنگام دنده عقب گرفتن، از كسي بخواهید تا شما را راهنمايي كند.
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•  فاصله كافی را برای ترمزگیری در نظر بگیريد.
•  فاصله ترمزگیري در هنگام بكسل كردن كاروان، افزايش مي يابد.

•  از فشردن مكرر و طوالنی پدال ترمز كه به داغ شدن و كاهش كارايي ترمزها 
منجر خواهد شد، بپرهیزيد.

•  همیشه درهنگام توقف خودرو، جلوي چرخ هاي خودرو و كاروان متصل به آن 
مانع قرار دهید و ترمز دستي را باال بكشید. 

•  پارك كردن بر روي مسیر شیب دار سربااليي و يا سرپايینی توصیه نمي شود.
•  نبايد خودرويی را كه كاروان به آن متصل شده است بر روي تپه و يا مسیر 

شیب دار پارك كنید.
•  در صورت بروز مشكالتی همچون جدا شدن اتصال كاروان از خودرو، ممكن است 
سرنشینان و اشخاص خارج از خودرو و دچار آسیب شوند و به خودرو و كاروان 

صدمه وارد شود. 
•  ممكن است در صورت ايستادن در پشت كاروانی كه می خواهید موانع آن را 
برداريد دچار آسیب شويد. در صورت آزاد شدن ترمز و يا مفصل اتصال دهنده 
كاروان به خودرو، كاروان واژگون خواهد شد. حتماً اطمینان حاصل كنید فردی 

كه موانع را از زير چرخ ها بر می دارد در كنار ايستاده باشد.
•  از دستورالعمل هاي شركت سازنده كاروان تبعیت كنید. 

رانندگي بر روي تپه و يا مسير شيب دار
در اين شرايط، سرعت خودرو را كاهش دهید و پیش از پايین رفتن از سراشیبي 
طوالني، دنده را در موقعیت پايین تر )سنگین تر( قرار دهید. اگر دنده را به موقعیت 
به طور مكرر  اندازه و  از  باشید بیش  نكنید، ممكن است مجبور  تعويض  پايین تر 
از ترمزها استفاده كنید كه اين امر به داغ شدن و عدم عملكرد صحیح آنها منجر 

خواهد شد. 
در يک سربااليي طوالني، دنده را به موقعیت پايین تر تعويض كنید و سرعت خودرو 
را به میزانی كه احتمال داغ شدن موتور و گیربكس را به حداقل خواهد رساند، 

كاهش دهید. 

نکته
•  در هنگام بكسل كردن كاروان بر روي يک تپه يا مسیر شیب دار )با شیب بیش از 
12%(، براي اطمینان از عدم داغ شدن موتور، به نشانگر دمای مايع خنک كننده 
موتور )آمپر آب( بسیار دقت كنید. اگر نشانگر به عالمت »H« رسید، خودرو را 
در محلي امن متوقف كنید و بگذاريد تا خودرو در حالت درجا كار كند تا موتور 
خنک شود. هنگامي كه موتور به اندازه كافي خنک شد، ممكن است بتوانید 

بكسل كردن را ادامه دهید. 
•  براي جلوگیري از داغ شدن موتور و گیربكس، بايد دقت كنید تا سرعت رانندگي 

متناسب با وزن كاروان و میزان شیب سربااليی باشد. 
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11-25

توقف خودرو بر روي تپه  و يا مسيرهای شيب دار
در واقع نبايد خودرويی را كه به كاروان متصل است بر روي تپه و يا مسیر شیب دار 
پارك كنید. در صورت بروز مشكل در اين حالت ممكن است خودرو و كاروان به 
حركت بیافتد و افراد خارج از خودرو، خودرو و كاروان دچار صدمه و آسیب شوند. 
در صورت نیاز به توقف خودرو و كاروان در يک مسیر شیب دار، به شرح ذيل اقدام 

كنید :
ترمزهاي خودرو را به كار ببريد، اما دنده را در موقعیت پارك P قرار ندهید.   .1

از شخصي بخواهید در جلوي چرخ هاي كاروان مانعی را قرار دهد.  .2
پس از قرار دادن موانع در جلوی چرخ ها، ترمز  را رها كنید تا موانع واقع در   .3

جلوي چرخ ها، بار و وزن وارده را جذب كند.
دوباره ترمزها را به كار ببريد، و بعد ترمز دستي را باال بكشید و پس از آن اهرم   .4

دنده را در موقعیت پارك P قرار دهید. 
ترمزها را رها كنید.   .5

حرکت پس از پارك کردن بر روي يک مسير شيب دار 
1.  ترمزها را به كار برده و پدال ترمز را پايین نگه داريد و همزمان:

•  موتور خودرو را روشن كنید
•  دنده را تعويض كنید

•  ترمز دستي را آزاد كنید
2.  بگذاريد پدال ترمز باال بیايد.

3.  به آرامي رانندگي كنید تا كاروان از بلوك جلوي چرخ ها رها شود.
4.  توقف كنید و از شخصي بخواهید تا موانع را از جلوي چرخ ها جمع كند. 

سرويس و نگهداري درهنگام بکسل کردن کاروان
نگهداری  و  سرويس  به  خودرو  نیاز  كاروان،  تريلر  كردن  بكسل  صورت  در 
بیشتر خواهد شد. براي اطالع از جزئیات بیشتر، به جدول سرويس و نگهداري 
مراجعه نمايید. موارد بسیار مهم در عملكرد كاروان عبارتند از : روغن موتور، 
لنت ها و ديسک هاي ترمز، روغن گیربكس اتوماتیک. هر يک از موارد مذكور، 
در اين كتاب راهنما ذكر شده است. در صورت نیاز به بكسل كردن كاروان به 

بخش های مربوطه مراجعه كنید.
میزان سفتی مهره ها و پیچ هاي محل اتصال كاروان به خودرو به طور دوره ای 

بررسی كنید.
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آموزش فنی رامک یدکسرویس و نگهداری

بازدید روزاهن خوردو

12-2

خارج خودرو

توصيه می شود پيش از رانندگي، به منظورحفظ ایمني و عملكرد مطمئن خودرو، 
بررسی های زیر را انجام دهيد. 

فشار باد تایرها و ميزان خرابی آنها را بررسی كنيد.   .1
شل بودن پيچ چرخ ها را بررسی كنيد.  .2

عملكرد چراغ ها را بررسي كنيد.   .3
ميزان نشتی روغن، آب و سوخت را بررسي كنيد.   .4

ميزان لقی وآزادی غربيلك فرمان را بررسی كنيد.   .1
وضعيت اهرم ترمز دستي را بازرسي كنيد.  .2

عملكرد بوق، تيغه های برف پاك كن و چراغ هاي راهنما را بررسي نمایيد.  .3
عملكرد صفحه نمایشگر )كيلومترشمار( ، نشانگرها و چراغ هاي هشدار را بررسی كنيد.   .4

سطح سوخت را در مخزن سوخت بررسي كنيد.  .5
موقعيت آینه هاي دید عقب جانبی و داخل خودرو را بررسي نمایيد.  .6

عملكرد درب و مكانيزم قفل شيشه را بررسی كنيد.   .7
ميزان آزادی، ارتفاع و عملكرد پدال ترمز را بررسی كنيد.  .8

كمربندهاي ایمني را بازرسي نمایيد.   .9

داخل خودرو

  احتياط
اگر درخصوص شرایط عملكرد و رانندگی خودرو دچار تردید می باشيد، براي 

بررسی وضعيت فنی خودرو به عامليت مجاز رامك یدك مراجعه نمایيد. 
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موقعیت قطعات رد محفظه موتور 
موتور بنزینی

  احتياط
در هنگام داغ بودن موتور، رادیاتور، منيفولد اگزوز، صداخفه كن اگزوز و یا كاتاليست كانورتور بر روي محفظه موتور كار نكنيد. پيش از انجام سرویس و نگهداری 

خودرو، موتور را خاموش كرده و اجازه دهيد تا خنك شود. 

مخزن روغن ترمز

جعبه فيوز 
و رله

باتری

فيلتر هوا

گيج روغن موتور

مخزن مایع خنك كننده موتور

درپوش سرریز روغن موتور

مخزن مایع 
شيشه شوی

* ممكن است ميان محفظه موتور واقعي خودرو و عكس فوق تفاوت هایی وجود داشته باشد.
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آموزش فنی رامک یدکسرویس و نگهداری 12-4

روغن موتور
بررسی سطح روغن موتورموتور 2000 سی سی

خودرو را بر روي سطح صافی پارك كرده و ترمز دستي را باال بكشيد. موتور را 
خاموش كرده و به مدت بيش از 5 دقيقه صبر كنيد.

