
سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس معمولی
سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس اتوماتیک

راهنمای دارنده محصول
دارنده  محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، 
عملکردی و نگهداری است.

لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید. M
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گراند ویتارا سوزوکی

سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس معمولی
سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس اتوماتیک

راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی
دارنده محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه نگهداری خودرو و ضوابط استفاده از خدمات گارانتی، نحوه
در خصوص رعایت سرویس دهی و مراکز خدمات پس از فروش محصول تهیه شده است. لطفًا

نکات مندرج در آن نهایت دقت را مبذول فرمایید.
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پیشگفتار

این کتابچه راهنما می بایست به عنوان جزء ثابتی از 
خودرو در نظر گرفته شده و در هنگام فروش مجدد یا 
بماند.  باقی  خودرو  با  جدید،  اپراتور  یا  مالک  به  انتقال 
خود،  جدید  سوزوکی  خودروی  اندازی  راه  از  قبل  لطفاً 
این کتابچه را بدقت مطالعه نموده و گاهگاهی آنرا مرور 
نمائید. این کتابچه حاوی اطالعات مهمی در خصوص 

موارد ایمنی، راه اندازی و نگهداری می باشد.

خودروی سوزوکی چند منظوره شما به نحوی طراحی 
و  صاف  های  جاده  در  استفاده  به  قادر  که  است  شده 
داشته  بخاطر  بایست  می  شما  باشد.بنابراین  ناهموار 
باشید که خودروی شما از لحاظ  ساختار کاماًل متفاوت 
سایر  همانند  باشد.  می  معمولی  سواری  خودروهای  از 
خودروهای از این نوع ، نقص عملکرد این خودرو ممکن 

است منجر به از دست رفتن کنترل و یا حادثه گردد.

شرکت سوزوکی موتور

بر  راهنما  کتابچه  این  در  موجود  اطالعات  همه 
انتشار  زمان  در  محصول  اطالعات  آخرین  اساس 
می باشد. بخاطر بهبود و یا سایر تغییرات، ممکن 
است اختالفاتی بین اطالعات موجود در این کتابچه 

راهنما و خودروی شما وجود داشته باشد. 
روی  بر  تغییر  گونه  هر  موتور  سوزوکی  شرکت 
توصیه  و  آگهی  بدون  زمانی،  هر  در  را  محصوالت 
قبال  در  ای  وظیفه  هیچ  و  دانسته  خود  حق  قبلی 
انجام همان تغییرات و یا تغییرات مشابه بر روی 

خودروهای قبلی و یا فروخته شده ندارد.

این خودرو ممکن است منطبق با استانداردها و یا 
قوانین سایر کشورها نباشد. قبل از مبادرت به ثبت 
این خودرو در سایر کشورها، کلیه قوانین موجود را 
کنترل نموده و هر گونه اصالح مورد نیاز را انجام 

دهید.

مهم
اخطار/ احتیاط/تذکر

و  نموده  مطالعه  بدقت  را  راهنما  کتابچه  این  لطفاً 
راهنمایی های آنرا بدقت انجام دهید. بمنظور تاکید بر 
روی اطالعات بخصوص از نماد و لغات اخطار، احتیاط 
استفاده  باشند  بخصوصی می  معانی  دارای  که  تذکر  و 
شده است. این معانی خاص بجز در مواردی که قوانین 
و مقررات نیازمند بکارگیری آن در معنای متفاوتی باشند، 
بکار می روند. توجه ویژه ای به پیغام برجسته شده توسط 

این لغات نمائید:

اخطار
به خطر بالقوه که ممکن است منجر به فوت یا آسیب 

دیدگی شود، اشاره می نماید

احتیاط
به خطر بالقوه که ممکن است منجر به خرابی خودرو 

شود، اشاره می نماید

یا  و  آسانتر  نگهداری  بمنظور  را  ای  ویژه  اطالعات 
راهنمایی شفافتر بیان می نماید.

2 - 3 2 - 2
2 - 3 2 - 2

2 - 3 2 - 2
2 - 3 2 - 2

2 - 3 2 - 2
2 - 3 2 - 2

2 - 3 2 - 2
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عالمت دداايیرهه با يیكک خط مميیز ددرر ميیانن آآنن ددرر اايین كکتابچه 
ررااهنما به مفهومم " اايین كکارر رراا اانجامم ندهيید" وو يیا " نگذاارريید 

اايین ااتفاقق ررخخ ددهد" مى باشد.

ااخطاررهاىى ااصالحح

ااخطارر
نمايیندگى هاىى  اازز شبكکه  رراا ددرر خاررجج  اايین خوددرروو  هرگز 
مجازز اايیراانن خوددرروو تعميیر ننمائيید.هر گونه تعميیر توسط 
تعميیرگاهه هاىى متفرقه ممكکن ااست بر ررووىى اايیمنى،كکنترلل 
وو  گذااشته  معكکوسس  تاثيیر  آآنن  ددوواامم  يیا  وو  كکاررآآيیى  خوددرروو، 
ممكکن ااست قواانيین ددوولتى رراا نقض نمايید. عالووهه بر آآنن 
آآسيیب وو يیا نقص كکاررآآيیى ناشى اازز ااصالحاتت تحت پوشش 

وواارراانتى قراارر نمى گيیردد.

ااحتيیاطط
نصب ناصحيیح تجهيیزااتت ااررتباطى موبايیل نظيیر تلفنهاىى 
سلولى يیا CB (رراادديیوهاىى با پهناىى باند شهرىى) ممكکن 
ااست باعث تدااخل االكکتروونيیكکى با سيیستم جرقه خوددررووىى 
شما گردديیدهه وو منجر به نقص كکاررآآيیى ددرر خوددررووىى شما 
گردددد. جهت نصب چنيین تجهيیزااتت ااررتباطى با نمايیندگى 
هاىى مجازز سوززكکى (اايیراانن خوددرروو) وو تكکنسيین سروويیس 

ددووررهه دديیدهه مشوررتت نمائيید.

6٦۶ 2٢۲ - 2٢۲



معرفی
بخاطر انتخاب سوزوکی از شما تشکر نموده و ورود شما را به شبکه دارندگان این خودرو خوش آمد می گوئیم. انتخاب شما یک انتخاب عاقالنه است زیرا محصوالت سوزوکی 

دارای ارزش باالیی بوده و لذت رانندگی را سالها به شما تقدیم می نماید.

این کتابچه راهنما به منظور کمک به شما در داشتن یک تجربه ایمن، لذت بخش و بدون زحمت با خودروی سوزوکی خود،فراهم شده است. در این کتابچه شما در خصوص 
راه اندازی خودرو، مشخصه های ایمنی و الزاماتی جهت نگهداری آن آشنا خواهید شد. لطفًا پیش از راه اندازی خودرو این کتابچه را به دقت مطالعه نموده و سپس آنرا در جعبه 

داشبورد جهت استفاده های بعدی نگهداری نمائید.

در صورت فروش خودرو، لطفاً این کتابچه را جهت استفاده مالک بعدی درون خودرو باقی بگذارید.

عالوه بر کتابچه راهنمای مالک، کتابچه های دیگری جهت شرح موارد وارانتی خودروی سوزوکی شما فراهم شده است.ما توصیه می کنیم که شما آنها را نیز جهت آشنایی با 
این اطالعات مهم مطالعه نمائید.

هنگامی که قصد انجام سرویس نگهداری دوره ای خودروی سوزوکی خود را دارید، ما توصیه می نمائیم که به نمایندگی مجاز محلی مراجعه نمائید. تکنسینهای دوره دیده آنها 
بهترین سرویس ممکن را به شما ارائه داده و از قطعات یدکی و لوازم جانبی اصلی سوزوکی استفاده می نمایند.

تذکر:
" نمایندگی سوزوکی" به مفهوم تعمیرگاه مجاز سرویس سوزوکی می باشد 

                                                                                                 شرکت سوزوکی موتور          
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توصیه هایی در خصوص قطعات یدکی اصلی سوزوکی وتجهیزات جانبی مورد استفاده
         

* سوزوکی قویاً استفاده از قطعات و لوازم اصلی سوزوکی را توصیه می نماید.  قطعات اصلی و لوازم جانبی سوزوکی در باالترین استاندارد کیفی وکارآیی تولید شده و برای ایجاد 
حداکثر اثرات فنی در خودروی شما طراحی شده اند.

*قطعات تعویضی و لوازم جانبی متنوعی بطور وسیع جهت خودروی سوزوکی هم اکنون در بازار موجود می باشد. استفاده از این قطعات و لوازم جانبی می تواند بر کارآیی خودرو 
تاثیر گذاشته واز عمر مفید آن بکاهد. بنابراین نصب قطعات و تجهیزات جانبی غیر اصلی تحت پوشش وارانتی قرار نمی گیرد.

* شرکت ایران خودرو توصیه می نماید قطعات تعویضی جایگزین و تجهیزات جانبی این خودرو را حتما از شبکه نمایندگی ها و عاملیت های مجاز شرکت ایساکو تامین نمایید . 
در غیر این صورت اینگونه قطعات از پوشش وارانتی خارج می گردد . 

قطعات و لوازم جانبی اصلی کارکرده سوزوکی
فروش و یا استفاده مجدد از چنین مواردی، خطرات ایمنی را برای کاربر افزایش داده صریحاً ممنوع می باشد.

* اجزاء ایربگ و همه موارد قابل احتراق مشتمل بر همه اجزاء آنها )نظیر تجهیزات حفاظتی، تجهیزات کنترلی و سنسورها(
* سیستم کمربند ایمنی، مشتمل بر همه اجزاء )نظیر کمربند، قالب ها و کشنده ها(

اجزاء ایربگ و پیش کشنده های کمربند ایمنی حاوی مواد شیمیایی قابل انفجار می باشد. این اجزاء می بایست بمنظور انهدام و پرهیز از انفجار ناخواسته قبل از معدوم شدن، 
توسط نمایندگی مجاز سوزوکی به نحو مقتضی تعویض گردیده و یا در فضای باز منهدم گردد.
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ررااهنماىى محل هاىى سروويیس
 1١۱. سوخت (به بخش 1١۱ مرااجعه نمائيید)

2٢۲. ددرربب موتورر (به بخش 5٥۵ مرااجعه نمائيید)
3٣۳. اابزاارر تعويیض الستيیكک (به بخش 8٨۸ مرااجعه نمائيید)
4٤۴. گيیج ررووغن < ززرردد>  (به بخش 7٧۷ مرااجعه نمائيید)  

5٥۵. گيیج ررووغن گيیربكکس ااتوماتيیكک <قرمز> (به بخش 7٧۷ 
مرااجعه نمائيید)

6٦۶. مايیع خنكک كکنندهه موتورر (به بخش 7٧۷ مرااجعه نمائيید)
7٧۷. مايیع شيیشه شوىى (به بخش 7٧۷ مرااجعه نمائيید)

8٨۸. باطرىى (به بخش 7٧۷ مرااجعه نمائيید)
9٩۹. فشارر بادد الستيیكک (به " برچسب ااطالعاتت" كکه ددرر قسمت 

ستونن ددرربب جلو سمت رراانندهه قراارر دداارردد مرااجعه نمائيید.)
1١۱0٠۰. الستيیكک ززااپاسس( به بخش 8٨۸ مرااجعه نمائيید)

9٩۹ 2٢۲ - 2٢۲



یادآوری
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جدول محتویات

1توصیه هایی در خصوص سوخت خودرو

2قبل از شروع به رانندگی

3عملکرد خودروی شما

4تیپ های رانندگی

5سایر کنترل ها و تجهیزات

6بارگذاری بر روی خودرو و بکسل

7بازرسی و نگهداری

8سرویس فوق العاده

9مراقبت ظاهری

10اطالعات عمومی

11مشخصات

12فهرست
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بخشهاىى خاررجى خوددرروو   

1١۱. برفف پاكککك كکن شيیشه عقب ( صفحه 2٢۲-7٧۷1١۱)
2٢۲. ددرربب موتورر ( صفحه 5٥۵-3٣۳8٨۸)

3٣۳. برفف پاكککك كکن جلو ( صفحه 2٢۲-6٦۶9٩۹)
4٤۴. رريیل سقف يیا بارربند ( ددرر صوررتت تجهيیز)( صفحه5٥۵-5٥۵2٢۲)
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توصيیه هايیى ددرر خصوصص سوخت خوددرروو
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توصيیه هايیى ددرر خصوصص سوخت خوددرروو
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توصيیه هايیى ددرر خصوصص سوخت خوددرروو

موتورر بنزيینى

 

ااگر خوددررووىى شما ددااررااىى يیكک محدوودد كکنندهه ددرر لوله باكککك 
بنزيین نبوددهه وو برچسب " فقط بنزيین بدوونن سربب" بر ررووىى 
ددرربب باكککك نصب نشدهه باشد، ددرر آآنصوررتت شما مى تواانيید 
اازز هر ددوو نوعع بنزيین سربب دداارر يیا بدوونن سربب با عددد ااكکتانن 

(RON) 9٩۹1١۱ يیا باالتر ااستفاددهه نمائيید.
تذكکر، ترجيیحاً اازز بنزيین بدوونن سربب ااستفاددهه نمائيید.

ااگر برچسب " فقط بنزيین بدوونن سربب" بر ررووىى ددرربب 
باكککك نصب شدهه باشد، صرفنظر اازز ووجودد محدوودد كکنندهه ددرر 
ددااخل لوله بنزيین، شما مى بايیست اازز بنزيین بدوونن سربب 
با عددد ااكکتانن (RON) 9٩۹1١۱ يیا باالتر(يیا RON 9٩۹5٥۵ يیا باالتر 
ددرر صوررتى كکه بر ررووىى ددرربب باكککك ددررجج شدهه باشد) ااستفاددهه 

نمائيید.

ااگر برچسب " RON 9٩۹5٥۵" نصب شدهه باشد، شما مى 
بايیست اازز بنزيین بدوونن سربب با عددد ااكکتانن(RON) 9٩۹5٥۵ يیا 

باالتر ااستفاددهه نمائيید.
مخلوطط بنزيین/ ااتانولل

مخلوطط بنزيین بدوونن سربب وو ااتانولل (االكکل خالص)، نيیز 
ددرر  شودد،  مى  شناخته   (gasohol)گاززوولل عنواانن  به  كکه 
بعضى اازز نوااحى بصوررتت تجاررىى موجودد مى باشد. مخلوطط 
هايیى اازز اايین نوعع ددرر صوررتى كکه بيیشتر اازز 1١۱0٠۰ددررصد ااتانولل 
ندااشته باشند، مى تواانند ددرر خوددررووىى شما مورردد ااستفاددهه 
قراارر گيیرند. ااطميینانن حاصل نمائيید كکه اايین مخلوطط بنزيین-
ااتانولل، عددد ااكکتانى كکمتر اازز آآنچه كکه برااىى بنزيین توصيیه 

شدهه ااست، ندااشته باشد.
مخلوطط بنزيین/ متانولل

مخلوطط بنزيین بدوونن سربب وو متانولل (االكکل چوبب)، نيیز  ددرر 
بعضى اازز نوااحى بصوررتت تجاررىى موجودد مى باشد. 

اازز  با بيیش  تحت هيیچ شراايیطى اازز سوخت هاىى 
5٥۵ددررصدمتانولل ااستفاددهه ننمائيید.

ددرر  نقص  يیا  وو  ررسانى  سوخت  سيیستم  دديیدگى  آآسيیب 
كکاررآآيیى خوددرروو كکه ددرر نتيیجه ااستفاددهه اازز چنيین سوختهايیى 
بوجودد مى آآيید، ددررحيیطه مسئوليیت سوززووكکى نبوددهه وو ممكکن 
ااست برااىى خوددررووهاىى جديید تحت پوشش وواارراانتى قراارر 
ددرر  كکمتر  يیا  متانولل  ددررصد   5٥۵ حاووىى  سوختهاىى  نگيیردد. 
صوررتى كکه حاووىى حاللل وو مواادد ضد خوررددگى باشند، برااىى 

خوددررووىى شما مفيید مى باشند.

تذكکر:
ااگر اازز فرمانن پذيیرىى وو يیا قيیمت سوخت خوددررووىى خودد 
ددرر هنگامى كکه اازز مخلوطط بنزيین/االكکل ااستفاددهه مى نمائيید، 
ررضايیت نداارريید، شما بايید سوخت رراا به بنزيین بدوونن سربب 

بازز گردداانيید.

ااحتيیاطط
باكککك بنزيین حاووىى فضايیى برااىى هواا بوددهه كکه به سوخت 
ااجاززهه اانبساطط ددرر هوااىى گرمم رراا مى ددهد. ااگر شما به ااضافه 
نموددنن سوخت پس اازز قطع ااتوماتيیكک ناززلل بنزيین اادداامه 
ددهيید، محفظه هواا پر خوااهد شد. قراارر گرفتن ددرر معرضض 
حرااررتت ددرر هنگامى كکه باكککك به اايین ررووشش پر شدهه ااست، 
منجر به نشتى بنزيین ددرر نتيیجه اانبساطط مى شودد. برااىى 
جلوگيیرىى اازز برووزز چنيین نشتى، پر نموددنن باكککك رراا پس اازز 
قطع ااتوماتيیكک ناززلل وو يیا پس ززددنن سوخت هنگامم ااستفاددهه 

اازز سيیستم غيیر ااتوماتيیكک جايیگزيین، متوقف نمائيید.

ااحتيیاطط
ددقت نمائيید كکه سوخت حاووىى االكکل ددرر هنگامم سوخت 
گيیرىى به ااطراافف نريیزدد. ااگر سوخت بر ررووىى بدنه خوددرروو 
نمائيید. سوخت هاىى  تميیز  آآنراا  به سرعت  رريیخته شودد، 
حاووىى االكکل منجر به آآسيیب ررساندنن به ررنگ خوددرروو شدهه 
نمى  نو  خوددررووهاىى  محدوودد  گارراانتى  پوشش  تحت  كکه 

باشد.
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قبل از رانندگیقبل از رانندگی قبل از رانندگیقبل از رانندگی

سیستم یادآوری سوئیچ )در صورت تجهیز(

یک صدای زنگ بطور متناوب جهت یادآوری به شما 
را در حالتی که در سوئیچ  به گوش می رسد که کلید 
قرار داشته و راننده درب را باز نموده است، خارج نمائید. 
در خودروهایی که به سیستم استارت بدون کلید مجهز 
هستند نیز صدای زنگ به معنای باز بودن سوییچ بوده و 

نیاز است تا پیش از خروج از خودرو سوییچ را ببندید .

قفل های درب
فقل درب های جانبی

 

به منظور قفل نمودن درب جلوی خودرو از خارج:

* کلید را درون قفل قرار داده و باالی کلید را به طرف 
جلوی خودرو بچرخانید یا

* زبانه قفل را به سمت جلو بگردانید، سپس دستگیره 
درب را در حالیکه درب را می بندید، بکشید و نگه دارید.

به منظور باز نمودن درب جلو از خارج خودرو، کلید را 
قرار داده و باالی کلید را بطرف عقب خودرو بچرخانید.

تذکر:
از خودروها دارای  بسته به مشخصات خودرو، تعدادی 

قفل کلیدی برای درب جلو سمت سرنشین نمی باشند.

جهت قفل کردن درب جلو از داخل خودرو، زبانه قفل را 
به سمت جلو بگردانید. جهت باز کردن درب، زبانه قفل را 

به سمت عقب بگردانید.

به منظور قفل نمودن درب عقب از خارج خودرو، زبانه 
قفل را به سمت جلو بگردانید و درب را ببندید. در هنگام 
بستن درب نیازی به کشیدن و نگه داشتن دستگیره درب 

ندارید.
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قبل از رانندگیقبل از رانندگی قبل از رانندگیقبل از رانندگی

سیستم قفل مرکزی )در صورت تجهیز(

 

شما می توانید با قرار دادن کلید در قفل درب جلو سمت 
نمائید  باز  را قفل و  راننده بطور همزمان همه درب ها 

)شامل درب عقب(

تذکر:
بسته به مشخصات خودرو، شما می توانید با قرار دادن 
کلید در قفل درب جلو سمت سرنشین، بطور همزمان 

همه درب ها را قفل و باز نمائید.

را  به منظور قفل نمودن همزمان همه درب ها، کلید 
در قفل درب جلو سمت راننده )یا قفل درب جلو سمت 
سرنشین( قرار داده و باالی کلید را به سمت جلوی خودرو 
یک بار بچرخانید. به منظور باز نمودن همزمان همه درب 
ها، کلید را در قفل درب جلو سمت راننده ) یا قفل درب 
جلو سمت سرنشین( قرار داده و باالی کلید را به سمت 
عقب خودرو دو بار بگردانید. به منظور باز نمودن فقط 
درب سمت راننده ) یا درب جلو سمت سرنشین(، کلید 
را در قفل همان درب قرار داده و باالی کلید را به سمت 

عقب خودرو یک بار بگردانید.

تذکر:
بسته به مشخصات خودرو، نوع باز نمودن تک مرحله 
نوع، شما  این  در  است.  تصویر کشیده شده  به  آن  ای 
می توانید بطور همزمان همه درب ها را با چرخش یکبار 

کلید، قفل و یا باز نمائید.

شما همچنین می توانید همه درب ها را به ترتیب با 
فشردن کلید جلو و عقب قفل و یا باز نمائید.

تذکر:
* اگر خودروی شما مجهز به سیستم ورود به خودرو 
توسط کنترل ازراه دور باشد، شما می توانید همه درب ها 
را بوسیله کنترل از راه دور/ فرستنده قفل و یا باز نمائید. 
 / راه دور  از  استارت توسط کنترل  سیستم   " به بخش 
سیستم ورود به خودرو توسط کنترل از راه دور" در این 

بخش مراجعه نمائید.
*  اگر خودروی شما مجهز به سیستم استارت توسط کنترل 
از راه دور می باشد، شما همچنین می توانید همه درب ها را 
با فشردن کلید لمسی)Request switch( بر روی دستگیره 
درب، قفل و یا باز نمائید. به بخش " سیستم استارت توسط 
کنترل از راه دور / سیستم ورود به خودرو توسط کنترل از راه 

دور" در این بخش مراجعه نمائید.
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قفل های محافظ کودک
)درب های عقب(

 

)1( قفل 
)2( باز

محافظ  قفل  به  مجهز  عقب  های  درب  از  کدام  هر 
کودک بوده که می تواند از باز شدن ناخواسته درب از 
داخل خودرو جلوگیری نماید. هنگامی که اهرم قفل در 
وضعیت " قفل" )1( قرار داشته باشد، درب عقب فقط می 
تواند از خارج خودرو باز گردد. هنگامی که اهرم قفل در 
وضعیت " باز" )2( قرار داشته باشد، درب عقب می تواند 

از داخل و یا خارج از خودرو باز گردد.

درب عقب
شما می توانید درب عقب را با استفاده از کلید در قفل 

درب راننده، قفل و یا باز نمائید.

اگر خودروی شما به قفل درب عقب مجهز باشد، شما 
می توانید درب عقب را با استفاده از کلید در قفل درب 

عقب، قفل و یا باز نمائید.

تذکر:
هنگامی که در شرایط پارک خودرو بر روی جاده قرار داشته، 
درب عقب باز بوده و چراغ ها پنهان می باشند، ضروریست که 
وجود خودرو نشان داده شود.، بعنوان مثال با استفاده از وسائل 
مثلثی اخطار و یا تجهیزاتی بر اساس الزامات ملی برای استفاده 

در سطح جاده.

اگر شما بخاطر تخلیه باطری و یا بد عمل کردن، نمی توانید 
درب عقب را باز نمائید، از رویه زیر برای باز نمودن درب عقب 

از داخل پیروی نمائید.
1( طاقچه عقب را باز نمائید.

2( به منظور دسترسی آسان تر، صندلی عقب را خم کنید. جهت 
اطالع از جزئیات نحوه خم کردن صندلی های عقب به طرف 

جلو، به بخش " خم کردن صندلی های عقب" مراجعه نمائید.

3( درپوش )1( را با دست باز نمائید.
4( جهت دسترسی به اهرم اضطراری)2(، قطعه پالستیکی را 

با استفاده از دسته جک و یا پیچ گوشتی دو سو بشکنید.

اخطار
در هنگامی که کودکان بر روی صندلی عقب قرار دارند، 
قفل"   " وضعیت  در  کودک  محافظ  قفل  گرفتن  قرار  از 

اطمینان حاصل نمائید.
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5( اهرم اضطراری )2( را با استفاده از دسته جک یا پیچ 
گوشتی دو سو به سمت پائین فشار دهید. به منظور قفل 
باال  را به سمت  نمودن درب عقب، اهرم اضطراری)2( 

فشار دهید.

نمایندگی مجاز  به  اهرم اضطراری،  از  استفاده  از  پس 
مراجعه نمائید.

دور/ راه  از  کنترل  توسط  استارت  سیستم 
سیستم ورود به خودرو توسط کنترل از راه دور

 

استارت توسط  از سیستم های  به یکی  خودروی شما 
توسط  خودرو  به  ورود  یا  و   )A )نوع  دور  راه  از  کنترل 
کنترل از راه دور )نوع B( مجهز می باشد. ریموت کنترل 
دارای یک سیستم ورود به خودرو و یک سیستم استارت 
می باشد. فرستنده فقط دارای یک سیستم ورود به خودرو 
می باشد. به منظور اطالع از جزئیات بیشتر به توضیحات 

ذیل مراجعه نمائید.

سیستم استارت توسط کنترل از راه دور
)A نوع(

ریموت کنترل عملیات زیر را ممکن می سازد:
* شما می توانید درب ها را با استفاده از دکمه های 
قفل/باز، بر روی ریموت کنترل، قفل و یا باز نمائید. به 

توضیحات درج شده در این بخش مراجعه نمائید.
* شما می توانید درب ها را) شامل درب عقب( با فشردن 
هر  دستگیره  روی  بر   )Request switch لمسی)  کلید 
کدام از درب ها و یا درب عقب، قفل و یا باز نمائید. جهت 
اطالع از جزئیات،به توضیحات درج شده در این بخش 

مراجعه نمائید. 
* شما می توانید موتور را بدون استفاده از سوئیچ موتور 
روشن نمائید. جهت اطالع از جزئیات بیشتر به قسمت " 
سوئیچ موتور" در بخش " عملکرد خودروی شما" مراجعه 

نمائید.
 اخطار

به منظور جلوگیری از آسیب دیدن، از انگشت خود برای 
فشار دادن اهرم اضطراری استفاده ننمائید.
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سیستم فرستنده ورودبه خودرو
)B(نوع 

" LOCK"1(  دکمه قفل( 
" UNLOCK"2(  دکمه باز(

شمامی توانیدهمه درب ها )شامل درب عقب( را به طور 
همزمان با به کارگیری فرستنده در نزدیکی خودرو، قفل 

و یا باز نمایید.

 LOCK " به منظور قفل نمودن همه درب ها، دکمه *
" )1( را یکبار فشار دهید.

 " دکمه   ، راننده  درب  فقط  نمودن  باز  منظور  به   *
UNLOCK " )2( را یکبار فشار دهید.

 "UNLOCK" به منظور بازنمودن همه درب ها،  دکمه *
)2( رایکبار دیگر فشار دهید.

چراغ های راهنما در زمانی که درب ها قفل می شوند 
یکبار فالش می زنند.

هنگامی که درب ها باز می گردند: 
* چراغ راهنمادوبارفالش می زند.

 ")Door(اگرکلیدچراغ های داخلی دروضعیت "درب *
قرار داشته باشد، چراغ داخل برای مدت 15 ثانیه روشن 
شده و به تدریج خاموش می گردد. اگر شما در طی این 
سرعت  به  چراغ  قراردهید،  سوئیچ  درون  را  کلید  زمان 

خاموش خواهد شد.
هنگامی که دکمه " LOCK " )1( رافشار می دهید، 

اطمینان حاصل نمایید که درب ها قفل می شوند. 
اگر پس از فشردن دکمه " UNLOCK ")2(، هیچکدام 
ها  درب  بازنشوند،  ثانیه   30 مدت  برای  ها  درب  از 

مجددا˝به طور اتوماتیک قفل خواهند شد.

تذکر:
به  ورود  فرستنده  سیستم  عملکرد  فاصله،  حداکثر   *
خودرو در حدود ft 16( 5m( می باشد، اما این امر به 
عوامل جانبی مخصوصاً تجهیزات فرستنده نظیر برج های 

رادیویی یا باند رادیوهای شهری )CB( بستگی دارد.
 "LOCK  " از  غیر  وضعیتی  در  موتور  کلید  اگر   *

قرارداشته، یا سوئیچ موتور در جای سوئیچ قرار گرفته و یا 
یکی از درب ها باز باشد، قفلهای درب با سیستم فرستنده 

ورود به خودرو عمل نمی کنند.
*  اگر شما یکی از سیستم های فرستنده ورود به خودرو 
را گم نمودید، هر چه زودتر برای جایگزین نمودن آن به 
نمایندگی مجاز سوزوکی مراجعه نمائید. اطمینان حاصل 
نمائید که نمایندگی مجاز، کد جدید سیستم فرستنده ورود 
به خودرو را در حافظه خودرو وارد نموده و کد قبلی را پاک 

کرده است.

احتیاط
فرستنده، یک وسیله الکترونیکی حساس است، بمنظور 
رعایت  را  زیر  موارد  فرستنده،  دیدن  آسیب  از  پرهیز 

نمائید:
* هرگز فرستنده را در معرض ضربه، رطوبت و یا درجه 
حرارت باال همانند داشبورد در زیر نور مستقیم خورشید، 

قرار ندهید.
* فرستنده را دور از اشیاء مغناطیسی نگهداری نمائید.
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تعویض باطری 
را  باطری  است،  شده  ضعیف  فرستنده  عملکرد  اگر 

تعویض نمایید 
به منظور تعویض باطری فرستنده:

 

1( پیچ )1(را در آورده و کاور فرستنده را باز نمایید
2( فرستنده )2( را خارج نمایید.

 

)3( باطری دیسکی لیتیوم:
  CR1620 یا مشابه

3( لبه یک پیچ گوشتی تخت )دوسو( را در شیار فرستنده 
)2( قرارداده و اهرم نمایید تا باز گردد.

قطب  نماییدکه  تعویض  ای  گونه  رابه   )3( 4(باطری 
مثبت)+( درمقابل عالمت "+" روی فرستنده قراربگیرد.

5( فرستنده را ببندید و در جای خود قرار دهید.
6( کاور فرستنده را بسته وپیچ )1( را نصب و محکم 

نمایید.
به وسیله  نمایید که قفل درب ها  7( اطمینان حاصل 

فرستنده عمل می نمایند.
باقوانین  مطابق  مطلوب  نحو  رابه  فرسوده  باطری   )8
موجود و یا مقررات معدوم نمایید. هرگزباطری لیتیوم را 

درسطل آشغال خانگی نیندازید.

تذکر
باطری های فرسوده می بایست به نحو مطلوب مطابق 
با قوانین موجود و یا مقررات معدوم شده و نباید درون 

سطل آشغال خانگی انداخته شوند.

اخطار
بلعیدن باطری لیتیوم منجر به صدمات جدی داخلی می 
گردد. هرگز به کسی اجازه بلعیدن باطری لیتیوم را ندهید. 
باطری لیتیوم را دور از دسترس کودکان وحیوانات خانگی 
قرار دهید. درصورت بلعیده شدن سریعاً با پزشک معالج 

تماس بگیرید.

احتیاط
فرستنده یک وسیله الکترونیکی حساس است. به منظور 
و  گرد  معرض  در  آنرا  فرستنده،  دیدن  آسیب  از  پرهیز 
غبار، رطوبت قرار ندهید. همچنین اجزای داخلی آن نباید 

دستکاری شود.
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شیشه ها

کلید شیشه برقی )در صورت تجهیز(

شیشه برقی فقط در صورتی عمل می نماید که سوئیچ 
موتور در وضعیت " ON" قرار داشته باشد.

سمت راننده
 

درب سمت راننده مجهز به سوئیچ )1( جهت راه اندازی 
شیشه سمت راننده و سوئیچ )2( جهت راه اندازی شیشه 
جلو سمت سرنشین و سوئیچ )4(، )5( به ترتیب جهت 
راه اندازی شیشه های سرنشین عقب چپ و راست می 

باشد.

درب سرنشین
 

اندازی  راه  )3( جهت  به سوئیچ  درب سرنشین مجهز 
شیشه سمت سرنشین می باشد.

 

جهت باز نمودن شیشه، قسمت باالی سوئیچ را فشار 
دهید  و بمنظور بستن شیشه، قسمت باالی سوئیچ را 

بطرف باال بکشید.
به  مجهز   ، بیشتر  آسایش  جهت  راننده  سمت  شیشه 
سیستم " پائین آمدن اتوماتیک )auto-down(" می 
باشد. )بعنوان مثال در باجه های عوارضی، یا در جلوی 
رستورانها(. این بدان معنی است که شما می توانید بدون 
نگه داشتن سوئیچ در وضعیت " Down" شیشه را باز 
نمائید. بدین منظور سوئیچ شیشه سمت راست راننده را 
بطور کامل به پائین فشار داده و رها نمائید.جهت متوقف 
نمودن شیشه قبل از رسیدن به انتهای مسیر، سوئیچ را 

مختصری باال بکشید.
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کلید قفل
 

کلیدقفل  یک  مجهزبه  همچنین  راننده  سمت  درب 
جهت قفل نمودن شیشه های سمت سرنشین می باشد. 
شیشه  دهید  می  فشار  را  قفل  کلید  شما  که  هنگامی 
های سمت سرنشین نمی توانند توسط کلید های )2(، 
)3(، )4(،)5(عمل نموده و باال یا پایین بروند. به منظور 
برگشتن به وضعیت عادی عملکرد،کلیدقفل را بافشردن 

تذکر: مجدد، آزادنمایید.
اگرشمادرحالی که یکی ازشیشه های عقب پایین است، 
رانندگی می نمایید، ممکن است صدای بلندی را ناشی از 
ارتعاش هوا بشنوید. به منظورکاهش این صدا شیشه جلو 
به سمت راننده یا سرنشین را بازنموده و یا مقداربازبودن 

شیشه عقب راکم کنید.

آینه ها
آینه داخل

 

شما می توانید آینه داخل رابوسیله دست به گونه ای 
تنظیم نماییدکه عقب خودروی خود را در آینه ببینید. به 
منظور تنظیم آینه زائده انتخاب گر)1( را در وضعیت روز 
قرار داده، سپس آینه را درجهت های باال،پایین یا چپ و 
راست به وسیله دست بگردانیدتابهترین وضعیت دید به 

دست آید.
تابش  کاهش  منظور  به  درشب  رانندگی  درهنگام 
چراغهای جلوی خودروهای پشتی، شما می توانید زائده 

انتخابگر را در وضعیت شب قرار دهید.

اخطار
را  های سرنشین  همیشه شیشه  بایست  می  * شما 
درهنگامی که کودکان در خودرو می باشند قفل نمایید. 
از بدن کودکان در حین عملکرد شیشه به  اگرقسمتی 
آن اصابت نماید، می تواند صدمات جدی به کودک وارد 

نماید.
* به منظور پرهیز از آسیب دیدگی سرنشین به وسیله 
هیچ  که  نمایید  حاصل  اطمینان  شیشه،  به  گیرکردن 
بخشی ازبدن سرنشین نظیردستها یا سر در مسیر بسته 

شدن شیشه برقی قرارندارد.

* همیشه درهنگام ترک خودرو سوئیچ موتور را خارج 
نمایید حتی اگر زمان کوتاهی باشد.همچنین کودکان را 
در یک خودرو پارک شده تنها رها ننمایید.کودکان بدون 
مراقبت ممکن است کلید شیشه باال برقی بازی کرده و 

بوسیله شیشه گیر بیافتند.
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آینه های بیرونی )جانبی(

 

آینه های جانبی را به نحوی تنظیم نمایید که قادر به 
رویت دو جهت خودرو درآینه باشید.

آینه برقی )در صورت تجهیز(

 

کلیدکنترل آینه برقی برروی پانل درب جلو سمت راننده 
قراردارد.شما می توانید آینه ها را درهنگامی که سوئیچ 
در وضعیت "ACC" یا "ON" قرار دارد تنظیم نمایید. 

جهت تنظیم آینه ها:

1( کلیدانتخاب را به سمت چپ یا راست حرکت داده تا 
آینه ای را که می خواهید تنظیم نمایید انتخاب کنید.

2( بخش خارجی سوئیچ راکه مرتبط با راستای مورد نظر 
شماجهت حرکت آینه می باشد، فشاردهید.

3( کلیدانتخاب را به وضعیت مرکز بچرخانید تا از تنظیم 
ناخواسته جلوگیری نماید.

اخطار
* همیشه آینه را درحالیکه زائده انتخاب گر در وضعیت 

روز قراردارد، تنظیم نمایید.
نماییدکه الزم  استفاده  زمانی  از وضعیت شب  فقط   *
است تابش نورچراغ های جلوی خودروی پشتی را کاهش 
دهید. مواظب باشید که دراین وضعیت شما ممکن است 
قادربه دیدن بعضی از اشیاء که در وضعیت روز قابل رویت 

است، نباشید.

اخطار
درهنگام قضاوت درخصوص ابعاد و فاصله یک خودرو با 
سایر اشیاء درآینه جانبی محدب، مواظب باشیدکه اشیاء 
کوچکتر ودورتر از زمانی که درآینه تخت دیده می شوند، 

به نظر می آیند.
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اگرصندلی راننده مجهز به اهرم تنظیم ارتفاع درقسمت 
جانبی بیرونی صندلی باشد، صندلی را با باال کشیدن یا 

پایین آوردن این اهرم، باال یا پایین بیاورید.

تنظیم پشتی صندلی

 

به منظورتنظیم زاویه پشتی صندلی جلو، اهرم موجود 
درقسمت جانبی بیرونی صندلی رابه طرف باال بکشید و 
پشتی را در وضعیت دلخواه قرارداده و اهرم را جهت قفل 

شدن پشتی در آن وضعیت رها نمایید.

پشت سری قابل تنظیم  )درصورت تجهیز(

 
گ

پشت سری به منظور کمک به کاهش صدمات وارده 
سری  پشت  است  شده  طراحی  تصادفات  در  گردن  به 
صندلی را طوری تنظیم نمایید که مرکز آن نزدیک یا 
باالی گوش شما قرار بگیرد. اگراین کار برای سرنشینان 
بسیار قدبلند امکان پذیر نباشد، آنرا درباالترین وضعیت 

خود تنظیم نمایید.

اخطار
رانندگی  درحین  بایست  می  های صندلی  پشتی  همه 
صورت  درغیراین  باشند  قرارداشته  قائم  دروضعیت 

کمربند ایمنی، کارآیی خود را از دست می دهد.
که  اند  شده  طراحی  ای  گونه  به  ایمنی  کمربندهای 
درهنگام عمودبودن پشتی صندلی بیشترین کارآیی خود 

را به نمایش بگذارند.

اخطار
شده  خارج  آن  سری  پشت  که  هرگزباخودرویی   *

رانندگی نکنید.
* درهنگام رانندگی اقدام به تنظیم پشت سری ننمایید.
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به  را  به منظورباالبردن پشت سری جلو، پشت سری 
به  برسد.  گوش  به  کلیک  تاصدای  بکشید  باال  سمت 
آزاد  دکمه  درحالیکه  سری،  پشت  آوردن  منظورپایین 
کننده )1( را نگه داشته اید آنرا به سمت پایین فشاردهید. 
شود)جهت  آورده  بیرون  بایست  می  سری  پشت  اگر 
تمیزکردن، تعویض وغیره( دکمه آزاد کننده را فشارداده و 

پشت سری را تابیرون آمدن کامل بکشید.

تذکر:
پشتی صندلی جهت  کردن   به خم  نیاز  است  ممکن 
آوردن پشت  بیرون  برای  کافی  نمودن خالصی  فراهم 

سری باشد.

جهت نصب مجدد پشت سری، میله های پشت سری را 
در سوراخ های مربوطه )2( قرار داده و پشت سری را به 

سمت پایین فشار دهید.

