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سمت  در  واقع   1 دستگيره  درب،  کردن  باز  براي 
چپ داشبورد را بكشيد.

بازکردن زبانه )اهرم( درب موتور
برای بازکردن، زبانه 3 را همزمان با بازکردن درب 

موتور فشار دهيد.

بازکردن درب موتور
درب موتور را بلند کنيدو با استفاده از ميله های 2 

آن را ثابت کنيد. در  عملياتی  هرگونه  انجام  از  پيش 
محفظه موتور باید سوئيچ با استفاده 
موقعيت  در  خاموش/روشن  دکمه  از 

OFF قرار بگيرد.
)به اطالعات "روشن / خاموش کردن موتور" در 

فصل 2 مراجعه نمایيد.(

فشار  پایين  طرف  به  را  موتور  درب 
ندهيد: خطر بسته شدن اتفاقی درب 

موتور وجود دارد.

موتور،  محفظه  در  کارکردن  حين 
اهرم  که  نمایيد  حاصل  اطمينان 
در  جلو  شيشه  کن  پاک  برف 

موقعيت پارک باشد.
خطر آسيب جدی

هنگام کارکردن در نزدیكي محفظه 
موتور، ممكن است موتور داغ باشد. 
عالوه بر این ممكن است فن خنك 
کننده موتور هر لحظه شروع به کار 

کند.
خطر آسيب جدي
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بستن درب موتور
از  پيش  موتور  محفظه  در  اجسام  وجود  عدم  از 

بستن درب موتور اطمينان حاصل نمایيد.
را  موتور  درب  موتور،  درب  مجدد  بستن  براي 
متري  سانتي   30 فاصله  در  داشته  نگه  ميانه  تا 
موقعيت بسته شدن آن را رها نمایيد. درب موتور 
خواهد  بسته  خودکار  بطور  خود  وزن  واسطه  به 

شد.

پس از هرگونه عمليات در محفظه 
در  اجسام  وجود  عدم  از  موتور، 
حاصل  اطمينان  موتور  محفظه 

نمایيد )پارچه، ابزار و غيره(.
آتش  یا  موتور  به  صدمه  باعث  اجسام  این 

سوزي می شوند.
در صورت بروز تصادف و وارون شدن 
ضربه حتی جزئي به شبكه رادیاتور 
را  موتور  درب  قفل  موتور،  درب  یا 
با  سریع تر  هرچه  و  کرده  بررسی 
حاصل  تماس  مجاز  نمایندگی های 

نمایيد.

موتور  درب  صحيح  شدن  قفل  از 
اطمينان حاصل نمایيد.

)سنگریزه،  جسمی  هيچ  که  نمایيد  بررسي 
پارچه و غيره( مانع بسته شدن قفل نشود.
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کردن  و خنك  روغنكاري  براي  موتور  عادي  بطور 
نياز دارد و تنظيم  اجزاي متحرک به روغن موتور 
عادی  روغن  تعویض  هر  بين  روغن  سطح  کردن 

است.
با این وجود، اگر در هر 600 مایل )1000km( بيش 
از نيم ليتر روغن موتور مصرف شد با نمایندگی های 

مجاز تماس حاصل نمایيد.
تكرار تنظيم سطح روغن: سطح روغن موتور را هر 
چند وقت يك بار و بخصوص پيش از مسافرت های 
موتور  ديدن  صدمه  از  تا  نماييد  بررسي  طوالني 

جلوگيري کنيد.

خواندن سطح روغن موتور
سطح روغن موتور را هنگامي که خودرو در سطحي 
موتور  بودن  خاموش  از  پس  و  می باشد  مسطح 

بخوانيد.
گيج  از  بايد  موتور  روغن  دقيق  خواندن  براي 
استفاده نماييد و مطمئن شويد که روغن از حداکثر 

سطح مجاز بيشتر نباشد )خطر آسيب به موتور(.
به صفحه بعد مراجعه نمایيد.

کمترین  در  روغن  که  زماني  تنها  نمایشگر  صفحه 
سطح باشد، به راننده هشدار می دهد.