گيج روغن را خارج كنيد و با یك دستمال تميز آن را پاك كنيد. سپس مجدداً   .1
آن را در محل خود وارد كنيد. 

مجددا آن را بيرون بكشيد و سطح روغن موتور را بررسي كنيد.   .2
سطح روغن باید بين عالمت حداكثر )Max( و حداقل )Min( گيج روغن باشد.   .3
در صورت پایين آمدن سطح روغن به زیر عالمت Min از گيج روغن، باید آن را 

مجدداً پر كنيد. 
پر كردن مجدد

در صورت پایين تر آمدن سطح روغن، درپوش سرریز روغن در باالي درپوش   .1
 )Max( موتور را باز كرده و بدون اینكه سطح روغن از عالمت باالیي )قالپاق(
فراتر رود، به ميزان آن تا حدمجاز از روغن موتور مورد تایيد شركت رامك یدك 

بيافزایيد.
2. پس از 5 دقيقه، مجدداً سطح روغن را بررسی كنيد.

  احتياط
•  سطح روغن موتور را به طور منظم بررسی كنيد و در صورت لزوم از روغن 

موتور مورد تایيد شركت رامك یدك به مقدار اوليه روغن بيافزایيد.
•      گيج روغن را با دستمال به نحوي پاك كنيد كه هيچ گونه شیء خارجی 

به داخل موتور وارد نشود.
•  سطح روغن نباید از عالمت Max در گيج روغن باالتر رود.

•  در صورت نو بودن موتور، ممكن است روغن موتور بيشتری مصرف شود.

  هشدار
كاركرد خودرو با مقداری ناكافي از روغن مي تواند به موتور صدمه وارد كند. 
مطمئن شوید كه سطح روغن موتور صحيح باشد و در صورت نياز به ميزان 

اوليه روغن به مقدار مورد نياز بيافزایيد.
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عملكرد روغن موتور
موتور  داخلي  قطعات  خنك كاری  و  روانكاری  موتور،  روغن  عملكرد  عمده ترین 

است كه باعث كاركرد صحيح موتور مي شود.
مصرف روغن موتور

مصرف روغن موتور به ویسكوزیته، كيفيت روغن و عادت رانندگي وابسته است. 
ممكن است در شرایط زیر، روغن بيشتري مورد نياز می باشد؛

-  در صورت نو بودن خودرو
موتور نو از آنجایی كه پيستون ها، رینگ پيستون و دیواره هاي سيلندرش هنوز در 

موقعيت كاركرد بهينه قرار نگرفته، روغن بيشتری مصرف خواهد كرد.
مصرف روغن : حداكثر 0/5 ليتر در هر 1000 كيلومتر 

بر این اساس، بررسی پی در پی سطح روغن توسط راننده امری ضروری است تا در 
صورت نياز، به ميزان روغن آن بيافزاید. بدین منظور توصيه می كند در مواقعی 
همچون هر بار سوختگيری خودرو و یا رانندگی با خودرو در مسافت طوالنی تا 

طی كردن 5000 كيلومتر اول، سطح روغن موتور چك گردد.
-  در هنگام رانندگی با دور باالی موتور

كنيد،  رعایت  كافي  دقت  با  را  زیر  موارد  اوليه خودرو،  كاركرد  در  كه  زماني  تا 
عملكرد خوب و راحت خودرو برای مدت زمانی طوالني در خودروي شما تضمين 

خواهد شد.
•  به خاطر داشته باشيد كه حتماً سطح روغن موتور را بازدید كنيد و فواصل سرریز 

كردن مجدد و یا تعویض روغن موتور را در شرایط سخت رانندگي كمتر كنيد.
•  از وارد كردن فشار بيش از حد به موتور از طریق رانندگی در حالت تخته گاز 
بپرهيزید. به ویژه وقتی كه در 1000 كيلومتر اول، دمای بيرون خودرو زیر 

دمای انجماد باشد. 
•   در هر 1000 كيلومتر اول پيمایش خودرو، از یدك كشيدن وسيله نقليه دیگر بپرهيزید. 

شرایط سخت در رانندگي چیست؟
•  رانندگي با دور باالي موتور و یا سرعت باال

•  رانندگي با سرعت باال طی دو ساعت متوالی
•  رانندگي در جاده هاي ناهموار، خارج از شهر، غبارآلود و گلي

•  رانندگي در مسيرهای پوشيده از مواد خورنده و نمكی
•  رانندگي مكرر در مسير كوتاه

•  كاركرد طوالنی مدت موتور در حالت درجا
•  رانندگي با بار سنگين همچون یدك كشيدن

مراقبت از موتور
براي حفظ موتور در شرایط مطلوب، موارد زیر را رعایت كنيد:

•  در شرایط رانندگی سخت، سطح روغن موتور را به طور منظم بررسی كنيد 
و در صورت نياز به مقدار آن بيافزایيد. عالوه براین، فواصل تعویض روغن 

باید كمتر شود.
•  در صورت نو بودن موتور، تا زماني كه كيلومتركاركرد خودرو به 1000 
نرانيد. در هنگام سرد بودن موتور،  باال  با سرعت  كيلومتر نرسيده است، 

بسيار دقت نمایيد.
•  پس از نصب موتور نو، تا زماني كه كيلومتر كاركرد خودرو به 1000 كيلومتر 

نرسيده است، وسيله نقليه و یا كاروان دیگري را بكسل نكنيد.
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آموزش فنی رامک یدکسرویس و نگهداری 12-6

فواصل زمانی و مسافتی تعویض روغن موتور
•   روغن و فيلتر روغن موتور باید به طور همزمان تعویض گردد.

•   فقط از روغن موتور و فيلتر روغن مورد تایيد شركت رامك یدك استفاده كنيد.

سرویس اوليه رایگان و سرویس های ادواری خودرو

سرویس اوليه : به منظور انجام رایگان سرویس اوليه در كيلومتر 1500 الی 2500 یا 
6 ماه پس از تحویل خودرو، به یكی از عامليت های مجاز شركت رامك یدك مراجعه 
ادواری هر 8000 كيلومتر  فواصل سرویس های  اوليه،  انجام سرویس  از  نمایيد. پس 
پيمایش خواهد بود. برای اطالع كامل از فهرست سرویس های ادواری و قطعات و اقالم 

تعویض و یا بازدید شونده به جدول مربوطه در همين فصل مراجعه فرمایيد.

فيلتر روغن موتور

فيلتر اصلی و مورد تایيد شركت رامك یدكنوع

به طور همزمان با تعویض روغن موتور )هر 8000 كيلومتر(فيلتر روغن موتور

مشخصات و ظرفيت
فواصل تعویض

درجه كيفي : روغن موتور توصيه شده شركت بنزینيمشخصات
)5W30 SAE 229.51 MB( رامك یدك

4/5 ليترG20DFظرفيت

  هشدار
شركت  سوی  از  شده  توصيه  روغن  و  هوا  فيلترهاي  و  موتور  روغن  از  فقط 
رامك یدك استفاده كنيد. استفاده از محصوالت توصيه نشده به موتور و متعلقات 

آن صدمه خواهد زد و خودرو را از پوشش گارانتی خارج خواهد نمود.

  اخطارها و هشدارهاي مربوط به بازرسي 

  هشدار
•   گيج روغن موتور را با یك پارچه تميز پاك كنيد تا از ورود هرگونه شیء خارجي 

به داخل موتور جلوگيری گردد. 
•   فقط از روغن موتور توصيه شده رامك یدك استفاده كنيد.

•   سطح روغن نباید از عالمت باالیي واقع درگيج اندازه گيري باالتر رود.
•   رانندگي با مقدار بيش از حد كم یا زیاد روغن موتور، مي تواند به موتور صدمه بزند.

  احتياط
به طور منظم سطح روغن موتور را بررسي كرده و در صورت لزوم، به مقدار روغن 

موتور از روغن توصيه شده رامك یدك بيافزایيد.
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SAE  )گروه هاي ویسكوزیته )گرانروی
گروه )ویسكوزیته(هاي روغن، باید بر اساس ميانگين دماي هواي 

فصلي انتخاب شوند.
به كارگيري گروه هاي SAE به طور دقيق كه بر اساس دماي هواي 
بيرون می باشد، به تعویض منظم روغن ضرورت می بخشد. بنابراین 
باید محدوده های دمایی  گروه های SAE، به عنوان دماهای مرجع در 
نظر گرفته شوند و ممكن است در یك دوره زمانی كوتاه، دمای واقعی 

هوا بيشتر و یا كمتر باشد.

 

موتور
ویسكوزیته باید بر اساس دماي محيط بيرون انتخاب شود. در صورت بروز نوسان هاي جزئي دما، 

ویسكوزیته را تغيير ندهيد.

