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سخنی با مالکين محترم خودروی مزدا

از اینکه خودروی مزدا را انتخاب نموده اید متشکریم. ما خودروی مزدا را با در نظر گرفتن رضایت مشتری طراحی 
نموده و ساخته ایم.

برای عملکرد بدون عیب خودرو و رانندگی بدون زحمت و لذت بیشتر از رانندگی با خودروی مزدا، این کتابچه را 
کاماًل مطالعه نموده و از توصیه های آن پیروی نمایید.

انجام سرویس های منظم خودرو به وسیله تعمیرکار ماهر باعث حفظ کیفیت و ارزش خودرو حین فروش مجدد 
خواهد شد. شبکه گسترده نمایندگی های مجاز مزدا برای انجام این خدمات در اختیار شما می باشد.

این نمایندگی ها دارای پرسنل آموزش دیده ای می باشند که با بهترین کیفیت، عمل سرویس صحیح و کامل خودرو 
را به انجام می رسانند. عالوه بر این، آن ها ابزارهای کاماًل تخصصی و تجهیزات تخصصی فراهم شده، در اختیار دارند. 

وقتی نیاز به انجام سرویس و نگهداری دارید، توصیه می کنیم به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.
ما به شما اطمینان می دهیم که هدف همه ما در مزدا، لذت بردن شما از رانندگی با خودرو مزدا و کمال رضایت 

شماست.

گروه بهمن

نکات مهمی درباره این کتابچه
این کتابچه را داخل جعبه داشبورد خودرو نگهداری نمایید تا در مواقع اضطراری به آن دسترسی داشته باشید 
و از رانندگی ایمن و لذت بخش بهره مند گردید. حین فروش خودرو، این کتابچه را در اختیار مالک جدید 

قرار دهید.
تمامی تجهیزات و خصوصیات ذکر شده مطابق با زمان چاپ کتابچه می باشد. از آنجا که هدف اصلی مزدا 
پیشرفت روزافزون می باشد، مزدا حق تغییر خصوصیات درون کتابچه را در هر زمان و بدون اطالع قبلی برای 

خود محفوظ نگه می دارد.

لطفاً به خاطر داشته باشید که این کتابچه برای تمامی مدل ها بوده، لذا ممکن است به توضیحات تجهیزاتی 
برخورد نمایید که با خودرو شما مطابقت نداشته باشد.



نحوه استفاده از این کتابچه

قصد ما کمک به شما برای حداکثر لذت  بردن از راندن 
خودرو می باشد. هنگامی که کتابچه راهنما تمام و کمال 
خوانده شود، می تواند به روش های مختلفی برای حصول 

این هدف به شما کمک نماید.
عالئم و تصاویر مکمل نوشتار کتابچه به بهترین روش 
با  می باشد.  خودرو  از  لذت بخش  استفاده  نحوه  بیانگر 
مطالعه این کتابچه نکاتی در مورد خصوصیات خودرو، 
نکات ایمنی و نحوه راندن در شرایط مختلف جاده ای 

در اختیار شما قرار می گیرد.
عالمت زیر در این کتابچه به معنای “این عمل را انجام 

ندهید” یا “اجازه بروز این مورد را ندهید” می باشد.

رجوع به خودروهای فرمان سمت چپ و فرمان سمت 
راست به نحوی ایجاد شده اند که در صورت نگاه کردن 
به همان سمت خودرو دیده خواهند شد. با وجود اینکه، 
تهیه  فرمان سمت چپ  برای خودروهای  کتابچه  این 
نیز  راست  سمت  فرمان  خودروهای  برای  است،  شده 

قابل استفاده است.
شما در این کتابچه اخطار، هشدار و توجه های زیادی را 

مالحظه خواهید نمود.

      اخطار
به معنی وضعیتی است که در صورت صرف  اخطار 
نظر کردن از آن خطر صدمات جسمی جدی یا مرگ 

وجود دارد.

     هشدار

هشدار به معنی وضعیتی است که در صورت صرف نظر 
کردن از آن خطر صدمات جسمی یا صدمه دیدن 

خودرو یا هر دو وجود دارد.

توجه

توجه حاوی اطالعات و در برخی موارد پیشنهاداتی 
می باشد که با رعایت آن ها می توان استفاده بهتری 

از خودرو نمود.

این عالمت که بر روی برخی اجزای خودرو نصب شده 
است، نشانگر وجود اطالعات بیشتر مرتبط با آن قطعه 
در کتابچه می باشد. برای اطالعات از جزئیات به کتابچه 

راهنما مراجعه نمایید.



فهرست مطالب

خودروی شما در یک نگاه
نمای داخلی و خارجی خودرو و معرفی اجزای خودروی مزدا.
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نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی، شامل صندلی ها، سیستم کمربندهای ایمنی، سیستم 

.SRS صندلی محافظ کودک و ایربگ های سیستم حفاظت تکمیلی

شناسایی خودروی مزدا
شرح عملکردهای اصلی، کنترل ها، باز نمودن/ بستن و تنظیم اجزای مختلف

قبل از راندن خودروی مزدا
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سیستم صوتی جهت آسایش راننده

موارد اضطراری
اطالعات مفیدی در مورد نحوه عملکرد در صورت وقوع موارد اضطراری

نگهداری و مراقبت
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صندلی ها

صندلی جلو

	پیشگیری های الزم مرتبط با صندلی جلو

           اخطار
از تغییر یا تعویض صندلی های جلو خودداری نمایید:

ایجاد تغییر یا تعویض صندلی های جلو مثل روکش صندلی  یا شل کردن پیچ ها خطرناک است. صندلی های جلو 
دارای اجزای ایربگ می باشند که در عملکرد سیستم حفاظت تکمیلی بسیار مؤثر است.

چنین تغییراتی می تواند منجر به صدمه دیدن سیستم محافظت تکمیلی ایربگ و بروز صدمات جانی گردد. 
در صورت نیاز به هرگونه بازکردن یا بستن مجدد صندلی های جلو با نمایندگی مجاز مزدا تماس حاصل نمایید.

با صندلی های جلوی صدمه دیده رانندگی نکنید:
رانندگی با صندلی های جلو صدمه دیده خطرناک می باشد. یک تصادف، حتی اگر به شدتی نباشد که باعث فعال 
شدن ایربگ ها گردد، می تواند باعث بروز صدمه به صندلی های جلو که اجزاء مهم سیستم ایربگ در آن قرار 
دارد، گردد. در صورت بروز تصادف بعدی، ممکن است ایربگ فعال نشده و منجر به بروز صدمات جسمی گردد. 
همواره پس از تصادف، صندلی های جلو، پیش کشنده های کمربند ایمنی جلو و ایربگ ها را توسط نمایندگی 

مجاز مزدا بازدید نمایید.

از محکم بودن اجزای قابل تنظیم صندلی ها در محل خود اطمینان حاصل نمایید:
صندلی ها و پشتی صندلی های قابل تنظیم که به وسیله ضامن مهار نشده باشند بسیار خطرناک هستند. در 
صورت بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی ممکن است صندلی یا پشتی آن حرکت کرده، باعث بروز صدمات 
جانی گردد. برای حصول اطمینان از محکم بودن اجزای قابل تنظیم، صندلی را به جلو و عقب کشیده و پشتی 

صندلی را تکان دهید.

صندلی راننده را فقط حین متوقف بودن خودرو تنظیم نمایید:
تنظیم صندلی راننده حین حرکت خودرو خطرناک می باشد. در این شرایط ممکن است راننده کنترل خودرو را 

از دست داده، منجر به بروز تصادف گردد.

با صندلی که پشتی آن خوابانیده شده، رانندگی نکنید:
حرکت با خودرویی که پشتی آن خوابانده شده، خطرناک می باشد، چرا که در این شرایط کمربند ایمنی به 
صورت کامل از شما محافظت نمی کند. حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی، ممکن است بدن شما از زیر 

کمربند بلغزد و در نتیجه در معرض صدمات جانی قرار گیرید. برای حداکثر محافظت، کاماًل عمودی بنشینید.

در صورت قفل نشدن پشتی صندلی، از رانندگی خودداری نمایید:
پشتی صندلی در محافظت از شما نقش مهمی را ایفا می کند. رها نمودن پشتی صندلی در حالت قفل نشده 
خطرناک بوده، ممکن است حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی، سرنشینان از جاي خود پرت شده و به دیگر 
سرنشینان برخورد نمایند که نتیجه آن صدمات جسمی خواهد بود. همیشه پس از تنظیم صندلی حتی در 

صورت عدم وجود سرنشینان دیگر در خودرو از قفل بودن پشتی صندلی اطمینان حاصل نمایید.
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صندلی ها

1  حرکت صندلی به جلو و عقب
برای حرکت صندلی به سمت جلو یا عقب، اهرم را باال کشیده و صندلی را به موقعیت دلخواه حرکت داده و اهرم 

را رها نمایید.
از بازگشت اهرم صندلی به موقعیت اصلی آن مطمئن شده و با حرکت صندلی به سمت جلو و عقب از قفل شدن 

صندلی اطمینان نمایید.
2  تنظیم ارتفاع صندلی )صندلی راننده(

برای تنظیم ارتفاع صندلی، اهرم را به سمت باال یا پایین حرکت دهید.
3  تنظیم زاویه پشتی صندلی )نوع اهرمی(

برای تنظیم زاویه پشتی صندلی، به آرامی به جلو خم شده اهرم را باال بکشید. سپس در موقعیت مورد نظر به پشتی 
صندلی تکیه داده و اهرم را رها نمایید.

	عملکرد صندلي معمولی

        هشدار

صندلی معمولی
حین برگرداندن پشتي صندلي به وضعیت عادي، پشتي صندلي را با دست دیگر نگه داشته، آنگاه اهرم پشتي صندلي 

را جابه جا نمایید. در غیر این صورت، پشتي صندلي به طور ناگهاني به جلو پریده، مي تواند منجر به تصادف گردد.
صندلی اتوماتیک

کلید و اهرم تنظیم اتوماتیک صندلی توسط موتور فعال می شود. از کار کردن بیش از حد با اهرم ها و کلیدها 
خودداری نمایید، در غیر اینصورت موتور تنظیم صندلی آسیب می بیند.

• برای جلوگیری از خالی شدن باتری، حین خاموش بودن موتور، با صندلی اتوماتیک کار نکنید، چرا که 	
موتور تنظیم صندلی انرژی الکتریکی زیادی مصرف می کند.

• در یک زمان فقط از یک کلید یا اهرم برای تنظیم صندلی استفاده کنید.	
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تجهیزات ایمنی اصلی
صندلی ها

از برگشتن اهرم به موقعیت اولیه مطمئن شوید و با حرکت پشتی صندلی به سمت جلو و عقب از قفل شدن 
اطمینان حاصل نمایید.

4  تنظیم زاویه پشتی صندلی )نوع پیچی(
دلخواه  موقعیت  در  گرفتن صندلی  قرار  تا  را  پیچ  و  به سمت جلو خم شده  پشتی صندلی  زاویه  تنظیم  برای 

بچرخانید.
5  تنظیم محافظت کمر و پهلو )صندلی راننده(

برای افزایش محافظت، اهرم را به سمت جلو بکشید و برای کاهش محافظت اهرم را به سمت عقب فشار دهید.

		عملکرد صندلي اتوماتیک

1  حرکت صندلی به جلو و عقب
براي حرکت صندلي به سمت جلو و عقب، اهرم تعبیه شده در سمت بیروني را به سمت جلو یا عقب حرکت داده 

و نگه دارید. اهرم را در موقعیت دلخواه رها کنید.
2  تنظیم ارتفاع صندلی

براي تنظیم ارتفاع صندلي، بخش عقبي اهرم را به سمت باال یا پایین حرکت دهید.
3  تنظیم ارتفاع بخش جلویي تشک صندلي

برای تنظیم ارتفاع بخش جلویي تشک صندلي، بخش جلویي اهرم را به سمت باال یا پایین حرکت دهید.
4  تنظیم زاویه پشتی صندلی

براي تنظیم زاویه پشتي صندلي، بخش جلویي یا عقبي کلید تنظیم پشتي صندلي را فشار دهید. کلید را در موقعیت 
دلخواه رها کنید.

5  تنظیم محافظت کمر و پهلو
براي افزایش محافظت، اهرم را به سمت جلو بکشید. براي کاهش محافظت، اهرم را به سمت عقب فشار دهید.
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وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  داشتن  قرار  حین 
روشن )ON(، با چرخاندن کلید مربوط به گرمکن روی 
کنسول به سمت باال می توان صندلی راننده و سرنشین 

جلو را گرم نمود.
نیز  صندلی  دمای  کلید،  روی  شماره های  افزایش  با 
افزایش می یابد. هنگام عدم استفاده از گرمکن صندلی 

کلید را به وضعیت 0 بچرخانید.

گرمکن صندلی	اخطار      
• حین استفاده از گرمکن صندلی به شدت مراقب 	

باشید. دمای گرمکن ممکن است برای افرادی 
که در زیر به آن ها اشاره شده، خیلی داغ بوده، 

منجر به سوختگی خفیف گردد.
نوزادان، کودکان، افراد مسن، افراد بیمار  	

افراد دارای پوست حساس  	
افراد بسیار خسته  	

افراد مست  	
افرادی که از داروهای خواب آور یا داروهای   	

سرماخوردگی استفاده نموده اند.
• نگهدارنده رطوبت مثل 	 قرارداشتن مواد  حین 

صندلی  گرمکن  از  صندلی،  روی  بالش  یا  پتو 
به  شدت  استفاده نکنید. ممکن است صندلی 

داغ شده، منجر به سوختگی خفیف گردد.
• گرمکن 	 از  زدن  و چرت  استراحت  هرگز حین 

صندلی  است  ممکن  نکنید.  استفاده  صندلی 
به سوختگی خفیف  منجر  داغ شده،  به شدت 

گردد.
• از قرار دادن اجسام سنگین و دارای لبه های تیز 	

بر روی صندلی یا فرو کردن سوزن یا سنجاق 
درون آن خودداری نمایید. ممکن است صندلی 
به شدت داغ شده و منجر به سوختگی خفیف 

گردد.

      هشدار
آلی  پاک کننده های  از  صندلی  نمودن  تمیز  برای 
استفاده نکنید. ممکن است سطح روکش و گرمکن 

صندلی صدمه ببیند.

در برخی مدل ها.

توجه

از گرمکن صندلي فقط در زمان روشن بودن موتور 
استفاده نمایید و در مدت زمان طوالني از آن استفاده 

ننمایید.



صندلی عقب

	پیشگیری های الزم مرتبط با صندلی عقب

           اخطار
از قراردادن وسایل روی صندلی عقب بیش از ارتفاع پشتی صندلی یا قراردادن اجسام روی سینی 

صندلی عقب یا روی پوشش محفظه بار خودداری نمایید:
قراردادن وسایل و بار بیش از ارتفاع پشتی صندلی و قراردادن اجسام بر روی سینی صندلی عقب یا پوشش 
محفظه بار خطرناک می باشد. ممکن است حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی، اجسام به اطراف پرتاب شده 

و به سرنشینان برخورد نمایند.

پیش از رانندگی، از محکم بودن وسایل و بار اطمینان حاصل نمایید:
اجسام و وسایلی که محکم و ایمن در محل خود بسته نشده است، ممکن است حین بروز تصادف یا ترمزهای 

ناگهانی به اطراف حرکت کرده و به سرنشینان برخورد نمایند.

از محکم بودن اجزای قابل تنظیم صندلی ها در محل خود اطمینان حاصل نمایید:
صندلی ها و پشتی صندلی های قابل تنظیم که به وسیله ضامن خود مهار نشده باشند، بسیار خطرناک هستند. 
در صورت بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی، ممکن است صندلی یا پشتی آن حرکت کرده، باعث بروز صدمات 

جانی گردد.

در صورت قفل نشدن پشتی صندلی، از اقدام به رانندگی خودداری نمایید:
پشتی صندلی در حفاظت از شما نقش مهمی را ایفا می کند. رها نمودن پشتی صندلی در حالت قفل نشده 
خطرناک بوده، ممکن است حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی، سرنشینان از خودرو به بیرون پرت شده یا به 
دیگر سرنشینان برخورد نمایند که نتیجه آن صدمات جسمی خواهد بود. همیشه پس از تنظیم صندلی، حتی 

در صورت عدم وجود سرنشینان دیگر در خودرو از قفل بودن پشتی صندلی اطمینان حاصل نمایید.

هرگز حین حرکت خودرو به سرنشینان اجازه نشستن یا ایستادن بر روی پشتی صندلی را ندهید:
رانندگی در حالیکه سرنشینان بر روی پشتی صندلی خم شده نشسته اند، خطرناک می باشد. نشستن کودکان بر 
روی پشتی صندلی خم شده حین حرکت خودرو بسیار خطرناک می باشد. کودکی که به روش درستی محافظت 
نشده باشد و بر روی صندلی مناسب قرار نگرفته باشد، ممکن است حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی 
به سمت جلو یا عقب و یا حتی خارج از خودرو پرتاب شده، در معرض خطر صدمات جسمی شدید یا حتی 
مرگ قرار گیرد و یا حتی ممکن است به سمت سرنشینان دیگر پرتاب شده، منجر به صدمه دیدن آن ها گردد.

هرگز کلیدهای خودرو را به کودکان نسپرده، اجازه بازی در خودرو را ندهید )صندوق دار(:
در شرایطی که پشتی صندلی عقب را خم نموده اید، به کودکان اجازه بازی در خودرو را ندهید. پشتی صندلی 
عقب را نمی توان از داخل صندوق به سمت جلو تا نمود، اگر حین تا نمودن پشتی صندلی، کودک به داخل 
صندوق عقب برود، در صورت برگشت ناگهانی صندلی به وضعیت اولیه امکان خروج کودک از راهی که به 
داخل صندوق رفته است، میسر نمی باشد. در صورتیکه کودک شما کم سن و سال است پشتی صندلی را در 

حالت قفل نگه دارید.

تجهیزات ایمنی اصلی
صندلی ها
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           اخطار
همیشه خودرو را قفل نموده و کلید را دور از دسترس کودکان نگه دارید:

قفل نکردن خودرو و یا قراردادن کلید در دسترس کودکان خطرناک می باشد. ورود کودکان به داخل صندوق 
عقب از طریق صندلی عقبی که پشتی آن قفل نشده باشد یا از طریق در صندوق عقب می تواند منجر به گیر 
افتادن ناگهانی آن ها در صندوق عقب گردد و به ویژه در فصل تابستان ممکن است منجر به صدمات مغزی حین 
حضور کودکان و در نتیجه گرمازدگی و یا حتی مرگ کودک شود. همیشه تمام درها و در صندوق عقب را قفل 

نموده و برای اطمینان بیشتر پشتی صندلی های عقب را به حالت اولیه برگردانید.

توجه

وقتی صندلی عقب را به وضعیت اصلی خود بر می گردانید، کمربندهای ایمنی را نیز به وضعیت عادی برگردانده 
و باز و جمع شدن کمربند ایمنی را کنترل نمایید.

	خواباندن پشتی صندلی های عقب به صورت 
مجزا

برای خواباندن پشتی صندلی ها

      هشدار

پشتی  عقب،  صندلی  پشتی  دکمه  فشردن  حین 
نمایید،  مهار  خود  دیگر  دست  به وسیله  را  صندلی 
در صورتیکه پشتی صندلی را مهار نکنید، به صورت 
ناگهانی به سمت پایین حرکت نموده و می تواند به 
انگشتی که دکمه را به وسیله آن فشرده اید صدمه بزند.

)صندوق دار(  .1
کمربند ایمنی صندلی عقب ، وسط را باز نمایید. 

)صفحه 2-19(

      هشدار

همیشه پیش از خواباندن پشتی صندلی عقب سمت 
چپ، کمربند ایمنی روی شانه را باز نمایید. در غیر 
اینصورت ممکن است کمربند ایمنی، قفل کمربند و 

پشتی صندلی صدمه ببینند.

حین مایل کردن پشتی صندلی ها به سمت جلو،   .2
دو  در  را  جانبی  عقب  ایمنی صندلی  کمربندهای 

طرف قرار دهید.
تسمه کمربند را با دست نگه دارید.  .3

دکمه پشتی صندلی عقب را فشار دهید.  .4

دکمه پشتی صندلی عقب

عادی  وضعیت  به  صندلی  پشتی  بازگرداندن  برای 
)عمودی(

دو  در  را  جانبی  عقب  صندلی  ایمنی  کمربندهای   .1
طرف قرار دهید.

پشتی صندلی ها را به سمت باال بکشید.  .2
کمربند  تسمه های  کامل  شدن  کشیده  بیرون  از   .3

ایمنی از زیر صندلی اطمینان حاصل نمایید.

تجهیزات ایمنی اصلی
صندلی ها
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قفل  از  صندلی ها  پشتی  دادن  حرکت  به  اقدام  با   .4
شدن آن ها اطمینان حاصل نمایید.

)صندوق دار(  .5
کمربند ایمنی شانه / روی پای صندلی عقب وسط   
را بسته و از قرار داشتن مناسب تمامی کمربندهای 
ایمنی در دسترس سرنشینان اطمینان حاصل نمایید.

      اخطار
کمربند  تسمه  کامل  آمدن  بیرون  از  همیشه 
ایمنی از زیر پشتی صندلی ها اطمینان حاصل 

نمایید.
پس  صندلی،  پشتی  زیر  ایمنی  کمربند  گیرکردن 
عمودی  موقعیت  به  صندلی  پشتی  برگردان  از 
یا  تصادف  بروز  صورت  در  می باشد.  خطرناک  آن، 
فراهم  به  قادر  ایمنی  کمربند  ناگهانی،  ترمزهای 

آوردن حمایت کافی از سرنشین نمی باشد.

وضعیت  به  صندلی  پشتی  برگرداندن  از  پس 
عمودی، از دیده نشدن نشانگر قرمز اطمینان 

حاصل نمایید:
عمودی  حالت  به  کامل  به طور  که  صندلی  پشتی 
ترمزهای  صورت  در  می باشد.  خطرناک  برنگشته 
پشتی صندلی  است  ممکن  دادن  مانور  یا  ناگهانی 
ناگهان به جلو پریده، منجر به بروز صدمات جسمی 
رنگ  قرمز  نشانگر  نشدن  دیده  صورت  در  گردد. 
روی دکمه پشتی صندلی عقب، پشتی صندلی در 

وضعیت عمودی قفل نشده است.

وضعیت قفل شده

نشانگر قرمز رنگ
وضعیت قفل نشده

زیرآرنجی	
زیرآرنجی عقب در وسط پشتی صندلی عقب قرار دارد، 
برای استفاده از آن در صورت عدم وجود سرنشین در 
صندلی عقب وسط، زیرآرنجی را بیرون کشیده و در صورت 
عدم استفاده، دوباره آن را در پشتی صندلی جا بزنید.

در برخی مدل ها.

تجهیزات ایمنی اصلی
صندلی ها
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پشت سری ها برای کمک به افزایش حمایت از سرنشینان 
در مقابل بروز صدمات وارده به گردن می باشند.

      اخطار
همیشه پیش از رانندگی از نصب پشت سری ها 
استفاده  مورد  صندلی های  در  صحیح  نحو  به 

اطمینان حاصل نمایید:
رانندگی به نحوی که پشت سری ها خیلی پایین بوده و 
یا بیرون آورده شده اند خطرناک می باشد. در صورت عدم 
حمایت کافی از سرنشین، حین بروز تصادف ممکن است 

گردن وی دچار صدمات جدی گردد.

تنظیم ارتفاع
دلخواه  موقعیت  تا  آن را  آوردن پشت سری،  باال  برای 

باال بکشید.
برای پایین آوردن پشت  سری، دکمه ضامن پشت سری 
فشار  پایین  به سمت  را  پشت سری  فشرده، سپس  را 

دهید.
پشت سری را به نحوی که باالی پشت سری با باالی 
برای  نمایید.  تنظیم  باشد  هم تراز  سرنشین  گوش 
پیشگیری از بروز صدمات جسمی هرگز پشت سری را 

هم ارتفاع گردن سرنشین تنظیم نکنید.

صندلی جلو

تجهیزات ایمنی اصلی
صندلی ها
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      اخطار
از  پیش  صندلی ها،  از  استفاده  حین  همیشه 
از  و  نموده  تنظیم  را  سری ها  پشت  رانندگی، 
تنظیم بودن پشت سری اطمینان حاصل نمایید:
رانندگی در حالیکه پشت سری ها تنظیم نشده اند، 
خطرناک می باشد. در صورت عدم حمایت کافی از 
سر سرنشین حین بروز تصادف ممکن است گردن 

وی دچار صدمات جدی گردد.

پیاده/سوار نمودن
برای پیاده کردن پشت سری، در حالیکه دکمه ضامن 

را فشار می دهید، پشت سری را به سمت باال بکشید.
برای سوار نمودن پشت سری، در حالیکه دکمه ضامن 
سمت  به  مستقیماً  را  سری  پشت  می دهید،  فشار  را 
پایین و داخل سوراخ های پایه پشت سری فشار دهید.

صندلی عقب

صندلی عقب وسط

تجهیزات ایمنی اصلی
محافظ کودکان
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پیشگیری های الزم مرتبط با کمربند ایمنی
کمربند ایمنی احتمال بروز صدمات جسمی جدی حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی را کاهش می دهد. لذا مزدا 

توصیه می نماید راننده و تمامی سرنشینان همواره کمربند ایمنی خود را ببندند.
صندلی های جلو دارای کمربند شانه و روی پا می باشند. این کمربندها دارای مکانیزم جمع کننده با قفل های داخلی 
می باشند که حین بالاستفاده بودن، کمربندهای ایمنی را جمع می نمایند. قفل داخلی کمربند شرایط آسایش و 

راحتی سرنشین را فراهم می آورد، اما حین تصادف این قفل کمربند را در جای خود محکم می کند.
صندلی های عقب دارای کمربند شانه/روی پا می باشند. کمربندهای ایمنی صندلی عقب جانبی دارای مکانیزم قفل 
دو منظوره می باشند که در حالت اول برای استفاده معمول به صورت اضطراری قفل می شود و در حالت دوم برای 

بستن صندلی ایمنی کودک به صورت اتوماتیک قفل می شود.
صندلی وسط عقب دارای تسمه شانه/روی پا با مکانیزم جمع کننده دارای قفل داخلی می باشد.

           اخطار
همواره کمربند خود را ببندید و اطمینان حاصل نمایید که تمامی سرنشینان کمربند ایمنی خود را به 

صورت صحیح بسته اند:
نبستن کمربند ایمنی بسیار خطرناک است. سرنشینی که کمربند ایمنی خود را نبسته است، ممکن است حین 
تصادف به دیگر سرنشینان یا اشیاء داخل خودرو برخورد کرده و یا حتی به بیرون خودرو پرت شود. هر کدام 
از موارد فوق می تواند باعث بروز صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ گردد. در شرایط مشابه سرنشینانی که 

کمربند ایمنی خود را بسته اند در شرایط بسیار ایمن تری قرار دارند.

از بستن کمربند ایمنی پیچ خورده خودداری نمایید:
استفاده از کمربند ایمنی پیچ خورده خطرناک می باشد، چرا که حین بروز تصادف تمامی پهنای کمربند برای 
جذب و نگهداری نیروی  برخورد در دسترس نمی باشد. در نتیجه نیروی بیشتری به سینه و شکم سرنشین وارد 

شده و خطر صدمات جسمی یا مرگ را به همراه دارد.

هرگز در یک زمان از یک کمربند ایمنی برای بیش از یک نفر استفاده نکنید:
استفاده از یک کمربند ایمنی برای بیش از یک نفر در یک زمان بسیار خطرناک است. کمربند ایمنی که به این 
صورت مورد استفاده قرار گیرد، حین تصادف امکان جذب نیروی تصادف را نداشته، ممکن است دو سرنشین 
به هم برخورد کرده و به شدت مجروح شده و یا حتی کشته شوند. هرگز از یک کمربند ایمنی در یک زمان 
برای بیش از یک نفر استفاده نکنید و همیشه فقط زمانی اقدام به رانندگی نمایید که تمامی سرنشینان کمربند 

ایمنی خود را به طور صحیح بسته باشند.

از رانندگی با خودرویی که کمربند ایمنی آن صدمه دیده اجتناب نمایید:
استفاده از کمربند ایمنی صدمه دیده خطرناک می باشد. تصادف می تواند باعث صدمه دیدن تسمه کمربند 
ایمنی گردد. کمربند ایمنی صدمه دیده نمی تواند حین تصادف حفاظت کافی را ایجاد نماید. پس از هر تصادف 
قبل از استفاده مجدد از کمربند ایمنی تمامی کمربندهای ایمنی مورد استفاده در تصادف را توسط نمایندگی 

مجاز مزدا بازدید نمایید.
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           اخطار
تسمه روی شانه کمربند ایمنی را به صورت صحیح قرار دهید:

قرارگیری نادرست قسمت شانه کمربند ایمنی خطرناک می باشد. همیشه از قرارگیری صحیح تسمه روی شانه 
کمربند ایمنی در عرض شانه نزدیک گردن اطمینان حاصل نمایید. از عبور دادن کمربند ایمنی از زیر بازو و روی 

گردن یا از روی بازو خودداری نمایید.

تسمه روی پای کمربند ایمنی را به صورت صحیح قرار دهید:
تسمه روی پا را نباید خیلی باال قرار داده در صورت بروز تصادف، خیلی باال بودن تسمه روی پا منجر به تمرکز 
نیروی شدید به محدوده شکم و بروز صدمات جسمی جدی می گردد. تسمه روی پای کمربند ایمنی را تا آنجا 

که ممکن بوده و احساس راحتی می کنید، پایین ببندید.

دستورالعمل های الزم حین استفاده از مجموعه کمربند ایمنی:
• باید در 	 به  گونه ای طراحی شده اند که روی بخش های استخوانی بدن بسته شوند و  ایمنی  کمربندهای 

پایین ترین نقطه ممکن لگن ، سینه و شانه ها بسته شوند؛ از بستن تسمه روی پا کمربند ایمنی بر روی 
شکم اجتناب نمایید.

• کمربند ایمنی باید حین حفظ راحتی و آسایش سرنشین تا حد ممکن محکم بسته شود. کمربند ایمنی 	
شل، میزان ایمنی استفاده کننده را به شدت کاهش می دهد.

• نشود. 	 آغشته  باتری  اسید  و مخصوصاً  مواد شیمیایی  روغن،  واکس،  به  کمربند  تسمه  که  نمایید  دقت 
شستشوی کمربند باید به آرامی به وسیله آب و صابون انجام شود. در صورتیکه تسمه کمربند فرسوده، 

کثیف یا صدمه دیده، باید آن را تعویض نمود.
• پس از تصادف شدید، حتی در صورت عدم مشاهده صدمه بر روی کمربند مورد استفاده، تعویض کل 	

مجموعه کمربند ایمنی بسیار مهم است.
• کمربند را به صورت پیچ و تاب دار نبندید.	
• هر مجموعه کمربند ایمنی در یک زمان باید توسط یک نفر استفاده شود. عبور دادن کمربند ایمنی از روی 	

کودکی که در آغوش شماست، خطرناک می باشد.
• هیچگونه تغییر یا اضافه نمودن چیزی که مانع سفت شدن یا آزاد شدن کمربند ایمنی توسط مکانیزم آن 	

شود نباید در کمربند ایمنی انجام پذیرد.

تجهیزات ایمنی اصلی
سیستم کمربندهای ایمنی
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        هشدار

در صورت کثیف شدن کمربند یا حلقه تکیه گاه باالیی، برگشت و جمع شدن کمربند دچار اشکال می شود، 
بنابراین آن ها را تمیز نمایید. برای اطالع از جزئیات بیشتر در مورد نحوه تمیزکردن کمربندهای ایمنی مبحث 

“تمیزکردن کمربند ایمنی” در صفحه 61-8 را مطالعه نمایید.

حلقه

	بانوان باردار و اشخاص بیمار
بانوان باردار باید همواره کمربند ایمنی را ببندند. برای کسب اطالع بیشتر با پزشک خود مشورت نمایید.

قسمت روی پا کمربند ایمنی باید آهسته و آرام در پایین ترین نقطه ممکن روی ران ها بسته شود.
قسمت روی شانه کمربند ایمنی باید به طور صحیح از روی شانه و نه از روی شکم عبور داده شده، بسته شود.

افراد شدیداً بیمار نیز باید کمربند ایمنی خود را ببندند. برای اطالع از جزئیات بیشتر با توجه به نوع بیماری و 
ناراحتی جسمی با پزشک خود مشورت نمایید.

تجهیزات ایمنی اصلی
سیستم کمربندهای ایمنی
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در حالت قفل اضطراری، کمربند حین بروز تصادف با حفظ راحتی و آسایش سرنشین در محل خود قفل می شود. 
کمربند ایمنی به طور معمول حین بستن تا زمانی که بیرون کشیده شده و به طور کامل در حالت قفل اتوماتیک قرار 
داده شود، در وضعیت قفل اضطراری قرار دارد. در صورتیکه احساس نمودید حین حرکت یا توقف خودرو کمربند 
سفت و آزاردهنده است، ممکن است به دلیل بیرون کشیدن بیش از حد، تسمه کمربند در حالت قفل اتوماتیک قرار 
گرفته باشد. برای برگرداندن کمربند به حالت قفل اضطراری و راحتی بیشتر، در محلی ایمن و مسطح توقف نموده 

و سپس کمربند را کاماًل به داخل برگردانید و مجدداً آن را بیرون بکشید.

	حالت قفل اضطراری

حالت قفل اتوماتیک	
همواره برای مهار نمودن صندلی ایمنی کودک و جلوگیری از جابه جا شدن آن حین تصادف، صندلی کودک را 
به وسیله حالت قفل اتوماتیک مهار نمایید. برای فعال نمودن حالت قفل اتوماتیک کمربند ایمنی، کمربند را کاماًل 
بیرون کشیده و بر اساس دستورالعمل های مرتبط با صندلی ایمنی کودک، آن را قفل نمایید. کمربند با توجه به 
اندازه صندلی ایمنی کودک جمع شده و در حالت قفل ایمنی باقی می ماند. برای اطالع از جزئیات بیشتر مبحث 

“سیستم صندلی محافظ کودک” در صفحه 21-2 را مطالعه نمایید.

در برخی مدل ها.
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	بستن کمربند ایمنی

تسمه روی پای کمربند ایمنی را تا آنجا که ممکن است 
پایین )نه روی شکم( قرار داده و سپس انعطاف تسمه 
روی شانه را به نحوی که کاماًل بدن را در بر گیرد کاهش 

دهید.

زبانه قفل کمربند

 قفل کمربند

دکمه قفل

استخوان  روی  بر 
ران ببندید

انعطاف کمربند را بگیرید.

خیلی باال

	بازکردن کمربند ایمنی
دکمه روی قفل کمربند را فشار دهید.

نمی شود،  جمع  کامل  به طور  تسمه  صورتیکه  در 
آن را کاماًل بیرون کشیده و از نظر پیچ و تاب داشتن 
کنترل نمایید. سپس از جمع شدن کامل کمربند بدون 

پیچ خوردگی اطمینان حاصل نمایید.

توجه

جمع  داخل  به  کامل  به طور  کمربند  صورتیکه  در 
نمی شود، پیچ و تاب داشتن کمربند را کنترل نمایید. 
در صورتی باز هم به داخل برنگشت، آن را توسط 

نمایندگی مجاز مزدا کنترل نمایید.

)صندوق دار(
مبحث  وسط،  عقب  ایمنی  کمربند  از  استفاده  حین 
“کمربند ایمنی عقب ، وسط” در صفحه 19-2 را مطالعه 

نمایید.

کمربند ایمنی

99-99

تجهیزات ایمنی اصلی
محافظ کودکان
تجهیزات ایمنی اصلی
سیستم کمربندهای ایمنی

2-15



	 مکانیزم تنظیم ارتفاع شانه کمربند ایمنی جلو
افزایش ارتفاع کاهش ارتفاع

پس از تنظیم ارتفاع از قفل شدن تنظیم کننده اطمینان 
حاصل نمایید.

فشار  کاهنده  و  پیش کشنده  سیستم های 
کمربند ایمنی جلو

ایمنی  کمربند  حفاظت،  شرایط  بهترین  برای حصول 
راننده و سرنشین جلو به سیستم پیش کشنده و کاهنده 
فشار مجهز شده است. برای اینکه هر دو سیستم بتوانند 
به  ایمنی  باید کمربند  نمایند  به صورت صحیح عمل 

طور صحیح بسته شود.
پیش کشنده ها:

در تصادفات شدید از جلو یا نزدیک به جلو، سیستم های 
پیش کشنده و کیسه هوای جلو همزمان فعال می شود. 
حین منبسط شدن کیسه های هوا، پیش کشنده کمربند 

ایمنی جلو بالفاصله بازی کمربند را می گیرد.
)کلید غیر فعال نمودن کیسه هوای سرنشین جلو(

جلو  سرنشین  هوای  کیسه  و  پیش کشنده  سیستم 
به نحوی طراحی شده اند که کلید غیر فعال نمودن کیسه 
هوای سرنشین جلو در وضعیت روشن)ON( قرار داشته 
پیش کشنده های  و  هوا  کیسه های  که  زمان  هر  باشد. 