به  موتور  روغن  ميزان  رسيدن 
باالترين سطح

تحت هيچ شرایطي روغن نباید بيشتر 
از نقطه B باشد: خطر آسيب به موتور 

و کاتاليست کانوتور وجود دارد.
از ميزان حداکثر  اگر سطح روغن موتور بيش 
باشد، خودرو را روشن نكرده و با نمایندگی های 

مجاز تماس حاصل نمایيد.

با  و  کرده  خارج  را  روغن  گيري  اندازه  گيج   -
پارچه فاقد پرز و تميز، آن را پاک نمایيد.

- گيج را تا جایي که امكان دارد جا بزنيد )در 
تاحد  را  درپوش  گيج،  به  مجهز  خودروهاي 

امكان بچرخانيد(.
-  مجدداً گيج را خارج نمایيد

هرگز  روغن  بخوانيد: سطح  را  روغن  -  سطح 
نباید کمتر از نقطه A یا بيشتر از نقطه B باشد

بررسي  شد،  کامل  عمليات  این  که  هنگامي 
نمایيد که گيج در جاي خود قرار گرفته باشد یا 

گيج کالهكي کاماًل پيچانده شده باشد.

انجام هرگونه عملياتی در  از  پيش 
محفظه موتور باید سوئيچ با استفاده 
از دکمه خاموش/روشن در موقعيت 

OFF قرار بگيرد.
)به اطالعات "روشن / خاموش کردن موتور" در 

فصل 2 مراجعه نمایيد.(

توصيه  از سرریز شدن،  منظور جلوگيري  به 
می شود که هنگام پر یا اضافه کردن مخزن، 

از قيف استفاده نمایيد.
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اضافه / پر کردن
براي اضافه/ پر کردن روغن موتور، خودرو باید در 
باشد  سرد  نيز  موتور  و  شده  پارک  مسطح  زمين 
)براي مثال، پيش از استارت موتور براي اولين بار 

در روز(

- درپوش 1 را باز نمایيد.
بسته  راهنمایي،  )بعنوان  نمایيد  اضافه  را  روغن   -
به نوع موتور گيج شماره  2، بين 1/5 و 2 ليتر 

می باشد(.
- در حدود 20 دقيقه منتظر بمانيد و اجازه دهيد 
پيدا  جریان  موتور  کارتر  داخل  به سمت  روغن 

کند.
- با استفاده از گيج 2 سطح روغن را اندازه گيري 

نمایيد )همانطور که توضيح داده شد(
مطمئن  رسيد،  پایان  به  عمليات  این  که  هنگامي 
قرار  خود  محل  در  ممكن  جاي  تا  گيج  که  شوید 
گرفته باشد یا گيج کالهي کامل پيچانده شده باشد.

از باال رفتن ميزان حداکثر خودداري نمایيد و 
در  را   2 گيج  و   1 درپوش  که  نكنيد  فراموش 

جاي خود قرار دهيد.

انجام هرگونه عملياتی در  از  پيش 
محفظه موتور باید سوئيچ با استفاده 
از دکمه خاموش/روشن در موقعيت 

OFF قرار بگيرد.
)به اطالعات "روشن / خاموش کردن موتور" در 

فصل 2 مراجعه نمایيد.(

توصيه  سرریز شدن،  از  جلوگيري  منظور  به 
می شود که هنگام پر یا اضافه کردن مخزن، 

از قيف استفاده نمایيد.



ميزان روغن موتور: اضافه و پرکردن )2/2(- تعویض روغن

4-6

تعويض روغن 
اسناد  نگهداری  تعميرو  بخش  به  سرویس:  فواصل 

خودروی خود مراجعه نمایيد.

ظرفيت تعويض روغن
مراجعه  خود  خودروی  تعيمرونگهداری  اطالعات  به 

نمایيد یا با نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایيد.
همواره با استفاده از گيج، سطح روغن موتور را بررسی 
کنيد، همانطور که قبالً توضيح داده شد. )سطح روغن 
نباید کمتر از سطح حداقل یا باالی سطح حداکثر روی 

گيج روغن باشد.(

نوع گريد روغن موتور
مراجعه  خود  خودروی  اسناد  ونگهداری  تعمير  به 

نمایيد.