نحوه بررسي مشخصات روغن موتور
مثال:

25W,20W,15W,10W,5W,0W                20,30,40,50,60

ویسكوزیته تابستاني                 ویسكوزیته زمستاني
                                             W )زمستان(

•   عددي، به عنوان مثال SAE10W، مربوط به ویسكوزیته در 
دماي خاص و حرف »W« نشان دهنده مناسب بودن روغن 

براي دماي سردتر مي باشد.
معني  به  باالتر  اعداد  روغن،  تابستاني  ویسكوزیته  براي     •

ویسكوزیته هاي باالتر مي باشد.

نكته
با  در نواحي بسيار سرد و یا گرم، استفاده از روغن موتوری 
ویسكوزیته مناسب كه بتواند بر دمای هوای محيط غلبه كند 

توصيه می گردد.
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بازدید سطح مایع خنك كنندهموتور بنزینی
خودرو را بر روي سطح صافی پارك كرده و ترمز دستي را باال بكشيد. موتور را خاموش 

كرده و تا سرد شدن آن صبر كنيد.
سطح مایع خنك كننده باید بين عالمت های MAX و MIN كه بر روي مخزن مایع   .1

خنك كننده حك شده است، قرار بگيرد. 
 MIN سطح مایع خنك كننده را بررسي كنيد. اگر سطح مایع پایين تر از عالمت  .2

قرار داشت، بالفاصله به مایع خنك كننده بيافزایيد.

فواصل سرویس
•   تعویض: طبق مندرجات جدول سرویس های ادواری در این فصل

موتور بنزیني
G20DF8/5 ليتر

مایع خنك كننده اصلی سانگ یانگ
 SYC -1025 ضدیخ 

نسبت تركيب ضدیخ با آب : 50:50 نوع اسيد آلی
 رنگ : آبي

•   بازدید: به طور روزانه پيش از رانندگي
•   اضافه كردن مایع: به مقدار مورد نياز

موتور كننده  خنک  ماعي 

حداقل

حداكثر
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اضافه كردن مایع خنك كننده
فقط از تركيب نصف آب نرم و نصف ضدیخ همانگونه كه ذكر شده است مصرف كنيد. 
در حالی كه موتور خنك می باشد، درپوش مخزن مایع خنك كننده را به آرامي   .1

باز كنيد )برندارید(. در این زمان، مي توانيد صداي پيس مانندی را بشنوید. 
زماني كه دیگر صداي پيس شنيده نشد، درپوش مخزن مایع خنك كننده را   .2

بردارید.
تركيب نصف آب، نصف ضدیخ را به مخزن مایع خنك كننده بيافزایيد.  .3

در صورتي كه اتفاق غير عادي رخ نداد، درپوش مخزن مایع خنك كننده را   .4
سفت ببندید.

  احتياط
از تماس مستقيم مایع خنك كننده با بدنه رنگ شده خودرو جلوگيري كنيد. 

  هشدار
موتور  باشد،  پایين  بسيار  خنك كننده  مایع  سطح  كه  صورتي  در 
نمایش  صفحه  در  خنك كننده  مایع  دمای  نشانگر  اگر  مي كند.  داغ 
خنك كننده  مایع  سطح  فوراً  رود،  باال  غيرعادي  طور  به  كيلومترشمار 
را بررسي كنيد. توصيه می گردد فقط مایع خنك كننده و ضد یخ مورد 
تایيد شركت رامك یدك را مصرف كنيد. در صورت مصرف و یا سرریز 
نمودن انواع مختلف و یا تایيد نشده سياالت خنك كننده، واكنش های 
شيميایی رخ خواهد داد كه می توانند جریان خنك كنندگی را با چالش 
جدی مواجه نماید كه در نهایت به داغ شدن موتور و یا خرابی موتور 

منجر خواهد شد.

  هشدار
•  بيرون ریختن مایع خنك كننده و یا بخار آن در حالی كه داغ و تحت 
هرگز  لذا  شود.  منجر  جدی  آسيب  بروز  به  می تواند  می باشد  فشار 
درب مخزن خنك كننده را در حالی كه موتور و رادیاتور گرم است 

باز نكنيد. 
•   فقط مایع خنك كننده و ضدیخ توصيه شده رامك یدك را مصرف 

كنيد.
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تميز كردن فيلتر هواموتور بنزینی
به منظور تميز كردن فيلتر، هواي پرفشار را در 
آن  داخل  به  عادي  هواي  خالف جهت جریان 

بدميد تا فيلتر تميز شود.

تعویض 
پيچ هاي درپوش را باز كرده و كاور را بردارید.  .1

فيلتر هوا را با فيلتر نو تعویض كنيد. از نصب صحيح فيلتر هوا در قاب خود   .2
مطمئن شوید.

كاور را ببندید و پيچ ها را سفت كنيد.  .3

  احتياط
در صورت كاركردن خودرو در شرایط سخت مانند :

•  نواحي آلوده یا جاده هاي ناهموار 
•  نواحي پر از گرد و خاك و یا شن

فيلتر هوا را به طور منظم بازدید و در صورت نياز آن را تعویض كنيد.

هوا فیلتر 
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فواصل سرویس

مطابق مندرجات جدول سرویس های ادواری در این فصل موتور بنزیني
نسبت به بازدید و یا تعویض فيلتر هوا اقدام نمایيد.

  هشدار
•  هرگز در صورت نصب نادرست فيلتر هوا و یا عدم نصب آن، رانندگي نكنيد.

به داخل  اشياء خارجی  از ورود هرگونه  فيلتر هوا  •  در هنگام تميز كردن 
محفظه فيلتر جلوگيري كنيد. در غير اینصورت ممكن است موجب صدمه 

دیدن و یا از كار افتادن موتور شود. 

  احتياط
•  در صورت دميدن هواي فشرده در جهت مخالف، موتور به خاطر ورود اشيای 

خارجی دچار آسيب خواهد شد.
•  در مورد نحوه وزش جهت جریان هواي فشرده به فيلتر هوا دقت كنيد.
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پس از توقف خودرو در سطحی هموار و خاموش كردن موتور، سطح روغن را چك 
كنيد. باید سطح روغن باید بين عالمت هاي MIN و MAX بر روي مخزن قرار بگيرد.

مشخصات و ظرفيت

S-PSF- 3مشخصات

ظرفيت )ليتر(
حدود 1 ليتر

TOTAL FLUIDE DA : نكته
)فقط براي شرایط آب و هوایی بسيار سرد(

  احتياط
•  در هنگام اضافه كردن روغن مراقب باشيد تا هيچ شیء خارجی به داخل مخزن 

وارد نشود.
•  دقت كنيد بيشتر از سطح »MAX« به مخزن روغن هيدروليك نيافزایيد.

•  از تماس روغن با بدنه رنگ شده خودرو جلوگيري كنيد.
•  پس از افزودن روغن، درپوش مخزن را به طور صحيح و محكم ببندید.

•  در صورت نياز به سرریز كردن منظم روغن هيدروليك، توصيه می گردد حتماً 
خودرو را در یكی از عامليت های مجاز رامك یدك بازدید كنيد.

فرمان هیدرولیک  روغن   *

نكته
روغن هيدروليك چهارفصل ویسكوزیته بسيار باال و  نقطه ریزش بسيار پایين، باعث 

كارایي سيستم هاي هيدروليك در دماهاي بسيار پایين یا بسيار باال خواهد شد.
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یافت.  خواهد  كاهش  شده  تامين  سوخت  ميزان  فيلتر،  آلودگی  صورت  در 
اجزای اصلی موتور به علت ورود اجسام و اشياء آلوده آسيب خواهد دید و 

عملكرد كاتاليست كانورتور دچار مشكل خواهد شد.

فواصل سرویس

هر 30.000 كيلومتر تعویض گردد.تعویض

)بنزين( سوخت  فیلتر 

  احتياط
با قطعه اصل توصيه شده رامك یدك و در فواصل مشخص شده تعویض 

كنيد. 
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روغن رتمز
موتور بنزینی

مشخصات و تعویض روغن ترمز
DOT4مشخصات روغن

طبق جدول سرویس هاي ادواري در صفحه 28-12زمان تعویض

بازدید سطح و سرریز كردن روغن
•  سطح روغن باید بين سطوح »MAX« و »MIN« از مخزن روغن ترمز باشد.

 ،»MIN« سطح روغن را بررسی كنيد. در صورت قرار گرفتن روغن در زیر نشانگر  •
به داخل مخزن از روغن ترمز مورد تایيد رامك یدك بيافزایيد. توصيه می گردد 

كه فقط از روغن ترمز مورد تایيد شركت رامك یدك استفاده كنيد.

  هشدار
•  فقط روغن ترمز توصيه شده رامك یدك را مصرف كنيد.