گرم کن صندلی جلو)درصورت تجهیز(

 

باقرارگرفتن سوئیچ در وضعیت "ON" ، یک یا دو کلید 
گرم کن مربوط به صندلی های جلو را به منظور گرم 
این صورت  در  فشاردهید.  مربوطه  کردن صندلی های 
چراغ نمایشگر زیرکلیدگرم کن روشن می شود. جهت 
فشار  را مجدداً  کلید  نمودن گرم کن صندلی،  خاموش 
دهید  چراغ نمایشگر زیر کلیدگرم کن نیز خاموش خواهد 

شد.
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صندلی های عقب 
تنظیم صندلی

تنظیم پشتی صندلی اخطار
استفاده نادرست ازگرم کن صندلی می تواند خطرناک 
و  طوالنی  مدت  برای  کن  گرم  بودن  روشن  باشد. 
نازک،  )شلوارهای  نازک  لباسهای  پوشیدن  درصورت 
تواند موجب سوختگی  یا شلوار کوتاه می  نازک(  دامن 

هرچند خفیف گردد.
از استفاده ازگرم کن صندلی برای سرنشین های زیر 

پرهیز نمایید:
باشد.  کم  درپاهایشان  احساس  قدرت  که  افرادی   *
ناتوانیهای  آنهایی که دارای  یا  افراد بزرگسال و  شامل 

خاص می باشند.
* بچه های کوچک ویاهرشخص باپوست حساس

* افرادخواب یا اشخاصی که تحت تاثیر الکل ویا سایر 
موادمخدر قرار دارند .

احتیاط
به منظورجلوگیری ازآسیب دیدن المنت گرم کن 

صندلی: 
* صندلی های جلو را درمعرض ضربات سنگین نظیر 

جست و خیزاطفال قرارندهید.
نظیر روکش صندلی  موادعایق حرارتی  رابا  * صندلی 

نپوشانید.

اخطار
به منظور پرهیز از شل بودن بیش از حد کمربند ایمنی 
که کارایی کمربندها را به عنوان یک وسیله ایمنی کاهش 
می دهد، ازتنظیم بودن صندلی ها پیش از بستن کمربند 

ایمنی اطمینان حاصل نمایید.

اخطار
رانندگی  درحین  بایست  می  صندلی  های  پشتی  همه 
صورت  درغیراین  باشند  قرارداشته  قائم  دروضعیت 

کمربند ایمنی، کارآیی خود را از دست می دهد.
که  اند  شده  طراحی  ای  گونه  به  ایمنی  کمربندهای 
درهنگام عمودبودن پشتی صندلی بیشترین کارآیی خود 

را به نمایش بگذارند.
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 به منظورتنظیم زاویه پشتی صندلی عقب:
1(اهرمی راکه در لبه باالی صندلی قرار دارد به سمت 

باال بکشید.
حرکت  قفل  وضعیتهای  از  تایکی  را  صندلی  2(پشتی 
دهید. تعداد وضعیتهای قفل بستگی به مشخصات خودرو 

دارد.
3(اهرم را جهت قفل شدن پشتی صندلی در آن وضعیت 
صندلی  پشتی  دادن  باحرکت  ازتنظیم  پس  دارید.  نگه 

اطمینان حاصل نمایید که بطورایمن قفل شده است.

پشت سری قابل تنظیم 
)درصورت تجهیز(

وارده  کاهش صدمات  به  منظورکمک  به  پشت سری 
سری  پشت  است  شده  طراحی  تصادفات  در  گردن  به 
صندلی را طوری تنظیم نمایید که مرکز آن نزدیک یا 
باالی گوش شما قرار بگیرد. اگراین کار برای سرنشینان 
بسیار قدبلند امکان پذیر نباشد، آنرا درباالترین وضعیت 

خود تنظیم نمایید.

تذکر:
پشتی صندلی جهت  کردن   به خم  نیاز  است  ممکن 
آوردن پشت  بیرون  برای  کافی  نمودن خالصی  فراهم 

سری باشد.

 
به منظورباالبردن پشت سری عقب، پشت سری را به 
سمت باال بکشید تاصدای کلیک به گوش برسد. به منظور 
پایین آوردن پشت سری، درحالیکه دکمه آزاد کننده  را 
نگه داشته اید آنرا به سمت پایین فشار دهید. اگر پشت 
تمیزکردن،  آورده شود )جهت  بیرون  بایست  سری می 
پشت  و  داده  فشار  را  کننده  آزاد  دکمه  وغیره(  تعویض 

سری را تا بیرون آمدن کامل بکشید.
هنگام نصب سیستم نگهدارنده کودک برروی صندلی 

عقب، پشت سری رادرباالترین وضعیت خودقراردهید.

اخطار
شده  خارج  آن  سری  پشت  که  هرگزباخودرویی    *

رانندگی نکنید.
* درهنگام رانندگی اقدام به تنظیم پشت سری ننمایید.

2 -202 -21



قبل از رانندگیقبل از رانندگی قبل از رانندگیقبل از رانندگی

تاکردن صندلی های عقب 
صندلی )های( عقب خودروی شما می توانند به منظور 

فراهم نمودن فضای بار اضافی بطرف جلو تا بشوند.

به منظورتاکردن صندلی های عقب به طرف جلو:
1(طاقچه عقب راخارج نمایید.

 

2(سگک های کمربند ایمنی مرکزی و چپ را در جیب 
پشتی صندلی مطابق شکل جا دهید.

3( پشت سری قابل تنظیم را کاماًل پایین بیاورید.

 

4( اهرم خالص کننده روی هریک ازصندلی ها را بطرف 
جلو بکشید و پشتی صندلی را به طرف جلو تا نمایید.

5( قالب خالص کن )1( را به سمت عقب کشیده تا 
کمی صندلی آزاد گردد.

احتیاط
هنگامی که شما پشتی صندلی عقب را به سمت جلو 
تا می کنید، ابتدا سگک کمربند ایمنی مرکزی و چپ را 
کاربه جلوگیری  این  قراردهید.  در جیب پشتی صندلی 

ازگیرکردن کمربندوآسیب دیدن آن، کمک می کند.

احتیاط
اطمینان حاصل نمایید که نوار کمربند بین صندلی گیر 

نکند.

اخطار
که  نمایید  دقت  عقب،  کفی صندلی  کردن  آزاد  هنگام 

صورت یا دستان شما از ضربه صندلی آسیب نبیند.
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6( کل صندلی رابه سمت جلو تا نمایید.
 

7( تنظیم کننده)2( رابه سمت پائین فشار داده تا تسمه 
شل شود و سپس با فشردن قالب )3(به سمت پایین، 

تسمه را از قالب بازنمایید.

 
سری  پشت  دور  به  قالب  شکل  به  را   )4( تسمه   )8
صندلی جلو بیندازید و تنظیم کننده را به منظور اعمال 
کشش برروی تسمه مطابق شکل مجدداً محکم نمایید.

به منظوربرگرداندن صندلی به وضعیت عادی، از رویه 
زیر پیروی نمایید.

 
1( تسمه را از پشت سری شل نموده و آن را درپشت 
کفی صندلی مطابق شکل جا بزنید. ازتنظیم بودن طول 
تسمه به منظور پرهیز از هرگونه شل بودن یا پیچیدگی 

تسمه اطمینان حاصل نمایید.

احتیاط
هنگام محکم کردن صندلی عقب تاشده با تسمه، طول 
تسمه را به نحوی تنظیم نمایید که صندلی عقب حرکت 

نکند .

اخطار
امکان  درصورت  بایست  می  ها  وسایرمحموله  اثاثیه 
درحالتی که صندلی عقب در وضعیت عمودی قرار دارد 
جاسازی شود.اگر شما نیازدارید که باری را درمحفظه بار 
در وضعیتی که صندلی عقب به سمت جلو تا شده است 
حمل نمایید،ازمحکم بودن بار اطمینان حاصل نمایید چرا که 
ممکن است باعث آسیب دیدگی گردد.ارتفاع بار هرگز نباید 

بیشتر از ارتفاع صندلی باشد.
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2(کفی صندلی رابه سمت پایین بکشید تا درمحل خود 
قفل شود.

 

3( پشتی صندلی را بلند نموده تا درجای خود قفل گردد.
پشتی  و  به جای خود،صندلی  برگشتن صندلی  از  پس 
صندلی را حرکت داده تا اطمینان حاصل نمایید درجای 

خود محکم قفل شده اند. اخطار
هنگام برگشتن کفی صندلی عقب به وضعیت عادی دقت 

نماییدکه انگشت تان بین قفل و کف خودرو گیرنکند.

احتیاط
وضعیت  به  عقب  صندلی  کفی  برگشتن  هنگام   *
زبانه  دراطراف  چیزی  نماییدکه  حاصل  عادی،اطمینان 
صندلی عقب نباشد. وجود هرگونه جسم خارجی مانع از 

محکم قفل شدن کفی صندلی درجای خود می گردد.
* هنگام برگشتن کفی صندلی عقب به وضعیت عادی 
نماییدکه هیچ چیزی زیر کفی صندلی  اطمینان حاصل 
عقب وجودندارد.این امر از آسیب رسیدن به کفی صندلی 

عقب جلوگیری می نماید. 
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های  سیستم  و  ایمنی  کمربندهای 
نگهدارنده کودک

 

 

اخطار
همیشه ازکمربند ایمنی استفاده نمایید

اخطار
و  تکمیل   Air Bag جهت  هوا  کیسه  ایمنی  سیستم 
ایمنی  کمربند  از  استفاده  از  پس  ایمنی  سطح  ارتقای 
خودرو  سرنشینان  تمام  و  راننده  است.  شده  طراحی 
در کلیه مواقع رانندگی باید حتما از کمربند ایمنی بطور 
 Air Bag مطلوب استفاده نمایند. چه خودرو مجهز به
کاهش  برای  ایمنی  کمربند  از  استفاده  نباشد.  یا  باشد 
خطرات ناشی از تصادفات برای اجتناب از آسیب دیدگی 

یا مرگ بسیار ضروری است. 

اخطار
* هرگز به افراد اجازه سوار شدن به محفظه بار خودرو 
را ندهید. درصورت بروز سانحه ،  ریسک صدمه دیدگی 
و  ننشسته  صندلی  روی  بر  که  افرادی  برای  بیشتری 

کمربندایمنی خود را نبسته اند وجود دارد.
تنظیم  زیر  مطابق  باید  همیشه  ایمنی  کمربندهای   *

گردند:
- لبه کمربندمی باید لگن خاصره را بپوشاند و نه کمر را.

- کمربندقسمت خارجی شانه را بپوشاند و از زیر بازو 
رد نشود.

- کمربند می بایست دور از صورت و گردن شما قراربگیرد 
امانباید ازروی شانه شما بیافتد.

)ادامه دارد(

اخطار
)ادامه(

تابیده شده  نباید  هرگز  ایمنی  کمربند  های  * تسمه 

احساس  ضمن  که  شوند  تنظیم  طوری  باید  و  باشد 

ضروری  مواقع  در  کردن  عمل  برای  سرنشین  راحتی 

بیش از اندازه شل نباشند. تسمه های شل اثر حفاظتی 

کمتری نسبت به آنهایی کیپ هستند دارند.

* اطمینان حاصل کنید که قالب هر کمربند در سگک 

استفاده  امکان  باشد.  شده  بسته  خود  به  مربوط 

ضربدری در کمربند صندلی عقب وجود دارد.

)ادامه دارد(
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اخطار
)ادامه(

* زنان باردار می بایست از کمربندایمنی استفاده نمایند، 
درخصوص  ای  ویژه  های  توصیه  بایست  می  اگرچه 
گردد.  لحاظ  پزشکی  مشاور  ازطرف  باردار  خانمهای 
تا  بایست  می  ایمنی  کمربند  باشیدکه  خاطرداشته  به 
روش  مطابق  ران  مفاصل  اطراف  در  و  پایین  حدامکان 

نشان داده شده درشکل قراربگیرد.
اشیاء  ویا  نبندید  زیادسفت  را  هرگزکمربندایمنی   *
ننمایید  شکننده را در دست و یا روی لباس خود حمل 
درصورت بروز سانحه، چنین اشیایی نظیر عینک، قلم و 
غیره در زیرکمربندایمنی منجربه بروز آسیب دیدگی می 

گردند.
)ادامه دارد(

اخطار
)ادامه(

* هرگز از یک کمربند ایمنی برای بیش از یک سرنشین 
استفاده ننمایید و هرگز کمربندایمنی را برروی کودک و یا 
بچه ای که در آغوش سرنشین است نیاندازید. چنین 
صدمات  تواندمنجربه  می  کمربندایمنی  از  ای  استفاده 

جدی درزمان بروز سانحه گردد.
* به صورت دوره ای مجوعه کمربند ایمنی را به منظور 
جلوگیری از فرسودگی و یا آسیب دیدگی بیش ازاندازه 
بازرسی نمایید. کمربندهای ایمنی درصورت فرسودگی 
نوارکمربند، آلوده شدن و یا آسیب دیدن به هرطریقی 
کمربند  که  است  گردند. ضروری  تعویض  بایست  می 
تعویض  ازیک ضربه شدید  فرسوده شده پس  ایمنی 
طور  به  کمربند  مجموعه  دیدگی  آسیب  اگر  گرددحتی 

آشکار مشخص نباشد.
ازکمربند  بایست  می  تر  وپایین  12سال  کودکان   *

نگهدارنده مناسب درصندلی عقب استفاده نمایند.
)ادامه دارد(

اخطار
)ادامه(

* اطفال و کودکان کم سن هرگز نباید حمل شوند 
استفاده  مناسب  نگهدارنده  سیستم  از  مگراینکه 
نمایند. سیستم های نگهدارنده اطفال و کودکان کم 
سن و سال به طور محلی قابل خرید بوده ومی بایست 
نماییدکه  حاصل  اطمینان  قرارگیرند.  مورداستفاده 
سیستم خریداری شده توسط شما همه استاندارد های 
موجود را برآورده می سازد. همه دستورالعمل های تهیه 

شده توسط سازنده را مطالعه و پیروی نمایید.
مواد  بوسیله  کمربندایمنی  نوار  شدن  ازآلوده   *
اسید باطری  پولیش،روغنها، مواد شیمیایی و مخصوصاً 
پرهیزنمایید. جهت تمیز نمودن نوار کمربند ایمنی ازمحلول 

آب وصابون استفاده نمایید.
* برای کودکان، اگرکمربند گردن و یا صورت وی را آزار 

می دهد، کودک را نزدیکتر به مرکز خودرو قرار دهید.
* همه پشتی های صندلی می بایست درحین رانندگی 
صورت  درغیراین  باشند  قرارداشته  قائم  دروضعیت 

کمربند ایمنی، کارآیی خود را از دست می دهد.
که  اند  شده  طراحی  ای  گونه  به  ایمنی  کمربندهای 
درهنگام عمودبودن پشتی صندلی بیشترین کارآیی خود 

را به نمایش بگذارند.

2 -262 -27



قبل از رانندگیقبل از رانندگی قبل از رانندگیقبل از رانندگی

کمربند ایمنی

)ELR( سیستم قفل کننده اضطراری
کننده  قفل  سیستم  یک  به  مجهز  ایمنی  کمربند 
کمربند  نمودن  قفل  که جهت  بوده   )ELR( اضطراری 
در طی توقف و یا ضربه ناگهانی طراحی شده است. این 
سیستم در صورتی که شما کمربند را خیلی سریع بکشید 
عمل می کند. چنانچه هنگام بستن کمربند ایمنی بعلت 
سریع کشیده شدن قفل گردد. اجازه دهید کمربند کمی 
به عقب برگردد تا قفل آن آزاد شود، سپس کمربند را 

آهسته تر بکشید. 

یادآوری نکات ایمنی

 

 

در طی  کمربند  زیر  در  لغزش  کاهش خطر  منظور  به 
برخورد، نوار پائین کمربند را تا جای ممکن زیر مفاصل 
ران بیاندازید و آنرا با کشیدن نوار باالی کمربند از طریق 
ضامن قفل کن در یک وضعیت مناسب تنظیم نمائید. 
طول نوار اریب باالیی کمربند )نوار روی شانه( خود به 
به سرنشین  را  آزادانه  اجازه حرکت  تا  تنظیم شده  خود 

بدهد.

 

بمنظور بستن کمربند ایمنی، صاف بنشینید و کاماًل بر 
روی صندلی تکیه بزنید، زبانه متصل به کمربند را از این 
سو به آن سوی بدن خود بکشید و  در داخل قفل کمربند 

ایمنی فشار داده تا صدای " کلیک" بگوش برسد.
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سیستم های نگهدارنده کودک

نگهدارنده اطفال- فقط صندلی عقب
 

نگهدارنده کودک

گ

صندلي باالبرنده کودک

سوزوکی اکیداً توصیه می نماید که شما ازسیستم نگهدارنده 
کودک به منظور نگهداری اطفال و کودکان کم سن استفاده 
کودک  نگهدارنده  های  سیستم  از  متعددی  نمایید.انواع 
موجود می باشد اطمینان حاصل نمایید که سیستم انتخابی 
توسط شما، استانداردهای ایمنی موجود را برآورده می سازد

همه سیستم های نگهدارنده کودک به نحوی طراحی شده 
اند که به صندلی های خودرو یا بوسیله کمربندهای ایمنی 
) نوارکمربند( و یا بوسیله ISOFix نوع قالبدار)درصورت 

تجهیز( محکم می شوند. 
درهرزمانی که امکان دارد، سوزوکی توصیه می نماید که 
سیستم های نگهدارنده کودک برروی صندلی عقب نصب 
شوند. برمبنای آمار تصادفات، کودکان هنگامی که در روی 
صندلی های عقب مهار می شوند، سالم تر از زمانی هستند 

که بر روی صندلی های جلو قراردارند.
هنگامی که شما مجبور به استفاده از مهار کودک از نوع رو 
به جلو در صندلی جلو به سمت سرنشین می باشید،صندلی 

سرنشین را تا جای ممکن عقب تر تنظیم نمائید.
 )EU برای کشورهای اروپایی(

روی  بر  ونصب  کودک  نگهدارنده  سیستم  خرید  هنگام 
مناسب  نگهداری  اطالعات  به  خود،  سوزوکی  خودروی 
 EU کودک دربخش سیستم˝مهارکودک˝ برای کشورهای

مراجعه نمایید.
تذکر:

هرگونه مقررات قانونی را در خصوص نگهدارنده کودک، 
مراعات نمایید.
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اخطار
خودرو  در  ای  شایسته  نحو  به  کودک  نگهدارنده  اگر 
محکم نشده باشد، کودکان درهنگام سانحه درمعرض 
خطرقرار می گیرند. هنگام نصب یک سیستم نگهدارنده 
مطابق  را  کودک  که  نمایید  حاصل  اطمینان  کودک، 
درون  ایمن  طور  به  سازنده  شرکت  های  دستورالعمل 

سیستم نگهدارنده کودک قرارداده اید.

اخطار
دریک سانحه یا توقف ناگهانی، زیرآرنجی صندلی عقب 
)درصورت تجهیز( ممکن است به سمت جلو بیافتد.اگر 
دروسط  پشت  روبه  نگهدارنده  سیستم  دریک  کودکی 
صندلی عقب قرارداشته باشد،افتادن زیرآرنجی ممکن 
است به وی آسیب برساند. اطمینان حاصل نمایید که 
عدم  صورت  ودر  قرارداشته  خود  درجای  زیرآرنجی 

استفاده قفل شده است.

اخطار
اگرخودروی شما مجهز به سیستم ایربگ جلو سمت 
کودک  پشت  به  رو  نگهدارنده  از  باشد،  می  سرنشین 
اگر  ننمایید.  استفاده  جلو  صندلی  برروی  نصب  جهت 
به  رو  نگهدارنده  روی  بر  کودکی  باد شود،  جلو  ایربگ 
پشت مهار شده است ممکن است کشته شده و یا آسیب 
جدی ببیند. قسمت پشتی نگهدارنده روبه پشت کودک 

به ایربگ درحال باز شدن بسیار نزدیک است
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)EU( سیستم نگهدارنده کودک برای کشورهای اروپایی
نگهدارنده کودک

تناسب موقعیت هریک ازصندلی های سرنشین برای محل کودکان و سوارکردن کودک در سیستم نگهدارنده درجدول زیرنمایش داده شده است. هرزمانی که شما کودکان زیر 
12 سال یا کوتاه تر از 150 سانتی متر را با خودحمل می نمایید، بامراجعه به جدول به نحو شایسته ای از نگهدارنده کودک که منطبق با اصل ECE-R  44 که مربوط به استاندارد 

نگهدارنده های کودک می باشد، استفاده نمایید.

جدول اطالعات مرسوم )بستن به وسیله کمربندایمنی( نصب مناسب سیستم های نگهدارنده کودک برای وضعیت های متفاوت

9

0

9

0
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ISOFIX برای وضعیتهای مختلف ISOFIX جدول اطالعات نصب مناسب سیستمهای نگهدارنده

*1: برای سیستم نگهدارنده خودرو که مشخصه های کالس ISO/XX               را حمل نمی کنند، برای گره سنی موجود، تولیدکننده خودرو می بایست مشخصات سیستم 
های نگهدارنده کودک ISOFIX راکه برای هر وضعیت توصیه شده است، مشخص نماید. 

) A تا G ( 

9

0
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*1: برای سیستم نگهدارنده خودرو که مشخصه های کالس ISO/XX                را حمل نمی کنند، برای گره سنی موجود، تولیدکننده خودرو می بایست مشخصات سیستم 
های نگهدارنده کودک ISOFIX راکه برای هر وضعیت توصیه شده است، مشخص نمائید.

) A تا G ( 

9

0
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نصب با کمربندهای ایمنی
 Lap-Shoulder 

ELR کمربند نوع

 
سیستم نگهدارنده کودک خودرا مطابق با دستورالعمل های 

فراهم شده به وسیله سازنده این سیستم نصب نمایید.
اطمینان حاصل نمایید که کمربندایمنی به طور ایمن 

چفت شده است.

حرکت  جهات  درهمه  را  کودک  نگهدارنده   سیستم 
نمایید که بطور محکم نصب  اطمینان حاصل  تا  دهید 

شده است.

 ISOFIX  نصب باقالبهای
)درصورت تجهیز(

 

قسمت  در  تحتانی  قالبهای  به  مجهز  شما  خودروی 
سیستم  نمودن  محکم  جهت  عقب  صندلی  خارجی 
میله  وسیله  به   ISOFIX نوع  کودک  نگهدارنده 
که  محلی  در  تحتانی  قالبهای  باشد.  می  اتصال  های 
نشیمن صندلی عقب به انتهای پشتی صندلی می رسد، 

قراردارند

سیستم نگهدارنده نوع ISOFIX رامطابق بادستورالعمل 
های فراهم شده بوسیله سازنده این سیستم نصب نمایید.

جهات  آنرادرهمه  کودک،  نگهدارنده  سیستم  از  پس 
های  میله  که  نمایید  حاصل  اطمینان  دهیدتا  حرکت 

اتصال به طورمحکم درقالبها سفت شده اند.

 
خودرو شما همچنین مجهز به بندقالبهای فوقانی می 
باشد)برای اطالع ازجزئیات بیشتر به نصب تسمه های 
فوقانی نگهدارنده کودک مراجعه نمایید(. اطمینان حاصل 
دستورالعمل  با  مطابق  فوقانی  های  ازتسمه  که  نمایید 
های فراهم شده توسط سازنده سیستم نگهدارنده کودک 

استفاده می نمائید

احتیاط
درصندلی  کودک  نگهدارنده  سیستم  یک  ازنصب  قبل 
عقب، پشت سری را تا باالترین موقعیت خود باال  ببرید.

اخطار
 ISOFIXاطمینان حاصل نمایید نگهدارنده کودک نوع
رافقط درموقعیت خارجی صندلی نصب می نمایید و نه در 

وضعیت مرکزی صندلی عقب.
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دراین قسمت به نصب عمومی اشاره شده است
1( پشت سری عقب رابه باالترین وضعیت خود بکشید.

را جهت سهولت  امکان، پشتی صندلی  2( در صورت 
درنصب به سمت عقب تاکنید.

 
3( نگهدارنده کودک راروی صندلی عقب قرارداده، میله 
پشتی  و  صندلی  کفی  بین  قالبهای  رابه  اتصال  های 

صندلی وصل نمایید.

باقالبها  را  اتصال  ازدست، سرمیله های  استفاده  با   )4
تنظیم نمایید. مواظب باشیدکه  انگشتتان گیر نکند .

 
نحوی  به  قالبها  سمت  به  را  کودک  نگهدارنده   )5
فشاردهید که سرمیله های اتصال اندکی به قالبها گیر 

کند. با استفاده از دست، وضعیت آنرا تثبیت نمایید

احتیاط
قبل ازنصب سیستم نگهدارنده کودک، پشت سری را تا 

باالترین وضعیت خود باال ببرید.
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6(قسمت جلوی نگهدارنده کودک را گرفته و نگهدارنده 
را با زور فشار دهید تا به میله های اتصال چفت شود.

با حرکت دادن سیستم نگهدارنده کودک به تمام جهات 
نماییدکه  حاصل  اطمینان  جلو،  سمت  به  مخصوصاً  و 

سیستم نگهدارنده کودک بطور محکم چفت شده است.
7(اگر پشتی صندلی را تا کرده اید آنرا به حالت عمود 

برگردانید.
8(با مراجعه به بخش" نصب نگهدارنده کودک با تسمه 
فوقانی" که توضیح آن در زیر آمده است کمربند فوقانی  

تسمه را متصل نمائید.

نصب نگهدارنده کودک با تسمه فوقانی
)در صورت تجهیز(

 

بعضی از سیستمهای نگه دارنده خودرو نیازمند استفاده از 
تسمه فوقانی می باشد براکت های تسمه فوقانی درپشت 
اند. تعداد براکت  صندلی عقب مطابق شکل قرارگرفته 
قالب فراهم شده درخودروی شما بستگی به مشخصات 
ذیل  مطابق  را  خودرو  نگهدارنده  سیستم  دارد.  خودرو 

نصب نمایید.
1( طاقچه عقب را بازنمایید.

2( نگهدارنده کودک را بر روی صندلی عقب با استفاده 
از رویه شرح داده شده فوق برای محکم کردن سیستم 

نگهدارنده کودک که نیازبه تسمه ندارند، محکم نمایید.
را  آن  و  انداخته  گیر  براکت  به  را  فوقانی  3(تسمه 
سازنده  توسط  شده  فراهم  های  بادستورالعمل  مطابق 

برای سیستم نگهدارنده کودک محکم نمایید. از وصل 
شدن تسمه فوقانی به قالب مربوطه که مستقیماً پشت 

نگهدارنده کودک قراردارد، اطمینان حاصل نمایید.

تسمه فوقانی رابه حلقه نگهدارنده بارمتصل ننمایید.

اخطار
هرگزتسمه فوقانی رابه حلقه نگهدارنده بار )درصورت 
فوقانی  تسمه  ناصحیح  اتصال  ننمایید.  متصل  تجهیز( 

کارایی سیستم نگهدارنده کودک را کاهش می دهد.
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4( در هنگام نصب تسمه فوقانی ،از صحیح بودن مسیر 
تسمه مطابق شکل ،اطمینان حاصل نمایید )به منظور 
قابل  سری  "پشت  بخش  به  بیشتر  جزئیات  از  اطالع 

تنظیم"مراجعه نمایید(
5( اطمینان حاصل نماییدکه بار موجود در محفظه بین 

تسمه ها گیر نکند.

سیستم پیش کشنده کمربنده ایمنی
)در صورت تجهیز(

 

جلوی  کمربند  آیا  اینکه  نمودن  مشخص  منظور  به 
خودروی شما به پیش کشنده کمربند ایمنی مجهز می 
باشد یا خیر، لیبل روی کمربند را که در قسمت پایین 
 PRE"و یا "P"کمربند قرار دارد کنترل نمایید.اگر حرف
به سیستم  باشد، خودروی شما  مطابق شکل موجود   "
پیش  کشنده کمربند ایمنی مجهز می باشد. شما میتوانید 
کمربند ایمني با پیش کشنده را به همان روش کمربند 

های ایمنی استفاده نمایید.

این بخش و بخش "سیستم نگهدارنده کمکی )ایربگ ها(" 
را به منظور یاد گیری بیشتر در خصوص سیستم پیش کشنده 

مطالعه نمائید.
سیستم پیش کشنده کمربندایمنی با سیستم نگهدارنده 
تکمیلی )ایربگ ها( کارمی کند سنسورهای ایربگ و سیستم 
کنترل الکترونیک ایربگ پیش کشنده های کمربندایمنی 
را نیز کنترل می نمایند. هنگامی که ایربگ ها فعال می 
شوند، پیش کشنده ها نیز فعال می شوند. برای احتیاط و 
اطالعات عمومی شامل سرویس سیستم پیش کشنده،به 
بخش" سیستم نگهدارنده تکمیلی )ایربگ ها(" و عالوه بر 
آن به بخش "سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی" مراجعه 

و از اقدامات  پیش گیرانه آن پیروی نمائید.
پیش کشنده در هریک از جمع کننده های کمربند ایمنی 
جلو قرار دارد.پیش کشنده، کمربند ایمنی رابه نحوی محکم 
می کند که کمربندها خود را در صورت بروز سانحه ازجلو 
بطور ایمن تر با سرنشین تطبیق می دهند. قفل کننده ها 
پس ازفعال شدن پیش کشنده ها قفل باقی می مانند. به 
دود  مقداری  و  ایجاد شده  فعال شدن، سروصدا  محض 
ممکن است آزاد شود. این شرایط مضرنبوده و نشان دهنده 

آتش سوزی درخودرو نمی باشد.
بمنظور به حد اقل رساندن خطر آسیب دیدگی جدی و 
یا مرگ ناشی از سانحه، راننده و همه سرنشینان همیشه 
می بایست به نحو مقتضی با بستن کمربند ایمنی مهار 
گردند، صرفنظر از اینکه این کمربندها مجهز به سیستم 

پیش کشنده باشند و یا نباشند.

اخطار
قالبهای سیستم نگه دارنده کودک فقط جهت مقاومت 
دربرابر بارهای تحمیلی درشرایط نصب صحیح سیستم 
نگهدارنده کودک طراحی شده اند. تحت هیچ شرایطی 
نبایدبرای کمربندایمنی بزرگسال یا دسته  ازاین قالبها 
استفاده  خودرو  به  تجهیزات  سایر  نصب  یا  و  سیمها 

اخطارگردد.
کشنده  پیش  مالک، سیستم  راهنمای  از  قسمت  این 

کمربند ایمنی خودروی سوزوکی شما را شرح میدهد.
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کامال" به صندلی تکیه دهید؛ راست بنشینید و به سمت 
جلو یا پهلوها تکیه نزنید. کمربند را به نحوی تنظیم نمایید 
که نوار کمربند سرتا سرلگن خاصره را بپوشاند ونه دورکمر 
را. لطفا" به منظور اطالع ازجزئیات درخصوص نشستن 
تنظیم   " به بخش  ایمنی  تنظیم کمربندهای  و  مناسب 
به  مربوط  احتیاط های  و  ها  راهنمایی  و  کمربندایمنی" 
کمربندهای ایمنی دربخش " کمربندهای ایمنی و سیستم 

نگهدارنده کودک " مراجعه نمایید.
با  همراه  ها  پیش کشنده  که  باشید  داشته  توجه  لطفاً 
ایربگ ها درتصادفات جدی از جلو فعال خواهند شد. این 
سیستم به گونه ای طراحی نشده است که در ضربه های 
از عقب خودرو، ضربه های جانبی، چپ شدن، تصادفات 
جزئی ازجلو، فعال گردد. اگرپیش کشنده ها فعال شوند 
)این بدان مفهوم است که ایربگ ها نیز فعال شده اند(. 
در اسرع وقت سیستم پیش کشنده را جهت سرویس نزد 

نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.
داشبورد  نمایشگر  صفحه  برروی  "ایربگ"  اگرچراغ 
 "ON" چشمک نزند و یا هنگامی که سوئیچ در وضعیت
ثانیه   10 از  بیشتر  شود،  روشن  کوتاهی  قراردارد،زمان 
روشن بماند یا حین رانندگی روشن شود، سیستم پیش 
مناسب  نحو  به  است  ممکن  ایربگ  یاسیستم  کشنده 
کارنکنند. دراسرع وقت هر دو سیستم رابه منظور بازرسی 

به نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

عملیات سرویس بر روی اجزاء سیستم پیش کشنده و یا 
سیم کشی مربوط به آن فقط می بایست توسط نمایندگی 
مجاز سوزوکی که برای این منظور دوره بخصوصی دیده 
اند انجام پذیرد. سرویس نامناسب ممکن است منجربه 
فعال شدن ناخواسته پیش کشنده شده ویامی تواندمنجربه 
دو  ازاین  هرکدام  کمربندگردد.  شدن  استفاده  غیرقابل 

شرایط می تواند منجر به آسیب دیدگی شخصی گردد.
به منظورجلوگیری از خرابی و یا فعال شدن ناخواسته 
باطری  نماییدکه  حاصل  اطمینان  ها،  کشنده  پیش 
قطع شده و سوئیچ موتور قبل ازانجام هرگونه سرویس 
در  ثانیه   90 حداقل  شما  خودروی  برروی  الکتریکی 

وضعیت " LOCK "  قراردارد.
به اجزا و سیم کشی سیستم پیش کشنده دست نزنید. 
سیم کشی سیستم دارای نوارچسب زرد رنگ و یا لوله 
زرد رنگ می باشد و اتصاالت زر دهستند. هنگام معدوم 
نمودن خودروی سوزوکی خود ازنمایندگی مجاز سوزوکی 

کمک بگیرید.

سیستم حفاظتی کمکی )ایربگ ها(
)درصورت تجهیز(

اخطار
اخطار این بخش از راهنمای مالک، حفاظت ازشما توسط 
سیستم حفاظتی کمکی)ایربگ ها( که توسط سوزوکی 
این  تمام  لطفا"  دهد.  می  شرح  را  است  شده  فراهم 
دستورالعمل را به منظور به حداقل رساندن خطر جراحات 

جدی یا مرگ، به دقت مطالعه نموده وپیروی نمایید.
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خودروی شما به سیستم ایمنی کمکی شامل اجزاء زیر و 
کمربند ایمنی در هر صندلی مجهز می باشد.

1.مدول ایربگ جلوسمت راننده 
2. مدول ایربگ جلوسمت سرنشین

3. مدول ایربگ جانبی)درصورت تجهیز(
4. مدول ایربگ پرده ای جانبی )درصورت تجهیز(

5. پیش کشنده های کمربندایمنی )درصورت تجهیز(
6. کامپیوتر)کنترل کننده( ایربگ

7. سنسور ایربگ جلو
8. سنسورایربگ جانبی )درصورت تجهیز(

 

اگر در حالت سوئیچ باز on  چراغ ایربگ چشمک نزندو یا 
براي مدت کوتاهي روشن نشود و یا آنکه در هنگام رانندگي 
ممکن  ایربگ  یاسیستم  کشنده  پیش  شود، سیستم  روشن 
است به نحو مناسب کارنکنند. دراسرع وقت هر دو سیستم 

رابه منظور بازرسی به نمایندگی مجاز ایران خودرو ببرید.
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ایربگ جلو
 
 

غربیلک  مرکزی  پد  درپشت  راننده  جلوسمت  ایربگ 
ایربگ جلو سمت سرنشین در باالی  فرمان قراردارد و 

محفظه داشبورد  قرارداده شده است.

کلمات  "SRS AIRBAG " برروی کاورهای ایربگ 
حک شده تا محل ایربگ ها را نشان دهد.

محدوده برخوردازجلو
 

ایربگ های جلو به گونه ای طراحی شده اندکه فقط 
درتصادفات سخت ازجلو عمل نمایند.

ایربگ های جلو عمل نمی کنند
 

ایربگ های جلو احتماال˝ عمل نمی کنند
 

'

اند که در  ایربگ های جلو به گونه ای طراحی نشده 
چپ  جانبی،  برخوردهای  خودرو،  ازعقب  برخوردهای 
شدن یا تصادفات جزئی عمل نمایند بنابراین در چنین 

تصادفاتی هیچ گونه حافظتی را ارائه نمی دهند. 
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یک  فقط  ایربگ  که  ازآنجایی  باشید  خاطرداشته  به 
باردرطول حادثه عمل می نماید، نیاز است که کمربندهای 
ایمنی، سرنشین ها را  از حرکات بیشتر در طی تصادف 

حفظ نمایند.
نمی  ایمنی  کمربندهای  جانشین  ایربگ  یک  بنابراین 
باشد.به منظوربه حداکثر رساندن حفاظت ازشما ، همیشه 
باشید  به خاطرداشته  ببندید.  را  ایمنی خود  کمربندهای 
بالقوه که  آسیب های  ازتمام  تواند  نمی  هیچ سیستمی 

ممکن است درطی تصادف رخ دهد، جلوگیری نماید.

 

به  رو  کودک  نگهدارنده  از  استفاده  به  مجبور  اگرشما 
جلو، درصندلی جلو می باشید، اطمینان حاصل نمایید که 
صندلی جلو را تا حدامکان به سمت عقب حرکت دهید. 
سیستم   " قسمت  به  بیشتر  ازجزئیات  اطالع  منظور  به 
دراین بخش   " و کمربندایمنی  نگهدارنده کودک  های 

مراجعه نمایید

عالمت ایربگ

 

شما ممکن است برچسب فوق را برروی آفتابگیر پیدا 
نمایید.

اخطار
توسط  راکه  تصادف  دربرابر  حفاظت  ایربگ  یک 
کمربندهای ایمنی ارائه می شود تکمیل نموده و افزایش 
میدهد. راننده و سرنشینان همیشه می بایست به نحو 
مطلوبی بابستن کمربند ایمنی چه با ایربگ وچه بدون 
حداقل  به  منظور  به  خود  برروی صندلی  ایربگ،  نصب 
رساندن ریسک آسیب دیدگی جدی ویا مرگ ناشی از 

حوادث، مهارشوند.

اخطار
برروی  نصب  جهت  کودک  پشت  روبه  دارنده  ازنگه 
شود،  باد  جلو  اگرایربگ  ننمایید.  استفاده  جلو  صندلی 
کودکی که بر روی نگه دارنده رو به پشت مهار شده است 
ممکن است کشته شده و یا آسیب جدی ببیند. قسمت 
پشتی نگه دارنده روبه پشت کودک به ایربگ درحال باد 

شدن بسیارنزدیک است.
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ایربگ های جانبی وایربگ های پرده ای
)درصورت تجهیز(

 

 

ایربگ های جانبی )درصورت تجهیز( درقسمتی ازپشتی 
صندلی که نزدیکترین فاصله به درب ها را دارد جا داده 
کاور  برروی   "SRS  AIRBAG"کلمات است  شده 
ایربگ جانبی حک شده تامحل ایربگ ها را نشان بدهد.

درون  تجهیز(  )درصورت  جانبی  ای  پرده  های  ایربگ 
سقف کاذب قراردارند. کلمات "SRS AIRBAG" حک 
شده برروی ستون، محل ایربگ های پرده ای جانبی را 

نشان می دهد.

تذکر:
 ایربگ پرده ای جانبی برای سرنشینان جلو و عقب یک 

بالشتک هوا فراهم می آورد.

اخطار
اگرخودروی شما مجهزبه ایربگ جانبی باشد،نگهدارنده 
ایربگ  اگر  ننمایید.  برروی صندلی جلو نصب  را  کودک 
جانبی سمت سرنشین عمل نماید کودک درون نگهدارنده 

کودک ممکن است آسیب ببیند.

2 -442 -45



قبل از رانندگیقبل از رانندگی قبل از رانندگیقبل از رانندگی

محدوده تصادف ازبغل

 

ایربگ های جانبی و ایربگ های پرده ای جانبی گونه 
ای طراحی شده اند که فقط درضربات شدید از جناحین 

عمل نمایند.

ایربگ ها و ایربگ های پرده ای جانبی عمل 
نمی کنند

 

ایربگ ها وایربگ های پرده ای جانبی احتماال 
عمل نمی کنند

 

ایربگ های جانبی وایربگ های پرده ای به گونه ای 
طراحی نشده اندکه دربرخوردهای ازجلویاعقب، چپ شدن 
یاتصادفات جانبی جزئی عمل نمی کنند  بنابراین درچنین 
فقط  دهند.  نمی  راارائه  محافظتی  گونه  هیچ  تصادفاتی 
ایربگ های جانبی وایربگ های پرده ای جانبی خودرو 
درصورت ضربه عمل می نمایند. به خاطر داشته باشید از 
آنجایی که ایربگ فقط یک بار در طول حادثه عمل می 
نماید، نیازاست که کمربندهای ایمنی، سرنشین ها را از 

حرکت بیشتر درطی تصادف حفظ نمایند
نمی  ایمنی  کمربندهای  جانشین  ایربگ  یک  بنابراین 
باشد.به منظوربه حداکثر رساندن حفاظت ازشما ، همیشه 
باشید  به خاطرداشته  ببندید.  را  ایمنی خود  کمربندهای 
بالقوه که  آسیب های  ازتمام  تواند  نمی  هیچ سیستمی 

ممکن است درطی تصادف رخ دهد، جلوگیری نماید.