کمربند ایمنی فعال شوند، باید آن را تعویض نمود.

تجهیزات ایمنی اصلی
محافظ کودکان
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کاهنده فشار:
وارده  نیروی  کاهش  منظور  به  فشار  کاهنده  سیستم 
به قفسه سینه به شیوه ای کنترل شده کمربند را آزاد 
می نماید. در تصادفات از جلو وقتی که بیشترین فشار به 
کمربند وارد می شود، کاهنده فشار به صورت مکانیکی 
وارد عمل شده و در هر نوع تصادفی که سرنشین به حد 

کافی به سمت جلو جابه جا شود عمل می نماید.
پس از تصادف حتی اگر مکانیزم پیش کشنده نیز فعال 
نشود، سیستم کاهنده فشار باید توسط نمایندگی مجاز 

مزدا کنترل شود.

      اخطار
کمربند ایمنی را فقط با توجه به دستورالعمل های 

این کتابچه ببندید:
بستن غیر صحیح و قرارگیری غیر صحیح کمربند 
می باشد.  خطرناک  جلو  سرنشین  و  راننده  ایمنی 
بدون بستن صحیح کمربند، سیستم پیش کشنده 
حین  را  کافی  حفاظت  نمی توانند  فشار  کاهنده  و 
تصادف داشته، در نتیجه منجر به صدمات جسمی 

شدید می گردند.
برای اطالع از جزئیات بیشتر مبحث “بستن کمربند 

ایمنی” در صفحه 15-2 را مطالعه نمایید.

      اخطار
یا  در صورت فعال شدن سیستم پیش کشنده 
کاهنده فشار کمربند ایمنی را بالفاصله تعویض 

نمایید:
هوای  کیسه  دو  هر  یا  یک  شدن  فعال  صورت  در 
جلو، سیستم پیش کشنده مربوطه نیز همزمان فعال 
می شود. همانند کیسه هوا، پیش کشنده ها نیز فقط 

برای یکبار عملکرد طراحی شده اند.
کمربند  پیش کشنده های  تعویض  عدم  صورت  در 
تصادفات  در  جسمی  صدمات  خطر  جلو،  ایمنی 
و  ایمنی  افزایش می یابد. پیش کشنده های کمربند 
کیسه های هوا بالفاصله پس از هر تصادفی که منجر 
شوند.  تعویض  باید  می گردد  آن ها  شدن  فعال  به 
عالوه بر این، سیستم کاهنده فشار، فقط یکبار در 
تصادف فشار وارده به قفسه سینه را کاهش می دهد 
و این دلیل نیز مزید بر علت تعویض سیستم کمربند 

ایمنی پس از تصادف می باشد.
مکانیزم  تصادف  هر  از  پس  می شود  توصیه 
پیش کشنده کمربند ایمنی و ایربگ را در نمایندگی 

مجاز مزدا مورد کنترل قرار دهید. 

هیچگونه تغییری در سیم کشی یا اجزاء سیستم 
پیش کشنده ایجاد نکرده و همچنین از بکاربردن 
تجهیزات آزمایش الکتریکی روی آن خودداری 

نمایید:
سیستم  اجزای  یا  سیم کشی  در  تغییر  ایجاد 
آزمایش  تجهیزات  گرفتن  بکار  یا  پیش کشنده 
الکتریکی روی آن خطرناک می باشد، ممکن است 
شدن  فعال  غیر  یا  آن  ناگهانی  کردن  عمل  باعث 
سیستم و عدم عملکرد آن در صورت بروز تصادف 
یا  تعمیرکاران  به  جسمی  صدمات  نهایت  در  و 

سرنشینان گردد.
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      اخطار
سیستم پیش کشنده را با توجه به قوانین دور 

اندازید:
یا  پیش کشنده  سیستم  نادرست  انداختن  دور 
به سیستم پیش کشنده غیر فعال  خودروی مجهز 
نشده، خطرناک می باشد. در صورت عدم عملکرد به 
تمامی احتیاط های الزم، صدمات جسمی رخ خواهد 
داد. برای اطالع از نحوه دور انداختن ایمن سیستم 
پیش کشنده و یا نحوه اوراق نمودن خودرو مجهز به 
سیستم پیش کشنده با نمایندگی مجاز مزدا تماس 

بگیرید.

توجه

• سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی در تصادفات 	
متوسط یا شدید از جلو یا نزدیک به جلو فعال 
خواهد شد. این سیستم حین واژگون شدن یا 
تصادف جانبی یا رو به عقب غیر فعال خواهد 

شد.
• سیستم 	 و  ایربگ  شدن  فعال  صورت  در 

پیش کشنده کمربند ایمنی مقداری گازی غیر 
آتش سوزی  معنای  به  این  می شود.  آزاد  سمی 
تأثیری  این گاز هیچ  نیست. در حالت معمول 
است  ممکن  اما  ندارد،  سرنشینان  روی  بر 
پوست  دارای  که  افرادی  در  ناراحتی  باعث 
گازهای  صورتیکه  در  گردد.  هستند  حساس 
و  ایربگ  سیستم  عملکرد  از  ناشی  باقی مانده 
پیش کشنده های کمربند ایمنی بر روی پوست 
یا به داخل چشم شما رفت، بالفاصله آن را با 

آب بشویید.

	چراغ هشدار ایربگ / سیستم 
    پیش کشنده هاي کمربند ایمنی جلو

 )ON( حین قرارگرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن
یا پس از استارت زدن موتور در صورت عملکرد صحیح 
کیسه هوا / سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی، چراغ 
هشدار روشن شده و پس از چند لحظه خاموش می شود.

چراغ  ماندن  روشن  هشدار،  چراغ  مداوم  چشمک زدن 
یا روشن نشدن آن حین قرارگرفتن سوئیچ خودرو  و 
سیستم  در  عیب  وجود  نشاندهنده   ،ON وضعیت  در 
فرصت  اولین  در  حالت  این  بروز  صورت  در  می باشد. 
ممکن با نمایندگی مجاز مزدا تماس بگیرید، چرا که 

سیستم حین تصادف عمل نخواهد کرد.

      اخطار
هرگز سیستم ایربگ/پیش کشنده های کمربند 
تمامی  همراه  و  نکرده  دستکاری  را  ایمنی 
تعمیرات و سرویس ها به نمایندگی مجاز مزدا 

مراجعه نمایید:
خطرناک  سیستم  نمودن  سرویس  یا  دستکاری 
است. ممکن است سیستم ایربگ یا پیش کشنده ها 
به  منجر  شده،  غیرفعال  یا  فعال  تصادفی  به طور 

صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ گردند.

تجهیزات ایمنی اصلی
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	آژیر هشدار سیستم ایربگ/پیش کشنده های 
کمربند ایمنی

در صورت بروز اشکال در سیستم ایربگ یا پیش کشنده های 
کمربند ایمنی و چراغ هشدار آن ها، یک آژیر هشدار در 

هر دقیقه حدود 5 ثانیه شنیده می شود. 
کمربند  ایربگ/پیش کشنده های  سیستم  هشدار  بوق 

ایمنی حدود 35 دقیقه ادامه می یابد.
با مراجعه به نمایندگی مجاز  اولین فرصت ممکن  در 

مزدا خودرو را بازرسی و کنترل نمایید.

      اخطار
یا   ایربگ  هشدار  آژیر  شنیدن  صورت  در 
سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی از رانندگی 

با خودرو اجتناب نمایید:
رانندگی با خودرویی که صدای آژیر هشدار ایربگ 
بگوش  آن  ایمنی  کمربند  پیش کشنده  سیستم  یا 
تصادف  بروز  صورت  در  است.  خطرناک  می رسد 
سیستم ایربگ ها و پیش کشنده های کمربند ایمنی 
فعال نشده و منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی 

مرگ می گردند.
در اولین فرصت ممکن با مراجعه به نمایندگی مجاز 

مزدا خودرو را بازرسی و کنترل نمایید.

کمربند ایمنی صندلی عقب، وسط
 )صندوق دار(

پیش از استفاده از کمربند شانه/روی پا صندلی عقب 
وسط از قفل بودن زبانه )A( و قفل )B( اطمینان حاصل 

نمایید.

	بستن کمربند ایمنی
زبانه قفل )C( را بگیرید.  .1

تسمه کمربند را به آرامی بیرون بکشید.  .2
از  پس  بزنید،  جا   )D( قفل  داخل  را   )C( زبانه   .3

قفل شدن صدای کلیک شنیده می شود.
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4. قسمت روی پای کمربند را در پایین ترین نقطه ممکن 
خودداری  شکم  روی  بر  کمربند  بستن  از  و  بسته 
گونه ای  به  را  کمربند  شانه  قسمت  نمایید، سپس 

تنظیم نمایید که کاماًل بدن شما را در بر گیرد.

	باز نمودن کمربند ایمنی
برای بازکردن کمربند ایمنی به صفحه 15-2 مراجعه 

نمایید.

چراغ هشدار کمربند ایمنی

در صورتیکه پس قرارگیري سوئیچ موتور در وضعیت 
ON راننده کمربند ایمنی خود را نبسته باشد،  چراغ 

هشدار کمربند روشن مي شود.

یادآور کمربند	
کمربند راننده 

در صورتیکه راننده کمربند ایمني خود را نبسته باشد و 
خودرو با سرعتي بیش از km/h 20 در حرکت باشد، 
چراغ هشدار کمربند شروع به چشمک زدن مي نماید 
و یک صداي آژیر هشدار نیز شنیده مي شود. وقتي که 
صداي آژیر هشدار فعال شود حتي اگر سرعت خودرو 
به کمتر از km/h 20 نیز کاهش یابد صداي بوق قطع 
نمي شود. قطع شدن آژیر هشدار با بستن کمربند ایمني 
یا پایان یافتن زمان فعالیت آژیر هشدار میسر مي گردد.

در برخی مدل ها.

تجهیزات ایمنی اصلی
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پیشگیري هاي الزم مرتبط با صندلي ایمني کودک
مزدا توصیه مي نماید که براي کودکان از سیستم محافظ )صندلي کودک( استفاده نمایید. 

ما توصیه مي نماییم که از صندلي کودک اصلي مزدا یا نوع مطابق با مقررات اروپا )ECE R44( استفاده نمایید. در 
صورتیکه قصد تهیه صندلي کودک مزدا را دارید به یکي از نمایندگي هاي مجاز مراجعه نمایید. 
قوانین و مقررات محلي مرتبط با موارد ایمني سوار نمودن کودکان در خودرو را رعایت نمایید. 

صرف نظر از نوع صندلي کودکي که انتخاب نموده اید، لطفاً نمونه مطابق با وزن و قد کودک خود را انتخاب نمایید. 
کتابچه راهنماي صندلي کودک انتخاب شده را مطالعه و مورد پیروي قرار دهید. 

کودکاني که به اندازه کافي بزرگ مي باشند باید در صندلي عقب بنشینند و از کمربند ایمني استفاده نمایند. 
صندلي کودک باید روي صندلي عقب نصب شود. 

از نظر اصولي در خودروهاي مجهز به ایربگ بهترین محل براي کودکان تا 12 سال صندلي عقب مي باشد. 
صندلي هاي کودک که به سمت عقب نصب مي شوند هرگز نباید روي صندلي سرنشین جلو، خودرهاي مجهز به 

ایربگ بسته شوند.
صندلی جلو بدترین موقعیت برای نصب صندلی ایمنی کودک می باشد.

           اخطار
از صندلي کودک با اندازه مناسب استفاده نمایید: 

براي محافظت مؤثر از کودکان در حین تصادف یا توقف هاي ناگهاني، آن ها باید بر اساس سن و قدشان به وسیله 
صندلي کودک یا کمربند ایمني به صورت صحیح محافظت شوند. در غیر این صورت حین بروز تصادف امکان 

صدمات جاني یا مرگ وجود دارد.

تجهیزات ایمنی اصلی
سیستم صندلی محافظ کودک
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           اخطار
هنگام استفاده از صندلي کودک از راهنماي سازنده آن پیروي نموده و همواره صندلي کودک را کاماًل 

مهار نمایید:
مهار ننمودن صندلي کودک خطرناک مي باشد. در ترمزهاي شدید و ناگهاني یا در تصادفات، حرکت صندلي 
مي تواند باعث بروز صدمات جاني یا مرگ براي کودک یا دیگر سرنشینان شود، همواره اطمینان نمایید که 
سیستم محافظ کودک )صندلي کودک( طبق دستورالعمل کارخانه سازنده آن به طور صحیح و کامل مهار 
گردیده است در شرایط عدم استفاده از صندلي کودک آن را از خودرو خارج نمایید یا به وسیله کمربند ایمني 

یا به وسیله قالب هاي مهارکننده تعبیه شده در خودرو ثابت نمایید. 

همواره کودکان را به وسیله سیستم محافظ )صندلي کودک( مناسب در خودرو قرار دهید:
در آغوش نگه داشتن کودکان حین حرکت خودرو بسیار خطرناک مي باشد. بدون توجه به قدرت نگهداري شما 
در حین تصادف یا ترمزهاي ناگهاني امکان پرت شدن کودک وجود دارد که مي تواند باعث صدمات جاني یا بروز 
مرگ براي کودک و یا دیگر سرنشینان شود، عالوه بر این در حین تصادفات شدید امکان صدمه دیدن یا مرگ 
کودک در اثر برخورد ایربگ فعال شده نیز وجود دارد یا ممکن است که کودک به فرد بزرگسالي که وي را در 

آغوش گرفته است فشار آورده و خطر صدمه هر دو نفر افزایش پیدا کند.
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           اخطار
خطر شدید! هرگز صندلي هاي کودکي که پشت آن ها به سمت جلو قرار مي گیرد را روي صندلي 

سرنشین جلوي خودروهایي که امکان فعال شدن ایربگ آن ها وجود دارد نبندید:
خطر شدید! هرگز صندلي هاي کودکي که پشت آن ها به سمت جلو قرار مي گیرد را روي صندلي که با ایربگ 
محافظت مي شود نبندید. در طي تصادفات شدید فعال شدن ایربگ باعث ضربه زدن به صندلي کودک شده و 

آن را به سمت عقب فشار داده و خطر صدمه جاني یا مرگ کودک را افزایش مي دهد.
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           اخطار
صندلي کودکي که به سمت جلو نصب مي شود را به جز در موارد اضطراری روي صندلي سرنشین جلو 

نصب ننمایید: 
در طي تصادف نیروي انبساط )فعال شدن( ایربگ باعث صدمات جاني یا مرگ کودک مي شود، در صورتیکه 
نصب کردن این نوع صندلي هاي کودک روي صندلي سرنشین جلو اجتناب ناپذیر است، صندلي سرنشین جلو 

را تا حد ممکن عقب بکشید.

در خودروهاي مجهز به ایربگ جانبي و ایربگ پرده اي، اجازه ندهید کودکان یا فرد دیگری به شیشه 
خودرو تکیه دهند: 

لبه هاي سقف در  و  اطراف صندلي سرنشین، ستون هاي درهاي جلو و عقب  به شیشه در،  افراد  تکیه دادن 
خودروهاي مجهز به ایربگ جانبي و ایربگ پرده اي خطرناک مي باشد، در صورت مجهز بودن خودرو به ایربگ 
جانبي و ایربگ پرده اي ضربه ناشي از فعال شدن آن ها مي تواند باعث بروز خطر صدمات جاني یا مرگ براي 
کودکان گردد. عالوه بر این تکیه دادن به در جلو مي تواند باعث محدود شدن انبساط ایربگ هاي جانبي و 
پرده اي شده و باعث کاهش راندمان محافظت آن ها گردد. با وجود ایربگ جلو و ایربگ هاي جانبي که از کنار 
صندلي جلو فعال مي شوند، همواره صندلي عقب بهترین جا براي کودکان مي باشد. اگر کودک به وسیله سیستم 

محافظت مناسب )صندلي کودک( نیز محافظت مي شود هرگزاجازه ندهید که به کنار پنجره تکیه نماید.

از قفل ها فقط برای نصب سیستم صندلی ایمنی کودک استفاده نمایید:
قفل های سیستم صندلی ایمنی کودک برای تحمل فشاری که توسط صندلی ایمنی کودک که به طور صحیح 

نصب شده اند، مناسب می باشند.
در هیچ شرایطی از قفل های مخصوص صندلی ایمنی کودک برای کمربندهای ایمنی بزرگساالن، قالب ها یا هیچ 

وسیله یا تجهیزات دیگری استفاده نکنید.

همیشه تسمه را از بین پشتی و پشت سری صندلی عبور دهید.
روی  از  تسمه  است  ممکن  تصادف،  بروز  صورت  در  است.  خطرناک  سری  پشت  باالی  از  تسمه  گذراندن 
پشت سری افتاده و صندلی ایمنی کودک شل شده در نتیجه جابه جا شده، منجر به صدمات جسمی شدید یا 

مرگ کودک گردد.

2-24

تجهیزات ایمنی اصلی
سیستم صندلی محافظ کودک



           اخطار
همیشه تسمه صندلی ایمنی کودک را در ضامن نگهدارنده مناسب وصل کنید:

نگه دارنده  تسمه  تصادف،  بروز  صورت  در  می باشد.  خطرناک  نادرست  ضامن  به  نگهدارنده  تسمه  اتصال 
بیرون آمده و صندلی ایمنی کودک شل می شود و در صورتیکه صندلی ایمنی کودک حرکت کند، منجر به 

مرگ یا صدمات جسمی جدی کودک می گردد.

        هشدار

کمربند ایمنی و صندلی کودک در هوای گرم در محیط بسته خودرو ممکن است داغ شوند. برای پیشگیری از 
سوختگی قبل از استفاده، آن ها را بررسی نمایید.

توجه

خودرو مزدای شما برای نصب صندلی ایمنی کودک مزدا به ضامن ایزوفیکس )ISOFIX( مجهز می باشد. حین 
استفاده از این ضامن برای اطالع از نحوه بستن صندلی ایمنی کودک، مبحث “نصب صندلی کودک به وسیله 

ضامن هاي ایزوفیکس” در صفحه 37-2 را مطالعه نمایید.
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انواع صندلی ایمنی کودک

توجه

هنگام خرید صندلی کودک در مورد نوع صندلی کودک متناسب با خودرو و مناسب برای کودکان از شرکت 
سازنده سؤال نمایید.

)برای اروپا(
تقسیم بندی  زیر  5 گروه  به  )ECE R44( صندلی های کودک )سیستم محافظ کودک(  اروپا  قوانین  اساس  بر 

می شود:

)کشورهای دیگر(
لطفاً جهت نصب صندلی ایمنی کودک به قوانین ایمنی کشور خود توجه نمایید.

وزنسنگروه
کمتر از kg 10تا 9 ماه0

کمتر از kg 13تا 2 سال+0
kg - 18 kg 89 ماه تا 4 سال1

kg - 25 kg 315 تا 7 سال2

kg - 36 kg 622 تا 12 سال3
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محل نصب صندلی ایمنی کودک

صندلي  نوع  سه  نصب  نحوه  راهنما،  کتابچه  این  در 
کودک زیر که به وسیله کمربند ایمني مهار مي شوند، 
کودک،  صندلي  نوزاد،  صندلي  است:  شده  تشریح 

صندلي نوجوان.

توجه

• محل نصب صندلي کودک با توجه به نوع آن 	
تعیین مي شود. همواره دفترچه راهنماي سازنده 

صندلي کودک را به دقت مطالعه نمایید.
• ایمنی 	 سیستم  طراحی های  تفاوت  دلیل  به 

صندلی کودک، صندلی های خودرو و کمربندهای 
ایمنی، ممکن است تمامی صندلی ها برای نصب 
قبل  نباشند.  مناسب  کودک  ایمنی  صندلی 
موقعیت  در  کودک  ایمنی  صندلی  خرید،  از 
متفاوت  در خودروهای  مختلف  )موقعیت های( 
امتحان شده است. در صورتیکه صندلی ایمنی 
که قباًل خریده اید مناسب خودرو شما نیست، 

باید صندلی را تعویض نمایید.

صندلی کودک
مناسب برای گروه 0 و +0 مقررات اروپایی.

)ECE R44(

صندلی کودک
مناسب برای گروه 1 مقررات اروپایی.

)ECE R44(
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صندلی نوجوان
مناسب برای گروه 2 و 3 با مقررات اروپایی.

)ECE R44(

)کشورهای دیگر(
و  قوانین  به  کودک  ایمنی  صندلی  نصب  برای  لطفاً 

مقررات کشور خود توجه نمایید.

	محل نصب صندلی نوزاد
صندلی نوزاد باید همواره رو به عقب نصب شود.

به جدول تناسب صندلی کودک با محل نصب آن در 
صفحه 32-2 مراجعه نمایید.

      اخطار
همواره صندلي نوزاد را در محل مناسب نصب 

نمایید: 
نصب صندلي نوزاد بدون توجه به تناسب صندلي با 

محل نصب آن خطرناک مي باشد. 
عدم  باعث  نامناسب  محل  در  نوزاد  صندلي  نصب 
صورت  در  و  مي شود  نوزاد  صندلي  صحیح  مهار 
بروز تصادف امکان برخورد کودک با اجسام و افراد 
افزایش یافته که مي تواند باعث بروز صدمات جاني 

یا حتي مرگ شود.

هرگز صندلي هاي کودکي که در هنگام نصب 
پشت آن ها به سمت جلو قرار مي گیرد )رو به 
با  که  را روي صندلي سرنشین جلویي  عقب( 

ایربگ محافظت مي شود نصب ننمایید:  
خطر شدید! از نصب نمودن صندلي  که در حین نصب 
پشت آن ها به سمت جلو قرار مي گیرد روي صندلي 

که با ایربگ محافظت مي شود خودداري نمایید. 
با صندلي کودک  ایربگ فعال شده  امکان برخورد 
و تحت فشار قرار دادن آن وجود دارد و خطر بروز 
وجود  به  کودک  براي  مرگ  حتي  یا  جاني  صدمه 

مي آید. 
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	محل نصب صندلی کودک
صندلي هاي کودک با توجه به سن و قد کودک به دو 
صورت رو به جلو و رو به عقب نصب مي شوند. حین 
نصب از دستورالعمل سازنده صندلي کودک در ارتباط 
با تناسب صندلي با سن و اندازه کودک و نکات مرتبط 

با نحوه نصب صندلی پیروي نمایید. 
نوع رو به عقب 

به جدول “تناسب صندلي کودک با محل نصب آن” در 
)صفحه 32-2( رجوع نمایید.

صندلی کودک رو به عقب

      اخطار
نصب  حین  در  که  کودکی  صندلی های  هرگز 
پشت آن ها به سمت جلو قرار می گیرد )رو به 
عقب( را در روی صندلی سرنشین جلویی که با 

ایربگ محافظت می شود نصب ننمایید:
خطر شدید! از نصب نمودن صندلی های کودکی که 
در حین نصب پشت آن ها به سمت جلو قرار می گیرد 
در روی صندلی که ایربگ در جلوی آن واقع شده 

است اجتناب نمایید. 
با صندلی کودک  ایربگ فعال شده  امکان برخورد 
و تحت فشار قرار دادن آن وجود دارد و خطر بروز 
وجود  به  کودک  برای  مرگ  حتی  یا  جانی  صدمه 
می آید. همواره حین نصب اجباری صندلی کودک 
رو به عقب بر روی صندلی سرنشین جلو مجهز به 
کلید غیر فعال سازی، کلید را در وضعیت OFF قرار 

دهید.

      اخطار
همواره صندلي نوزاد را در محل مناسب نصب 

نمایید: 
نصب صندلي نوزاد بدون توجه به تناسب صندلي با 

محل نصب آن خطرناک مي باشد. 
عدم  باعث  نامناسب  محل  در  نوزاد  صندلي  نصب 
مهار صحیح صندلي نوزاد مي شود و در صورت بروز 
یا  با اجسام  امکان برخورد کودک  تصادف تصادف 
اشخاص افزایش یافته، مي تواند باعث بروز صدمات 

جاني یا حتي مرگ شود.
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صندلی کودک رو به جلو

      اخطار
هرگز صندلي کودک رو به جلو )نصب شونده 
به سمت جلو( را در محل اشتباه نصب ننمایید: 
بدون  جلو  به  رو  کودک  صندلي هاي  نمودن  نصب 
محل  با  کودک  صندلي  “تناسب  جدول  به  توجه 

نصب آن” خطرناک مي باشد. 
نصب نمودن صندلي کودک رو به جلو در محل غیر 
در  نماید.  ایجاد  کافي  حفاظت  نمي تواند  صحیح 
صورت بروز تصادف امکان برخورد کودک با اشیاء 
یا اشخاص داخل خودرو و بروز صدمات جاني و یا 

حتي مرگ وجود دارد.  
نمودن  نصب  از  اجتناب ناپذیر  موارد  جز  به 
جلو  سمت  به  شونده  نصب  کودک  صندلي 
جلو  سرنشین  صندلي  روي  بر  جلو(  به  )رو 

خودداري نمایید: 
در صورت بروز تصادف نیروي ناشي از فعال شدن 
ایربگ مي تواند باعث بروز صدمات جاني و یا حتي 
مرگ براي کودک گردد. در صورتیکه نصب صندلي 
کودک رو به جلو روي صندلي سرنشین جلو اجتناب 
ناپذیر مي باشد، صندلي جلو را تا آخرین حد ممکنه 

به عقب کشیده.

	محل نصب صندلی نوجوان
صندلی نوجوان فقط به صورت رو به جلو نصب می شود.

براي محل نصب صندلي بچه به جدول “تناسب صندلي 
کودک با محل نصب آن” در صفحه 32-2 رجوع نمایید.

      اخطار
همواره صندلي نوجوان را در محل صحیح نصب 

نمایید: 
نصب نمودن صندلي نوجوان بدون توجه به جدول 
خطرناک  نصب”  محل  با  کودک  صندلي  “تناسب 
مي باشد. صندلي نوجوانی که در محل صحیح نصب 
نشده باشد نمي تواند حفاظت کافي ایجاد نماید. در 
صورت بروز تصادف امکان برخورد کودک با اشیاء یا 
اشخاص داخل خودرو و خطر بروز صدمات جاني یا 

حتي مرگ وجود دارد.
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      اخطار
بجز موارد اجتناب ناپذیر از نصب نمودن صندلي 
کودک نصب شونده به سمت جلو )رو به جلو( در 

روي صندلي سرنشین جلو خودداري نمایید: 
در صورت بروز تصادف نیروي ناشي از فعال شدن 
حتي  یا  جاني  صدمات  بروز  باعث  مي تواند  ایربگ 
مرگ براي کودک گردد. در صورتیکه نصب صندلي 
جلو  سرنشین  صندلي  روي  در  جلو  به  رو  کودک 
حد  آخرین  تا  را  صندلي  مي باشد  اجتناب ناپذیر 

ممکنه به عقب بکشید.
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جدول تناسب صندلی کودک با محل نصب آن

این جدول حاوی اطالعات الزم در زمینه تناسب صندلی کودک مزدا با محل نصب آن در موقعیت های متفاوت 
خودرو می باشد. برای اطالع از جزئیات مرتبط با نصب صندلی های ساخته شده توسط دیگر سازندگان، دستورالعمل 

سازنده صندلی را مطالعه نمایید.

ISOFIX صندلی های مجهز به ضامن

حالت نصبکالس اندازهگروه وزنی
ISOFIX موقعیت های

در صندلی های عقب جانبی

نوزاد
FISO/L1X

GISO/L2X

)1(X

گروه 0
 10 kg کمتر از

EISO/R1IL
)1(X

گروه +0
 13 kg کمتر از

EISO/R1IL
DISO/R2IL
CISO/R3IL

)1(X

گروه 1
9 kg-18 kg

DISO/R2IL
CISO/R3IL
BISO/F2IUF
B1ISO/F2XIUF
AISO/F3IUF

)1(X

گروه 2
15 kg-25 kg

)1(X

گروه 3
22 kg-36 kg

)1(X
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گروه 
نوع صندلی گروه وزنیگروه سنیسیستم

ایمنی کودک
نوع نصب

محل نصب

صندلی سرنشین جلو

صندلی 
عقب 
جانبی

صندلی 
عقب 
وسط

فاقد کلید 
غیر فعال 

نمودن کیسه 
هوا سرنشین 

جلو

مجهز به کلید غیر 
فعال نمودن کیسه 
هوا سرنشین جلو

ONOFF

X1-رو به عقبصندلی نوزادکمتر از kg 10تا 9 ماهگروه 0
X
∗1

U
∗1

X
∗

X1-رو به عقبصندلی نوزادکمتر از kg 13تا 2 سالگروه +0
X
∗1

U
∗1

X
∗

X1-رو به جلوصندلی کودکkg - 18 kg 89 ماه تا 4 سالگروه 1
X
∗1

U
∗1

X
∗

X1-رو به جلوصندلی نوجوانkg - 25 kg 315 سال تا 7 سالگروه 2
X
∗1

U
∗1

X
∗

X1-رو به جلوصندلی نوجوانkg - 36 kg 622 سال تا 12 سالگروه 3
X
∗1

U
∗1

X
∗

G) را ندارند، جهت اطالع از گروه وزنی،  A) ISO / XX )1( برای گروه های CRS که شماره شناسایی اندازه 
سازنده خودرو در هر موقعیت باید سیستم صندلی ایمنی کودک دارای ISOFIX را معین نماید.

حروف بکار رفته در جدول هر کدام بیانگر معنای زیر می باشند:
IUF: مناسب برای صندلی کودک رو به جلو ISOFIX برای استفاده عمودی در این گروه وزنی.

.)CRS( خاص ISOFIX مناسب برای صندلی های کودک :IL
مجموعه ISOFIX CRS شامل “خودروهای خاص”، “با استفاده خاص” یا “نیمه عمومی” می باشد.

X: موقعیت ISOFIX برای نصب صندلی ایمنی کودک در این گروه سنی و/یا وزنی مناسب نمی باشد.

ISOFIX بجز سیستم های صندلی ایمنی کودک دارای ضامن ایزوفیکیس

تا

تجهیزات ایمنی اصلی
سیستم صندلی محافظ کودک

2-33



حروف بکار رفته در جدول هر کدام بیانگر معنای زیر می باشند:
U: مناسب برای استفاده “عمومی” در این گروه وزنی.

L1: مناسب برای صندلی نوزاد اصلی مزدا در این گروه وزنی.
L2: مناسب برای صندلی کودک اصلی مزدا در این گروه وزنی.
L3: مناسب برای صندلی نوجوان اصلی مزدا در این گروه وزنی.

X: موقعیت صندلی برای نصب صندلی ایمنی کودک در این گروه وزنی مناسب نیست.
1 برای نصب سیستم صندلی ایمنی کودک مزدا به کتابچه راهنمای همراه صندلی مراجعه نمایید.(

X
∗ (

)کشورهای دیگر(
لطفاً برای نصب صندلی ایمنی کودک از قوانین و مقررات کشور خود پیروی نمایید.
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نصب صندلی ایمنی کودک
ابتدا با مراجعه به پیشگیري هاي الزم مرتبط با کمربند 
ایمني )صفحه11-2( مشخص نمایید که چه نوع کمربند 

ایمني روي خودرو شما نصب شده است. 
در هنگام نصب صندلي کودک به وسیله کمربند ایمني 

از دستورالعمل سازنده کمربند ایمني پیروي نمایید. 
به  مزدا  اصلي  کودک  صندلي  نمودن  مهار  براي 
دستورالعمل نصب صندلي کودک به وسیله ضامن های 

ایزوفیکس )صفحه 37-2( رجوع نمایید. 
کننده  جمع  قفل  حالت  به  مجهز  ایمني  کمربند 

اتوماتیک 
)به وسیله  عقب  صندلي  در  کودک  صندلي  نصب  به 
حالت قفل کمربند ایمني( در ستون بعد رجوع نمایید. 
کننده  جمع  قفل  حالت  فاقد  ایمني  کمربند 

اتوماتیک 
مهار  به  نیاز  که  هنگام نصب صندلي محافظ کودکي 
نمودن دارد، محل ضامن های مهاری که در تصویر زیر 
نشان داده شده  را پیدا نموده و بند مهار کننده را از بین 

پشت سري و پشتي صندلي عبور دهید.

هاچ بک
صندلی های جانبی

تسمه مهارکننده

برای صندلی چپبرای صندلی راست

وسط

تسمه مهارکننده

برای صندلی 
وسط پوشش

	نصب صندلی کودک روی صندلی عقب 
)با استفاده از حالت قفل اتوماتیک کمربند   

ایمنی(
شدن  قفل  کاماًل  از  صندلی،  پشتی  دادن  فشار  با   .1

پشتی صندلی اطمینان حاصل نمایید.
پشت سری را تا انتها باال کشیده و در موقعیت خود   .2

قفل نمایید.
مطالعه  را   2-9 صفحه  در  سری ها  پشت  مبحث 

نمایید.

برای صندلی 
وسط

برای صندلی 
چپ برای صندلی تسمه  مهارکننده

راست

پایه قالب

در برخی مدل ها.
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صندلی کودک را به وسیله قسمت روی پای کمربند   .3
از نحوه عبوردادن  برای اطالع  ایمنی مهار نمایید. 
صندلی  سازنده  دستورالعمل  به  ایمنی  کمربند 

کودک مراجعه نمایید.
برای قرار دادن کمربند ایمنی در حالت قفل جمع   .4
کننده، قسمت شانه کمربند ایمنی را بیرون بکشید 

تا کاماًل بیرون بیاید.

صندلی کودک را به آرامی روی صندلی فشار دهید.   .5
از جمع شدن کامل کمربند کاماًل مطمئن شوید. در 
صورتیکه جمع کننده در حالت قفل اتوماتیک قرار 
داشته باشد، حین جمع شدن کمربند صدای کلیک 
از جمع کننده کمربند شنیده می شود. در صورتیکه 
کمربند صندلی کودک را قفل نکرد، این مرحله را 

تکرار نمایید.

توجه

همواره قبل از استفاده از صندلي کودک این عملکرد 
را کنترل نمایید. در هنگام قرارگیري کمربند ایمني 
کشیدن  بیرون  امکان  اتوماتیک  قفل  وضعیت  در 
صندلي  وقتي  بود.  نخواهد  میسر  ایمني  کمربند 
کودک را خارج مي نمایید، کمربند را کاماًل به داخل 
جمع نمایید و قبل از مورد استفاده قراردادن کمربند 
توسط سرنشین اطمینان حاصل نمایید که کمربند 
از حالت قفل اتوماتیک خارج شده و در وضعیت قفل 

اضطراري قرار گرفته است.

به  نیاز  کودک  صندلي  مهار  براي  صورتیکه  در   .6
استفاده از کمربند مهارکننده مي باشند. برای اطالع 
از نحوه قالب نمودن و سفت کردن تسمه، راهنمای 

سازنده صندلی کودک را مطالعه نمایید.

        پایه قالب

تسمه مهارکننده

        پایه قالب

محل قرارگیری تسمه مهارکننده

محل پایه ضامن های مهار خودروی صندوق دار

تجهیزات ایمنی اصلی
سیستم صندلی محافظ کودک
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محل قرارگیری پایه ضامن های خودرو هاچ بک

محل قرارگیری تسمه مهارکننده خودرو هاچ بک
تسمه مهارکننده

به سمت جلو

نصب صندلی کودک با استفاده از ضامن هاي 
ایزوفیکس 

)ISOFIX( ایزوفیکس  به ضامن  خودروي شما مجهز 
مي باشد که جهت نصب صندلي کودک اصلي مزدا در 
براي  شده اند.  تعبیه  خودرو  عقب  کناري  صندلي هاي 
به  مزدا  اصلي  کودک  صندلي  مورد  در  اطالع  کسب 

نمایندگي مجاز مزدا مراجعه نمایید.

      اخطار
دستورالعمل  کودک،  از صندلي  استفاده  براي 

سازنده را پیروي نمایید:
در  مي باشد،  خطرناک  نشده  مهار  کودک  صندلي 
تصادفات یا توقف هاي ناگهاني امکان حرکت صندلي 
و بروز صدمات جاني و یا حتي مرگ کودک و دیگر 

سرنشینان وجود دارد. 
مورد  کودک  صندلي  که  نمایید  حاصل  اطمینان 
آن  سازنده  دستورالعمل  اساس  بر  کاماًل  استفاده 

مهار شده است. 
به  کودک  صندلي  که  نمایید  حاصل  اطمینان 

صورت صحیح مهار گردیده است: 
در  مي باشد،  خطرناک  نشده  مهار  کودک  صندلي 
حرکت  ناگهانی،  ترمزهای  یا  تصادف  بروز  صورت 
بروز  و  سرنشینان  دیگر  با  برخورد  باعث  صندلي 
صدمات جسمی شدید می گردد. در شرایطي که از 
از خودرو  نمي نمایید آن را  استفاده  صندلي کودک 
خارج نموده و در صندوق عقب قرار دهید. یا اینکه 

آن را به وسیله قالب هاي ISOFIX مهار نمایید.