با پوست دست و یا چشم خود بپرهيزید. در صورت  •  از تماس روغن ترمز 
تماس با پوست بدن یا چشم خود، فوراً نواحی مربوط را با آب زیاد بشویيد. 
در صورت تداوم سوزش در نقاط آلوده شده به روغن، حتماً به دكتر مراجعه 

كنيد.
•  روغن ترمز متناسب با فرسایش لنت ترمز كم خواهد شد. یك افت شدید 
در  باشد.  ترمز  سيستم  در  نشتی  نشانه  است  ممكن  ترمز  روغن  سطح  در 
این حالت، سيستم ترمز خودرو را در یكی از عامليت های مجاز رامك یدك 

بررسی نمایيد.

  احتياط
•  دقت كنيد در هنگام اضافه كردن روغن ترمز در مخزن مربوطه، هيچ شیء 

خارجی در آن وارد نشود.
•  بيش از سطح »MAX« به مقدار روغن ترمز نيافزایيد.

•  مراقب باشيد روغن ترمز به سطوح رنگی بدنه آغشته نشود.
•  پس از افزودن روغن، درب مخزن مربوطه را محكم ببندید.

•  در صورت سرریز كردن مكرر روغن ترمز، سيستم ترمز خودرو را در یكی از 
عامليت های مجاز رامك یدك بررسی نمایيد.
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اضافه كردن مایع شيشه شويموتور بنزینی
سطح مایع شيشه شوي را به طور منظم بررسی و در صورت نياز از مایع مورد 

تایيد اضافه كنيد. 
نزند  یخ  كه  مربوطه  در مخزن  زمستان  مایع شيشه شوي مخصوص  از  فقط 

استفاده كنيد.

  احتياط
استفاده  مایع شيشه شوي  مخزن  در  معمولي  آب  از  كه  •  در صورتي 
كنيد، در فصل زمستان منجمد خواهد شد و در نتيجه به مخزن مایع 
شيشه شوي و موتور آن صدمه خواهد رساند. فقط از مایع شيشه شوي 

مورد تایيد برای فصل زمستان استفاده كنيد.
از كليد شيشه شوي  باشد و  اگر مایع مخزن شيشه شوي تمام شده    •
استفاده كنيد، موتور آن به دليل فشار بيش از حد صدمه خواهد دید. 
بنابراین، در صورت تمام شدن مایع مربوطه، موتور شيشه شوی را به 

كار نياندازید. 
یا شيشه  بر روي سطح خشك شيشه جلو  برف پاك كن  از  استفاده    •
عقب بدون مایع شيشه شوي نيز موجب وارد شدن صدمه به شيشه ها 
مي شود. پس از پاشش مقدار كافی مایع شيشه شوي به شيشه ها از 

برف پاك كن استفاده كنيد.
•  درهنگام اضافه كردن مایع شيشه شوي، از ریختن آن بر روي موتور و 
یا بدنه  خودرو جلوگيري كنيد.در صورت ریختن مایع شيشه شوي بر 
روي دست  ویا سایر اعضاي بدن، نواحي مورد نظر را با آب شستشو 

دهيد.
ندارد.  وجود  شيشه شوي  مایع  جداگانه  مخزن  عقب،  شيشه  براي    •
مخزن شيشه شوي جلو براي استفاده در شيشه عقب نيز در نظر گرفته 

شده است.

  هشدار
•  به منظورجلوگيري از انجماد مایع شيشه شوی مواد قابل اشتعالی به 
با شعله  ماده  این  تماس مستقيم   در صورت  افزوده می شود كه  آن 
آتش موجب آتش سوزي خواهد شد. درهنگام بازدید مایع شيشه شوي، 

هرگونه شعله ای را از مخزن مایع شيشه شوی دورنگه دارید.
•  اگر از روغن موتور یا مایع ضد یخ به عنوان مایع شيشه شوي استفاده كنيد، 
محدوده دید شما از طریق شيشه جلو بسيار كاهش می یابد و به تصادف 

منجر خواهد شد. 
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بارتي
( بر روي صفحه نمایشگر در موتور بنزیني در صورت روشن شدن چراغ هشدار شارژ باتري )

حين رانندگی، باتری به طور عادی شارژ نخواهد شد. در این حالت كليه لوازم برقی 
غيرضروری را خاموش كنيد و سيستم را در یكی از عامليت های مجاز رامك یدك 

تحت بررسی قرار دهيد.

نگهداري از باتري
•  از اتصال صحيح قطب های باتری مطمئن شوید. 

•  در صورت خوردگی قطب های باتری، آنها را با برس سيمي و یا كاغذ سنباده تميز 
كنيد.

•  قطب  باتري فقط باید وقتی كه كليد از مغزی سوئيچ درآورده شده است، جدا شود. 
جدا كردن قطب باتری در حالی كه كليد در حالت روشن »ON« و یا تجهيزات 
جانبی »ACC« قرار دارد، ممكن است یك تغيير ناگهانی در ولتاژ ایجاد كند و به 

سيستم های برقی آسيب وارد كند.
•  باتري را از نظر ترك خوردگي، صدمه و یا نشتی بازدید كنيد. در صورت لزوم آن 
را تعویض كنيد. براي پاك كردن آب باتري از روي سطح آن، دستكش الستيكي 

بپوشيد و با دستمال آغشته به آب و صابون مایع آن را تميز كنيد. 

مشخصات
MF/12-90مشخصات    
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  احتياط
به  كنيد،  جدا  را  باتري  قطب  است،  روشن  موتور  كه  وقتی  اگر    •

سيستم های برقی خودرو آسيب وارد خواهد شد. 
•  به منظور جدا كردن كابل باتري، در ابتدا كابل منفي را جدا كنيد و 
وقتی كه كابل ها را وصل می كنيد به قطب ها دقت كنيد تا قطب مثبت 

و منفی با یكدیگر اشتباه نشود. 
•  قطبيت  باتري نباید اتصاالت كابل هاي مثبت و منفي تغيير كند. از 

اتصال كوتاه یا قطع شدن باتري جلوگيري كنيد. 
•  در صورت پایين بودن زیاد دماي محيط، ظرفيت باتري افت كرده و 

منجمد خواهد شد. 
•  الكتروليت باتري را در سطح مشخص شده آن نگه دارید. اگر سطح 
الكتروليت باالتر از سطح MAX باشد، می تواند در حين شارژ باتري 
باتري  الكتروليت،  از حد  بریزد و در صورت شارژ شدن بيش  بيرون 

منفجر خواهد شد.
غير  در  كنيد.  استفاده  تأیيد شده  و ظرفيت  ولتاژ  با  باتري  از  فقط    •

اینصورت، باتري ناسازگار موجب آتش سوزي مي شود.

  هشدار
•  اسيد باتري مي تواند باعث سوختگی در فرد شود. و گاز آن قابل انفجار 
است. در صورت عدم دقت كافی دچار آسيب جدی خواهيد شد. باتري را 

از شعله آتش، جرقه و دود سيگار دور نگه دارید. 
این  شد.  خواهد  جرقه  بروز  موجب  باتري  قطب هاي  اتصال  بودن  شل    •
جرقه ها در مجاورت گازهاي قابل اشتعال منجر به آتش سوزي مي شوند. 

بنابراین، قطب ها را محكم متصل كنيد.
از  در شب،  موتور  محفظه  نمودن  به چك  نياز  در صورت  هنگام شب،    •

فندك استفاده نكنيد، فقط چراغ قوه باتري دار به كار ببرید.
مستقيم  تماس  از  لذا  است،  قوي  بسيار  اسيدي  باتري،  الكتروليت    •
در  كنيد.   جلوگيري  خودرو  بدنه  یا  و  خود  پوست  با  باتري  الكتروليت 
صورت تماس این ماده با پوست، بخش آغشته شده پوست را با آب تازه 
بدنه  با  ماده  این  تماس  صورت  در  كنيد.  مراجعه  پزشك  به  و  بشویيد 

خودرو نيز به همين ترتيب عمل كنيد.
•  درهنگام كار بر روي باتري، از عينك محافظ استفاده كنيد. در صورت 

كار در محيط سرپوشيده، تهویه هوا را روشن كنيد. 
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شمع 

شمع هاي موتور باید به طور دوره اي از لحاظ رسوبات كربنی بازدید شوند. در صورت 
تجمع كربن بر روي شمع ممكن است جرقه موثری توليد نشود. 

در صورت نياز، الكترودها را با هواي فشرده تميز نموده و روكش باالیي را نيز پاك 
كنيد. سپس باید فاصله بين الكترودها را تنظيم كنيد.