اخطار
توسط  راکه  تصادف  دربرابر  حفاظت  ایربگ  یک 
کمربندهای ایمنی ارائه می شود تکمیل نموده و یا به آن 
اضافه می گردد. راننده و سرنشینان همیشه می بایست 
به نحو مطلوبی بابستن کمربند ایمنی چه با ایربگ وچه 
بدون نصب ایربگ، برروی صندلی خود به منظور به حداقل 
رساندن ریسک آسیب دیدگی جدی ویا مرگ ناشی از 

حوادث، مهارشوند.
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سیستم چگونه کارمی کند

سریع  کاهش  ایربگ  سنسور  جلو،  از  تصادف  دریک 
سرعت را درک نموده و اگر کامپیوتر قضاوت نمایدکه 
این کاهش سرعت معرف تصادف شدید از جلو می باشد، 
دراین صورت کیسه های هوا را فعال می کند. اگرخودرو 
شما مجهز به ایربگ های جانبی باشد، سنسورهای ضربه 
تصادف ازبغل را درک نموده و اگر کامپیوتر قضاوت نماید 
که تصادف ازبغل به میزان کافی شدید می باشد، ایربگ 

پرده ای  جانبی را فعال می سازد.
کیسه های هوا ،ایربگ ها را با گاز نیتروژن یا آرگون باد 
می کنند. ایربگ بادشده بالشی رابرای سرشما وباالتنه 
فراهم می آورند  )فقط ایربگ های جلو وایربگ های 
پرده ای(. ایربگ آنچنان سریع بادشده وتخلیه می گردد 
نه  ایربگ  است.  شده  فعال  کنیدکه  باورنمی  حتی  که 
را  خودرو  از  شما  خروج  ونه  شود  می  دیدشما  از  مانع 

سخت تر می نماید.
ایربگ می بایست به منظور کاهش خطر آسیب های 
از  باز شود. هرچند یکی  جدی به سرعت و بطور موثر 
پیامدهای اجتناب ناپذیر بادشدن سریع، سوزاندن پوست 
باشد.  قراردارند، می  ایربگ  درمقابل  نظیر سطوحی که 
همچنین هم زمان با باز شدن ،صدایی به گوش رسیده 
ومقداری پودر و دود آزاد می گردد. این شرایط مضر نبوده 

و نشان دهنده آتش سوزی درخودرو نمی باشند. توجه 
داشته باشید اجزاء ایربگ پس ازباز شدن )عمل کردن( 

ممکن است برای لحظاتی داغ باشند.

کمربند ایمنی درهنگام عمل کردن ایربگ کمک می 
نماید تا به نحو مطلوب حداکثرحفاظت از شما به عمل 
آید. صندلی خود را تا حد امکان در زمان کنترل خودرو 
دهید،  تکیه  درجای خود  کاماًل  نمایید.  تنظیم  تر  عقب 
و  فرمان  غربیلک  وروی  جلو  سمت  به  بنشینید.  صاف 
داشبورد خم نشوید. سرنشینان جلو نبایدبه درب تکیه داده 
ویا بخوابند. به منظوراطالع از جزئیات بیشتر درخصوص 
تنظیم مطلوب صندلی و کمربندایمنی، به بخش" تنظیم 
ونگهدارنده  ایمنی  کمربند  های  سیستم  و"  صندلی" 

کودک " مراجعه نمایید.
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توجه داشته باشید اگرچه خودروی شما ممکن است به 
باشد، تصادف ممکن  دیده  آسیب  طورمالیم درتصادف 
کردن)بادکردن(  عمل  باعث  که  آنقدرشدیدنبوده  است 
ایربگ های جلو، جانبی ویاپرده جانبی گردد. اگرخودرو 
ویااطراف  ازجلو-عقب  تصادفی  هرگونه  متحمل  شما 
باشد، سیستم ایربگ را جهت بازرسی نزد نمایندگی مجاز 
سوزوکی ببرید تا از عملکرد مطلوب آن اطمینان حاصل 

نمایید.

خودروی شما مجهز به یک جدول تشخیص عیب بوده 
که اطالعات سیستم ایربگ شما را درزمان سانحه ثبت 
می نماید.این جدول اطالعاتی درخصوص وضعیت کلی 
سیستم را درجایی که سنسورها قراردارند ثبت می نماید.

سرویس کردن سیستم ایربگ
 اگرایربگ ها عمل کنند، ایربگ و اجزاء مرتبط را دراسرع 

وقت توسط نمایندگی مجازسوزوکی تعویض نمایید.
اگرخودو شما درآب فرورفته و کف ماشین درآب غوطه 
ور باشد، کامپیوترایربگ ممکن است آسیب ببیند. درچنین 
شرایطی سیستم ایربگ را در اسرع وقت توسط نمایندگی 

مجازسوزوکی بازرسی نمایید.
رویه های بخصوص جهت سرویس و یا تعویض ایربگ 
مورد نیازاست بدین منظورفقط نمایندگی مجازسوزوکی 
می  شما  های  ایربگ  ویاتعویض  سرویس  مجازبه 

باشدلطفاً این مسئله را به کسی که خودرو دارای ایربگ 
شما را سرویس می نماید.، یادآوری نمائید.

سرویس برروی اجزاء ایربگ ودسته سیمها و یا دراطراف 
سوزوکی  مجاز  نمایندگی  توسط  بایست  می  فقط  آن 
منجربه  است  ممکن  نامطلوب  سرویس  پذیرد.  صورت 
آن  مطلوب  عملکرد  ویاعدم  ایربگ  ناخواسته  عملکرد 
گردد. هریک از شرایط فوق، ممکن است منجربه آسیب 

دیدگی جدی شود.

)بادشدن(  کردن  عمل  ویا  خرابی  از  پرهیز  منظور  به 
که  نمایید  حاصل  اطمینان  ایربگ،  سیستم  ناخواسته 
ثانیه  برای مدت حداقل 90  باطری قطع شده وسوئیچ 
قبل ازانجام هرسرویس الکتریکی بر روی خودرو شما، 
در وضعیت "LOCK"  قراردارد. به اجزاء سیستم ایربگ 
وسیم کشی دست نزنید.سیم کشی ها دارای نوارچسب 
زردرنگ و یا لوله زردرنگ می باشند واتصاالت نیز برای 

تشخیص آسانتر، زرد هستند.
معدوم نمودن خودرویی که ایربگ آن عمل نکرده است 
خطرناک می باشد. از نمایندگی مجاز در این خصوص 

کمک بگیرید.

اخطار
* راننده نبایدبر روی غربیلک فرمان خم شود. سرنشین 
جلو نباید بدن خود را روی داشبورد تکیه داده ویاخیلی 
نزدیک به داشبورد شود. برای خودروهای مجهزبه ایربگ 
ای، سرنشینان   پرده  جانبی  های  ایربگ  و  جانبی  های 
نبایدبه درب تکیه زده ویابخوابند تحت چنین شرایطی، 
سر نشینانی که سرجای خود نیستند به ایربگ درحال 
بادشدن بسیارنزدیک بوده و ممکن است متحمل آسیب 

دیدگی شدید گردند.
و  فرمان  غربیلک  به  را  شیء  گونه  هیچ   *
داشبوردنچسبانیدویاروی آن قرارندهید. این اشیاءممکن 
است عملکرد ایربگ را مختل کرده ویابه وسیله ایربگ 
درلحظه سانحه حرکت داده شوند.هریک ازاین شرایط 

ممکن است باعث آسیب رساندن شدید شوند.
روکش  جانبی،از  ایربگ  مجهزبه  خودروهای  برای   *
صندلی برای صندلی های جلواستفاده نکنید زیرا روکش 
صندلی عمل بادشدن را محدود می نماید. همچنین جا 
لیوانی و سایر اشیاء را روی درب قرار ندهید چرا که این 
اشیا می توانند در زمان سانحه توسط ایربگ حرکت داده 

شوند.
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صفحه نمایشگرداشبورد

1- سرعت سنج
2-  دورسنج

3- درجه بنزین
4- درجه آب

5- نمایشگراطالعات
 MOD/ILL6- .دکمه

7-.دکمه مسافت سنج
8- چراغهای هشداردهنده ونمایشگر
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چراغ های هشدارونمایشگر
چراغ هشدارسیستم ترمز

 

براساس مشخصات خودرو سه نوع عملکرد موجود می 
باشد.

 "ON"1(چراغ نمایشگر درهنگامی که سوئیچ در وضعیت
قرارمی گیرد برای زمان کوتاهی روشن می شود.

و  ترمزدستی  بودن  درگیر  درهنگام  نمایشگر  2(چراغ 
قرارداشتن سوئیچ دروضعیت"ON" روشن می شود.

3( چراغ تحت یک یا هر دو شرط فوق روشن می شود.
چراغ همچنین در هنگامی که روغن ترمز درون مخزن 
روغن به کمتر از سطح مشخص شده می رسد، روشن 

می شود.
اگرسطح روغن درمخزن روغن ترمزکافی باشد، چراغ 
می بایست پس ازروشن شدن موتور، و آزاد شدن کامل 

ترمزدستی خاموش گردد.
این چراغ همچنین درهنگامی که نیروی عملکرد ترمز 
عقب سیستم ABS )عملکرد شیر تقسیم( افت پیداکند، 

به همراه چراغ هشدار ABS روشن می گردد.

با  در هنگامی که شما  ترمز  اگر چراغ هشدار سیستم 
است  ممکن  گردد،  نمایید،روشن  می  رانندگی  خودرو 
اشکالی درسیستم ترمزخودرو وجود داشته باشد.اگرچنین 

موردی اتفاق بیافتد شما می بایست
1(ازجاده خارج شده وبا احتیاط توقف نمایید.

2( ترمزها را با شروع به حرکت دقیق و توقف درکنار 
جاده امتحان نمایید.

- اگر مشخص گردیدکه سیستم ترمزایمن می باشد،با 
احتیاط و در سرعت پایین تا نزدیکترین نمایندگی برای 

تعمیر رانندگی نمایید.
- خودرو را تا نزدیکترین نمایندگی جهت تعمیر بکسل نمایید

تذکر: 
از آنجایی که سیستم ترمز دیسکی خود میزان می باشد، 
سطح روغن ترمز با سایش لنت های ترمز، پایین می رود. 
دوباره پرکردن مخزن روغن جزء موارد نرمال نگهداری 

دوره ای می باشد. 

اخطار
است  ممکن  توقف  فاصله  باشیدکه  داشته  خاطر  به 
محکم  را  پدال  است  ممکن  شما  گردد،  تر  طوالنی 
ترفشاردهید و پدال ممکن است قدری بیشتر از وضعیت 

عادی پایین رود.

اخطار
اگر هریک از شرایط زیر رخ دهد، می بایست خودروی 
خود را جهت بازرسی سیستم ترمز به نمایندگی مجاز 

سوزوکی ببرید. 
روشن شدن  از  ترمزپس  اگرچراغ هشدار سیستم   *

موتور و آزاد شدن کامل ترمزدستی خاموش نگردد.
* اگرچراغ هشدار سیستم ترمز هنگامی که سوئیچ در 

وضعیت »ON«  قرار می گیردروشن نشود.
درطی  زمان  هر  در  ترمز  اگر چراغ هشدار سیستم   *

کارکرد موتور روشن شود 
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)ABS(چراغ سیستم ترمز ضد قفل
 

می  قرار   "ON" وضعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی 
گیرد،چراغ برای مدت کوتاهی روشن شده به نحوی که 

شما بتوانید چک کنید که چراغ کار می کند.
اگر چراغ روشن باقی بماند و یا هنگام رانندگی روشن 
شود، ممکن است اشکالی درسیستم ABS وجود داشته 

باشد.
اگرچنین موردی اتفاق افتاد:

1( از جاده خارج شده و با احتیاط توقف نمایید.
را  موتور  و  قرارداده   "lock" در وضعیت  را  2( سوئیچ 

مجدداً روشن نمایید.
اگرچراغ هشدار برای مدت کوتاهی روشن شده وسپس 
کند.  می  کار  عادی  طور  به  سیستم  گردد،  خاموش 
اشکالی در  بماند  باقی  اگرچراغ هشدار همچنان روشن 

سیستم وجود دارد.
اگر چراغ نمایشگر و چراغ هشدار سیستم ترمز روشن 
شود  روشن  همزمان  رانندگی  حین  در  یا  و  بماند  باقی 

سیستم ABS شما به سیستم کنترل نیروی ترمز عقب 
)عملکردشیر تقسیم( مجهز بوده و ممکن است مشکلی 
با هر دو تابع کنترل نیروی ترمز عقب و تابع ضد قفل 
سیستم ABS وجود داشته باشد. اگر یکی ازاین دو مورد 
اتفاق بیافتد، خودرو را جهت بازرسی به نزدنمایندگی مجاز 

سوزوکی ببرید.

اگر ABS ازکاربیافتد، سیستم ترمز عملکرد عادی خود 
را درست مثل وقتی که دارای سیستم ABS نمی باشد، 
خواهد داشت به منظوراطالع ازجزئیات بیشتر به قسمت 
اندازی  "راه  دربخش   ")  ABS( ترمز ضدقفل  "سیستم 

خودروی خود" مراجعه نمایید.

چراغ فشار روغن
 

در  سوئیچ  که  شود  می  روشن  هنگامی  چراغ  این 
وضعیت "ON" قراربگیرد و وقتی خاموش می شود که 
موتوراستارت بخورد.این چراغ درصورتی که فشار روغن 
کافی نباشد روشن شده و روشن باقی می ماند.اگر چراغ 
خارج  جاده  از  وقت  دراسرع  روشن شود،  رانندگی  حین 

شده و موتور را خاموش نمایید.
نیاز  ودرصورت  نموده  کنترل  را  موتور  روغن  سطح 
روغن اضافه نمایید. اگرروغن به میزان کافی وجوددارد، 
سیستم روانکاری می بایست قبل ازرانندگی مجددتوسط 

نمایندگی مجازسوزوکی بازرسی گردد.

احتیاط
* اگر با وجود روشن بودن چراغ، موتور به کارخود ادامه 

دهد، منجربه صدمات شدیدبه موتورمی گردد.
به  نیاز  دهنده  نشان  که  روغن  فشار  چراغ  هرگزبه   *
افزودن روغن می باشداعتماد نکرده وسطح روغن را به 

طور دوره ای کنترل نمایید.
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چراغ شارژ باطری
 

 "ON"این چراغ وقتی روشن می شود که در وضعیت
استارت  موتور  که  میشود  خاموش  وقتی  و  بگیرد.  قرار 
سیستم  در  اشکالی  که  صورتی  در  چراغ  بخورد.این 
باقی  روشن  و  روشن شده  باشد،  داده  رخ  باطری  شارژ 
اگر چراغ در حین کارکرد موتور روشن شود،  می ماند. 
سیستم شارژمی بایست به سرعت توسط نمایندگی مجاز 

سوزوکی بررسی گردد.

چراغ یادآوری کمربند ایمنی
)در صورت تجهیز(

 

اگر هنگامی که سوئیچ موتور در وضعیت "ON" قرار 
می گیرد،کمربند راننده بسته نشده باشد،این چراغ روشن 

شده و/یا چشمک می زند.
سیستم  خصوص  در  بیشتر  جزئیات  از  اطالع  برای 
یادآوری کمربند ایمنی به بخش "کمربند های ایمنی و 

سیستم های نگهدارنده کودک" مراجعه نمائید.

چراغ "ایربگ" )در صورت تجهیز(

این چراغ پس از اینکه سوئیچ در وضعیت "ON" قرار 
به  ثانیه چشمک می زند  گرفت روشن و برای چندین 

نحوی که می توانید چک کنید که چراغ کار می کند.
اگرمشکلی درسیستم ایربگ و یا سیستم پیش کشنده 
کمربندایمنی )در صورت تجهیز ( وجود داشته باشد این 

چراغ روشن شده و روشن باقی می ماند.

اخطار
می  قرار   "ON" وضعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی  اگر 
گیرد، چراغ ایربگ چشمک نزده ویا زمان اندکی روشن 
شود،بیش از 10 ثانیه روشن بماند یا در حین رانندگی 
کشنده  پیش  ویا سیستم  ایربگ  روشن شود، سیستم 
کمربند ایمنی )در صورت تجهیز(به نحو مطلوب کار نمی 
کند ومی بایست برای  هر دو سیستم جهت بازدید به 

نمایندگی مجاز سوزوکی مراجعه نمائید
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چراغ نمایشگر نقص فنی

 

از آنجایی که خودروی شما دارای کامپیوتر جهت کنترل 
آالیندگی می باشد،یک چراغ نمایشگرنقص فنی در داخل 
نمایشگر داشبورد تعبیه شده است که در هنگام نیاز خودرو 
به سرویس روشن می شود.چراغ نمایشگر نقص فنی پس 
از اینکه سوئیچ در وضعیت"ON" قرار گرفت روشن شده 

و هنگامی که موتور استارت بخورد خاموش می گردد.
اگر در هنگام کارکرد موتور،چراغ نمایشگر نقص فنی روشن 
گردد،مشکلی باسیستم کنترل آالیندگی وجود دارد.خودرو 

راجهت رفع عیب نزدنمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

چراغ سیستم ضد سرقت )در صورت تجهیز(
 

هنگامی که سوئیچ در وضعیت"ON" قرار می گیرد،این 
چراغ روشن شده تا از کارکرد آن مطلع گردید. اگر چراغ 
در هنگامی که سوئیچ در وضعیت "ON" قرار می گیرد 

چشمک بزند،موتور استارت نخواهد خورد.

تذکر:
اگر چراغ نمایشگر نقص فنی چشمک بزند، سوئیچ را 
در وضعیت"LOCK" قرار دهید. سپس آنرا به وضعیت 
در  سوئیچ  که  درحالتی  چراغ  اگر  بازگردانید   "ON"
وضعیت"ON"  قراردارد همچنان چشمک بزند،ممکن 
باشد.  داشته  وجود  سیستم ضدسرقت  با  مشکلی  است 
سوزوکی  مجاز  نمایندگی  نزد  بازرسی  جهت  را  خودرو 

ببرید.

چراغ اخطار سطح بنزین

 

اگر این چراغ روشن شود،باک بنزین راسریعاً پر کنید.

تذکر:
)به  جاده  شرایط  به  بسته  چراغ  این  فعال شدن  نقطه 
عنوان مثال شیب وانحناء جاده( وشرایط رانندگی به خاطر 

حرکت سوخت درباک تغییر می نماید.

تذکر:
نمایش اطالعات درهنگامی که این چراغ نمایشگرروشن 

می شود، نشان دهنده اخطار می باشد.
احتیاط

نمایشگر  چراغ  که  درهنگامی  خودرو  با  رانندگی  ادامه 
باعث صدمات جدی  تواند  است،می  روشن  فنی  نقص 
به سیستم کنترل آالیندگی گردیده وبر مصرف سوخت 

و رفتار خودرو تاثیر بگذارد.
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چراغ اخطار باز بودن درب

 

این چراغ تا وقتی که تمام درب ها کاماًل بسته شوند، 
روشن باقی می ماند.

تذکر:
نمایشگر  چراغ  این  که  درهنگامی  اطالعات  نمایش 

روشن می شود نشان دهنده اخطار می باشد.

چراغ نمایشگر CRUISE  )سرعت ثابت(
)درصورت تجهیز(

 

هنگامی که سیستم کروز کنترل)سرعت ثابت( روشن 
می باشد، این چراغ روشن خواهد شد.

چراغ نمایشگر "SET" )در صورت تجهیز(

 
هنگامی که سرعت خودرو توسط سیستم کروز کنترل، 

کنترل می گردد این چراغ روشن خواهد شد.

 "POWER"چراغ نمایشگر
)درصورت تجهیز(

 

قرار می گیرد   "ON" هنگامی که سوئیچ در وضعیت 
و کلید انتخاب مود، در وضعیت  "OFF " قرار دارد این 
از  تا  شود  می  روشن  کوتاهی  زمان  مدت  برای  چراغ 
کارکرد آن اطالع حاصل نمایید. هنگامی که کلید انتخاب 
حالت قدرت )power( در وضعیت "ON" قرار میگیرد 
در حالیکه سوئیچ در وضعیت "ON" قرار دارد، این چراغ 

روشن شده و روشن باقی می ماند.

چراغ نمایشگرسیستم کنترل استارت از راه دور 
)در صورت تجهیز (

 

به  که  را  خودرویی  استارت  سوئیچ  شما  که  هنگامی 
از راه دور مجهز است فشارمی  سیستم کنترل استارت 
دهید، این چراغ به رنگ قرمز یا آبی روشن می شود.اگر 
این چراغ به رنگ آبی روشن گردد،شما می توانید سوئیچ 
به رنگ  این چراغ  بگردانید.اگر  از کلید  استفاده  رابدون 
قرمز روشن شود؛شما نمی توانید سوئیچ را بدون استفاده 
بیشتر  جزئیات  از  اطالع  منظور  به  بگردانید.  سوئیچ  از 
به"سیستم استارت توسط ریموت کنترل/سیستم ورود به 

خودرو توسط فرستنده" در این بخش مراجعه نمایید.
اگراین چراغ به رنگ قرمز چشمک بزند، به شما یادآوری 
می نماید که ریموت کنترل درون خودرو نمی باشد. به 
منظور اطالع از جزئیات بیشتر به"سیستم استارت توسط 
ریموت کنترل/سیستم ورود به خودرو توسط فرستنده" در 

این بخش مراجعه نمائید.
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اگرنشان دهنده ها )همه چراغها( به چشمک زدن ادامه 
دهند، مشکلی در سیستم انتقال قدرت وجود داشته و می 
بایست خودروی خود را جهت بازرسی نزد نماینده مجاز 

سوزوکی ببرید.

تذکر:
نمایش اطالعات نشان دهنده اخطار و نمایشگر پیغام 
یا  و  کمکی  گیربکس  سیستم  بکارافتادن  دهنده  نشان 

نقص فنی می باشد.

چراغ اصلی اعالم اخطار
 

درهنگامی که سوئیچ دروضعیت "ON" قرارمی گیرد، 
این چراغ چشمک زده و یا برای چند ثانیه روشن می شود 

بنابراین شما می توانید چک نماییدکه چراغ کارمی کند.
می  نشان  را  اخطاری  اطالعات  نمایشگر  که  هنگامی 
دهد و نمایشگر روشن می شود، این چراغ نمایشگرنیز 

ممکن است روشن شده و یا چشمک بزند.
اطالعات"دراین  "نمایش  به  ازجزئیات  اطالع  برای 

بخش مراجعه نمایند.

سرعت سنج
 

سرعت سنج، سرعت خودرو را برحسب km/h )کیلومتر 
بر ساعت( نشان می دهد.

دور سنج )در صورت تجهیز(

 

نشان   )rpm( دوربردقیقه  دورموتوررابرحسب  دورسنج 
می دهد.

احتیاط
هرگز در حالتی که نمایشگر دور موتور در ناحیه قرمز 
قرار دارد رانندگی نکنید زیرا منجر به صدمه دیدن جدی 
به موتور می گردد. هنگام انتقال به دنده پایین تر، اطمینان 
به  نکند.  کار  ازاندازه  موتوربادوربیش  که  نمایید  حاصل 
منظور اطالع ازجزئیات به قسمت " حداکثر مجاز سرعت 
اندازی  راه  بخش  در  تر"   پائین  دنده  به  انتقال  برای 

"خودروی خود"مراجعه نمایید.
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درجه بنزین

 

این گیج یک نمایش تقریبی از مقدار سوخت داخل باک 
می باشد. "F" نشان دهنده پر بودن و "E" حالت خالی 

را نشان می دهد.
برود)نه  تر  پایین   "E" بندی  ازدرجه  اگرنمایشگر 

کاراکتر"E"(، باک را در اسرع وقت پرکنید.

تذکر:
این نمایشگر بسته به شرایط جاده ) بعنوان مثال شیب، 
انحناء جاده( و شرایط رانندگی به خاطر حرکت سوخت 

درباک اندکی حرکت می کند.

اگرچراغ هشدارکمبودسوخت )1( روشن شود، باک رابه 
سرعت پرکنید.

تذکر:
نمایشگر  چراغ  این  که  درهنگامی  اطالعات  نمایش 

روشن می شود، نشان دهنده اخطارمی باشد.

تذکر: 
نقطه فعال شدن چراغ اخطار کمبود سوخت )1(، بسته 
به شرایط جاده )بعنوان مثال شیب وانحناء جاده( و شرایط 
رانندگی به خاطر حرکت سوخت درباک تغییر می نماید.

عالمت )2( نشان می دهد که درب باک در سمت راست 
خودرو قرار گرفته است.

درجه آب
 

هنگامی که سوئیچ موتور در وضعیت "ON" قراردارد، 
تحت شرایط نرمال رانندگی، این درجه دمای مایع خنک 
کننده موتور را نشان می دهد. این نمایشگر می بایست 
 "C" و   "H" بین  دما  قبول  قابل  و  نرمال  در محدوده 
نشاندهنده  برسد،   "H" به  نمایشگر  اگر  بگیرد.  قرار 
جوش آوردن موتورمی باشد. ازدستورالعمل های مربوط 
"سرویس اضطراری"  آوردن موتور در بخش  به جوش 

پیروی نمایید.

 
احتیاط

است،  آورده  جوش  موتور  که  درحالتی  رانندگی  ادامه 
منجربه آسیب رسیدن جدی به موتور می شود.
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کنترل نور چراغ های نمایشگر
 

گیرد،  قرارمی   "ON" دروضعیت  سوئیچ  که  هنگامی 
چراغ های نمایشگر داشبورد روشن می گردند.

خودروی شما مجهزبه سیستمی است که به طوراتوماتیک 
روشنایی صفحه نمایشگر داشبورد را درهنگامی که چراغ های 
جلو و یا چراغ های وضعیت روشن می باشند، کم نور می کند.

شما می توانید روشنایی چراغ های صفحه نمایشگر را 
صرفنظر ازاینکه چراغ های موقعیت یا چراغ های جلو، 

روشن می باشدیا خیر،تغییر دهید.
نمایشگر  صفحه  های  چراغ  نور  افزایش  منظور  به 
های  عقربه  جهت  در  را  نور)1(  کنترل  دکمه  داشبورد، 

ساعت بگردانید.
به منظورکاهش نورچراغ های صفحه نمایشگر داشبورد، دکمه 

کنترل )1( را درجهت خالف عقربه های ساعت بچرخانید.

تذکر:
•اگر شما دکمه کنترل نور را ظرف مدت 5 ثانیه ازفعال 
کردن نمایشگر کنترل نور، نگردانید، نمایشگر کنترل نور 

بطور اتوماتیک لغو می شود.
•هنگام وصل مجدد باطری، روشنایی چراغ های صفحه 
نمایشگر داشبورد، به حالت اولیه باز  می گردد. روشنایی 
دلخواه خودتنظیم  با  مطابق  را مجدداً  نمایشگر  صفحه 

نمائید.

تذکر:
اگر شما باالترین سطح روشنایی را در هنگامی که چراغ 
انتخاب  هستنند،  روشن  جلو  های  چراغ  یا  پارک  های 
نمایید، چراغ های صفحه نمایشگر کم نور نخواهند شد.

سیستم نمایش اطالعات
)درصورت تجهیز(

در  سوئیچ  که  هنگامی  در  اطالعات  نمایشگر 
وضعیت"ON" قرار میگیرد، نمایش داده می شود.

 

)1( دکمه مسافت سنج
 MODE/ILL 2( دکمه(

)3(نمایشگر اطالعات
نمایشگر اطالعات، اطالعات زیر را نشان می دهد.

)A( نمایش
های  گبربکس  )برای  دنده  دسته  موقعیت  نمایشگر 

اتوماتیک(

)B(نمایش
اخطار و پیغام های نمایشگر مصرف سوخت /محدوده 

رانندگی/سرعت متوسط
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)C( نمایش 
مسافت سنج/دماسنج

)D( نمایش
کیلومتر شمار

 

تذکر:
•هنگامی که سوئیچ در وضعیت "ON" قرار می گیرد، 
بر روی  ثانیه  به مدت چند  داده شده فوق  نشان  پیغام 

صفحه نمایش، نشان داده می شود. 
 "LOCK" یا "ACC" هنگامی که سوئیچ در وضعیت•
قرار دارد، تعدادی اخطار و یا پیغام بر روی صفحه نمایشگر 

نشان داده می شود.

موقعیت دسته دنده اتوماتیک
)گیربکس اتوماتیک(

 

گیربکس  دنده  وضعیت  دهنده  نشان   ،)A( نمایش 
اتوماتیک است.

رانندگی/سرعت  /محدوده  سوخت  مصرف 
متوسط 

 )B( نمایشگر  در  پیغامی  یا  اخطار  هیچ  که  هنگامی   
وجود ندارد، شما می توانید یکی از پنج نمایش مصرف 
آنی سوخت، مصرف متوسط سوخت، محدوده رانندگی، 
سرعت متوسط و یا هیچ نمایشی را جهت نمایش انتخاب 

نمایید.

 

a(( مصرف آنی سوخت
)b( مصرف متوسط سوخت

)c( محدوده رانندگی
d(( سرعت متوسط

)e( بدون نمایش
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MODE/ به منظور تغییر نمایشگر، به سرعت دکمه
ILL )2( رافشار دهید.

تذکر:
مقدارمصرف سوخت، محدوده رانندگی وسرعت میانگین 
وسیله شرایط  به  داده می شود،  نشان  نمایشگر  در  که 

زیرتحت تاثیرقرارمی گیرد:
•شرایط جاده

•شرایط ترافیک
•شرایط رانندگی
•شرایط خودرو

یاچشمک زدن  •خرابی که منجربه عدم روشن شدن 
چراغ نمایشگر شود.

مصرف آنی سوخت 
اگرشما آخرین باری که با خودرو رانندگی کردید، مصرف 
آنی سوخت را انتخاب نمودید، نمایشگر در هنگامی که 
سوئیچ در وضعیت "ON" قرار می گیرد. نمودار میله ای 
را نشان نمی دهد. نمایشگر نمودار میله ای را فقط در 
هنگامی که خودرو در حال حرکت است نشان می دهد.

مصرف متوسط سوخت 
اگرشما آخرین باری که با خودرو رانندگی کردید، مصرف 
متوسط سوخت راانتخاب نمودید، هنگامی که سوئیچ را 
در وضعیت "ON" قرار می دهید، نمایشگر آخرین مقدار 
مصرف میانگین سوخت مربوط به رانندگی قبلی را نشان 
میدهد. مگر اینکه شما مقدار متوسط مصرف سوخت را 

ری ست نمایید، در غیر این صورت نمایشگر مقدارمتوسط 
مصرف سوخت را که شامل مصرف متوسط سوخت طی 

رانندگی قبلی نیز می باشد، نشان می دهد.
تذکر:

مجدداً  را  باطری   )-( منفی  ترمینال  که شما  هنگامی 
وصل می نمائید، مقدار میانگین مصرف سوخت پس از 

گذشت زمان اندکی از رانندگی نشان داده خواهد شد.
شما می توانید مقدار متوسط مصرف سوخت را از میان 

یکی ازسه روش زیر انتخاب نمائید:
مقدارمصرف  مجدد:  گیری  ازسوخت  پس  ست  •ری 
گیری  سوخت  بوسیله  اتوماتیک  بطور  سوخت  متوسط 

مجدد ری ست می شود.
•ری ست بوسیله مسافت سنجA: مقدار متوسط مصرف 
سوخت بطور اتوماتیک پس از ری ست نمودن مسافت 

سنجA، ری ست خواهدشد.
•ری ست نمودن دستی: مقدار متوسط مصرف سوخت 
در   )2(  MODE/ILL دکمه  داشتن  نگه  و  فشردن  با 
زمانی که نمایشگر مقدار متوسط مصرف سوخت رانشان 

می دهد، ری ست خواهد شد.
تغییر در هنگامی که مقدار متوسط مصرف  به منظور 
 MODE  " قسمت  به  شود،  می  ست  ری  سوخت 

Seting  )مود تنظیم(" دراین بخش مراجعه نمایید.

تذکر:
اگرشما هنگامی که "ری ست پس ازسوخت گیری مجدد" 
نمایید،  اضافه  سوخت  مقداراندکی  کنید،  می  راانتخاب 

مقدارمتوسط مصرف سوخت ممکن است رعایت نشود.

محدوده رانندگی
کردید،  رانندگی  خودرو  با  که  باری  آخرین  اگرشما 
محدوده رانندگی را انتخاب نمودید، نمایشگر" ..... " را 
برای چندثانیه نشان داده و سپس محدوده رانندگی جاری 
را درهنگامی که سوئیچ در وضعیت "ON" قرارمی گیرد، 

نشان می دهد.
مقدار  نمایشگر،  در  شده  داده  نشان  رانندگی  محدوده 
مسافت تقریبی است که شما می توانید تا رسیدن درجه 
باک به عالمت " E " بر مبنای شرایط رانندگی جاری، 

رانندگی نمایید.
هنگامی که سوخت باقیمانده در باک ، به کمترین سطح می 

رسد،عالمت"---"برروی نمایشگر نشان داده خواهد شد.
به  شود،  روشن  بنزین  سطح  کمبود  اخطار  اگرچراغ 
سرعت وصرف نظر از محدوده رانندگی نشان داده شده 

در نمایشگر، باک بنزین را پر نمایید.
از آنجائیکه محدوده رانندگی پس ازسوخت گیری مجدد 
برمبنای آخرین شرایط رانندگی محاسبه می گردد، این 

مقدار پس از هر بار سوخت گیری متفاوت است.

تذکر:
 "ON" در وضعیت  که سوئیچ  هنگامی  در  •اگر شما 
قرار دارد ،اقدام به سوخت گیری نمایید، محدوده رانندگی 

ممکن است مقدار صحیح را نشان ندهد.
را متصل  باطری  •هنگامی که شماترمینال منفی )-( 
نمایید، مقدارمحدوده رانندگی،پس ازگذشت زمان اندکی 

از رانندگی نشان داده خواهد شد.
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سرعت متوسط 
اگرشماآخرین باری که باخودرو رانندگی کردید، سرعت 
در  را  سوئیچ  که  هنگامی  نمودید،  انتخاب  را  متوسط 
وضعیت "ON" قرار می دهید، نمایشگر آخرین مقدار 
سرعت متوسط از رانندگی قبلی را نشان می دهد. اگر 
شما مقدار سرعت را ری ست ننمایید. که دراین صورت 
سرعت  شامل  که  را  متوسط  سرعت  مقدار  نمایشگر 

متوسط طی رانندگی قبلی نیز می باشدنشان می دهد.
دکمه   متوسط،  مقدارسرعت  نمودن  ست  ری  منظور  به 
که  زمانی  در  ثانیه   2 مدت  برای  را   )2(MODE/ILL
نمایشگر سرعت متوسط را نشان می دهد، فشارداده ونگه 
دارید. نمایشگر "---"رانشان داده وسپس سرعت متوسط 

جدید را پس از مدت زمان کوتاهی رانندگی نشان می دهد.

تذکر:
رامتصل  باطری   )-( منفی  شماترمینال  که  هنگامی 
می نمائید، مقدار سرعت متوسط پس از مدت کوتاهی 

رانندگی نشان داده خواهد شد.

کیلومترشمار/مسافت سنج/دماسنج
هنگامی که سوئیچ موتور در وصعیت "ON" قرار می 
سنج  مسافت  )D(کیلومترشمار،  )C(یا  نمایشگر  گیرد، 

)A(، مسافت سنج )B( یا دماسنج را نشان می دهد.

 
A مسافت سنج )f(
B مسافت سنج )g(

)h( دماسنج
)i( کیلومترشمار

دکمه   ،)D(یا  )C( نمایشگر  نمایش  تعیین  منظور  به 
Trip )1( رابه سرعت فشاردهید.

کیلومترشمار
کیلومترشمار، مسافت کلی که توسط خودرو پیموده شده 

است را ثبت می نماید.

مسافت سنج 
مسافت سنج می تواند برای اندازه گیری مسافت پیموده 
شده درسفرهای کوتاه ویا بین دو سوخت گیری، به کار 

برود.
شمامی توانید مسافت سنج A  یا مسافت سنج B را به 

طور مستقل بکار ببرید.
 )1( Trip به منظور ری ست نمودن مسافت سنج، دکمه
را فشارداده و برای مدت 2 ثانیه درزمانی که نمایشگر، 

مسافت سنج رانشان می دهد،نگه دارید.

احتیاط
و  نموده  پیگیری  را  کیلومتر شمار  به  مربوط  اطالعات 
برنامه سرویس ونگهداری دوره ای مورد نیاز را بر مبنای 
صدمه  یا  فرسودگی  دهید.افزایش  انجام  اطالعات  آن 
دیدگی بر روی قطعات مشخص می تواند درنتیجه عدم 
می  مناسب  فواصل  در  نیاز  مورد  های  انجام سرویس 

باشد.
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دماسنج
دماسنج دمای بیرون رانمایش می دهد.

 

درصورتی که دمای خارج از خودرو نزدیک به یخ زدن 
باشد، پیغام فوق برروی نمایشگر ظاهر خواهد شد.

تذکر:
توقف،  درهنگام  یا  پایین  درسرعت  رانندگی  درهنگام 

دمای خارجی نمایش داده شده، دمای واقعی نمی باشد.

 Setting مود

 

هنگامی که سوئیچ موتور در وضعیت "ON" قرار دارد 
با فشردن ونگه  و خودرو متوقف است، شما می توانید 
داشتن دکمه MODE/ILL )2( برای مدت 3 ثانیه، وارد 

مود  Setting از نمایش اطالعات شوید.
تغییر  خواهید  می  که   ،Setting منظورانتخاب  •به 
دهید، دکمه MODE/ILL)2( را بسمت چپ یا راست 

بگردانید.
* جهت تغییر Setting، دکمه MODE/ILL)2( را 

فشار دهید.
•به منظورخروج از مود Setting، "Back" را انتخاب و 

دکمه MODE/ILL )2( را فشاردهید.
 

تذکر:
با متن و رنگ پس زمینه رزرو شده  Setting جاری 

ظاهر می شود.
تذکر:

مود  به  ورود  جهت  MODE/ILLرا  دکمه   شما  •اگر 
متوسط  مصرف   ،)B(نمایشگ که  درهنگامی   Setting
سوخت و یاسرعت متوسط را نشان می دهد، فشارداده ونگه 
دارید، این مقادیر همزمان ری ست خواهند شد. اگر نمی 
خواهید مقادیر ری ست شوند، دکمه MODE/ILL را به 

سرعت و به منظور تعویض نمایش نمایشگر فشاردهید.
• اگر هنگامیکه نمابشگر مود Setting را نمایش می دهد 
 Setting سوئیچ را بچرخانید و یا اقدام به حرکت نمائید، مود

بطور اتوماتیک لغو می گردد.
واحدهای مسافت 

را  سنج  کیلومترشمار/مسافت  واحدهای  توانید  می  شما 
درنمایشگر تغییردهید.

تذکر: 
/مسافت سنج  کیلومتر شمار  واحدهای  هنگامی که شما 
بطور  سنج  مسافت  دهید،  می  تغییر  را  شده  داده  نمایش 

اتوماتیک ری ست خواهد شد.
واحدهای مصرف سوخت 

شما می توانید واحدهای مصرف سوخت نمایش داده شده 
را تغییر دهید.

زبان
شما می توانید زبان نمایش اطالعات را تغییردهید.
ری ست نمودن مصرف سوخت متوسط

شما می توانید در هنگام ری ست نمودن مصرف سوخت 
متوسط، آنرا تغییردهید.
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واحدهای دما 
شمامی توانید واحدهای نمایش دما را تغییر دهید.

تذکر:
هنگامی که شما واحدهای نمایش دما را تغییرمی دهید، 
واحدهای نمایش دمای سیستم تهویه مطبوع نیز به طور 

اتوماتیک تغییر می کند.

تنظیمات )Setting( پیش فرض 
 )2( MODE/ILL را انتخاب و دکمه "YES" اگرشما

رافشار دهید، همه تنظیمات از ابتدا تنظیم خواهند شد.

پیغامهای نمایش واخطار
نمایشگر، اخطارها وپیغامهای نمایش را نشان می دهد تا 

به شما اجازه دهد که مشکل قطعی خودرو را بشناسید.

همچنین ممکن است صدایی جهت هشدار به شما به 
گوش برسد.

اگر پیغامهای اخطار و نمایش بر روی صفحه نمایشگر 
ظاهر شوند، ازپیغام ها پیروی نمایید.

نمایشگراخطار  اصلی

 

هنگامی که نمایشگرپیغامهای اخطار ونمایش را نشان 
می دهد، نمایشگر اخطار اصلی روشن شده یا چشمک 

می زند.