تجهیزات ایمنی اصلی
سیستم صندلی محافظ کودک
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      اخطار
یا  ایمني  کمربند  که  نمایید  حاصل  اطمینان 
اطراف ضامن های  یا  نزدیک  اشیاء خارجي در 
مي نماید  مهار  را  کودک  صندلي  که   ISOFIX

قرار نداشته باشد: 
صندلي  سازنده  دستورالعمل  از  پیروي  عدم 
مي باشد.  خطرناک  صندلي  نصب  حین  در  کودک 
در صورتیکه کمربند ایمني یا دیگر اشیاء خارجي 
مهار صحیح صندلي کودک توسط قالب هاي  مانع 
صورت  به  کودک  صندلي  و  شوند   ISOFIX مهار 
صندلي  حرکت  احتمال  گردد،  نصب  صحیح  غیر 
وجود  تصادفات  و  ناگهاني  ترمزهای  حین  کودک 
دارد که مي تواند منجر به بروز صدمه جاني یا حتي 
از  همواره  گردد.  سرنشینان  دیگر  و  کودک  مرگ 

دستورالعمل سازنده صندلي کودک پیروي نمایید.

	نحوه نصب صندلی ایمنی کودک
با اقدام به فشار دادن پشتی صندلی، از قفل شدن   .1

آن اطمینان حاصل نمایید.
ضامن های  قرارگیری  موقعیت  به  دسترسی  برای   .2
ISOFIX فاصله بین پشتی و تشک صندلی را کمی 

افزایش دهید.

توجه

نشان دهنده   ISOFIX ضامن های  باال  عالمت های 
صندلی  نصب  جهت   ISOFIX ضامن های  محل 

ایمنی کودک می باشند.

پشت سری را تا آخرین حد ممکن باال بیاورید.  .3
مطالعه  را   2-9 صفحه  در  سری ها  پشت  مبحث   

نمایید.
با توجه به دستورالعمل های سازنده، صندلی ایمنی   .4
مهار   ISOFIX ضامن های  به وسیله  را  کودک 

نمایید.

تجهیزات ایمنی اصلی
سیستم صندلی محافظ کودک

2-38



نموده اند،  تهیه  که  کودکی  صندلی  صورتیکه  در   .5
بستن  می باشد،  مهارکننده  تسمه های  به  مجهز 
اهمیت  حائز  بسیار  کودک  ایمنی  برای  تسمه ها 
از  مهار  کمربند  بستن  نحوه  از  اطالع  برای  است. 
پیروی  کودک  صندلی  سازنده  دستورالعمل های 

نمایید.

محل قرارگیری پایه ضامن های مهار خودروهای صندوق دار

محل نصب تسمه های مهارکننده

              پایه ضامن

                پایه قالب

تسمه  مهارکننده

محل پایه های ضامن مهار در خودرو هاچ بک

محل نصب تسمه های مهار در خودرو هاچ بک
تسمه  مهارکننده

به طرف جلو

تجهیزات ایمنی اصلی
سیستم صندلی محافظ کودک

2-39



پیشگیري هاي الزم مرتبط با سیستم ایمني کیسه هوا
سیستم محافظت تکمیلی جلو و جانبی شامل 6 کیسه هوا )ایربگ( می باشد. لطفاً با در نظر گرفتن محل عالمت 
این  باشید.  داشته  به خاطر  را  نوع کیسه های هوای خودرو خود  و  “SRS AIR BAG” محل  مشخصه 

عالمت ها در محل نصب کیسه های هوا، وجود دارد.
ایربگ ها در نقاط زیر واقع شده اند: 

روي غربیلک فرمان )ایربگ راننده(  •	
قسمت جلو داشبورد روبروي سرنشین جلو )ایربگ سرنشین جلو(  •	

 ) قسمت هاي جانبي صندلي هاي جلو )ایربگ های جانبي •	
)روي ستون در جلو و عقب همراستاي لبه سقف در هر دو سمت )ایربگ پرده اي •	

عملکرد این سیستم ها وابسته به نوع تصادف صورت پذیرفته مي باشد؛ اگر خودرو شما مجهز به کیسه هاي هوا 
)ایربگ هاي( جانبي و پرده اي باشد، در یک تصادف ایربگ هاي جانبي و پرده اي در هر دو سمت همزمان عمل 
نمي کنند زیرا در اغلب موارد خودرو از دو سمت ضربه نمي بیند. ایربگ هاي جلو، جانبي و ایربگ پرده اي هم معموالً 
به صورت همزمان عمل نمي کنند و این اتفاق در صورتي رخ مي دهد که نوع تصادف به گونه اي باشد که خودرو هم 

از جلو و هم از بغل ضربه ببیند. 
سیستم حفاظت تکمیلي ) سیستم ایربگ( به گونه اي طراحي شده است که در شرایط بخصوصي باعث افزایش 
حفاظت از سرنشینان جلو مي شود و همچنین فقط در تصادفات جانبي باعث افزایش حفاظت از سرنشینان کناری 

صندلی های عقب مي شود و بستن کمربند ایمني همواره ضرورت دارد. 
بدون بستن کمربندایمني، ایربگ ها نمي توانند حفاظت کافي از سرنشینان را در طي تصادف به همراه داشته باشند 

و بستن کمربند ایمني بنا به دالیل زیر همواره الزامي می باشد:
کمربند ایمني باعث جلوگیري از پرتاب شدن سرنشین به سمت ایربگ فعال شده مي شود . •	

کاهش خطر مصدوم شدن در طي تصادفاتي که ایربگ ها در آن ها فعال نمي شوند مثل چپ کردن خودرو و  •	
تصادف از عقب.

کاهش خطر مصدوم شدن در طي تصادفات از جلو و از بغل که نیروي ناشي از تصادف به حدي نیست که باعث  •	
فعال شدن ایربگ ها شود. 

کاهش خطر پرت شدن به بیرون از خودرو. •	
کاهش خطر ایجاد صدمه به قسمت پایین بدن و پاها، زیرا ایربگ هیچگونه حفاظتي براي این قسمت هاي بدن  •	

ایجاد نمي کند. 
نگهداشتن راننده در محل خود که نتیجه آن کنترل بهتر خودرو مي باشد.  •	

کودکاني که به حدي کوچک هستند که امکان استفاده از کمربند ایمني برایشان میسر نیست باید به وسیله صندلي 
مخصوص کودک محافظت شوند. 

در برخی مدل ها.
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به طور دقیق بررسی نمایید که چه نوع صندلی کودک، برای کودک شما مورد نیاز می باشد و برای استفاده صحیح، 
راهنمای سازنده صندلی کودک را به طور دقیق مطالعه و مورد استفاده قرار دهید.

           اخطار
در خودروهاي مجهز به ایربگ بستن کمربند ایمني الزامي است: 

تکیه کردن صرف به محافظت ایربگ حین تصادف خطرناک مي باشد. ایربگ به تنهایي نمي تواند باعث ممانعت 
از مصدومیت شود. ایربگ ها فقط در اولین برخورد ناشي از تصادف از جلو یا نزدیک به جلو یا جانبي عمل 

مي نماید. سرنشینان خودرو باید همواره کمربند ایمني را ببندند. 

کودکان نباید روي صندلي جلو بنشینند:
نشاندن کودکان بر روي صندلي جلو خطرناک مي باشد. کودک ممکن است در اثر ضربه ناشي از عملکرد ایربگ 
مصدوم شود و یا حتي این اتفاق ممکن است منجر به مرگ گردد و یا کودک در حال خواب روي صندلي جلو 
ممکن است در اثر فعال شدن ایربگ جانبي ناشي از تصادف از کنار )سمت راست( مصدوم گردد. حتي االمکان 
کودکان داراي سن 12 سال و کمتر از آن را روي صندلي محافظ کودکان که بر اساس سن و قد کودک تهیه 

مي شود، در صندلي عقب بنشانید. 

خطر شدید! هرگز صندلي مخصوص کودکان که قسمت پشت آن به سمت جلوي خودرو قرار مي گیرد 
را روي صندلي جلو خودرو مجهز به ایربگ سرنشین نصب ننمایید. 

در اثر ضربه ناشي از برخورد ایربگ که در اثر تصادف فعال گردد صندلي کودک به سمت عقب تحت فشار قرار 
گرفته و ممکن است کودک را مصدوم نماید یا حتي منجر به مرگ وي گردد. اگر خودروي شما مجهز به کلید 
غیرفعال نمودن ایربگ سرنشین مي باشد، هرگاه که قصد نصب اینگونه صندلي ها را روي صندلي جلو داشتید، 

به وسیله کلید مورد نظر ایربگ سرنشین را غیرفعال نمایید.

تجهیزات ایمنی اصلی
SRS )سیستم ایمنی کیسه هوا )ایربگ
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           اخطار
از نشستن خیلی نزدیک به ایربگ سرنشین و راننده اجتناب نمایید:

ایربگ  ایربگ ها یا نشستن خیلی نزدیک به آن ها بسیار خطرناک مي باشد.  قرار دادن دست ها و پاها روي 
راننده و سرنشین همراه با نیرو و سرعت زیادي عمل مي نمایند و در صورتیکه سرنشین خیلي به آن ها نزدیک 
باشد احتمال مصدوم شدن وجود دارد. راننده باید همواره محیط غربیلک فرمان را بگیرد و سرنشین جلو باید 
همواره به گونه اي بنشیند که پاهاي وي روي کف اتاق خودرو قرار داشته باشد. همچنین سرنشین جلو باید 
صندلي خود را در عقب ترین نقطه ممکنه تنظیم نموده به صورت عمودي در حالي که کمربند ایمني را بسته 

است، بنشیند.

همواره در وسط صندلي بنشینید و کمربند ایمني را به صورت صحیح ببندید:
نشستن با فاصله کم نسبت به واحدهاي ایربگ جانبي یا قراردادن دست ها روي آن ها بسیار خطرناک مي باشد. 
ایربگ جانبي با نیرو و سرعت بسیار زیادي، از قسمت کناري صندلي منبسط شده و گسترش پیدا مي کند. در 
صورتي که کسي خیلي نزدیک به در بنشیند یا به سمت شیشه تکیه نماید یا اینکه سرنشین عقب لبه پشتي 
صندلي جلو را بگیرد احتمال بروز مصدومیت ناشي از فعال شدن ایربگ وجود دارد. بعالوه خوابیدن روي در یا 
گرفتن لبه پنجره مي تواند باعث کاهش اثر حفاظت ایربگ هاي جانبي و سرنشین عقب گردد، این مسئله ناشي 
از محدود شدن عملکرد ایربگ خواهد بود. با نشستن صحیح در وسط صندلي و بستن کمربند ایمني اجازه 

بدهید که ایربگ هاي جانبي و سرنشین عقب بتوانند عملکرد صحیحي داشته باشند. 

از چسباندن اشیاء روي ایربگ هاي راننده و سرنشین جلو یا اطراف آن ها اجتناب نمایید:
چسبانیدن یا قرار دادن اشیاء روي ایربگ راننده و سرنشین جلو خطرناک مي باشد، در حین تصادف در اثر 

عملکردن ایربگ شيء ذکر شده باعث مصدومیت سرنشینان مي شود. 

از چسباندن اشیاء در روي ایربگ هاي جانبي و یا اطراف آن ها اجتناب نمایید: 
چسباندن اشیاء روي صندلي جلو به هر گونه اي که سطح جانبي بیروني پشتي صندلي را در بربگیرد خطرناک 
مي باشد، زیرا حین تصادف، شيء ذکر شده باعث ممانعت از اثر حفاظت صحیح و کامل ایربگ شده یا اینکه 
باعث تغییر جهت انبساط ایربگ مي شود که موارد ذکرشده خطرناک مي باشند. عالوه براین از آویزان کردن 
کیف تنیس، کیف نقشه و موارد دیگر به کنار صندلي خودداري نمایید. هرگز روي صندلي هاي جلو روکش 

نکشید. همواره واحدهاي ایربگ جانبي را آزاد بگذارید تا در حین تصادفات جانبي عمل نمایند.
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           اخطار
از چسباندن اشیاء روي ایربگ هاي پرده اي و یا اطراف آن ها اجتناب نمایید: 

چسباندن اشیاء به ناحیه هایي که محل عملکرد ایربگ سرنشین عقب مي باشد نظیر شیشه عقب، شیشه درها، 
ستون هاي پنجره جلو و عقب و لبه سقف یا دستگیره کنار سقف خطرناک مي باشد. 

حین تصادف، شيء ذکرشده باعث ممانعت از اثر حفاظت کامل و صحیح ایربگ شده و یا اینکه باعث تغییر 
جهت انبساط ایربگ مي شود که موارد ذکر شده خطرناک مي باشند. بعالوه امکان پاره شدن ایربگ و آزاد شدن 

گازهاي داخل آن وجود دارد. 
از آویزان کردن قالب به دستگیره جانبي اتاق خودداري نمایید و در هنگام آویزان کردن کت و لباس، مستقیمًا 
از قالب ویژه تعبیه شده براي این کار استفاده نمایید. همواره اطراف ایربگ پرده اي را آزاد بگذارید تا در هنگام 

لزوم بتواند به راحتي عمل نماید.

از لمس کردن اجزاي سیستم ایربگ پس از عمل کردن ایربگ اجتناب نمایید: 
لمس نمودن تجهیزات و اجزاي سیستم ایربگ پس از عمل کردن ایربگ خطرناک مي باشد. پس از عمل کردن 

ایربگ اجزاي سیستم بسیار داغ بوده و خطر سوختگي وجود دارد. 

از نصب کردن تجهیزات اضافي به جلو و عقب خودرو اجتناب نمایید:
نصب تجهیزات اضافي مثل سپر، برف روب یا وینچ جلو و عقب خودرو خطرناک مي باشد این تجهیزات مي تواند 
باعث تأثیر روي عملکرد سنسور ضربه ایربگ شوند که این مسئله مي تواند باعث عملکرد ناخواسته یا عمل 

نکردن ایربگ در حین تصادف شود و درنتیجه مصدومیت سرنشین را در پي داشته باشد. 

از تغییر دادن سیستم تعلیق )فنربندي( اجتناب نمایید:
ایجاد تغییر در سیستم تعلیق خودرو خطرناک مي باشد. در صورت تغییر دادن ارتفاع خودرو یا ایجاد تغییر در 
سیستم تعلیق، خودرو توان تشخیص دقیق ضربه را نداشته و نتیجه آن عملکرد ناخواسته سیستم ایربگ و 

مصدومیت سرنشین خواهد بود. 

از تغییر دادن سیستم حفاظت تکمیلي )ایربگ( خودداري نمایید: 
باعث عملکرد  است  زیرا ممکن  یا سیم کشي آن خطرناک مي باشد.  ایربگ  اجزاي سیستم  در  تغییر  ایجاد 
ناخواسته یا غیرفعال کردن آن گردد. از ایجاد هرگونه تغییر روي سیستم ایربگ خودداري نمایید. این نکته 
شامل تودوزي، عالئم و تزئینات و هر چیزي روي واحد ایربگ مي شود. این مسئله همچنین شامل نصب تجهیزات 
الکتریکي جانبي در نزدیکی اجزاي سیستم یا سیم کشي آن نیز مي شود. براي باز کردن و نصب صندلي هاي 
جلو از افراد متخصص نمایندگي هاي مجاز مزدا کمک بگیرید. محافظت کردن از اتصاالت و سیم کشي اجزاي 
ایربگ به منظور حصول اطمینان از عملکرد ناخواسته آن ها ضروري مي باشد و همچنین اطمینان از اینکه 

صندلي بازشده به اتصاالت ایربگ صدمه وارد ننماید. 
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           اخطار
از قراردادن بار یا اشیاء دیگر در زیر صندلي خودداري نمایید: 

قراردادن اشیاء  در زیر صندلي هاي جلو خطرناک مي باشد، زیرا امکان ایجاد صدمه به تجهیزات مهمي از سیستم 
ایربگ وجود دارد و در هنگام تصادف جانبي امکان عمل نکردن ایربگ و مصدومیت یا مرگ سرنشین افزایش 
مي یابد. براي حصول اطمینان از عدم صدمه زدن به اجزاي مهم ذکرشده از قرار دادن اشیاء در زیر صندلي هاي 

جلو خودداري نمایید. 

توجه

در هنگام عمل کردن ایربگ صداي شدیدی شنیده شده و همچنین مقداري گاز آزاد مي شود. این گازهاي  •	
آزادشده براي سالمتي مضر نمي باشند; اما ممکن است باعث ناراحتي اندکی در قسمت هایي از پوست که 

به وسیله لباس پوشیده نیستند گردند. 
در هنگام فروش خودرو مالک جدید خودرو را از سیستم ایربگ این خودرو آگاه نموده و مطالعه این قسمت از  •	

کتابچه را به وی توصیه نمایید. 
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اجزاء تشکیل دهنده سیستم ایربگ

1  منبسط کننده ایربگ های راننده / سرنشین جلو
)SAS 2  حسگر ضربه، واحد الکترونیکی عیب یابی )واحد

3  سیستم هاي پیش کشنده  کاهنده فشار کمربند ایمني جلو )صفحه 2-16(
4  حسگر ایربگ جلو

5  حسگرهای ضربه جانبی
6  چراغ هشدار ایربگ / سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی )صفحه 2-18(

7  منبسط کننده ها و کیسه های هوای جانبی و پرده ای

سیستم حفاظت تکمیلي )SRS( داراي دو زیر مجموعه مي باشد: 
سیستم ایربگ با کیسه هاي هوا و منبسط کننده هاي آن  •	
سیستم الکتریکي با سنسورهاي ضربه و واحد عیب یابي  •	

ایربگ ها در نقاط زیر قرار گرفته اند: وسط غربیلک فرمان، روي جلوداشبورد سمت سرنشین، در قسمت بیروني کنار 
پشتي هاي صندلي هاي جلو و روي ستون درهاي جلو و عقب در راستاي سقف این ایربگ ها تا زمان فعال شدن در 

مقابل دید نبوده و قابل مشاهده نمي باشند. 

در برخی مدل ها.
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نحوه عملکرد سیستم ایربگ

با  SRS جهت عملکرد همزمان  ایربگ هاي  SRS مجهز مي باشد.  تکمیلي  ایربگ هاي محافظت  به  مزدا  خودرو 
کمربندهاي ایمني براي کاهش صدمات جسمي در تصادفات طراحي شده اند. ایربگ هاي SRS جهت فراهم نمودن 
محافظت بیشتر از سرنشینان به همراه کمربند ایمني طراحي شده اند، به این دلیل همواره کمربند ایمني خود را 

بسته نگهدارید.
	سیستم کمربندهاي ایمني پیش کشنده جلو

سیستم کمربندهاي ایمني پیش کشنده جلو جهت عملکرد در بعضي تصادفات شدید یا خیلي شدید از جلو یا 
نزدیک به جلو طراحي شده اند.

	ایربگ راننده
ایربگ راننده درون غربیلک فرمان جا سازي شده است.

وقتي حسگرهاي ضربه اي، ضربه شدید تصادف را دریافت نمایند، بالفاصله ایربگ راننده باز مي شود تا از برخورد 
مستقیم سر یا سینه راننده به غربیلک فرمان جلوگیري نماید.

برای اطالع از جزئیات بیشتر در مورد باز شدن ایربگ ها، مبحث " شرایط فعال شدن و عدم فعال شدن ایربگ" در صفحه 2-49 
را مطالعه نمایید. 
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   ایربگ سرنشین جلو
ایربگ سرنشین جلو درون جلو داشبورد روبروي سرنشین جلو تعبیه شده است.

مکانیزم باز شدن ایربگ سرنشین جلو، مشابه ایربگ راننده مي باشد.
برای اطالع از جزئیات بیشتر در مورد باز شدن ایربگ ها، مبحث " شرایط فعال شدن و عدم فعال شدن ایربگ" در صفحه 2-49 

را مطالعه نمایید. 

 ایربگ هاي جانبی   
ایربگ هاي جانبی در سمت بیرونی پشتی صندلی های جلو قرار گرفته اند.

زمانی که حسگرهای تصادف ایربگ ضربه جانبی با نیروی بیشتر از نیروی متوسط را تشخیص می دهند، سیستم، ایربگ های 
جانبی در سمتی که خودرو ضربه دیده است را باز می کند. ایربگ هاي جانبی به سرعت باز شده تا میزان صدمات وارده به 
قفسه سینه راننده و سرنشین جلو بر اثر برخورد مستقیم با قطعات داخلی خودرو همانند درب ها و پنجره ها را کاهش دهند.

برای اطالع از جزئیات بیشتر در مورد باز شدن ایربگ ها، مبحث " شرایط فعال شدن و عدم فعال شدن ایربگ" در صفحه 2-49 
را مطالعه نمایید.

در برخی مدل ها.
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 ایربگ هاي پرده ای   
ایربگ هاي پرده ای در ستون پنجره های جلو و عقب و قاب سقف در دو طرف نصب شده اند.

زمانی که حسگرهای تصادف ایربگ، ضربه ای جانبی با نیروی بیشتر از نیروی متوسط را تشخیص دهند، ایربگ هاي پرده ای 
به سرعت باز شده و به کاهش صدمات اصلی وارده به سر سرنشینان بیرونی صندلی عقب بر اثر ضربه مستقیم به بخش های 

داخلی خودرو همانند درب یا پنجره کمک می کنند. 
برای اطالع از جزئیات بیشتر در مورد باز شدن ایربگ ها، مبحث " شرایط فعال شدن و عدم فعال شدن ایربگ" در صفحه 2-49 

را مطالعه نمایید. 

ایربگ هاي جانبي و ایربگ هاي پرده اي فقط در شرایطي 
عمل مي نمایند که خودرو از کنار ضربه دریافت نماید.

   چراغ هشدار ایربگ / سیستم پیش کشنده های کمربند ایمنی جلو 
مبحث چراغ هشدار ایربگ / سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی جلو در صفحه 18-2 را مطالعه نمایید.

   آژیر هشدار ایربگ / سیستم پیش کشنده های کمربند ایمنی جلو 
مبحث آژیر هشدار ایربگ / سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی جلو در صفحه 19-2 را مطالعه نمایید.

در برخی مدل ها.
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	شرایط فعال شدن و عدم فعال شدن ایربگ
فعال شدن ایربگ جلو

• برخورد کردن به یک مانع، جدول یا اشیاء سخت.	

• برخورد سخت به زمین یا سقوط خودرو.	

• تصادف از جلو با محدوده تغییرات حدود 30 درجه 	
از جلو خودرو.

افتادن به داخل یک گودال یا با ضربه در گودال فرود  •	
آمدن

محدودیت هاي فعالیت ایربگ جلو
براساس شدت ضربه ممکن است که در موارد زیر ایربگ 

جلو فعال نشود:
برخورد به درختان یا دیرک  که حتي ممکن است  •	
باعث صدمه نیز شود اما شدت ضربه به حدي کافي 

نباشد که باعث فعال شدن ایربگ شود. 

تصادف یا ضربه نزدیک به جلو که نیروي متوقف  •	
کننده کافي براي عملکرد ایربگ ایجاد نکند.

°30

°30

در موارد زیر در صورتیکه شدت ضربه بیش از مقدار 
طراحي شده جهت عملکرد ایربگ باشد، ایربگ هاي جلو 

فعال مي شوند. 
برخورد مستقیم با یک دیوار قائم با سرعت بیش از  •	

.22 km/h
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نیروي  که  تریلر  یا  کامیون  یک  عقب  به  برخورد  •	
متوقف کننده به حدي نباشد که باعث فعال شدن 

ایربگ شود.

موارد عدم فعالیت ایربگ جلو
فعال  زیر  موارد  در  جلو  ایربگ  معمول  شرایط  در 

نمي شود: 
تصادف از عقب )خودرو شما از پشت مورد ضربه  •	

قرار گیرد(. 

تصادف از بغل )در این مورد ممکن است که ایربگ  •	
جانبي و ایربگ پرده اي فعال شوند(.

• واژگون شدن خودرو )در این مورد ممکن است که 	
ایربگ جانبي و ایربگ پرده اي فعال شوند، اما ایربگ 

جلو فعال نمي شود(.

موارد فعال شدن ایربگ جانبي و ایربگ پرده اي
در صورتیکه شدت ضربه از بغل خودرو )از سمت راننده 
یا سرنشین( از مقدار آستانه اي طراحي شده براي فعال 
شدن ایربگ بیشتر باشد ایربگ جانبي و ایربگ پرده اي 
باعث  معمول  به صورت  موارد  این  اما  فعال مي شوند. 

فعال شدن ایربگ جلو نمي شود. 

محدودیت هاي فعال شدن ایربگ جانبي و پرده اي
براساس شدت ضربه ممکن است که در موارد زیر ایربگ 

جانبي و ایربگ پرده اي فعال نشوند: 
ضربه جانبي نزدیک به جلو که نیروي متوقف کننده  •	
فعال نمودن  جهت  کافي  حد  به  آن  از  ناشي 

ایربگ هاي جانبي و پرده اي نباشد.

برخورد از کنار با درختان یا دیرک چوبي که نیروي  •	
متوقف کننده ناشي از آن به حد کافي جهت فعال 

نمودن ایربگ هاي جانبي و سرنشین عقب نباشد.
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نیروي جانبي  با موتور سیکلت که  تصادف جانبي  •	
ناشي از آن به حد کافي جهت فعال نمودن ایربگ 

جانبي و ایربگ پرده اي نباشد.

	نگهداری
اما  ندارد،  دوره ای  نگهداری  به  نیازی  ایربگ  سیستم 
در صورت بروز هر کدام از موارد زیر، در اولین فرصت 
مزدا  مجاز  نمایندگی  به  خودرو  بازدید  جهت  ممکن 

مراجعه نمایید:
• چراغ هشدار سیستم ایربگ چشمک می زند.	
• چراغ هشدار سیستم ایربگ روشن باقی می ماند.	
• وضعیت 	 در  خودرو  سوئیچ  قرارگیری  از  پس 

ON چراغ هشدار سیستم ایربگ روشن نمی شود.
• آژیر هشدار سیستم ایربگ به گوش می رسد.	
• ایربگ ها عمل کرده اند.	

• جلو 	 ایربگ هاي  حالت  این  در  اما  جلو،  از  تصادف 
فعال مي شوند.

مواردعدم فعالیت ایربگ جانبي وایربگ پرده اي
فعال  زیر  موارد  در  پرده اي  ایربگ  و  جانبي  ایربگ 

نمي شود: 
تصادف از عقب •	

• واژگون شدن خودرو که نیروي جانبي ناشي از آن به 	
حد کافي جهت فعال نمودن ایربگ جانبي و ایربگ 

پرده اي نباشد.
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      اخطار
در صورت صدمه دیدن اجزاي سیستم ایربگ 
از  ایمني  کمربند  پیش کشنده  سیستم  و 

روشن کردن خودرو اجتناب نمایید:
باعث منبسط شدن و فعال  از هر تصادف که  پس 
شدن ایربگ و سیستم پیش کشنده کمربند ایمني 
شود، باید واحدهاي ایربگ منبسط شده و سیستم 
تعویض  شده،  فعال  کمربندایمني  پیش کشنده 
گردند. فقط تعمیرکاران آموزش دیده نمایندگي هاي 
دقیق  بررسي  و  دقیق  ارزیابي  به  قادر  مزدا  مجاز 
خودرویي  با  کردن  رانندگي  مي باشند.  سیستم 
که ایربگ آن فعال شده است خطرناک بوده و در 
صورت بروز تصادف مجدد، قادر به حفاظت نبوده و 

خطر صدمات جاني یا مرگ را در پي دارد. 

خودداري  ایربگ  داخلي  اجزاي  کردن  باز  از 
نمایید: 

جلو  جلو،  صندلي  قبیل  از  قطعاتي  کردن  باز 
روي  از  قطعاتي  یا  فرمان،  غربیلک  داشبورد، 
ستون هاي درب هاي جلو و عقب در راستاي سقف 
مي شوند،  شامل  را  حسگرها  یا  ایربگ  اجزاي  که 
از  مهمي  اجزاي  قطعات،  این  مي باشد.  خطرناک 
باز  حین  در  و  برمي گیرند،  در  را  ایربگ  سیستم 
کردن آن ها ممکن است که ایربگ بصورت ناگهاني 
عمل نموده و باعث بروز صدمات جاني گردد. براي 
باز کردن این اجزاء همواره خودرو را به نمایندگي 

مجاز مزدا ببرید. 

      اخطار
ایربگ ها را با توجه به قوانین دور بیاندازید:

یا  هوا  کیسه های  انداختن  دور  یا  اسقاط کردن 
قوانین  رعایت  بدون  هوا  کیسه  به  مجهز  خودرو 
بروز  احتمال  اینصورت  غیر  در  است،  خطرناک 
از قوانین  برای اطالع  صدمات جسمی وجود دارد. 
اسقاط کردن و یا دور انداختن ایربگ ها با نمایندگی 

مجاز مزدا تماس بگیرید.

توجه

از  را  مالک جدید خودرو  فروش خودرو،  در هنگام 
مجهز بودن این خودرو به ایربگ مطلع نموده و به 
توصیه  را  راهنما  کتابچه  از  بخش  این  مطالعه  وي 

نمایید.
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کلیدها

      اخطار
دارند،  حضور  خودرو  در  کودکان  حالیکه  در 
در خودرو خودداری  گذاشتن سوئیچ  جای  از 
که  دهید  قرار  محلی  در  را  سوئیچ ها  نمایید. 

امکان دسترسی به آن ها میسر نباشد:
که  شرایطی  در  خودرو  در  کودکان  گذاشتن  تنها 
سوئیچ داخل خودرو باشد، خطرناک است و ممکن 
است باعث صدمات جسمی یا حتی مرگ گردد. این 
سوئیچهای جدید ممکن است برای کودکان جالب 
بوده و این امکان وجود دارد که آن ها با شیشه باالبر 
و دیگر کنترل های سوئیچ بازی کرده یا حتی منجر 

به حرکت خودرو گردند.

است  ممکن  پیشرفته  کلید  رادیویی  امواج 
قبیل  از  پزشکی  تجهیزات  عملکرد  بر 
تأثیر  قلب(  ضربان  کننده  )تنظیم  پیس میکر 

بگذارد:
تأثیر  پیشرفته، در مورد  کلید  از  استفاده  از  پیش 
با  پزشکی  تجهیزات  روی  بر  آن  رادیویی  امواج 

پزشک خود مشورت نمایید.

      هشدار

• به این دلیل که کلید پیشرفته از امواج رادیویی با 	
شدت کم استفاده می کند ممکن است درشرایط 

زیر عمل نکند:
همانند  ارتباطی  وسایل  داشتن  همراه  به   	

تلفن همراه.
کلید پیشرفته در تماس با قطعات فلزی بوده   	

و یا توسط فلز پوشانده شده است.
کلید پیشرفته در مجاورت وسایل الکترونیکی   	

همانند کامپیوتر می باشد.
غیر  و  متفرقه  الکترونیکی  غیر  تجهیزات   	

اصلی مزدا بر روی خودرو نصب شده است.
تجهیزات فرستنده امواج رادیویی در نزدیکی   	

خودرو وجود داشته باشد.
• امواج 	 معرض  در  درصورتیکه  پیشرفته  کلید 

رادیویی شدید قرار گیرد، باتری خالی می کند. 
کلید پیشرفته را در نزدیک تجهیزات الکترونیکی 

همانند تلویزیون یا کامپیوتر قرار ندهید.

شناسایی خودرو مزدا
کلیدها

3-2



      هشدار

• کلید 	 فرستنده  صدمه دیدن  از  پیشگیری  برای 
پیشرفته به موارد زیر توجه نمایید:

آن را نیاندازید.  	
آن را خیس نکنید.  	

قطعات آن را باز نکنید.  	
از قرار دادن فرستنده در مکان های با دمای   	
در  موتور  در  روی  داشبورد،  جلو  نظیر  باال 
معرض نور مستقیم خورشید اجتناب نمایید.

فرستنده را در نزدیکی میدان های مغناطیسی   	
قرار ندهید.

کلید  روی  بر  سنگین  اجسام  قراردادن  از   	
پیشرفته خودداری نمایید.

شوینده های  در  پیشرفته  کلید  شستن  از   	
فراصوتی خودداری نمایید.

اجسام  نزدیکی  در  را  پیشرفته  کلید   	
مغناطیسی قرار ندهید.

خودرو شما به یکی از انواع کلیدهای زیر مجهز است.
شماره کلید روی یک صفحه فلزی حک شده است و به 
کلیدها متصل گردیده است؛ این صفحه را جدا نموده و 
در محلی ایمن، بیرون خودرو نگهداری نمایید. درصورت 

نیاز به تعویض کلید از این کد استفاده نمایید.
همچنین شماره کد را روی کاغذ نوشته و در مکانی 

ایمن بیرون خودرو، نگهداری نمایید.
مزدا  مجاز  نمایندگی  با  کلید،  کردن  گم  صورت  در 

مشورت نموده و کد کلید خود را ارائه نمایید.

توجه

پیشرفته،  کلید  عملکرد  صحت  از  اطمینان  برای 
راننده باید کلید پیشرفته را به همراه داشته باشد.

	کلید پیشرفته

کلید جانبی
چراغ نشانگر عملکرد

پالک شماره کد کلید

کلید جانبی را از کلید پیشرفته بیرون بکشید.

شناسایی خودرو مزدا
کلیدها
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	کلیدهای جمع شونده

توجه

برخی از انواع زنجیرها را نمی توان به این نوع کلیدها 
متصل نمود. در این موارد، از حلقه ای که همراه پالک 

شماره کد کلید می باشد، استفاده نمایید.

حلقه کلید

چراغ نشانگر عملکرد کلید

پالک شماره کد کلید

فشار  را  کلید  روی  دکمه ضامن  کلید،  بازکردن  برای 
دهید.

برای جمع کردن کلید، در حالیکه دکمه ضامن روی 
کلید را فشار می دهید، کلید را جمع نمایید.

شناسایی خودرو مزدا
کلیدها
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سیستم ریموت کنترل ورود به خودرو
این سیستم بصورت کنترل از راه دور امکان قفل و باز 
فراهم  را  پشتی  در  عقب/  صندوق  در  و  درها  نمودن 
در  کردن  باز  برای  می توان  را  سیستم  این  می آورد. 

صندوق عقب استفاده نمود.
در خودروهای مجهز به سیستم ضدسرقت، با این سیستم 

می توان سیستم ضدسرقت را فعال و غیرفعال نمود.
دکمه ها را به آرامی و با دقت فشار دهید.

توجه

• سیستم ریموت کنترل ورود به خودرو به گونه ای 	
طراحی شده که در فاصله حدود یک متری از 
است  ممکن  فاصله  این  اما  کند،  عمل  خودرو 

براساس شرایط تغییر نماید.
• در صورت قرار داشتن کلید مکانیکی در مغزی 	

سوئیچ )کلید پیشرفته( یا قرارداشتن کلید در 
مغزی سوئیچ )کلیدهای جمع شونده( سیستم 

کار نمی کند.
• پس 	 خودرو  به  ورود  ریموت کنترل  سیستم 

وضعیت  در  استارت  فشاري  کلید  قراردادن  از 
خاموش آماده عملکرد می باشد. در خودروهای 
مجهز به کلید پیشرفته در صورتیکه این کلید  
داشته  قرار   OFF بجز  موقعیت دیگری  در هر 

باشد، سیستم عمل نخواهد کرد.
• در صورت باز بودن یکی از درها یا در صندوق 	

و  درها  نمودن  قفل  امکان  پشتی،  در  عقب/ 
قفل  دکمه  فشردن  به وسیله  عقب  در صندوق 
LOCK روی کلید میسر نمی باشد. در این حالت 
چشمک  نیز  )فالشرها(  خطر  اعالم  چراغ های 

نخواهند زد.
• در صورتیکه با فشردن دکمه ها، فرستنده کار نکند 	

یا محدوده عملکرد آن کاهش یافته باشد، نشانه 
ضعیف شدن باتری می باشد. برای تعویض باتری 

مبحث نگهداری در صفحه 7-3 را مطالعه نمایید.

توجه

• طریق 	 از  اضافی  ریموت کنترل  تهیه  امکان 
هر  برای  می باشد.  فراهم  مزدا  مجاز  نمایندگی 
خودروی مجهز به کلید پیشرفته تا 6 و برای 
تا  شونده  جمع  کلید  به  مجهز  خودروی  هر 
نمود.  تهیه  می توان  اضافی  ریموت کنترل   3
درصورت درخواست ریموت کنترل اضافی، تمام 
به  دارید  اختیار  در  که  را  ریموت کنترل هایی 

نمایندگی مجاز مزدا ببرید.

	فرستنده کنترل از راه دور

توجه

• سیستم 	 به  مجهز  شما  خودرو  صورتي که  در 
ضدسرقت مي باشد، چراغ هاي هشدار پس از فعال 

یا غیر فعال شدن سیستم، چشمک مي زنند. 
سیستم  مبحث  بیشتر  جزئیات  از  اطالع  براي 

ضدسرقت در صفحه 40-3 را مطالعه نمایید.
• چراغ هاي هشدار را می توان در حالتی تنظیم 	

کرد که حین قفل شدن یا بازشدن قفل درها 
چشمک نزنند.