)G2ODF( فواصل سرویس
هر 160000 كيلومتر تعویض شودتعویض

مشخصات
NGK)ایریدیوم( IRIDIM نوع

mm 1.1فاصله بين الكترودها

  احتياط
•  هنگام تعویض شمع ها، قطب منفي باتري را جدا كنيد و تمام كليدها را در 

حالت خاموش قرار دهيد.
•  توصيه مي شود پس از سرد شدن موتور، شمع ها را تعویض كنيد )در غير 

اینصورت، موجب سوختگي شما خواهد شد(.
•  از شمع هایي غير از شمع هاي اصلی استفاده نكنيد. 

•  از ورود هرگونه ذره، آلودگی و یا اشياء خارجی به درون حفره های شمع 
جلوگيری نمایيد.

  احتياط
شمع هاي موتور ممكن است بسيار داغ باشند. مراقب باشيد دچار آسيب نشوید. 
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اگر هر یك از اجزاي سيستم الكتریكي عمل نكرد، فيوز مربوط به آن بخش را بررسي كنيد. در صورتی كه فيوز سوخته باشد، آن را با فيوز داراي همان ظرفيت تعویض كنيد.

جعبه فيوز و رله داخل خودرو

جعبه فيوز در سمت چپ داشبورد واقع شده است.
به منظور دسترسی به جعبه فيوز داخلی، درب سمت راننده را باز كرده و 

درپوش جعبه فيوز را با انگشتتان جدا كنيد.   احتياط
•  در صورت كار نكردن سيستم برقی، ابتدا فيوز آن را بررسي كنيد. در صورت 
داراي همان ظرفيت  فيوز  با  و  كرده  بررسي  را  آن  فيوز، ظرفيت  سوختن 

تعویض كنيد.
•  اگر در حالی كه سيستم در حال كار كردن است، فيوز سيستم برقی را جدا 
از مغزي  را  برقی دچار آسيب خواهند شد. هميشه كليد  كنيد، تجهيزات 

سوئيچ خارج و تمام وسایل برقی را خاموش كنيد.
•  هميشه فيوز را با فيوز مشخص شده و با همان ظرفيت مشابه تعویض كنيد.
•  اگر پس از مدت كوتاهي مجدداً فيوز تعویض شده سوخت، براي بررسی و تعمير 

سيستم برقی خودرو به یكی از عامليت های مجاز رامك یدك مراجعه كنيد.

جعبه فيوز و رهل

جعبه فيوز و رله محفظه موتور

درب موتور را باز كنيد. بست هاي جعبه فيوز و رله را آزاد كرده و كاور آن را باز كنيد. 
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نحوه بررسی و تعویض فيوز

تمام سيستم هاي برقی را خاموش و كليد را از مغزی سویيچ خارج كنيد.  .1
كاور )درپوش( جعبه فيوز و رله را باز كنيد.  .2

فيوز معيوب را پيدا كنيد.   .3
فيوز مربوطه را با استفاده از فيوز درآر بيرون بكشيد.  .4

با چشم چك كنيد آیا فيوز سوخته است یا خير.   .5
در صورت عادي بودن فيوز، آن را در موقعيت اصلي اش وارد كنيد.   .6

در صورت سوختن فيوز، ظرفيت آن را بررسي كرده و با فيوز داراي ظرفيت   .7
یكسان تعویض نمایيد.

  هشدار
•  استفاده از هر فيوزي غير از فيوز مشخص شده مي تواند موجب وارد شدن 

خسارت به سيستم برقی و حتي آتش سوزي شود. 
•  استفاده از انواع متفاوت فيوز می تواند موجب وارد شدن خسارت به سيستم 
برقی و حتي آتش سوزي گردد. هميشه فيوز معيوب را با فيوز داراي همان 

ظرفيت تعویض كنيد.

نكته
صورت  در  دارد.  وجود  یدكی  فيوز  تعدادی  موتور،  داخل  فيوز  جعبه  درون 
استفاده از این فيوزها فوراً جای خالی آنها را با فيوزهای جدید مشابه پر نمایيد.

مقدار آمپر مجاز بر روی آن مشخص شده است.

      آمپر باالترآمپر مجاز

باز
)سوخته(

سالم
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فشار باد الستيك ها

فشار باد الستيك ها
تایرفشار بادنوع

سایز الستيك و زاپاس 
32psiعادی

215/65 R16
225/60 R17
225/55 R18

60psi155/90 R16سایز زاپاس موقت

ميزان فرمان و باالنس ميان الستيك و چرخ 
اگر چرخ ها به طور صحيح ميزان نباشند، منجر به سایش غيریكنواخت و سریعتر 
الستيك ها خواهد شد كه منجر به كشيده شدن خودرو به یك طرف خواهد شد.  در 
صورتي كه چرخ ها و الستيك ها باالنس نباشند موجب سایش غيریكنواخت الستيك 
و لرزش خودرو خواهد شد. در صورت رخ دادن عالئم فوق، بالفاصله رانندگی را متوقف 
كنيد و به منظوربازدید خودرو به یكی از عامليت های مجاز رامك یدك مراجعه كنيد.

الستیک

  احتياط
•  حفظ فشار باد الستيك در مقدار تعيين شده براي یك سواری راحت، 
باد  فشار  ضروریست.  امری  الستيك  باالی  عمر  و  رانندگی  ایمنی 
نادرست الستيك، سایش الستيك را زیاد می كند و ایمنی رانندگی، 
مختل  را  سوخت  مصرف  و  راحت  رانندگی  خودرو،  هدایت پذیری 
خواهد نمود. هميشه از درست بودن فشار باد الستيك مطمئن شوید. 
•  پيش از یك رانندگي طوالني )قبل از گرم شدن الستيك(، فشار باد 

الستيك شامل الستيك زاپاس را بررسی و تنظيم كنيد.
•  عليرغم نصب موقتی الستيك زاپاس بر روی خودرو، الزم است كه 

همواره فشار باد آن به طور صحيح بررسی گردد.

نكته
الستيك ها باید پيش از گرم شدنشان توسط گيج فشار چك شوند. پس از طی 
كردن یك مسيرطوالني و یا یك سفر طوالنی، فشار باد الستيك را تا 4 الی 5 

psi  بيشتر از مقدار تعيين شده افزایش دهيد. 

فشار باد كم فشار باد مناسب فشار باد زیاد
www.nasicoelec.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir

Asus
Typewritten text
www.Ssmotor.ir



آموزش فنی رامک یدکسرویس و نگهداری 12-22

بازدید سایيدگي الستيك

آنها  به كمك  تا  بين شيارهای آج می باشد  نشانگرهایی در  دارای  الستيك های 
ميزان سایش الستيك ها تعيين شود. هر الستيك باید وقتی كه نشانگر سایيدگی 

در دو و یا تعداد بيشتری شيار متوالی دیده شود، تعویض گردد.

  هشدار
بسيار  دیده  صدمه  یا  و  شده(  )سایيده  صاف  الستيك هاي  با  رانندگي    •

خطرناك می باشد، چرا كه ممكن است الستيك آسيب دیده، بتركد. 
خارجي،  )اشيای  دیدگي  آسيب  لحاظ  از  منظم  طور  به  را  الستيك ها    •
پنچرشدگی، بریدگي، ترك خوردگي،  تورم دیواره الستيك( بازدید و در 

صورت لزوم تعویض كنيد.

جابه جایی الستيك

به منظور جلوگيري از فرسایش الستيك ها و تضمين دوام عمر الستيك، در هر 5000 
كيلومتر، الستيك ها را جابه جا كنيد.

 روش ضربدري

جلوعقب

روش هم جهت

جلوعقب

  هشدار
•  برای جابجایی و یا تنظيم فشار باد الستيك ها حتماً به یك تعميرگاه مجهز و 

یا عامليت مجاز رامك یدك مراجعه نمایيد. 
• نصب الستيك هایی با سایزها، برندها و آج های گوناگون ممكن است به هدایت 
خودرو خدشه وارد كند. حتماً برند، سایز و در صورت امكان عاج الستيك ها 

یكسان باشد.

   آج الستيك

محدوده سایيدگی
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الستيك زاپاس موقت
الستيك زاپاس موقت فقط در شرایط اضطراري قابل استفاده است. بنابراین در حين 
رانندگي معمول خود  از الستيك زاپاس استفاده نكنيد. در صورت نصب این نوع 
الستيك، با سرعت بيشتر از km/h 60 رانندگی نكنيد. در اولين فرصت ممكن باید 

الستيك زاپاس را با یك الستيك زاپاس عادی تعویض كنيد. 
شرایط و فشار باد الستيك را همانگونه كه مورد نياز است بررسی كنيد و همواره از سالم 
و در دسترس بودن الستيك زاپاس مطمئن شوید. براي آگاهی از انجام مراحل تعویض، 

به بخش »شرایط اضطراري« در این كتاب راهنما مراجعه كنيد. 