تذکر:
•هنگامی که مشکلی که منجر به ظهور پیغام خطا شده 

است، تصحیح گردد،پیغام ناپدیدخواهد شد.

• اگر پیغامی نمایش داده می شود و مشکل دیگری نیاز 
به نمایش دارد، پیغام مربوطه به هر کدام از مشکل ها به 

طورمتناوب هر 5 ثانیه نمایش داده می شود.
شود،  می  داده  نمایش  پیام  یک  که  هنگامی  اگر   •
ثانیه فشار  برای مدت 2  را   MODE/ILL شما دکمه
داده و نگه دارید، پیغام به طور موقت ناپدید خواهد شد. 
تصحیح  پیام می شود،  نمایش  منجربه  که  اگرمشکلی 

نگردد، پیام پس از5 ثانیه، مجدداً ظاهر می گردد.
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)1#( این پیغام برای لحظاتی ناپدید می شود حتی اگر مشکلی که منجربه نمایش پیغام شده است، تصحیح نشده باشد.
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)1#( این پیغام برای لحظاتی ناپدید می شود حتی اگر مشکلی که مجربه نمایش پیغام شده است، تصحیح نشده باشد.

تذکر: 
اگرشما سوئیچ سیستم انتقال قدرت را به کار می اندازید )درصورت تجهیز(، نمایشگر اطالعات ممکن است پیغام های دیگری بجز آنچه که درجدول باال نشان داده شده است، 

رانشان دهد. به منظوراطالع ازجزئیات به قسمت "استفاده ازسوئیچ انتقال قدرت" دربخش "راه اندازی خودروی خود"مراجعه نمایید.
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عملکرد چراغهااهرم کنترل چراغ جلو

 

به منظور روشن یا خاموش کردن چراغ ها، دکمه انتهای 
اهرم را بچرخانید.

سه وضعیت وجود دارد
OFF )1(

همه چراغ هاخاموش می باشند
  )2(

چراغ های وضعیت جلو، چراغ های عقب، چراغ پالک 
نمره، چراغ های نمایشگر داشبورد روشن بوده، اما چراغ 

های جلو خاموش می باشند.

   )3(
چراغ های وضعیت جلو، چراغ های عقب، چراغ پالک 
نمره، چراغ های صفحه نمایشگر داشبورد و چراغ جلو 

روشن هستند.

 

را  اهرم  باشند،  می  روشن  جلو  های  چراغ  درحالیکه 
باال  نور  وضعیت  به  را  آن  تا  فشاردهید  جلو  سمت  به 
تا  بکشید  خود  سمت  به  را  اهرم  یا  و  برده  )نوراصلی( 
به وضعیت نور پائین تعویض شود. هنگامی که نور باال 
روشن است، یک چراغ در داخل صفحه نمایشگر داشبورد 
روشن می شود. به منظورفعال نمودن لحظه ای نورباال 
به عنوان سیگنال گذری، اهرم رابه آرامی به سمت خود 

کشیده و رها نمایید.

احتیاط
به منظور پرهیز از آسیب های احتمالی، کنترل را از میان 

غربیلک فرمان بکار نیندازید
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سیستم یادآوری روشن بودن چراغ 
)درصورت تجهیز(

یک صدای زنگ به شما یادآوری می نماید که چراغ 
های خودرو را درهنگامی که سوئیچ را خارج نموده و درب 

راننده را باز گذاشته اید. خاموش نمایید.

تذکر:
 در هنگامی که این سیستم یادآوری فعال می شود، یک 
اخطار و پیغام نمایشگر و چراغ نمایشگر برروی صفحه 

نمایشگر اطالعات نشان داده می شوند.

کلید مه شکن عقب
)درصورت تجهیز(

 

را  دکمه  عقب،  شکن  مه  کردن  روشن  منظور  به 
درهنگامی که چراغ های جلو روشن است، مطابق شکل 
بچرخانید. هنگامی که مه شکن عقب روشن است، یک 
چراغ نمایشگر درصفحه نمایشگر داشبورد روشن خواهد 
شد. هنگامی که چراغهای اصلی خاموش هستند، کلید 

مه شکن عقب را نچرخانید.

تذکر:
هنگامی که کلید چراغ جلو در وضعیت" OFF" قرار 
می گیرد، عملکرد چراغ مه شکن عقب بطور اتوماتیک 

لغو می گردد.

کلید تنظیم ارتفاع نورچراغ جلو
 )درصورت تجهیز(

 

ارتفاع نور چراغ جلو را بر اساس شرایط بار خودروی خود 
با چرخاندن این کلید تنظیم نمایید نمودار زیر وضعیت 
مناسب سوئیچ را درشرایط متفاوت بار خودروی شما نشان 

می دهد.
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دسته راهنما

 

عملکرد راهنما
هنگامی که سوئیچ دروضعیت "ON" قراردارد، اهرم را 
به سمت باال یا پائین حرکت داده تا راهنمای راست یاچپ 

را فعال نمایید.

راهنمای معمولی

 

اهرم را تحت هر شرایطی به سمت باال یا پایین جهت 
شد،  کامل  زدن  دور  که  هنگامی  دهید،  حرکت  راهنما 
راهنما لغو شده و اهرم به وضعیت عادی خود بازخواهد 

گشت.

اخطار
به منظورپرهیز از آسیب های احتمالی، کنترل را از میان 

غربیلک فرمان به کارنیندازید.

وضعیت سوئیچشرایط بارخودرو

0فقط راننده

راننده + یک سرنشین
0

 )درصندلی جلو(

راننده + همه سرنشینان 
1

)بدون بار(

راننده + همه سرنشینان 
)به اضافه بار(

2

3راننده +بار )ظرفیت کامل بار(
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راهنمای )سیگنال( تغییر مسیر

 

گاهی اوقات، بعنوان مثال هنگام تغییر مسیر، غربیلک 
فرمان به اندازه کافی برای لغو فرمان راهنما نمی چرخد، 
بدین منظور شما می توانید راهنما را با حرکت جزیی اهرم 
و نگه داشتن آن بکار اندازید. اهرم درهنگامی که آنرا رها 

نمایید به وضعیت نرمال خود بازخواهد گشت.

کلید فالشر

 

کلید فالشر را به منظور فعال نمودن چراغ های فالشر 
بکار اندازید. همه چراغ های راهنما و دو نمایشگر راهنما 
بطور همزمان فالش می زنند. به منظور خاموش نمودن 

چراغ ها ، مجددا" کلید فالشر را فشاردهید.
پارک  درهنگام  اخطار  منظور  به  را  خطر  های  چراغ 
اضطراری و یا در هنگامی که خودروی شما ممکن است 

باعث خطر ترافیک شود، بکارببرید.

اهرم برف پاک کن و شیشه شوی جلو

 

اخطار
ازمیان  کنترل  احتمالی،  های  آسیب  از  منظورپرهیز  به 

غربیلک فرمان بکارنیاندازید.
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برف پاک کن

 

روی  رابر  اهرم  کن،  پاک  برف  بکارانداختن  منظور  به 
وضعیت  در  بیاورید.  پایین  عملکرد  وضعیت  ازسه  یکی 
بصورت  کن  پاک  برف  تجهیز(،  "INT")درصورت 
رانندگی  برای   ،"INT"وضعیت کند.  می  کار  متناوب 
در شرایط شبنم یا باران اندک بسیار مفید می باشد. در 
وضعیت" LO"، برف پاک کن ها با دورکم و یکنواخت 
کار می کنند. در وضعیت" HI"، برف پاکن ها، با دور باال 
و یکنواخت کار می کنند، به منظور خاموش نمودن برف 

پاک کن، اهرم را به وضعیت" OFF" بازگردانید.
اهرم رابه سمت باال دروضعیت "MIST" برده و نگه 
دارید تا برف پاک کن ها بطور پیوسته در دورپائین کار 

کنند.

       INT" اگر اهرم برف پاک کن مجهز به سیستم کنترل
زمانی  فواصل  تنظیم  منظور  رابه  کنترل  Time"باشد، 
عملکرد برف پاک کن مطابق دلخواه به سمت جلو یا 

عقب بگردانید.

شیشه شوی
 

به منظور اسپری نمودن مایع شیشه شوی، اهرم را بطرف 
خود بکشید. برف پاک کن ها دراین حالت و درصورتی 
که روشن نشده باشند، بطوراتوماتیک در دور پائین شروع 

به کارمی نمایند.
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برف پاک کن شیشه عقب/شیشه شوی عقب
)درصورت تجهیز(

 

جهت بکارانداختن برف پاک کن عقب، سوئیچ برف پاک 
کن را که درانتهای اهرم برف پاکن قرار دارد به طرف جلو 
بپیچید تا در وضعیت "ON" قرار بگیرد. اگر خودروی 
درهنگام  باشد،  "INT"می  وضعیت  به  مجهز  شما 
چرخاندن سوئیج به سمت جلو تا وضعیت "INT"،برف 
پاک کن عقب بطورمتناوب کارمی کند، جهت خاموش 
به سمت عقب  را  پاک کن عقب، سوئیچ  برف  نمودن 

بچرخانید تا در وضعیت" OFF" قرار بگیرد.
وضعیت  از  را  شوی،سوئیچ  شیشه  مایع  اسپری  جهت 
از وضعیت  بپیچید ویا سوئیچ را  " OFF" بطرف عقب 
"ON" بطرف جلو بچرخانید.برف پاک کن عقب درهنگام 

اسپری مایع شیشه شوی بطور اتوماتیک بکار می افتد.

اهرم قفل کننده غربیلک 
فرمان )درصورت تجهیز(

 

به  قراردارد.  فرمان  غربیلک  درزیر  کن  قفل  اهرم 
منظورتنظیم ارتفاع غربیلک فرمان:

1( اهرم قفل کن رابه سمت باال بکشید تا محور فرمان 
آزاد شود.

2( غربیلک فرمان را در ارتفاع دلخواه تنظیم نموده و 
محور فرمان را با کشیدن اهرم قفل کن به سمت پائین 

قفل نمائید.
پائین  و  باال  سمت  به  فرمان  غربیلک  حرکت  با   )3
اطمینان حاصل نمائید که درجای خود محکم قفل شده 

است.

احتیاط
از صدمه دیدن اجزاء سیستم برف  به منظورجلوگیری 
پاک کن و شیشه شوی، شمامی بایست از هشدار های 

زیرپیروی نمائید:
* درصورتی که مایع شیشه شوی جهت اسپری شدن 
وجودندارد، اهرم رانگه ندارید و اگر نه باعث صدمه دیدن 

پمپ شیشه شوی می گردد.
* هرگز اقدام به پاک کردن کثیفی روی شیشه به وسیله 
برف پاک کن درهنگامی که شیشه خشک است ننمائید 
زیرا این کار به شیشه و تیغه برف پاک کن صدمه می 
زند. همیشه قبل از به کارانداختن برف پاک کن، شیشه را 

بوسیله مایع شیشه شوی خیس نمایید.
روی  از  کن،  پاک  ازبرف  استفاده  از  قبل  را  وبرف  •یخ 

شیشه و برف پاک کن پاک کنید.
* بطور منظم سطح مایع شیشه شوی را کنترل نمایید. 
کنترل  آنرا  است،  نامساعد  هوا  که  هنگامی  در  اغلب 

نمایید.
* فقط 3/4 مخزن شیشه شوی را در هوای سرد پرکنید. 

تا درهنگام افت دما 
و یخ زدن محلول، به آن اجازه انبساط داده شود.
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قبل از رانندگیقبل از رانندگی قبل از رانندگیقبل از رانندگی

بوق

 

دکمه بوق روی غربیلک فرمان را فشارداده تا صدای 
بوق به گوش برسد. صدای بوق در هر وضعیتی از سوئیچ 

موتور به گوش می رسد.

کلیدگرم کن شیشه عقب وگرم کن
آینه های جانبی)درصورت تجهیز(

 

هنگامی که بر روی شیشه عقب شبنم می نشیند، این 
دکمه را به منظور تمیز نمودن شیشه فشار دهید.

 

این  در  باشد،   )2( دارای عالمت  جانبی  آینه های  اگر 
صورت مجهز به گرم کن آینه های جانبی خواهد بود. 

را فشارمی دهید، هر دو   )1( هنگامی که شما سوئیچ 
آینه های جانبی و شیشه عقب بطور همزمان  گرمکن 

بکار می افتند.

اخطار
هرگز در هنگامی که خودرو در حال حرکت است اقدام 
به تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان ننمائید زیرا این امر منجر 

به از دست رفتن کنترل خودرو می شود.

2 -722 -73



قبل از رانندگیقبل از رانندگی قبل از رانندگیقبل از رانندگی

یک چراغ نمایشگر درهنگامی که گرمکن روشن می 
باشد، نمایش داده می شود. گرمکن فقط  در صورتی کار 
می کند که موتور روشن باشد. به منظور خاموش نمودن 

گرمکن، سوئیچ)1( را مجدداً فشار دهید.

تذکر:
•گرمکن فقط درهنگام روشن بودن موتورکارمی کند.

منظور  به  ماندن،  روشن  از  پس  دقیقه   15 •گرمکن 
می  خاموش  اتوماتیک  بطور  باطری  ازتخلیه  جلوگیری 

شود.

احتیاط
گرمکن شیشه عقب و آینه های جانبی )درصورت تجهیز( 
برق زیادی مصرف می کند. اطمینان حاصل نماییدکه پس 
ازتمیز شدن شیشه عقب و آینه های جانبی، آنرا خاموش 

نمایید.
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راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما

اخطار گاز خروجی

 

 

اخطار
ازتنفس گازهای خروجی اگزوز خودداری نمایید. گازهای 
گازبی  این  است.  مونوکسیدکربن  اگزوز حاوی  خروجی 
رنگ و بی بو بوده و به صورت بالقوه مرگ آور می باشد. 
ازآنجایی که تشخیص گاز مونوکسیدکربن توسط شخص 
دشوار می باشد، اطمینان حاصل نمایید که باپیروی ازپیش 
هشدارهای زیر از ورود گاز مونوکسیدکربن به داخل خودرو 

جلوگیری به عمل می آورید.
)ادامه دارد(

اخطار
)ادامه(

• هرگزخودرو را درگاراژ یا محیط های محصور، روشن 
رها ننمایید.

برای مدت زمان طوالنی،  با موتور روشن  را  خودرو   •
اگرنیاز داشتیدکه  ننمائید.  باز، رها  حتی در محیط  سر 
برای مدت کوتاهی درخودروی پارک شده با موتور روشن 
بنشینید، اطمینان حاصل نماییدکه دریچه هوای ورودی 

برروی "هوای تازه" تنظیم و فن با دور باال کار می کند.
• هرگزدرحالی که درب عقب، درب پشتی یا پنجره عقب 
باز است خودرو را به کار نیندازید. اگر الزم است خودرو 
را درحالی که درب عقب، درب پشتی یا پنجره عقب باز 
است به کاربیندازید، اطمینان حاصل نمایید که سان روف 
)درصورت تجهیز( و همه پنجره ها بسته بوده و درحالی 
تنظیم می  تازه"  که دریچه هوای ورودی برروی"هوای 

باشد، فن در دور باال کار می کند.
 • به منظور کارکرد مطلوب سیستم تهویه خودرو، دریچه 
از برف،برگ  وسایر  مشبک زیر شیشه جلو را همیشه 

موانع پاک کنید.
)ادامه دارد(

اخطار
)ادامه(

• لوله اگزوز را از برف و یا سایرمواد پاک نموده تامیزان 
تجمع گازهای خروجی را در زیر خودرو کاهش دهید. این 
امر به خصوص هنگامی که خودرو درشرایط کوالک پارک 

شده است مهم می باشد.
• سیستم اگزوز را از نظر صدمه دیدگی یا نشتی جهت 
بازدید نزد نمایندگی ببرید. هرگونه صدمه دیدگی یانشتی 

می بایست سریعاً تعمیر گردد.
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راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما

چک لیست بازرسی روزانه
 قبل ازشروع به رانندگی

 
1( اطمینان حاصل نمایید که پنجره ها، آینه ها، چراغ ها 

و رفلکتورها تمیز باشند.
2(به طور چشمی الستیک ها را برای نکات زیر کنترل 

نمایید.
- عمق شیار الستیک

- سایش غیرعادی، ترک یا صدمه دیدگی
- شل بودن مهره چرخ

- وجود اجسام خارجی نظیر میخ، سنگ وغیره 
به منظوراطالع ازجزئیات بیشتربه قسمت "الستیک ها" 

دربخش " بازرسی ونگهداری " مراجعه نمایید 
3(نشتی مایعات و روغن را چک کنید.

تذکر:
ریختن آب ازسیستم تهویه مطبوع پس از به کارگیری 

عادی می باشد.
4( اطمینان حاصل نماییدکه درب موتور کاماًل بسته و 

قفل شده است.
5( چراغ های جلو، چراغ های راهنما، استپ ترمز، و بوق 

را ازنظر عملکرد مناسب کنترل نمایید.
را  تجهیز(  )درصورت  ها  و پشت سری  ها  6( صندلی 

تنظیم نمایید.
7( پدال ترمز و ترمز دستی را کنترل نمایید.

8( آینه ها را تنظیم نمایید.
و همه سرنشینان  که خود  نمایید  اطمینان حاصل   )9

کمربند ایمنی را به نحو مطلوبی بسته اید.
قرارگرفتن  درهنگام  که  نمایید  حاصل  اطمینان   )10
اخطار  های  چراغ  همه   ،  "ON" وضعیت  در  سوئیچ 

روشن می شوند.
11( همه گیج ها را کنترل نمایید.

12( اطمینان حاصل نماییدکه چراغ اخطارسیستم ترمز 
درهنگام آزادشدن ترمزدستی، خاموش می شود.

هرهفته یکبار یا هر زمانی که باک بنزین خود را پر می 
نمایید کنترل های زیر درب موتور را مطابق زیر انجام 

دهید.
1( سطح روغن موتور

2( سطح مایع خنک کننده موتور

3( سطح روغن ترمز
4( سطح روغن هیدرولیک فرمان )درصورت تجهیز(

5( سطح مایع شیشه شوی
6( سطح آب باطری

7( کارکردقفل درب موتور
دستگیره درب باز کن درب موتور که در داخل خودرو 
قرار دارد را بکشید. اطمینان حاصل نماییدکه به راحتی و 
بدون آزاد نمودن ضامن ثانویه درب موتور، نمی توانید آنرا 
باز نمائید. اطمینان حاصل کنید که پس از کنترل عملکرد 

ضامن درب موتور، آنرا محکم می بندید.
 به آیتم "همه ضامن ها، لوال ها وقفل ها" در "شاسی 
از بخش  دوره ای"  نگهداری  "برنامه  درقسمت  وبدنه" 
"بازرسی ونگهداری" به منظور اطالع از برنامه روانکاری 

خودرو مراجعه نمایید.

هر ماه یکبار یا پس از هر بار سوخت گیری باد الستیک 
کنید.  باد الستیک چک  فشار  گیج  از  استفاده  با  را  ها 

همچنین فشار باد الستیک زاپاس را نیز کنترل نمایید.

اخطار
اطمینان حاصل نمایید که قبل از رانندگی، درب موتور 
کامالً بسته و چفت شده است. درغیراین صورت منجر 
به بلندشدن ناخواسته درحین رانندگی گردیده و مانع دید 

راننده و در نتیجه تصادف می گردد. 
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راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما

سیستم استارت خودرو فاقد سیستم استارت بدون کلید
 

سوئیچ موتور دارای چهار وضعیت زیر می باشد:

 LOCK
این وضعیت، وضعیت عادی پارک خودرو می باشد. این 
به خارج شدن می  قادر  تنها وضعیتی است که سوئیچ 

باشد.

گیربکس معمولی
 

• خودروهای گیربکس معمولی 
 "LOCK"شما می بایست کلید را فشار داده و به وضعیت
بچرخانید. این امر باعث خاموش شدن موتور شده و پس 
فرمان  غربیلک  عادی  حرکت  از  کلید  نمودن  خارج  از 

جلوگیری بعمل می آورد

• خودروهای گیربکس اتوماتیک
جهت چرخاندن کلید به وضعیت "LOCK" اهرم دسته 
دنده می بایست در وضعیت "P" قراربگیرد. این کار موتور 
و  فرمان  غربیلک  عادی  عملکرد  از  و  نموده  راخاموش 

اهرم دسته دنده ممانعت بعمل می آورد.

به منظور آزاد نمودن قفل غربیلک فرمان، کلید را در 
داخل سوئیچ قرارداده و درجهت عقربه ساعت تا یکی از 
وضعیت های دیگر بگردانید. اگر برای چرخاندن به منظور 
آزاد نمودن قفل غربیلک فرمان به مشکل برخوردید، سعی 
کنید درحالیکه کلید را می چرخانید، غربیلک را به آرامی 

به سمت راست یا چپ بچرخانید.

 ACC
اما  کنند  کار  توانند  می  رادیو،  نظیر  جانبی  تجهیزات 

موتورخاموش است.

 ON
های  سیستم  همه  است.  کارکرد  عادی  وضعیت  این 

برقی روشن هستند.

START
این وضعیت روشن کردن موتور با استفاده از استارتر می 
باشد. کلید می بایست به محض روشن شدن موتور، از 

این وضعیت خارج گردد.

سیستم یادآوری سوئیچ )درصورت تجهیز(
یک صدای زنگ بطور متناوب جهت یادآوری به شما به 
گوش می رسد که  کلید را در حالتی که در سوئیچ قرار 

داشته و  درب راننده باز است، خارج نمایید.
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راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما

سیستم استارت توسط سیستم استارت بدون کلید
 

سوئیچ موتور می تواند بدون استفاده از کلید در هنگامی 
بار  از خودرو بجز محفظه  که ریموت کنترل درفضایی 
ابتدا  سوئیچ،  منظورچرخاندن  به  شود.  روشن  دارد،  قرار 

آنرا فشار دهید.

* خودروی گیربکس معمولی
 شمامی بایست سوئیچ را به منظور چرخاندن از وضعیت 
جهت  دهید.  فشار   "ACC" وضعیت  به   "LOCK"
وضعیت   به   "ACC" وضعیت  از  سوئیچ  بازگرداندن 
درخالف  چرخاندن  آنرا ضمن  بایست  می   ،"LOCK"

جهت عقربه های ساعت،فشار دهید.

* خودروی گیربکس اتوماتیک 
جهت چرخاندن سوئیچ آنر افشاردهید.

 

اگرچراغ آبی سیستم استارت توسط کنترل از راه دور بر 
روی صفحه نمایشگر داشبورد روشن شود،شما می توانید 
سوئیچ را بچرخانید. اگر چراغ قرمز روشن شود، شمانمی 

توانید سوئیچ را بچرخانید.

تذکر:
* سوئیچ درهنگامی که چراغ آبی سیستم استارت توسط 
 "ACC" کنترل از راه دو رروشن است می تواند به وضعیت
چرخانده شود. چراغ نمایشگر آبی در هنگامی که شما سوئیچ 
را فشار می دهید برای چندین ثانیه روشن شده و سپس به 

منظور حفاظت از سیستم خاموش می شود. 
* در این حالت شما می بایست برای روشن شدن چراغ 

نمایشگر آبی، سوئیچ را رهانموده ومجدداً آنرا فشار دهید.
* اگر چراغ قرمز سیستم استارت توسط کنترل از راه دور 
روشن گردد، ریموت کنترل ممکن است در خودرو نبوده و یا 

ممکن است باطری ریموت کنترل ضعیف شده باشد.   

تذکر:
یا  امواج  یا  و  شده  کهنه  کنترل  ریموت  باطری  اگر   *
پارازیت رادیویی قوی وجود داشته باشد، دامنه عملکرد آن 
ممکن است محدود تر شده و یا ریموت کنترل ممکن است 

غیرقابل استفاده گردد.
* اگر ریموت کنترل خیلی به درب نزدیک باشد، ممکن 

است کار نکند.
* سوئیچ در هنگامی که ریموت کنترل بر روی داشبورد، 
داخل جعبه داشبورد، درمحفظه بار، در داخل آفتابگیر و یا 

روی کف ماشین قرار دارد، ممکن است نچرخد.

اگر شما برای چند لحظه هر یک از درب ها را در هنگامی 
بگذارید)و  باز  دارد،  قرار   "ACC" در وضعیت  سوئیچ  که 
هیچ کلیدی درجای خودنباشد( موتور ممکن است در هنگام 
چرخش سوئیچ به وضعیت "START" روشن نشود. همه 
وضعیت  به  را  سوئیچ  یا  و  ببندید  کامل  بطور  را  ها  درب 

"LOCK" بازگردانید و مجدداً  استارت بزنید.

احتیاط
ریموت کنترل یک وسیله الکترونیکی حساس است. به 
را  زیر  موارد  کنترل  ازآسیب دیدن ریموت  منظورپرهیز 

رعایت نمایید:
*  هرگز ریموت کنترل را در معرض ضربه، رطوبت یا 
درجه حرارت باال همانند رها نمودن بر روی داشبورد در 

زیر نور مستقیم خورشید، قرارندهید. 
* ریموت کنترل را دور از اشیاء مغناطیسی نظیر تلویزیون 

قرار دهید.
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سوئیچ موتور دارای چهار وضعیت زیر می باشد:

)1( LOCK
این وضعیت، وضعیت عادی پارک خودرو می باشد، این 
به خارج شدن می  قادر  تنها وضعیتی است که سوئیچ 
باشد. این وضعیت موتور را قفل نموده و از عملکرد عادی 

غربیلک فرمان ممانعت بعمل می آورد.

گیربکس  کننده  قفل  سیستم  به  شما  خودروی  اگر 
اتوماتیک مجهز می باشد، تنها هنگامی که اهرم تعویض 
دنده دروضعیت "P" )پارک( قراردارد، سوئیچ رامی توان 

به وضعیت "LOCK" چرخاند.

به منظور آزاد نمودن قفل غربیلک فرمان، سوئیچ را درجهت 
عقربه های ساعت تا یکی از وضعیتهای دیگر بگردانید. اگر 
برای چرخاندن به منظور آزاد نمودن قفل غربیلک فرمان به 
مشکل برخوردید، سعی کنید در حالیکه کلید را می چرخانید، 

غربیلک را به سمت راست یا چپ بچرخانید.

* خودروی گیربکس معمولی
وضعیت  از  چرخاندن  منظور  به  را  سوئیچ  بایست  شمامی   
جهت  دهید.  فشار   "ACC" وضعیت  به   "LOCK"
وضعیت   به   "ACC" وضعیت  از  سوئیچ  بازگرداندن 
"LOCK"، می بایست آنرا ضمن چرخاندن درخالف جهت 

عقربه های ساعت،فشار دهید.

* خودروی گیربکس اتوماتیک 
جهت چرخاندن سوئیچ آنرا فشار دهید.

)2( ACC
تجهیزات جانبی نظیر رادیو، می توانند کار کنند اما موتور 

خاموش است.

)3( ON
های  سیستم  همه  است.  کارکرد  عادی  وضعیت  این 

برقی روشن هستند.

 )4( START
این وضعیت روشن کردن موتور با استفاده از استارتر می 
باشد. سوئیچ می بایست به محض روشن شدن موتور، از 

این وضعیت خارج گردد.

سیستم یادآوری سوئیچ 
راه  از  کنترل  توسط  استارت  سیستم  از  که  )هنگامی 
متناوب  بطور  استفاده می کنیم( یک صدای زنگ  دور 
جهت یادآوری به شما برای برگرداندن سوئیچ به وضعیت 
 "ACC" در هنگامی که سوئیچ در وضعیت "LOCK"

قرار داشته و درب راننده باز است، بگوش می رسد.

دادن کلید در  قرار  با  را  توانید سوئیچ  شما همچنین می 
سوراخ جای کلید بچرخانید.

 

کالهک سوئیچ )1( به منظور چرخش آسان سوئیچ نصب 
شده است.

اگر شما از کلید برای چرخاندن سوئیچ استفاده می نمائید، 
بیرون  و  با فشار دادن دو سمت کالهک  را   )1( کالهک 

کشیدن آن، در آورید.

تذکر:
اگر شما کالهک را در می آورید، دقت نمائید که آنرا گم 

نکنید.

سستم یادآوری سوئیچ 
)هنگامی که از کلید استفاده می نمائید(

یک صدای زنگ به طور متناوب جهت یادآوری به گوش 
می رسد که کلید را در حالتی که در سوئیچ قرار داشته و 

درب راننده باز است، خارج نمائید.
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اخطار
است  حرکت  حال  در  خودرو  که  هنگامی  در  هرگز   *
سوئیچ را به وضعیت "LOCK" نچرخانید و کلید را خارج 
ننمایید. زیرا غربیلک فرمان در این حالت قفل شده و قادر 

به هدایت خودرو نخواهید بود.
)ادامه دارد(

اخطار
)ادامه(

* همیشه سوئیچ را به وضعیت "LOCK" بازگردانده 
و کلید و ریموت کنترل )درصورت تجهیز( را در هنگام 
ترک خودرو  حتی برای مدت زمان کوتاه، خارج نمائید. 
همچنین کودکان یا حیوانات اهلی خانگی را در خودروی 
پارک شده تنها رها ننمائید. کودکان بدون مراقب ممکن 
است باعث حرکت اتفاقی خودرو شده و یا می توانند 
توسط شیشه های برقی و یا سان روف گیر بیافتند. آنها 
داغ دچار گرما  یا  همچنین ممکن است در هوای گرم 
زدگی شوند. این امر می تواند منجر به آسیب دیدگی 

جدی و یا حتی مرگ شود.

احتیاط
* استارتر را در هر بار استارت زدن بیش از 15 ثانیه 
بکار نیندازید. اگر موتور روشن نشود، قبل ازتالش مجدد 
15 ثانیه صبرکنید. اگرپس از چندین مرتبه تالش، موتور 
راکنترل  وجرقه  رسانی  سوخت  سیستم  نشود،  روشن 

نموده ویابانمایندگی مجاز سوزوکی تماس بگیرید.
 "ON" اگر موتور کار نمی کند، سوئیچ را در وضعیت *

رها نکنید زیرا این امر منجر به تخلیه باطری می شود.
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اهرم ترمزدستی

 

)1( به کارانداختن 
)2( خالص کردن

)3( رها کردن

اهرم ترمزدستی دربین صندلی ها قرار دارد، به منظور 
بکاراندازی ترمز دستی،پدال ترمز را پائین 

نگه داشته و اهرم ترمزدستی را تا انتها بکشید. جهت آزاد 
نمودن ترمز دستی، پدال ترمز را پائین نگه داشته واهرم 
ترمزدستی را اندکی به باال بکشید،دکمه انتهای اهرم را 
با انگشت شست فشار داده و اهرم را تا وضعیت اصلی 

خود پائین بیاورید.

ترمز  همیشه  اتوماتیک،  گیربکس  خودروهای  برای 
دستی را قبل از حرکت اهرم تعویض دنده به وضعیت 
"P" )پارک(،  بکار بیاندازید. اگر برروی یک سطح شیبدار 
را  اهرم  دستی،  ترمز  گیری  ازبکار  قبل  و  نمائید  پارک 
در وضعیت"P"قراردهید، در هنگام راه افتادن مجدد،وزن 
خودرو امکان تغییر دنده از وضعیت "P" را ممکن است 

مشکل نماید.

تعویض  اهرم  آماده شدید،  رانندگی  برای  که  هنگامی 
 "P" دنده را قبل از رها سازی ترمز دستی، از وضعیت

خارج نمائید.

اخطار
خودرو  با  دستی  ترمز  بودن  درگیر  هنگام  هرگزدر   *
رانندگی ننمائید: زیرا این امر ممکن است کارآیی ترمز 
عقب را کاهش داده، عمر ترمز را کوتاه کند و یا آسیب 

دائمی به سیستم ترمز وارد نماید.
* اگر ترمز دستی خودرو را بطور مطمئن نگه نداشته و 
یا کامالً خالص نشود، خودرو را سریعاً جهت بازرسی نزد 

نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

اخطار
را بطور کامل  از ترک خودرو ترمز دستی  همیشه قبل 
بکشید چرا که ممکن است خودرو حرکت نموده  و باعث 
آسیب زدن یا خرابی خودرو گردد. در هنگام پارک خودرو، 
اطمینان حاصل نمائید که اهرم دسته دنده برای گیربکس 
های معمولی در دنده 1 یا "R" )دنده عقب( قرارداشته 
و برای گیربکس اتوماتیک در وضعیت "P" )پارک( قرار 
دارد. هرگز اهرم انتقال )درصورت تجهیز( را در هنگامی 
رها  )خالص(   "N" وضعیت  در  است  پارک  خودرو  که 

ننمائید.
 بخاطر داشته باشید اگر گیربکس در وضعیت دنده و یا 
پارک قرار دارد، شمامی بایست ترمزدستی را بطور کامل 

بکشید.
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پدال
گیربکس معمولی

 

گیربکس اتوماتیک
 

پدال کالچ )1(
)برای گیربکس معمولی(

ازچرخها  محرک  نیروی  کردن  آزاد  منظور  به  کالچ  پدال 
درهنگام استارت موتور، توقف و یا تغییر وضعیت دسته دنده 
یا اهرم انتقال )درصورت تجهیز( بکارمی رود. فشردن پدال، 

کالچ را آزاد می نماید.

پدال ترمز )2(
به ترمزهای دیسکی جلو و عقب می  خودروی شما مجهز 

باشد. فشردن پدال ترمز، هر دو مجموعه را بکار می اندازد.
شما ممکن است گاه گاهی درهنگام ترمزگیری، صدای صوت 
به عوامل  بوده که  این یک وضعیت عادی  بشنوید.  را  ترمز 

محیطی نظیر سرما، رطوبت، برف و غیره مربوط می شود.

 

اخطار
درهنگام پارک خودرو در هوای خیلی سرد، رویه زیر می 

بایست بکار گرفته شود:
1( ترمزدستی را بکشید

2( برای گیربکس معمولی – موتور را خاموش نموده و 
خودرو را در دنده عقب و یا دنده یک قرار دهید

 "P" خودرو را در وضعیت   – اتوماتیک  برای گبربکس 
پارک قرار داده و موتور را خاموش نمائید.

3( ازخودرو خارج شده و قطعات چوب در زیر چرخها 
قرار دهید.

4( ترمزدستی را آزاد نمائید.
داشته  خاطر  گردید،به  می  باز  خودرو  به  که  هنگامی 
باشیدکه ابتدا ترمزدستی را بکشید و سپس چوب ها را 

بردارید.

اخطار
اگر صدای جیغ ترمز بیش از اندازه بوده و در هر مرتبه 
از ترمز گیری رخ دهد، شما می بایست خودروی خود را 

جهت بازدید نزد نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

احتیاط
کالچ  پدال  روی  بر  را  خود  آزاد  پای  رانندگی  درحین 
اندازه  از  بیش  سایش  به  منجر  امر  این  قرارندهید. 
کالچ،صدمه دیدن کالچ و یا افت ناخواسته ترمز موتوری 

می شود.
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پدال گاز )3(
این پدال سرعت موتور را کنترل می نماید. فشردن پدال 

گاز، توان خروجی و سرعت را افزایش می دهد.

روشن کردن موتور 
قبل ازروشن کردن موتور

 
درگیر  کاماًل  ترمزدستی  نمائیدکه  حاصل  اطمینان   )1

است.
 )N( گیربکس معمولی - دنده را در وضعیت خالص )2
قرار داده و پدال کالچ را تا انتها و کف خودرو فشار دهید. 

درهنگام روشن کردن موتور،پدال کالچ رانگه دارید.
گیربکس اتوماتیک – اگر اهرم تعویض دنده در وضعیت 
"P" )پارک( قرار ندارد، آنرا به وضعیت "P" )پارک( انتقال 
نیاز  دهید. )اگر در حالیکه خودرو در حال حرکت است 
  "N" به روشن کردن مجدد موتور دارید،آنرا به وضعیت

انتقال دهید(

تذکر:
خودروهای گیربکس اتوماتیک مجهز به قفل استارت 
بوده که به منظور حفظ استارتر از عملکرد در هنگامی که 

گیربکس در وضعیت درگیر باشد، طراحی شده است.

اخطار
قبل از روشن کردن موتور، اطمینان حاصل نمائید که 
وضعیت  در  گیربکس  و  بوده  درگیر  کامالً  ترمزدستی 
اتوماتیک(  گیربکس  خودروهای  برای  )پارک  خالص 

قرار دارد.

اخطار
ترمزها را بطور پیوسته بکار نبرید و یا پای آزاد خود را بر 
روی پدال ترمز نگذارید. این کار باعث داغ کردن ترمزها 
شده و باعث ترمز گیری غیر قابل پیش بینی، خط ترمز 

طوالنی تر و یا خرابی دائمی ترمز می گردد.
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سوئیچ انتخاب حالت قدرت

 

هنگامی که برای باالرفتن از جاده های کوهستانی و یا 
شروع به حرکت بر روی جاده لغزنده به قدرت بیشتری 
دهید.  فشار  "را   A/T POWER " دکمه  دارید،  نیاز 
 " سوئیچ  قدرت،  حالت  انتخاب  نمودن  فعال  منظور  به 
 " نمایشگر  و چراغ  دهید  فشار  را   "  A/T POWER
می  روشن  داشبورد  نمایشگر  درصفحه   "  POWER
گردد. به منظور غیر فعال نمودن این وضعیت دکمه را 
 " POWER "  مجدداً  فشار دهید و چراغ نمایشگر

خاموش می گردد.

رانندگی در مود قدرت
هنگامی که سوئیچ "A/T POWER" روشن بوده، و 
اهرم تعویض دنده در وضعیت "D" )راندن( یا "3" قرار 
دارد، اگر شما پدال گاز را فشار دهید، نقاط انتقال دنده به 
تاخیر می افتد بنحوی که موتور می تواند به دور باالتری 
در هر دنده برسد. بنابراین شما می توانید با توان بیشتری 

نسبت به رانندگی عادی، رانندگی نمائید.

حالت رانندگی درجاده لغزنده
هنگامی که سوئیچ " A/T POWER " روشن بوده و 
اهرم  تعویض دنده در وضعیت "2" قرار دارد، دنده برای 
لحظه ای در هنگام رانندگی و یا هنگام شروع به حرکت، 
جاده  روی  بر  توانید  می  بنابراین شما   . ثابت می شود 

لغزنده به نرمی رانندگی نمائید.

تذکر:
* هنگامی که شما با دنده "2" شروع به رانندگی می 
روشن    "A/T POWER" سوئیچ  حالیکه  در  نمائید 
است، دنده برای لحظه ای ثابت می شود. اگر شما به 
 "D" نیاز دارید، اهرم را به وضعیت "3" یا دنده باالتر 

انتقال دهید.
اگر  است،  روشن   "A/T POWER" که  هنگامی   *
شما اهرم تعویض دنده را از وضعیت "3" یا "D" به "2"  

انتقال دهید، دنده برای لحظه ای ثابت می شود.

اهرم تعویض دنده

 

اهرم تعویض دنده به گونه ای طراحی شده است که 
نتواند از وضعیت "P" خارج شود، مگر اینکه سوئیچ در 
وضعیت "ON" قرار گرفته و پدال ترمز فشار داده شود.

اخطار 
)پارک(    "P" از  دنده  وضعیت  تغییر  از  قبل  همیشه 
در  عقب  دنده  یا  جلو  های  دنده  به  )خالص(   "N" یا  
صورتی که خودرو ساکن می باشد، به منظور جلوگیری 
از حرکت ناخواسته در هنگام تعویض دنده ،پدال ترمز 

را فشاردهید.
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چراغ  که  نمائید  حاصل  اطمینان  عادی  رانندگی  جهت 
نمایشگر  " POWER " خاموش می باشد. سپس اهرم 
(قراردهید. سایر  )راندن   "D" را در وضعیت  تعویض دنده 

وضعیت دنده ها را مطابق زیر مورد استفاده قرار دهید.
" P" )پارک(

 از این وضعیت جهت قفل نمودن  گیربکس در هنگامی 
موتور  زدن  استارت  هنگام  در  یا  و  بوده  پارک  خودرو  که 
کاماًل  خودرو  که  هنگامی  در  فقط  را  دنده  کنید.  استفاده 

متوقف است به وضعیت پارک انتقال دهید.

" R")دنده عقب(
از این وضعیت جهت عقب رفتن خودرو از وضعیت توقف 
استفاده نمائید. قبل از انتقال به دنده عقب اطمینان حاصل 

نمائیدکه خودرو کاماًل متوقف می باشد.