به  موتور  روغن  ميزان  رسيدن 
باالترين سطح

 B تحت هيچ شرایطی روغن نباید بيشتر از نقطه
باشد : خطر آسيب به موتور و کاتاليست کانورتور 

وجود دارد.
اگر سطح روغن موتور بيش از ميزان حداکثر باشد 
نمایندگی های مجاز  با  و  نكرده  را روشن  خودرو 

تماس حاصل نمایيد.

موتور،  محفظه  در  کردن  کار  حين 
برف  که  نمایيد  حاصل  اطمينان 

پاک کن شيشه جلو خاموش است .
خطر آسيب جدی

توصيه  شدن،  سرریز  از  جلوگيري  منظور  به 
می شود که هنگام پر یا اضافه کردن مخزن، از 

قيف استفاده نمایيد.

محفظه  نزدیكي  در  کارکردن  هنگام 
باشد.  داغ  موتور  است  ممكن  موتور، 
فن خنك  است  این ممكن  بر  عالوه 
به کار  کننده موتور هر لحظه شروع 

کند.
خطر آسيب جدي

پرکردن: هنگام پرکردن روغن مراقب 
باشيد که روغن روی محفظه موتور 

نریزد. 
که  باشيد  داشته  بخاطر  سوزی.  آتش  خطر 
قرار  در محل خود  به طور صحيح  را  درپوش 
دهيد. درصورت پاشش روغن موتور در محفظه 

داغ موتور امكان آتش سوزی وجود دارد.

سر  مكان های  در  را  خودرو  هرگز 
گازهای  زیرا  نكنيد  روشن  پوشيده 

خروجی اگزوز سمی هستند.

درصورت  موتور:  روغن  تعویض 
موتور  که  هنگامی  روغن  تعویض/ 
درصورت  باشيد  مراقب  است،  داغ 
سر ریزشدن روغن احتمال سوختگی 

وجود دارد.
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مايع خنك کننده
ميزان مایع را هنگامي که خودرو در سطحي صاف 
پارک شده و موتور خاموش می باشد بررسي نمایيد.

هنگامي که مایع سرد است ميزان آن باید در مخزن 
1 بين »MIN« و »MAX« باشد.

قبل از رسيدن مایع به سطح »MIN«، هنگامی که 
موتور سرد است سطح مایع را تنظيم کنيد.

فواصل بررسي مايع
بررسي  مرتب  بطور  را  کننده  خنك  مايع  ميزان 
نماييد )در صورت اتمام مایع خنك کننده صدمات 

شدیدي به موتور وارد می شود(
در صورتي که نياز به اضافه کردن مایع وجود دارد، 
تنها از محصوالت مورد تأیيد دپارتمان فني ما که 

موارد زیر را تضمين می کند استفاده نمایيد.
-  جلوگيري از یخ زدگي

-  جلوگيري از زنگ زدگي سيستم خنك کننده

فواصل جايگزينی 
به بخش تعميرونگهداری خودروی خود مراجعه 

نمایيد.

هيچ  است  داغ  موتور  که  هنگامي 
کننده  خنك  مایع  مدار  در  عملياتي 

نباید صورت بگيرد.
خطر سوختگي

مكرر  و  غيرعادي  افت  متوجه  که  صورتي  در 
سطح هر کدام از مایعات شدید، با نمایندگی های 

مجاز تماس حاصل نمایيد.

هنگام کارکردن در نزدیكي محفظه 
موتور، ممكن است موتور داغ باشد. 
عالوه بر این ممكن است فن خنك 
کننده موتور هر لحظه شروع به کار 

کند.
خطر آسيب جدي

انجام هرگونه عملياتی در  از  پيش 
محفظه موتور باید سوئيچ با استفاده 
از دکمه خاموش/روشن در موقعيت 

OFF قرار بگيرد.
)به اطالعات "روشن / خاموش کردن موتور" در 

فصل 2 مراجعه نمایيد.(
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روغن ترمز
ميزان روغن باید هنگامي که خودرو در سطحي صاف 
پارک شده و موتور خاموش است خوانده شود. این 
صورت  در  و  گيرد  صورت  مكرر  بطور  باید  عملكرد 
را  ترمز  ترمزگيري، سطح روغن  اشكال در  مشاهده 

بررسي نمایيد.