الستيك هاي زمستاني
براي رانندگي در جاده هاي برفي و یا یخي، از الستيك هاي یخ شكن  استفاده كنيد. در 
صورت نياز به استفاده از الستيك هاي زمستاني، باید هر چهار الستيك زمستانی باشد. 

زنجير چرخ 
در خودروهاي تك دیفرانسيل یا 2 چرخ محرك)2WD(، زنجيرهاي چرخ را  بر روی 
 ،)4WD(الستيك های جلو نصب كنيد و در خودروهاي دو دیفرانسيل یا 4 چرخ محرك
زنجير را بر روی تمام الستيك ها نصب كنيد. اگر ناگزیر به نصب زنجير چرخ فقط بر روي 

دو الستيك هستيد، باید زنجيرها را بر روی  دو الستيك جلو نصب كنيد. 
از آنجایی كه زنجيرهاي چرخ می تواند به رینگ هاي آلومينيومي صدمه وارد كند، در صورت 
امكان، در خودروهای مجهز به رینگ هاي آلومينيومي بهتر است به جاي زنجيرهاي چرخ، 
از الستيك هاي زمستاني استفاده كنيد. اگر تنها راه ممكن، نصب زنجيرهاي چرخ  باشد، از 

زنجير چرخ نوع سيمي با ضخامتی كمتر از  15 ميلي متر استفاده كنيد. 
در صورت نصب زنجير چرخ، با سرعتkm/h 30 و یا كمتر و یا با سرعتی كه از سوی 
شركت سازنده زنجير چرخ تعيين شده است، رانندگي كنيد. در صورت شنيدن صداي 
ضربه و تماس چرخ با بدنه خودرو، فوراً در محلي امن توقف كنيد. نصب صحيح زنجيرهاي 
چرخ را با دقت كنترل كرده و در صورت لزوم، زنجيرها را سفت كنيد. براي جلوگيري از 

صدمه دیدن زنجير چرخ، زنجيرها را در یك مسير خشك از چرخ جدا كنيد. 
هرگز با زنجير چرخ بر روي یك مسيرخشك و معمولي و مسيری كه عاری از هرگونه 

برف و یخ زدگی رانندگي نكنيد. 

  احتياط
پس از تعویض الستيك، از تنظيم فشار باد الستيك طبق توصيه شركت سازنده 
اطمينان حاصل كنيد. در غير اینصورت، ممكن است به سيستم های تعليق و انتقال 

قدرت خودرو آسيب وارد شود. 

  هشدار
•  درهنگام رانندگي در جاده هاي برفي و یا یخ زده با نهایت دقت رانندگی كنيد.

•  الستيك زمستاني كه در دیواره جانبی اش دارای فلش )جهت چرخش( می باشد، 
باید طبق جهت همان فلش نصب گردد.

•  الستيك هاي زمستاني، نمی تواند به طور كامل ایمني رانندگی شما را بر روي 
جاده هاي یخي و لغزنده تضمين كند. در این شرایط با نهایت دقت رانندگي نموده و 
از گاز دادن و ترمزگيري ناگهاني و یا چرخش ناگهاني غربيلك فرمان خودداري كنيد.

•  در صورتي كه دیگر به الستيك هاي زمستاني نيازي ندارید، آنها را با الستيك هاي 
معمولي تعویض كنيد. الستيك هاي زمستاني تعویض شده را در محلی خنك و در 
سایه نگهداری كنيد و مراقب باشيد تا با روغن، گریس و یا سوخت تماس نداشته باشند.

  هشدار
•  نصب صحيح زنجيرهاي چرخ را چك كنيد و پس از طی كردن نيم تا یك كيلومتر، 
بدنه خودرو را در حالت بسته بودن زنجيرهای چرخ چك كنيد كه آسيب ندیده 

باشد. در صورت شل شدن زنجيرهای چرخ، آنها را مجدداً سفت كنيد. 
یا به كارگيری نادرست زنجير چرخ، به خودرو به شدت  •  نصب ناصحيح و 
صدمه می زند و عملكرد صحيح خودرو و ایمني جاده را به مخاطره خواهد 
از زنجير چرخی كه دارای مشخصات استاندارد می باشد، استفاده  انداخت. 

كنيد و آنها را به طور حرفه ای نصب كنيد. 
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   هشدارهایی در خصوص الستيك و چرخ

•  نصب الستيك هایی با برند و سایزهای متفاوت، می تواند در حين رانندگی به عدم كنترل خودرو منجر شود. حتماً الستيك هایی را كه سایز، عاج و نوع 
 AWD آنها مورد تایيد سازنده خودرو باشدنصب نمایيد. در صورت عدم نصب الستيك های منطبق با مشخصات خودرو در خودروهایی كه مجهز به سيستم

می باشد، ممكن است كه به سيستم انتقال قدرت آسيب جدی وارد شود. 
•  پيش از رانندگي، مواردی از قبيل فشار باد الستيك ها، ترك خوردگی و پارگی الستيك ها را بررسی نمایيد. 

•  در صورت عدم سفت كردن صحيح مهره هاي چرخ، ممكن است چرخ شل شود و حتی جدا شود كه این امر به تصادف منجر خواهد شد. پيش از شروع 
رانندگي، شل یا سفت بودن مهره هاي چرخ را بررسي و در صورت نياز به سفت كردن، آنها را سفت كنيد. 

•  از نصب چرخ و الستيك غير اصلی اجتناب كنيد. عملكرد و كارایي چرخ و الستيك غير اصلی ممكن است ایمني رانندگي را به مخاطره بياندازد. عالوه بر 
این، هرگونه مشكل ناشي از به كارگيري این الستيك ها تحت پوشش گارانتی قرار نخواهد گرفت. 

•  پيش از رانندگي الستيك ها و چرخ ها را چك كنيد. در صورت صدمه دیدن چرخ، ممكن است فشار باد الستيك كاهش یابد و الستيك صدمه ببيند. 
•  در صورت برخورد سنگ به الستيك و آسيب دیدن آن در حين رانندگی، حتماً وضعيت الستيك را چك كنيد و در صورت نياز به رفع مشكل آن، به 

عاملت های مجاز رامك یدك مراجعه كنيد. 
•  استفاده از الستيك هایي به جز اندازه تعيين شده از سوی شركت سازنده، ممكن است به عملكرد غيرعادي غربيلك فرمان، افزایش مصرف سوخت،آسيب دیدگی، 
انتقال قدرت، سيستم ترمز، لرزش، و یا سایيدگي غيریكنواخت الستيك منجر شود. هميشه از الستيك هایی با مشخصات مورد تایيد سازنده استفاده نمایيد.
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پاک کن ربف  تيغه اهي  تعویض 

برف پاك كن جلو

كليد را از مغزي سویيچ خارج و بازوهاي برف   .1
پاك كن را از روي شيشه جلو بلند كنيد.

( را از روی اهرم بلند كنيد. قفل تيغه )  .2
تيغه را از بازوي برف پاك كن به سمت بيرون   .3

بلغزانيد و خارج كنيد.
تيغه جدید را نصب كنيد.   .4

بازوي برف پاك كن را پایين بياورید.  .5
مطمئن شوید در محدوده 1 متري آنتن داخل دستگيره 

درب قرار دارید و كليد هوشمند را به همراه دارید.

مشخصات

برف پاك كن عقببرف پاك كن جلو
راستچپ

 14 اینچ16 اینچ24 اینچ

برف پاك كن عقب

برف  بازوهاي  و  از مغزي سویيچ خارج كنيد  را  كليد   .1
پاك كن را از روي شيشه عقب بلند كنيد.

تيغه را از بازوي برف پاك كن به سمت بيرون   .2
بلغزانيد و خارج كنيد.

تيغه جدید را نصب كنيد.   .3
بازوي برف پاك كن را پایين بياورید.  .4

جهت باز كردن درب ها دكمه روي دستگيره را به آرامي 
فشار دهيد.

  احتياط
پاك كن، هرگز  برف  بازوي  بودن  باال  •  هنگام 
درب موتور را باز نكنيد. در غير اینصورت، برف 

پاك كن و درب موتور صدمه خواهند دید.
مایع  مخزن  بودن  خالي  در صورت  هرگز     •
شيشه شوي، از برف پاك كن استفاده نكنيد.

•  هيچ وقت واكس و یا مایع حاوي روغن به شيشه 
جلوي خودرو نزنيد، ریختن این مواد بر روي شيشه 
موجب اختالل در دید راننده مي شود. آلودگي 
شيشه یا تيغه هاي برف پاك  كن با مواد خارجي، 
تأثير و كارایي برف پاك  كن هاي شيشه جلو را 
كاهش مي دهد. هرگز شيشه جلو را با پارچه آغشته 

به واكس رنگ و یا روغن تميز نكنيد.