" N")خالص(
که  صورتی  در  موتور  کردن  روشن  برای  وضعیت  این 
و  است  حرکت  درحال  خودرو  درحالیکه  و  شود  خاموش 
نیاز به روشن کردن مجدد آن داشته باشید، بکارمی  شما 

رود. همچنین ممکن است شما خودرو را خالص نموده و با 
فشردن پدال ترمز خودرو را در دور آرام متوقف نمائید.

"D " )راندن(
استفاده  نرمال  رانندگی  شرایط  همه  در  وضعیت  این  از 

نمائید.
با قرارگرفتن اهرم تعویض دنده در موقعیت "D"،  شما می 
توانید به صورت اتوماتیک با فشردن پدال گاز، دنده را کم 
کنید. برای رسیدن به سرعت باالتر،نیاز به فشردن پدال گاز 

داشته تا دنده کم شود.
 "3 "

با  پائینی  و سر  در سرباالیی  رانندگی  برای  این وضعیت 
بر روی سر  موتوری که  ترمز  رود.  بکار می  شیب مالیم 
پائینی های مالیم اثر می گذارد،می تواند در این وضعیت 

بکار رود. گیربکس فقط تادنده 3 افزایش دنده می دهد.
" 2 "

از این وضعیت برای ایجاد توان مازاد در هنگام باال رفتن از 
سر باالیی یا ایجاد ترمز موتوری درهنگام پائین آمدن از سر 

پائینی استفاده نمائید.

تذکر:
در وضعیت های دنده 2 و3 ، اگر سوئیچ انتخاب مود توان 
در وضعیت "ON" قرار داده شود، گیربکس به دنده پائین 

"L"  )1سرعت پائین( نخواهد رفت

L   ) سرعت پائین(
از این وضعیت برای فراهم نمودن حداکثر توان در هنگام 
باال رفتن از سر باالیی های تند یا رانندگی در برف یا گل 

از  آمدن  پائین  درهنگام  موتوری  ترمز  نمودن  فراهم  یا  و 
سراشیبی ها، استفاده نمائید.

تذکر:
اگر شما اهرم تعویض دنده را در هنگامی که سریعتر از 
حداکثر سرعت مجاز برای دنده پائین تر می رانید،به دنده 
پائین تر انتقال دهید، گیربکس واقعاً تا زمانی که سرعت شما 
به پائین تر از حداکثر سرعت مجاز برای دنده پائین تر، افت 

نکند، به دنده پائین تر منتقل نخواهد شد.

اخطار
 )4WD( دیفرانسیل  دو  خودروی  از  شما  اگر 
استفاده می نمائید هرگز سوئیچ انتقال را در هنگام 

پارک در وضعیت "N" )خالص( قرار ندهید.
درغیراین صورت ممکن است خودرو حرکت کند  حتی 

اگر گیربکس در وضعیت پارک قرار داشته باشد.

احتیاط
از رعایت پیش هشدارهای زیر برای جلوگیری از آسیب 

دیدن گیربکس اتوماتیک اطمینان حاصل نمائید.
حاصل  اطمینان   "R" یا   "P" دنده  به  انتقال  از  قبل   *

نمائید که خودرو کامالً متوقف می باشد.
* هنگامی که موتور با دوری بیش از دور آرام کار می 
یا   "2"  ،"3"  ،"R"، "D" به   "N" یا   "P"کند، دنده را از

"L" تغییر ندهید.                                   
* دور موتور را درحالیکه گیربکس در دنده های محرک 
،"3"،"2"یا"L"(قرار دارد و چرخ های عقب   "R"،"D"(

حرکتی ندارند،باال نبرید.
از پدال گاز برای نگه داشتن خودرو بر روی سطح   *
شیبدار استفاده نکنید. برای این منظور از ترمز خودرو 

استفاده کنید. " "
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)1( دیفرانسیل جلو
)2( موتور

)3( گیربکس
)4( کالچ دور باال/پائین

)5( پوسته)هوزینگ(گیربکس کمکی
)6( دیفرانسیل مرکزی

)7( کالچ قفل کن دیفرانسیل
)8( زنجیر

)9( میل گاردان عقب
)10( دیفرانسیل عقب
)11( میل گاردان جلو
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شرح وضعیتهای سوئیچ انتقال
N )خالص(

 

دراین وضعیت، توان موتور به اکسل های جلو و عقب 
منتقل نمی شود. ازاین حالت فقط برای بکسل نمودن 
خودروی خود استفاده نمائید. هنگامی که سوئیچ انتقال 
را به وضعیت "N" می چرخانید نمایشگر "N" به همراه 

بوق روشن می گردد.

اخطار 
هرگز در هنگامی که خودرو پارک است، سوئیچ انتقال را 

در وضعیت "N" )خالص( رها ننمائید.
هنگامی که سوئیچ انتقال در وضعیت "N" )خالص( قرار 
دارد، خودرو ممکن است حرکت کند حتی اگر گیربکس 

در یک دنده و یا وضعیت پارک قرار داشته باشد. 
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)1#( این پیغام برای لحظاتی ناپدید می شود حتی اگر مشکلی که منجر به ظهور پیام شده است، تصحیح نشده باشد.

3 -243 -25

تکمیل

وجود

بکسل



راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما

)1#( این پیغام برای لحظاتی ناپدید می شود حتی اگر مشکلی که منجر به ظهور پیام شده است، تصحیح نشده باشد.
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سیستم مکمل ترمز
هنگامی که با بی دقتی ترمز می زنید، سیستم مکمل 
و  نموده  قلمداد  اضطراری  توقف  را  وضعیت  این  ترمز 
نیروی ترمزی بیشتری را برای راننده ای که نمی تواند 

محکم بر روی پدال فشار آورد، فراهم می کند.

تذکر:
اگر شما به سرعت و با نیروی زیاد پدال را فشار دهید، 
ممکن است صدای کلیک را در پدال ترمز بشنوید. این 
امر عادی بوده و نشان می دهد که سیستم مکمل به نحو 

مطلوبی فعال شده است.

)ABS( سیستم ترمزضدقفل
لغزش  از  ترمز،  فشار  الکترونیکی  کنترل  با   ABS
خودروی شما جلوگیری می نماید. این سیستم همچنین 
به کنترل فرمان در هنگام ترمزگیری در سطوح لغزنده 
و یا در هنگامی که ترمزگیری سخت می باشد، کمک 

می نماید.

نیاز  شما  بنابراین  کند  می  کار  اتوماتیک  بطور   ABS
ندارید برای فعال کردن آن کار خاصی انجام دهید. فقط 
ترمز را فشار دهید. ABS هرگاه حس کند که چرخها در 
حال قفل شدن می باشند عمل می کند شما می توانید 
احساس  را   ABS عملکرد  ترمز،  پدال  از طریق طپش 

نمائید.

تذکر:
 km/h 10 در هنگامی که سرعت خودرو کمتر از ABS

)6mph( باشد، کار نمی کند.

اخطار
حتی بدون سیستم ترمزمکمل هم شما هنوز می توانید 
خودرو را با فشردن سخت تر پدال ترمز نسبت به حالت 
معمول، متوقف نمائید. هر چندکه فاصله توقف )خط ترمز( 

ممکن است بیشتر شود.

اخطار
* برروی بعضی از سطوح سست )مانند شن و ماسه،برفی 
و غیره( فاصله توقف مورد نیاز برای خودروی مجهز به 
سیستم ABS ممکن است در مقایسه با سیستم ترمز 
خودروهای مرسوم اندکی بیشتر باشد. لغزش الستیکها 
توانایی پاک کردن الیه های شن و ماسه و برف را دارد 
 ABS .که این امر طول توقف خودرو را کوتاه می نماید
تاثیر مقاومت الستیک را به حداقل می رساند. در هنگام 
رانندگی بر روی سطوح لغزنده بخاطر داشته باشید که 

طول خط ترمز بیشتر می باشد.
ممکن  رانندگان  از  بعضی  های صاف،  جاده  برروی   *
است توانایی متوقف نمودن خودرو در فواصل کوتاهتر را 

با ترمزهای مرسوم نسبت به ABS داشته باشند.
کنترل  درحفظ  هنوز   ABS فوق،  دو شرایط  هر  در    *
خودرو دارای مزیت می باشد. هر چند که بخاطر داشته 
باشید ABS  شرایط جاده یا آب و هوای نامساعد و یا 
رانندگی ضعیف را جبران نمی کند. صحیح قضاوت نمائید 

و تندتر از شرایط ایمنی مجاز جاده رانندگی ننمائید.
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)1( چراغ اخطار ABS نوع 1
)2( چراغ اخطار ABS نوع 2
)3( چراغ اخطار سیستم ترمز

ABS چگونه کارمی کند
نظارت  چرخها  سرعت  بر  پیوسته  بطور  کامپیوتر  یک 
می نماید. کامپیوتر در هنگام ترمزگیری تغییر در سرعت 
بطور  چرخها  اگر  نماید  می  مقایسه  هم  با  را  چرخها 
ناگهانی کند شوند، نشان دهنده وضعیت لغزش بوده و 
کامپیوتر فشار ترمز را چندین مرتبه درثانیه تغییر داده تا از 
قفل شدن چرخها جلوگیری نماید. هنگامی که خودرو را 
به حرکت در می آورید و یا هنگامی که پس از یک ترمز 
شدید، دوباره شتاب می گیرید. ممکن است صدای آنی 
موتور یا صدای کلیک بگوش برسد که نشان می دهد 

سیستم ری ست شده و یا خود را چک می کند.

اخطار 
بر روی صفحه  )نوع )1(یا)2((   ABS اگر چراغ اخطار
نمایشگر داشبورد روشن شده و در حین رانندگی روشن 
باقی بماند، ممکن است نقصی در سیستم ABS وجود 

داشته باشد.
اگرچنین چیزی اتفاق افتاد:

1( خودرو را از جاده خارج نموده و با دقت توقف نمائید.
2( سوئیچ را به وضعیت "LOCK" بچرخانید و سپس 

موتور را مجدداً روشن نمائید.
)ادامه دارد(

اخطار

)ادامه(
اگر چراغ اخطار برای مدت زمان کوتاهی روشن شده و 
خاموش گردد، سیستم عادی می باشد. اگر چراغ اخطار 
هنوز روشن است،خودرو را جهت بررسی به نمایندگی 

مجاز سوزوکی ببرید.
اگر سیستم ABS غیر فعال شود، سیستم ترمز درست 
ترمز  ندارد،همانند  وجود   ABS سیستم  که  وقتی  مثل 

معمولی عمل خواهد نمود.

اخطار
اگر چراغ اخطار ABS ))1(یا)2(( و چراغ اخطار سیستم 
ترمز بر روی صفحه نمایش داشبورد در حین رانندگی 
بطور همزمان روشن شده و روشن باقی بماند، هر دو 
)عملکرد  ترمز عقب  نیروی  کنترل  و  قفل  عملکرد ضد 
افتاده  کار  از  است  ممکن   ABS سیستم  شیرتقسیم( 
باشد. یا در بدترین حالت خودرو ممکن است در حین 
ترمزگیری برروی جاده لغزنده یا ترمز شدید در  جاده 
نمایندگی  از  به دور خود بچرخد. سریعاً  صاف خشک 
با  نماید.  بررسی  شمارا  ترمز  سیستم  بخواهید  مجاز 
ترمز  از  دارد  امکان  که  آنجا  تا  و  کنید  رانندگی  دقت 

شدید خودداری نمائید.

اخطار
اگر الستیکها، رینگ های چرخ و یا سایر قطعاتی که 
 ABS ،در راهنمای مالک ذکر شده است فرسوده شوند
ممکن است به نحو مطلوب کار نکند. این بدان خاطر 
است که ABS بر مبنای مقایسه تغییرات سرعت چرخها 
از  ،فقط  رینگ و الستیک  تعویض  کند. هنگام  کار می 
همان سایز و نوع مشخص شده در این راهنمای مالک 

استفاده نمائید.

3 -303 -31



راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما راه اندازي خودروی شماراه اندازي خودروی  شما

یادآوری

3 -303 -31





G R A N D  V I T A R A

S U Z U K I



 تیپ های رانندگی

مشخصه های مهم طراحی که بایدبدانید ............................................4-1
میان صحبت ............................................................................................4-3
کاتالیست کانورتور     ....................................................................................4-4
بهبود اقتصادی سوخت  ...........................................................................4-5
رانندگی بر روی جاده مسطح   .......................................................................4-5
رانندگی بر روی جاده ناهموار ................................................................4-6

تیپ های رانندگیتیپ های رانندگی

4 -1



'

مشخصه های مهم طراحی که باید بدانید

خودروهای چندمنظوره نظیر سوزوکی جدیدشما دارای 
ارتفاع بیشتر از سطح زمین و پهنای کمتری نسبت به 
انجام  به  قادر  را  آنها  که  باشند  خودروهای مرسوم می 
دامنه وسیعی از کاربردها برروی جاده های ناهموار می 
باالتری  ثقل  مرکز  طراحی  ویژه  های  مشخصه  نماید. 
را نسبت به خودروهای معمولی به آنها می دهد. یکی 
از مزایای ارتفاع بشتر از سطح زمین، دید بهتر از جاده 
بوده که به شما اجازه می دهد مشکالت جاده را ببینید. 
سرعت  مشابه  سرعتی  با  رانندگی  برای  خودروها  این 
خودروهای سواری مرسوم طراحی نشده اند هر چندکه 
بعضی از انواع این خودرو برای بکارگیری رضایت بخش 
تحت شرایط جاده های ناهموار طراحی شده اند. تا حد 
امکان از دور زدن تیز یا مانورهای ناگهانی پرهیز نمائید. 
در  خطا  هرگونه  نوع،  این  از  خودروهای  سایر  همانند 
استفاده از این خودرو ممکن است منجر به ازدست رفتن 

کنترل خودرو یا چپ شدن خودرو گردد.
توجهی  قابل  نرخ چپ شدن  منظوره  چند  خودروهای 

نسبت به سایر انواع خودروها دارند

اخطار
* همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید.حتی اگر خودرو 
مجهز به ایربگ صندلی جلو باشد، راننده و همه سرنشینان 
می بایست به نحو مقتضی با استفاده از کمربند ایمنی در 
از  مطلوب  استفاده  منظور  به  شوند.  محکم  خود  جای 
کمربندهای ایمنی به بخش "کمربندهای ایمنی و سیستم 

های نگهدارنده کودک" مراجعه نمائید.
یا سایر مواد  الکل  تاثیر  * هرگزدر هنگامی که تحت 
مخدر قرار دارید، رانندگی نکنید. الکل و مواد مخدر می 
ایمن  رانندگی  توانایی شما در  به  به طور جدی  توانند 
آسیب وارد نموده و به میزان زیادی خطر آسیب رساندن 
می  همچنین  شما  دهد.  افزایش  را  دیگران  و  خود  به 
بایست از رانندگی در هنگام خستگی، بیماری، عصبانیت 

یا تحت تنش، پرهیز نمائید.

اخطار
خودروی چند منظوره شما دارای خصوصیاتی می باشد 
که آنرا از سایر خودروهای مرسوم متمایز می نماید. به 
منظور ایمنی خود و سایر سرنشینان، بخش زیر را به 

دقت مطالعه نمائید.

تیپ های رانندگیتیپ های رانندگی

4 -1





تیپ های رانندگیتیپ های رانندگی

تفاوت های مهم بین خودروی چند
منظوره شما و خودروهای سواری مرسوم

ارتفاع بیشتر از سطح زمین
ارتفاع باالتر خودروی شما از سطح زمین آنرا قادر می 
سازد تا موانع جاده ناهموار نظیر سنگ و کنده درختان را 
که بطور طبیعی خودروهای سواری نمی توانند از روی 
آن عبور نمایند، عبور نماید. یک نتیجه غیر قابل اجتناب 
از این ارتفاع بیشتر از سطح زمین باالتر بودن مرکز ثقل 
خودرو می باشد. در نتیجه خودروی شما رفتاری متفاوت 

از خودروهای با مرکز ثقل پائین تر خواهد داشت.

فاصله محور کمتر
زمین، خودروی شما  از سطح  بیشتر  ارتفاع  موازات  به 
دارای فاصله محور کمتر و پیش آمدگی جلو و عقب کمتر 
نسبت به خودروهای سواری می باشد. این خصوصیات 
با یکدیگر ترکیب شده اند تا به شما اجازه دهند خودروی 
و  اتاق  خرابی  یا  و  توقف  بدون  ها  تپه  برروی  را  خود 
عکس  همچنین  کوچکتر،  محور  فاصله  برانید.  شاسی 
العمل فرمان شما را سریعتر از خودروهای با فاصله محور 

بزرگتر، می نماید.

باریک تربودن پهنای بدنه خودروی شما از خودروهای 
سواری متوسط باریک تر می باشد به نحوی که می تواند 

از میان فضاهای تنگ عبور نماید.

ارتفاع  فوق:  شده  داده  شرح  ذاتی  های  ویژگی  بدون 
بیشتر از سطح زمین، بدنه باریک تر، فاصله محور کوتاه 
تر، خودروی شما نمی تواند کارآیی عالی بر روی جاده 
های ناهموار را برای شما فراهم آورد، هر چند که این 
یک حقیقت است که بر روی جاده هموار رفتار و فرمان 
که  است  چیزی  ازآن  متفاوت  شما  خودروی  پذیری 

رانندگان با خودروهای سواری مرسوم تجربه دارند.

احتیاط
به  بستگی  موتور  اطمینان  قابلیت  و  کارآیی  مشخصه 
دارد.  خودرو  عمر  طول  در  آن  از  نگهداری  و  مواظبت 
مخصوصاً مهم است که پیش هشدارهای زیر را درطول 

600miles (960km( اول کارکرد موتور رعایت نمائید.
را  ندهید. موتور  به موتور گاز   ، ازاستارت زدن  * پس 

تدریجاً گرم نمائید.
* ازبکارگیری خودرو در یک سرعت ثابت برای مدت 

طوالنی پرهیز نمائید.
نمائید.  حرکت  به  شروع  آرامی  به  توقف  ازحالت   *

ازحرکت پر گاز اجتناب نمائید.
 520km درصورت امکان ،از ترمز شدید مخصوصاً در *

)200miles( اول رانندگی با خودرو اجتناب نمائید. 
به  دارد،  قرار  باال  دنده  در  گیربکس  که  درهنگامی   *

آهستگی رانندگی ننمائید.
*  بادور متعادل موتور،با خودرو رانندگی نمائید.

* در  600miles (960km( اول کارکرد خودرو، هیچ 
خودرویی را بکسل ننمائید.
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کاتالیست کانورتور 
)در صورت تجهیز(

 

هدف ازکاتالیست کانورتور به حداقل رساندن مقدار آالینده 
از  استفاده  باشد.  می  خودرو  دودخروجی  در  مضر  های 
سوخت های سرب دار ممنوع می باشد زیرا سرب اجزاء 

کاهنده آالینده سیستم کاتالیست را غیر فعال می نماید.

کانورتور به گونه ای طراحی شده است که تحت شرایط 
تا آخر  از سوخت بدون سرب،  عادی کارکرد و استفاده 
عمر خودرو کار کند و هیچ سرویس نگهداری نیاز ندارد. 
هر چند خیلی مهم است که موتور به نحو مطلوبی  تنظیم 
شود. اختالل در سیستم جرقه  موتور که می تواند در 
نتیجه تنظیم نامطلوب موتور باشد،ممکن است باعث داغ 
کردن بیش از حد کاتالیست گردد. این امر ممکن است 

منجر به آسیب دائمی کاتالیست و سایر اجزاء گردد.

احتیاط
دیدن  صدمه  امکان  رساندن  حداقل  به  منظور  به 

کاتالیست یا سایر خرابی های خودرو:
* موتور را در شرایط مطلوب کار کرد نگه دارید. 

* در مواقع خرابی موتور، بویژه مواردی که به روشن 
نشدن موتور مربوط بوده و یا ضایعات آشکار مربوط به 

کارآیی، خودرو را بی درنگ سرویس نمائید.
* موتور را در هنگامی که در دنده قرار داشته و خودرو کار 

می کند خاموش نکنید.    
* سعی نکنید که موتور را با هل دادن، بکسل کردن و یا 

قراردادن در سراشیبی روشن کنید.      
* درحالیکه هر یک از شمعها یا وایر شمعها جدا می 
باشد یا بیرون آورده شده اند نظیر زمان عیب یابی، خودرو 

را در دور آرام نگه ندارید
* در صورتی که دور آرام نامنظم و یا هرنقصی مشاهده 
گردید، خودرو را برای مدت طوالنی در دور آرام روشن 

نگه ندارید.  
* اجازه ندهید باک بنزین خالی شود.

اخطار
نمائید.  دقت  کنید  می  رانندگی  و  پارک  که  جایی  به 
کاتالیست  کانورتور و سایر اجزاء اگزوز می توانند خیلی 
داغ باشند، همانند هر خودروی دیگری، این خودرو را در 
محل هایی که مواد قابل اشتعال نظیر علف خشک یا برگ 
با سیستم اگزوز داغ تماس داشته  هایی که می توانند 

باشند،پارک نکنید.

تیپ های رانندگیتیپ های رانندگی
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بهبود اقتصادی سوخت 
راهنمایی های زیر به شما در بهبود اقتصادی سوخت کمک 

می نماید.

خودرو را بیش از اندازه در دور آرام  قرار ندهید.
اگر مجبور به انتظار در حالت پارک بیش از 1 دقیقه می 
نمائید.  روشن  بعداً  آنرا  و  نموده  خاموش  را  موتور  باشید، 
هنگام گرم کردن موتور سرد، اجازه دهید موتور در دور آرام 
تا زمانی کار کند که نشانگر دمای آب به وضعیت "C" برسد  
)اگر کارکرد در دور آرام ممنوع نباشد(. در این وضعیت موتور 

برای شروع حرکت به میزان کافی گرم شده است.

از حرکت "سریع" پرهیز نمائید.
حرکت سریع از وضعیت آرام یا توقف موجب مصرف غیر 
ضروری سوخت شده و عمر موتور را کاهش می دهد. به 

آرامی شروع به حرکت نمائید.

ازتوقف غیر ضروری پرهیز نمائید.
از کاهش سرعت و توقف غیرضروری پرهیز نمائید. سعی 
کنید سرعتی آرام و یکنواخت را هر زمان که امکان داشت 
حفظ نمائید. کاهش سرعت و شتابگیری پس از آن مصرف 

سوخت را افزایش می دهد.

یک سرعت یکنواخت و ثابت را حفظ نمائید
تا جایی که جاده و ترافیک اجازه می دهد سرعت خود را 

ثابت نگه دارید.

فیلتر هوا را تمیز نگه دارید

 

مقاومت  باشد  شده  مسدود  غبار  و  گرد  با  هوا  فیلتر  اگر 
بیشتری در برابر هوای ورودی بوجود می آید که منجر به 

کاهش توان خروجی و افزایش مصرف سوخت می گردد.

وزن خودرو را درحداقل ممکن نگه دارید.
با بار سنگین تر،خودرو سوخت بیشتری مصرف می نماید 

اثاث و بارهای غیر ضروری را از خودرو خارج نمائید.

باد الستیکها را تنظیم نمائید.
فشار باد کم تایرها می تواند سوخت را به دلیل افزایش 
مقاومت چرخشی تایر، هدر دهد. تایرها را با فشار صحیح 
درب  روی ستون  بر  الصاقی  بر چسب  روی  بر  درج شده 

سمت راننده،تنظیم نمائید.

رانندگی بر روی جاده مسطح
آمار تصادفات نشان می دهد که اکثر حوادث منجر به چپ 
شدن خودروهای چند منظوره بخاطر این است که راننده 
به  و  از جاده خارج شده  و  داده  از دست  را  کنترل خودرو 
دیواره جاده و یا سایر اشیاء بیرون جاده برخورد می نماید و 
باعث واژگونی می گردد. تمرین های رانندگی زیر ممکن 

است خطر چپ شدن را کاهش دهد.

لغزیدن خودرو به خارج از جاده
شما می توانید خطر اینگونه تصادفات منجر به چپ شدن را 
با تحت کنترل نگه داشتن خودرو کاهش دهید. بطور نمونه 
رانندگانی که کنترل خودرو را از دست می دهند و باعث 
تصادف منجر به چپ شدن می گردند، تحت تاثیر الکل و یا 
سایر مواد مخدر بوده و یا پشت فرمان بخواب رفته و یا بی 
توجه می باشند و یا اینکه با سرعتی بیشتر از شرایط جاده 

رانندگی می نمایند.

چپ شدن روی جاده
بر روی جاده هموار،  رانندگی  دلیلی، در حین  به هر  اگر 
خودروی شما به یک طرف لغزیده و یا بچرخد، خطر چپ 
شدن به میزان زیادی افزایش می یابد.این شرایط هنگامی 
که یک یا دو چرخ خودرو در شانه جاده افتاده و شما سعی 
باز  به جاده  را  با چرخاندن سریع فرمان، خودرو  می کنید 
گردانید، رخ می دهد. به منظور کاهش خطر چپ شدن در 
این پیشامد، در صورتی که شرایط جاده اجازه دهد، شما می 
بایست فرمانرا محکم نگه داشته و قبل از برگشتن به جاده با 

حرکت کنترل شده فرمان، سرعت خود را کم نمائید.
 

4 - 44 - 5



رانندگی بر روی جاده ناهموار
برای  طراحی  ویژه  های  مشخصه  دارای  شما  خودروی 
رانندگی بر روی جاده ناهموار می باشد. هنگامی که از جاده 
هموار خارج می شوید، شما با همه انواع سطوح رانندگی که 
ممکن است بطور مداوم تغییر نماید مواجه خواهید شد. مهم 
است که در حین رانندگی روی جاده ناهموار راهنمایی های 

زیر را رعایت نمائید.
بر روی سراشیبی احتیاط نمائید.

نمائید.  بازرسی  را  آنها  ازتپه ها،  ازباال رفتن  همیشه قبل 
تپه چه چیزی است و  نمائید که آن سوی  اطالع حاصل 
آن  بودن  ایمن  در خصوص  اگر  بازخواهید گشت.  چگونه 
شک دارید، اقدام به باال رفتن از تپه ننمائید. هرگز با خودرو 

از شیبهای بیش ازحد نرمال باال نروید.

پائین آمدن از سراشیبی می تواند سخت تر از باال رفتن 
باشد. خودرو را در حین پائین آمدن مستقیم نگاه داشته و 
از دنده سنگین استفاده نمائید. هرگز ترمزها را قفل نکنید. 
اگر خودرو شروع به لغزیدن نمود، اندکی گاز بدهید تا کنترل 

فرمان مجدداً به دست آید.

از عرض تپه رانندگی نکنید
رانندگی از عرض تپه می تواند به شدت خطرناک باشد. 

اکثر وزن خودرو به تایرهای روی شیب منتقل 
خواهد شد. که می تواند منجر به چپ شدن جانبی خودرو 
گردد. تا جایی که امکان دارد. از این خطر بالقوه پرهیز نمائید. 
همچنین اگر شما مجبور به ترک خودرو بر روی دامنه تپه 

می باشید، همیشه از سمت سر باالیی پیاده شوید.

همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید
شما و سرنشینان می بایست همیشه درحین رانندگی بر 
روی جاده ناهموار کمربند ایمنی خود را ببندید. به منظور 
استفاده مطلوب از کمربند ایمنی به بخش " کمربندهای 

ایمنی "در این کتابچه راهنما مراجعه نمائید.

از عکس العمل سریع در گل و الی یا یخ و برف 
پرهیز نمائید.

هنگامی که شرایط جاده نا هموار، لغزنده است دقت نمائید. 
سرعت خود را کاهش داده و از حرکت ناگهانی خودرو پرهیز 
نمائید. اگر خودروی شما مجهزبه سوئیچ انتقال می باشد، 
تواند  رانندگی دربرف یاگل و الی زیاد می  باشیدکه  آگاه 
باعث افت کشش و افزایش مقاومت خودرو دربرابر حرکت 
 )4L( رو به جلو بشود. از حالت دو دیفرانسیل دنده سنگین
آهسته  لمس  با  همزمان  را  خود  و سرعت  نموده  استفاده 
غربیلک فرمان و پدال ترمز، متعادل و یکنواخت نگه دارید.

است  بلند  ازعلفهای  پوشیده  که  جاهایی  در 
رانندگی ننمائید.

 اگر شما در جایی که پوشیده از علف می باشد رانندگی 
نمائید، ممکن است باعث حادثه ناخواسته یا خرابی خودرو به 

دلیل گیر کردن در علفهای بلند گردد.

زنجیر چرخ
افزایش  منظور  به  چرخ  زنجیر  از  استفاده  به  مجبور  اگر 
رعایت  را  زیر  باشید، پیش هشدارهای  کشش خودرو می 

نمائید. 
* از زنجیر چرخ های اصلی سوزوکی و یا اتصاالت زنجیری 

دانه ریز مشابه و یا زنجیر سیمی استفاده نمائید.
*  مکان امنی دور از ترافیک به منظور نصب زنجیر انتخاب 

نمائید.
*  درهنگام نصب زنجیر، به دقت به راهنمایی های سازنده 

توجه نمائید.
* زنجیرها را بر روی الستیکهای عقب نصب نمائید.

* در هنگامی که زنجیر نصب می باشد،فقط با سرعت 
متعادل و آرام رانندگی نمائید.

احتیاط
کارکرد  در  مشکل  ایجاد  باعث  تایرها  ناجور  سایش 
سوئیچ انتقال می گردد. از چرخش الستیکها مطابق با 
برنامه نگهداری دوره ای خودرو اطمینان حاصل نمائید. 
به منظور چرخش مناسب تایرها به قسمت "تایرها" و 
برنامه نگهداری در بخش"بازرسی و نگهداری" مراجعه 

نمائید.

تیپ های رانندگیتیپ های رانندگی
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)کنترل هوا(

دریچه خروجی هوا

 

1. دریچه خروجی شیشه گرم کن
2. دریچه خروجی شیشه گرم کن جانبی

3. دریچه خروجی جانبی
4. دریچه خروجی مرکزی

5. دریچه خروجی کف اتاق

دریچه خروجی مرکزی

 
 

سیستم گرمایش وتهویه مطبوع اتوماتیک
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دریچه خروجی جانبی
 

هنگامی که دریچه "باز" است،هوا از دریچه های جانبی 
صرفنظر از وضعیت سلکتور جریان هوا، خارج می گردد.

توصیف اجزاء کنترل

)1( سلکتور دما
)2( سلکتور سرعت دمش)فن(

)3( سلکتور هوای ورودی
)4( سلکتور جریان هوا

)5( سوئیچ گرم کن

"OFF" 6( سوئیچ(
"AUTO" 7( سوئیچ(

)8( سوئیچ تهویه مطبوع
)9( نمایشگر
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سلکتور دما )1(
 

سلکتور دمای )1( را به منظور تنظیم دما بچرخانید.

سوئیچ تهویه مطبوع)8(
 

و  کردن  روشن  منظور  به   )8( مطبوع  تهویه  سوئیچ 
خاموش نمودن سیستم تهویه مطبوع  در زمانی که فقط 
دمنده )فن( روشن است به کار می رود. سوئیچ را فشار 
دهید "A/C" بر روی نمایشگر ظاهر می گردد. به منظور 
دوباره  را  تهویه مطبوع سوئیچ  نمودن سیستم  خاموش 

فشار داده و "A/C" خاموش می گردد.

سلکتور سرعت دمش )فن( )2(
 

سلکتور سرعت دمش )فن( )2( به منظور روشن نمودن 
فن و انتخاب سرعت آن بکار می رود.

اگر سوئیچ "AUTO" )7( را فشار دهید، سرعت فن 
به گونه ای تغییر می کند که سیستم کنترل دما، دمای 

انتخاب شده را حفظ نماید.
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سلکتورهوای ورودی )3(

 

سلکتور هوای ورودی )3( را به منظور تغییر بین حالتهای 
زیر فشار دهید.

اگر سوئیچ "AUTO" )7( فشار داده شود، هوای ورودی 
بطور اتوماتیک به گونه ای تغییر می کند که سیستم کنترل 

دما، دمای انتخاب شده را حفظ نماید.

 )a( گردش هوا
هنگامی که این مود انتخاب شود، هوای خارج قطع شده 
این مود در هنگام  آید.  و هوای داخل به چرخش در می 
رانندگی از میان هوای آلوده نظیر تونل، یا در هنگامی که 

قصد خنک کردن سریع خودرو را دارید، مناسب می باشد.

)b(هوای تازه
انتخاب می شود، هوای خارج وارد  هنگامی که این مود 

می شود.

هوا  "گردش  و   ")FRESH AIR( تازه  "هوای 
هر  متناوب  بطور   "  )RECIRCULATED AIR(
زمانی که سلکتور هوای ورودی فشار داده می شود، انتخاب 

می گردند.

تذکر:
اگر شما "گردش هوا" را برای مدت طوالنی انتخاب نمائید، 
می  شما  بنابراین  شود.  آلوده  تواند  می  خودرو  داخل  هوای 

بایست بعضی از اوقات " هوای تازه" را انتخاب نمائید.

سلکتورجریان هوا)4(
 

سلکتور جریان هوا )4( را به منظور تغییر توابع زیر انتخاب نمائید. 
نمایش مود انتخاب شده بر روی نمایشگر ظاهر می گردد.

هوا  داده شود، جریان  فشار   )7(  "AUTO" اگر سوئیچ 
بطور اتوماتیک به گونه ای تغییر می کند که سیستم کنترل 

دما، دمای انتخاب شده را حفظ نماید.

)C( تهویه

 
هوا با دمای کنترل شده از دریچه مرکزی و دریچه های 

خروجی جانبی خارج می گردد.

)d( وضعیت دو دریچه ای

 

هوا با دمای کنترل شده از دریچه زیر پا خارج شده و 
هوای خنک تر از دریچه های مرکزی و جانبی خارج می 
گردد. هنگامی که سلکتور دمای )1( در وضعیت کاماًل 
سرد)COLD( یا کاماًل گرم )HOT( قرار دارد، هوای 
خروجی از دریچه زیرپا و دریچه مرکزی و جانبی دمای 

یکسانی خواهد داشت.
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)e( گرمکن شیشه جلو و زیر پا
 

هوا با دمای کنترل شده از دریچه های زیر پا و دریچه 
های جانبی خارج و مقدارکمی از هوا از دریچه گرمکن 
زیر شیشه جلو و دریچه های گرمکن جانبی خارج می 

شود.

)f( گرمکن  زیر پا
 

هوا با دمای کنترل شده از دریچه های زیر پا و دریچه 
های گرمکن شیشه جلو، دریچه های گرمکن جانبی و 

دریچه های جانبی خارج می گردد.

سوئیچ گرمکن شیشه جلو )5(
 

سوئیچ گرمکن )5( را به منظور روشن کردن گرمکن 
فشار دهید. 

هوا با دمای کنترل شده در دریچه های گرمکن شیشه 
جانبی  های  ودریچه  جانبی  گرمکن  های  دریچه  جلو، 

خارج می گردد.

گرمکن شیشه جلو

تذکر:
کردن  روشن  جهت   )5( گرمکن  سوئیچ  که  هنگامی 
تهویه مطبوع روشن  گرمکن فشرده می شود، سیستم 
گرچه  گردد  انتخاب می  آزاد  هوای  ورود  حالت  و  شده 
در هوای خیلی سرد، سیستم تهویه مطبوع روشن نمی 

شود.
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سیستم های صوتی
2 نوع سیستم صوتی مطابق شکل زیر وجوددارد.

نوع ۱
AM/FM CD PLAYER

CD CHANGER به همراه کنترل

5 - ۸

سایر کنترل ها و تجهیزات*

نصب فرستنده های امواج رادیویی
ما توصیه می نمائیم که همیشه در خصوص باند فرکانس، 
حداکثر توان خروجی، وضعیت آنتن در خودرو و شرایط 
ویژه نصب و/ یا استفاده قبل از نصب فرستنده رادیویی 
در خودرو، با نمایندگی مجاز ســوزوکی مشورت نمائید. 
چنین تجهیزاتی درصورتی که به درستی نصب نشده و 
یا برای خودرو مناسب نباشند. ممکن است باعث ایجاد 

نقص فنی درسیستم کنترل الکتریکی خودرو گردند.

* در صورت نصب در خودروی شما

نوع ۲
DVD PLAYER

GPS ،TV به همراه

چنانچه خودروی شما به این نوع سیستم صوتی مجهز 
می باشــد، به دفترچه راهنمای خاص این دســتگاه که 
بــه صورت جداگانه در داخل خودرو قرار گرفته اســت، 

مراجعه نمایید.

توجه :
سیستم صوتی برحسب  مدل بوده و ممکن است در خودروي شما نوع دیگري از سیستم مالتي مدیا نصب شده   

باشد. دفترچه راهنماي خاص سیستم مالتي مدیا همراه با خودرو تحویل مي گردد. 
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پیش هشدار ها

* هنگامی که داخل خودرو خیلی سرد بوده و دیسک 
خوان بالفاصله پس از روشن کردن بخاری به کار گرفته 
قطعات  یا  دیسک  روی  بر  است  ممکن  رطوبت  شود، 
اپتیک دیسک خوان بنشیند و باز خوانی مطلوب دیسک 
را دچار اشکال نماید. اگر رطوبت بر روی قطعات اپتیک 
دیسک خوان نشست دیسک خوان را برای مدت یک 
پدیده  باعث  کار  این  ندهید.  قرار  استفاده  مورد  ساعت 

چگالش و ناپدید شدن عادی رطوبت می گردد.
* رانندگی بر روی جاده های با دست انداز زیاد باعث 
ارتعاشات شدید شده و ممکن است منجر به پرش صدا 

گردد.
برد.  می  بهره  دقیق  های  مکانیزم  از  یونیت  این   *
پوسته  هرگز  دهد،  رخ  مشکلی  ای  حادثه  در  اگر  حتی 
دوار  قطعات  یا  و  نکنید  دمونتاژ  را  یونیت  نکنید،  باز  را 
یونیت را نزد نمایندگی مجاز  را روانکاری ننمائید. لطفاً 

سوزوکی  ببرید.

احتیاط ها و رفتارها

 

این یونیت بطور ویژه برای بازخوانی دیسک های فشرده با 
عالمت )A( طراحی شده است.

 هیچ نوع دیسک دیگری قابل باز خوانی نمی باشد.

 

به منظور خارج نمودن دیسک فشرده ازجا دیسکی، مرکز 
جا دیسکی را به طرف پائین فشار داده و دیسک را با گرفتن 

دقیق لبه های آن، خارج نمائید.
همیشه دیسک فشرده را از لبه های آن حمل کنید.

هرگز سطح دیسک را لمس ننمائید.

 
به منظور پاک کردن اثر انگشت و گرد و غبار ،از یک 
پارچه نرم استفاده نمائید و آنرا در یک خط مستقیم از 

مرکز دیسک به سمت محیط آن تمیز نمائید.
 

دیسک های جدید ممکن است در اطراف لبه ها دارای 
زبری باشند. در این صورت یونیت ممکن است کار نکند 
و یا پرش صدا داشته باشد. اگر چنین دیسکهایی مورد 
)B( و  از یک خودکار  استفاده  قرار می گیرد،با  استفاده 
غیره،زبری های اطراف دیسک )C(را قبل از قرار دادن 

آن در داخل یونیت بردارید.
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هرگز بر روی سطوح دیسک، برچسب نچسبانید و یا آنرا 
با مداد و خودکار عالمت گذاری ننمائید.

 

موجود،  نظیر حالل های صنعتی  گونه حالل  هیچ  از 
اسپری آنتی استاتیک و یا تینر برای پاک کردن دیسک 

ها استفاده نکنید.

 

از دیسکهایی که دارای خراش بزرگ بوده،تغییر شکل 
یافته و یا ترک خورده اند، استفاده نکنید.

استفاده از چنین دیسکهایی باعث خرابی سیستم شده و 
یا از کارکرد مطلوب آن جلوگیری به عمل می آورد.

 

هرگز دیسک ها را در معرض نور مستقیم خورشید و یا 
هر منبع حرارتی قرا ندهید.