صفحه  در  عملکردها  سازی  شخصی  مبحث 
13-10 را مطالعه نمایید.

• )خودروهای مجهز به کلید پیشرفته(	
سیستم  از  استفاده  با  را  درها  قفل  که  زمانی 
می  یا  بازکرده  خودرو  به  ورود  کنترل  ریموت 
بندید، یک صدای بیپ برای تایید شنیده می 
شود. در صورت تمایل می توانید این صدای بیپ 
را غیرفعال نمایید. و یا اینکه بلندی صدای بیپ 

را تغییر دهید.
صفحه  در  عملکردها  سازی  شخصی  مبحث 

13-10 را مطالعه نمایید.

شناسایی خودرو مزدا
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)Lock( دکمه قفل نمودن
برای قفل نمودن درها و در صندوق عقب، دکمه قفل 
را فشار دهید، چراغ های فالشر یکبار چشمک می زنند.

)Unlock( دکمه باز نمودن
برای باز نمودن قفل درها و در صندوق عقب، این دکمه 

را فشار دهید، فالشرها دو بار چشمک خواهند زد.

توجه

• در صورت باز بودن یکی از درها یا در صندوق 	
عقب، امکان قفل نمودن درها و در صندوق عقب 

وجود ندارد.
• )درخودروهای مجهز به کلید پیشرفته(	

پس از فشردن دکمه قفل، از بسته بودن تمامی 
درها و در صندوق عقب اطمینان حاصل نمایید.

• )درخودروهای مجهز به سیستم قفل دوبل(	
ثانیه   3 مدت  طی  بار  دو  قفل  دکمه  چنانکه 
خواهد  فعال  دوبل  قفل  سیستم  شود،  فشرده 
شد. مبحث سیستم قفل دوبل در صفحه 3-43 

را مطالعه نمایید.
• )درخودروهای مجهز به سیستم ضدسرقت(	

حین قفل شدن درها با فشار دکمه قفل روی 
فرستنده کنترل از راه دور و فعال بودن سیستم 
سیستم  شدن  فعال  بیان  برای  ضدسرقت، 

چراغ هاي فالشر یک بار چشمک می زنند.

توجه

• )عملکرد اتوماتیک قفل مجدد(	
در  ریموت،  به وسیله  قفل ها  بازکردن  از  پس 
را طی مدت  زیر  اعمال  از  هیچ کدام  صورتیکه 
30 ثانیه انجام ندهید، درها و در صندوق عقب 

مجدداً قفل خواهند شد.
دزدگیر  سیستم  به  شما  خودرو  صورتیکه  در 
مجهز است، چراغ هاي فالشر چشمک خواهند 

زد.
هر یک از درها یا درصندوق عقب باز شده  •	

باشد.
در خودروهای مجهز به کلید پیشرفته،کلید  •	
جانبی درون شکاف سوئیچ قرار گرفته باشد.

در خودروهای مجهز به کلید جمع شونده،  •	
کلید درون شکاف سوئیچ قرار گرفته است.

• بجز 	 وضعیتی  هر  در  استارت  فشاري  کلید 
به  مجهز  خودروهای  )در  دارد.  قرار   OFF

کلید پیشرفته(
• )در خودروهاي مجهز به سیستم ضدسرقت(	

سیستم  بودن  فعال  غیر  حین  صورتیکه  در 
دزدگیر، قفل درها با استفاده از دکمه قفل کن 
سیستم،  شدن  فعال  غیر  بیان  براي  بازشوند، 

چراغ هاي فالشر دو بار چشمک مي زنند.

شناسایی خودرو مزدا
کلیدها
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دکمه صندوق عقب
برای باز نمودن در صندوق عقب، تا باز شدن در صندوق 

عقب کلید را نگه دارید.

نگه دارید

A تیپ B تیپ

ریموت کنترل
و  ریموت  روي  دکمه هاي  نکردن  عمل  صورت  در 
چشمک نزدن چراغ نشانگر روي آن، ممکن است که 
ریموت  آنکه  از  قبل  باشد.  شده  تمام  ریموت  باتري 
باتري  به تعویض  اقدام  کنترل غیرقابل استفاده گردد 

آن نمایید.

      هشدار

• براي نصب باتري دقت نمایید که قطب مثبت 	
باتري )+( به سمت پایین قرار بگیرد. در صورت 
وجود  باتري  تخلیه  امکان  صحیح  نصب  عدم 

دارد. 
• حین تعویض باتري دقت نمایید که ترمینال هاي 	

الکتریکي باتري ریموت را خم نکنید و از آغشته 
نمودن آن ها به روغن خودداري نمایید. همچنین 
دقت داشته باشید که گرد و خاک وارد ریموت 

نشود زیرا باعث صدمه دیدن آن مي گردد. 
• امکان 	 باتري  صحیح  نصب  عدم  صورت  در 

ترکیدن باتري نیز وجود دارد. 
• باتري استفاده شده را براساس دستورالعمل زیر 	

دور بیاندازید. 
به وسیله سلفون یا مشابه آن قطب هاي مثبت   	

و منفي باتري را بپوشانید )عایق نمایید(
هرگز باتری را باز نکنید.  	

هرگز باتری را در آتش یا آب نیاندازید.  	
از شکستن و تغییر فرم دادن باتری اجتناب نمایید. •	

	کلید پیشرفته

      هشدار

آن(  مشابه  یا   CR2025( اصلي  باتري  از  همواره 
استفاده نمایید.

99-99
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ریموت کنترل  باتری  شدن  خالی  بیانگر  زیر  شرایط 
می باشد:

• 	 KEY پس از خاموش کردن موتور، چراغ نمایشگر
سبز رنگ به مدت 30 ثانیه در پشت آمپر چشمک 

مي زند.
• سیستم عمل نمي کند حین فشردن دکمه ها چراغ 	

نشانگر روی ریموت کنترل چشمک نمي زند.
• محدوده عملکرد ریموت کنترل کاهش یابد	

بهتر است برای پیشگیری از صدمات احتمالی، جهت 
مزدا  مجاز  نمایندگی  به  ریموت کنترل  باتری  تعویض 
تعویض شخصی  به  تمایل  در صورت  نمایید.  مراجعه 

باتری از دستورالعمل های زیر پیروی نمایید:

تعویض باتری کلید پیشرفته
کلید مکانیکی را بیرون بکشید.  .1

پیچ گوشتی  یک  باتری،  درپوش  نمودن  باز  جهت   .2
تخت را در شیار مشخص در تصویر زیر فرو برده و 

به آرامی بچرخانید تا باز گردد.

برای جدانمودن درپوش، پیچ گوشتی سرتخت را در   .3
فاصله ایجاد شده بین درپوش و ریموت جا زده و 

به آرامی بچرخانید.

شناسایی خودرو مزدا
کلیدها
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درپوش روی باتری را برداشته و پس از آن باتری را   .4
بردارید.

باتری جدید را به نحوی که قطب + باتری به سمت   .5
باال باشد جا زده، سپس پوشش روی باتری را مجدداً 

جا بزنید.

درپوش را ببندید.  .6

      هشدار

• مراقب باشید واشر پالستیک نمایشی در تصویر، 	
خراش بر نداشته، صدمه نبیند.

• در صورتیکه واشر پالستیکی بیرون آمده، قبل 	
از جا زدن باتری جدید آن را دوباره نصب نمایید.

	کلید جمع شونده

      هشدار

آن(  معادل  یا   CR1620( اصلي  باتري  از  همواره 
استفاده نمایید.

کلید مکانیکی را جا بزنید.  .7

واشر پالستیکی

99-99
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تعویض باتري ریموت کنترل 
کلید را باز کنید )صفحه 3-4(.  .1

یک پیچ گوشتي در داخل شیار ریموت کنترل فرو   .2
نمایید و با فشردن زائده داخل شیار کلید را خارج 

نمایید. 

لبه  پیچ گوشتي در شیار  نمودن یک  فرو  به وسیله   .3
ریموت کنترل به آرامي فرستنده )کنترل از راه دور( 

را باز کنید.

باتری را بردارید.  .4

باتری نو )معادل یا CR1620( را به صورتی که قطب   .5
مثبت آن به سمت پایین باشد، جا بزنید.

نموده،  هم راستا  را  فرستنده  پشت  و  جلو  درپوش   .6
آن ها را با فشردن به هم متصل نمایید.

شناسایی خودرو مزدا
کلیدها

99-993-10



مشابه تصویر کلید و ریموت را با هم همراستا نموده   .7
و کلید را در ریموت جا بزنید، صدای کلیک به گوش 

خواهد رسید.

سرویس ریموت کنترل

      هشدار

کلید را به نحوی مطمئن به طوری که صدای کلیک 
عدم  صورت  در  بزنید.  جا  ریموت  در  شود  شنیده 
اتصال صحیح کلید و ریموت، ممکن است کلید از 

ریموت جدا شود.

      هشدار

انجام تغییر یا تعویض کلیدها با سرعت و متناسب با 
خواست ذینفع انجام نمی شود و برای تکمیل کار باید 

مجوز کاربری نیز موجود باشد.

با سیستم ریموت کنترل ورود به خودرو  در صورتیکه 
دچار مشکل شدید با نمایندگی مجاز مزدا تماس حاصل 

نمایید.
از  یکی  رفتن  سرقت  به  یا  کردن  گم  صورت  در 
غیر  برای  ممکن  فرصت  اولین  در  ریموت کنترل ها، 
فعال نمودن ریموت گم شده یا به سرقت رفته تمامی 
ریموت های باقی مانده را به نمایندگی مجاز مزدا ببرید.

99-99
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محدوده عملکرد
این سیستم فقط حین حضور راننده و همراه داشتن 
یا در محدوده عملکردی  کلید پیشرفته درون خودرو 

فعال خواهد شد.

در  و  درها  قفل  نمودن  باز   / قفل  و  عملکرد  محدوده 
صندوق عقب حدود 80 سانتی متر از وسط دستگیره 
برای  عملکردی  محدوده  می باشد.  جلو  درهای 
قفل نمودن درها و در صندوق عقب در حداکثر 80 
سانتی متر از وسط دستگیره در صندوق عقب می باشد.

توجه

داشتن  قرار  یا  باتری،  توان  بودن  کم  صورت  در 
خیلی  یا  شدید  رادیویی  امواج  با  مکان هایی  در 
پر سر و صدا، محدوده عملکرد کاهش یافته، حتی 

ممکن است سیستم غیر فعال شود.

توجه

دستگیره  شیشه ها،  به  نزدیک  خیلی  صورتیکه  در 
درها یا در صندوق عقب باشید، ممکن است سیستم 

عمل نکند.

	قفل / باز نمودن قفل درها و در صندوق 
عقب

هاچ بک )باز نمودن قفل(

خودرو صندوق دار

هاچ بک )قفل نمودن(

فرستنده های خارجی

محدوده عملکردی

فرستنده های خارجی

محدوده عملکردی

فرستنده های خارجی

محدوده عملکردی

شناسایی خودرو مزدا
کلیدها
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	باز نمودن در صندوق عقب

	استارت زدن موتور

عقب  در صندوق  نمودن  باز  برای  عملکردی  محدوده 
صندوق  در  دستگیره  وسط  از  سانتی متر   80 حدود 

عقب می باشد.

محدوده عملکردی

فرستنده خارجی

محدوده عملکردی

فرستنده های داخلی

تقریباً  موتور  زدن  استارت  برای  عملکردی  محدوده 
محفظه  بجز  خودرو  کابین  داخل  فضای  تمام  شامل 

قراردادن بار )صندوق عقب( می باشد.

توجه

• از 	 خارج  عقب(  )صندوق  بار  قراردادن  محفظه 
ممکن  هرچند  می باشد،  عملکردی  محدوده 

است بتوان موتور را روشن نمود.
• در صورت قراردادن کلید پیشرفته در مکان های 	

ذیل، موتور روشن نخواهد شد:
اطراف جلو داشبورد  	

جعبه  همانند  اشیاء  نگهداری  جعبه های   	
داشبورد

بر روی طاقچه پشتی صندلی عقب )خودرو   	
صندوق دار( 

• استارت زدن موتور ممکن است حین قرارداشتن 	
کلید پیشرفته خارج از خودرو و در فاصله بسیار 
نزدیک به در و شیشه ها امکان پذیر باشد، هرچند 
روی  موتور  زدن  استارت  از  پیش  است  بهتر 

صندلی راننده بنشینید.
پیشرفته  کلید  قرارداشتن  حین  صورتیکه  در 
موتور  زدن  استارت  به  اقدام  خودرو  از  خارج 
نمایید، پس از خاموش کردن موتور و فشردن 
موتور   OFF وضعیت  به  استارت  فشاري  کلید 

روشن نخواهد شد.
• محدوده 	 در  پیشرفته،  کلید  صورتیکه  در 

عملکردی قرار داشته یا توسط خودرو شناسایی 
چشمک  ریموت  روی  نمایشگر  چراغ  شود، 

می زند.
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چراغ ها و آژیرهای هشدارغیر فعال شدن موقت عملکرد کلید پیشرفته

مانده  باقی   خودرو  درون  پیشرفته  کلید  صورتیکه  در 
عملکردهای  خودرو،  سرقت  از  پیشگیری  برای  باشد، 

کلید پیشرفته غیر فعال خواهند شد.
انجام عملکردهای زیر ممکن نمی باشد:

• استارت زدن موتور با استفاده از کلید فشاري استارت.	
• عملکردهایی که نیاز به سوئیچ دارند.	

این عملکردها، به روش زیر  برای فعال نمودن مجدد 
عمل کنید:

• یکی از دکمه های روی کلید پیشرفته که عملکرد 	
آن غیر فعال شده را بفشارید.

• گیربکس اتوماتیک	
حین همراه داشتن کلید پیشرفته دیگر، تا روشن 
ترمز  پدال   ،KEY رنگ(  )سبز  نشانگر  شدن چراغ 

را فشار دهید.

چراغ  رنگ(/  )قرمز   KEYهشدار 	چراغ 
نشانگر KEY )سبز رنگ(

این چراغ دارای دو رنگ می باشد.
چراغ هشدار KEY )قرمز رنگ(

حین روشن شدن چراغ
این  است،  شده  مشکل  دچار  پیشرفته  کلید  سیستم 

چراغ به طور مداوم روشن می ماند.

      اخطار
حین روشن بودن چراغ هشدار KEY رانندگی 

نکنید:
با  است  روشن   KEY هشدار  چراغ  صورتیکه  در 
استفاده از سیستم کلید پیشرفته به رانندگی ادامه 
نموده  متوقف  ایمن  مکانی  در  را  خودرو  ندهید. 
استفاده  مکانیکی  کلید  از  رانندگی  تداوم  برای  و 
نمایید. در اولین فرصت ممکن، برای بازرسی خودرو 

به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.

شناسایی خودرو مزدا
کلیدها
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حین چشمک زدن چراغ
• 	 KEY رنگ(  )قرمز  هشدار  چراغ  ذیل،  شرایط  در 

چشمک زده و به اطالع راننده می رساند که کلید 
در  کردن  خاموش  از  پس  حتی  استارت،  فشاري 
وضعیت تجهیزات جانبی ACC قرار نخواهد گرفت.

باتری کلید پیشرفته تمام شده است.  	
کلید پیشرفته در محدوده عملکردی قرار ندارد.  	

که  شده  داده  قرار  جایی  در  پیشرفته  کلید   	
مشکل  سیستم  برای  سیگنال ها  تشخیص 

می باشد )صفحه 3-12(.
عملکردی  محدوده  در  مشابهی  پیشرفته  کلید   	

قرار دارد.

• استارت، 	 فشاري  کلید  هنگامیکه  زیر،  شرایط  در 
در وضعیت OFF قرار نگرفته است با خارج شدن 
رنگ(  )قرمز  هشدار  چراغ  کلید  همراه  به  راننده 
KEY به طور مداوم چشمک خواهد زد. در صورت 
برگرداندن کلید پیشرفته به داخل خودرو چشمک 

زدن چراغ هشدار متوقف خواهد شد:
در  استارت  فشاري  کلید  داشتن  قرار  حین   	
سمت  در   ،  ACC جانبی  تجهیزات  وضعیت 

راننده باز شده است.
در  استارت  فشاري  کلید  نداشتن  قرار  حین   	
وضعیت OFF ؛ در سمت راننده باز شده و کلید 

پیشرفته از خودرو خارج شده است.
حین قرار نداشتن کلید فشاري استارت در وضعیت   	
OFF و بعد از خارج ساختن کلید پیشرفته از 

خودرو تمامي درها بسته شده اند.

توجه

به دلیل عملکرد کلید پیشرفته با امواج کوتاه رادیویی، 
قطعات  و  پیشرفته  کلید  داشتن  همراه  صورت  در 
فلزی با یکدیگر یا قرار داشتن در مکانی با دریافت 
کم سیگنال ها ممکن است چراغ هشدار روشن شود.

KEY )چراغ نشانگر )سبز رنگ
حین روشن شدن چراغ

در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک، در صورت 
فشردن پدال ترمز، سیستم وجود کلید پیشرفته ثبت 
شده در خودرو را تأیید نموده، چراغ نشانگر )سبز رنگ(
KEY روشن شده و موتور روشن می شود )صفحه 5-7(

حین چشمک زدن
رنگ(  )سبز  نشانگر  چراغ  زدن  چشمک  صورت  در 
KEY به مدت 30 ثانیه، پس از قراردادن کلید فشاري 
استارت از حالت روشن )ON( به حالت خاموش، بیانگر 
کم بودن باتری کلید پیشرفته است. پیش از غیر فعال 

شدن کلید پیشرفته، باتری آن را تعویض نمایید.
 3-7 صفحه  در  ریموت کنترل  نگهداری  مبحث  به 

مراجعه نمایید.
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	چراغ هشدار وجود عیب در سیستم

فشاري  کلید  نداشتن  قرار  هشدار  	آژیر 
OFF استارت در وضعیت

	آژیر هشدار خارج شدن کلید پیشرفته از 
خودرو کلید  عملکرد  در  اشکالی  هرگونه  بروز  صورت  در 

در  رنگ(  )قرمز   KEY هشدار  چراغ  پیشرفته، 
صفحه کیلومتر به طور مداوم روشن می شود.

      هشدار

درصورت روشن شدن چراغ هشدار KEY )قرمز رنگ( 
به رانندگی با سیستم ورود بدون کلید ادامه ندهید. 
ادامه  خورو را در مکانی امن متوقف نموده و برای 
رانندگی از کلید مکانیکی استفاده نمایید. در اولین 
نمایندگی  به  خودرو  بازرسی  برای  ممکن  فرصت 

مجاز مزدا مراجعه نمایید.
بیشتر مبحث روشن کردن  از جزئیات  برای اطالع 

موتور در صفحه 7-5 را مطالعه نمایید.

در صورتیکه حین قرارداشتن سوئیچ خودرو در وضعیت 
تجهیزات جانبی ACC در سمت راننده بازشود، یک آژیر 
 KEY به مدت 6 ثانیه به صدا در آمده و چراغ هشدار
)قرمز رنگ( چشمک زده، به اطالع راننده می رساند که 

کلید در وضعیت STOP قرار نگرفته است.
در این شرایط، سیستم ریموت کنترل ورود به خودرو 
نموده و  را قفل  عمل نخواهد کرد و نمی توان خودرو 

باتری خالی می شود.

درشرایط ذیل حین قرارداشتن کلید فشاري استارت در 
وضعیتی بجز خاموش، آژیر هشدار مداومی شنیده شده 
و چراغ هشدار KEY )قرمز رنگ( به طور مداوم چشمک 
می زند تا به اطالع راننده برساند که کلید پیشرفته از خودرو 
خارج شده است. پس از برگرداندن کلید پیشرفته به داخل 

خودرو چراغ هشدار KEY )قرمز رنگ( خاموش می شود:
• حین قرار نداشتن کلید فشاري استارت در وضعیت 	

OFF، در سمت راننده باز شده و کلید پیشرفته از 
خودرو خارج شده است )صدای بیپ 3 بار شنیده 

خواهد شد(.
با وجود این در صورتیکه حین قرارداشتن سوئیچ 
خودرو در وضعیت ACC، در سمت راننده باز شود، 
آژیر هشدار فعال شده و بیانگر عدم قرارگیری دکمه 

در وضعیت خاموش می باشد.
• قرار 	 خاموش  وضعیت  در  استارت  فشاري  کلید 

نداشته، تمامی درها بسته و کلید پیشرفته از خودرو 
خارج شده است. 

توجه

به دلیل عملکرد کلید پیشرفته با امواج کوتاه رادیویی، 
قطعات  و  پیشرفته  کلید  داشتن  همراه  صورت  در 
فلزی با یکدیگر یا قرار داشتن در مکانی با دریافت 
کم سیگنال ها ممکن است چراغ هشدار روشن شود.

شناسایی خودرو مزدا
کلیدها
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	آژیر هشدار غیر قابل استفاده بودن کلید 
پیشرفته

	آژیر هشدار خالی شدن باتری

	هشدار عدم امکان استارت زدن موتور

پیشرفته  کلید  گذاشتن  جا  هشدار  	آژیر 
در محفظه بار / صندوق عقب

در شرایط زیر، در صورت همراه داشتن کلید پیشرفته 
در جلو صدای  نمودن  باز   / قفل  دکمه  فشردن  حین 
بار شنیده شده، به اطالع راننده می رساند  بیپ شش 

که درهای جلو و در صندوق عقب قفل نخواهند شد.
• یکی از درها یا در صندوق عقب باز باشد )شامل 	

درهای نیمه باز(
• کلید فشاري استارت، خاموش نشده باشد.	
• کلید مکانیکی در شکاف سوئیچ قرار داشته باشد.	

 ON در صورتیکه کلید فشاري استارت از حالت روشن
به حالت خاموش قرار گیرد، چراغ نمایشگر KEY )سبز 
پایین  بیانگر  زده،  ثانیه چشمک   30 مدت  به  رنگ( 
بودن میزان باتری باقی مانده است. پیش از کاماًل خالی 

شدن باتری کلید پیشرفته آن را تعویض نمایید.
به کلید پیشرفته در صفحه 6-3 مراجعه نمایید.

در صورتیکه حین بسته بودن تمام درها کلید پیشرفته 
در محفظه بار/ صندوق عقب باقی مانده باشد، صدای 
ثانیه شنیده شده، به اطالع راننده  آژیر به مدت 10 
می رساند که کلید پیشرفته در محفظه بار باقی مانده 
است. در این شرایط، با فشاردادن دکمه الکتریکی ضامن 
در صندوق عقب را باز نموده و کلید پیشرفته را بردارید.

هنگامیکه کلید پیشرفته را از صندوق عقب بر می دارید 
به مدت  است  ممکن  عملکردها،  موقت  لغو  به دلیل 
کردن  فعال  برای  نکند.  عمل  پیشرفته  کلید  کوتاهی 
مجدد عملکردهای کلید پیشرفته، به دستورالمل صفحه 

14-3 مراجعه نمایید.

در شرایط زیر، چراغ هشدار KEY )قرمز رنگ( چشمک 
زده، به اطالع راننده می رساند که امکان قراردادن کلید 
فشاري استارت در حالت ACC حتی از حالت خاموش 

وجود ندارد.
• باتری کلید پیشرفته خالی شده است.	

توجه

کلید پیشرفته را می توان به گونه ای تنظیم کرد که 
 KEY حتی حین کم بودن توان باتری چراغ نمایشگر

)سبز رنگ( چشمک نزند. 

• کلید پیشرفته در محدوده عملکردی قرار ندارد.	
• که 	 شده  داده  قرار  جایی  در  پیشرفته  کلید 

تشخیص سیگنال ها برای سیستم مشکل می باشد 
)صفحه 3-12(.

• کلید پیشرفته خودروی دیگری مشابه خودروی شما 	
در محدوده عملکردی قرار دارد.
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پیشرفته  کلید  گذاشتن  جا  هشدار  	آژیر 
در خودرو

	هشدار عدم امکان استارت زدن موتور

در صورتیکه کلید پیشرفته داخل اتاق خودرو جا مانده 
باشد و تمامی درها و در صندوق عقب توسط یک کلید 
پیشرفته دیگر بسته شده باشند، یک آژیر به مدت 10 
ثانیه شنیده شده، به راننده یادآوری می کند که کلید 

پیشرفته داخل خودرو جا مانده است.
قفل  عقب  در صندوق  و  درها  تمامی  این شرایط،  در 
می شوند، اما عملکردهای کلید پیشرفته جا مانده داخل 

خودرو به طور موقت لغو می شود.
برای فعال سازی مجدد کلید پیشرفته صفحه 14-3 را 

مطالعه نمایید.

توجه

حین باز بودن در صندوق عقب، آژیر هشدار شنیده 
نمی شود. آژیر پس از بسته شدن در صندوق عقب 

به گوش می رسد.

خودرو  از  زیر  شرایط  در  پیشرفته  کلید  صورتیکه  در 
در  استارت  فشاري  کلید  صورتیکه  در  شود،  خارج 
وضعیت ACC یا ON قرار دارد، آژیر هشدار سه بار به 

صدا در می آید.
• کلید پیشرفته در خودرو نباشد.	
• باتری کلید پیشرفته خالی شده باشد.	

شناسایی خودرو مزدا
کلیدها

99-99

شناسایی خودرو مزدا
سیستم ورود بدون کلید پیشرفته و سیستم استارت

3-18



شرایط فعال شدن چراغ / آژیر هشدار
در شرایط زیر، آژیر هشدار به صدا در آمده و چراغ نشانگر / هشدار بر روی صفحه نشانگرها روشن شده و برای 

پیشگیری از سرقت خودرو، نقص پیش آمده در عملکرد سیستم و کلید پیشرفته را به اطالع راننده می رسانند.
)صفحه 14-3 را مطالعه نمایید(.

نحوه کنترلهشدار 
حین باز بودن هر یک از درها، آژیر هشدار 6 بار به صدا در آمده و چراغ 

هشدار KEY قرمز رنگ بر روی صفحه کیلومتر چشمک می زند.
قرار داشتن کلید فشاري استارت در حالت خاموش را کنترل نمایید.

حین باز بودن هر یک از درها، سه بار صدای بیپ به گوش رسیده و چراغ 
هشدار KEY قرمز رنگ بر روی صفحه کیلومتر چشمک می زند.

برداشتن و جا نگذاشتن کلید پیشرفته داخل خودرو را کنترل نمایید.

درصورتیکه یکی از درها بسته باشد، صدای بیپ 6 بار به گوش رسیده و 
چراغ هشدار KEY قرمز رنگ به روی صفحه کیلومتر چشمک می زند.

برداشتن و جا نگذاشتن کلید پیشرفته داخل خودرو را کنترل نمایید.

حین قفل کردن درها یا بستن در صندوق عقب و هاچ بک صدای آژیر هشدار 
قرار نداشتن کلید پیشرفته در خودرو یا صندوق عقب را کنترل نمایید.به مدت 10 ثانیه به گوش می رسد.

حین اقدام به قفل کردن درها با استفاده از دکمه درهای جلو، یک صدای 
بیپ 6 بار به صدا در می آید.

نمایید. کنترل  را  در وضعیت خاموش  استارت  فشاري  کلید  داشتن  قرار 

باز نماندن تمامی درها و در صندوق عقب را کنترل نمایید.

باتری کلید پیشرفته در حال خالی شدن است. باتری را تعویض نمایید.چراغ نمایشگر KEY سبز رنگ در صفحه کیلومتر چشمک می زند.
به مبحث نگهداری ریموت کنترل در صفحه 7-3 مراجعه نمایید.

چراغ هشدار KEY قرمز رنگ در صفحه کیلومتر چشمک می زند.

عملکرد کلید پیشرفته دچار اشکال شده است. خودرو را در مکانی ایمن 
پارک نمایید و برای تداوم رانندگی از کلید مکانیکی استفاده نمایید. در 
مزدا  مجاز  نمایندگی  به  پیشرفته  کلید  تعمیر  برای  ممکن  فرصت  اولین 

مراجعه نمایید.
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قفل درها

      اخطار
کودکان  خودرو،  از  خروج  حین  همواره 
یا  نمایید.  نیز خارج  را  وحیوانات خانگي خود 
در  را  آن ها  گذاردن  باقي  قصد  صورتیکه  در 
خودرو دارید حتماً یک فرد بزرگسال نیز باید 

در خودرو بماند: 
تنها گذاشتن کودکان و حیوانات در داخل خودرو 
پارک شده خطرناک مي باشد. در هواي گرم دماي 
داخل اتاق خودرو افزایش مي یابد و خطر صدمات 

جاني و یا حتي مرگ را بوجود مي آورد. 
از تنها گذاشتن کودکان در خودرو در حالیکه 
و  نمایید  اجتناب  باشد  خودرو  داخل  کلید 
قرار  کودکان  دسترس  از  دور  را  کلید  همواره 

دهید:
در  کلید  که  خودرویي  در  کودکان  گذاشتن  تنها 
داخل آن است بسیار خطرناک مي باشد. آن ها ممکن 
است که با شیشه باالبر یا کنترل هاي دیگر خودرو 
بازي کنند یا حتي خودرو را به حرکت درآورند که 
نتیجه آن صدمات جاني و یا حتي مرگ خواهد بود. 
همواره در هنگام ترک خودرو تمامي پنجره ها 
با  را  کلیدها  و  نمایید  قفل  را  درها  ببندید،  را 

خود ببرید:
آن  درهاي  نکردن  قفل  و  خودرو  کردن  ترک 
کودکان  که  است  ممکن  زیرا  مي باشد،  خطرناک 
به داخل خودرو یا صندوق عقب بروند و در داخل 
خودرو گیر کنند که خطر صدمات جاني را در پي 
باز  سرنشین  بدون  خودرو  یک  همچنین  دارد، 

همواره یک هدف مناسب براي سارقان مي باشد.

توجه

در صورتیکه در سرنشین جلو خودرو شما مجهز به 
شکاف کلید در شاگرد می باشد، بستن و باز کردن آن 

به وسیله کلید میسر باشد.

توجه

بیرون،  از  درها  شدن  قفل  از  پیشگیری  عملکرد 
خودرو  از  بیرون  حالیکه  در  خودرو  کردن  قفل  از 
هستید، پیشگیری می نماید. در صورتیکه هر یک از 
درها یا در صندوق عقب باز باشد، قفل تمامی درها 
و در صندوق عقب پس از قفل شدن به وسیله قفل 

مرکزی درها، به طور اتوماتیک باز می شود.

	قفل کردن و باز کردن به وسیله کلید
کلید  به وسیله  راننده  در  نمودن  باز  و  نمودن  قفل 
باز نمودن، کلید را به سمت  امکان پذیر مي باشد. براي 
راست بچرخانید و براي قفل کردن آن را به سمت چپ 

بچرخانید. 

قفل کردنباز کردن

شناسایی خودرو مزدا
کلیدها
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	بستن / باز نمودن قفل درها با استفاده از 
دکمه درخواست قفل/ باز روی دستگیره 

)خودروهای مجهز به کلید پیشرفته(  
دکمه  فشردن  با  پیشرفته،  کلید  داشتن  همراه  حین 
قفل روی دستگیره درهای جلو، قفل تمامی درها و در 

صندوق عقب را می توان باز و بسته نمود.
درهای جلو

توجه

• سمت 	 در  روی  باز   / قفل  درخواست  دکمه 
راننده را می توان برای بستن شیشه های برقی 
نمودن  بسته   / باز  نمود.مبحث  استفاده  نیز 
صفحه  در  خودرو  بیرون  از  برقی  شیشه های 

30-3 را مطالعه نمایید.
• در صندوق 	 و  درها  تمامی  ایمن  قفل شدن  از 

عقب اطمینان حاصل نمایید.
• یا در صندوق عقب 	 از درها  در صورتیکه یکی 

باشد، نمی توان درها و در صندوق عقب را  باز 
قفل نمود. 

دکمه درخواست قفل/ باز

هاچ بک )فقط قفل نمودن(

دکمه درخواست قفل

برای قفل نمودن 
دکمه  عقب،  صندوق  در  و  درها  نمودن  قفل  برای 
درخواست قفل را فشار دهید. فالشرها یکبار چشمک 

خواهند زد.
برای باز نمودن قفل

و در صندوق عقب، دکمه  قفل درها  نمودن  باز  برای 
فالشرها  دهید،  فشار  را  جلو  در  روی  قفل  درخواست 

دوبار چشمک خواهند زد.
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توجه

• که 	 داد  تغییر  گونه ای  به  را  تنظیمات  می توان 
دکمه  فشردن  بدون  عقب  صندوق  در  و  درها 

درخواست قفل و به طور اتوماتیک قفل شوند.
)عملکرد قفل – اتوماتیک(

3 ثانیه پس از بستن تمامی درها و در صندوق 
پیشرفته  کلید  داشتن  قرار  صورت  در  عقب 
خارج از محدوده عملکردی، درها و در صندوق 
به طور اتوماتیک قفل خواهند شد. فالشرها نیز 
یکبار چشمک خواهند زد )حتی در صورت قرار 
از  پس  عملکردی،  محدوده  در  راننده  داشتن 
به  عقب  صندوق  در  و  درها  تمامی  ثانیه   30
طور اتوماتیک قفل خواهند شد(. در صورتیکه 
صندوق  در  و  درها  کامل  شدن  قفل  از  پیش 
عقب از محدوده عملکردی خارج شوید و یا کلید 
پیشرفته دیگری داخل خودرو قرار داشته باشد، 

عملکرد قفل – اتوماتیک فعال نخواهد شد.
همیشه پیش از دور شدن از خودرو، قفل شدن 
کامل و ایمن تمامی درها و در صندوق عقب را 

کنترل نمایید.
عملکرد قفل – اتوماتیک شیشه باالبرهای برقی 

را نمی بندد.

توجه

• )عملکرد قفل مجدد – اتوماتیک(	
با  عقب  صندوق  در  و  درها  شدن  باز  از  پس 
استفاده از دکمه درخواست قفل، در صورت عدم 
عملکرد به موارد زیر پس از 30 ثانیه درها و در 

صندوق عقب به طور اتوماتیک قفل می شوند.
دزدگیر  سیستم  به  شما  خودرو  صورتیکه  در 
مجهز مي باشد، براي اطمینان، چراغ هاي فالشر 

چشمک خواهند زد.
هر یک از درها یا در صندوق عقب باز شوند.  	

کلید مکانیکی وارد شکاف کلید شود.  	
پس از فشردن دکمه درخواست قفل چند   	

ثانیه طول می کشد تا قفل درها باز شود.

به وسیله  قفل ها  کردن  باز  کردن/  	قفل 
ریموت کنترل 

براي قفل نمودن یا بازکردن تمامی درها و در صندوق 
عقب، دکمه قفل کردن ریموت  کنترل را فشار دهید. 
برای اطالع از جزئیات بیشتر مبحث "ریموت کنترل" 

در صفحه 7-3 را مطالعه نمایید.
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به وسیله  قفل ها  کردن  باز  کردن/  	قفل 
دکمه داخلی قفل در 

سمت  در  و  عقب  درهای  از  یکی  نمودن  قفل  برای 
سرنشین جلو از بیرون به وسیله دکمه قفل داخلی همان 
در، دکمه را در وضعیت قفل قرار داده، در را ببندید. 

)الزم نیست دستگیره در را بکشید(.

قفل

باز

دکمه قفل کن در
)وضعیت قفل(

از  عقب  صندوق  در  و  درها  تمامی  نمودن  قفل  براي 
داخل، دکمه قفل کردن در سمت راننده را فشار دهید. 
براي باز کردن قفل تمامی درها دکمه در سمت راننده 

را بیرون بکشید.

توجه

را  زیر  نکات  شیوه  این  به  درها  نمودن  قفل  حین 
مد نظر داشته باشید:

• دقت نمایید که کلید را داخل خودرو جا نگذارید.	
• از 	 نمی توان  راننده،  سمت  در  بودن  باز  حین 

دکمه قفل روی در استفاده نمود.
• حین باز بودن قفل دستگیره در، نشانگر قرمز 	

رنگ روی دستگیره دیده می شود.

نشانگر قرمز
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	قفل ایمنی کودک درهای عقب
درهاي  ناگهاني  بازشدن  از  ممانعت  براي  قفل ها  این 
عقب، تعبیه شده اند. در شرایط حضور داشتن کودکان 

در خودرو، قفل  کودک را فعال نمایید. 
در صورتیکه قبل از بستن درهاي عقب به وسیله کلید 
قفل کودک، درهاي عقب را در وضعیت قفل قرار دهید، 
براي  و  نمي باشد  امکان پذیر  داخل  از  درها  نمودن  باز 
دستگیره هاي  از  مي توان  فقط  عقب  درهاي  بازکردن 

بیروني بهره برد.

در صندوق عقب

      اخطار
هرگز اجازه ندهید که افراد در داخل صندوق 

عقب سوار شوند:  
سوار شدن داخل صندوق عقب خطرناک مي باشد، 
زیرا امکان باز نمودن در صندوق عقب از داخل وجود 
داخل  در  فردي  صورتیکه  در  این  بر  عالوه  ندارد. 
صندوق عقب سوار شده باشد، حین ترمزهاي ناگهاني 

و تصادف، خطر صدمات جاني و یا مرگ وجود دارد. 
حین رانندگي در صندوق عقب را ببندید: 

ورود  امکان  عقب  در صندوق  بودن  باز  در صورت 
دارد.  وجود  خودرو  اتاق  داخل  به  اگزوز  دودهاي 
دودهاي اگزوز حاوي مونوکسید کربن مي باشد که 
در  و  مي باشد  سمي  بسیار  و  بي بو  بي رنگ،  گازي 

صورت استنشاق خطر مرگ وجود دارد.