سطح 2
لنت های  به علت سایش  روغن  رفتن سطح  پایين 

ترمز امری عادی است.
دیسك های  وضعيت  دارید  تمایل  که  صورتي  در 
ترمز و سایش لنت ترمز را خودتان بررسي نمایيد 
وب  یا  ارتباطي  شبكه  در  توضيحي  اسناد  از  باید 

سایت کارخانه سازنده استفاده نمایيد.

پر کردن
روغن،  مدار  در  عمليات  هرگونه  انجام  از  پس 

متخصص فني باید روغن ترمز را تعویض نماید.
فقط از روغن ترمزهای مورد تأیيد دپارتمان فني 
ما )و داراي ظرف مهر و موم شده( استفاده نماید.

فواصل جايگزيني
به بخش تعمير و نگهداري اسناد خودروي خود 

مراجعه نمایيد.

نزدیكي محفظه  هنگام کار کردن در 
باشد.  داغ  موتور  است  ممكن  موتور، 
خنك  فن  است  ممكن  این  بر  عالوه 
کننده موتور هر لحظه شروع به کار کند.

انجام هرگونه عملياتی در  از  پيش 
محفظه موتور باید سوئيچ با استفاده 
از دکمه خاموش/روشن در موقعيت 

OFF قرار بگيرد.
)به اطالعات "روشن / خاموش کردن موتور" در 

فصل 2 مراجعه نمایيد.(
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مخزن شيشه شوی شيشه جلو/ چراغ های 
جلو

پرکردن
کنيد  باز  را   3 درپوش  موتور  بودن  خاموش  حين 
نمایيد  پر  را  مخزن  می بينيد  را  مایع  که  تاجایی 

سپس درپوش را ببندید.
توجه : پيش از سفر، ميزان مایع مخزن را بررسی 

نمایيد.

مايع 
محصوالت  از  زمستان  در  جلو.  شوی  شيشه  مایع 

تأیيد شده نمایندگی ها استفاده نمایيد.
آسيب  )خطر  نكنيد.  استفاده  خالص  آب  از  توجه: 
و  پمپ  در  آهكی  رسوبات  شدن  جمع  و  پمپ  به 

نازل ها می شود.(

نازل ها
با  جلو  شيشه  شوی  شيشه  نازل  تنظيم  برای 

نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایيد.

فيلترها
اتاق،  فيلتر  هوا،  )فيلتر  فيلترها  اجزاي  تعویض 
فيلتر سوخت دیزلي و غيره(. در برنامه تعمير و 

نگهداري خودروي شما برنامه ریزي شده است.
و  تعمير  بخش  به  فيلتر:  اجزاي  تعويض  فواصل 

نگهداري اسناد خودروي خود مراجعه نمایيد.

توجه 
ميزان  دیدن  برای  خودرو،  مدل  به  بسته 
بيرون  را  گيج  و  کرده  باز  را   3 مایع، درپوش 

بكشيد.
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باطری 1 نياز به هيچ گونه تعميرونگهداری ندارد.
نباید آن را بازکردن یا هرگونه مایعی به آن اضافه نمایيد.

بسته به مدل خودرو، سيستم مستمراً وضعيت شارژ 
پایين  شارژ  اگر سطح  می نماید،  بررسي  را  باطري 
در   »Battery Low start engine« پيغام  بياید 
صفحه نمایشگر ظاهر می شود. در این حالت موتو را 
 »Battery Charging« پيغام  نمایيد.سپس  روشن 
نمایشگر  صفحه  روی  باطری  شارژ  مدت  طول  در 

ظاهر می شود.
در صورت استفاده از خودرو در حالت های زیر، شارژ 

باطري کاهش می یابد.
- سفرهاي کوتاه مدت

- رانندگي در شهر
- افت دما

-  در صورت استفاده از تجهيزات الكتریكي )رادیو و 
غيره(. هنگامي که موتور خاموش است.