تذکر:
یا  و  بازار  در  موجود  تجاری  محافظ  ورقهای  از   *
دیسکهای مجهز به تثبیت کننده استفاده ننمائید. این امر 
باعث گیر کردن مکانیزم داخلی و خرابی  ممکن است 

دیسک گردد.
شرایط  خاطر  به  است  ممکن   CD-R دیسکهای   *

ضبط قادر به بازخوانی در این یونیت نباشند.
* دیسکهای CD – RW را نمی توان در این یونیت 

باز خوانی نمود.
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کارکرد اساسی

 

نمایشگر

 

)1( دکمه ON/OFF  پاور 
دکمه کنترل بلندی صدا

 Tone/ balance/fader 2( دکمه کنترل(
)3( دکمه پیش تنظیم 5
)4( دکمه پیش تنظیم 6

MUTE 5( دکمه(
H 6( دکمه تنظیم ساعت(
M 7( دکمه تنظیم دقیقه(

)A( نمایشگر ساعت 

نوع CD ،1 خوان AM/FM به همراه کنترل CD چنجر )CD خوان داخلی(
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گوش دادن به رادیو

 

نمایشگر

 

 )FM/AM( دکمه انتخاب باند )1(
)Seek up( دکمه جستجوی سریع به سمت باال )2(

 Seek( پائین  سمت  به  سریع  جستجوی  دکمه   )3(
)down

)4( دکمه تنظیم دستی
)5( دکمه های پیش تنظیم )1تا6( 

)AS( دکمه ذخیره سازی اتوماتیک )6(
)SCAN( دکمه اسکن )7(

)A( باند 
)B( شماره کانال پیش تنظیم

)C( نمایشگر استریو
)D( فرکانس

نوع CD ،1 خوان AM/FM به همراه کنترل CD چنجر )CD خوان داخلی(
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انتخاب دریافت باند 
دکمه باند )1( را فشار دهید.

هر زمان که این دکمه فشار داده می شود ،باند دریافتی 
مطابق زیر ذیل جابجا میشود.

 

تنظیم جستجوی سریع
دکمه جستجوی سریع رو به باال )2( و یا دکمه جستجوی 

سریع رو به پایین )3( را فشار دهید.
یونیت جستجو برای یک ایستگاه در یک فرکانس را در 
جایی که ایستگاه پخش رادیویی موجود می باشد، متوقف 

می کند. 

تنظیم دستی
دکمه تنظیم دستی )4( را بچر خانید.

فرکانس دریافتی نمایش داده می شود.

پیش تنظیم حافظه
1( ایستگاه مورد نظر را انتخاب نمایید.

ایستگاهی که می  بر روی  را   )5( تنظیم  2( دکمه پیش 
برای  را  این دکمه  و  نموده  انتخاب  نمایید  خواهید ذخیره 

مدت 2 ثانیه یا بیشتر فشار داده و نگه دارید.

ذخیره اتوماتیک
دکمه ذخیره اتوماتیک )6( را برای مدت 2 ثانیه یا بیشتر 

فشار داده و نگه دارید.
در نهایت شش ایستگاه بطور اتوماتیک در دکمه های 
پایین ذخیره  فرکانس  از  ترتیبی  بطور   )5( تنظیم  پیش 

می گردد.

تذکر:
• هنگامی که وضعیت ذخیره اتوماتیک اجرا می شود، 
ایستگاه جدید بر روی ایستگاه ذخیره شده قبلی جایگزین 

می گردد.
شدن  ذخیره  برای  ایستگاه   6 از  کمتر  که  هنگامی   •
اتوماتیک،  از اجرای 2 دور ذخیره  وجود دارد حتی پس 
 )5( تنظیم  پیش  دکمه های  در  قباًل  که  ایستگاههایی 

ذخیره شده اند، جایگزین نمی گردند.

 )Scan( تنظیم اسکن
بطور  ها  ایستگاه  دهید.  فشار  را   )7( اسکن  دکمه   )1
که  ایستگاهی  از  ترتیب،  به  و  شده  جستجو  اتوماتیک 
معمواًل دریافت می شود، آغاز می شوند و اسکن در یک 
فرکانس در جایی که ایستگاه موجود می باشد، برای 5 

ثانیه متوقف می گردد.
2( دکمه اسکن )7( را به منظور توقف اسکن در فرکانسی 

که دریافت می شود، مجدداً فشار دهید.

دریافت یک ایستگاه پخش استریو 
چراغ  شود،  دریافت  استریو  پخش  ایستگاه  یک  اگر 

نمایشگر استریو روشن می شود.
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دریافت امواج رادیو
دریافت رادیو می تواند توسط شرایط محیطی، اتمسفری 
یا قدرت سیگنال های رادیویی و فاصله از ایستگاه، تحت 
تاثیر قراربگیرد. نزدیک کوه ها و ساختمانها دریافت امواج 
رادیو می تواند تداخل کرده و یا منحرف شوند. دریافت 
ضعیف یا امواج رادیویی استاتیک همچنین می توانند به 
علت جریان الکتریکی سیم های هوایی یا خطوط جریان 

فشار قوی ایجاد گردد.

 CD گوش دادن به

 

 )A( هایی که دارای عالمت CD-ROM یا CDs *
نمی باشند، نمی توانند مورد استفاده قرار گیرند.

CD-R/ فرمت  با  قباًل  که  ازدیسکهایی  بعضی   *
استفاده  قابل  است  ممکن  اند  شده  CD-RW ضبط 

نباشند.

 

* یک CD باید بصورتی که بر چسب آن رو به باال قرار 
دارد در داخل دیسک خوان قرار داده شود.

* هنگامی که یک CD قباًل در یونیت بار گذاری شده 
باشد، CD دیگر نمی تواند بطور همزمان بارگذاری شود. 

نیرو  اعمال  خوان،  دیسک  در   CD دادن  قرار  هنگام 
ننمائید.

* هنگامی که یک دیسک خالی )CD-R ضبط نشده( 
در یونیت قرار داده شود، دیسک بیرون انداخته می شود.

 

احتیاط
* هرگز انگشت و یا دست خود را در داخل شیار جای 

CD وارد ننمائید. هرگز اشیاء خارجی را داخل نکنید.
* هرگز CD را درحالیکه مایع چسب از زیر برچسب 
آن  چسب  اثر  و  شده  کنده  آن  لیبل  یا  و  شده  خارج 
باقیمانده باشد، در داخل دیسک خوان قرار ندهید. این 
کار می تواند منجر به بیرون نیامدن CD از دیسک خوان 

و در نتیجه خرابی گردد.
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نوع 1
 CD کنترل  بهمراه   AM/FM خوان    CD

چنجر )CD خوان داخلی(
 

نمایشگر

 

CD 1( شیارقرارگیری(
)2( دکمه بیرون انداختن
)CD( دکمه دیسک )3(

)4( دکمه Track up/ دکمه جلوبر سریع 
)5( دکمه Track down/ دکمه عقب بر 

)RPT( دکمه تکرار )6(
)A( مود نمایشگر
)B( شماره تراک 

)C( مدت زمان پخش
)D( نمایشگر تکرار
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* حداکثر تعداد فایلهای روی یک پوشه: 255
* حداکثر عمق شاخه ها: 8

* حداکثر تعداد پوشه ها:  255)به انضمام پوشه اصلی(

WMA/MP3 مود
انتخاب یک پوشه

پوشه  یک  انتخاب  جهت  را   )1( صدا  کنترل  دکمه 
بچرخانید.

تکرار پخش
دکمه تکرار )2(را فشار دهید هر زمان که این دکمه فشار 

داده شود، مود تکرار پخش مطابق زیر تغییر می نماید.

نوع1
 

تذکر:
این عملیات می بایست ظرف مدت 2 ثانیه انجام شود.

به منظور لغو تکرار پخش، دکمه تکرار )2( را چندین مرتبه 
فشار دهیدتا مود تکرار پخش به وضعیت OFF تغییر نماید.

* تکرار تراک 
عالمت "TRACK RPT" برای مدت 2 ثانیه نمایش 

داده می شود و سپس نشانگر )D( روشن می شود.
تراکی که هم اکنون در حال پخش است مجدداً پخش 

می شود.

* تکرار پوشه 
عالمت " FOLDER RPI" برای مدت 2 ثانیه نمایش 

داده می شود و سپس نشانگر )D( روشن می شود.
همه تراک های پوشه که در حال پخش می باشند، مجدداً 

پخش می شوند.
  

* تکرار دیسک
عالمت "DISC  RPT" برای مدت 2 ثانیه نمایش داده 

می شود و سپس نشانگر )D( روشن می شود.
هنگامی که همه تراک های دیسک جاری تا انتها پخش 

شد، پخش مجدد از ابتدای دیسک آغاز می گردد.

انتخاب یک تراک 
* دکمه Track up )3( را به منظور گوش دادن به تراک 

بعدی فشار دهید.

* دکمه Track down )4( را دو بار فشار دهید تا تراک 
قبلی را بشنوید.

هنگامی که دکمه Track down )4( یک بار فشار داده 
شود، همان تراک در حال پخش از ابتدا پخش می گردد.

جلو بردن سریع/ عقب بردن یک تراک
یک  سریع  بردن  جلو  برای  را   )3( سریع  جلوبر  دکمه   *

تراک نگه دارید
* دکمه عقب بر )4( رانگه داریدتاتراک به عقب برگردد.

CD نمایش عنوان
دکمه نمایش )5( را فشار دهید.

هر زمانی که دکمه فشار داده شود،عنوان مطابق زیر تغییر 
می نماید.

 

جلو بردن یک عنوان
اگر عنوانی با 12 حرف یا بیشتر وجود داشته باشد، هر فشار 
حرف بعدی را بر روی نمایشگر نشان می دهد.)هیچ حرکتی 

انجام نمی شود(.
دکمه نمایش )5( را فشار داده و برای 2 ثانیه یا بیشتر نگه 

دارید. یک عنوان تعویض می گردد.
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AUX گوش دادن به سیستم صوتی برای

)1( دکمه
AUX 2( کانکتور ورودی(

 )A(مود نمایشگر

نوع CD ،1 خوان AM/FM به همراه کنترل CD چنجر )CD خوان داخلی(

نمایشگر
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AUX  تابع
این سیستم دارای یک ترمینال ورودی خارجی می باشد 
به نحوی که شما می توانید به سیستم صوتی از یک 

دستگاه خارجی متصل به این یونیت گوش دهید.
دکمه AUX )1( رافشاردهید.

هر زمانی که این دکمه فشرده شود،مود انتخاب شده 
مطابق زیر تعویض می شود.

 

تذکر:
یک  که  شود  می  داده  نمایش  هنگامی    AUX1  *
 ،AUX جلوی  پانل  ورودی  کانکتور  به  خارجی  وسیله 

متصل شود.
* از یک سیستم کوچک استریو 3.5mm به منظور 
اتصال اجزاء خارجی به کانکتور ورودی AUX استفاده 

نمائید.    

  

   

احتیاط
* در هنگام رانندگی، اقدام به اتصال یا راه اندازی یک 

وسیله خارجی را ننمائید.
را  رانندگی  به  مربوط  اقدامات  با  تداخل سیم  اجازه   *

ندهید.
* اگر یک وسیله خارجی در هنگامی که صدای سیستم 
صوتی بلند می باشد، متصل گردد، ممکن است صدای 

ناگهانی بلندی تولید گردد.

5 -225 -23



سایر کنترل ها وتجهیزاتسایر کنترل ها وتجهیزات سایر کنترل ها وتجهیزاتسایر کنترل ها وتجهیزات

 
نمایشگر

 

)CD( دکمه دیسک )1(
)2( دکمه های انتخاب دیسک )1 تا6(

)3( دکمه Track up/ دکمه جلوبر سریع
)4( دکمه Track down/ دکمه عقب بر

)RPT( دکمه تکرار )5(
)SCAN( دکمه اسکن )6(

)A( مودنمایشگر
)B( شماره دیسک
)C( شماره تراک

)D( مدت زمان پخش
)E( نمایشگرتکرار

)F( نمایشگرحالت تصادفی
)G( شماره CD چنجر

گوش دادن به یک CD از طریق یک CD چنجرخارجی )انتخابی(

نوع CD ،1 خوان AM/FM به همراه کنترل CD چنجر )CD خوان داخلی(
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انتخاب مود CD چنجر
دکمه دیسک )1( رافشاردهید.

هرزمان که این دکمه فشارداده شود، CD انتخاب شده 
مطابق زیر پخش می گردد.

 

یونیت  این  به  چنجر   CD یک  فقط  که  هنگامی   *
متصل می باشد، از CD چنجر 2 پرش می شود.

داخلی  خوان  دیسک  در   CD هیچ  که  هنگامی   *
بارگذاری نشده باشد، CD خوان داخلی پرش می شود.

انتخاب یک دیسک
دکمه انتخاب دیسک 2 مرتبط با شماره دیسک که می 

خواهید گوش دهید را فشار دهید.
اگر  اولین تراک روی دیسک آغاز می شود.  از  پخش 
شماره دیسکی که در آن هیچ دیسکی وجود ندارد، اگر 
یک شماره دیسکي که در آن دیسکي وجود ندارد فشار 

داده شود، آن انتخاب نامعتبر خواهد بود.

اتخاب یک تراک
به  دادن  منظور گوش  به  را   )3(Track up دکمه   *

تراک بعدی فشار دهید.
* دکمه Track down)4( را دو بار فشار دهید تا تراک 

قبلی را بشنوید.
فشار  یکبار   )4(Track down دکمه  که  هنگامی 
داده شود، همان تراک در حال پخش از ابتدا پخش می 

گردد.

جلوبردن سریع /عقب بردن یک تراک
یک  سریع  بردن  جلو  برای  را   )3( سریع  جلوبر  دکمه 

تراک نگه دارید.
عقب  به  تراک  تا  دارید  نگه  را   )4( بر  عقب  دکمه 

برگردد.
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پخش اتفاقی
دکمه اسکن )6( رافشاردهید

هرزمانی که این دکمه فشار داده شود، مود مطابق زیر 
تغییر می نماید.

تذکر:
این عملیات می بایست ظرف مدت 2 ثانیه انجام شود.

به منظور لغو پخش اتفاقی، دکمه اسکن )6( را چندین 
 OFF مرتبه فشار دهید تا مود پخش اتفاقی به وضعیت

تغییر نماید

* تراک اتفاقی      
 تراک های دیسکی که بارگذاری شده اند به صورت 

اتفاقی پخش می شوند.
* دیسک اتفاقی      

می  پخش  اتفاقی  بطور  ها  دیسک  همه  های  تراک 
شوند.

تذکر:
پخش اتفاقی فقط می تواند با یک CD چنجر خارجی 

)انتخابی( کار کند.

تکرار پخش
دکمه تکرار )5( رافشاردهید. 

هر زمان که این دکمه فشار داده می شود، مود تکرار 
پخش همانند زیر تغییر می نماید.

 

تذکر:
این عملیات می بایست ظرف مدت 2 ثانیه انجام شود.

به منظور لغو تکرار پخش ، دکمه تکرار )5( را چندین 
مرتبه فشار دهید تا مود تکرار به وضعیت OFF تغییر 

نماید.

* تکرار تراک    
عالمت "TRACK RPT" برای مدت 2 ثانیه نمایش 
داده می شود و سپس نشانگر تکرار )E( روشن می شود. 
تراکی که اکنون درحال پخش است مجدداً پخش می 

شود.

* تکرار دیسک 
عالمت "DISC RPT" برای مدت 2 ثانیه نمایش داده 

می شود و سپس نشانگر تکرار )E( روشن می شود.
هنگامی که همه تراک های دیسک جاری تا انتها پخش 

شد، پخش مجدد از ابتدای دیسک آغاز می گردد.
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ویژگی های ضدسرقت
 

ON/OFF 1( دکمه(
)2( دکمه Track up/ دکمه جلوبر سربع

)3( دکمه های پیش تنظیم )1تا6(

ویژگی ضد سرقت به قصد دلسرد نمودن سارق و یا جلوگیری 
از بکارگیری سیستم صوتی در هنگامی که به خودروی دیگری 
منتقل می شود، می باشد. این ویژگی با وارد کردن شماره 
شناسایی شخصی خود )PIN( بکار می افتد. هنگامی که 
سیستم صوتی از منبع تغذیه جدا شود نظیر مواقعی که سیستم 
صوتی باز شده و یا باطری قطع شده است،سیستم مجدداً بکار 

نمی افتد مگر اینکه PIN را مجدداً  وارد نمائید.

تنظیم تابع ضد سرقت
1( سیستم  را با فشردن دکمه ON/OFF )1( خاموش 

نمائید.

 
دکمه  که  هنگامی  در  را   )1(  ON/OFF دکمه   )2
Track up)2( را فشار داده و نگاه داشته اید، فشاردهید. 
پیغام "ENTRY 0000" شروع به چشمک زدن نموده 

و سیستم صوتی وارد مود ورود PIN می شود.

نوع CD ،1 خوان AM/FM به همراه کنترل CD چنجر )CD خوان داخلی(
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تذکر:
PIN خود را بوسیله ترکیبی از اعداد 1 تا 6  در داخل هر 

یک چهار رقم نمایش داده شده، ایجادنمائید.
که  هنگامی  نمائید،  فراموش  را  خود   PIN شما  اگر 
به  قادر  نمائید،دیگر  می  خارج  تعمیر  برای  را  باطری 

استفاده ازسیستم صوتی نخواهید بود.

 

پیش  دکمه های  از  استفاده  با  را   PIN رقم  3( چهار 
تنظیم 1تا 6 وارد نمائید.

 
4( پس از اینکه 4 رقم PIN را وارد نمودید، نمایشگر به 

وضعیت "0000" باز خواهد گشت.

 
5( همان 4 رقمی را که قباًل ثبت نموده بودید را وارد 

نمائید.

 

6( برق سیستم صوتی قطع خواهد شد.

تذکر: 
یادداشت  بعدی  های  استفاده  جهت  را  خود   PIN

نمائید.

 PIN لغو
این دستور هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که شما 
بخواهید تابع ضد سرقت را لغو نموده و یا PIN خود را 

عوض نمائید.
1( سیستم را با فشردن دکمه ON/OFF )1( خاموش 

نمائید.

 

 Track را در هنگامی که دکمه ON/OFF 2( دکمه
up )2( را فشار داده و نگه داشته اید، فشار دهید. پیغام 
و  نموده  زدن  چشمک  به  شروع   "  000DELETE"

سیستم صوتی وارد مود لغو PIN می گردد.
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PIN )3 خود را وارد نمائید. سیستم صوتی خاموش شده 
و PIN شما حذف خواهد شد.

به منظورتغییر PIN ،ابتدا PIN جاری را حذف نموده و 
سپس PIN جدید را وارد نمائید.

)PIN( تائید شماره شناسایی شخصی خود
نظیر  شود  می  قطع  اصلی  تغذیه  منبع  که  هنگامی 
هنگامی که باطری خود را تعویض می نمائید و غیره، 
استفاده  به  قادر  تا  تاییدنمایید  را  خود   PIN باید  شما 

ازسیستم صوتی گردید.
به منظور تایید PIN خود:

 
1( سوئیچ را در وضعیت "ACC" قرار دهید.

 

PIN )2 خود را وارد نمائید. 
شده  ثبت   PIN با  اید  واردنموده  شما  که   PIN اگر 
می  خاموش  برق سیستم صوتی  باشد،  داشته  مطابقت 

شود و شما قادر به استفاده از سیستم صوتی می باشید.

تذکر:
* اگر شما PIN نادرست وارد نمائید، "----" نمایش 
داده خواهد شد و تابع قفل ضد سرقت به کار می افتد.

اگر شما کمتر از 6 مرتبه PIN نادرست وارد نمائید، زمان 
 PIN قفل شدن در حدود 15 ثانیه خواهد بود. اگر شما
نادرست را بیش از 6 مرتبه وارد نمائید،زمان قفل شدن 

15 دقیقه خواهدبود.
* اگر شما PIN خود را فراموش نمودید وPIN  غلط 

وارد نمائید، عملیات بعدی را نمی توانید انجام دهید.
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راه حلعلتشواهد
سیستم روشن نمی شود.

)هیچ صدایی تولیدنمی شود(.
با نمایندگی مجاز سوزوکی تماس بگیریدفیوز سوخته است

با نمایندگی مجاز سوزوکی تماس بگیریداتصاالت به خوبی برقرار نمی باشند

رادیو

راه حلعلتشواهد
فرکانس ایستگاه رادیویی را به درستی تنظیم نمائید.فرکانس ایستگاه رادیویی به درستی تنظیم نشده استپارازیت بیش ازحد

ایستگاه رادیویی را با تنظیم دستی انتخاب نمائید.هیچ ایستگاه رادیویی با امواج قوی موجود نمی باشد.ایستگاه رادیویی را نمی شود با جستجو انتخاب نمود

CD
راه حلعلتشواهد

دیسک را قبل ازبارگذاری دیسک جدید بیرون آوریددیسک دیگری قباًل بارگذری شده استدیسک فشرده قابل بارگذاری نمی باشد
دیسک را با پارچه نرم تمیز نمائید.دیسک کثیف می باشدصدا پرش داشته و یا با پارازیت همراه است

دیسک بدون خط و خراش را بارگذاری نمائید.دیسک دارای خراش عمیق و ساییدگی می باشد
صدا درست پس از روشن کردن سیستم صوتی،خراب 

می باشد.
قطره کوچکی از آب ممکن است در هنگامی که ماشین در 

مکان مرطوب پارک است بر روی لنز داخلی نشستم باشد.
وسپس  شود  خشک  ساعت   1 مدت  به  دهید  اجازه 

سیستم را روشن نمائید.

عیب یابی
قابل اجرابرای هرسیستم
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پیغام خطا درنمایشگر
این یونیت دارای تعدادی از توابع خود عیب یابی بوده که از سیستم محافظت می نمایند.

اگرمشکلی رخ دهد، نمایشگر نوع اخطار انشان می دهد. به منظور انجام اقدامات مناسب جهت تصحیح مشکل به جدول زیر مراجعه نمائید.
اگر مشکل تصحیح شود، یونیت بطور نرمال کار خواهدکرد.

اقدامات جهت انجامخطا در نمایشگر

نمایش این خطا نشان می دهد که نقص مکانیکی درCD چنجر بوجود آمده است.
)نقص درتعویض یابیرون آوردن یک دیسک(.

مکانیزم احتمااًل آسیب دیده است .

پیک  آپ سیستم در طی پخش به خاطر خرابی دیسک یا سایر دالیل به خوبی کار 
نمی کند .دیسک را برای خرابی کنترل کنید.

CD/CD changer  » Disc error«   
CD بر عکس جا زده شده و یا فقط دیسک خوان، مناسب برای CD  های هشت 

سانتی متری می باشد .
بار گذاری صحیح CD  را کنترل کنید .

اگر نمایش خطایی بجز آنچه که در باال فهرست شده است نمایش داده شود، یونیت را خاموش نموده و با نمایندگی مجاز سوزوکی تماس بگیرید.
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مودعملکرد سوئیچسیستم هدایت با نقشه کامل
CDCD(MP3,WMA)تنظیم کننده

افزایش صداافزایش صداافزایش صدازمان کوتاهی فشار دهید1
افزایش سریع صداافزایش سریع صداافزایش سریع صدازمان طوالنی فشار دهید

کاهش صداکاهش صداکاهش صدازمان کوتاهی فشار دهید2
کاهش سریع صداکاهش سریع صداکاهش سریع صدازمان طوالنی فشار دهید

3
زمان کوتاهی فشار دهید

زنگ خوردن تلفن : پاسخ به تلفن
)اگر تجهیزات هندز فری نصب شده باشد (

مدت تماس : پایان تماس
)اگر تجهیزات هندز فری نصب شده باشد (

تماس مجددزمان طوالنی فشار دهید

شروع به کار سیستم کنترل صدا ) اگر تجهیزات میکروفن نصب شده باشد (زمان کوتاهی فشار دهید4

اسکن به فرکانس زمان کوتاهی فشار دهید5
باالتر پیش تنظیم 

ایستگاه رادیویی

پیش رفتن به ترک 
بعدی

رفتن به تراک بعدی

رفتن به پوشه بعدیجلو بردن سریع یک تراکاسکن به فرکانس باالترزمان طوالنی فشار دهید
اسکن به فرکانس پائین تر زمان کوتاهی فشار دهید6

پیش تنظیم ایستگاه رادیویی
بازگشت به تراک قبلیرفتن به تراک بعدی

اسکن به فرکانس پائین زمان طوالنی فشار دهید
تر ایستگاه رادیویی

بازگشت به پوشه قبلیعقب بردن سریع تراک

یچ
سوئ
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سیستم هدایت با نقشه کامل
مودعملکرد سوئیچ

SD Card(MP3,WMA)گیرنده موزیک

افزایش صداافزایش صدازمان کوتاهی فشار دهید1
افزایش سریع صداافزایش سریع صدازمان طوالنی فشار دهید

کاهش صداکاهش صدازمان کوتاهی فشار دهید2
کاهش سریع صداکاهش سریع صدازمان طوالنی فشار دهید

3
زمان کوتاهی فشار دهید

زنگ خوردن تلفن :  پاسخ به تلفن
)اگر تجهیزات هندز فری نصب شده باشد (

مدت زمان : پایان تماس
)اگر تجهیزات هندز فری نصب شده باشد (

تماس مجددزمان طوالنی فشار دهید
شروع بکار سیستم کنترل صدا )اگر تجهیزات میکروفن نصب شده باشد (زمان کوتاهی فشار دهید4

پیش رفتن به تراک بعدیپیش رفتن به تراک بعدیزمان کوتاهی فشار دهید5
یش رفتن به پوشه بعدییش رفتن به پوشه بعدیزمان طوالنی فشار دهید

بازگشت به تراک قبلیبازگشت به تراک قبلیزمان کوتاهی فشار دهید6
بازگشت به پوشه قبلیبازگشت به پوشه قبلیزمان طوالنی فشار دهید

یچ
سوئ
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درب باک بنزین:

 

 

درب باک در قسمت عقب خودرو سمت راست قرار دارد 
باز کننده  با بیرون کشیدن اهرم  . درب باک می تواند 
درب باک که در فضای جانبی صندلی راننده قرار دارد باز 

شود و به آسانی با بستن درب قفل گردد.

 

به منظور باز کردن درب باک :
1( درب باک بنزین را باز کنید. 

2( در پوش را با پیچاندن در خالف جهت عقربه های 
ساعت بچرخانید.

 

تذکر :
حین  در  را  درپوش  تواند  می   )1( پوش  در  نگهدارنده 

سوختگیری نگاه دارد . 
به منظور نصب مجدد درپوش باک بنزین :

 1( درپوش را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا 
چندین صدای کلیک بشنوید. 

2( درب باک را ببندید. 

 

اخطار
سوخت به شدت قابل اشتعال می باشد . هنگام سوخت 
گیری سیگار نکشید . اطمینان حاصل نمایید که در این 

محیط شعله یا جرقه را روشن نمی کنید .

اخطار
. ممکن است  آرامی بردارید  در پوش درب باک را به 
پاشیده شود که  بیرون  به  و  باشد  سوخت تحت فشار 

منجر به آسیب دیدگی می گردد .
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درب موتور

 

به منظور باز نمودن درب موتور :
1( دستگیره آزاد کننده درب موتور را که در کنار داشبورد 
سمت راننده قرار دارد بکشید . این کار باعث آزاد شدن 

درب موتور تا نیمه راه می گردد.

 

مطابق  انگشت  با  را  موتور  درب  زیر  کننده  آزاد  اهرم 
شکل فشار دهید. هنگام فشار دادن اهرم ، درب موتور 

را باز نمایید .

اخطار
اگر نیاز به تعویض درپوش درب باک دارید ، از درپوش 
از یک  استفاده   . نمایید  استفاده  یدکی اصلی سوزوکی 
درپوش نامناسب ، می تواند منجر به بروز نقض فنی در 
یا سیستم کنترل دود خروجی  سیستم سوخت رسانی 
خودرو گردد . همچنین ممکن است منجر به نشتی در 

هنگام بروز حادثه گردد.
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ادامه دهید که  اندازه ای  تا  بلند کردن درب موتور را   )3
بتوان آنرا با میله به درب موتور نگه داشت .

 به منظور بستن درب موتور : 
1( درب موتور را به آرامی بلند نموده و میله درب موتور را 
از سوراخ مربوطه بیرون آورید. میله درب موتور را به گیره 

نگهدارنده میله درب موتور باز گردانده و قفل نمایید .
2( درب موتور را تا نزدیکی سپر ماشین پائین آورده و سپس 
رها نمایید. اطمینان حاصل نمایید که درب موتور پس از 

بسته شدن بطور محکم قفل شده است .

آفتابگیر

 

آفتابگیر می تواند پائین کشیده شده و از اشعه خورشید 
که از شیشه جلو به داخل می آید ممانعت بعمل آورد و یا 
می توانید قالب آنرا آزاد نموده و به کنار بچرخانید تا از 
تابش خورشید که از شیشه های جانبی به داخل می آیند 

جلوگیری بعمل آید .

کلید چراغ داخل خودرو
مرکزی

 

عقب
 

احتیاط
هنگام آزاد کردن و یا بستن قالب آفتابگیر ، دقت نمایید 
زیرا از جنس پالستیک سخت بوده و ممکن است منجر 

به خرابی آفتابگیر شود.

اخطار
اطمینان حاصل نمایید که درب موتور بطور کامل بسته 
شده و قبل از رانندگی قفل شده است اگر چنین نباشد 
ممکن است بطور ناخواسته در طی رانندگی بلند شده و 

مانع دید شما و در نتیجه منجر به بروز حادثه گردد .
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این چراغ دارای سه وضعیت بوده که کاربرد آن مطابق 
زیر می باشد .

)1(ON 
چراغ روشن شده و صرفنظر از اینکه درب باز باشد یا 

بسته باشد روشن می ماند .

)2( DOOR
چراغ در هنگام باز بودن درب روشن می شود . پس از 
بستن همه درب ها ) شامل درب عقب ( چراغ به مدت 
15 ثانیه روشن باقی می ماند و سپس خاموش می گردد. 
این  در طی  را  کلید  یا  و  داده  فشار  را  اگر شما سوئیچ 
زمان در محل خود قرار دهید ، چراغ به سرعت خاموش 

خواهد شد .
ثانیه  به مدت 15  ، چراغ  بیرون کشیدن کلید  از  پس 

روشن خواهد شد و سپس خاموش می شود .

)3(  OFF
چراغ حتی در هنگام باز بودن درب ها ، خاموش باقی 

می ماند .

 

تذکر:
تعداد درب هایی که مشمول عملکرد چراغ داخل می 
باشند به مشخصات خودرو بستگی دارد . اگر سوئیچ )با 
محافظ الستیکی ( در دهانه درب مطابق شکل وجود 
می  داخلی  چراغ  عملکرد  مشمول  درب   ، باشد  داشته 

باشد .

چراغ داخل محفظه بار

 

چراغ داخل محفظه بار در سمت چپ محفظه بار قرار 
دارد . 

هرگاه هر یک از درب ها شامل درب عقب را در حالیکه 
چراغ محفظه بار در وضعیت DOOR )1( قرار دارد را 
باز نمائید چراغ روشن شده و تا زمانی که درب باز است 
روشن باقی می ماند . پس از بستن درب ها،  چراغ به 
مدت 15 ثانیه روشن باقی می ماند و سپس خاموش می 
شود . اگر سوئیچ را فشار داده و یا کلید را در طی این 
زمان در محل خود قرار دهید ، چراغ به سرعت خاموش 
خواهد شد . پس از بیرون کشیدن کلید چراغ به مدت 15 

ثانیه روشن خواهد شد و سپس خاموش می شود.
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هنگامی که چراغ محفظه بار در وضعیت OFF )2 ( قرار 
می باشند خاموش باقی می ماند .

چراغ مطالعه

 

سوئیچ )1( را به منظور روشن نمودن چراغ فشار دهید 
و به منظور خاموش نمودن آن ، مجدداً  سوئیچ را فشار 

دهید .

سوکت کمکی
)در صورت تجهیز(
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وضعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی  در  کمکی  سوکت 
)ACC( یا )ON( قرار دارد کار می کند .

سوکتهای کمکی 12 ولت هم در کنسول مرکزی و هم 
در سمت چپ محفظه بار قرار دارد .

بسته به مشخصات ، دو سوکت بر روی کنسول مرکزی 
قرار دارد .

 120 توان  نمودن  فراهم  برای  تواند  می  سوکت  هر 
12V/watt برای تجهیزات جانبی الکتریکی در هنگامی 
که به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرند ، بکار گرفته 
شود . اطمینان حاصل نمایید که درپوش در هنگامی که 

مورد استفاده قرار نمی گیرد، بر روی سوکت قرار دارد.

فندک و زیر سیگاری )در صورت تجهیز(

فندک

 

فندک در هنگامی که سوئیچ در وضعیت "ACC"  یا 
"ON"  قرار دارد کار می کند.

آنرا بطور کامل در جا فندکی  از فندک  جهت استفاده 
فشار داده و رها نمایید . فندک بطور اتوماتیک گرم شده 
باز  و هنگامی که آماده استفاده شود به جای اول خود 

می گردد.

احتیاط
* به منظور جلوگیری از سوختن فیوز ، هنگام استفاده 
تجاوز  وات   120 توان  مجموع  از   ، سوکتها  همزمان 

نمایید .
تواند  می  نامطلوب  الکتریکی  تجهیزات  از  استفاده   *
گردد.  شما  خودروی  الکتریکی  سیستم  خرابی  باعث 
اطمینان حاصل نمایید که تجهیزات الکتریکی که شما 
سوکت  نوع  این  برای  دهید  می  قرار  استفاده  مورد 

طراحی شده اند .

احتیاط
* به منظور جلوگیری از خرابی سوکت فندک ، آنرا همانند 
منبع تغذیه برای سایر تجهیزات جانبی استفاده نکنید . 
پریز بعضی از تجهیزات جانبی می تواند مکانیزم داخلی 

سوکت فندک را خراب نمایند. 
* نگه داشتن فندک می تواند باعث داغ کردن آن شده 
و فندک را خراب می نماید . فندک را پس از فشار دادن 

آن رها نمایید.
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زیر سیگاری

شما می توانید زیر سیگاری را در هر یک از جا لیوانی 
های روی کنسول مرکزی جا بزنید.

دستگیره سقفی )در صورت تجهیز(

 

دستگیره سقفی برای راحتی فراهم شده است

قالب کت )در صورت تجهیز(

 

کت  های  قالب  به  را  خود  لباسهای  توانید  می  شما 
آویزان نمایید . این قالبها برای موارد بزرگ یا سنگین 

طراحی نشده اند .

 

اخطار
اگر خودروی شما مجهز به ایر بگ پرده ای جانبی می 
باشد ، موارد تیز نظیر چوب لباسی را به قالب کت آویزان 
، آنرا بدون چوب  ننمایید . هنگام آویزان نمودن لباس 

لباسی به قالب آویزان نمایید .

اخطار
اطمینان حاصل کنید که توتون قبل از بستن زیر سیگاری 
بطور کامل خاموش شده است . هرگز مواد آتش زا را 
داخل زیر سیگاری نیاندازید. این امر می تواند خطر آتش 

سوزی را ایجاد نماید .
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درب داشبورد

 

)1( قفل
)2( باز 

به منظور باز کردن درب داشبورد ، اهرم قفل را بکشید . 
به منظور بستن آن درب را فشار دهید تا بطور کامل قفل 
شود . اگر یک قفل بر روی اهرم قفل تعبیه شده باشد ، 
درب داشبورد را با وارد کردن کلید و پیچاندن آن در جهت 
عقربه های ساعت قفل نموده و با پیچاندن آن در خالف 

عقربه های ساعت باز نمایید.

جا عینکی )در صورت تجهیز(

 

جهت استفاده از جاعینکی، لبه جلویی )1( را فشار داده و 
درب را باز نمایید .جهت بستن درب، لبه جلویی )1( را تا 
هنگام قفل شدن فشار دهید . اجسام سنگین یا تیز را بر 

روی جا عینکی قرار ندهید.

 

اخطار
رانندگی  است  باز  داشبورد  که درب  هنگامی  در  هرگز 
ننمایید . این امر باعث آسیب دیدگی در هنگام تصادف 

می گردد.

احتیاط
اگر شما ماشین خود را در فضای روباز و زیر نور مستقیم 
خورشید یا هوای گرم پارک می کنید ، جاعینکی می تواند 

خیلی گرم شود زیرا نزدیک سقف قرار دارد.
. حرارت  ننمایید  را در محفظه جاعینکی رها  * عینک 

ممکن است باعث پیچدگی لنز یا فریم گردد
را در جا عینکی قرار  قابل اشتعال نظیر فندک  * مواد 

ندهید. حرارت ممکن است باعث آتش سوزی گردد.

اخطار
رانندگی   ، است  باز  عینکی  جا  که  هنگامی  در  هرگز 
ننمایید . این امر باعث آسیب دیدگی در هنگام تصادف 

می گردد.
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جالیوانی و جالیوانی عقب
)در صورت تجهیز(

فراهم  زیر  مطابق شکل  عقب  لیوانی  جا  و  لیوانی  جا 
شده اند.

 

را  ، دکمه خالص کن  به محفظه  منظور دستیابی  به 
فشار دهید.

به منظور استفاده از محفظه کنسول ،اهرم را به سمت 
باال کشیده و درب را باز کنید.

 

به منظور استفاده از جالیوانی عقب ، درب را باز نمایید.

 
اخطار

جا لیوانی یا سایر محفظه ها را برای نگه داشتن لیوان 
حاوی مایعات داغ یا لبه های تیز ، سخت یا اجزاء شکننده 
، مورد استفاده قرار ندهید . مواد داخل جا لیوانی ممکن 
است در زمان توقف ناگهانی یا ضربه به خارج پرتاب 

شده و باعث آسیب دیدگی شخصی گردد.
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جای بطری

 

شما می بایست یک بطری را با یک درپوش روی آن در 
جای بطری نگه دارید.

جیب پشتی صندلی جلو 
)در صورت تجهیز(

 

نظیر  نرم  و  سبک  اجسام  دادن  قرار  برای  جیب  این 
دستکش ، روزنامه یا مجله تعبیه شده است.

قالب مخصوص خرید )در صورت تجهیز(

قالبهای مخصوص خرید در دو سمت محفظه بار قرار 
دارند. شما می توانید کیف های خرید یا سایر اشیا مناسب 
را به قالب آویزان نمایند . این قالب برای اشیا بزرگ یا 

سنگین طراحی نشده است .
 

اخطار
اشیاء سخت یا شکننده را در جیب قرار ندهید . اگر حادثه 
ای رخ دهد ، اشیا نظیر بطری ها ، قوطی و غیره می توانند 

باعث آسیب دیدن سرنشینان صندلی عقب گردند.
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زیر آرنجی )در صورت تجهیز(

زیر آرنجی کنسول وسط

 

زیر آرنجی کنسول عقب

 

بکشید  را  دکمه   ، آرنجی  زیر  از  استفاده  منظور  به 
)درصورت تجهیز( و زیر آرنجی را پائین بیاورید . هنگامی 
که از آن استفاده نمی کنید آنرا به سمت عقب بکشید تا 

زیر آرنجی محکم شود.

طاقچه عقب
وسائل یا سایر محموله هایی که در محفظه عقب قرار 
دارند می تواند با بکار گیری طاقچه عقب از دید پنهان 
شوند . هر چند که طاقچه عقب بگونه ای طراحی نشده 
است که بار بر روی آن بگذارید و ممکن است در صورت 

استفاده بعنوان طاقچه، خراب شود

تذکر:
پشتی صندلی همیشه می بایست ضمن بیرون آوردن 
یا نصب طاقچه عقب به صورت عمودی و محکم قفل 

شده باشد.

احتیاط
به منظور جلوگیری از صدمه دیدن به طاقچه عقب :

* اجسام را بر روی آن قرار ندهید 
تکیه  آن  روی  بر  یا  و  نکشیده  پایین  طرف  به  آنرا   *

نزنید. 
* هنگام نصب و یا خارج نمودن آن احتیاط نمایید. 

اخطار
اشیا را بر روی طاقچه عقب قرار ندهید حتی اگر این 
اشیا کوچک یا سبک باشد . اشیا بر روی طاقچه عقب می 
توانند در زمان حادثه پرتاب شوند و باعث صدمه زدن و 

یا مسدود نمودن دید از عقب راننده گردند .

اخطار
در زمان حادثه یا توقف اتفاقی زیر آرنجی عقب )درصورت 
تجهیز( می تواند بطرف جلو بیافتد . اگر کودکی بصورت رو به 
پشت در نگهدارنده کودک در مرکز صندلی عقب قرار داشته 
باشد ، اطمینان حاصل نمایید که زیر آرنجی در هنگامی که 

استفاده نمی شود در جای خود محکم شده است .

احتیاط
به منظور جلوگیری از خرابی زیر آرنجی ، بر روی آن تکیه 

ندهید و یا کودک را بر روی آن ننشانید .
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بمنظور خارج نمودن طاقچه عقب

 

از پشتی صندلی عقب آزاد  1(  سه عدد قالب )a( را 
نمایید .

2( کاور را به سمت جلو خم نموده و بپیچانید

 

3( هر دو انتهای طاقچه را به منظور آزاد نمودن نقاط 
اتصال )b( بلند نمایید .
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4( یک انتهای کاور را در کاور ستون عقب )c( به نحوی 
به  انتهای دیگر  برای حرکت  لقی کافی  قرار دهید که 

سمت پایین و بیرون وجود داشته باشد .