قفل کردن

باز کردن

      هشدار

اعمالی  انجام  با  پشتی  در  نگهدارنده  فنرهای  به 
همانند فشار دادن دست، بیش از حد فشار نیاورید

بر  و  شده  خم  نگهدارنده  فنرهای  غیراینصورت  در 
عملکرد در پشتی تاثیر منفی می گذارد.

فنرهای نگهدارنده
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باز کردن در صندوق عقب با ضامن آزادکننده
اهرم ضامن در کنار صندلی راننده را باال بکشید.

دکمه  از  استفاده  با  عقب  در صندوق  نمودن  باز 
الکترونیکی بازکننده

هاچ بک
الکترونیکی  دکمه  گرفته،  را  صندوق  در  پایینی  لبه 
را  در  قفل،  بازشدن  از  و پس  را فشار دهید  بازکننده 

باال بیاورید.

اهرم ضامن

صندوق دار
با فشردن دکمه الکتریکی باز کننده، در صندوق عقب 

را باز نمایید.

وضعیت  در  استارت  سوئیچ  قرارداشتن  حین 
قرار  و  خودرو  بودن  پارک  حین  فقط   ،)ON(روشن
داشتن اهرم دسته دنده در وضعیت پارک )P( می توان 

در صندوق عقب را باز نمود.

الکترونیکی  دکمه 
بازکننده در

توجه

• )خودروهای مجهز به کلید پیشرفته(	
حین همراه داشتن کلید پیشرفته می توان قفل 

در صندوق عقب را نیز باز نمود.
• )خودروهای مجهز به کلید پیشرفته(	

حین استفاده از عملکرد کلید پیشرفته برای باز 
از  پس  است  ممکن  عقب،  صندوق  در  نمودن 
صندوق  در  بازکننده  الکتریکی  دکمه  فشردن 
قفل در  باز شدن  برای  زمان  ثانیه  عقب، چند 

صندوق الزم باشد.

الکترونیکی  دکمه 
بازکننده در

99-99

شناسایی خودرو مزدا
کلیدها
شناسایی خودرو مزدا
درها و قفل ها

3-25



توجه

• )خودروهای مجهز به کلید پیشرفته(	
در صورت قرار داشتن کلید پیشرفته در خودرو 
عقب  در صندوق  می توان  درها،  بودن  بسته  و 

را بست.
با وجود این، برای پیشگیری از فراموش کردن 
کلید پیشرفته در خودرو، می توان در صندوق 
عقب را با فشردن دکمه الکتریکی بازکننده، باز 

نمایید.
• )هاچ بک(	

زمانیکه قفل در صندوق عقب با فشردن دکمه 
امکان  برای  است،  باز شده  بازکننده  الکتریکی 
در  می آید.  باال  کمی  صندوق  در  شدن،  باز 
صورتیکه در یک دوره زمانی مشخص، پس از 
در صندوق  بازکننده،  الکتریکی  دکمه  فشردن 
عقب را نمی توان بیشتر باال آورد، برای بازکردن 
بازکننده  الکتریکی  دکمه  عقب،  صندوق  در 
در صندوق  بستن  برای  دهید.  فشار  مجدداً  را 
عقب ابتدا با فشردن دکمه الکتریکی بازکننده 
در صندوق عقب را کاماًل باز کرده، یک ثانیه یا 

بیشتر منتظر مانده، سپس آن را ببندید.
• )هاچ بک(	

باز  الکتریکی  دکمه  فشردن  از  پس  ثانیه  چند 
این صدا  البته  کننده، صدای قفل شنیده می شود. 

نشان دهنده هیچ نقصی نمی باشد.

شرایط باز نشدن در صندوق عقب
در صورتیکه باتری خودرو خالی شده باشد، یا نقصی 
در  باشد،  داشته  وجود  سیستم  الکتریکی  سیستم  در 
صندوق عقب را نمی توان باز نمود. برای باز نمودن در 
صندوق عقب در مواقع اضطراری مراحل زیر را دنبال 

نمایید:
)خودرو صندوق دار(

پشتی صندلی عقب را به سمت پایین تا کنید. به   .1
مبحث خواباندن پشتي صندلي هاي عقب به صورت 

مجزا، در صفحه 7-2 مراجعه نمایید.
کاور داخل صندوق عقب را بردارید.  .2

برای بازنمودن در صندوق عقب، اهرم را به سمت   .3
چپ بچرخانید.
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)خودرو هاچ بک(

با استفاده از پیچ گوشتی درپوش داخل کف صندوق   .1
را بردارید.

باز نمودن قفل در صندوق عقب، اهرم را به  برای   .2
سمت راست بچرخانید.

اولین  در  ضروری،  مواقع  در  اعمال  این  انجام  از  پس 
فرصت ممکن به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.

بستن در صندوق عقب
برای بستن در صندوق، با هر دو دست در صندوق را به 

سمت پایین فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.
)در صندوق را نکوبید، با کشیدن در صندوق به باال از 

قفل شدن آن اطمینان حاصل نمایید.(

	تسمه های صندوق عقب )هاچ بک(

	پوشش محفظه بار )هاچ بک(

حین متصل بودن تسمه به دو طرف در صندوق می توان 
به محفظه بار دسترسی یافت.

پوشش محفظه بار

      اخطار
از قرار دادن وسایل بر روی پوشش محفظه بار 

خودداری نمایید:
قراردادن وسایل بر روی پوشش محفظه بار خطرناک 
است. حین بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی، ممکن 
به سرنشینان  اطراف پرتاب شده،  به  است وسایل 

صدمه بزنند.

تسمه

درپوش

اهرم
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می توانید پوشش صندوق عقب را خارج نمایید.
برای این کار، تسمه ها را جدا نموده، پوشش را به سمت 

باال و بیرون بکشید.

حین باز نمودن در صندوق عقب، چراغ روشن شده و 
حین بستن در صندوق عقب، چراغ خاموش می شود.

به منظور استفاده از شیشه باالبر ، سوئیچ استارت باید 
در وضعیت ON قرار داشته باشد.

توجه

برای پیشگیری از خالی شدن باتری ها، حین خاموش 
بودن موتور، در صندوق عقب را به مدت طوالنی باز 

نگذارید.

      اخطار
قبل از بستن شیشه ها به وسیله شیشه باالبر، 
دقت نمایید که چیزي در مسیر شیشه ها قرار 

نداشته باشد:
بین  در  کسي  گردن  یا  سر  دست،  صورتیکه  در 
حتي  یا  و  جاني  صدمات  خطر  کند،  گیر  شیشه ها 
مرگ وجود دارد. این هشدار در مورد کودکان بیش 

از پیش باید مورد توجه قرارگیرد.

همواره  خودرو  در  کودکان  حضور  زمان  در 
را  سرنشینان  باالبر  شیشه  کلیدهاي  تمامي 
قفل  باالبرها،  شیشه  قفل کن  کلید  به وسیله 
کلیدهاي  با  بازي  اجازه  کودکان  به  و  نموده 

شیشه باالبر را ندهید:
قفل نکردن کلیدهاي شیشه باالبر در زمان حضور 
اثر  در  زیرا  مي باشد.  خطرناک  خودرو  در  کودکان 
بازي کودکان با کلیدهاي شیشه باالبر ممکن است 
که دست، سر یا گردن آن ها در بین شیشه ها گیر 

کند که این مسئله خطرات جاني به همراه دارد.

      هشدار

براي جلوگیري از سوختن فیوز و صدمه به سیستم 
شیشه باالبر از باز کردن یا بستن بیش از سه شیشه 

بصورت همزمان خودداري نمایید.

	چراغ صندوق عقب )خودروهای صندوق دار(

شیشه باالبر برقی
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	نحوه عملکرد شیشه باالبر برقی
توجه

• در 	 باالبر  شیشه  قفل  کلید  قرارداشتن  حین 
را  سرنشین  هر  سمت  شیشه  باز،  وضعیت 
می توان با کلیدهای روی همان در باز و بسته 

نمود )صفحه 29-3 را مطالعه نمایید(.
• بازکردن و بستن شیشه های سرنشینان 	 امکان 

به وسیله کلیدهای شیشه باالبر روی در سمت 
راننده نیز میسر می باشد.

کلیدهای اصلی کنترل شیشه باالبر

بستن

شیشه باالبر رانندهباز نمودن

شیشه باالبر راننده

شیشه باالبر سرنشین عقب راست

شیشه باالبر 
سرنشین جلو

شیشه باالبر سرنشین 
عقب چپ

باز کردن و بستن دستی
کلید  به آرامی  دلخواه  مقدار  به  باز کردن شیشه  برای 
شیشه باالبر را به پایین فشار داده و نگه دارید. برای 
باال  را  کلید  به آرامی  دلخواه  مقدار  به  شیشه  بستن 

بکشید.
کلیدهای اصلی کنترل شیشه  باالبر

      اخطار
در شرایطي که شیشه نزدیک به بسته شدن 
کامل است یا در شرایطي که کلید شیشه باالبر 
را باال کشیده اید و نگه داشته اید از نگه داشتن 

شیشه خودداري نمایید: 
نگه داشتن و متوقف نمودن شیشه قبل از بسته شدن 
یا در شرایطي که کلید شیشه باالبر نگه داشته شده 

است خطرناک مي باشد.
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عملکرد شیشه باالبر در شرایط خاموش کردن موتور
از  ثانیه پس  در صورت بسته بودن تمامي درها، 40 
قرارگیري سوئیچ موتور از حالت ON به حالت ACC یا 
OFF شیشه باالبر را مي توان فعال نمود. در این شرایط 
در صورت باز نمودن یکي از درها، شیشه باالبر غیرفعال 

مي شود.

توجه

در شرایط خاموش بودن موتور تا بسته شدن کامل 
شیشه، کلید شیشه باالبر را کشیده و نگهدارید.

	کلید قفل شیشه باالبر
باشد،  غیرفعال  باالبر  شیشه  قفل  کلید  صورتیکه  در 
را  مختلف  درهاي  باالبرهاي  شیشه  کلیدهاي  تمامي 

مي توان مورد استفاده قرار داد. 
در صورتیکه کلید قفل شیشه باالبر فعال شده باشد، فقط 
راننده را مي توان مورد استفاده قرار داد.  باالبر  شیشه 

      اخطار
بجز مواردي که سرنشینان، نیاز به استفاده از 
شیشه باالبر دارند، کلید قفل شیشه باالبر را در 

وضعیت قفل قرار دهید: 
خطرناک  شیشه ها  ناخواسته  کردن  بسته  و  باز 
مي باشد. زیرا ممکن است که دست ها، سر یا گردن 
صدمات  و  کند  گیر  شیشه ها  بین  در  سرنشینان 

جاني به دنبال داشته باشد.

توجه

حین قرار داشتن کلید قفل شیشه باالبر در حالت 
قفل، چراغ نشانگر تمامی شیشه های برقی بجز کلید 
شیشه باالبر سمت راننده، خاموش می شود. ممکن 
دیدن  اطراف  محیط  نوری  شرایط  دلیل  به  است 

روشنایی چراغ ها سخت گردد.

وضعیت باز

وضعیت قفل
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      اخطار
آن را  در  بنزین،  باک  درپوش  کردن  باز  حین 
به آرامي شل نموده و اجازه بدهید که بخارات 
جمع شده از باک خارج شود و سپس در  را باز 

کنید: 
بنزین  مي باشد.  خطرناک  بسیار  بنزین  بخارات 
مي تواند باعث سوختگي پوست و چشم ها گردد و 
در صورت استنشاق باعث بیماري مي شود. در صورت 
جمع شدن بخارات بنزین در داخل باک و بازشدن 

سریع درپوش، بخار بنزین به بیرون می پاشد.

قبل از سوخت گیري موتور را خاموش نموده و 
همواره جرقه و شعله را از شلنگ سوخت گیري 

دور نگه دارید: 

بخارات بنزین بسیار خطرناک بوده و در صورت وجود 
جرقه یا شعله ممکن است که باعث آتش سوزي و 
صدمه جاني گردد. عالوه بر این، همواره از درپوش 
باک سالم استفاده نمایید. استفاده از درپوش باک 
تصادف  طي  در  و  مي شود  نشتي  باعث  نامناسب 

ممکن است باعث آتش سوزي و مرگ گردد.

      هشدار

همواره از درپوش باک طراحي شده توسط مزدا یا 
معادل آن که در نمایندگي هاي مجاز مزدا قابل تهیه 
مي باشد استفاده نمایید. درپوش باک نامناسب باعث 
بروز عیب در سیستم سوخت و سیستم ضدآالیندگي 

مي گردد.

	در باکدر و درپوش باک بنزین

	درپوش باک 

براي باز کردن در باک، ضامن بازکننده آن را بکشید.

جهت  خالف  در  آن را  باک  درپوش  کردن  باز  براي 
عقربه هاي ساعت بچرخانید. 

براي بستن درپوش، آن  را تا شنیده شدن صداي کلیک 
در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید.

توجه

حین سوخت گیری درپوش باک بنزین را می توان به 
داخل در متصل نمود.

ضامن آزاد کننده
در باک 

باز کردن

بستن 
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	باز کردن درب موتور
دستگیره  نموده اید،  پارک  را  خودرو  حالیکه  در   .1

آزادکننده در موتور را بکشید تا باز شود.

در موتور

      اخطار
بصورت  موتور  در  که  نمایید  کنترل  همواره 

کامل بسته شده باشد: 
و  مي باشد  خطرناک  موتور  در  بودن  باز  نیمه 
به دلیل  و  شده  باز  حرکت  حین  که  است  ممکن 
مسدودنمودن دید راننده باعث ایجاد تصادف گردد.

روکش میله

خار میله تکیه گاه

ضامن قفل در موتور را جابجا نموده و در موتور را باز   .2
کنید.

میله تکیه گاه در موتور را از قسمت روکش دار آن که   .3
در تصویر به وسیله فلش مشخص شده است بگیرید.

دستگیره آزادکننده
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	بستن در موتور

اطراف موتور و محفظه موتور را مورد کنترل قرار   .1
داده و اطمینان حاصل نمایید که تمامي درپوش ها 
قبیل  )از  تجهیزات  و  بسته شده اند  در محل خود 

ابزار، ظروف روغن و ... ( را برداشته اید. 
درب موتور را باز نمایید، میله تکیه گاه را از قسمت   .2
پالستیکی نگه داشته و میله تکیه گاه را داخل بست 
کنترل  موتور  درب  بستن  از  قبل  دهید.  قرار  آن 
قرار  تکیه گاه کاماًل در بست خود  نمایید که میله 

گرفته باشد.

      اخطار
موتور  محفظه  داخل  اجسام  گذاشتن  باقی  از 

خودداری نمایید:
موتور،  محفظه  در  سرویس  یا  کنترل  اتمام  از  پس 
قرارنداشتن وسایل، تکه پارچه و ابزار و ... را کنترل نمایید.
ابزار و دیگر وسایل باقی مانده درون محفظه موتور 
ایجاد    به دلیل  یا  زده  صدمه  موتور  به  است  ممکن 

آتش سوزی منجر به بروز تصادف گردند.

درب موتور را آهسته پایین آورده تا در موقعیت باز   .3
قرارگیرد، سپس دسته خود را رها کنید. لبه جلویی 
با دست به سمت  را  درب موتور در قسمت وسط 
پایین فشار دهید تا صدای قفل شدن شنیده شود. 
باید کاماًل بسته شده  در این موقعیت درب موتور 

باشد.

بست بست

بست
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	عملکرد سان روف

توجه

بسته  از  خودرو،  خارج  قسمت  شستشوی  از  پیش 
بودن کامل سان روف اطمینان حاصل نمایید.

پس از شستشوي خودرو و پس از بارندگي به منظور 
جلوگیري از نفوذ آب به داخل خودرو که مي تواند 
سقف  داخلي  روکش  به  صدمه  و  زنگ زدگي  باعث 
شود، قبل از باز کردن سان روف آن را خشک نمایید.  

عملکرد حرکت کشویی
برای بازکردن کامل سان روف به طور اتوماتیک، قسمت 
عقب کلید حرکت کشویی را به صورت لحظه ای فشار 
قسمت  کشویی  حرکت  نمودن  متوقف  برای  دهید. 
 Tilt جلویی دکمه حرکت کشویی را فشار داده یا دکمه

را به سمت باال بکشید.

سان روف  حرکت 
به سمت باال

بستن سان روف

حرکت سان روف 
به سمت پایین

Tilt عملکرد
به منظور تهویه بهتر اتاق خودرو می توان قسمت عقب 

سان روف را به سمت باال باز نمود.
میانه  در  باال  سمت  به  حرکت  نمودن  متوقف  برای 
راه، دکمه Tilt را به صورت لحظه ای فشار دهید. برای 
بستن کامل اتوماتیک سان روف، کلید Tilt را به صورت 
لحظه ای به سمت باال کشیده و یا قسمت جلوی دکمه 

حرکت کشویی را فشار دهید.
از  قسمت  هر  راه،  میانه  در  سان روف  کردن  باز  برای 

کلیدهای بازکردن یا حرکت کشویی را فشار دهید.

سان روف را فقط در شرایط قرارداشتن سوئیچ استارت 
در وضعیت ON مي توان بصورت برقي باز و بسته نمود. 

 سان روف

      اخطار
حین حرکت خودرو به سرنشینان اجازه بیرون 
بردن قسمتي از بدنشان از سان روف را ندهید: 
بیرون بردن سر، دست، بازو یا دیگر قسمت هاي بدن 
از سان روف خطرناک مي باشد. حین حرکت خودرو 
سر یا دست ممکن است که به چیزي برخورد نماید 

و باعث بروز صدمات جاني یا مرگ گردد. 

قبل از بستن سان روف اطمینان حاصل نمایید 
که چیزي در بین آن گیر نکند: 

باالخص   – گیر کردن دست، سر یا گردن اشخاص 
خطر  و  بوده  خطرناک  سان روف  بین   – کودکان 

صدمات جاني یا مرگ را درپي دارد.

 Tilt کلید
کلید حرکت کشویی

در برخی مدل ها.
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مراحل تعریف مجدد سان روف 
در صورتیکه اتصال باتری خودرو حین انجام تعمیرات 
به هر طریق دیگر قطع شده است، ممکن است  یا  و 
سان روف به طور کامل باز یا بسته نشود، حین تعریف 
برقی  اضطراری سقف  توقف  مکانیزم  سان روف  مجدد 
عمل نخواهد کرد. برای تعریف مجدد سان روف مراحل 

زیر را انجام دهید:
1. سوئیچ خودرو را در وضعیت روشن)ON( قرار دهید.

2. تا زمانیکه قسمت عقب سان روف کاماًل باز مي شود 
دکمه Tilt را فشار دهید. سپس سان روف کمي بسته 

مي شود.

توجه

در صورتیکه عملکرد تنظیم مجدد حین قرارداشتن 
سان روف در حالت کشویی )نیمه باز( انجام می شود، 
سان روف پیش از بازشدن عقب سان روف، در حالت 

کشویی کاماًل بسته می شود.

راه، هر  میانه  نمودن حرکت کشویی در  برای متوقف 
قسمتی از کلیدهای بازکردن یا حرکت کشویی را فشار 

دهید.

حرکت تاشو 
به سمت پایین 

)بستن(

باز کردن

بستن

خاموش  شرایط  در  سان روف  	عملکرد 
 بودن موتور

از  ثانیه پس  در صورت بسته بودن تمامی درها، 40 
وضعیت  به   ON وضعیت  از  خودرو  سوئیچ  قرارگیری 
ACC یا LOCK، سان روف را می توان فعال نمود. در 
این شرایط در صورت باز بودن یکی از درها، سان روف 

غیر فعال می شود.

توجه

در شرایط خاموش بودن موتور تا بسته شدن کامل 
سان روف کلید سان روف را کشیده و نگه دارید. زیرا 
سان روف  خودکار  عملکرد  مکانیزم  شرایط  این  در 

عمل نمی کند.

در برخی مدل ها.
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	آفتابگیر	مکانیزم توقف اضطراری سان روف 
در صورتیکه حین بسته شدن سان روف دست، سر یا 
و  بین سقف  اجسام  یا  و  بدن سرنشینان  اعضاء  دیگر 
سان روف گیر کند، سان روف متوقف شده و تا میانه راه 

باز می شود.

آفتابگیر را می توان به وسیله دست باز و بسته نمود. 
صورت  به  نیز  آفتابگیر  سان روف،  شدن  باز  حین 
اتوماتیک باز می شود، لیکن بستن آن به صورت دستی 

انجام می شود.

      اخطار
از قرارنداشتن، اعضاء بدن یا دیگر اجسام در 
حاصل  اطمینان  سان روف  شدن  بسته  مسیر 

نمایید:
نگه داشتن و متوقف نمودن سان روف دقیقاً قبل از 

بسته شدن کامل آن خطرناک می باشد.
به این صورت، مکانیزم توقف اضطراری سان روف، 
عمل نکرده و در صورت گیرکردن انگشتانتان، خطر 

صدمات جسمی جدی وجود دارد.

توجه

• وارد 	 صورت  در  رانندگی،  شرایط  به  توجه  با 
بسته  است  به سان روف ممکن  آمدن ضربه ای 
شدن سان روف متوقف شده و سان روف شروع 
به بازشدن نماید، این شرایط همانند گیرکردن 

یک شیء مابین سقف برقی می باشد.
• اضطراری 	 توقف  مکانیزم  اولیه  تنظیمات  حین 

سان روف عمل نخواهد کرد.

      هشدار

• آفتابگیر به سمت باال باز نمی شود. برای جلوگیری 	
از صدمه دیدن آفتابگیر، به آن فشار نیاورید.

• نبندید. 	 را  آفتابگیر  سان روف،  شدن  باز  حین 
اقدام به بستن آفتابگیر به زور، ممکن است به 

آن صدمه بزند.

آفتابگیر
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سیستم ایموبالیزر روشن شدن موتور را فقط هنگامیکه 
امکان پذیر  دارد  قرار  فرمان  قفل  شکاف  در  سوئیچ 

می نماید.
کلید  با  موتور  کردن  روشن  قصد  فردی  صورتیکه  در 
غیر شناسایی شده را داشته باشد، موتور روشن نخواهد 
شد و بدین ترتیب از سرقت خودرو جلوگیری می شود.

در صورت وجود اشکال در سیستم ایموبالیزر یا سوئیچ 
به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.

سیستم ایموبالیزر

      هشدار

• ایجاد تغییر یا دستکاری توسط افراد غیر حرفه ای 	
ممکن است منجر به عدم عملکرد سیستم گردد.

• برای اجتناب از صدمه دیدن کلید، موارد زیر را 	
رعایت نمایید:

آن  را نیندازید.  	
آن را خیس نکنید.  	

از قراردادن آن در هرگونه میدان مغناطیسی   	
خودداری نمایید. 

باال،  دمای  با  محل های  در  آن  قراردادن  از   	
موتور  در  روی  یا  داشبورد  جلو  روی  نظیر 
و در معرض نور مستقیم خورشید اجتناب 

نمایید.
• در صورت عدم روشن شدن موتور با کلید صحیح 	

و روشن شدن یا چشمک زدن چراغ نمایشگر، 
نمایندگی  با  است،  شده  اشکال  دچار  سیستم 

مجاز مزدا مشورت نمایید.

      هشدار

حین روشن نمودن موتور با استفاده از سوئیچ به دلیل 
خالی شدن باتری کلید پیشرفته و یا دالیل دیگر، 

اجازه بروز این حاالت را ندهید:
• حلقه فلزي کلید بر روی قسمت پالستیکی کلید 	

قرار گیرد.

• قطعات فلزی کلیدهای دیگر و یا دیگر اجسام با 	
قسمت انتهایی کلید تماس پیدا کنند.

• جانبی 	 کلیدهای  و  دیگر  جانبی  کلیدهای 
ایموبالیزر  سیستم  به  مجهز  خودروهای  دیگر 
آن  با  یا  گرفته  قرار  معمولي  کلید  نزدیکی  در 

برخورد نمایند.

• یا 	 الکترونیکی  تجهیزات  نزدیکی  در  کلید 
آن ها  با  یا  گرفته  قرار  الکترونیکی  کیت های 

برخورد نماید.

در برخی مدل ها.
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توجه

• جداگانه 	 الکترونیک  کد  یک  دارای  کلیدها 
هستند. به این دلیل و برای اطمینان از ایمنی 
دارد.  الزم  وقت  مدتی  کلید  تعویض   ، خودرو 
می توانید این کلیدها را فقط از نمایندگی مجاز 

مزدا تهیه نمایید.
• از هم جدا نگه دارید که در صورت 	 را  کلیدها 

مواجه  مشکلی  با  کلیدها،  از  یکی  شدن  گم 
کلیدها،  از  یکی  شدن  گم  صورت  در  نشوید. 
بالفاصله با نمایندگی مجاز مزدا تماس حاصل 

نمایید.
• مجاز 	 نمایندگی  کلید،  کردن  گم  صورت  در 

الکترونیکی  کد  مجدد  تعریف  به  قادر  مزدا 
دیگر کلیدهای سیستم ایموبالیزر خودرو شما 
می باشد. حین مراجعه به نمایندگی مجاز مزدا 
به همراه  برای تعریف مجدد  را  تمامی کلیدها 
داشته باشید. روشن نمودن موتور با استفاده از 
کلیدی که تعریف مجدد نشده است، امکان پذیر 

نمی باشد.

توجه

• در صورت قرارداشتن کلید پیشرفته در مکانی 	
جعبه های  یا  جلوداشبورد  یا  داشبورد  همانند 
برای  سیگنال ها  تشخیص  که  اشیاء  نگهداری 
نشانگر  چراغ  است،  مشکل  استارت  سیستم 
موتور  و  زده  چشمک  یا  شده  روشن  سیستم 
روشن نخواهد شد. کلید پیشرفته را در مکانی 
سیگنال ها  عملکرد  محدوده  در  که  دهید  قرار 
استارت  باشد، موتور را خاموش نموده، مجدداً 

بزنید.
• سیگنال های ایستگاه های رادیویی یا تلویزیون، 	

یا سیگنال ها، فرستنده ها و یا تلفن های همراه 
ایجاد  ممکن است در عملکرد سیستم تداخل 
نمایند. در صورت عدم روشن شدن موتور حین 
استفاده از کلید صحیح، چراغ نمایشگر سیستم 

را کنترل نمایید.

	نحوه عملکرد سیستم

فعال نمودن سیستم
)خودروهای مجهز به کلید پیشرفته(

روشن  وضعیت  از  خودرو  سوئیچ  قراردادن  صورت  در 
 OFF وضعیت  به   ACC جانبی  تجهیزات  یا   ON

سیستم فعال می گردد.
)خودروهای فاقد کلید پیشرفته(

روشن  وضعیت  از  خودرو  سوئیچ  قراردادن  صورت  در 
ON به وضعیت تجهیزات جانبی ACC سیستم فعال 
صفحه  روی  حفاظت  سیستم  هشدار  چراغ  می گردد. 
نشانگرها تا غیر فعال شدن سیستم هر دو ثانیه، یکبار 

چشمک می زند.
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	دستکاری و افزودن تجهیزات به مزدا  غیر فعال نمودن سیستم
در  صحیح  سوئیچ  توسط  سیستم  دادن  قرار  حین 
خواهد شد.  فعال  غیر  ، سیستم   ON روشن  وضعیت 
چراغ نشانگر سیستم امنیتي روی صفحه نشانگرها به 
مدت 3 ثانیه روشن شده، سپس خاموش می شود. در 
صحیح  کلید  با  موتور  نمودن  روشن  امکان  صورتیکه 
وجود ندارد و چراغ نشانگر سیستم امنیتي در صفحه 
نمایشگرها، روشن شده یا چشمک می زند، مراحل زیر 

را انجام دهید:
)خودروهای مجهز به کلید پیشرفته(

عملکردی  محدوده  در  پیشرفته  کلید  قرارداشتن  از 
اطمینان حاصل نمایید. موتور را خاموش نموده، مجدداً 
استارت بزنید. در صورتیکه پس از سه بار یا بیشتر موتور 

روشن نشد، با نمایندگی مجاز مزدا تماس بگیرید
)خودروهای فاقد کلید پیشرفته(

کلید را از شکاف سوئیچ خارج نموده، به مدت دو ثانیه 
منتظر مانده، کلید را دوباره جا زده و موتور را روشن 
نمایید. در صورتیکه پس از سه بار یا بیشتر موتور روشن 

نشد، با نمایندگی مجاز مزدا تماس بگیرید.

توجه

• نشانگر 	 چراغ  مداوم  چشمک زدن  صورت  در 
سیستم امنیتي حین رانندگی، موتور را خاموش 
نکنید. بالفاصله به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه 
در  دهید.  قرار  کنترل  مورد  را  سیستم  نموده، 
صورتیکه حین چشمک زدن چراغ نشانگر موتور 
را خاموش نمایید، قادر به روشن کردن مجدد 

موتور نخواهید بود.
• ایموبالیزر، 	 سیستم  تعمیر  حین  آنجایی که  از 

کدهای الکترونیکی تعریف مجدد خواهند شد، 
تمامی کلیدها مورد نیاز است. حین مراجعه به 
نمایندگی مزدا از همراه داشتن تمامی کلیدها 

اطمینان حاصل نمایید.

      هشدار

از  خودرو،  به  وارده  صدمات  از  پیشگیری  برای 
دستکاری سیستم یا نصب هرگونه تجهیزات اضافی 

به سیستم ایموبالیزر یا خودرو خودداری نمایید.

نمایندگی مجاز مزدا عملکرد صحیح سیستم ایموبالیزر 
گارانتی  را  اضافی  تجهیزات  نصب  و  دستکاری  حین 

نمی نماید.
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سیستم ضدسرقت
به  مجاز  غیر  ورود  ضدسرقت  سیستم  صورتیکه  در 
خودرو را تشخیص دهد، آژیر هشدار )بوق خودرو( به 

صدا در آمده و چراغ هاي فالشر چشمک خواهند زد.
براي اطالع از جزئیات بیشتر ستون بعد را مطالعه نمایید.

شرایط آغاز به  کار سیستم
بالفاصله پس از آغاز به کار سیستم به یکي از روش هاي 
زیر، آژیرها و چراغ هشدار به مدت 30 ثانیه به صدا 

در مي آیند:
• اقدام به باز نمودن هر یک از درها، یا در صندوق 	

عقب. 
• باز نمودن قفل درها با استفاده از قفل داخلي در، یا 	

اهرم آزادکننده در صندوق عقب.
در صورتیکه سیستم مجدداً فعال شود، چراغ ها و آژیر تا 
باز شدن قفل در یا در صندوق عقب با استفاده از کلید 

یا فرستنده عمل خواهند کرد.
خودروهاي مجهز به کلید پیشرفته

چراغ ها و آژیر هشدار را مي توان با بازنمودن قفل درها با 
استفاده از دستگیره در نیز غیر فعال نمود.

توجه

• از 	 استفاده  با  مي توان  را  ضدسرقت  سیستم 
سوئیچ و یا سیستم پیشرفته بدون کلید فعال 

نمود. 
را   3-6 صفحه  بیشتر  جزئیات  از  اطالع  براي 

مطالعه نمایید.
• خودروهاي مجهز به کلید پیشرفته	

از کلید  استفاده  با  را مي توان  سیستم دزدگیر 
پیشرفته فعال نمود.

سیستم فقط زمانیکه راننده داخل خودرو و یا 
حین همراه داشتن کلید پیشرفته در محدوده 

عملکردي کلید قرار دارد، فعال مي شود.
• سیستم در صورتیکه درست فعال نشود، عمل 	

نخواهد کرد. براي امنیت کامل خودرو، همیشه 
پیش از خروج، از بسته بودن کامل پنجره ها و 
تمامي درها و در صندوق عقب اطمینان حاصل 
نمایید. بخاطر داشته باشید که سوئیچ و کلید 

هوشمند را از خودرو خارج نمایید.

	نحوه عملکرد سیستم

توجه

در صورتیکه حین فعال بودن سیستم دزدگیر، باتري 
باتري،  تعویض  یا  شارژ  از  پس  شود،  خالي  خودرو 

چراغ ها و آژیر هشدار مجدداً فعال خواهند شد.

در برخی مدل ها.
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خودروهاي فاقد کلید پیشرفته  .1
سوئیچ خودرو را از شکاف کلید بیرون آورید.

خودروهاي مجهز به کلید پیشرفته
در صورتیکه  فشار دهید،  را  استارت  فشاري  کلید 
آن را  دارد،  قرار  قفل  شکاف  داخل  معمولي  کلید 

بردارید.
در موتور را ببندید، سپس تمامي درها و در صندوق   .2
عقب را از خارج از خودرو و با استفاده از کلید، قفل 
نمایید. در صورتیکه خودرو شما به سیستم پیشرفته 
روي  قفل  دکمه  است،  مجهز  کلید  بدون  ورود 

ریموت را فشار دهید.
خودروهاي فاقد کلید پیشرفته

کلید درخواست قفل و یا دکمه قفل روي ریموت 
را فشار دهید.

سیستم دزدگیر را مي توان با فعال نمودن عملکرد 
تمام  بودن  بسته  حالت  در  اتوماتیک  مجدد  قفل 

درها، در صندوق عقب و در موتور فعال نمود.
پس از 20 ثانیه، سیستم کاماًل فعال مي شود.  .3

	نحوه فعال نمودن سیستم

توجه

قفل نمودن درها با استفاده از دکمه قفل داخل در، 
سیستم را فعال نخواهد نمود.

توجه

• سیستم قفل مجدد اتوماتیک	
پس از بازنمودن قفل  تمامي درها و در صندوق 
عقب با استفاده از فرستنده، در صورت عدم انجام 
هر یک از موارد زیر در مدت 30 ثانیه، مجدداً 

تمامي درها به طور اتوماتیک قفل خواهند شد.
دزدگیر  سیستم  به  شما  خودرو  صورتیکه  در 
و  زده  چشمک  هشدار  چراغ هاي  باشد.  مجهز 

آژیر هشدار به صدا در خواهد آمد.
یکي از درها یا در صندوق عقب باز شود.  	

در خودروهاي مجهز به کلید پیشرفته کلید   	
داشته  قرار  سوئیچ  شکاف  داخل  معمولي 

باشد.
تاشو سوئیچ  کلید  به  در خودروهاي مجهز   	

درون شکاف سوئیچ قرار داشته باشد.
در خودروهاي مجهز به کلید پیشرفته، کلید   	
فشاري استارت در هر موقعیت دیگري بجز 

خاموش قرار داشته باشد.
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توجه

• از 	 زیر پس  موارد  از  انجام هر کدام  در صورت 
صندوق  در  و  درها  تمام  کردن  قفل  و  بستن 

عقب، سیستم غیر فعال خواهد شد:
فشار دادن دکمه بازکننده قفل روي ریموت.  	
هر کدام از درها یا در صندوق عقب باز شوند.  	

باز نمودن در سمت راننده با استفاده از کلید   	
قفل داخل در. 

باز نمودن قفل در سمت راننده با استفاده از   	
کلید.

باز نمودن در موتور.  	
سوئیچ داخل شکاف سوئیچ قرار گرفته باشد.  	

خودروهاي مجهز به کلید پیشرفته  	
درخواست  دکمه  یا  استارت  فشاري  کلید 

قفل فشار داده شود.
خودروهاي مجهز به کلید پیشرفته  	

کلید معمولي داخل شکاف سوئیچ قرار داده 
شود.

داده  قرار   ON روشن  وضعیت  در  سوئیچ   	
شود.

از  براي فعال کردن مجدد سیستم، مجدداً   	
ابتدا اقدام نمایید.

• هنگامي که درها با استفاده از فشار دکمه قفل 	
روي  قفل  درخواست  دکمه  یا  ریموت  روي 
درهاي جلو یا استفاده از کلید حین فعال بودن 
سیستم دزدگیر قفل شده باشند، براي اطمینان 
یکبار  فعال شدن سیستم چراغ هاي هشدار  از 

چشمک مي زنند.

توجه

قفل  بازکننده  دکمه  فشار  با  درها  قفل  هنگامي که 
یا دکمه درخواست قفل روي درهاي  روي ریموت 
جلو یا با استفاده از کلید حین خاموش بودن سیستم 
خاموش شدن  از  اطمینان  براي  باز  شوند،  دزدگیر 

سیستم چراغ هاي هشدار دو بار چشمک مي زنند.

	براي خاموش نمودن سیستم فعال

	براي متوقف نمودن آژیر هشدار

زیر  روش هاي  از  یکي  به  مي توان  را  فعال  سیستم 
خاموش نمود:

• باز کردن قفل یکي از درها با استفاده از کلید.	