هنگام جابه جا کردن باطري با دست 
با  سولفوریك  اسيد  که  باشيد  مراقب 
پوست و چشم هایتان در تماس نباشد. 

در صورت تماس، محل تماس را با مقداري آب سرد 
بشویيد، در صورت نياز با پزشك مشورت نمایيد.

و  داغ  اجسام  که شعله ،  نمایيد  اطمينان حاصل 
جرقه در تماس با باطري قرار نداشته باشند زیرا 

خطر انفجار وجود دارد.

انجام هرگونه عملياتی در  از  پيش 
محفظه موتور باید سوئيچ با استفاده 
از دکمه خاموش/روشن در موقعيت 

OFF قرار بگيرد.
)به اطالعات "روشن / خاموش کردن موتور" در 

فصل 2 مراجعه نمایيد.(

هنگام کارکردن در نزدیكي محفظه 
موتور، ممكن است موتور داغ باشد. 
عالوه بر این ممكن است فن خنك 
کننده موتور هر لحظه شروع به کار 

کند.
خطر آسيب جدي
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 A برچسب
نشانگرهاي روي باطري را مشاهده نمایيد

- 2   روشن کردن آتش و سيگار ممنوع می باشد.
- 3   از عينك استفاده نمایيد.

- 4    از دسترس کودکان دور نگه داشته شود.
- 5    مواد قابل انفجار

- 6    به کتابچه راهنما مراجعه نمایيد.
- 7    مواد خورنده

تعويض باطري
به دليل پيچيده بودن این عمليات، توصيه می شود 

با نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایيد.

این باطري از نوع مخصوص می باشد، 
اطمينان  مشابه  باطري  جایگزیني  از 
حاصل نمایيد. با نمایندگی های مجاز 

تماس حاصل نمایيد.
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A برچسب
براي خواندن آن درب را باز نمایيد.

هنگامي که الستيك ها سرد هستند فشار باد آن ها 
باید مورد بررسي قرار بگيرد.

بررسي  و  هستند  سرد  الستيك ها  که  صورتي  در 
باد  فشار  نيست،  پذیر  امكان  الستيك ها  باد  فشار 
 )3psl )یا   )bar( بار   0/3 به   0/2 از  را  الستيك 

افزایش دهيد.
هرگز هنگامي که الستيك ها داغ هستند باد آن ها 

را خالي نكنيد.

B :  ابعاد الستيك های نصب شده در خودرو 
C :  سرعت رانندگی مورد نظر

D :  فشار باد توصيه شده برای بهينه سازی مصرف 
سوخت

NB: ممكن است سطح راحتی رانندگی تغيير 
یابد.

E :  فشار باد الستيك جلو
F :  فشار باد الستيك عقب

G :  فشار باد الستيك زاپاس

باد  بررسي  سيستم  به  مجهز  خودروهاي 
الستيك ها

در صورت کم باد بودن )پنچري، فشار باد کم و 

نمایشگر  غيره(، چراغ هشدار  در صفحه 
روشن می شود به اطالعات بخش »هشدار پایين 
بودن فشار باد الستيك ها« یا »سيستم بررسي باد 

الستيك ها« در فصل 2 مراجعه نمایيد.
توجه خاص مربوط به بار سنگين خودرو )حداکثر 
سرعت  حداکثر  تريلر:  کش  يدك  و  مجاز(  بار 
باد  فشار  و  باشد   )100km/h( یا   60mph باید 

الستيك ها باید 0/2 بار افزایش یابد.
مراجعه   6 فصل  در  »وزن«  بخش  اطالعات  به 

نمایيد.
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ايمنی الستيك ها و استفاده از زنجير چرخ
براي   5 در فصل  اطالعات بخش »الستيك ها«  به 
شرایط سرویس و، بسته به مدل خودرو، استفاده از 

زنجير چرخ مراجعه نمایيد.