  هشدار
•  برف پاك  كن هاي معيوب در روزهاي باراني و 
یا برفي موجب مختل شدن ایمني رانندگي 
خواهد شد. هرگز با برف پاك  كن هاي معيوب 
در روزهاي باراني و یا برفي رانندگي نكنيد. 

•  هرگز به برف پاك  كن هاي در حال حركت دست نزنيد. 
این كار موجب آسيب دیدگی در فرد خواهد شد.
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در هنگام بازدید و یا انجام تعمير و نگهداري خودرو، هميشه به منظور جلوگيری از آسيب جدی به خود و یا صدمه به خودرو مراقب باشيد.

اموري هک مالک خوردو باید شخصاً انجام دهد

   اخطارها و هشدارهاي مربوط به سرویس و نگهداري توسط مالك خودرو

  هشدار
•  در صورتي كه موتور به تازگي خاموش شده است، مراقب باشيد كه اجزاي 
داغ آن مانند موتور، رادیاتور، مانيفولد اگزوز، مبدل كاتاليست، یا صدا خفه كن 
اگزوز را لمس نكنيد. در غير اینصورت ممكن است موجب سوختگي شدید 

در پوست شما شود. پيش از هرگونه سرویس اجازه دهيد موتور سرد شود. 
را  موتور  با سوخت، هميشه  مرتبط  اجزاي  یا  و  باتري  با  كار  •  در هنگام 
خاموش كنيد و سيگار نكشيد. عالوه براین، هرگونه آتش و یا جرقه را از 

نزدیكي خودرو دور كنيد.
•  در صورت قرارگيري كليد خودرو در موقعيت روشن »ON«، قطب هاي 

باتري را وصل یا قطع نكنيد. 
•  قطبيت باتري یعني اینكه اتصاالت كابل هاي مثبت و منفي، نباید تغيير 

كنند. 
•  كابل ها و سيم هاي باتري ولتاژ و جریان برق باالیي را منتقل مي كنند. از 

اتصال كوتاه )اتصالی( یا قطعي خودداري كنيد.
•  درهنگام كار در محيط های سرپوشيده مانند گاراژ یا پاركينگ، اطمينان 
حاصل كنيد كه كليد خودرو در موقعيت خاموش »OFF« قرار داشته باشد. 
•  روغن و مایع خنك كننده مصرف شده را دور از دسترس كودكان نگه دارید 

و آنها را با مالحظه روش های زیست محيطی دفع كنيد.
•  درهنگام بازدید از خودرو، باید ابتدا موتور را خاموش كنيد. سپس اهرم دنده 

را در موقعيت P قرار دهيد و اهرم ترمز دستی را باال بكشيد.
•  فن خنك كننده برقی حتي هنگام خاموش بودن موتور نيز می تواند به 
طور غيرمنتظره ای فعال گردد. بنابراین، پيش از بازدید رادیاتور، فن خنك 

كننده و یا قطعات نزدیك به آن، كابل منفي باتري را جدا كنيد.

  احتياط
•   سطح روغن موتور و سایر مایعات و روغن خودرو از جمله مایع خنك كننده را به صورت 
روزانه بررسي كنيد. در صورت رانندگی در حالت پایين بودن سطح مایعات از حالت مجاز، 

خودرو صدمه خواهد دید و چنين صدماتي تحت پوشش گارانتي قرار نخواهد داشت. 
•  فقط از روغن ها و مایعات اصل توصيه شده رامك یدك استفاده كنيد.

•   هرگز اجازه ندهيد روغن ها و مایع  خنك كننده، هنگام بازرسي یا پركردن آنها، با پوست 
افراد یا سطوح رنگي خودرو تماس پيدا كنند. این مایعات و روغن ها به رنگ خودرو نيز 
صدمه مي رساند. در صورت تماس با پوست، بالفاصله نواحي مورد نظر را با مقدار فراوان 

آب شستشو دهيد، سپس با پزشك تماس بگيرید. 
•    از سرریز كردن بيش از حد مجاز روغن و سایر سياالت خودرو بپرهيزید. در غير اینصورت به 
موتور و گيربكس صدمه خواهد رسيد. روغن ها و مایعات را تا سطح مشخص شده پر كنيد.

•  قرارگيري روغن ها و مایعات در معرض گرد و خاك یا رطوبت، بر عملكرد آنها تأثير منفي 
خواهد گذاشت. مراقب باشيد  در هنگام سوخت گيري از تماس و نفوذ گردوخاك جلوگيري 

كنيد.
•  با وجود رانندگي بسيار محدود خودرو، روغن ها و سایر مایعات با گذشت زمان كم مي شوند. 

بنابراین، سطوح روغن ها و مایعات را پيوسته بازدید كنيد. 
•  دور ریختن نامناسب روغن موتور و یا سایر مایعات مي تواند به آلودگي محيط زیست منجر 

شود.  مایعات مصرف شده را مطابق با قوانين زیست محيطی دور بریزید. 
  هشدار

•  سوخت خودرو به رنگ بدنه صدمه مي زند. در صورت ریختن و یا پاشيدن سوخت 
بر روي رنگ بدنه، بالفاصله نواحي آلوده شده را با آب سرد بشویيد.

•  سوخت با كيفيت پایين و درجه دو و یا حاوی مواد افزودني نامناسب، به موتور و سيستم 
اگزوز صدمه خواهد زد. فقط از سوخت مخصوص خودروي خود استفاده كنيد. 
•  گارانتي مشكالت ناشي از مصرف سوخت بي كيفيت را پوشش نخواهد داد. 

•  استفاده از سوخت داراي بيش از نيم درصد سولفور موجب افزایش گازهاي خروجي 
مضر اگزوز و مانع از جاري شدن روغن به دیواره سيلندر داخلي مي شود.
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جدول سرویس اهي دوره اي خوردوي كوراندو                                                     

 * فقط از قطعات مورد تایيد شركت رامك یدك استفاده نمایيد.

مجموعه عمليات سرویس های دوره ای خودروی كوراندو

ردیف
    زمان ها 

عناوین
كيلومتر

1000 x815222936435057647178859299106113120
510152025303540455055606570758085ماه

نام سيستم 
دستورالعمل سرویس موتور1

تعویض--بازدیدبازدیدبازدید-بازدیدتعویض--بازدید-بازدید-بازدید-تسمه موتور1-1

تعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضروغن و فيلتر روغن1-2

اتصاالت و شيلنگ های سيستم 1-3
بازدید--بازدید--بازدید--بازدید-بازدید-بازدید-بازدید-گردش آب موتور

تعویض---بازدید--بازدیدتعویضبازدید-بازدید-بازدید-بازدیدبازدیدآب رادیاتور1-4
تعویض---تعویض----تعویض---تعویض---فيلتر بنزین1-5
بازدید--بازدید---بازدید----بازدید----مسير و اتصاالت سيستم سوخت رسانی1-6
بازدیدتعویضبازدیدتعویضبازدیدتعویضبازدیدتعویضبازدیدتعویضبازدیدتعویضبازدیدتعویضبازدیدتعویضبازدیدفيلتر هوا1-7

* تست با دستگاه عيب یاب )یا 1-8
---در صورت درخواست مشتری(

انجام 
---شود

انجام 
----شود

انجام 
---شود

انجام 
شود

با توجه به عدم الزام تعویض شمع خودروی كوراندو تا پيش از 160000 كيلومتر، تعویض شمع پس از كيلومتر درج شده توصيه می گردد.شمع ها1-9

بخارگير بنزین و مسير مربوطه 1-10
---بازدید--بازدید--بازدید---بازدید---)كنيستر(

•   جدول فوق و جدول صفحه بعد با پيش فرض انجام سرویس اوليه رایگان در مسافت بين 1500- 2500 كيلومتر تدوبن شده است. الزم به ذكر است دوره زمانی و مسافتی اجرای هر سرویس تا 
سرویس بعدی هر 7000 كيلومتر یا 6 ماه خواهد بود.