پس از شروع شدن آژیر مي توان به یکي از روش هاي 
زیر آن را متوقف نمود:

• باز نمودن قفل یکي از درها با استفاده از کلید.	
• دکمه صندوق 	 یا  قفل  بازکننده  دکمه  دادن  فشار 

عقب روي ریموت.
• خودروهاي مجهز به کلید پیشرفته	

فشار دادن دکمه درخواست قفل روي درها.

• فشار دادن دکمه بازکننده قفل روي ریموت.	
• قرار دادن سوئیچ در شکاف قفل و چرخاندن آن به 	

.ON وضعیت روشن
• خودروهاي مجهز به کلید پیشرفته	

دکمه درخواست قفل روي درها را فشار دهید.  	
 ON کلید فشاري استارت را در وضعیت روشن  	

قرار دهید.

توجه

• خودروهاي مجهز به کلید پیشرفته	
کلید  از  استفاده  با  موتور  استارت زدن  از  پس 

فشاري استارت، آژیر متوقف مي شود.
• خودروهاي فاقد کلید پیشرفته	

پس از استارت زدن موتور با استفاده از کلید، 
آژیر متوقف مي شود.

• در صورتیکه سیستم دزدگیر دچار اشکال شد، با 	
نمایندگي مجاز مزدا تماس حاصل نمایید.
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      اخطار
کودکان  باالخص  سرنشین،  وجود  صورت  در 
دوبل  قفل  سیستم  فعال کردن  از  خودرو  در 

اجتناب نمایید: 
سرنشین  وجود  شرایط  در  سیستم  فعال کردن 
زیرا  مي باشد.  خطرناک  خودرو  در  کودکان  یا 
سرنشینان امکان باز نمودن در را از داخل نداشته و 
ممکن است که در خودرو حبس شوند و در معرض 
گرمازدگي قرار گیرند که نتیجه آن صدمات جانبي 

یا حتي مرگ خواهد بود.

	نحوه فعال کردن سیستم

سیستم قفل دوبل
در  تا  منظور طراحي شده  این  به  دوبل  قفل  سیستم 
صورتي که کسي اقدام به شکستن شیشه خودرو شما 
نمود، نتواند در خودرو را از طریق دستگیره داخلي باز 

نماید.

1.  پنجره ها و سان روف را ببندید.
سوئیچ را در حالت LOCK قرار داده و کلید را با   .2

خود بردارید.
تمامی درها و در صندوق عقب را ببندید.  .3

در برخی مدل ها.

	برچسب سیستم ضدسرقت

سیستم  به  شما  خودروی  اینکه  بیانگر  برچسبی 
ضدسرقت مجهز می باشد داخل داشبورد قرار دارد.

نمایندگی مجاز مزدا توصیه می کند که این برچسب را 
در گوشه پایینی شیشه درب جلو نصب نمایید.
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توجه

یا در صندوق  درها  از  بازبودن هر کدام  در صورت 
عقب نمی توان سیستم قفل دوبل را فعال نمود.

توجه

• در صورتیکه در اثر سوختن فیوز یا جدا نمودن 	
راه  تنها  باشد،  شده  قطع  سیستم  برق  باتري، 
باز کردن در  براي غیرفعال نمودن قفل دوبل، 

به وسیله کلید مي باشد. 
• در صورتیکه با سیستم قفل دوبل خودرو خود 	

دچار مشکل شده است، با نمایندگي مجاز مزدا 
تماس حاصل نمایید. 

	نحوه غیر فعال نمودن سیستم
یا  کلید  به وسیله  را  عقب  صندوق  در  یا  راننده  در 
سوئیچ  یا  نمایید  خارج  قفل  حالت  از  کنترل  ریموت 

موتور را در وضعیت روشن )ON( قرار دهید.

توجه

• به 	 ورود  ریموت کنترل  سیستم  )به وسیله 
خودرو(

همچنین می توانید با دو بار فشردن دکمه قفل 
روی فرستنده به فاصله 3 ثانیه سیستم را فعال 

نمایید.
• )خودروهای مجهز به کلید پیشرفته(	

مجهز  پیشرفته  کلید  به  خودرو  صورتیکه  در 
است، با دوبار فشردن دکمه روی دستگیره در 
سمت راننده ظرف 3 ثانیه نیز می توانید سیستم 

را فعال نمایید.

در  و  داده  قرار  راننده  در  قفل  مغزی  در  را  کلید   .4
وسط  حالت  به  سپس  و  دهید  قرار  قفل  وضعیت 
ثانیه مجدداً   3 زمانی  فاصله  در  برگردانید. سپس 

کلید را به وضعیت قفل بچرخانید.

وضعیت
قفل

وضعیت
وسط

به اطالع رساندن فعال شدن  برای  چراغ نمایشگر   .5
سپس  و  شده  روشن  ثانیه   3 مدت  به  سیستم 

خاموش می شود.
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آینه هاغربیلک فرمان

      اخطار
تنظیم  به  اقدام  خودرو  حرکت  حین  هرگز 

غربیلک فرمان نکنید: 
تنظیم کردن غربیلک فرمان، حین حرکت خودرو 

خطرناک مي باشد. 
که  مي شود  باعث  فرمان  غربیلک  دادن  حرکت 
حرکت  راست  یا  چپ  به  ناگهاني  بصورت  راننده 
نماید و کنترل خودرو را از دست بدهد یا باعث بروز 

تصادف گردد.

      اخطار
الین  تغییر  از  پیش  و  رانندگي  حین  همواره 

حتماً به اطراف خود نگاه کنید: 
فاصله  گرفتن  نظر  در  با  حرکت  الین  تغییر 
مشاهده شده در آینه هاي محدب خطرناک مي باشد، 
ممکن است منجر به بروز تصادف گردد. زیرا اجسام 
به شما  مي بینید  محدب  آینه  در  که شما  آنچه  از 

نزدیکترند.

	آینه های جانبی )بغل(

	تنظیم غربیلک فرمان

اهرم آزادکننده

برای تغییر زاویه یا ارتفاع غربیلک فرمان مراحل زیر را 
انجام دهید:

1.  خودرو را متوقف نموده و اهرم آزاد کننده غربیلک 
که در زیر ستون فرمان واقع شده است را به سمت 

باال بکشید. 

نمایید  متمایل  مي خواهید،  که  به سمتي  را  فرمان   .2
)باال یا پایین( یا اینکه فاصله دلخواه فرمان نسبت 
به خودتان )جلو یا عقب( را تنظیم نمایید و سپس 

اهرم را فشار دهید تا قفل شود. 
براي اطمینان از قفل شدن فرمان قبل از شروع به   .3
حرکت غربیلک را به سمت باال و پایین فشار دهید.

توجه

)آینه بغل سمت راننده با زاویه دید وسیع(
• در 	 انحنا  دو  و  وسیع  دید  زاویه  دارای  آینه ها 

سطح خود می باشند، که توسط خطی بر روی 
تقسیم  خارجی  و  داخلی  ناحیه  به  آینه  سطح 
استاندارد  آینه  آینه،  داخلی  ناحیه  شده اند. 
محدب می باشد، در حالیکه ناحیه بیرونی سطح 

وسیع تری از محدوده دید را فراهم می آورد.
حین  بیشتر  آسودگی  امکان  آینه  دو  ترکیب 

تعویض الین را فراهم می آورد.

خط تقسیم کننده
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آینه برقی
براي استفاده از آینه برقي سوئیچ موتور باید در وضعیت 

ACC یا ON قرار داشته باشد. 

نحوه تنظیم: 
کلید انتخاب را براي انتخاب نمودن آینه سمت چپ   .1

یا راست حرکت دهید. 
کلید تنظیم آینه را در جهت دلخواه حرکت دهید.  .2

پس از تنظیم آینه با برگرداندن کلید انتخاب به وضعیت 
وسط کنترل آینه را در وضعیت قفل قرار دهید.

تا نمودن برقی آینه ها
سوئیچ خودرو باید در وضعیت ACC یا ON قرار داشته 

باشد.
برای تا نمودن آینه، کلید مربوطه را فشار دهید.

برای برگرداندن آینه به موقعیت اصلی، کلید را مجدداً 
فشار دهید.

توجه

• فاصله با اجسام در ناحیه بیرونی و داخلی آینه با 	
زاویه دید گسترده متفاوت می باشد.

اجسامی که در ناحیه بیرونی دیده می شوند، در 
حقیقت از آنچه در ناحیه داخلی دیده می شود، 

دورتر هستند.

      اخطار
همیشه پیش از روشن کردن موتور، آینه های 

بغل را به موقعیت اصلی برگردانید:
شده اند،  تا  بغل  آینه های  حالیکه  در  رانندگی 
خودرو  بیرون  از  حالت  این  در  می باشد.  خطرناک 
دیدی نداشته و ممکن است منجر به تصادف گردید.

کلید تنظیم آینه

کلید انتخاب

تا کردن آینه های بغل
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      اخطار
آن  به  شونده،  تا  برقی  آینه های  حرکت  حین 

دست نزنید:
دست زدن به آینه های برقی خم شونده حین حرکت 
آینه خطرناک می باشد. ممکن است به دست خود و 

یا آینه صدمه بزنید.

آینه  برقی  کلیدهای  از  آینه  تنظیم  برای 
استفاده نمایید:

تنظیم و خم کردن آینه در جاده با دست خطرناک 
قفل  خود  موقعیت  در  آینه  است  ممکن  می باشد. 
شما  برای  خودرو  پشت  از  را  کافی  دید  و  نشده 

فراهم ننماید.

از تنظیم آینه حین رانندگی خودداری نموده، 
فقط در صورت پارک بودن خودرو آینه را تنظیم 

نمایید:
تنظیم آینه به وسیله کلیدهای برقی حین رانندگی 
به  منجر  است  ممکن  باد  وزش  می باشد.  خطرناک 
خراب شدن آینه گردد و قادر به برگرداندن آینه به 
وضعیت اصلی نخواهید بود، در نتیجه دید کافی از 

پشت خودرو نخواهید داشت.

      اخطار
پشتی  از  باالتر  بار  و  وسایل  قراردادن  از 

صندلی ها خودداری نمایید:
قرارگیری وسایل باالتر از پشتی صندلی ها خطرناک 
می باشد، چرا که ممکن است دید شما از آینه داخلی 
را مسدود نموده، منجر به برخورد با خودروی دیگر 

حین تعویض الین گردد.

	آینه داخل خودرو

تنظیم آینه داخلی
پیش از رانندگی، آینه داخل خودرو را به گونه ای تنظیم 

نمایید که وسط شیشه عقب را ببینید.
آینه دارای کاهش انعکاس نور معمولي 

عملکرد آینه برقی حین خاموش بودن موتور
تا 40 ثانیه پس از قراردادن سوئیچ خودرو از وضعیت 
روشن ON به خاموش OFF، قادر به کار با آینه های 

بغل خواهید بود.

تا نمودن آینه به روش دستی
قاب آینه را در دست گرفته و تا هم راستا شدن آینه با 

بدنه خودرو آن را به سمت عقب خودرو تا کنید.

در برخی مدل ها.

شناسایی خودرو مزدا
غربیلک فرمان و آینه ها
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توجه

در آینه های معمولي، برای کاهش میزان انعکاس نور 
خودروهای پشتی، اهرم ضد انعکاس را در وضعیت 

روز قرار دهید.

کاهش انعکاس چراغ های جلو خودروهای پشت سر 
آینه های ضد انعکاس معمولی

حین رانندگی در روز اهرم کاهش انعکاس را به سمت 
جلو و در حالت روز قرار دهید.

نور چراغ های جلوی خودروهای  انعکاس  برای کاهش 
پشت سر، اهرم را به سمت عقب و در حالت شب قرار 

دهید.

روز
شب

اهرم کاهش انعکاس

آینه مجهز به کاهش نور اتوماتیک آینه مجهز به کاهش نور اتوماتیک
نور،  انعکاس  اتوماتیک  کاهش  به سیستم  مجهز  آینه 
پس از قراردادن سوئیچ خودرو در حالت روشن ON، به 
طور اتوماتیک انعکاس نور چراغ هاي جلوي خودروهاي 

پشتي را کاهش مي دهند.
براي لغو عملکرد کاهش اتوماتیک انعکاس نور، دکمه 
روشن/خاموش      را فشار دهید. چراغ نشانگر خاموش 

مي شود.
اتوماتیک  کاهش  عملکرد  مجدد  نمودن  فعال  جهت 

انعکاس نور، دکمه روشن/خاموش     ، را فشار دهید.

ON/OFF دکمه
چراغ نشانگر

شناسایی خودرو مزدا
غربیلک فرمان و آینه ها
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توجه

برای تمیزکردن سنسور از مایع شیشه شوي استفاده 
نور  سنسور  روي  بر  یا  اطراف  در  را  اجسام  نکرده، 

آویزان نکنید.
در غیر این صورت، حساسیت سنسور نور تحت تأثیر 
قرار گرفته و ممکن است به طور صحیح عمل نکند.

از  پس  نور  انعکاس  اتوماتیک  کاهش  عملکرد 
و   ON روشن  وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  قراردادن 

قرادادن دسته دنده در دنده عقب R لغو مي شود.

سنسور نور

سنسور نور

99-99

شناسایی خودرو مزدا
کلیدها
شناسایی خودرو مزدا
غربیلک فرمان و آینه ها
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سوخت مناسب
برای کاهش آالیندگی و بهینه شدن شرایط جرقه شمع در خودروهای مجهز به کاتالیست کانورتور )مبدل کاتالیزوری( 

و سنسور اکسیژن باید فقط از بنزین بدون سرب استفاده نمایید.

عدد اکتان سوخت
کشورهاآزمایشگاهی

سوخت بدون سرب 
)مطابق با استاندارد 

1∗ ) 1
EN 228

∗

95 یا باالتر

کالدونیا، ترکیه، فلسطین، جزایر قناری، Reunion، مورکو، استرالیا، یونان، ایتالیا، 
سوئیس، بلژیک، دانمارک، فنالند، نوروژ، پرتقال، اسپانیا، سوئد، دانمارک، آلمان، 
اکراین،  فرانسه،  بالروس،  روسیه،  اسلواکی،  لوکزامبورک،  بلغارستان،  مجارستان، 
چکوسلواکی،Faeroe، ایسلند، رومانی، هلند، اسلوانیا، کروات، مقدونیه، گوارالوپ، 
جزیره مارتینیک، گینه، لتونی، لیتوانی، استونی، تایوان، تایلند، Vanuatu، کویت، 
عمان، قطر، عربستان صعودی، Uae، بحرین، لبنان، جردن، ایران، لیبی، السالوادور، 
پاناما، هندوراس، نیکاراگوئه، سنگاپور، هنگ کنگ، برونئی، ماکائو، سریالنکا، آفریقای 

جنوبی، موری تیوس، زیمباوه، ترینیداد و تاباگو، قبرس، مالتا، ایرلند، انگلستان

سوخت بدون سرب 
معمولی

90 یا باالتر
، سریا مصر، نیجریه، شیلی، گواتماال، ونزوئال، کاستاریکا،  2

Ustt
∗ جزایر مارشال، 

اکوادور، هایتی، بلویا، کلمبیا، جمهوری دمونیکن، پرو، ویرژین، کاراکوا، جزیره آروبا، 
سنت مارتین

خودروی مزدا حین استفاده از سوخت هایی که در جدول زیر آمده است به نحو صحیح عمل خواهد کرد.

اروپا 1∗

جمهوری پاالئو و ایالت میکرونزیا 2∗

سوخت هایی دارای کیفیت پایین تر می توانند منجر به کاهش عملکرد و سیستم کنترل گازهای خروجی گردد. 
همچنین ممکن است منجر به ضربه زدن و صدمه دیدن شدید موتور گردد.

        هشدار

فقط از سوخت بدون سرب استفاده کنید.  •
سوخت دارای سرب ممکن است به مبدل کاتالیستی و حسگر اکسیژن صدمه زده، منجر به کاهش کیفیت 

عملکرد سیستم کنترل گازهای آالینده خروجی شود.
از پاک کننده های غیر اصلی مزدا اضافه نکنید.  افزودنی ها به سوخت خودداری نمایید. هرگز  افزودن،  از  	•

محلول های تمیزکننده دیگر ممکن است به سیستم صدمه بزنند. با نمایندگی مجاز مزدا مشورت نمایید.

پیش از راندن خودروی مزدا
پیشگیري هاي الزم مرتبط با سوخت و گازهای خروجی اگزوز
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خودرو شما مجهز به یک سیستم کنترل آالیندگي مي باشد )مبدل کاتالیزوري قسمتي از این سیستم مي باشد( که 
خودرو شما را قادر مي سازد تا با استانداردهاي کنترل آالیندگي مطابقت داشته باشد. 

سیستم کنترل آالیندگی سوخت

           اخطار
از پارك کردن خودرو در نزدیك مواد قابل اشتعال شدیداً اجتناب نمایید: 

پس از یك دوره استفاده معمول از خودرو )رانندگي عادي( حتي در حالت خاموش بودن موتور، مجموعه اگزوز 
داغ باقي مي ماند و مي تواند باعث مشتعل شدن مواد قابل اشتعال گردد. آتش سوزي ایجاد شده مي تواند باعث 

صدمات جاني یا مرگ گردد.

        هشدار

توجه نکردن به موارد زیر مي تواند باعث جمع شدن سرب در داخل کاتالیست )مبدل کاتالیزوري( شود یا اینکه 
باعث داغ شدن بیش از حد کاتالیست شود. هر کدام از موارد ذکر شده مي تواند باعث صدمه رسانیدن به مبدل 

کاتالیستی شده و کارایي آن را کاهش دهد.
فقط از بنزین بدون سرب استفاده نمایید.  	•

در صورت وجود نشانه هاي عیب و مشکالتي در عملکرد خودرو از راندن خودرو اجتناب نمایید.  	•
از حرکت کردن در حالتیکه سوئیچ استارت در وضعیت خاموش قرار داشته باشد اجتناب نمایید.  	•
از طي کردن سراشیبي در شرایط قرار داشتن خودرو در دنده و با سوئیچ خاموش اجتناب نمایید.  	•

از باال بردن دور موتور در شرایط بدون بار )درجا( براي مدت زمان بیش از 5 دقیقه خودداري نمایید. 	•
از دستکاري کردن سیستم ضد آالیندگي خودداري نمایید. تمامي بازدیدها و تنظیمات باید توسط افراد ماهر  	•

و متخصص انجام پذیرد. 
از روشن کردن موتور خودرو به روش ُهل دادن آن اجتناب نمایید. 	•

پیش از راندن خودروی مزدا
پیشگیري هاي الزم مرتبط با سوخت و گازهای خروجی اگزوز
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           اخطار
در صورتیکه بوي دود )گازهاي خروجي اگزوز( را در داخل کابین خودرو استشمام نمودید از راندن 

خودرو اجتناب نمایید: 
دودهاي خروجي از موتور خطرناك مي باشند. این دودها حاوي گاز مونوکسیدکربن )CO( مي باشند که فاقد 
رنگ، بو بوده و سمي مي باشد. در صورت تنفس این گاز خطر مرگ وجود دارد. در صورتیکه در داخل کابین 
خودرو بوي دود استشمام نمودید، تمامي شیشه هاي خودرو را باز نموده و سریعاً با نمایندگي مجاز مزدا تماس 

حاصل نمایید. 

از روشن نگه داشتن موتور در محیط بسته اجتناب نمایید: 
روشن نگه داشتن موتور خودرو در محیط بسته نظیر پارکینگ خطرناك مي باشد. دودهاي خروجي که حاوي 
گاز خطرناك مونوکسیدکربن )CO( مي باشند مي تواند به آساني وارد کابین خودرو شده و باعث ایجاد خطر 

مرگ شود. 

در شرایطي که موتور در جا کار مي کند پنجره ها را باز نمایید یا اینکه سیستم بخاري یا کولر را به 
گونه اي تنظیم نمایید که هواي تازه بیرون را به داخل خودرو هدایت نماید: 

گازهاي خروجي اگزوز خطرناك مي باشند. وقتي که خودرو در حالت درجا با شیشه هاي بسته قرار داشته باشد، 
حتي در محیط هاي باز نیز در صورت طوالني شدن زمان در جا کارکردن خودرو، امکان ورود گازهاي اگزوز، 

حاوي گاز خطرناك مونوکسید کربن )CO(، به داخل کابین وجود دارد که می تواند منجر به مرگ شود.

تمیز  را  اگزوز  لوله  خروجي  اطراف  خصوصٌا  خودرو،  اطراف  برف هاي  موتور،  کردن  روشن  از  قبل 
نمایید: 

روشن کردن موتور در شرایطي که خودرو در داخل برف عمیق واقع شده است خطرناك مي باشد. زیرا ممکن 
است که لوله اگزوز به وسیله برف مسدود شده باشد و باعث شود که دودهاي اگزوز به داخل کابین خودرو 
امکان  )CO( مي باشد  اگزوز حاوي گاز سمي و خطرناك مونوکسید کربن  اینکه گازهاي  به دلیل  و  برگردند 

مسموم شدن یا حتي خطر مرگ سرنشینان داخل کابین وجود دارد. 

گازهای خروجی از اگزوز )مونوکسید کربن(

پیش از راندن خودروی مزدا
پیشگیري هاي الزم مرتبط با سوخت و گازهای خروجی اگزوز 
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پس از ورود به خودروپیش از ورود به خودرو

	 اطمینان حاصل نمایید که شیشه ها، آینه هاي بغل و •
چراغ هاي بیرون خودرو تمیز باشند. 

	 وضعیت الستیک ها و فشار باد الستیک ها را مورد •
بازدید قرار دهید. 

	 به زیر خودرو نگاه کرده و وجود هرگونه نشتي را •
مورد بازدید قرار دهید. 

	 اطمینان • دارید،  را  رفتن  عقب  قصد  صورتیکه  در 
حاصل نمایید که چیزي در مسیر حرکت شما قرار 

نداشته باشد. 

	 آیا تمامي درها بسته اند؟ •
	 آیا صندلي بصورت صحیح تنظیم شده است؟ •
	 تنظیم • خودرو  بیرون  آینه هاي  و  داخل  آینه  آیا 

شده اند؟ 
	 را • خود  ایمني  کمربند  سرنشینان  تمامي  آیا 

بسته اند؟ 
	 تمامي نشانگرها )آمپرها( را مورد کنترل قرار دهید. •
	 پس از قرار دادن سوئیچ موتور در وضعیت روشن •

)ON( تمامي چراغ هاي هشدار را کنترل نمایید. 
	 ترمز دستي را خوابانیده و اطمینان حاصل نمایید •

که چراغ هشدار ترمز خاموش مي شود. 
همواره سعي کنید که کاماًل نسبت به وضعیت خودرو 

خود شناخت کافي داشته باشید. 

توجه

روغن  موتور،  خنک کاري  مایع  موتور،  روغن  سطح 
باید  ترمز، مایع شیشه شوی و دیگر مایعات خودرو 
یا در زمان تعویض مورد  به صورت روزانه، هفتگي 
بازدید قرار گیرند. به بخش نگهداري، فصل 8 رجوع 

نمایید.

پیش از راندن خودروی مزدا
پیش از روشن کردن موتور
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رانندگی اقتصادیآب بندی اولیه

فرایند آب بندي ویژه اي براي این خودرو ضروری نیست، 
احتیاط هاي  افزایش کارایي و عمر خودرو  براي  لیکن 
اولیه اي در 1000 کیلومتر ابتدایي رانندگي باید مورد 

توجه قرار گیرد. 
	 از گازدادن ناگهاني به موتور اجتناب نمایید. •
	 از نگه داشتن طوالني مدت خودرو در یک سرعت •

ثابت )کم یا زیاد( اجتناب نمایید. 
	 از رانندگي طوالني مدت با دریچه گاز کاماًل باز یا •

دور باالي موتور اجتناب نمایید. 
	 از ترمزهاي شدید غیرضروري خودداري نمایید. •
	 از روشن کردن موتور در شرایط فشرده بودن کامل •

پدال گاز اجتناب نمایید. 
	 اجتناب • دیگر  خودروي  یا  تریلر  نمودن  بکسل  از 

نمایید. 

به  خودرو  پیمایش  مقدار  روي  شما  رانندگي  نحوه 
براي  دارد.  تأثیر شدیدي  بنزین  ازاي مقدار مشخصي 
رانندگي اقتصادي، کاهش مصرف سوخت و کاهش نیاز 

به تعمیرات، توصیه هاي زیر را مورد توجه قرار دهید:
	 موتور • درجاي  شدن  گرم  فرایند  کردن  طوالني  از 

خودداري نمایید. پس از آنکه دور موتور یکنواخت 
شد شروع به حرکت نمایید. 

	 )شتابگیري سریع( • باال  با سرعت  از شروع حرکت 
خودداري نمایید. 

	 همواره موتور را در حالت تنظیم نگه دارید. از فرایند •
تمامي  و  نموده  پیروي   )8-3( صفحه  نگهداري 
مجاز  نمایندگي هاي  در  را  سرویس ها  و  تعمیرات 

مزدا انجام دهید. 
	 فقط در صورت نیاز از کولر خودرو استفاده نمایید. •
	 در جاده هاي ناهموار، با سرعت کم رانندگي نمایید. •
	 همواره فشار باد الستیک ها را تنظیم نمایید. •
	 از قراردادن اشیاء اضافي در خودرو )حمل بار اضافي( •

اجتناب نمایید. 
	 در حین رانندگي از قراردادن پاي خود روي پدال •

ترمز خودداري نمایید. 
	 تنظیم • رادر حالت  همواره زوایاي فرمان و چرخ ها 

صحیح نگاه دارید. 
	 در سرعت هاي باال شیشه ها را ببندید. •
	 در شرایطي که وزش باد از کنار یا از روبروي خودرو •

را دارید سرعت خودرو را کاهش دهید. 

      اخطار
در شرایطي که در سرازیري حرکت مي کنید از 

خاموش نمودن موتور خودداري نمایید: 
خاموش کردن موتور در سرازیري خطرناك مي باشد، 
و  هیدرولیك  فرمان  اثر  حذف  باعث  مسئله  این 
همچنین ضعیف شدن ترمز و در نهایت از کار افتادن 
کامل ترمز شده و مي تواند به سیستم انتقال قدرت 
کنترل  کاهش  هرگونه  و  نماید  وارد  صدمه  خودرو 
روي فرمان یا ترمز مي تواند باعث بروز تصادف گردد. 

شناسایی خودرو مزدا
نکات مورد توجه حین رانندگی
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رانندگی در شرایط خطرناك

حین رانندگي روي برف، یخ، آب، گل، ماسه و موارد 
خطرناک مشابه: 

	 احتیاط نموده و فاصله بیشتري را براي ترمزگیري •
مدنظر قرار دهید. 

	 از ترمزگیري و مانور ناگهاني پرهیز نمایید. •
	 ترمزگیري • حین  در  ترمز  پدال  مداوم  فشردن  از 

اجتناب نمایید و به آرامي پدال ترمز را رها و فشرده 
نمایید. 

 5-13 صفحه  در   )ABS( ترمزضدقفل  سیستم  به 
رجوع نمایید. 

	 را • سنگین تر  دنده  خودرو،  کردن  گیر  صورت  در 
از چرخاندن  بدهید.  گاز  به آرامي  و  نموده  انتخاب 

فرمان به چپ و راست خودداري نمایید. 
	 براي جلوگیري از لغزش و شروع به حرکت آسان در •

سطوح لغزان شبیه یخ و برف از مواد غیر لغزان شبیه 
ماسه، نمک، زنجیر و تکه موکت در زیر چرخ هاي 

جلو استفاده نمایید. 

      اخطار
در صورت نیاز به دنده معکوس  گرفتن در سطح 

لغزنده بسیار دقت نمایید:
تعویض دنده معکوس حین رانندگی در سطح لغزنده 
خطرناك می باشد. تغییر ناگهانی در سرعت چرخ ها 
باعث لغزش چرخ ها و از دست رفتن کنترل خودرو 

و در نتیجه بروز تصادف می شود.

توجه

از زنجیر چرخ فقط در چرخ هاي جلو استفاده نمایید. 

کف پوش

      اخطار
برای جلوگیری از تداخل کف پوش با عملکرد 
پدال ها )سمت راننده( از محکم بودن کف پوش 
اطمینان  ها  نگهدارنده  یا  ها  قالب  با  خودرو 

حاصل نمایید : 
خطرناك  نشده  محکم  که  پوشی  کف  از  استفاده 
می باشد. چرا که در عملکرد پدال های ترمز و گاز 
است  ممکن   ، راننده(  )سمت  کرده  ایجاد  تداخل 

منجر به تصادف شود. 
فقط از کف پوشی که دارای شکل کف خودرو زیر 
پای راننده است استفاده نموده و از نصب صحیح آن 

اطمینان حاصل نمایید. 
کف پوش را با استفاده از قالب ها یا نگهدارنده ها به 

کف خودرو متصل نمایید. 
، روش های  به نوع کف پوش مورد استفاده  بسته 
متفاوتی برای محکم کردن آن وجود دارد ، بنابراین 

کف پوش را با روش خاص آن محکم نمایید. 
پس از نصب کف پوش ، از سر نخوردن آن به این 
طرف و آن طرف و جلو و عقب و وجود فاصله کافی 
اطمینان  راننده  گاز در سمت  و  ترمز  پدال های  با 

حاصل نمایید. 
یا  نمودن  تمیز  برای  پوش  کف  داشتن  بر  از  پس 
دیگر دالیل ، همیشه آن را به طور محکم با توجه 
به پیشگیری ها ، به روش صحیح نصب نمایید و به 

موارد ذکر شده توجه کنید. 

شناسایی خودرو مزدا
نکات مورد توجه حین رانندگی

4-7



جلو و عقب کردن خودرو حین گیرکردن 
خودرو

      اخطار
از بکسواد نمودن خودداري نمایید و در شرایط 
در  کسي  ندهید  اجازه  خودرو  کردن  بکسواد 

پشت خودرو قرار گیرد : 
در شرایط گیرکردن خودرو و بکسواد کردن افزایش 
در  که  تایري   . مي باشد  دور خطرناك  از حد  بیش 
حین بکسوادکردن مي باشد، داغ مي شود و امکان 
ترکیدن دارد. این مسئله خطر صدمات بسیاري را 

به دنبال دارد.  

      هشدار

در شرایط گیرکردن خودرو، جلو و عقب کردن بیش 
از حد خودرو، باعث داغ کردن موتور، معیوب شدن 

جعبه دنده و صدمه دیدن الستیک ها مي شود.

در صورتیکه خودرو را بدلیل گیرکردن باید مداوم جلو و 
عقب نمایید، پدال گاز را به آرامي فشار داده و دنده را از 
وضعیت D )دنده 1( به وضعیت R تغییر حالت دهید.

      اخطار
از نصب دو کف پوش بر روی یکدیگر ، در سمت 

راننده خودداری نمایید: 
براي  فقط   ، نگهدارنده  پین هاي  آنجاییکه  از 
نگه داشتن و جلوگیری از سرخوردن یك کف پوش 
روي  بر  کف پوش  دو  دادن  قرار  شده اند،  طراحي 

یکدیگر در سمت راننده خطرناك مي باشد. 
تداخل  پا  زیر  پدالهای  عملکرد  در  شل  پوش  کف 

ایجاد نموده و در نتیجه منجر به تصادف می شود. 
مخصوص  ضخیم  پوش های  کف  از  استفاده  حین 

زمستان ، همیشه کف پوش اصلی را خارج نمایید. 

شناسایی خودرو مزدا
کلیدها
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رانندگی در زمستان

	 در فصل زمستان تجهیزات اضطراري نظیر زنجیر •
کابل  کوچک،  بیل  پاک کن،  شیشه  چرخ،کاردک 
کمکي باتري و یک کیسه کوچک حاوي ماسه یا 

نمک را به همراه بردارید. 
در مورد پیشگیري هاي اولیه زیر از نمایندگي مجاز مزدا 

سئوال نمایید:
	 ضدیخ و آب را به نسبت صحیح در داخل رادیاتور •

بریزید. به بخش مایع خنک کننده موتور در صفحه 
13-8 رجوع نمایید. 

	 دهید؛ • قرار  بازدید  مورد  را  آن  کابل هاي  و  باتري 
کاهش  از  ناشي  باتري  ظرفیت  کاهش  همچنین 

دماي هوا را مورد بازدید قرار دهید. 
	 نمایید • استفاده  از روغن موتور مناسب فصل سرد 

)صفحه 8-10( 
	 بودن • ضعیف  و  صدمه  نظر  از  را  جرقه  سیستم 

اتصاالت مورد بازدید قرار دهید. 
	 نمایید. • استفاده  مایع شیشه شوی حاوي ضدیخ  از 

اما از ضدیخ رادیاتور براي مایع شیشه شوی استفاده 
ننمایید. )صفحه 8-19( 

	 به دلیل احتمال یخ زدن ترمز دستي در هواي بسیار •
از ترمز دستي استفاده نکنید و به جاي آن،  سرد 
و جلوي  داده  قرار  پارک   )P( وضعیت  در  را  دنده 

چرخ هاي عقب مانع بگذارید. 
	 یا • یخ  تراشیدن  نیروی شدید حین  آوردن  وارد  از 

برف از روی شیشه ها و آینه ها خودداری نمایید.
	 و • شیشه ها  روی  از  یخ  و  برف  زدودن  برای  هرگز 

آینه ها از آب گرم یا آب جوش استفاده نکنید، چرا 
که ُشک حرارتی ایجاد شده، ممکن است منجر به 

ترک خوردن شیشه گردد.

	الستیك یخ شکن

      اخطار
)یخ شکن،  یکسان  نوع  و  اندازه  با  از الستیك های 
رادیال( روی هر چهار چرخ خودرو  یا غیر  رادیال 

استفاده نمایید:
متفاوت  نوع  یا  اندازه  با  الستیك های  از  استفاده 
خودرو  فرمان پذیری  و  کنترل  می باشد.  خطرناك 

شدیداً ضعیف می شود و خطر تصادف وجود دارد.

      هشدار

را  محلی  قوانین  چرخ  زنجیر  از  استفاده  از  پیش 
مدنظر قرار دهید.

از الستیك یخ شکن روی هر چهار چرخ استفاده 
نمایید

از رانندگی با سرعت بیش از حد مجاز الستیک یخ شکن 
خودداری  قانونی  سرعت  محدوده  یا  استفاده  مورد 

نمایید.
اندازه )Size( و فشار الستیک یخ شکن را مدنظر قرار 

دهید )صفحه 10-10 را مطالعه نمایید.(

99-99
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	زنجیر چرخ
پیش از استفاده از زنجیر چرخ، قوانین محلی را مدنظر 

قرار دهید.

زنجیر چرخ را روی چرخ های جلو نصب کنید.
زنجیر چرخ را روی چرخ های عقب نصب نکنید.

خصوصیات نحوه نصب
الستیک  روی  بر  چرخ ها  زنجیر  سوارکردن  زمان  در 
فاصله بین آج الستیک و زنجیر باید در حد مقادیر شرح 

داده شده در جدول زیر باشد.

انتخاب زنجیر چرخ

      هشدار

	 پذیري • فرمان  روي  است  ممکن  چرخ  زنجیر 
خودرو تأثیر بگذارد. 

	 با • رانندگي  از  چرخ  زنجیر  بودن  متصل  حین 
از  یا سرعتي بیش   50km/h از  سرعتي بیش 
زنجیر  سازنده  توسط  شده  ذکر  مجاز  سرعت 

چرخ خودداري نمایید. 
	 به دقت رانندگي نموده و از دست اندازها، چاله ها •

و پیچیدن تند خودداري نمایید. 
	 چرخ • شدن  قفل  شرایط  در  گرفتن  ترمز  از 

خودداري نمایید. 
	 از نصب زنجیر چرخ روي الستیک زاپاس موقت •

خودداري نمایید. این عمل مي تواند سبب صدمه 
دیدن خودرو و الستیک زاپاس موقت شود. 

	 از نصب زنجیر چرخ حین رانندگي در جاده هاي •
فاقد برف و یخ خودداري نمایید. این عمل باعث 

صدمه دیدن الستیک و زنجیر چرخ مي شود. 
	 شدن • خراشیده  باعث  مي تواند  چرخ  زنجیر 

رینگ هاي آلومینیومي شود

توجه

هرچند که مزدا توصیه می نماید که از زنجیر چرخ 
Hexagon استفاده نمایید، لیکن نصب تمامی انواع 

زنجیر چرخ ها ممکن می باشد.

 Hexagon چرخ  زنجیر  از  که  می نماید  توصیه  مزدا 
با  متناسب  چرخ  زنجیر  نمایید.  استفاده  )شش گوش( 

اندازه الستیک را انتخاب نمایید.

زنجیر چرخسایر الستیك

195/65R15Hexagon نوع
205/55R16Hexagon نوع
205/50R17Hexagon نوع

فاصله ]مقیاس: میلی متر )اینچ([سایز الستیك

AB

195/65R15MAX 10.0
)0.39(

MAX 10.0
)0.39(

205/55R16MAX 10.0
)0.39(

MAX 10.0
)0.39(

205/50R17MAX 10.0
)0.39(

MAX 10.0
)0.39(

شناسایی خودرو مزدا
کلیدها
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نصب زنجیرها
اگر خودرو شما داراي تزئینات چرخ است آن ها را   .1
پیاده کنید. درغیراینصورت تسمه هاي زنجیر باعث 

خراش برداشتن تزئینات مي شود.
تاحد ممکن زنجیرهاي چرخ هاي جلو را مهار و سفت   .2
کنید. همیشه دستورالعمل هاي کارخانه سازنده را 

رعایت نمایید.
مجدداً پس از km 0/5 تا km 1 رانندگي، زنجیرها   .3

را سفت کنید.