 

خودرو  از  آنرا  سپس  و  نموده  کج  را  عقب  طاقچه   )5
خارج نمایید 

کف  روی  بر  عقب  طاقچه  دادن  قرار  جهت 
محفظه عقب:

 

طاقچه را کج نموده و آنرا بر روی کف محفظه عقب 
ثابت نمایید .

احتیاط
هنگامی که شما انتهای طاقچه را در دهانه کاور ستون 
عقب )c( قرار می دهید ،احتیاط نمایید که به شیشه و یا 
سایر اجزا در حین قرار دادن طاقچه عقب آسیب وارد 

ننمایید .
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جهت نصب مجدد طاقچه عقب

 

1( طاقچه عقب را خم نموده / بپیچانید و یک انتهای 
انتهای  و  داده  قرار  )c( کاور ستون عقب  آنرا در دهانه 

دیگر را جا بزنید.

 )b( را بر روی طاقچه با نقاط اتصال )d( نقاط اتصال
بر روی خودرو تنظیم نموده و هر دو انتها را بطرف پائین 
فشار دهید .اطمینان حاصل نمایید که طاقچه در نقاط 

اتصال محکم نصب شده است .

 
3( ضمن محکم کردن سایر قفل ها )e( خم طاقچه را 

باز نمایید .

 
4( سه عدد قالب )a( را به پشتی صندلی عقب متصل 

نمایید .
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محفظه کف اتاق )در صورت تجهیز(

 

تسمه )A( را به منظور باز کردن محفظه ، باال بکشید

قالب نگهدارنده بار )در صورت تجهیز(

 

چهار عدد حلقه نگهدارنده بار بر روی کف محفظه بار 
تعبیه شده است . یک عدد الستیک اختیاری می تواند 
به این حلقه ها قالب شده تا کمک نماید که بار در طی 

رانندگی عادی ، حرکت نکند.

 

اخطار
حلقه نگهدارنده بار و الستیک اختیاری می تواند برای 
نگه داشتن بارهای سبک در برابر حرکت در زمان رانندگی 
عادی مورد استفاده قرار گیرد. آنها نه قادر می باشند و نه 
به منظور جلوگیری از پرت شدن بار به اطراف در زمان 
تصادف طراحی شده اند. اشیا سنگین تر را تا حد امکان 
در جلوی محفظه بار قرار دهید . هرگز بارهای بلندتر از 

پشتی صندلی عقب را در محفظه بار قرار ندهید 

اخطار
های  حلقه  به  را  کودک  نگهدارنده  فوقانی  تسمه 
تسمه  نادرست  اتصال   . ننمایید  متصل  بار  نگهدارنده 
فوقانی باعث کاهش کارآیی سیستم نگهدارنده کودک 

می باشد .
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قالب بکسل بند
جلو

 

عقب
 

این قالبها هم در جلو و هم در عقب خودرو به منظور 
استفاده در شرایط اضطراری تعبیه شده اند 

به منظور دسترسی به قالب جلو ، قسمت پائین کاور )1( 
را شل نموده و سپس کاور )1( را بردارید .

جهت بکسل نمودن خودروی خود در جاده یا بزرگراه، 
سرویس  بخش"  "در  کردن  "بکسل  دستورالعمل  از 

اضطراری"  پیروی نمایید .

 
 

اخطار
* مانورهای تند و یا شل بستن بار می تواند منجر به 
های  آسیب  بروز  باعث  و  گردیده  خودرو  از  آن  افتادن 

مشخص یا صدمه دیدن بار گردد.
jack- “ بار را محکم ببندید و از مانورهای تند نظیر *

خودداری  ناگهانی  ترمز  یا  سریع  پیچیدن   ،  ”rabbit
نمایید . بصورت دوره ای کنترل نمایید که بار محکم بسته 

شده باشد .
، بزرگ، دراز یا تخت می توانند بر روی  * اشیا پهن 
آیرو دینامیک خودرو اثر گذاشته و یا گرفتار باد شوند که 
این امر باعث کاهش کنترل خودرو و در نتیجه تصادف و 
آسیب دیدگی شخص می گردد. در هنگام حمل چنین 

باری ، با احتیاط و با سرعت کم برانید .

اخطار
از این قالب ها برای بکسل کردن ) و یا بکسل شدن( 
سایر خودرو ها بر روی جاده و یا بزرگراه بجز در مواقع 

اضطراری، استفاده نکنید.
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قالب های فریم )2( فقط برای مقاصد حمل تعبیه شده اند .
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جهت بــاز نمودن ســانروف بصورت کــج ، آفتاب گير 
ســانروف را بصورت دستي و کشويي جمع کنيد و کليد 

TILT UPT )1(، را فشار دهيد.
 SLIDE براي بســتن ســانروف از حالت کج، کليــد
OPEN)2(  را فشار دهيد اگر بيشتر از يک ثانيه کليد 
)2( را فشار دهيد. ســانروف بصورت اتوماتيک، بصورت 

کج، باز يا بسته مي شود.
جهت متوقف کردن سانروف در نيمه راه کليد را بصورت 

مقطعي فشار دهيد.

سانروف )در صورت تجهیز(
شما مي توانيد مجموعه ســانروف را با استفاده از کليد 
 "SLIDE" به حالت کج و يا با استفاده از کليد "TILT"

به صورت کشوئي باز نمائيد.
توجه نمائيد اين کليدها زماني که ســوئيچ در وضعيت 
ON قــرار دارد، عمل مي کند جهــت جلوگيري از گاز 
گرفتگي، در مجموعه سانروف يک سيستم ايمني تعبيه 

شده است.
زماني که سيســتم ايمني متوجه وجود شــيء خارجي 
در مســير بسته شدن گردد، بصورت اتوماتيک، برعکس 

حرکت خواهد کرد.
اين سيســتم هنگامي فعال است که سانروف به صورت 

اتوماتيک در حالت بسته شدن است.
همچنين در مواقعي که ســانروف از حالت کج به حالت 
عادي بر مي گردد، اين سيســتم عمل نمي کند. توصيه 
مي گردد حتي با وجود سيستم ايمني سانروف، اطمينان 
حاصل نمائيد که در مواقع بستن سانروف، دست يا شي 

اضافي در مسير بسته شدن آن قرار نگرفته باشد.

اخطار
سيستم ايمني سانروف در مواقعي که بطور کامل 

بسته شده باشد، عمل نمي کند.
در صورتــي که باطــري خودرو به انــدازه کافي 
شــارژ نداشته باشد، سيستم ايمني سانروف عمل 

نمي کند.
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براي باز کردن ســانروف به ســمت عقب ، کليد )2( را 
فشــار دهيد و جهت بستن سانروف به سمت جلو کليد 

)1( را فشار دهيد.
اگر کليد را بيشــتر از يک ثانيه فشــار دهيد، سانروف 

بصورت اتوماتيک و کامل، باز يا بسته مي شود.
براي متوقف کردن سانروف در نيمه راه کليد را بصورت 

مقطعي فشار دهيد. 

آفتابگير بصورت اتوماتيک باز مي شود ولي در زماني که 
سانروف باز است، بسته نمي شود.

نحوه فعال سازي سیستم ایمني سانروف :
وقتي پايه اتصال منفي باتري را قطع يا فيوزها را عوض 

مي کنيد، موارد ذيل عملکرد ندارند:
- سيستم ايمني جهت جلوگيري از گاز گرفتگي 

- سيستم باز و بسته شدن اتوماتيک سانروف 
در اين حالت، جهت فعال ســازي مجدد، مطابق مراحل 

زير، اقدام نمائيد.
1- سوئيچ را در وضعيت ON قرار دهيد

2- کليد TILT UP )1( را فشار داده و نگه داريد.
سانروف بصورت مايل، کامال باز شده و به آرامي پائين 
مي آيد . پس از اتمام حرکت ســانروف، کليد را را رها 

کنيد.
2- کليد را بيش از دو ثانيه نگه داشــته و از باز و بسته 

شدن سانروف به صورت اتوماتيک، مطمئن گرديد.
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بارگذاری خودرو و بکسل کردن



طراحی  مشخص  وزنی  ظرفیت  برای  شما  خودروی 
وزن  نرخ  با  شما  خودروی  وزنی  ظرفیت   . است  شده 
ناخالص خودرو )GVWR( و نرخ وزن ناخالص اکسل 
مقادیر   . شود  می  مشخص  عقب  و  جلو   )GAWR(
 " بخش  در  عقب  و  جلو   )GAWR( و   )GVWR(

مشخصات " فهرست شده است .

بار  با  خودروی  کلی  مجاز  وزن  حداکثر   )GVWR(  
کامل )شامل سرنشینان ، تجهیزات جانبی ، و با بار بعالوه 

وزن یدک کش در صورت بکسل نمودن یدک کش (

وزن واقعی خودرو با وزن واقعی بار اکسل جلو وعقب 
که می توانند توسط وزن کشی خودرو تعیین شوند . این 
وزن ها را به )GVWR(و )GAWR( مقایسه نمایید. 
اگر وزن ناخالص خودرو یا بار روی هر یک از اکسل ها از 
این مقادیر تجاوز نماید ، شما می بایست بار روی خودرو 

را بردارید تا به کمتر از ظرفیتهای وزنی برسید .

بکسل کردن یدک کش

 

اگر چه بکسل کردن یدک کش می تواند تاثیرات زیان 
بگذارد  سوخت  مصرف  و  دوام   ، خودرو  رفتار  بر  آوری 
یک  کشیدن  یدک  برای  تواند  می  سوزوکی  .خودروی 
زیر  شده  مشخص  ظرفیت  از  آن  وزن  که  کش  یدک 

تجاوز نمی نماید ؛ بکار گرفته شود.

ظرفیت بکسل 
بکسل   ظرفیت  خصوص  در  محلی  قانون  هیچ  اگر 
ظرفیت  به  مربوط  مقررات  یا  شده  ثبت  مثال  )بعنوان 
بکسل( وجود ندارد، ظرفیت عمومی بکسل توصیه شده 

مطابق ذیل می باشد .

اخطار
هرگز بار اضافی بر روی خودرو نگذارید . وزن ناخالص 
خودرو ) مجموع وزن خودرو ؛ همه سر نشینان ، تجهیزات 
بکسل  در صورت  دماغه یدک کش  بعالوه  بار   ، جانبی 
خودرو  ناخالص  وزن  نرخ  از  نباید  هرگز   ) آن  کردن 
به نحوی توزیع  را  بار  .بعالوه  نماید  )GVWR( تجاوز 
نمایید که وزن روی هر یک از اکسل های جلو و عقب از 

نرخ وزن ناخالص اکسل )GAWR( تجاوز ننماید .

اخطار
. به منظور  بار را یکنواخت توزیع نمایید  همیشه وزن 
جلوگیری از آسیب های شخصی یا خرابی خودرو ، همیشه 
بار را محکم ببندید تا از تغییر مکان آن در هنگام حرکت 
ناگهانی خودرو جلوگیری بعمل آورید . بارهای سنگین تر 
را درکف خودرو و تا حد امکان در جلوی محفظه بار قرار 
دهید . هرگز بار را بلند تر از ارتفاع پشتی صندلی عقب 

نچینید.

بارگذاری خودرو و بکسل کردن
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ترمز

الستیک ها

آینه ها
کنترل نمایید که آیا آینه های خودروی شما ، الزامات 
محلی مربوط به آینه مورد استفاده در زمان بکسل کردن 
را بر آورده می سازد یا خیر ، اگر این الزامات را برآورده 
نمی سازد ، شما می بایست قبل از بکسل کردن ، آینه 

مناسب را نصب نمایید . 

بارگذاری خودرو – یدک کش 
به منظور بارگذاری صحیح خودرو و یدک کش شما می 
بایست از نحوه محاسبه وزن ناخالص یدک کش و وزن 

دماغه یدک کش اطالع داشته باشید .
از وزن یدک  است  ، عبارت  ناخالص یدک کش  وزن 
کش بعالوه همه بارهای روی آن شما می توانید وزن 
ناخالص یدک کش را با قرار دادن یک یدک کش با بار 

کامل محاسبه نمایید .
طریق  از  که  است  پائینی  به  رو  نیروی   ، دماغه  وزن 
اتصاالت کوپلینگ یدک کش در زمانی که یدک کش پر 
از بار بوده و کوپلینگ در ارتفاع نرمال خود قرار دارد ، به 

میله بکسل وارد می شود .
وزن یدک کش بارگذاری شده شما ) وزن ناخالص یدک 

کش ( هرگز نباید از " ظرفیت بکسل " تجاوز نماید .
بار را روی یدک کش بنحوی توزیع نمائید که وزن دماغه 
10درصد وزن ناخالص یدک کش را تشکیل داده اما از " 
حداکثر بار عمودی روی یدک کش در نقطه اتصال" تجاوز 

ننماید. شما می بایست وزن ناخالص یدک کش و دماغه 
را قبل از بکسل نمودن به منظور اطمینان از اینکه بار شما 

بنحو مطلوبی توزیع شده است، اندازه گیری نمائید.

اخطار
سیستم  به  مستقیما  را  کش  یدک  چراغهای  هرگز 
الکتریکی خودرو متصل ننمایید . زیرا ممکن است باعث 

آسیب دیدن سیستم الکتریکی گردد.

اخطار
اگر از یدک کشهای دارای ترمز استفاده شود ، شما می 
بایست همه دستورالعملهای تهیه شده بوسیله سازنده 
را بکار ببرید . هرگز آنرا به سیستم ترمز خودروی خود 
متصل ننمایید و هرگز از دسته سیم ها بعنوان منبع تغذیه 

الکتریکی مستقیم استفاده نکنید.

اخطار
هنگام بکسل نمودن یک یدک کش ، برای خودرو و یدک 
کش مهم است که دارای باد مناسب برای الستیک باشد . 
خودروی شما می بایست مطابق با بر چسب اطالعات باد 
الستیک ، باد شود . اگر فشار با بارنیز بر روی برچسب 
لیست شده باشد ، تایرها می بایست تا فشار بارگیری باد 
شوند . الستیکهای یدک کش را مطابق با مشخصات ارائه 

شده توسط سازنده یدک کش باد نمایید .

اخطار
هرگز بر روی یدک کش خودرو بار اضافی قرار ندهید. 
وزن ناخالص یدک کش می بایست هرگز از " ظرفیت" 
بکسل تجاوز ننماید.وزن ناخالص خودرو )مجموع وزن 
خودرو، همه سرنشینان، تجهیزات جانبی شامل میله های 
بکسل و اتصاالت، بار و دماغه یدک کش( می بایست 
در  که   )GVWR( خودرو  ناخالص  وزن  نرخ  از  هرگز 
بخش " مشخصات" فهرست شده است، تجاوز ننماید.

اخطار
است  ممکن  کش  یدک  روی  بر  بار  نامطلوب  توزیع 
منجر به رفتار ضعیف خودرو و باال و پائین رفتن یدک 
کش گردد. همیشه اطمینان حاصل نمائید که وزن دماغه 
در حدود 10درصد وزن ناخالص یدک کش بوده، اما از 
"حد اکثر بار عمودی روی یدک کش در نقطه اتصال " 
تجاوز نمی نماید. همیشه اطمینان حاصل نمائید که بار 
بنحو مقتضی محکم شده است. کوتاهی در رعایت این 

الزامات ممکن است منجر به تصادف شود.

بارگذاری خودرو و بکسل کردن
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احتیاط
هنگام پارک خودرو و یدک کش متصل به آن ، همیشه 

رویه زیر را به کار ببرید .
1( ترمزهای خودرو را بکار اندازید

2( از شخص دیگری درخواست نمایید در حالیکه 
ترمز را گرفته اید قطعات گوه ای را درزیر چرخهای 

خودرو و یدک کش قرار دهد .
3( به آرامی ترمزها را رها نمایید تا گوه به الستیک 

بچسبد
4( ترمز دستی را بطور کامل بکشید

نمایید  خاموش  را  موتور   – معمولی  بکس  گیر   )5
سپس خودرو را در دنده عقب یا دنده 1 قرار دهید

)ادامه دارد(

اخطار
)ادامه(

یا  و  طوالنی  شیبهای  به  رسیدن  از  قبل   *
دهید  انتقال  تر  سنگین  دنده  به  را  دنده  تند 
از  آمدن  پائین  هنگام  که  است  خطرناک   .

سراشیبی اقدام به کم کردن دنده نمایید .
* از فشردن مداوم ترمز پرهیز نمایید . این کار باعث 
داغ کردن ترمزها و در نتیجه کاهش کارایی ترمز می 
گردد . تا جای ممکن از ترمز موتوری )دنده معکوس( 

استفاده نمایید .
ممکن  موتور شما   ، یدک کش  وزن  اضافه  بخاطر   *
است در روزهای گرم در هنگام باال رفتن یا پایین آمدن 
از سراشیبی ، جوش بیاورد . به درجه آب موتور دقت 
خودرو جوش  که  دهد  نشان  درجه  این  اگر   . فرمایید 
آمده است ، از جاده خارج شده و خودرو را در جای امن 
متوقف نمایید .به قسمت"اگر خودرو جوش بیاورد" در 

بخش "راههای گریز اضطراری " مراجعه نمایید .

اخطار
)ادامه(

گیربگس اتوماتیک- دنده را در وضعیت "p" )پارک( 
قرار داده و موتور را خاموش نمایید.

6( اگر خودروی شما مجهز به سوئیچ انتقال می باشد 
انتقال در وضعیت  ، اطمینان خاصل نمایید که سوئیچ 

"N" )خالص ( قرار ندارد.
هنگام شروع به حرکت پس از پارک خودرو : 

1( پدال کالچ را )در صورت تجهیز( فشار داده وموتور 
را روشن نمایید .

2( به وضعیت دنده رفته و ترمز دستی را آزاد نمایید و 
به آرامی ازگوه ها فاصله بگیرید.

3( توقف نموده ، ترمزها را محکم بگیرید و نگه دارید .
را  ها  گوه  که  کنید  درخواست  دیگری  از شخص   )4

بیرون بیاورد .

بارگذاری خودرو و بکسل کردن
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اخطار
)ادامه(

* در حین روشن کردن موتور و یا در هنگام کار کردن 
موتور از لمس نمودن سیمهای مدار استارت و یا دیگر 
قسمتهای سیستم  استارت اجتناب نمایید. زیرا ممکن 

است شوک الکتریکی به شما وارد گردد.
* دقت کنید که موتور داغ ، منیفولد دود ، لوله ها ، انباره 

اگزوز ، رادیاتور و شیلنگهای آب را لمس ننمایید 
* از مجاورت سیگار روشن ، جرقه ، شعله با سوخت 
یا باطری جلوگیری نمایید . چون امکان اشتعال وجود 

دارد.
تنها  خودرو  که  هنگامی  در  خودرو  زیر  به  رفتن  *از 

توسط جک نگه داشته شده است بپرهیزید.
بین  اتفاقی  کوتاه  اتصال  باعث  که  نمایید  دقت   *

ترمینال های مثبت و منفی باطری نشوید.
سایر  و  موتور  کننده  خنک  مایع   ، کرده  کار  روغن   *
حیوانات  و  کودکان  دسترس  از  دور  را  خودرو  مایعات 
خانگی قرار دهید . مایعات کار کرده را به نحو مقتضی 
 ، زمین  روی  بر  را  مایعات  این  هرگز   . نمایید  معدوم 

مجرای فاضالب و غیره نریزید .

اخطار
)ادامه(

* جهت جلوگیری از عملکرد ناخواسته سیستم کیسه 
هوا یا قفل کن کمربند ایمنی مطمئن شوید که پیش از 
شروع به کار بر روی سیستم الکترونیکی خودرو، مدار 
باتری قطع و کلید استارت را حداقل به مدت 90 ثانیه 

در وضعیت قفل قرارداده شده است  
ها  سیستم  دسته   ، تر  آسان  شناسایی  منظور  به   *
باشد و  دارای برچسب زرد می  یا  و  بوده  به رنگ زرد 

اتصاالت نیز زرد رنگ هستند 
* خودرو را در حال کار کردن در گاراژ و یا محیط های 

کوچک محصور ، رها ننمایید .
* هنگامی که موتور کار می کند ، دستان ،لباس ، ابزار و 
یا سایر اشیاء را از فن وتسمه دینام دور نگه دارید حتی 
اگر فن کار نکند ، می تواند بطور اتوماتیک و بدون اخطار 

قبلی به کار بیافتد .
کار کرد می  در حال  موتور  با  به سرویس  نیاز  اگر   *
باشد اطمینان حاصل نمایید که ترمز دستی کامال درگیر 
بوده و گیر بکس در وضعیت خالص )برای خودروهای 
گیر  )برای خودروهای  پارک  یا  و   ) معمولی  بکس  گیر 

بکس اتوماتیک( قرار دارد .
)ادامه دارد(

 اخطار
شما می بایست در هنگام کار بر روی خودرو و به منظور 
دقت  نهایت  بی   ، احتمالی  دیدگی  آسیب  از  جلوگیری 
نمایید . در اینجا تعدادی از پیش هشدارهایی که شما 
می بایست بطور ویژه رعایت نمایید ، بیان شده است .

)ادامه دارد(
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اخطار:
کمک فنر ها با فشار زیاد گاز پر شده اند. هیچگاه آنها را باز نکنید و در معرض آتش قرار ندهید. از نگهداری آنها در کنار منبع حرارت و یا جایی که دما زیاد است پرهیز نمایید. 

هنگام معدوم کردن ابتدا باید گاز آنها خارج شود. از نمایندگی مجاز ایران خودرو برای این منظور کمک بگیرید.
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کنترل سطح روغن
گیج روغن موتور

 

به منظور روان کاری مناسب موتور خودرو ، مهم است 
که روغن موتور در سطحی صحیح نگه داشته شود.

روی  بر  خودرو  که  هنگامی  در  را  موتور  روغن  سطح 
سطح صاف قرار دارد کنترل نمایید. نمایش سطح روغن 
ممکن است در صورتی که خودرو روی شیب قرار داشته 
باشد ، دقیق نباشد. سطح روغن را می بایست یا قبل از 
راه اندازی موتور چک کنید و یا موتور را در دمای عادی 
کارکرد گرم نموده و سپس موتور را خاموش و حداقل 
5 دقیقه منتظر بمانید و سپس سطح روغن را چک کنید.
اگرسطح روغن در نزدیکی حد پائین باشد ، به منظور 
افزایش سطح روغن تا حد باالئی ، به میزان کافی روغن 

اضافه نمایید .

پر کردن روغن

درب مخزن روغن را بردارید وبه آرامی از میان سوراخ 
روغن ، تا رسیدن به حد باالئی روغن روی گیج ، روغن 
اضافه نمایید . دقت نمایید که بیش از اندازه روغن اضافه 
نکنید. روغن بیش از حد ، تقریبا به اندازه کمبود روغن 
مضر می باشد . پس از پر کردن روغن ، موتور را روشن 
نموده و اجازه دهید یک دقیقه دردور آرام کار کند. موتور 
را خاموش نمایید و 5 دقیقه صبر کنید و مجددا سطح 

روغن را کنترل نمایید.

احتیاط
عدم کنترل منظم سطح روغن می تواند باعث آسیب 

رساندن جدی به موتور بخاطر کمبود روغن شود.
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تعویض مایع خنک کننده موتور

 

به  را  1( هنگامی که موتور سرد است ، درب رادیاتور 
آرامی به سمت چپ بچرخانید تا یک "توقف" احساس 
شود. هنگام پیچاندن درب رادیاتور آنرا به سمت پائین 
 ، شود  آزاد  رادیاتور  فشار  تا  بمانید  منتظر  ندهید.  فشار 
سپس درب را به سمت پائین فشار داده و پیچیدن را در 

خالف جهت عقربه های ساعت ادامه دهید.

 

2( مخزن را باال آورده و آنرا کامال خالی نمایید.

3. کاور تحتانی موتور را باز کنید
4. پیچ تخلیه متصل به مخزن پائینی رادیاتور را شل 
تخلیه  مناسب  ظرف  در  را  کننده  خنک  مایع  و  نموده 

نمایید.
5. مخزن ذخیره را مجددا نصب نموده و آنرا پر نمایید.

6. پیچ تخلیه روی رادیاتور را سفت کنید.
7. کاور تحتانی موتور را مجددا نصب نمایید. 

8. رادیاتور را با مایع خنک کننده پر نموده و درب آنرا 
نصب کنید.

9. پس از پر کردن ، اجازه دهید موتور به مدت 2-3 
دقیقه کار کند تا هوای سیستم خنک کننده تخلیه گردد.

10. موتور را خاموش کنید.
11. سطح مایع خنک کننده را در رادیاتور مجددا کنترل 
نمایید . اگر سطح مایع پائین آمده باشد ، مایع بیشتری 

اضافه نمایید.

اخطار
درب  کردن  باز   ، باشد  می  باال  آب  دمای  که  هنگامی 
رادیاتور خطرناک است زیرا مایع جوشان و یا بخارات 
ممکن است تحت فشار بیرون بزند .قبل از باز نمودن 
درب رادیاتور ، منتظر بمانید تا دمای مایع خنک کننده 

پایین بیاید.
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هواکش

 

اگر هواکش با گردو غبار مسدود شده باشد ، مقاومت 
بیشتری در برابر ورود هوا ایجاد شده که منجر به افت 

توان خروجی و افزایش مصرف سوخت می شود.

زیر  رویه  با  مطابق  و  ای  دوره  صورت  به  را  هواکش 
کنترل و تمیز نمایید.

قاب  کاور  از  را  هواکش   . بردارید  را  هواکش  قاب   )1
هواکش بیرون آورید.

2(  این هواکش از نوع خشک نیاز به تمیز کردن مطابق 
با متد زیر دارد.

فشرده  هوای  از  استفاده  با  را  هواکش  غبار  و  گرد   )3
لزوم  آنرا در صورت  یا  المان ها پاک نموده و  از داخل 

تعویض نمایید.

شمع ها

 A نوع

 

برای نوع A جهت دسترسی به شمع ها:
1. کاور کوئل را بردارید.

2. همزمان با فشار دادن اهرم خالص کننده ، کوپلینگ 
)1( را جدا نمایید.

3. پیچ را باز کنید
4. کوئل را بیرون بکشید.

احتیاط
مایع خنک کننده می بایست در هنگامی که خودرو بر 

روی سطح صاف قرار دارد تعویض گردد.
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 B نوع

 

برای نوع B جهت دسترسی به شمعها:
1( کوپلینگ )2( را همزمان با فشار دادن اهرم خالص 

کننده ، جدا نمایید
2( پیچها را باز کنید

3( گردگیر شمع را بیرون بکشید

تذکر:
نمایید که سیستم ها،  ، اطمینان حاصل  هنگام نصب 
و  فوقانی  کاور  بندی  آب  الستیکهای   ، ها  کوپلینگ 

واشرها به درستی به جای خود بازگردانیده شده اند.

 

احتیاط
 ، شمع  کابلهای  نمودن  جدا  هنگام   )B نوع  )برای   *

گردگیر را بکشید و نه خود کابل را ، کشیدن کابل باعث 

خرابی آن می گردد.

ایریدیم /پالتنیوم  * هنگام سرویس شمعهای موتور 

)شمعهای با الکترود مرکزی باریک (، به الکترود مرکزی 

دست نزنید زیرا به آسانی خراب می شود .

احتیاط
* هنگام جدا نمودن کابلهای شمع ، گردگیر را بکشید و 

نه خود کابل را ، کشیدن کابل باعث خرابی آن می گردد.
ایریدیم /پالتنیوم  * هنگام سرویس شمعهای موتور 
)شمعهای با الکترود مرکزی باریک (، به الکترود مرکزی 

دست نزنید زیرا به آسانی خراب می شود .
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الستیک ها

 

برروی  عقب  و  جلو  الستیکهای  باد  فشار  مشخصات 
دو  است.هر  شده  فهرست  الستیک  اطالعات  برچسب 
الستیک جلو و عقب می بایست دارای فشار باد مشخص 

باشند.
زاپاس  الستیک  برای  مقادیر  که  باشید  داشته  توجه 

)درصورت تجهیز( بکار نمی رود.

بازرسی الستیک
الستیکهای خودروی خود را حداقل یک بار

 در ماه با پیروی ازدستورات کنترلی زیر بازرسی نمایید.
 

1( فشار باد تایر را به وسیله یک درجه باد اندازه گیری 
نمایید درصورت لزوم فشار را تنظیم نمایید. همچنین به 

خاطر داشته باشید که الستیک زاپاس را کنترل نمایید. 

 

1(شاخص سائیدگی الستیک 
2( عالمت محل شاخص

2( کنترل نمایید که عمق شیار عاج الستیک بیشتر از 
in 0.06( 1.6mm.( باشد.جهت کمک به کنترل این 
آیتم ، الستیکها به شاخص سائیدگی آج الستیک مجهز 
شده اند . هنگامی که شاخص بر روی سطح آج الستیک 
 0.06( 1.6mm آشکار گردد ، عمق باقیمانده آج در حدود

in.( یا کمتر بوده و تایر می بایست تعویض گردد.
3( سایش غیر عادی ، ترک وصدمه دیدگی الستیک را 
کنترل نمایید. تایر دارای ترک یا هر صدمه دیدگی دیگر، 
میبایست تعویض گردد. اگر اثری از سائیدگی غیر عادی 
در تایر مشاهده گردد ، آنها را جهت بازرسی نزد نمایندگی 

مجاز سوزوکی بدهید.

اخطار
* فشارباد الستیک در هنگامی که تایر ها سرد می باشند 
قرائت  اینصورت  غیر  در  و  گردند  کنترل  بایست  می   ،

صحیحی به دست نخواهد آمد .
شدن  باد  هنگام  در  گاهگاهی  را  شدن  باد  فشار   *
تدریجی الستیک تا رسیدن به فشار معین کنترل نمایید 
* هرگز الستیکها را کمتر یا بیشتر ازحدمعین باد نکنید.

خصوصیات  باعث  توانند  می  الستیکها  شدن  باد  کم 
رفتاری غیر عادی شده و یا می توانند باعث لغزش طوقه 
با دیواره الستیک گردد که این امر منجر به تصادف یا 
از  بیش  شدن  باد  گردد.  می  طوقه  یا  الستیک  خرابی 
حد الستیک می تواند باعث ترکیدن الستیک شده که 
منجر به آسیب دیدگی شخصی می گردد.باد بیش از حد 
الستیک همچنین می تواند باعث خصوصیات رفتاری غیر 

عادی شده که این امر می تواند موجب تصادف گردد.
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باطری

بدون  نوع   ( داری  نگه  به  نیاز  بدون  های  باطری  برای 
درپوش( ، شما نیازی به اضافه نمودن آب باطری ندارید.
برای باطریهای نوع سنتی که دارای درپوش جهت افزودن 
بین  باشد.سطح محلول میبایست همیشه  باطری می  آب 
 . داشته شود  نگاه   "LOWER" و   "UPPER" خطوط 
اگر سطح محلول به کمتر از خط  "LOWER" برسد ، تا 
خط "UPPER" آب مقطر اضافه نمایید. شما می بایست 
به طور دوره ای ، باطری ، ترمینال های باطری و براکت 
نگه دارنده باطری را برای زنگ زدگی کنترل نمایید . زنگ 
زدگی را با استفاده از برس سیمی ومخلوط آمونیاک وآب و 
یا مخلوط جوش شیرین وآب تمیز نمایید. پس از پاک کردن 

زنگ ، آنرا با آب تمیز بشوئید.
اگر با خودرو برای یک ماه یا بیشتر رانندگی نمی کنید 
، کابل باطری را از ترمینال منفی باطری جدا نموده تا از 

تخلیه آن جلوگیری شود.

تعویض باطری

 

جهت بیرون آوردن باطری :
1( کابل منفی )1( را جدا نمائید.
2( کابل مثبت )2( را جدا نمایید.

3( مهره نگهدارنده )3( و سپس نگهدارنده )4( را بیرون آورید.
4( باطری را خارج کنید

جهت نصب باطری :
1( باطری را با روش بر عکس آنچه که برای خارج نمودن 

باطری بیان شده،نصب نمایید.
طور  رابه  باطری  های  کابل  و  نگهدارنده  های  مهره   )2

محکم سفت کنید.
 تذکر:

هنگامی که باطری جدا می شود ، تعدادی از توابع خودرو به 
مقدار اولیه بازخواهدگشت و یا غیر فعال خواهدشد.

  RESET این توابع پس از اتصال مجدد باطری نیاز به
شدن خواهد داشت.

اخطار
* باطری ها گاز هیدروژن قابل اشتعال تولید می نمایند 
شعله و جرقه را دور از باطری نگه دارید در غیر اینصورت 
ممکن است انفجار رخ دهد. در هنگام کار در مجاورت 

باطری هرگز سیگار نکشید 
* هنگام کنترل و سرویس باطری ، کابل منفی باطری را 
قطع نمایید . دقت نمایید که به اشیاء فلزی اجازه تماس 
همزمان با باطری و بدنه را ندهید زیرا باعث اتصال کوتاه 

می گردد.
* به منظور پرهیز از آسیب رساندن به خودرو و یا باطری 
،از دستورالعمل های باطری به باطری در بخش سرویس 
نیازبه  که  صورتی  در  راهنما  کتابچه  این  در  اضطراری 
انجام باطری به باطری برای روشن کردن خودروی خود 

دارید استفاده نمایید.
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جعبه فیوز مستقل در زیر داشبورد سمت راننده قرار دارد. 
آمپراژ فیوز روی آن نوشته شده است.

 

تذکر:
اطمینان حاصل نمائید که جعبه فیوز همیشه دارای فیوز 

یدکی می باشد.

اخطار
اگر فیوز اصلی یا فیوزهای اولیه بسوزند، خودرو را جهت 
هنگام  ببرید.  سوزوکی  مجاز  نمایندگی  نزد  بازرسی 
سوزوکی  اصلی  یدکی  های  فیوز  از  همیشه  تعویض، 
استفاده نمائید. هرگز از جایگزین هایی نظیر سیم حتی 
بعنوان تعمیر موقت استفاده نکنید. در غیر این صورت 
می تواند منجر به خرابی الکتریکی شدید و آتش سوزی 

گردد.

اخطار
اطمینان حاصل نمائید که همیشه فیوز سوخته را با فیوز 
با آمپر مشابه تعویض می نمائید. هرگز از جابگزین هایی 
نظیر ورقه آلومینیوم یا سیم جهت تعویض استفاده نکنید. 
مدت  ظرف  جدید  فیوز  و  نمودید  تعویض  را  فیوز  اگر 
کوتاهی بسوزد، خودرو ممکن است ایراد الکتریکی جدی 
داشته باشد. در این صورت خودرو را سریعا نزد نمایندگی 

مجاز سوزوکی ببرید.
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تنظیم چراغ های جلو
از آنجائیکه رویه بخصوصی مورد نیاز است، ما توصیه 
می نمائیم که خودرو را جهت تنظیم چراغ های جلو نزد 

نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

* المپ های چراغ جلو با گاز هالوژن تحت فشار پر تعویض المپ
شده اند. این المپ ها در صورت ضربه و یا افتادن می 
توانند بترکند و به شما آسیب بزنند. آنها را با احتیاط حمل 

نمائید.
چراغ داخلی مرکزی )در صورت تجهیز(

 

با استفاده از یک پیچ گوشتی سر تخت )دو سو( که با 
به  را  لنز  است،  پوشانیده شده  نرم مطابق شکل  پارچه 
پائین بکشید. جهت نصب آن، به آسانی آنرا در جای خود 

فشار دهید.

المپ را می توان به آسانی و با بیرون کشیدن آن بیرون 
آورد. هنگام تعویض المپ اطمینان حاصل نمائید که فنر 

اتصال، المپ را محکم در بر گرفته است.

اخطار
* المپ ها درست پس از خاموش شدن می توانند برای 
سوزاندن انگشتان شما به اندازه کافی داغ باشند. این 
امر بویژه برای چراغ های هالوژن جلو باید مد نظر قرار 
گیرد. چراغ ها را هنگامی که به اندازه کافی خنک شدند، 

تعویض نمائید.

احتیاط
در  است  ممکن  شما  دست  پوست  روی  های  چربی 
از  بیش  شدن  گرم  باعث  المپ،  بودن  روشن  هنگام 
تمیز  با دستمال  را  نو  و ترکیدن شود. المپ  اندازه آن 

بگیرید.

احتیاط
به  نیاز  که  دهد  می  نشان  المپ  یک  مکرر  تعویض 
بازرسی سیستم الکتریکی می باشد. این امر می بایست 

توسط نمایندگی مجاز سوزوکی صورت پذیرد.
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چراغ های داخلی عقب )در صورت تجهیز(

 

با استفاده از یک پیچ گوشتی سر تخت )دو سو( که با 
به  را  لنز  است،  پوشانیده شده  نرم مطابق شکل  پارچه 
آنرا سر جای  آسانی  به  آن،  بکشید. جهت نصب  پائین 

خود قرار دهید.

چراغ مطالعه )در صورت تجهیز(

لنز را با استفاده از یک پیچ گوشتی سر تخت )دو سو( 
که با پارچه نرم مطابق شکل پوشانیده شده است، پائین 

بکشید. 

نوع سقفی )در صورت تجهیز(

 

های  عقربه  جهت  در خالف  چرخش  با  را  المپی  جا 
ساعت بیرون آورید. المپ را بیرون بکشید.

چراغ جلو
نور پائین

 
 

7 -297 -30



بازرسی و نگهداریبازرسی و نگهداری بازرسی و نگهداریبازرسی و نگهداری

درب موتور را باز نمائید.کوپلینگ را جدا کنید. الستیک 
آب بندی را خارج نمائید.

فنر نگهدارنده را به سمت جلو فشار داده و آن را رها 
به  را  آورید. المپ جدید  بیرون  را  نمائید. سپس المپ 

ترتیب بر عکس بیرون آوردن، نصب نمائید.

نور باال
 

درب موتور را باز نمائید. کوپلینگ را در حالیکه خالص 
کن قفل را فشار می دهید، جدا نمائید. جا المپی را در 
بیرون  و  بچرخانید  ساعت  های  عقربه  خالف  جهت 

آورید.

سایر چراغ های عمومی
جا المپی

 

)1( بیرون آوردن
)2( نصب کردن

جا  چراغ،  هوزینگ  از  المپی  جا  آوردن  بیرون  جهت 
المپی را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید 
و آنرا بیرون بکشید. جهت نصب جا المپی انرا فشار داده 

و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

المپ
 

)1( بیرون آوردن
)2( نصب کردن

دو نوع المپ وجود دارد، " نوع تمام شیشه ای" )1( و " 
نوع شیشه ای/ فلزی" )2(

جهت بیرون آوردن و نصب المپ تمام شیشه ای )1(، 
به آسانی آنرا بیرون کشیده و یا فشار دهید

از   )2( فلزی  ای  شیشه  نوع  المپ  اوردن  بیرون  جهت 
جاالمپی، المپ را به سمت داخل فشار داده و در خالف 
جهت عقربه های ساعت بچرخانید. جهت نصب المپ جدید، 

انرا فشار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
زیر  مطابق  المپی  جا  یا  و  المپ  به  توانید  می  شما 

دسترسی داشته باشید.
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چراغ وضعیت

چراغ راهنمای جلو

 

 

جهت تعویض المپ چراغ وضعیت/ راهنما، از رویه زیر 
پیروی نمائید: 

1( یک پیچ گوشتی سر تخت )دو سو( را در داخل سوراخ 
)2( قرار داده و گیره های )1( را با پیچیدن پیچ گوشتی 

مطابق شکل بیرون آورید.
فیلیپس  پیچ گوشتی  از یک  استفاده  با  را   )3( پیچ   )2

بیرون آورید.

 
3( گیره )4( را به همان روش شماره 1( بیرون آورید.
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4( کاور گلگیر را باز نمائید. کوپلینگ اتصال را با فشردن 
خالص کن قفل جدا نمائید. جا المپی را در خالف جهت 

عقربه های ساعت بچرخانید و انرا بیرون آورید.

چراغ عقب

 

چراغ راهنمای جانبی

 

از انجائیکه المپ از نوع توکار می باشد، مجموعه المپ 
می بایست تعویض گردد. مجموعه المپ را با لغزاندن 

هوزینگ به سمت چپ با انگشت خود بیرون آورید.

چراغ پالک نمره

 

کاور )1( را در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید 
و آنرا بیرون آورید.