با  مطابقت  و  خود  امنيت  براي 
تعویض  به  نياز  هنگام  قانون، 
الستيك های  از  تنها  الستيك ها، 
و  نوع  اندازه،  عالمت،  داراي 
همچنين  و  مشابه  خصوصيات 
یكسان روی کليه محورها استفاده 

نمایيد.
مشابه  سرعت  و  وزن  ظرفيت  بايد:  آن ها 
تأييد  مورد  يا  اصلي  الستيك های  با 

نمايندگی های مجاز را داشته باشند.
عدم توجه به این دستورالعمل ها امنيت شما 
را به خطر می اندازد و بر کيفيت رانندگي با 

خودرو اثر منفي می گذارد.
خطر از دست دادن کنترل خودرو وجود دارد.
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دوام  باشد،  شده  نگهداري  خوبي  به  که  خودرویي 
بيشتري خواهد داشت، بنابراین توصيه می شود که 

از بدنه خودرو بطور منظم نگهداري نمایيد.
محصوالت ضدخوردگي با تأثير باال در خودروي شما 
بكار رفته است. با این وجود نباید تحت تأثير عوامل 

خارجي قرار بگيرد.
عوامل خورنده در هوا

- آلودگي هوا )مناطق صنعتي- ساختماني(
- محلول نمك موجود در هوا )نزدیك دریا، بویژه در 

آب و هواي گرم(
- آب و هواي فصلي و شرایط هواي مرطوب )مثاًل 
جاده های پوشيده از نمك در زمستان، آب پاک 

کننده جاده ها و غيره(.

تأثيرات جزئي
اثر سايش

الي،  و  گل  هوا،  در  موجود  شن  و  خاک  و  گرد 
دیگر  خودروها  توسط  جاده،  در  موجود  سنگریزه 

پرتاب می شود.
این  برابر  در  خود  خودروي  از  حفاظت  منظور  به 

تأثيرات چندین عمل احتياطي انجام دهيد.

چه کارهايي نبايد انجام دهيد
بدنه،  زیر  موتور(،  اجزاي  )مانند  مكانيكي  اجزاي 
تجهيزات  و  درب ها(  داخل  )مثاًل  لوالیي  اجزاي 
پالستيكي رنگ شده مربوط به بدنه خارجي )مثاًل 
تمييزکننده  تجهيزات  از  استفاده  با  را  سپرها( 
مورد  که  محصوالتي  کردن  اسپری  یا  قوي  فشار 
یا  نكرده  تمييز  نمی باشند،  فنی ها  دپارتمان  تأیيد 
روغن آن ها را پاک ننماید. این کار موجب افزایش 

خوردگي یا نقص عملكردي می شود.
پایين  بسيار  دماي  یا  شدید  آفتاب  در  را  خودرو 

نشویيد.
گل و الي و کثيفي باقي مانده روي بدنه خودرو را 

پيش از پاک کردن خيس نمایيد.
اجازه ندهيد گرد و خاک در سطح خارجي انباشته 

شود.
باعث  خراش  و  جزئی  برخوردهای  ندهيد  اجازه 

ایجاد زنگ زدگی شود.
ما  فني  دپارتمان  تأیيد  مورد  که  محلول هایی  از 
نمی باشند براي رفع لكه ها استفاده نكنيد زیرا باعث 

آسيب به رنگ بدنه می شوند.
شستن  بدون  گلي  جاده های  یا  برفي  شرایط  در 
رانندگي  بدنه  و  چرخ  گلگير  زیر  ویژه  به  خودرو، 

نكنيد.

اين کارها را انجام دهيد:
هنگامي که موتور خاموش است، خودرو را مرتباً 
بشویيد  کارخانه  توسط  تأیيد شده  با محصوالت 

)هرگز از مواد ساینده استفاده ننمایيد(.
پيش از استفاده از نازل این لكه ها را بشویيد.
- لكه های صمغ درخت و دوده های صنعتي 

- گل و الي روي آج چرخ ها و زیر بدنه که باعث 
جمع شدن رطوبت می شود.