نمای مقطع الستیک

الستیک

نمای جانبی

رانندگی در آب و نواحی آب گرفته

      اخطار
بسیار  با حرکت  را  ترمزهای خیس شده  لنت 
آرام و گرفتن آرام ترمز خشك نمایید تا کارایي 

ترمزها به وضعیت عادي برگردد: 
رانندگي با ترمز خیس خطرناك مي باشد. زیرا در این 
شرایط حین ترمزگیري خط ترمز افزایش مي یابد، 
که  به یك سمت کشیده مي شود  اینکه خودرو  یا 

مي تواند باعث ایجاد تصادف گردد. 
در این شرایط با آرام فشردن پدال ترمز مي توانید 

به ضعیف شدن ترمز پي ببرید.

      هشدار

از رانندگی در مناطق آب گرفته خودداری نمایید، 
در  کوتاه  مدار  تشکیل  به  منجر  آب  ورود  که  چرا 
و  شده  خودرو  الکترونیکی   / الکتریکی  بخش های 
باعث صدمه زدن به موتور و یا خاموش شدن ناگهانی 
موتور می شود. در صورت فرو رفتن خودرو در آب با 

نمایندگی مجاز مزدا تماس حاصل نمایید.

99-99
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سوئیچ استارت
	موقعیت سوئیچ استارت

)خودروهای فاقد کلید پیشرفته(  

وضعیت LOCK )قفل( 
دراینحالتبرايجلوگیريازسرقتخودرو،غربیلک
فرماندروضعیتقفلقرارميگیرد.فقطدراینحالت
امکانبیرونکشیدنکلیدازمغزيسوئیچوجوددارد.

ACCتجهیزات جانبی
قفلغربیلکفرمانبازشدهوبرخیتجهیزاتجانبی

خودروعملخواهندنمود.
ONروشن

اینوضعیت،حالتعادیرانندگیپسازروشنکردن
چراغهای موتور روشنکردن از پیش میباشد. موتور

هشدارکنترلمیشوند.
)صفحه40-5رامطالعهنمایید(.

      اخطار
را  موتور  همواره  راننده  صندلی  ترک  از  قبل 
در  کشیده،  را  دستی  ترمز  کرده،  خاموش 
خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک دسته 
دنده را در وضعیت P و در خودروهای مجهز به 
 R گیربکس معمولی دسته دنده را در دنده 1 یا

قرار دهید:
در غیر اینصورت ممکن است حرکت ناگهانی خودرو 

منجر به بروز تصادف گردد.
عالوه بر این، در صورتیکه قصد ترک خودرو حتی 
موتور  کردن  خاموش  دارید،  را  لحظه  چند  برای 
برخی  اینصورت  که در غیر  ضروری می باشد، چرا 
سیستم های امنیتی خودرو غیر فعال مانده و باتری 

خودرو خالی می شود.

      اخطار
کلید را فقط در شرایطي که خودرو در وضعیت 
پارک قرار گرفته از مغزي سوئیچ خارج نمایید: 
خارج نمودن کلید از مغزي سوئیچ در شرایط حرکت 
خودرو خطرناک مي باشد. خارج کردن کلید باعث 
قفل شدن فرمان مي شود و راننده کنترل خودرو را 

از دست داده و خطر بروز تصادف افزایش مي یابد. 

توجه

درصورتیکهچرخاندنکلیدمشکلاست،غربیلک
فرمانرادردوجهتآهستهبچرخانید.قراردادن
برخی LOCK جز به موقعیتی هر در سوئیچ
و نموده فعال غیر را خودرو امنیتی عملکردهای

همچنینباتریخودروخالیمیشود.
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	موقعیت کلید فشاري استارت
)خودروهای مجهز به کلید پیشرفته(  

START وضعیت استارت
میشود. زده استارت خودرو موتور وضعیت این در
عملاستارتزدنتارهاکردنکلیدادامهمییابدوبا
بر )ON( روشن وضعیت به سوئیچ کلید، رهانمودن

میگردد.
آژیر یادآوری سوئیچ

قراردادن حین راننده سمت در بازشدن صورت در
سوئیچخودرودروضعیتLOCKیاACCیکآژیر

بیپممتدشنیدهخواهدشد.

کلید همراه به راننده قرارداشتن حین فقط سیستم
یادرمحدودهعملکردیفعال پیشرفتهدرونخودرو

خواهدشد.
سوئیچ فشردهشود، استارت فشاري کلید که بار هر
خودروبهترتیبدروضعیتخاموشACC،OFFو
،ONقرارمیگیرد.فشردنمجدددکمهازحالتON

موتورراخاموشخواهدکرد.

توجه

• وضعیت	 در خودرو سوئیچ قرارگرفتن از پس
روشن)ON(،صدایعملکردموتورپمپسوخت
درنزدیکیباکسوختشنیدهمیشود.اینصدا

نشاندهندهشرایطغیرعادینمیباشد.
• ارتفاع 	 اتوماتیک  به تنظیم  )خودرو مجهز 

شعاع نور چراغ های جلو(
وضعیت در خودرو سوئیچ قراگرفتن حین
اتوماتیک تنظیم موتور صدای ،)ON( روشن
ارتفاعنورچراغهایجلوازجلویمحفظهموتور
شنیدهمیشود.اینصدانشاندهندهشرایطغیر

عادینمیباشد.
چراغنمایشگر

)ON(
چراغنمایشگر

)ACC(

چراغنمایشگر

رانندگی با خودروی مزدا
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توجه

• و	 push button start کلید فشردن حین
به مجهز خودروهای در کالچ پدال فشردن
در ترمز پدال فشردن یا معمولی گیربکس
خودروهایمجهزبهگیربکساتوماتیکموتور
روشنخواهدشد.برایتغییروضعیتسوئیچ،

بدونفشردنپدال،دکمهرافشاردهید.
• رادرحالت	 بودنموتورسوئیچ حینخاموش

ONقرارندهید.اینکارمنجربهخالیشدن
باتریمیگردد.درصورتیکهسوئیچخودرودر
حالتACCباقیبماند)درخودروهایمجهزبه
Pگیربکساتوماتیک،دستهدندهدرحالتپارک
وسوئیچخودرودرحالتACC(،پسازگذشت
به اتوماتیک بهطور سوئیچخودرو ساعت یک

حالتخاموشتغییروضعیتمیدهد.

توجه

)قفل نمودن و بازکردن قفل غربیلک فرمان(
نمودن خاموش از پس خودرو بودن متوقف حین
push button startموتوربهروشقراردادنکلید
دروضعیتLOCK،درصورتیکههریکازدرهاباز،

بستهیاقفلشود،غربیلکفرمانقفلخواهدشد.
از پیشگیری برای اتوماتیک طور به عملکرد این

سرقتخودروانجاممیشود.
فرمان غربیلک قفل هشدار چراغ صورتیکه در
هیدرولیکچشمکزدهوصدایآژیربیپشنیده
شود،نشانگربازنشدنقفلغربیلکفرمانمیباشد.
کلید فشردن حین غربیلک، قفل نمودن باز برای
و بهچپ را فرمان غربیلک ،push button start

راستبچرخانید.

OFF وضعیت خاموش
خودرو، سرقت از پیشگیری برای وضعیت این در
غربیلکفرمانقفلشدهوهمچنینتمامیتجهیزات
کلید نمایشگر چراغ شد. خواهند خاموش الکتریکی
خاموش نیز )ON و ACC( push button start

خواهدشد.

      اخطار
را  موتور  همواره  راننده  صندلی  ترک  از  قبل 
خاموش کرده، ترمز دستی را کشیده و دسته 

دنده را در وضعیت P قرار دهید:
در غیر اینصورت ممکن است حرکت ناگهانی خودرو 

منجر به بروز تصادف گردد.
عالوه بر این، در صورتیکه قصد ترک خودرو حتی 
موتور  کردن  خاموش  دارید،  را  لحظه  چند  برای 
برخی  اینصورت  که در غیر  ضروری می باشد، چرا 
سیستم های امنیتی خودرو غیر فعال مانده و باتری 

خودرو خالی می شود.
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توجه

ACCدرصورتیکهکلیدفشارياستارتدروضعیت
قراردارد،سیستمریموتکنترلورودبهخودروفعال
نشدهوقفلدرهاحتیدرصورتیکهبهصورتدستی

قفلشدهباشند،بازوبستهنخواهندشد.

توجه

گیربکس معمولی
موتور کالچ، پدال کامل نبودن فشرده  درصورت

روشننخواهدشد.
گیربکس اتوماتیک 

درصورتقرارنداشتندندهدروضعیتپارک)P(یا
خالص)N(موتورروشننخواهدشد.

ACC تجهیزات جانبی
قفلغربیلکفرمانبازشدهوبرخیتجهیزاتجانبی
عملخواهندکرد.چراغنمایشگرACCروشنخواهد

شد.

ON وضعیت روشن
اینوضعیت،حالتعادیرانندگیپسازروشنکردن
میشود خاموش ON نمایشگر چراغ میباشد. موتور
)اینچراغحینقرارداشتنسوئیچخودرودروضعیت
از موتورروشنمیشود(.پیش بودن وخاموش ON
استارتزدنموتورتمامیچراغهایهشداربایدکنترل

شوند.

را ایمنیخود بایدکمربندهای تمامیسرنشینان .1
بستهباشند.

ترمزدستیبایددرگیرباشد. .2
پدالترمزرافشاردهید. .3

خودروهای مجهز به گیربکس معمولی  .4
پدالکالچراتاانتهافشردهودستهدندهرادرحالت

خالصقراردهید.
حیناستارتزدنموتور،پدالکالچرابهصورت

فشردهنگهدارید.
خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک

خودرورادردندهپارک)P(قراردهید.درصورتیکه
الزماستحینحرکتخودروموتوررااستارتبزنید،

دندهرادروضعیتدندهخالص)N(قراردهید.

5.سوئیچرادروضعیتاستارتSTARTقراردادهو
حدود10ثانیهنگهداریدتاموتورروشنشود.

روشن کردن موتور
	روشن کردن موتور 

)خودروهای فاقد کلید پیشرفته(  

      هشدار

هرباربیشاز10ثانیهاستارتنزنید.درصورتروشن
نشدنموتوریاخاموششدنناگهانیآن،پیشازاقدام
مجدد10ثانیهصبرکنید.درغیراینصورتممکن

استموتوراستارتصدمهدیدهوباتریخالیشود.

توجه

• وضعیت	 در خودرو سوئیچ قرارگرفتن از پس
روشن)ON(،صدایعملکردموتورپمپسوخت
درنزدیکیمخزنسوختشنیدهمیشود.این

صدانشاندهندهشرایطغیرعادینمیباشد.
• ارتفاع	 اتوماتیک تنظیم به مجهز خودرو در

سوئیچ قرارگرفتن حین جلو چراغهای نور
خودرودروضعیتروشن)ON(،صدایموتور
از جلو چراغهای نور ارتفاع اتوماتیک تنظیم
جلویمحفظهموتورشنیدهمیشود.اینصدا

نشاندهندهشرایطغیرعادینمیباشد.
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موتور دهید اجازه موتور، کردن روشن از پس .6
10ثانیهدرجاکارکنید.

توجه

• درهوایبسیارسردویادرمواقعیکهچندروز	
گازدادن از پیش نکردهاید، رانندگی خودرو با

اجازهدهیدموتورگرمشود.
• موتوردرحالتسردیاگرمبایدبدونگازروشن	

شود.
• نشد،	 روشن اول اقدام در موتور صورتیکه در

مبحثروشننمودنموتورخفهکردهدرشرایط
اضطراریرامطالعهنمایید.درصورتیکهبازهم
بازرسی و کنترل برای نمیشود، روشن موتور
خودروبهنمایندگیمجازمزدامراجعهنمایید.

)صفحه15-7رامطالعهنمایید.(
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حاصل اطمینان پیشرفته کلید داشتن همراه از .1
نمایید.

را ایمنیخود بایدکمربندهای تمامیسرنشینان .2
بستهباشند.

ازدرگیربودنترمزدستیاطمینانحاصلنمایید. .3
تاروشنشدنکاملموتور،بهفشردنپدالترمز .4

ادامهدهید.
خودروهای مجهز به گیربکس معمولی .5

پدالکالچراتاانتهافشردهودستهدندهرادرحالت
خالصقراردهید.

بهصورت را پدالکالچ استارتزدنموتور حین
فشردهنگهدارید.

خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
خودرورادردندهپارک)P(قراردهید.درصورتیکه
استارتزدنمجدد به حینحرکتخودرومجبور
قرار )N( خالص حالت در را دستهدنده هستید،

دهید.

توجه

• حینروشنکردنموتوربهدلیلاینکهفرستنده	
سیستمایموبالیزردرمحدودههایکوتاهعمل

میکند،کلیدپیشرفتهراهمراهداشتهباشید.
• درصورتقرارداشتنکلیدفشارياستارتدر	

را موتور میتوان ON یا ACC،OFF حالت
روشننمود.

توجه

گیربکس معمولی
موتور کالچ، پدال کامل نبودن فشرده  درصورت

روشننخواهدشد.
گیربکس اتوماتیک 

درصورتقرارنداشتندندهدروضعیتپارک)P(یا
خالص)N(وفشردهنبودنکاملپدالترمز،موتور

روشننخواهدشد.

	روشن نمودن موتور 
)خودروهای مجهز به کلید پیشرفته(  
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ازروشنبودنچراغنشانگرKEY)سبزرنگ(در .6
کلید رنگ( )سبز نشانگر چراغ و کیلومتر صفحه
فشارياستارتاطمینانحاصلنمایید.درصورتیکه
چراغنمایشگرKEY)سبزرنگ(حینهمراهداشتن
کلید از میتوانید نمیشود، روشن پیشرفته کلید

مکانیکیاستفادهنمایید.
)صفحه17-3رامطالعهنمایید(. 

      هشدار

و رنگ( )قرمز KEY هشدار چراغ صورتیکه در
دکمهروشنخاموشموتورروشنوچراغنمایشگر
)قرمز(شدهاست،بیانگروجودمشکلیدرسیستم
روشنکردنموتوروعدمامکانروشنکردنموتوریا
قراردادنسوئیچدروضعیتONیاACCمیباشد.
مزدا مجاز نمایندگی به ممکن فرصت اولین در

مراجعهنمایید.

توجه

• درشرایطزیر،چراغهشدارKEY)قرمزرنگ(	
روشنشدهبهاطالعرانندهمیرساندکهحتی
دروضعیت درصورتیکهکلیدفشارياستارت 
قرار ACC حالت در باشد، داشته قرار OFF

نخواهدگرفت.
باتریکلیدپیشرفته،خالیشدهاست. 	

ازمحدودهعملکردی کلیدپیشرفتهخارج 	
میباشد.

تشخیص که مکانی در پیشرفته کلید 	
مشکل استارت سیستم برای سیگنالها
مطالعه را  3-12 )صفحه دارد قرار است،

نمایید(.
کلیدپیشرفتهخودرویدیگریدرمحدوده 	

عملکردیقراردارد.
• )روشن نمودن موتور به روش اضطراری(	

درصورتیکهچراغهشدارKEY)قرمزرنگ(و
چراغنشانگر)قرمز(کلیدفشارياستارتروشن
سیستم در مشکلی وجود بیانگر است، شده
روشننمودنموتورمیباشد.دراولینفرصت
ممکنبهنمایندگیمجازمزدامراجعهنمایید.
فشردن با را موتور میتوان، شرایط این در
مداومکلیدفشارياستارتروشننمود.انجام
کلید داشتن قرار قبیل از دیگر، ضروریات
پیشرفتهداخلخودرووفشاردادنپدالترمز
یا اتوماتیک بهگیربکس درخودروهایمجهز
فشاردادنپدالکالچدرخودروهایمجهزبه

گیربکسمعمولیالزامیمیباشد.
• اضطراری،	 روش به موتور نمودن روشن حین

مانده روشن رنگ( )قرمز KEY هشدار چراغ
روشن رنگ( )سبز KEY نمایشگر چراغ و

نمیشود.
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7.کلیدفشارياستارتراپسازروشنشدنچراغ
نمایشگرKEY)سبزرنگ(درصفحهنشانگرهاو
چراغنشانگر)سبزرنگ(کلیدفشارياستارتفشار

دهید.

پسازاستارتزدنموتور،اجازهدهیدموتوربهمدت .8
10ثانیهبادورآرامکارکند.

توجه

• نشانگر	 موتور،چراغهای نمودن ازروشن پس
ON(خاموش و ACC( استارت فشاري کلید
قرار )ON( روشن وضعیت در سوئیچ و شده

میگیرد.
• کلید	 نشانگر چراغ موتور، استارتزدن از پس

شده خاموش )ON و ACC( استارت فشاري
وسوئیچدروضعیتروشن)ON(قرارمیگیرد.

• اتوماتیک 	 تنظیم  به  مجهز  )خودروهای 
ارتفاع نور چراغ های جلو(

پسازفشردنکلیدفشارياستارتوپیشاز
استارتزدنموتور،صدایعملکردموتورتنظیم
سوخت باک نزدیکی در نور ارتفاع اتوماتیک
شنیدهخواهدشد.اینصدابیانگروجودمشکل

نمیباشد.

توجه

• وضعیت	 در دستهدنده اهرم داشتن قرار حین
خالص)N(،چراغنمایشگرKEY)سبزرنگ(
کلید رنگ سبز نمایشگر چراغ و شده روشن

فشارياستارتخاموشمیماند.

روشن کردن موتور با استفاده از کلید مکانیکی 
درصورتیکهبهدلیلخالیشدنباتریکلیدپیشرفته
پیشرفته کلید با را موتور نمیتوان دیگر، یادالیل و
استارتزد،میتوانیدازکلیدمکانیکیاستفادهنمایید.

شکاف روی پوشش پیشرفته، کلید از استفاده با .1
داخل به کاماًل را کلید سپس بردارید، را سوئیچ

شکاففروکنید.

مراحل مشابه را موتور نمودن روشن مراحل .2
پیشرفته کلید داشتن همراه حین روشنکردن

دنبالنمایید.)صفحه7-5رامطالعهنمایید(

      هشدار

پسازجازدنکلیدکمکي،کلیدرادرمحلخود
یاکلیدصدمه اینصورتخودرو نچرخانید.درغیر

میبینند.
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خاموش نمودن موتور
خودروهای مجهز به گیربکس معمولی 

دستهدندهرادرحالتخالصقراردهید.
خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک 

اهرمدستهدندهرادرموقعیتپارک)P(قراردهید.

خاموش کردن موتور در شرایط اضطراری

توجه

• شکاف	 زمینه ترمز، پدال فشردن حین
حین میزند. چشمک ثانیه 5 حدود سوئیچ

چشمکزدن،کلیدکمکيراجابزنید.
• حینروشنبودنموتور،کلیدراازشکافبیرون	

نکشید.
• حینخروجازخودرو،کلیدمکانیکیازشکاف	

سوئیچخارجنمودهوپسازآنازخودروخارج
شوید.

• در	 را کمکي کلید موتور، کردن روشن برای
شکافسوئیچجازدهوبدونفشاردادنپدال
ترمزدرخودروهایمجهزبهگیربکساتوماتیک
یافشاردادنپدالکالچدرخودروهایمجهز
را استارت فشاري کلید معمولی، گیربکس به

فشاردهید.

توجه

• درصورتیکهحینفشردنکلیدفشارياستارت	
روشن حالت به )OFF( خاموش حالت از
)ON(،چراغنمایشگرKEY)سبزرنگ(حدود
بیانگرکمبودنتوان ثانیهچشمکبزند، 30
فعال غیر از پیش است. پیشرفته کلید باتری
نمایید. تعویض را باتری شدنکلیدپیشرفته،
برایاطالعازجزئیاتبیشترمبحثنگهداری

درصفحه7-3رامطالعهنمایید.
• خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک	

درصورتیکهحینقرارداشتندستهدندهدرهر
شده خاموش موتور ،)P( پارک بجز وضعیتی
ACCباشد،سوئیچدروضعیتتجهیزاتجانبی

قرارمیگیرد.

      هشدار

کلید داشتن قرار از خودرو، از شدن خارج حین
حاصل اطمینان OFF حالت در استارت فشاري

نمایید.

      اخطار
حین حرکت خودرو از فشردن یا دست زدن  به 

کلید فشاري استارت خودداری نمایید:
موتور،  توقف  و  استارت  فشاري  کلید  فشردن 
حین حرکت خودرو بجز در مواقع اضطراری بسیار 
خطرناک است. متوقف نمودن موتور به دلیل کاهش 
حین  ترمز  قدرت  و  هیدرولیک  فرمان  عملکرد 
حرکت خودرو می تواند منجر به کاهش قدرت مانور 
و  تصادف  بروز  به  منجر  شده،  ترمزگیری  توان  و 

صدمات جسمی شدید گردد.

رانندگی با خودروی مزدا
روشن کردن و رانندگی
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سیستم ترمز
	پدال ترمز

	ترمز دستی

      اخطار
لنت هاي ترمز خیس و مرطوب را با حرکت کردن 
ترمز  پدال  مالیم  داشتن  نگه  و  کم  سرعت  با 
به  ترمز  سیستم  کارایي  تا  نمایید  خشک 

وضعیت عادي برگردد:
رانندگي با لنت هاي ترمز مرطوب خطرناک مي باشد. 
زیرا این مسئله باعث افزایش فاصله ترمز گیري یا 
ترمزگیري  حین  طرف  یک  به  ترمز  شدن  کشیده 
شده و خطر تصادف افزایش مي یابد. فشردن مالیم 
پدال ترمز مي تواند ضعیف شدن سیستم ترمز ناشي 

از خیس بودن لنت ها را نمایان سازد.

      اخطار
همواره پیش از ترک صندلی راننده ترمز دستی 
را کشیده، دنده را در وضعیت پارک )P( قرار 

دهید:
و  موتور  کردن  خاموش  بدون  خودرو  نمودن  ترک 
کشیدن ترمز دستی و قرار دادن دنده در وضعیت 
به  منجر  است  ممکن  بوده،  خطرناک   )p( پارک 

حرکت ناگهانی خودرو و بروز تصادف گردد.
لحظه  چند  برای  حتی  را  خودرو  صورتیکه  در 
برخی  نمایید،  ترک  موتور  کردن  خاموش  بدون 
عملکردهای امنیتی خودرو غیر فعال مانده و ممکن 

است باتری خودرو خالی شود.

      اخطار
از حرکت کردن در سرازیري به صورت خالص و 

موتور خاموش خودداري نمایید:
مي باشد.  موتور خاموش خطرناک  با  کردن  حرکت 
عملکرد  عدم  دلیل  به  ترمز  شرایط  این  در  زیرا 
به  نیاز  ترمزگیري  براي  و  مي شود  ضعیف  بوستر 
فاصله  همچنین  و  مي باشد  بیشتري  نیروي  اعمال 
افزایش  تصادف  خطر  و  یافته  افزایش  ترمزگیري 

مي یابد. 
در  را  دسته دنده  سرازیري،  در  حرکت  حین 

دنده سنگین قرار دهید : 
حرکت کردن و رانندگي با گرفتن مداوم پدال ترمز، 
یا فشردن پدال ترمز براي مدت طوالني خطرناک 
مي باشد. این مسئله باعث داغ کردن لنت هاي ترمز 
مي شود که نتیجه آن افزایش فاصله ترمزگیري و یا 

حتي عمل نکردن ترمز مي باشد. 
براي عدم بروز موارد فوق الذکر که باعث از دست 
از  مي شود.  تصادف  خطر  و  خودرو  کنترل  رفتن 
اجتناب  ترمز  پدال  و طوالني مدت  فشردن مداوم 

نمایید.

خودروشمامجهزبهسیستمترمزبوستردارميباشد
کهدرشرایطاستفادهمعمولبهصورتخودکارتنظیم

ميشود.
براي بوستر، معیوبشدن یا نکردن درصورتعمل
فعالنمودنترمزنیازبهاعمالنیرويبیشتريبهپدال
خودرو توقف جهت الزم فاصله همچنین و ميباشد

افزایشميیابد.

رانندگی با خودروی مزدا
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آزاد کردن ترمز دستي 
پدالترمزرافشاردادهوسپساهرمترمزدستيرابه
سمتباالکشیدهودرهمینحالدکمهضامنترمز
دستيرافشاردهیدودرحالیکهدکمهضامنرانگه
پایین سمت به کاماًل را دستي ترمز اهرم داشتهاید

حرکتدهیدوسپسدکمهضامنرارهانمایید.

فعال نمودن ترمز دستي
اهرم بهآرامي سپس و دهید فشار را ترمز پدال
در را خودرو تا بکشید باال سمت به را دستي ترمز

موقعیتثابتنگهدارد.

چراغهشدارعملکردهایزیررادربردارد:
هشدار ترمز دستي 

درصورتفعالبودنترمزدستيوقرارگیريسوئیچ
روشن اینالمپ ON یا START وضعیت در موتور
ميشودوباآزادشدنکاملترمزدستيالمپخاموش

ميشود.

هشدار کم بودن سطح روغن ترمز 
درصورتیکهپسازآزادنمودنکاملترمزدستيالمپ
هشدارترمزروشنبماند،نشانهوجودعیبدرسیستم

ترمزميباشد.
درصورتبروز،خودرورادرمنتهيالیهسمتراست

جادهمتوقفنمایید.

	چراغ هشدار سیستم ترمز

      هشدار

حرکتکردندرشرایطفعالبودنترمزدستيباعث
سایششدیدلنتهايترمزميگردد.

توجه

براياطالعازنحوهاستفادهازترمزدستيدرشرایط
رجوع )4-9 )صفحه زمستان در رانندگي به برف

نمایید.

رانندگی با خودروی مزدا
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مانند پدال، وضعیت به باید شما شرایط این در
پدال رفتن پایین ازحد بیش یا پدال سفتترشدن
توجهنمایید.درهریکازمواردفوقالذکرمدتزمان

ترمزگیريافزایشميیابد.
1.پسازخاموشکردنموتورسریعاًمقدارروغنترمز
راکنترلنمودهودرصورتنیاز،روغنترمزاضافه

نمایید)صفحه8-15(
2.پسازاضافهکردنروغنترمز،مجدداًالمپهشدار

راموردبررسيقراردهید.
درصورتیکهالمپهشدارهنوزروشنباقيبماندیاترمز
بصورتصحیحعملنکندازرانندگيخوددارينمودهو

خودروراتانمایندگيمجازمزدابکسلنمایید.
حتياگرالمپهشدارترمزخودرویتانخاموششدنیز

خودروراجهتبازدیدبهنمایندگيمجازمزداببرید.

واحدکنترلABSبصورتپیوستهسرعتهریکاز
اندازهگیريمينماید.درصورتقفلشدن چرخهارا
یکيازچرخها،سیستمABSباآزادکردنوترمزگیري

مجددآنچرخبصورتخودکارعملمينماید.
دراینحالترانندهلرزشخفیفيراازپدالترمزحس
ترمز سیستم از هم صدایي است ممکن و مينماید
ABSشنیدهشود.اینمسئلهدرحینعملکردسیستم
یکامرطبیعيميباشد.ازرهاکردنوفشردنمجدد
پدالخوددارينمودهوپدالترمزرافشردهنگهدارید.

توجه

سیستم به ترمز روغن کردن اضافه صورتیکه در
نشانه است، اوقاتضروری گاهي ترمزخودرویتان
وجودنشتيدرسیستمترمزخودروميباشد.دراین
شرایطبانمایندگيمجازمزداتماسحاصلنمایید.

      اخطار
در صورت روشن باقي ماندن المپ هشدار ترمز 
فرصت  اولین  در  نمایید.  اجتناب  رانندگي  از 
ممکن سیستم ترمز را به وسیله نمایندگي مجاز 

مزدا مورد بازدید قرار دهید: 
آن  ترمز  هشدار  المپ  که  خودرویي  با  رانندگي 
مسئله  این  است.  خطرناک  است  شده  روشن 
در  ترمز  است  ممکن  که  است  نکته  این  بیانگر 
نکند و در هر  تمامي شرایط بصورت صحیح عمل 
لحظه امکان از دست رفتن کامل ترمز وجود دارد. 
در صورتي که المپ هشدار روشن باقي بماند پس 
ترمز  اهرم  کامل  بودن  آزاد  از  اطمینان  حصول  از 

دستي، سیستم ترمز را فوراً بازدید نمایید.

)ABS( سیستم ترمز ضد قفل	
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درصورتیکهحینرانندگي،المپهشدارABSروشن
شود،واحدکنترلABSوجودیکعیبدرسیستم
راتشخیصدادهاست.درصورتبروزعیب،سیستم
ترمزخودروشماهمانندیکخودروفاقدABSعمل

مينماید.
درچنینشرایطيبانمایندگيمجازمزداتماسحاصل

نمایید.

باقرارگیریسوئیچموتوردرحالتروشن)ON(،چراغ
هشداربرایچندثانیهروشنباقیمیماند.

توجه

• روی	 )بر سست سطوح در ترمزگیری فاصله
برف،شن،ماسهو...(طوالنیترازحدمعمول
میباشد.خودروییباسیستمترمزمعمولیبه
فاصلهکمترترمزگیریدراینشرایطنیازدارد،
چراکهالستیکهابهحالتهرمیدرالیههای
ازُسرخوردنخودروجلوگیری جادهفرورفته

مینمایند.
• 	ABSممکناستصدایعملکردسیستمترمز

از یابالفاصلهپس هنگامروشننمودنموتور
صدا این برسد. بهگوش موتور کردن روشن

بیانگروجودمشکلنمیباشد.

توجه

• کمکی	 باتری وسیله به را خودرو درصورتیکه
استارتبزنید،دورموتورنامتعادلشدهوچراغ
هشدارABSروشنمیشودکهنشانگرضعیف
اشکال بروز اثر بر و است باتری توان بودن

نمیباشد.
باتریرامجدداًشارژنمایید.

را 8-28 صفحه در باتری مجدد شارژ مبحث
مطالعهنمایید.

      اخطار
ایمن  رانندگي  جایگزین   ABS ترمز  سیستم 

نمي باشد: 
و  بي مالحظه  رانندگي  جبران  نمي تواند   ABS

فاصله  حفظ  عدم  و  باال  بسیار  سرعت  غیرایمن، 
ایمن نسبت به خودرو جلویي ، رانندگي روي یخ و 
برف و کاهش اصطکاک ناشي از خیس بودن جاده را 
بنماید و در صورت عدم رعایت موارد ایمني خطر 

بروز تصادف وجود دارد.

ABS چراغ هشدار	

رانندگی با خودروی مزدا
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درصورتیکهواحدکنترلسیستمالکترونیکيتقسیم
را اجزاء از برخي غیرصحیح عملکرد ترمز، نیروي
ABSتشخیصدهد،المپهشدارترمزوالمپهشدار
شرایط این در مينماید. روشن همزمان بهصورت را
نیروي تقسیم الکترونیکي سیستم از مشکل احتماالً

ترمزميباشد.

درشرایطترمزگیریاضطراریودرشرایطیکهپدال
کمکی سیستم شود، فشرده بیشتری نیروی با ترمز
ترمزفعالمیشودوباعثافزایشکاراییسیستمترمز

میگردد.
هرگاهپدالترمزمحکمتریاخیلیسریعترفشردهشود،

ترمزبهصورتمحکمتریاعمالمیگردد.

توجه

• وقتیکهپدالترمزمحکمتریاخیلیسریعتراز	
حالتمعمولفشردهشود،پدالنرمتراحساس
میشوداماترمزمحکمتراعمالمیگردد.این
معمول عملکرد و نبوده عیب نشانه حالت

سیستمکمکیترمزمیباشد.
• 	) DSC خودروهای فاقد سیستم(

یاخیلیسریعتر محکمتر ترمز پدال وقتیکه
از ازحالتمعمولفشردهشود،صدایکلیک
نشانه اینحالت ترمزشنیدهمیشود. بوستر
کمکی سیستم معمول عملکرد و نبوده عیب

ترمزمیباشد.
• 	) DSC خودروهای مجهز به سیستم(

وقتیکهپدالترمزمحکمتریاخیلیسریعتراز
حالتمعمولفشردهشود،صدایعملکردپمپ
یاموتورشنیدهمیشود.اینحالتنشانهعیب
ترمز کمکی سیستم معمول عملکرد و نبوده

میباشد.
• یاخیلیسریعتر	 محکمتر ترمز پدال وقتیکه

ترمز بوستر از کلیک صدای یک شود فشرده
شنیدهمیشود.اینحالتنیزنشانهبروزعیب
ترمز کمکی سیستم عادی عملکرد و نبوده

میباشد.

      اخطار
در صورت روشن شدن المپ هاي هشدار ترمز 
در  نمایید.  پرهیز  رانندگي  از   ABS و هشدار 
بازدید  جهت  را  خودرو  ممکنه  فرصت  اولین 
بکسل  مزدا  مجاز  نمایندگي  تا  ترمز  سیستم 

نمایید:
همزمان  شدن  روشن  از  پس  رانندگي  دادن  ادامه 
خطرناک   ABS هشدار  و  هشدارترمز  المپ هاي 

مي باشد. 
اضطراري  ترمز  حین  است  ممکن  شرایط  این  در 
چرخ هاي عقب خیلي زودتر از شرایط معمول قفل 

شوند.

	چراغ هشدار سیستم الکترونیکی تقسیم 
     نیروی ترمز

	سیستم کمکی ترمز
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کنترل گیربکس معمولی
	طرح انتخاب دنده در گیربکس معمولی

شش یا سرعته پنج معمولي دنده جعبه به خودرو
هر در دنده تعویض طرح ميباشد. مجهز سرعته

حالت،درتصویرباالنمایشدادهشدهاست.

حینتعویضدنده،پدالکالچراکاماًلبهسمتپایین
فشاردهید؛حینرهاکردن،پايخودرابهتدریجاز

رويپدالکالچبردارید.

جعبه دنده پنج سرعته
از جلوگیري براي ایمني عملکرد به مجهز سیستم
R عقب دنده به پنج دنده از دنده اتفاقي تعویض
ابتدا ،  R عقب دنده به دنده تعویض براي ميباشد.

بایددستهدندهرادرحالتخالصقراردهید.

      اخطار
حین رانندگي با سرعت باال یا بر روي جاده هاي 
لغزنده، به طور ناگهاني از ترمز موتوري استفاده 

نکنید :
تعویضدندهبهدندههايسنگینتردرحینرانندگي
بررويجادههايخیس،برفيیایخزدهویاحین
رانندگيباسرعتباال،منجربهترمزموتوريناگهاني

شده،بسیارخطرناکاست.
تغییرناگهانيسرعتالستیکهامیتواندمنجربهسر
خوردنالستیکها،ازدستدادنکنترلخودروو

درنتیجهتصادفشود.

      هشدار

حینرانندگيفقطزمانتعویضدندهپايخود •	
رابررويپدالکالچقراردهید.همچنین،ازپدال
سرباالیيها در خودرو نگهداشتن براي کالچ
استفادهنکنید.رانندگيحیندرگیربودنپدال
صدمه و اضطراري غیر سایش به منجر کالچ،

دیدنکالچميشود.
دنده، دسته به زیاد جانبي فشار واردآوردن از •	
حینتعویضازدندهپنجبهدندهچهارخودداري
نمایید.چراکهاینعملمنجربهانتخابتصادفي
دنده دسته دیدن صدمه نتیجه در و دنده

ميگردد.
پیشازتعویضبهدندهعقبR،ازتوقفکامل •	
خودرواطمینانحاصلنمایید.تعویضدندهبه
دندهعقبR،حینحرکتخودرو،بهگیربکس

صدمهميزند.

توجه

درصورتیکهتعویضدندهبهدندهعقبRمشکل
است،دندهرادرحالتخالصقرارداده،پدالکالچ

رارهاکردهومجدداًاقدامکنید.

گیربکس5سرعته

وضعیتخالص

رانندگی با خودروی مزدا
کلیدها

99-99

رانندگی با خودروی مزدا
روشن کردن و رانندگی

5-16



کنترل گیربکس  اتوماتیک

توجه

گیربکساتوماتیکتعبیهشدهدراینخودرودارايویژگيهایيميباشدکهدرگیربکسهایاتوماتیکمتداول
موجودنميباشدواینقابلیترادراختیاررانندهقرارميدهدکههردندهراانتخابنماید،حتياگرشماقصد
داشتهباشیدکهازقسمتمتداولتعویضدندهاتوماتیکاینگیربکساستفادهنمایید،توجهداشتهباشیدکه
ميتوانیدبصورتغیرعمديوازرويغفلتدستهدندهرادرحالتتعویضدستيقراردهیدوحتيباتغییر

سرعتخودروگیربکسدریکدندهنامتناسبباقيبماند.
درصورتیکهمتوجهافزایشدورموتوریاگازخوردنناگهانيموتورگشتید،قرارندادنناخواستهدستهدندهدر

حالتتعویضدستيدندهراکنترلنمایید.)صفحه5-20(

برايجابجایياهرمانتخابدنده،پدالترمزبایدفشردهشود.)سوئیچموتور
بایددروضعیتروشن)ON(یاتجهیزاتجانبی)ACC(قرارداشتهباشد(.