تذکر:
هنگام نصب مجدد، واشر )2( را بین کاور و جا المپی 

قرار دهید.
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چراغ محفظه بار

 

با  که  )دوسو(  پیچ گوشتی سرتخت  از یک  استفاده  با 
به  را  لنز  است،  پوشانیده شده  نرم مطابق شکل  پارچه 
پایین بکشید. جهت نصب آن، به آسانی آنرا درجای خود 

فشار دهید.

آن  کشیدن  بیرون  با  و  آسانی  به  توان  می  را  المپ 
درآورد.

چراغ استپ روی درب عقب
)در صورت تجهیز(

رویه زیر یک رویه عمومی برای تعویض المپهای چراغ 
استپ روی درب عقب می باشد.

از آنجائیکه رویه بخصوصی مورد نیاز است، ما توصیه 
می نمائیم که برای تعویض المپ های چراغ استپ روی 

درب عقب به نمایندگی مجاز سوزوکی مراجعه نمائید.

 

درب  روی  استپ  چراغ  هوزینگ  آوردن  بیرون  جهت 
عقب، از رویه زیر پیروی نمائید.

1( درب عقب را باز نمائید و تزئینات )1( را مطابق شکل 
بردارید.

 
2( خارهای هوزینگ را با یک پیچ گوشتی سر تخت 
)دو سو( از طریق سوراخ های سرویس مطابق شکل آزاد 

نمائید.
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3( درب عقب را ببندید. هوزینگ چراغ استپ درب عقب 
)2( را از روی درب بردارید.

 

4( هر یک از المپ ها را بردارید.
5( المپ ها را جایگزین نمائید.

جهت نصب هوزینگ چراغ استپ درب عقب، به ترتیب 
بر عکس حالت باز کردن عمل نمائید.

تیغه های برف پاکن
 

اگر تیغه های برف پاکن ترد و شکننده شده و یا آسیب 
ببینند و یا هنگام پاک کردن شیشه خط بیاندازند، تیغه های 

برف پاکن را تعویض نمائید.
پیروی  زیر  رویه  از  جدید،  پاکن  برف  تیغه  نصب  جهت 

نمائید.

تذکر:
به  بسته  است  ممکن  پاکن  برف  تیغه  انواع  از  بعضی 
ایم،  داده  شرح  اینجا  در  که  آنچه  با  خودرو  مشخصات 
متفاوت باشد. اگر چنین بود، جهت اشنایی با متد تعویض، با 

نمایندگی مجاز سوزوکی مشورت نمائید.

احتیاط
بمنظور جلوگیری از خراشیدگی یا شکستن شیشه، اجازه 

ندهید بازوی برف پاکن به شیشه ضربه بزند.
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برای تیغه های برف پاکن جلو

 

1(  بازوی برف پاکن را از شیشه دور نگه دارید.

 

2( قفل )1( را بطرف بازوی برف پاک کن )2( فشار داده 
و فریم تیغه را مطایق شکل از بازویی جدا نمایید  

 3( قفل انتهای تیغه برف پاک کن را باز نموده و تیغه را 
مطابق شکل به سمت خارج بلغزانید.

نوع A )بیرون آوردن(    
 
 

نوع A )نصب(

 

1( قفل انتها
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نوع B )بیرون آوردن(

 

نوع B )نصب کردن(

 

)1( قفل انتها

C نوع

 

تذکر:
 برای نوع C ، انتهای فریم تیغه برف پاک کن را بیش 
از مقدار مورد نیاز خم  نکنید. اگر خم نمایید ، ممکن است 

فریم بشکند.

 

)1( نگهدارنده

 4( اگر تیغه جدید فاقد دو عدد نگهدارنده فلزی باشد ، 
آنها را از تیغه قدیمی به تیغه جدید منتقل نمایید.

بر عکس  ترتیب  به  را  پاک کن جدید  برف  تیغه   )5 
بیرون آوردن و در حالیکه قفل انتها به طرف بازوی برف 
نمایید.  نصب   ،)Cنوع )بجز  است  گرفته  قرار  پاک کن 
اطمینان حاصل نمایید که تیغه بوسیله همه گیره ها به 
در  را  تیغه  انتهای  است.  داشته شده  نگاه  مقتضی  نحو 

محل خود قفل نمایید.
6 ( فریم تیغه را به بازوی برف پاک کن مجددا نصب 
نمایید اطمینان حاصل نمایید که اهرم قفلی ، بطور ایمنی 

در داخل بازو محکم شده است.
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جهت تیغه برف پاکن عقب

 

1( بازوی برف پاک کن را دور از شیشه نگه دارید.
 2( فریم تیغه را مطابق شکال از بازو جدا نمایید.

 3( تیغه را مطابق شکل بطرف خارج بلغزانید.

تذکر:         
انتهای فریم تیغه برف پاک کن را بیش از مقدار مورد 
نیاز خم نکنید ، اگر خم نمایید ممکن است فریم بشکند.

 

)1(  نگهدارنده

4( اگر تیغه جدید فاقد دو نگهدارنده فلزی باشد ، آنها را 
از تیغه قدیمی به تیغه جدید منتقل نمایید.

5( تیغه برف پاک کن جدید را به ترتیب بر عکس بیرون 
آوردن نصب نمایید اطمینان حاصل نمایید که تیغه بوسیله 

همه گیره ها به نحو مقتضی نگاه داشته شده است.
ترتیب  به  کن  پاک  برف  بازوی  به  را  تیغه  فریم   )6

برعکس جدا نمودن، مجدداً نصب نمایید.
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مایع شیشه شوی
جلو و عقب )در صورت تجهیز(

 

با نگاه به گیج سطح مایع شیشه شوی، که به درب مخزن 
متصل است،وجود مایع را در مخزن کنترل نمایید. اگر سطح 

مایع نزدیک به خالی باشد،آنرا مجددا پر نمایید.
از مایع با شیشه شوی با کیفیت خوب ، رقیق شده با آب 

به اندازه نیاز، استفاده  نمایید.

سیستم تهویه مطبوع
استفاده  تهویه مطبوع  از  برای یک مدت طوالنی  اگر 
نمی کنید : نظیر فصل زمستان ، تهویه مطبوع ممکن 
است بهترین کارآیی را در هنگام شروع به استفاده مجدد  
ارائه ندهد.  به منظور حفظ بهترین کارآیی و دوام تهویه 
مطبوع، نیاز به راه اندازی تهویه مطبوع در فواصل معین 
حداقل یکبار در ماه به مدت یک دقیقه در دور آرام موتور 
می باشد. این کار باعث چرخش گاز کولر و روغن شده و 

به حفظ قطعات داخلی کمک می نماید.

اخطار
استفاده  شوی  شیشه  مخزن  در  "ضدیخ"  محلول  از 
روی  بر  اسپری شدن  هنگام  در  کار  این  انجام  نکنید. 
شیشه شدیداً به  دید راننده آسیب می رساند همچنین 

میتواند رنگ خودروی شما را  خراب نماید.

احتیاط
در صورتی که پمپ شیشه شوی در حالیکه آب در مخزن 

وجود ندارد کار کند ممکن است خراب شود.
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ابزار تعویض الستیک

 

جک، آچار چرخ و دسته در گوشه عقب سمت چپ 
محفظه بار جاسازی شده اند .به منظور دسترسی به 

ابزارها، کاور مربوطه را بردارید.

جهت بیرون آوردن جک،شفت آنرا در خالف جهت 
عقربه های ساعت بچرخانید و آنرا از براکت نگهدارنده 
بیرون بکشید .جهت جازدن جک، آنرا در داخل براکت 

نگهدارنده قرار داده و شفت را د رجهت عقربه های 
ساعت بچرخانید تا جک در جای خود محکم گردد.

مهره قفلی الستیک زاپاس 
)در صورت تجهیز(

 

زاپاس  الستیک  برای  استفاده  جهت  قفلی  مهره  یک 
مورد استفاده قرار می گیرد جهت باز کردن مهره قفلی 
الستیک زاپاس، سوئیچ موتور را تا جایی که امکان دارد 
در قفل داخل نموده و قفل را با کلید داخل آن در بیاورید. 
جهت قفل نمودن مهره الستیک زاپاس، قفل را روی 

مهره قرار داده و قفل را داخل نمایید.

 

اخطار
جا  از  الستیک،  تعویض  ابزارهای  از  استفاده  از  پس 
زدن محکم آنها اطمینان حاصل نمایید.درغیر اینصورت 
درهنگام تصادف پرتاب شده و باعث آسیب دیدگی می 

گردد.

اخطار
برای  بایست  می  فقط  الستیک  تعویض  ابزارهای 
که  است  مهم  گیرد  قرار  استفاده  مورد  چرخ  تعویض 
دستور العمهای مربوط به جک زدن در این بخش را قبل 

از اقدام به استفاده از جک، مطالعه کنید.
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دستورالعمل های مربوط به جک زدن

 

1( خودرو را روی سطح صاف قرار دهید. 
2( ترمز دستی را محکم بکشید و اهرم دسته دنده را در 
صورتی که خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک باشد در 
 "R" پارک( قرارداده و یا انرا در وضعیت( "P" وضعیت

)عقب( برای خودروی با گیربکس معمولی قرار دهید.
3( چراغ فالش در صورتی که خودرو نزدیک محدوده 

ترافیک می باشد روشن نمایید.
و در خالف  بطور مورب  را  و عقب  4( چراغهای جلو 

جهتی که چرخ بلند شده است، مسدود نمایید.
5( الستیک زاپاس را در نزدیکی محلی که خودرو بلند 
شده است مطابق شکل به منظور جلوگیری از لغزیدن 

جک زیر خودرو بگذارید.

 
)1( نقطه جک زدن

 

)1( نقطه جک زدن
6( جک را مطابق شکل در محل خود قرارداده و آن را 
با چرخاندن شیار سر جکها که در نقطه جک زدن خودرو 

ثابت شده است ،باال ببرید.

 

  )2( دسته جک
  )3( آچار چرخ

ادامه دهید تا  )7( باال بردن جک را به آرامی و نرمی 
الستیک از زمین بلند شود .خودرو را بیش از مقدار مورد 

نیاز باال نبرید.
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تعویض چرخها

پیروی  زیر  دستورالعمل  از  چرخ،  تعویض  منظور  به 
نمایید.

در آوردن الستیک زاپاس )در صورت تجهیز(

1( جک و ابزار را از داخل خودرو بیرون آورید. 

 

آزاد  شکل  مطابق  را   )A( کامل  کاور  زیرین  قفل   )2
نمایید.

 
3( چنگکهای تحتانی )1( و میانی )2( را یکی یکی شل 

کنید.
 

4( چنگکهای فوقانی )3( را شل کنید و کاور الستیک 
زاپاس را در بیاورید.

اخطار
* از جک فقط برای تعویض چرخ برروی سطوح صاف و 

سخت استفاده نمایید
* هرگز خودرو را روی سطح شیب دار بلند نکنید

* هرگز خودرو را از محلی بجز آنچه که برای جک زدن 
تعیین شده است باال نبرید.

حداقل  جک  که  نمایید  حاصل  اطمینان   *
)51mm)2inches  قبل از تماس با لبه فلنج باال بیاورید.

استفاده از جک در هنگامی )51mm)2inches باز شده 
است ممکن است باعث عمل نکردن جک شود. 

* هرگز در هنگامی که خودرو بر روی جک می باشد، به 
زیر خودرو نروید.

* هرگز در حالیکه خودرو بر روی جک می باشد آنرا به 
را  در خودرو  ماندن  اجازه  به سرنشینان  و  بیندازید  کار 

ندهید.
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جهت نصب چرخ:

 

 )1( زاپاس  به حامل الستیک  دو دست  با  را  1( چرخ 
مطابق شکل نشان داده شده نصب نمائید سپس مهره 
محکم  را   )3( زاپاس  الستیک  مهره  و   )2( چرخ  های 

نمائید .

2(مهره قفلی )4( الستیک زاپاس را روی مهره الستیک 
زاپاس قرار داده و فشار داده تا قفل شود.

بیرون  بر عکس  ترتیب  به  را  زاپاس  3(کاور الستیک 
آوردن نصب نمائید. 

 

تذکر:
را نصب می  زاپاس  کاور کامل الستیک  هنگامی که 
کنید ، اطمینان حاصل نمائید که موقعیت چنگک های 
فوقانی که در قسمت بیرونی3 عالمت گذاری شده اند و 

سوراخ ها با هم برابر بوده و اول آنها را درگیر نمائید.
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دستور العمل های مربوط به باطری به باطری 
کردن خودرو 

هنگام باطری به باطری کردن خودروی خود از رویه زیر 
استفاده نمایید.

 

1( فقط از باطری 12 ولت برای باطری به باطری خودرو   
استفاده نمایید. باطری سالم 12 ولت رادر نزدیکی خودروی 
خود به نحوی قراردهید که کابلها به هر دو باطری برسد. 
هنگام استفاده از یک باطری نصب شده بر روی خودروی 
دیگر، اجازه ندهید دو خودرو با هم در تماس باشند. ترمز 

دستی هر دو خودرو را کامل بکشید.

آنها  بجز  را  خودروها  همه  جانبی  تجهیزات  تمام   )2
که برای مقاصد ایمنی مورد نیاز است )به عنوان مثال 

چراغهای جلو و چراغ فالش(، خاموش نمائید.

 

3( رابط های برق را مطابق مراحل زیر متصل نمائید.

1. یک انتهای کابل رابط را به ترمینال مثبت )+( باطری 
تخلیه شده )1( متصل نمائید.

 )+( مثبت  ترمینال  به  را  رابط  کابل  دیگر  انتهای  2. یک 
باطری کمکی )2( متصل نمائید.

3. یک انتهای کابل رابط دوم را به ترمینال منفی )-( باطری 
کمکی )2( متصل نمائید.

4. اتصال نهایی را به یک قطعه فلزی رنگ نشده و سنگین 
)بعنوان مثال قالب درب موتور )3( ( خودرویی که باطری آن 

تخلیه شده است )1( متصل نمائید. 

اخطار
*  اگر باطری منقضی شده باشد ، اقدام  به باطری به 
باطری خودروی خود ننمایید .باطری ها در این شرایط در 
صورت اقدام باطری به باطری ممکن است منفجر شده 

و یا تخریب شوند.
*  هنگام اتصال رابط های باطری به باطری یقین پیدا 
کرده دستان شما و رابط های برق  از پولی ها ، تسمه ها 

و یا فن ها دور می باشند. 
*  باطری ها تولید گاز هیدروژن قابل اشتعال می نمایند . 
شعله و جرقه را از باطری دور نگه دارید  در غیر این صورت 
ممکن است باعث انفجار گردد. هرگز در هنگام کار در 

مجاورت باطری سیگار نکشید .
باطری  به  باطری  باطری کمکی که شما برای  اگر    *
کردن مورد استفاده قرار می دهید  بر روی خودروی دیگر 
نصب شده باشد ، اطمینان حاصل نمائید که  دو خودرو با 

یکدیگر در تماس نمی باشد .
* اگر باطری شما بدون هیچ دلیل آشکاری مکرراً تخلیه 
می شود ، خودرو را جهت بازرسی نزد نمایندگی مجاز 

سوزوکی ببرید.
* به منظور جلوگیری از ضرر زدن به خود و یا خودرو از 
دستور العمل های باطری به باطری به دقت و به ترتیب 

پیروی نمایید . 
در صورت بروز شک با امداد سرویس جاده ای تماس 

بگیرید.

احتیاط
بکسل  یا  دادن  هل  بوسیله  بایست  نمی  شما  خودرو 
کردن روشن شود این متد روشن کردن می تواند منجر 
القای  از  به صدمه دیدن دائم کانالیست کانورتر گردد. 
برق برای روشن کردن خودرو با باطری ضعیف یا خالی 

استفاده نمایید.
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قرار می  استفاده  مورد  باطری کمکی که شما  اگر   )4
دهید بر روی خودروی دیگری نصب شده باشد ، موتور 
خودروی حامل باطری کمکی را روشن نمائید .موتور را با 

دور میانه روشن نمایید.
 5( موتور خودرویی که باطری آن تخلیه شده است را 

روشن نمایید 
)6 کابل های اتصال را با ترتیب دقیق بر عکس روشی 

که وصل نمودید، جدا نمایید.

بکسل کردن خودرو 
اگر نیاز دارید که خودروی شما بکسل  شود ، با یک 
سرویس دهنده حرفه ای تماس بگیرید.نمایندگی مجاز 
می تواند به تفصیل دستورالعمل های بکسل کردن را 

برای شما فراهم کند.

 

اخطار
هرگز کابل رابط را مستقیماً به ترمینال )-( باطری تخلیه 
است  ممکن  این صورت  غیر  در   ، ننمایید  متصل  شده 

باعث انفجار گردد.

اخطار
هنگامی که شما خودروی خود را بکسل می نمائید ، به 
منظور پرهیز از تصادف یا آسیب دیدگی خودرو از دستور 

العمل های زیر پیروی نمایید .

اخطار
هنگام بکسل کردن خودرو همیشه از یک زنجیر ایمنی 

استفاده نمایید.

احتیاط
به منظور جلوگیری از خرابی خودرو  در هنگام بکسل ، 
تجهیزات مناسب و رویه های بکسل کردن می بایست 

مورد استفاده قرار گیرد.
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بکسل نمودن یک خودروی از کار افتاده
 اگر خودروی شما از کار بیفتد ، خودروی شما می تواند 
بوسیله یک کامیون جرثقیل دار  در حالیکه چرخ های جلو 
بلند شده است مطابق دستورالعمل های زیر بکسل شود.

قبل از بکسل کردن

 

تذکر:
انتقال مجهز  می باشد و  اگر خودروی شما به سویچ 
فرمان و قوای محرکه در شرایط خوبی به سر می برد و 
موتور می تواند روشن شود ، می توان خودرو را مطابق 
دستور العمل های موجود در بخش "بکسل نمودن خودرو 

" بکسل نمود.

حالت باال بودن چرخ های جلو
 این روش ممکن است با استفاده از یک کامیون جرثقیل 
دار در حالیکه  چرخ های جلو از روی زمین بلند می باشند 
و یک چرخ دستی کوچک در زیر چرخ های عقب قرار 

دارد انجام شود.
 

حالت باال بودن چرخ های جلو  )همه مدل ها(
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راهکارهای اضطراری

اگر استارت کار نکند 
1( سعی کنید در حالیکه چراغ جلو روشن است به منظور 
 "START" وضعیت  به  را  باطری،سوئیچ  شرایط  تعیین 
بچرخانید. اگر چراغ جلو بی نهایت کم نور شده یا خاموش 
شود ،معمواًل به این معنی است که یا باطری تخلیه شده و 
یا اتصال ترمینال باطری ضعیف می باشدباطری را مجدداً 
شارژ نموده و یا اتصالت ترمینال باطری را  در صورت لزوم 

تصحیح نمائید.
2( اگر چراغهای جلو روشن باقی بماند، فیوزها را کنترل 
نمائید اگر دلیل خرابی استارتر مشهود نباشد ممکن است 
الکتریکی وجود داشته باشد. خودرو را جهت  ایراد اساسی 

بازرسی نزد نمایندگی مجاز سوزوکی ببرید.

اگر موتور خفه کرده باشد
)سوخت بیش از حد وارد موتور شده باشد(

است  ممکن  شود،  موتور  وارد  حد  از  بیش  سوخت  اگر 
استارت زدن مشکل باشد.اگر این امر اتفاق افتد،پدال گاز را 
تا انتها فشار دهید و در حین استارت زدن، نگه دارید.)موتور 

را بیش از 15 ثانیه در این وضعیت به کار نیاندازید(

اگر موتور جوش بیاورد 
جوش  موقتاً  رانندگی  میتواند تحت شرایط سخت  موتور 
بیاورد. اگر گیج دمای آب موتور در طی رانندگی از جوش 

آوردن موتور حکایت نماید:

1( تهویه مطبوع را در صورت تجهیز خاموش نمائید.
2( خودرو را به محل امن منتقل نموده و پارک کنید

3( اجازه دهید موتور در دور آرام برای چند دقیقه کار کند 
تا نشانگر محدوده دمایی عادی ، قابل قبول بین "H" و 

"C" را نشان دهد.

درجه آب تا محدوده عادی و قابل قبول پائین نمی آید .
1( موتور را خاموش نموده و تسمه و واتر پمپ و پولی را 
از نظر آسیب دیدگی و لغزیدن کنترل نمائید .اگر مورد غیر 

عادی مشاهده گردید آنرا تصحیح نمایید.
2( سطح مایع خنک کننده در مخزن را کنترل نمایید. اگر 
دنبال  به   ، "LOW"باشد  از  تر  پایین  کننده  خنک  مایع 
نشتی واتر پمپ ، رادیاتور و شلنگ های رادیاتور و بخاری 
بگردید.اگر مشخص گردید که نشتی وجود دارد که باعث 
جوش آوردن می شود، خودرو را تا زمانی که این مشکل 

برطرف نشود  روشن نکنید .

3( اگر نشتی یافت نشود ، مایع خنک کننده را در صورت 
نیاز به دقت به مخزن ذخیره و رادیاتور اضافه نمایید. )به 
و  بازرسی  بخش"  موتور"در  کننده  خنک  قسمت"مایع 

نگهداری " مراجعه نمایید(

اخطار
اگر شما بخارات فرار را دیدید و یا استشمام نمودید 
، خودرو را در یک محل امن متوقف نموده و موتور را به 
مدتی  برای  .اگر  تا خنک شود  نمائید  سرعت خاموش 
بخار رویت نشود درب موتور را بلند نموده و ببینید که آیا 
مایع خنک کننده هنوز می جوشد یا خیر . اگرمایع خنک 
کننده در حال جوشیدن می باشد می بایست صبر کنید تا 
از جوشیدن بیفتد و سپس نسبت به انجام مراحل بعدی 

اقدام نمائید .
اخطار

* هنگامی که دمای آب باالست ، بازکردن درب رادیاتور 
خطرناک  می باشد، زیرا مایع جوشان و بخار ممکن است 
تحت فشار خارج شده و موجب سوختگی گردد. درب 
، می  آمد  تر  پائین  رادیاتور فقط هنگامی که دمای آب 

بایست باز شود.
* جهت جلوگیری از آسیب های شخصی ، دستان، ابزار 
و لباس ها را از فن موتور ، فن  تهویه مطبوع )در صورت 
تجهیز ( دور نگه دارید . فن های الکتریکی می توانند 

بطور اتوماتیک و بدون اخطار قبلی روشن شوند .
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پیشگیری از خوردگی )زنگ زدگی(
مهم است که مراقبت خوبی از خودرو به عمل آورده و از 
آن در برابر خوردگی حفاظت نمایید .فهرست زیر ، دستور 
برابر خوردگی می  از نحوه نگهداری خودرو در  العملهایی 
باشد . لطفا دستور العملهای زیر را به دقت مطالعه نموده 

و به کار ببندید .

اطالعات مهم در خصوص خوردگی
دالیل متعارف خوردگی 

1(تجمع نمک جاده، خاک . رطوبت  یا مواد شیمیایی در 
نواحی با دسترسی مشکل در زیر خودرو و یا شاسی .

2( کندگی، خراش و هرگونه آسیب دیدگی روی سطوح 
عملیات حرارتی و یا رنگ شده ناشی از تصادفات جزئی یا 

سایش توسط سنگ یا شن. 
شرایط محیطی که خوردگی را تسریع می نماید 

1( نمک جاده، خاک های شیمیایی ، هوای دریا یا آلودگی 
های صنعتی باعث تسریع  در خوردگی فلزات می شوند.

که  هنگامی  در  ویژه  به  را  خوردگی  نرخ  باال،  2(رطوبت 
افزایش   ، باشد  انجماد می  نقطه  از  باالتر  محدوده دمایی 

می دهد.
دوره  برای یک  از خودرو  نواحی مشخصی  در  3(رطوبت 
زمانی طوالنی ممکن است خوردگی را افزایش دهد حتی 

اگر سایر نواحی خودرو خشک باشد.
4( دمای باال، نرخ خوردگی را برای بعضی از قطعات خودرو 
که جهت خشک شدن سریع ، دارای باد خور خوبی نمی 

باشند افزایش می دهد.

این اطالعات ضرورت تمیز بودن و خشک بودن خودرو را 
تا جای ممکن )بویژه در زیر بدنه (نشان می دهد.تعمیر هر 
گونه خرابی رنگ یا حفاظت از پوشش رنگ در اسرع وقت 

به یک اندازه اهمیت دارد . 

نحوه جلوگیری از خوردگی 
خودروی خود را مکرراً بشویید .بهترین روش برای تکمیل 
محافظت از خودرو و جلوگیری از خوردگی ، تمیز نگه داشتن 

آن و شستن مکرر آن می باشد.
خودروی خود را حداقل یکبار در زمستان و یکبار به فاصله 
بعد از زمستان بشوئید . خودروی خود بویژه قسمتهای زیرین 

آنرا تا جای ممکن تمیز و خشک نگه دارید . 
اگر شما به طور مکرر بر روی جاده های نمکی رانندگی می 
نمائید ، خودروی شما حداقل می باییست یک بار در ماه در 
طی زمستان شسته شود . اگر شما نزدیک اقیانوس زندگی 
می کنید ، خودروی شما در سر تاسر سال می بایست حداقل 

ماهی یکبار شسته شود.
جهت دستورالعمل شستشو به بخش " تمیز بودن خودرو" 

مراجعه نمائید.
خارج نمودن مواد خارجی جمع شده

مواد خارجی نظیر نمک ها، روغن های شیمیایی روی سطح جاده 
و یا قیر، شیره گیاهان، فضله  پرندگان و باران های صنعتی ممکن 
است در صورتی که بر روی رنگ باقی بماند، به رنگ خودرو صدمه 
بزند. این انباشتگی ها را در اسرع وقت پاک کنید. اگر این مواد  با 
شستشو پاک نشوند، یک پاک کننده اضافی ممکن است مورد نیاز 
پاک کننده ای که شما  ماده  نمائید که هر  اطمینان حاصل  باشد. 
مورد استفاده قرار می دهید، برای سطوح رنگ شده مضر نمی باشند 
و برای همین منظور فراهم شده اند. در هنگام استفاده از این پاک 

کننده  بخصوص، از دستورالعمل های سازنده پیروی نمائید.

تعمیر خرابی
به دقت خودروی خود را از نظر خرابی سطوح رنگ شده 
یا  کندگی  هرگونه  کردن  پیدا  صورت  در  نمائید.  آزمایش 
آنرا  خوردگی،  شروع  از  جلوگیری  جهت  رنگ،  در  خراش 
به سرعت تعمیر نمائید. اگر کندگی یا خراش به سطح فلز 

رسیده باشد، خودرو را جهت تعمیر نزد صافکار ماهر ببرید.
اطاقک سرنشین و بار را تمیز نگه دارید

رطوبت، خاک یا گل می تواند زیر موکت کف انباشته شده 
زیر  اوقات  از  بعضی  شود.  خوردگی  باعث  است  ممکن  و 
موکت کف را چک کنید تا مطمئن شوید که این نواحی 
تمیز و خشک می باشد. اگر خودرو در جاده های نا هموار 
یا هوای خیس مورد استفاده قرار می گیرد، کنترل های زود 

به زود مورد نیاز است.
بارهای مخصوص نظیر مواد شیمایی، کودهای شیمیایی، 
پاک کننده ها، نمک ها و غیره، خاصیتی بی نهایت خورنده 

دارند.

اخطار
مواد خارجی می توانند بین باک بنزین و کاور محافظ آن 
جمع شوند. شما می بایست بصورت دوره ای هر ماده 
خارجی که در این ناحیه جمع شده است را تمیز نمائید. 

زیرا می تواند خطر آتش سوزی ایجاد نماید.
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این محصوالت می بایست در محفظه های مهر و موم 
شده حمل شوند.اگر ریزش یا نشتی روی دهد ، آن ناحیه را 

به سرعت تمیز و خشک نمائید.

از محافظ گل و الی و شن استفاده نمائید
استفاده از محافظ گل و الی و شن به محافظت از خودرو 
، بویژه اگر شما به طور مکرر بر روی جاده شنی یا نمکی 
رانندگی می کنید .کمک می نماید .محافظ های بزرگ که 
تا حد امکان به جاده نزدیک است قابل استفاده و بهترین می 
باشد.اتصاالت چنین محافظهایی می بایست در برابر خوردگی 
مقاوم باشد.به منظور کسب اطالعات بیشتر در خصوص چنین 

محافظهایی با نمایندگی مجاز سوزوکی تماس بگیرید.

خودرو خود را در جای خشک با تهویه مناسب 
نگهداری نمایید 

خودروی خود را در جای خیس و مرطوب، با تهویه ضعیف 
گاراژ می  در  را  اغلب خودرو خود  اگر شما   . نکنید  پارک 
شویید و یا اگر شما خیلی از اوقات هنگامی که خودرو خیس 
است با آن رانندگی می نمایید، گاراژ شما ممکن است خیس 
و مرطوب باشد رطوبت باال  در گاراژ باعث خوردگی شده و 
یا آنرا تسریع می کند یک خودروی خیس حتی ممکن است 

در صورت تهویه ضعیف در گاراژ گرم زنگ بزند.

تمیز کردن خودرو

 

تمیز کردن داخل خودرو 
وسائل وینیلی 

محلولی از آب و صابون یا مخلوط رقیقی از شوینده و آب 
گرم تهیه نمایید این محلول را با استفاده از اسفنج یا پارچه 
اجازه دهید برای چند دقیقه  بر روی وینیل بکشید و  نرم 
خیس بماند تا چرک و آلودگی از بین برود سطح را با یک 
دستمال تمیز و مرطوب پاک کنید تا چرک و آب صابون 
از بین برود اگر مقداری چرک هنوز روی سطح باقی مانده 

است این رویه را تکرار کنید.

وسائل پارچه ای
 آلودگی را با جارو برقی پاک کنید . با استفاده از محلول 
آب و صابون رقیق و دستمال مرطوب تمیز نواحی لکه شده 
را پاک کنید . به منظور از بین بردن صابون ،این نواحی را 
رویه  این  کنید  پاک  آب  یا  مرطوب شده  پارچه  با  مجدداً 
پاک کننده  از  یا  و  برود  بین  از  لکه ها  تا  نمایید  تکرار  را 
های تجاری مناسب برای پارچه جهت لکه های شدیدتر 
استفاده نمایید. هنگامی که شما از یک پاک کننده  پارچه 
استفاده می کنید، به دقت از دستورالعملهای سازنده و سپس 

هشدارها پیروی نمایید. 
اخطار 

مواد  از  و خارج خودرو هرگز  تمیز کردن داخل  هنگام 
آتش زا نظیر تینر، بنزین یا مواد تمیز کننده نظیر سفید 
کننده ها یا پاک کننده های خانگی استفاده نکنید این مواد 

می تواند باعث آسیبهای شخصی یا خرابی خودرو گردد

اخطار
پوشش های محافظ اضافی زیر خودرو و یا ضد زنگ 
کاتالیست  نظیر  اگزوز  سیستم  اجزاء  اطراف  برروی  را 
کانورتور، لوله های اگزوز و غیره بکار نبرید. در صورت 
گرم شدن مواد پوششهای محافظ، امکان آتش سوزی 

وجود دارد.
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وسائل چرمی
از  استفاده  با   . کنید  پاک  برقی  جارو  با  را  ها  آلودگی 
محلول آب و صابون رقیق ، و پارچه نرم مرطوب و تمیز ، 
آلودگی ها را پاک کنید . به منظور از بین بردن صابون ، این 
نواحی را مجدداً با پارچه مرطوب شده با آب پاک کنید .این 
نواحی را با یک پارچه نرم و خشک ، تمیز نمائید . این رویه 
را تکرار نموده تا آلودگی یا لکه از بین برود و یا از پاک کننده 
های تجاری مناسب برای چرم جهت آلودگی یا لکه های 
شدید تر استفاده نمائید.اگر شما از یک پاک کننده چرمی 
استفاده می کنید به دقت از دستورالعمل های سازنده و پیش 
هشدار ها پیروی نمایید . از حالل ها یا پاک کننده های نوع 

ساینده استفاده ننمایید. 

کمربندهای ایمنی 
کمربندهای ایمنی را با آب و صابون رقیق تمیز نمائید از 
سفید کننده و یا رنگ بر روی کمربند استفاده نکنید . این 

مواد ممکن است الیاف پارچه کمربند را سست نماید. 

زیر پایی های وینیلی 
با استفاده  آلودگی های معمولی می تواند از روی وینیل 
از آب و صابون پاک شوند از یک برس برای پاک کردن 
آلودگی استفاده کنید پس از اینکه آلودگی پاک شد ، سرتاسر 

زیر پایی را با آب بشویید و آنرا درسایه خشک کنید. 

موکت ها 
آلودگی و چرک را تا حد امکان با جاروبرقی تمیز نمایید 
با  از آب و صابون رقیق و پارچه مرطوب شده  با استفاده 
آب ،نواحی لکه دار را تمیز نمایید . این کار را تا پاک شدن 
لکه تمیز نموده و یا از پاک کننده های مخصوص موکت 
پاک  از  اگر شما   . نمائید  استفاده  لکه های شدیدتر  برای 
کننده موکت استفاده می کنید ، به دقت از دستورالعمل های 

سازنده و پیش هشدار ها پیروی نمایید. 

داشبورد و کنسول 

تذکر: 
اثرات مواد  شیمیایی ، الکل و غیره را به سرعت با یک 
پارچه نرم و مرطوب پاک کنید در صورت لزوم از محلول 
آب و صابون رقیق استفاده نمایید. از پاک کننده ها و پولیش 
های حاوی حالل های قوی و یا حالل های اسیدی استفاده 
نکنید .این مواد شیمیایی ممکن است باعث لک شدن و یا 

بی رنگ شدن داشبورد و کنسول شوند. 

تمیز کردن قسمت های خارجی خودرو

شستن

 

احتیاط
مهم است  که خودروی خود را تمیز و عاری از آلودگی 
داشتن خودرو ممکن  نگه  تمیز  از  کوتاهی   . دارید  نگه 
است منجر به از بین رفتن رنگ و یا خوردگی در قسمت 

های مختلف خودرو شود.

اخطار
* هرگز در هنگامی که موتور کار می کند اقدام به شستن 

و پولیش کردن خودرو ننمایید.
* هنگام تمیز کردن زیر بدنه و گلگیر ، در جاهایی که 
دارای قطعات یا لبه های تیز و برنده می باشد می بایست 
و  از دستکش  بریدگی  از  بازو  و  جهت حفاظت دستان 

پیراهن استین بلند استفاده نمایید.
* پس از شستشوی خودرو ، قبل از رانندگی  ترمزها را 
به دقت تست کنید تا اطمینان حاصل نمایید که کارآیی 

آنها حفظ شده است.
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هنگام شستن خوردو آنرا در جایی پارک کنید که نور 
مستقیم خورشید به آن نتابد و از رویه زیر پیروی نمایید:

1( زیر بدنه و هوزینگ چرخها را با فشار آب جهت خارج 
نمودن گل الی و خار و خاشاک بشویید از آب به میزان 

الزم استفاده نمایید.

2( بدنه خودرو را به منظور تمیز کردن آلودگی بشویید. 
آلودگی و گل والی را از بدنه خارجی با استفاده از آب پاک 
کنید. شما می توانید از یک اسفنج یا برس نرم استفاده 
خراشیدگی  باعث  تواند  می  که  سخت  مواد  از  نمایید. 
رنگ و یا پالستیک شوند استفاده نکنید. به خاطر داشته 
باشید که کاور چراغهای جلو و لنزها از تعدادی قطعات 

پالستیکی تشکیل شده اند.

یا  با یک شوینده مالیم و  را  3( سرتاسر بدنه خارجی 
پارچه  یا  از اسفنج  استفاده  با  صابون شستشوی ماشین 
نرم بشویید. اسفنج یا پارچه نرم می بایست بطور مکرر در 

محلول آب و صابون خیس شوند.

4( اولین باری که آلودگی به طور کامل پاک شد، شوینده 
را بطور کامل بشویید

 5( پس از شستشو ، بدنه خودرو را با یک جیر یا پارچه 
پاک کنید و اجازه دهید در سایه خشک شود 

شده  رنگ  سطوح  دیدگی  آسیب  هرگونه  دقت  به   )6
را کنترل نمایید اگر هرگونه آسیب دیدگی وجود دارد ، 

آسیب دیدگی را مطابق رویه زیر اصالح نمایید:

1. نقاط آسیب دیده را تمیز نموده و اجازه دهید خشک 
شود.

2. رنگ را تمیز نموده و نقاط آسیب دیده را به آهستگی 
با یک قلم موی کوچک ترمیم کنید.

3. اجازه دهید رنگ کامال خشک شود.

پولیش کاری

 

پس از شستشوی خودرو ،جهت محافظت بیشتر و زیبایی 
، استفاده از واکس و پولیش توصیه میشود 

*  فقط از واکس و پولیش با کیفیت استفاده نمایید. 
* هنگام استفاده از واکس و پولیش ، پیش هشدارهای 

سازنده را رعایت نمایید.

احتیاط
سطوح  یا  رنگ  دیدن  صدمه  از  جلوگیری  منظور  به 
پالستیکی، آلودگی ها را بدون استفاده از آب زیاد پاک 
می  بکار  را  فوق  رویه  که  نمایید  حاصل  اطمینان  نکنید 

گیرید.

احتیاط
هنگام استفاده از یک محلول شستشوی ماشین تجاری، 
احتیاط های تعیین شده، توسط سازنده را رعایت نمایید 

هرگز از شوینده ها و صابونهای قوی استفاده نکنید

احتیاط
هنگام شستن خودرو :

از  بیشتر  جوش  آب  یا  بخار  مستقیم  هدایت  از   *
176F(80C( بروی قطعات پالستیکی پرهیز نمایید 

* به منظورجلوگیری از خراب شدن اجزای موتور، از آب 
با فشار باال در داخل موتور استفاده نکنید

برروی  باقیمانده  آب  و  نریزید  آب  باطری  روی  بر   *
باطری را پاک کنید ورود آب به داخل باطری شاید باعث 

نشتی آب باطری شود
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شناسایی خودرو

شماره سریال شناسایی

 

 

ثبت  منظور  به  موتور  یا   / و  خودرو  شناسایی  شماره 
خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.این شماره ها همچنین 
برای کمک به نمایندگی مجاز در هنگام سفارش دهی 
یا مراجعه به اطالعات سرویس خاص مورد استفاده قرار 
می گیرد ، هر زمان که نیاز به مشورت با نمایندگی مجاز 
سوزوکی دارید به خاطر داشته باشید که خودروی خود را 
با شماره معرفی نمایید.اگر قرائت این شماره برای شما 
شناسایی  پالک  برروی  آنرا  توانید  می   ، است  مشکل 

خودرو پیدا کنید.

اطالعات عمومیاطالعات عمومی
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تذکر
از آنجاییکه این داده ها تحت شرایط معین بدست آمده اند ، مصرف واقعی خودروی شما با این داده ها تفاوت خواهد داشت.

اطالعات عمومیاطالعات عمومی

مصرف سوخت )برای اروپا (
M/T: گیربکس معمولی

A/T: گیربکس اتوماتیک
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یادداشت
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مشخصات
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Kg (lbs)
3422



مشخصات

مشخصات
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سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس معمولی
سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس اتوماتیک

راهنمای دارنده محصول
دارنده  محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، 
عملکردی و نگهداری است.

لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید. M
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سوزوکی گراند ویتارا

سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس معمولی
سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس اتوماتیک

راهنمای دارنده محصول
دارنده  محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه استفاده بهینه از خودرو تهیه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، 
عملکردی و نگهداری است.

لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید. M
ay

 / 
20

17
 Ir

an
 K

ho
dr

o 
C

o.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.
90

07
05

10
78

13
5

e-
co

de
: 5

40
70

10
00

6-
05

سوزوکی گراند ویتارا

سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس معمولی
سوزوکی گراند ویتارا، گیربکس اتوماتیک

راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی
دارنده  محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از نحوه نگهداری خودرو و ضوابط استفاده از خدمات گارانتی، نحوه 
سرویس دهی و مراکز خدمات پس از فروش محصول تهیه شده است. لطفاً در خصوص رعایت 

نکات مندرج در آن نهایت دقت را مبذول فرمایید.
لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید. M
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سوزوکی گراند ویتارا

شرکت ایران خودرو  )سهامی عام(
تهران، بزرگراه شهید لشگری

کیلومتر  14جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو، درب شماره 1

کد پستی 1۳۸۹۹1۳۶۵۷  
تلفن: 4۸۹01 )021(

نمابر: 1- 44۹۳4000 )021(
مرکز پیامک: ۳000۳

info@ikco.ir :پست الکترونیکی
 www.ikco.ir  :پایگاه اینترنتی
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