- فضوالت پرندگان، که باعث واکنش شيميایي 
برده  بين  از  را  بدنه  رنگ  سرعت  به  و  شده 
خودرو  رنگ  شدن  پوسته  پوسته  موجب  و 

می شوند.
هرچه سريع تر این لكه ها را بشویيد زیرا برطرف 

کردن آن ها با واکس غيرممكن می باشد.
- نمك، بویژه در آج الستيك ها و زیر بدنه خودرو 

پس از رانندگي در جاده های داراي سنگریزه
را  غيره(  و  )صمغ،برگ ها  گياهي  مواد  هرگونه 

بطور مرتب از روي خودرو پاک نمایيد.
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از مقررات محلي مربوط به شست و شوي خودرو 
پيروي نمایيد )مثاًل: خودروي خود را در بزرگراه های 

عمومي نشویيد(.
براي  سنگریزه  داراي  سطوح  در  رانندگي  هنگام 
فواصل  خودرو،  رنگ  به  زدن  صدمه  از  جلوگيري 

ترمزگيري را رعایت نمایيد.
که  مكاني  خوردگي،  گسترش  از  جلوگيري  براي 

رنگ خودرو آسيب دیده را تعمير نمایيد.
براي حفظ گارانتي ضدخوردگي به صورت دوره اي 
به نمایندگی های مجاز مراجعه نمایيد. به اطالعات 

تعمير و نگهداري اسناد خودرو مراجعه نمایيد.
مكانيكي،  قطعات  کردن  تميز  به  نياز  صورت  در 
لوالها و غيره، برای محافظت از این اجزاء با استفاده 
را  آن ها  فني  دپارتمان  تأیيد  مورد  محصوالت  از 

اسپري کنيد.

خودروهاي داراي رنگ مات
خاص  احتياطي  اقدام های  نيازمند  رنگ ها  این 

می باشند.
اقدامات زير را انجام ندهيد:

)پوليش  واکس  حاوي  محصوالت  از  استفاده   -
کردن(

- سایش سخت بدنه
- شست و شوي خودرو در کارواش غلتكي

-  شست و شوي خودرو با استفاده از وسایل فشار قوي
- چسباندن برچسب به بدنه خودرو )خطر از بين 

رفتن رنگ( 

اقدامات زير را انجام دهيد:
با مقداري آب و با استفاده از پارچه نرم یا اسفنجي 

و با دست خودرو را بشویيد.

استفاده از کارواش غلتكي
دسته برف پاک کن شيشه جلو را به موقعيت پارک 
باز گردانيد )به اطالعات بخش »شيشه شوي جلو 
و برف پاک کن« در فصل 1 مراجعه نمایيد(. محل 
نصب تجهيزات خارجي، چراغ های اضافي و آینه ها 
که  نمایيد  حاصل  اطمينان  و  نمایيد  بررسي  را 
تيغه های برف پاک کن با نوارهاي چسبنده محكم 
شده اند در صورتي که خودروي شما مجهز به آنتن 
رادیو است آن را جدا نمایيد. بخاطر داشته باشيد 
که نوار چسبنده را جدا کرده و آنتن را مجدداً نصب 

نمایيد.
تميز کردن چراغ های جلو

»طلق«  از  جلو  چراغ های  اینكه  به  توجه  با 
کردن  تميز  براي  است  شده  ساخته  پالستيكي 
آن ها باید از پارچه نرم یا پنبه اي استفاده نمود. 
در صورتي که با این پارچه تميز نباشد پارچه را 
با آب و صابون مرطوب کرده سپس با پارچه نرم 
تميز نمایيد. در پایان با استفاده از پارچه خشك 

آن ها را تميز نمایيد.
مورد  نبايد  الكل  حاوي  شوينده  محصوالت 

استفاده قرار بگيرد.
به منظور محافظت از خودروي شما محصوالتي را 
انتخاب کرده ایم و شما می توانيد این محصوالت را 

از فروشگاه های لوازم یدکي تهيه نمایيد.
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خودرویي که به خوبي نگهداري شده باشد، دوام و 
عمر بيشتري خواهد داشت، بنابراین توصيه می شود 

که از داخل خودرو بطور منظم نگهداري نمایيد.
لكه ها باید به سرعت پاک شوند.