•   نگهداری مناسب از خودرو و حفظ سوابق تعميرات، سرویس و نگهداری آن  به عنوان بخشی از مسئوليت های مالك خودرو می باشد. 
•   مواردی كه یا عالمت ستاره )*( مشخص شده است با هماهنگی مشتری انجام شود.
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آموزش فنی رامک یدکسرویس و نگهداری 12-28

مجموعه عمليات سرویس های دوره ای خودروی كوراندو

ردیف
    زمان ها 

عناوین
 xكيلومتر

1000815222936435057647178859299106113120

510152025303540455055606570758085ماه
شاسی و بدنه2

بازدید--بازدید--بازدید--بازدید---بازدید---لوله های اگزوز و پایه ها2-1
---تعویض---بازدید----بازدید----روغن ترمز2-2
هر 7000 كيلومتر بازدید شده و در صورت نياز تنظيم و یا تعویض گردد.لنت های ترمز جلو و عقب2-3
بازدید---بازدید----بازدید---بازدید---لوله و اتصاالت سيستم ترمز2-4
بازدید---بازدید----بازدید---بازدید---لقی پدال های ترمز و گاز2-5
-بازدید-بازدید-بازدید-بازدید-بازدید-بازدید-بازدید-بازدید-* ترمز دستی2-6

تعویض-بازدید--بازدید--تعویض--بازدید--بازدید--روغن دیفرانسيل2-7

2-8)PTU( تعویض-بازدید-بازدید-بازدید-تعویض-بازدید-بازدید-بازدید-روغن واحد انتقال قدرت-
تعویض----تعویض-----تعویض-----روغن گيربكس اتوماتيك2-9
تعویض-بازدید--بازدید--بازدید--بازدید-بازدید-پيچ و مهره های شاسی و زیر خودرو2-10

 وضعيت الستيك ها و باالنس چرخ ها 2-11
) یك چرخ(

هر 15000 كيلومتر بازدید شده و در صورت نياز تنظيم و یا تعویض گردد.

انجام شود---انجام شود----انجام شود---انجام شود---جلوبندی و آچاركشی 2-12
بازدید----بازدید-----بازدید-----روغن هيدروليك فرمان و خطوط مربوطه 2-13
بازدید---بازدید---بازدید----بازدید---سر پلوس2-14
بازدید--بازدید--بازدید--بازدید-بازدید--بازدید--كمربند ایمنی و متعلقات آن2-15
هر 15000 كيلومتر یا 6 ماه بازدید كرده و در صورت نياز گریس كاری شود.گریس كاری ميل گاردان جلو و عقب2-16
-تعویض-تعویض-تعویض-تعویض-تعویض-تعویض-تعویض-تعویض-فيلتر هوای داخل اتاق )كولر(2-17
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آموزش فنی رامک یدکچراغها

ربرسی عملکرد و مشخصات المپ اه

13-2

مشخصات چراغ  و المپ ها
مشخصاتتعدادشرح

المپ های خارجي 
خودرو

چراغ جلو

2H1-55Wنور باال
2H7-55Wنور پايین

2P21Wالمپ راهنما 
LED-المپ کوچک

2H16-19Wچراغ مه شکن جلو
221Wچراغ مه شکن عقب

LED-چراغ راهنمای جانبی

مجموعه چراغ 
عقب

LED-المپ خطر عقب
2PY21Wالمپ راهنما

2W16Wالمپ دنده عقب
2P21Wالمپ ترمز

2W5Wچراغ پالک راهنمايی و رانندگی
LED-چراغ ترمز سوم

2LED چراغ زير آينه جانبی

المپ های داخلي 
خودرو

210Wچراغ سقفی جلو
15Wچراغ داشبورد

110Wچراغ سقفی وسط
110Wچراغ محفظه بار

25Wچراغ داخلی درب

بررسي عملكرد 
با امتحان کردن کلید چراغ ها، بررسي کنید آيا چراغ ها روشن مي شوند يا خیر.   .1
در صورت عدم روشن شدن چراغ مورد نظر، فیوز مربوط به آن را بررسي کنید.  .2

اگر فیوز سوخته است، آن را با يک فیوز نو تعويض کنید.  .3
در صورتي که فیوز نسوخته است، المپ را بررسي کرده و در صورت لزوم المپ را   .4

تعويض کنید.
اگر المپ نقصي نداشته باشد، براي بررسی بیشتر سیستم برقی خودرو به عاملیت   .5

مجاز رامک يدک مراجعه نمايید.

  احتياط
•  در هنگام تعويض المپ سوخته، فقط از المپ هايی با مشخصات ذکر شده در 

جدول روبرو، استفاده کنید.
• پیش از تعويض المپ، کابل منفي باتري را جدا کنید. کلید را از مغزي سوئیچ 

خارج کنید. 
•  براي جدا کردن درپوش چراغ، به آن نیروي بیش از حد وارد نکنید. 

•  پیش از تعويض المپ، از خاموش بودن کلید مربوطه و قرارداشتن کلید در 
حالت خاموش اطمینان حاصل کنید.

•  پس از خاموش کردن المپ ، از لمس کردن آن بدون دستکش پرهیز کنید.
يا  و خاک،  گرد  انگشت،  اثر  نکنید.  لمس  محافظ  بدون  با دست  را  •  المپ 
رطوبت موجب کاهش عمر و دوام المپ و يا انفجار آن مي شود. در صورت 

لمس اتفاقي المپ، شیشه آن را با دستمال تمیز پاک کنید. 
عاملیت های مجاز شرکت  از  يکی  بايد در  نور چراغ های جلو  زاويه  تنظیم    •

رامک يدک و توسط يک تکنسین مربوطه صورت پذيرد.
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چراغها آموزش فنی رامک یدک
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13-3

ل نصب چراغ اهي خارجی خوردو 
مح

چراغ ترمز سوم

چراغ پالک 
راهنمایی و رانندگی 

چراغ ترمز

چراغ دنده عقب چراغ راهنما

مه شكن  ترمز،  چراغ 
عقب )استاندارد اروپا(

           چراغ راهنما

چراغ مه شكن جلو

   چراغ راهنمای آینه بغل

 DRL چراغ رانندگي در روز *
)استاندارد اروپا(

          چراغ  جلو )چراغ نور باال(

چراغ زیر آینه بغل

چراغ عقب

چراغ جلو )نور پایين(
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آموزش فنی رامک یدکچراغها 13-4

تعویض المپ اهي خارجی 

مجموعه چراغ عقب

1. کلید را از مغزی سوئیچ خارج کنید.
2. درب محفظه بار عقب را باز کنید.

3. هر دو پیچ نصب مجموعه چراغ عقب را باز کنید.

4. مجموعه چراغ عقب را از روی بدنه باز کنید. 
5. براي جدا کردن محفظه المپ، آن را بچرخانید. 
6. با فشار دادن و چرخاندن المپ، آن را جدا کنید.

7. المپ نو را نصب کنید.
را  مراحل جداکردن المپ  برعکس  نصب،  براي   .8

انجام دهید.

چراغ ترمز         مجموعه چراغ عقب

چراغ راهنما

چراغ مه شكن 
عقب

چراغ دنده 
عقب
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چراغها آموزش فنی رامک یدک
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13-5

چراغ پالک راهنمایي و رانندگي
کلید را از مغزی سوئیچ در بیاوريد.  .1

و  راهنمايي  پالک  چراغ  کردن  جدا  براي   .2
رانندگي، دو عدد پیچ  اين چراغ را باز نموده و 

مجموعه چراغ را به سمت پايین فشار دهید. 

محفظه چراغ را با چرخاندن کانکتور جدا کنید.  .3
4.  المپ را جدا کنید.

5. المپ نو را نصب کنید.
را  مراحل جداکردن المپ  برعکس  نصب،  براي   .6

چراغ پالک راهنمایي و رانندگيانجام دهید.
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آموزش فنی رامک یدکچراغها 13-6

داخلی المپ اهي  تعویض 

چراغ سقفي جلو

کلید را از مغزی سويیچ در بیاوريد.  .1
سر آچار پیچ گوشتي تخت را با يک دستمال بپوشانید و آن را در شیار درپوش   .2

چراغ وارد کنید، سپس درپوش را باز کنید.
المپ نو را نصب کنید.  .3

درپوش چراغ را نصب کنید.  .4

چراغ سقفي وسط و چراغ محفظه بار

کلید را از مغزی سويیچ در بیاوريد.  .1
سر آچار پیچ گوشتي تخت را با يک دستمال بپوشانید و آن را در شیار درپوش   .2

چراغ وارد کنید، سپس درپوش را باز کنید.
المپ نو را نصب کنید.  .3

درپوش چراغ را نصب کنید.  .4

  احتياط
درپوش بايد از بخش عقب آن جدا شود )درپوش در تصوير با عالمت نشان 

داده شده است(. در غیر اينصورت، ممکن است درپوش صدمه ببیند.
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چراغها آموزش فنی رامک یدک
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13-7

چراغ داخل داشبورد

1.  کلید را از مغزی سويیچ در بیاوريد.
2.  داشبورد را باز کنید.

3.  درپوش را طبق تصوير فوق باز کنید.
4.  المپ نو را نصب کنید.

5.  براي نصب، برعکس مراحل جداکردن المپ را انجام دهید.

چراغ داخلی درب

کلید را از مغزی سويیچ در بیاوريد.  .1
سر آچار پیچ گوشتي تخت را با يک دستمال بپوشانید و آن را در شیار   .2

درپوش چراغ وارد کنید، سپس درپوش را باز کنید.
المپ نو را نصب کنید.  .3

درپوش چراغ را نصب کنید.  .4
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