در صورت وجود هر نوع لكه در تودوزی های خودرو، 
آن ها را با استفاده از آب سرد )یا گرم( و صابون از 

بين ببريد.
از مواد شوينده )مايع شوينده، محصوالت پودري، 

محصوالت الكلي و غيره( استفاده نكنيد.
از پارچه نرم استفاده نمایيد.

با آب شست و شو داده و مواد اضافي را از بين ببرید.

صفحه نمايشگر شيشه اي
دماي  نمایشگر  ساعت،  نمایشگر،  صفحه  )مثاًل 

خارجي، نمایشگر رادیو و غيره(.
از پارچه نرم استفاده نمایيد )پنبه اي(

پارچه  یك  از  نشد  تمييز  بدرستي  که  صورتي  در 
نرم مرطوب با آب و صابون استفاده نمایيد و سپس 
پاک  را  آن  مرطوب  اي  پنبه  یا  نرم  پارچه  یك  با 

نمایيد.
در انتها با دقت با یك پارچه نرم و خشك، خشك 

نمایيد.
الكل  حاوي  شوينده  مواد  از  شرايطي  هيچ  تحت 

نبايد استفاده شود.

کمربندهاي ايمني
کمربندها هميشه باید تميز باشند.

از موارد توصيه شده مورد تأیيد دپارتمان فني ما یا 
از آب صابون و یك پارچه اسفنجي استفاده نمایيد.
لكه برها  يا  شوينده  مواد  از  شرايطي  هيچ  تحت 

نبايد استفاده شود.

و  درب  روي  تزئينات  )صندلی ها،  پارچه ها 
غيره(.

پارچه ها را بطور مرتب گردگيري نمایيد.
لكه مايعات

از آب صابون استفاده نمایيد.
پارچه نرم )هرگز از پارچه سخت استفاده نكنيد( 

را مرطوب کرده و مواد اضافي را از بين ببرید.
لكه های جامد و چسب مانند

با دقت  مواد جامد و چسب مانند را بالفاصله و 
با استفاده از کاردک )از گوشه به سمت مرکزي 
نمایيد.  پاک  نشود(  پخش  لكه  تا  کنيد  شروع 

مانند لكه مایعات آن را تميز نمایيد.

دستورالعمل های خاص براي لكه های شيريني 
يا آدامس 

یك قطعه یخ را روي آن قرار داده تا سفت شود 
سپس طبق روش پاک کردن لكه های جامد آن 

را تمييز نمایيد.

خودرو  داخل  نگهداري  از  اطالع  کسب  براي 
با  نتایج  نبودن  یا در صورت رضایت بخش  و/ 

نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایيد.
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خارج کردن/ نصب مجدد تجهيزات قابل پياده 
سازي نصب شده در خودرو

اگر براي نظافت داخل خودرو نياز به خارج کردن 
تجهيزاتي )مثاًل کفپوش ها(، دارید هميشه از نصب 
اطمينان  آن ها  نصب  دقيق  محل  و  آن ها  مجدد 
حاصل نمایيد )کفپوش سمت راننده باید در سمت 
با تجهيزات خود  را  این اجزا  راننده نصب شود( و 
نصب نمایيد )مثاًل، کفپوش راننده هميشه باید در 

قسمت تجهيزات راننده نصب شود(.
براي  مانعي  وجود  عدم  از  خودرو  توقف  از  پس 
در  مانع  )وجود  نمایيد  حاصل  اطمينان  رانندگي 
پدال ها، گير کردن پاشنه کفش یا کفپوش و غيره(.

اقدام زير را انجام ندهيد
اکيداً توصيه می کنيم که موادي مانند، تازه کننده 
هوا و غيره را در نزدیكي دریچه های هوا قرار ندهيد 
داشبورد  تزئينات  به  است  ممكن  اینكه  دليل  به 

صدمه بزند.

اکيداً توصيه می شود از تجهيزات فشار 
قوي یا مواد شوینده اسپري مانند، در 

اتاق سرنشين استفاده نكنيد.
این عمل باعث آسيب رساندن به عملكرد صحيح 
تجهيزات الكتریكي خودرو شده یا اثرات زیان بخش 

دیگري خواهد داشت.
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