اهرمانتخابدندهراميتوانآزادانهبههرحالتيجابجانمود.

نحوه تغییر وضعیت دسته دنده:

99-99

رانندگی با خودروی مزدا
کلیدها
رانندگی با خودروی مزدا
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PیاNبراياستارتزدن،دستهدندهبایددروضعیت
قرارداشتهباشد.

وضعیت P )پارک( 
دراینحالتگیربکسقفلميباشدواینمکانیزممانع

دورانچرخهايجلوميشود.

	وضعیت های مختلف گیربکس اتوماتیک

	چراغ نشانگر موقعیت دسته دنده
اینچراغموقعیتدستهدندهرانشانمیدهد.

Dنشانگرموقعیتدستهدنده/محدوده

نشانگر موقعیت دسته دنده 
حینرانندگیدرحالتگیربکسمعمولییااتوماتیک،

.ایننشانگرموقعیتدستهدندهرانشانمیدهد

دربرخیمدلها.

وضعیت R )دنده عقب( 
دروضعیتRخودروبهسمتعقبحرکتمينماید.
برايتعویضدندهبهحالتR،یاتعویضدندهازحالت
و )بجزحالتجلو بایدکاماًلمتوقفشود. Rخودرو
عقبکردنبرايخارجکردنخودرويگیرکردهکهدر

صفحه8-4شرحدادهشدهاست.(
وضعیت N )خالص( 

و نميباشند قفل چرخها و گیربکس حالت این در
خودروبایکنیرويکميحرکتمينمایدمگراینکه

ترمزدستيیاترمزهافعالباشد.

      اخطار
در  را  دنده  دسته  همواره  خودرو  پارک  براي 

حالت P قرار داده و ترمز دستي را بکشید: 
تنها  توقف  حالت  در  خودرو  نگهداشتن  براي 
قراردادن دسته دنده در حالت P و عدم فعال نمودن 
ترمز دستي خطرناک مي باشد. زیرا در صورت عمل 
نکردن و معیوب شدن حالت P امکان حرکت خودرو 

و تصادف وجود دارد.

      هشدار

• تعویضدندهبهحالتهايP،NیاRدرحین	
به زدن صدمه باعث ميتواند خودرو حرکت

گیربکسشود.
• تعویضدندهبهحرکتبهجلویادندهعقبدر	

شرایطيکهدورموتوربیشترازحالتدورآرام
ميباشدميتواندباعثصدمهزدنبهگیربکس

شود.

رانندگی با خودروی مزدا
کلیدها

99-99
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وضعیت D )حرکت به جلو(
اینحالتوضعیتعادیحرکتدندهمیباشد.گیربکس
بهطوراتوماتیکازحالتتوقفدریکمحدوده4یا5

دندهایجابهجامیشود.
LFموتور

امکانپذیرمیباشد.مبحث Dازدنده استفادهموقت
وضعیتکنترلیدرصفحه24-5رامطالعهنمایید.

      اخطار
در صورتیکه دور موتور بیشتر از دور آرام باشد 
به حالت   P یا   N از حالت هاي  از تعویض دنده 

حرکت به جلو D خودداري نمایید:
در   D حالت  به   P یا   N حالت هاي  از  دنده  تعویض 
باشد  آرام  دور  از  بیشتر  موتور  دور  که  شرایطي 
خطرناک بوده ، باعث حرکت ناگهاني خودرو، بروز 

تصادف و صدمات جاني مي شود. 

در حین حرکت خودرو از تعویض دنده به حالت 
خالص )N( خودداري نمایید:

تعویض دنده به خالص )N( در حین حرکت خودرو 
خطرناک مي باشد زیرا در حالت کاهش سرعت، ترمز 
اثر کاهش دور موتور(  موتوري )کاهش سرعت در 

عمل نمي کند و خطر بروز تصادف وجود دارد.

      هشدار

)N(درحینحرکتخودروازتعویضدندهبهخالص
خوددارينمایید.انجاماینعملباعثصدمهدیدن

گیربکسميشود.

توجه

برايجلوگیريازحرکتناخواستهخودرو،قبلاز
را دستي ترمز )N( حالتخالص از دنده تعویض

بکشیدیااینکهپدالترمزرافشاردهید.

وضعیت M )تعویض دنده دستي(
و ميباشد دستي دنده تعویض وضعیت حالت، این
ميتوانبهوسیلهدستهدنده،دندههارابهباالیاپایین

تعویضدندهنمود.
رجوع )5-22 )صفحه دستي دنده تعویض الگوي به

نمایید.

سیستمدندهاتوماتیکفعال)AAS(باتوجهبهشرایط
تعویض اتوماتیک طور به رانندگی، حالت و جاده
دندهانجاممیدهد.اینحالتعملکردموتوررابهبود
افزایشمیدهد. را رانندگی آسایشحین و بخشیده
دندهای در را خودرو AAS سیستم پیچیدن، حین
امکان و نگهداشته قرارداشته، پیچیدن از کهپیش

گازدادنبهخودروپسازپیچیدنرافراهممیآورد.
درصورتیکهرانندهسریعگازبدهد،حینقرارداشتن
اهرمدستهدندهدروضعیتDدرفواصلزمانیکوتاه
سیستم میدهد، کاهش یا افزایش را خودرو سرعت
ممکن و نگهداشته دنده بهترین در را خودرو AAS
استرانندهاحساسکندکهتغییردندهانجامنمیشود.

اینشرایطعادیبوده،بیانگروجودمشکلنمیباشد.

)AAS( سیستم دنده اتوماتیک فعال	

دربرخیمدلها.
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خارجکردن صحیح، مراحل انجام با صورتیکه در
دستهدندهازحالتPمیسرنگردید،فشردنپدالترمز

راادامهدهید.
درپوشقفلتعویضدندهرابوسیلهیکپیچگوشتي .1

خارجنمایید.
پیچگوشتيرادرداخلشیارفرونمودهوبهپایین .2

فشاردهید.

	لغو سیستم قفل تعویض دنده

توجه

• 	LOCKدرشرایطيکهسوئیچموتوردروضعیت
قرارداشتهباشد،دستهدندهرانميتوانازحالت

Pجابهجانمود.
• برايحصولاطمینانازقرارگرفتندستهدنده	

درحالتP،تا زمانیکه دسته دنده در حالت 
P قرار داده نشود نمي توان سوئیچ موتور را 

خارج نمود.
• در خودروهای مجهز به کلید پیشرفته	

P پارک وضعیت در دنده قرارنداشتن حین
نمیتوانسوئیچخودروراازوضعیتACCبه

LOCKتغییروضعیتداد.

دستهدندهراجابهجانمایید. .3
خودرورابرايکنترلسیستمبهنمایندگيمجاز .4

مزداببرید.

درپوش

ترمز  پدال  زمانیکه  تا  دنده،  تعویض  قفل  سیستم 
فشرده نشود مانع جابه جا نمودن دسته دنده از حالت 

P مي شود. 
:Pبرايجابهجانمودندستهدندهازحالت

پدالترمزرافشاردادهونگهدارید. .1
موتورراروشننمایید. .2

دستهدندهراجابهجانمایید. .3

	سیستم قفل تعویض دنده )قفل دسته دنده(

رانندگی با خودروی مزدا
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اینحالتاحساستعویضدندهبوسیلهگیربکسهاي
که ميدهد اجازه و مينماید القا شما به را معمولي
شمادوروگشتاوراعماليبهچرخهايجلورامشابه

گیربکسهايمعموليکنترلنمایید.
برايانتخابحالتتعویضدندهدستي،دستهدندهرااز

حالتDبهحالتMجابهجانمایید.

نشانگرها
نشانگر وضعیت دنده

درحالتتعویضدندهدستی،عالمت“M”درصفحه
کیلومترروشنمیشود.

نشانگر دنده درگیر
داده نشان کیلومتر صفحه در درگیر دنده شماره

میشود.

اتوماتیک، دنده تعویض حالت به برگشت برای
دستهدندهراازحالتMبهDبرگردانید.

	حالت تعویض دنده ، دستی

توجه

دنده تعویض حالت از دنده تعویض حالت تغییر
اتوماتیکبهتعویضدندهدستیحینحرکتخودرو

صدمهایبهگیربکسنخواهدزد.

توجه

• درصورتیکهحینرانندگيدرسرعتهايباال	
امکانتعویضدندهبهپاییننباشد،نشانگردنده
درگیرچشمکميزندتانشاندهدکهامکان

تعویضبهدندهپایینترمیسرنميباشد.
• روغن	 دماي حد از بیش افزایش صورت در

که دارد وجود امکان این اتوماتیک گیربکس
اتوماتیک دنده تعویض وضعیت در گیربکس
قفلگرددوبهحالتتعویضدندهدستينرود.
دراینحالتالمپنشانگردندهدرگیرخاموش
ميشود.اینیکعملکردمعمولجهتحفاظت
ازکاهش اتوماتیکميباشد.پس ازگیربکس
یافتندمايروغنگیربکس،مجدداًنشانگردنده
دستي دنده تعویض و ميشود روشن درگیر

امکانپذیرميشود.

توجه

• درصورتیکهدرحالتتوقفخودرودستهدندهرا	
بهحالتMجابهجانمایید،دندهبهM1تعویض

میشود.
• درصورتیکهحینرانندگیدرحالتDبدون	

دنده تعویض حالت به گاز، پدال دادن فشار
M4 به دنده دهید، وضعیت تغییر دستی،

تعویضمیشود.

نشانگروضعیتدنده

حالتD/نشانگردندهدرگیر

رانندگی با خودروی مزدا
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تعویض دنده
اهرم از میتوانید باال و پایین به دنده تعویض برای
استفاده فرمان غربیلک روی کلیدهای یا دستهدنده

.نمایید

برایتعویضدندهبهدندهباالتر،بااستفادهازکلیدهای
رویغربیلکفرمان،باانگشتانخودیکیازکلیدهای

UPرویغربیلکرایکباربهسمتخودفشاردهید.

توجه

• درصورتیکهکلیدهایرویغربیلکفرماندر	
همزمان چپ( و راست )سمت طرف دو هر

فشردهشوند،دندهیکبارتغییرخواهدکرد.
• درشرایطزیردندهعوضنخواهدشد:	

و فرمان غربیلک روی دنده تعویض کلید 	
اهرمتعویضدندههمزمانبکارگرفتهشود.
غربیلک روی DOWN و UP کلیدهای 	

فرمانهمزمانفشردهشوند.
      اخطار

برای  شستتان  یا  انگشتان  از  استفاده  حین 
روی  کلیدهای  از  استفاده  با  دنده  تعویض 
لبه  روی  را  خود  دستان  فرمان،  غربیلک 

غربیلک قرار دهید:
حین  فرمان  غربیلک  داخل  دستان  دادن  قرار 
خطرناک  دنده  تعویض  کلیدهای  از  استفاده 
می باشد. در صورت انبساط کیسه هوای راننده حین 
بروز تصادف، ممکن است دستهایتان شدیداً صدمه 

ببینند.

UPدکمههای

تعویض دنده دستی به باال
( )

∗→ → → →M1 M2 M3 M4 M5
برایتعویضدندهبهدندهباالتر،دستهدندهرایکباربه

سمتعالمت)+(بکشید.

دربرخیمدلها.
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ازکلیدهای استفاده با پایینتر بهدنده تعویض برای
رویغربیلکفرمان،باشستخودیکیازدکمههای

DOWNرویغربیلکرافشاردهید.

توجه

• وقتیکهباسرعتکمرانندگيميکنیدبستهبه	
تعویض امکان که است ممکن خودرو سرعت
دندهبهباالمیسرنباشد.ازرانندگيبهگونهاي
کهعقربهدورسنجموتوربهمحدودهقرمزبرسد
خوددارينمایید.درصورترسیدندورموتور
یک که است ممکن رنگ، قرمز محدوده به
احساس سوخت قطع از ناشي ترمزي حالت
نمایید.اینیکمسئلهعاديميباشدونشان

دهندهعیبنیست.
• دستی،	 دنده تعویض حالت در رانندگی حین

دندهبهطوراتوماتیکافزایشنمییابد.

      اخطار
از تعویض دنده معکوس در جاده هاي لغزنده و 

در سرعت هاي باال خودداري نمایید: 
جاده هاي  در  حرکت  حین  معکوس  دنده  تعویض 
خیس، برفي یا یخ زده یا حین حرکت با سرعت هاي 
خطرناک  و  شده  ناگهاني  موتوري  ترمز  باعث  باال 
مي باشد. تغییر ناگهاني سرعت چرخ ها ممکن است  
باعث لغزش الستیک ها گردد و این مسئله مي تواند 
باعث از دست رفتن کنترل خودرو شده و خطر بروز 

تصادف افزایش یابد.

برای  شستتان  یا  انگشتان  از  استفاده  حین 
روی  کلیدهای  از  استفاده  با  دنده  تعویض 
لبه  روی  را  خود  دستان  فرمان،  غربیلک 

غربیلک قرار دهید:
حین  فرمان  غربیلک  داخل  دستان  دادن  قرار 
خطرناک  دنده  تعویض  کلیدهای  از  استفاده 
می باشد. در صورت انبساط کیسه هوای راننده حین 
بروز تصادف، ممکن است دستهایتان شدیداً صدمه 

ببینند.

DOWNدکمههای

تعویض دنده دستی معکوس
( )

∗ → → → →M5 M4 M3 M2 M1
برایتعویضدندهبهدندهپایینتر،دستهدندهرایکبار

بهسمتجلویاعالمت)-(فشاردهید.
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توجه

• حینحرکتدرسرعتهايباالبستهبهسرعت	
دنده تعویض امکان که است ممکن خودرو

معکوسمیسرنباشد.
• سرعت	 به بسته خودرو، سرعت کاهش حین

خودروممکناستکهدندهبهصورتاتوماتیک
معکوستعویضگردد.

وضعیت ثابت کردن دنده دو
با حرکت حین یا خودرو توقف حین صورتیکه در
سرعت10km/hیاکمتردستهدندهرایکباربهسمت
عقب)+(بکشید،گیربکسدروضعیتثابتدندهدو

قرارميگیرد.
حرکت به شروع براي دو دنده کردن ثابت وضعیت
آرامتردرسطوحلغزندهمناسبميباشد.درصورتیکه
دستهدندهبهسمتجلو)-(فشردهشودیااینکهبه
سمتعقب)+(کشیدهشودوضعیتتثبیتدندهدو

لغوميگردد.
مشخصات تعویض دنده 

تعویض دنده به باال 
در شده تعیین مقدار از خودرو سرعت صورتیکه در
جداولزیرجهتتعویضدندهبهباالکمترباشد،عمل

تعویضدندهبهدندهباالترانجامنميشود.

توجه

قرار دو دنده ثابتکردن دروضعیت درصورتیکه
داشتهباشید،عملتعویضدندهاتوماتیکبهدنده

M1انجامنمیشود.

سرعت خودرودنده
حینحرکتیامتوقفبودنخودرو
میتوانیدبهدندهM2تعویضدنده

نمایید.
M2 M3→20km/h
M3 M4→33km/h
M4 M5→

M1 M2→

سرعت خودرودنده
M5 M4→202km/h
M4 M3→134km/h
M3 M2→86/ 5 km/h
M2 M1→35km/h

تعویض معکوس )تعویض دنده به پایین( 
تعیینشدهدر ازمقادیر درصورتیکهسرعتخودرو
جداولزیرجهتتعویضمعکوسبیشترباشد،عمل

تعویضدندهبهدندهپایینترانجامنميشود.

حینکاهشسرعت،درصورتکاهشسرعتبهمقادیر
زیر،تعویضدندهمعکوسبصورتاتوماتیکانجاممیشود:

سرعت خودرودنده
M5 M4 M3→30km/h

M3 M2 M1→10km/h یا
یا

رانندگی با خودروی مزدا
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توجه

تعویضدندهحینرانندگیدروضعیتکنترلیبسته
بهسرعتخودروامکانپذیراست.عالوهبراین،به
دلیلاینکهوضعیتکنترلیبهسرعتگازدادنیا
فشردنکاملپدالگازبستگیدارد،درزمانیکه
میبایستدریکدندهثابترانندگیگردد،استفاده

ازحالتتعویضدندهدستیتوصیهمیشود.

وضعیتکنترلی،استفادهموقتازکلیدهایکنترلدنده
رویغربیلکفرمان،حینرانندگیدرحالتقرارداشتن
را D وضعیت در نظر مورد دنده در دستهدنده اهرم

فراهممیآورد.
Dحینرانندگیدروضعیتکنترلی،چراغهاینشانگر

وMودندهدرگیرچشمکخواهندزد.
درشرایطزیروضعیتکنترلیلغوخواهدشد.

• رانندگیباسرعتثابت.	
• نزدیکشدنعقربهدورسنجبهمحدودهقرمز.	
• فشردنشدیدپدالگاز.	
• توقفخودرویاحرکتباسرعتکم.	

سبقت گیري
بهمنظوراعمالقدرتبیشتررويچرخهايمحرکدر
حینسبقتگیريیادرحینحرکتدرسرباالیيها،
درشرایطقرارداشتندروضعیتD،پدالگازراتاانتها
فشاردهید.دراینشرایطباتوجهبهسرعتخودرو،

گیربکسبهدندهپایینترتعویضدندهمينماید.

طي کردن سرباالیي ها از حالت توقف
برايطيکردنسرباالیيهاازحالتتوقف:

پدالترمزرافشاردهید. .1
شیب و خودرو بار مقدار به باتوجه را دستهدنده .2

سرباالیيدرحالتDیاM1قراردهید.
درحالیکهبهآراميپدالگازرافشارميدهیدپدال .3

ترمزرارهانمایید.

طي کردن سرازیري ها
درحینحرکتدرسرازیريهاباتوجهبهمقداربارو
نموده انتخاب را سنگینتر دندههاي سرازیري شیب
از جلوگیري براي و نمایید طي بهآرامي را مسیر و

داغکردنترمزازترمزگیريمداومخوددارينمایید.

وضعیت کنترلی	

	نکات مورد توجه در حین رانندگی

چراغهاینمایشگرحالتکنترلی
چراغنمایشگردندهدرگیر

دربرخیمدلها.
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	چراغ نشانگر معیوب بودن فرمان هیدرولیک

سیستم فرمان هیدرولیک
سیستمفرمانهیدرولیکفقطدرشرایطروشنبودن
موتورعملمينماید.درصورتخاموشبودنموتوریادر
شرایطيکهسیستمفرمانهیدرولیکعملنمينماید،
کنترلفرمانبااعمالنیرويبیشتريامکانپذیرخواهد

بود.
درصورتیکهاحساسنمودیدکهفرمانازحالتمعمول
سفتترميباشدبانمایندگيمجازمزداتماسحاصل

نمایید.

وضعیت در موتور سوئیچ قرارگیري با چراغ این
موتور روشنشدن با و ميشود روشن )ON( روشن

خاموشميشود.
درصورتیکهپسازروشنشدنموتوراینالمپروشن
بماندیااینکهدرحینحرکتروشنشود،پسازپارک
خاموش را موتور ایمن محل یک در خودرو نمودن

نمودهومجدداًموتورراروشننمایید.
بیانگر نشد، روشن مجدداً نشانگر درصورتیکهالمپ
ایننکتهاستکهمشکليوجودنداشتهوامکانکنترل

عاديفرمانوجوددارد.
این نشانگر بماند، باقي روشن درصورتیکهالمپ اما
نکتهاستکهفرمانهیدرولیککارنميکند.دراین

شرایطبانمایندگيمجازمزداتماسحاصلنمایید.

توجه

• عیب	 نشانگر چراغ ماندن روشن شرایط در
فرمان هیدرولیک سیستم هیدرولیک، فرمان
عملنميکند،اماامکانکنترلفرمانبااعمال

نیرويبیشتريمیسرميباشد.
• به	 فرمان غربیلک مداوم چرخاندن درصورت

با یاحرکت توقفخودرو راستحین و چپ
به منجر است ممکن کم فوقالعاده سرعت
این اما شود، غربیلک کردن احساس سنگین
حالتبیانگروجوداشکالنیست.دراینشرایط،
تا و نموده متوقف ایمن مکانی در را خودرو
دقیقه چند عادی حالت به سیستم بازگشت

منتظربمانید.

رانندگی با خودروی مزدا
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متفاوت رنگ دو دارای کروز سیستم نشانگر چراغ
میباشد.

چراغ نشانگر اصلی سیستم کروز )زرد(
)ON(حینچرخاندنسوئیچاستارتبهحالتروشن
فعال کروز کنترل سیستم و شده روشن چراغ این

خواهدشد.
چراغ نشانگر عملکرد سیستم کروز )سبز(

چراغنشانگرحینتنظیمسرعتسیستمکروزبهرنگ
سبزروشنمیشود.

CRUISE

بااستفادهازسیستمکنترلسرعت،بهراحتیمیتوانیدسرعتخودرورادرسرعتیباالترازkm/h 30بهصورت
ثابتنگهدارید.

)سیستم کنترل تثبیت سرعت )کروز

           اخطار
در شرایط زیر از سیستم کنترل سرعت )کروز( استفاده نکنید:

استفاده از سیستم کروز در شرایط زیر، خطرناک بوده و ممکن است منجر به از دست دادن کنترل خودرو گردد.
• در جاده های شیب دار	
• پیچ های لغزنده	
• در ترافیک سنگین یا غیر یکنواخت	
• در جاده های پیچ و خم دار یا لغزنده	
• شرایط مشابه که نیازمند تغییر مداوم سرعت می باشد.	

کروز  سیستم  اصلی  نشانگر  		چراغ 
)زرد(/چراغ نشانگر عملکرد سیستم کروز 

)سبز(

دربرخیمدلها.
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	کلیدهای کنترل سیستم کروز

SET+/SET-کلیدکنترل

کلیدفعالنمودن
  CRUISE ONعملکرد

کلیدازسرگیریعملکرد
RES

کلیدلغوعملکرد
CANCEL

کلیدغیرفعال
OFFنمودنعملکرد

رانندگی با خودروی مزدا
روشن کردن و رانندگی
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برایفعالنمودنسیستم،کلیدONرافشاردهید.
فشار را OFF کلید سیستم، نمودن فعال غیر برای

دهید.

1.بافشردنکلیدCRUISE ONسیستمکروزرافعال
نمایید.

2.تاسرعتدلخواه)بیشازkm/h 30(گازدهید.
کلید فشردن با را خودرو کروز سرعت .3
سرعت در برده، پایین و باال  SET + یا SET -
دلخواهتنظیمنمایید.سرعتکروزبالفاصلهپساز
میشود. تنظیم  SET + یا SET - کلید فشردن

همزمانپدالگازرارهانمایید.

	برای تنظیم سرعت سیستم کروز	فعال/غیر فعال نمودن

      اخطار
سیستم  از  استفاده  عدم  صورت  در  همیشه 

کروز، آن را خاموش نمایید:
قرار دادن سیستم در حالت آماده به کار خطرناک 
است، چرا که ممکن است سیستم به طور ناخودآگاه 
بر اثر فشردن تصادفی دکمه فعال شده و در نتیجه 
منجر به از دست دادن کنترل خودرو و بروز تصادف 

گردد.

رانندگی با خودروی مزدا
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افزایش سرعت با استفاده پدال گاز

یکیازروشهایزیررابکاربرید.
کلیدهای  از  استفاده  با  کروز  سرعت  افزایش 

کنترل کروز 
کلید+SETرافشاردادهونگهدارید.خودروشماگاز
خورده،سرعتخودروافزایشمییابد،درسرعتمورد

نظرکلیدرارهانمایید.
با سرعت 1  km/h افزایش عملکرد به شما خودرو
میباشد. مجهز SET + کلید لحظهای دادن فشار
فشار را دکمه لحظهای بهطور بار چند صورتیکه در

دهیدهربارسرعتخودروkm/h 1افزایشمییابد.

برایافزایشسرعتتامیزاندلخواهپدالگازرافشار
دهید.کلید-SET یا +SETرابهسمتباالیاپایین

فشارداده،بالفاصلهرهانمایید.

	افزایش سرعت کروز

توجه

• در	 را کروز سیستم  SET + یا SET - کلید
اینصورت غیر در نمایید. رها دلخواه سرعت
حینفشردنکلید+SETبهسمتباالسرعت
افزایشیافتهیاحینفشردنکلید-SET به
سمتپایینسرعتکاهشخواهدیافت)مگر

اینکهپدالگازرافشردهباشید(.
• موقع	 شیبدار، سطح در رانندگی حین

پایینآمدنکمیسرعتخودروراافزایشداده
وحینباالرفتنکمیسرعتخودروراکاهش

دهید.
• صورت	 در کروز سیستم بودن فعال حین

23  km/h از کمتر به خودرو سرعت کاهش
ازسطوحشیبدار، باالرفتن مواقعیهمانند در

سیستمکنترلکروزخاموشخواهدشد.

توجه

درصورتتمایلبهافزایشموقتسرعتکروزگاز
بدهید.سرعتبیشتردرعملکردویاتنظیمسرعت

کروزتداخلیایجادنمینماید.
پایخودراازرویپدالگازبرداریدتاسرعتخودرو

بهمیزانقبلیبازگردد.

رانندگی با خودروی مزدا
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	لغو عملکرد	کاهش سرعت کروز

	از سرگیری رانندگی با سرعت کروز بیش 
30 km/h از

کلیدکنترلکروز-SETرافشردهونگهدارید.سرعت
خودروبهمرورکاهشمییابد.

درسرعتموردنظرکلیدرارهانمایید.
با سرعت، 1  km/h کاهش عملکرد به شما خودرو
فشاردادنلحظهای-SETمجهزمیباشد.درصورتیکه
چندباربهطورلحظهایکلید-SETرافشاردهیدهر

بارسرعتخودروkm/h 1کاهشمییابد.

برایلغوعملکردسیستمکروز،یکیازروندهایزیر
رابکاربرید:

• کلیدOFFرافشاردهید.	
• پدالترمزراآهستهفشاردهید.	
• کلیدCANCELرافشاردهید.	

OFF وضعیت در خودرو سوئیچ قرارگرفتن حین
سیستمکروزخاموشمیشود.

برای OFF کلید فشاردادن بجز روشی صورتیکه در
)همانند بردهاید بکار کروز سیستم نمودن فعال غیر
با فعالمیباشد، ترمز(وسیستمهنوز فشردنپدال
فشاردادنکلیدRESUMEسرعتخودروبهمیزان

قبلیسرعتکروزافزایشمییابد.
درصورتیکهسرعتخودروکمترازkm/h 30باشد،
سرعتخودروبهkm/h 30یابیشترافزایشدادهو

سپسکلیدRESUMEرافشاردهید.

توجه

سرعت از  15  km/h میزان به سرعت کاهش با
تنظیمشده)همانندکاهشسرعتحینباالرفتن
لغو کروز سیستم طوالنی( شیبدار جادههای در

خواهدشد.
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 )TCS( سیستم کنترل کشش
سیستمکنترلکشش)TCS(توسطکنترلگشتاورو
ترمزگیريموتور،میزانکششراافزایشدادهوایمني
تشخیصسرخوردن ميبخشد.حین ارتقاء را خودرو
گشتاور TCS سیستم ،TCS سیستم توسط چرخ
موتورراکاهشدادهوبرايجلوگیريازبرهمخوردن

تعادل،ترمزهارافعالمينماید.
درنتیجهحینحرکتبررويسطوحلغزنده،موتوربه
طوراتوماتیککنترلشدهونیرويبهینهبرايحرکت
را تعادل دادن دست از و سرخوردن بدون چرخها،

فراهمميآورد.

توجه

• صداي	 نشانگر، چراغ زدن چشمک بر عالوه
کارکردموتورنیزشنیدهميشود،اینصدابیانگر

عملکردصحیحسیستمTCSميباشد.
• همانند	 لغزنده، رويسطوح بر رانندگي حین

،TCSبرفتازه،درصورتفعالبودنسیستم
افزایشدورموتورغیرممکناست.

      اخطار
براي ایمن راندن تنها به سیستم کنترل کشش 

تکیه نکنید:
رانندگي  جبران   )TCS( کشش  کنترل  سیستم 
)تعقیب  گریز  و  زیاد،تعقیب  سرعت   ، بي دقتي  با 
یک خودروي دیگر با فاصله کم(، رانندگي در آب 
)کاهش اصطکاک الستیک ها و تماس با جاده بدلیل 
و  کرد  نخواهد  را  روي سطح جاده(  بر  موجود  آب 

همچنان ممکن است تصادف نمایید.

پسازقرارگرفتنسوئیچخودرودروضعیتروشن،این
چراغنشانگرروشنشدهوپسازچندثانیهخاموش
TCS)کنترل سیستم عملکرد صورت در ميشود.
کشش(یاDSC)کنترلتعادل(چراغچشمکميزند.
درصورتيکهچراغروشنماند،ممکناستسیستم
انجام جهت باشد، شده نقص دچار DSC یا TCS

تعمیراتبهنمایندگيمجازمزدامراجعهنمایید.

TCS/DSC چراغ نشانگر	

دربرخیمدلها.

رانندگی با خودروی مزدا
کلیدها
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 )DSC( سیستم کنترل پایداری دینامیکی
به اتوماتیک طور به )DSC( تعادل کنترل سیستم
همراهسیستمABSوTCS،ترمزهاوگشتاورموتوررا
کنترلنمودهوحینرانندگيبررويسطوحلغزندهیا
حینحرکتناگهاني،ایمنيخودروراحفظمينماید.
مبحثسیستمABS)صفحه9-5(رامطالعهنمایید.

از بیشتر سرعتهاي در DSC سیستم عملکرد
20Km/h (12 mph) k امکانپذیرميباشد.

      اخطار
براي ایمن راندن تنها به سیستم کنترل تعادل 

تکیه نکنید:
رانندگي  جبران   )DSC( تعادل  کنترل  سیستم 
)تعقیب  گریز  و  زیاد،تعقیب  سرعت   ، بي دقتي  با 
یک خودروي دیگر با فاصله کم(، رانندگي در آب 
)کاهش اصطکاک الستیک ها و تماس با جاده بدلیل 
و  کرد  نخواهد  را  روي سطح جاده(  بر  موجود  آب 

همچنان ممکن است تصادف نمایید.

توجه

پسازقراردادنسوئیچخودرودروضعیتروشن،
صفحه پشت از کلیک صداي یک است ممکن
عملکرد دلیل به صدا این شود، شنیده کیلومتر
سیستمخودکنترليسیستمDSCبودهونشانگر

وجودعیبنميباشد.

      هشدار

• سیستم	 ، زیر شرایط وجود عدم صورت در
DSCبهطورصحیحعملنخواهدکرد:

• و	 صحیح سایز با الستیکهاي از استفاده
مخصوصمزدابررويهرچهارچرخ

• استفادهازالستیکهايیککارخانهسازنده،	
برندوطرحعاج،بررويچهارچرخ

• عدماستفادهازالستیکهايفرسودهونوبه	
صورتهمزمان

• حیناستفادهاززنجیرچرخیاالستیکزاپاس	
موقت،بدلیلتغییرقطرالستیکها،سیستم

DSCبهدرستيعملنميکند.

دربرخیمدلها.
99-99
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چندثانیهپسازقرارگرفتنسوئیچخودرودروضعیت
روشنON،چراغخاموشميشود.

اینچراغحینفشردنکلیدDSC OFFوغیرفعالشدن
سیستمTCS/DSCروشنميشود.)صفحه5-42)

 TCS/DSC درصورتيکهحینخاموشنبودنسیستم
بازرسيخودروبه چراغروشنميماند،برايکنترلو
نمایندگيمجازمزدامراجعهنمایید.ممکناستسیستم

کنترلتعادلدچارنقصشدهباشد.

DSC چراغ نشانگر خاموش بودن سیستم	

DSC OFF کلید غیرفعال نمودن سیستم	

برايغیرفعالنمودنسیستمDSC OFF ،کلیدرافشار
دهید.چراغنشانگرDSC OFF روشنخواهدشد.

کلیدرامجدداًفشاردهیدتاسیستمTCS/DSC مجدداً
فعالشود.چراغنشانگر DSC OFF خاموشميشود.

توجه

• درصورتيکهسیستمDSCروشنبودهوقصد	
برروي یا دارید را گیرکرده درآوردنخودرو
DSC سیستم مينمایید، رانندگي تازه برف
فعالخواهدشد.فشردنپدالگازقدرتموتور
راافزایشندادهوبیرونآوردنخودرومشکل

خواهدشد.
دراینمواقع،سیستمDSC راخاموشنمایید.

• بودنسیستم 	 درصورتيکهدرزمانخاموش
DSCموتورخاموششود،حینروشنکردن
موتور،سیستمبهطوراتوماتیکروشنميشود.

• روشننگهداشتنسیستم DSCبهترینتعادل	
رابرايخودروفراهمميآورد.

• سیستمDSC  تنهادرصورتفشارپدالترمز	
بانیرویکافیحینرانندگیوتشخیصلزوم
عملکردسیستمDSC ، فعالمیشود.بافشار
دکمهDSC OFF  بهمدتبیشاز2تا3ثانیه
 DSC OFFسیستمخاموششدهوچراغنشانگر

روشنخواهدشد.

رانندگی با خودروی مزدا
روشن کردن و رانندگی
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)روشنایی صفحه کیلومتر(
حینقرارگرفتنسوئیچخودرودروضعیتروشن)ON(،نشانگرهاوکنترلگرهارویصفحهکیلومترظاهرمیشوند.

نشانگرها

.........................................................................................................................................................صفحه5-36 سرعتسنج 1
کیلومترشمار،مسافتسنجوکلیدانتخابمسافتسنج.........................................................................صفحه5-36 2
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کلیدتنظیممیزانروشناییصفحهکیلومتر.............................................................................................صفحه5-38 5
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	سرعت سنج

	کیلومترشمار، مسافت سنج و کلید انتخاب 
مسافت سنج

سرعتسنج،سرعتروبهجلوخودرورانشانمیدهد.

به A مسافتسنج از میتوان را نمایشگر حالت
مسافتسنجBوبالعکستغییرداد.

حیننمایشیکیازمسافتسنجهایسفربافشاردادن
دکمهانتخابمسافتسنجحالتانتخابیبهنمایشدر

میآید.

کیلومترشمار
توسط شده طی مسافت کلی میزان کیلومترشمار

خودرورابهنمایشمیگذارد.
مسافت سنج

مسافتسنج،کلمسافتپیمودهشدهدردوسفررابه
نمایشميگذارد.یکیازسفرهادرمسافتسنجAو

دیگریدرمسافتسنجBنمایشدادهمیشوند.
برایمثال،مسافتسنجAمیتواندمیزانمسافتطی
شدهازیکمبدأومسافتسنجBمیزانمسافتطی

شدهپسازپرشدنباکسوخترانمایشدهد.
حینانتخابمسافتسنجA،فشاردادنکلیدانتخاب
B مسافتسنج به را نمایش حالت ثانیه، یک حدود

تغییرمیدهد.
TRIP Aدرصفحهنمایش،Aحینانتخابمسافتسنج
نمایشدادهشدهوحینانتخابمسافتسنجB، در

صفحهنمایشTRIP B نمایشدادهمیشود.

توجه

ACCهنگامقرارگرفتنسوئیچخودرودروضعیت
نمایش به یامسافتسنج کیلومترشمار LOCK یا
درنخواهدآمد.باوجوداین،فشاردادنتصادفیکلید
حالت نمایش باعث میتواند مسافتسنج انتخاب
از بعد دقیقه 10 آن شدن ریست یا مسافتسنج

قرارگیریدرهرکدامازوضعیتهایزیرگردد:
• وضعیت	 در خودرو سوئیچ قراردادن از پس

.ONازوضعیتLOCKیاACC
• پسازبازشدندرسمتراننده.	

کیلومترشمار Aمسافتسنج
کلیدانتخابرافشاردهید

کیلومترشمار Bمسافتسنج
کلیدانتخابرافشاردهید

رانندگی با خودروی مزدا
نشانگرها
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	دورسنج

	نشانگر سوخت

)rpm(دورموتوررابهمیزانچندهزاردوردردقیقه
نمایشمیدهد.

مسافتسنجمسافتکلیپیمودهشدهازآخرینباری
برای میدهد. نمایش را شود صفر مسافتسنج که
تنظیممجددمسافتسنج،بانگهداشتنکلیدانتخاب
حالت به آنرا بیشتر یا ثانیه 1 بهمدت مسافتسنج

“0:0”بازگردانید.

)ON(حینقرارداشتنسوئیچخودرودروضعیتروشن
نشانگرسوختمیزانتقریبیسوختباقیماندهدرباک

رانمایشمیدهد.
هموارهحداقل1/4باکسوختراپرنگهدارید.

قرار )کاماًلخالی( 0 نزدیکی در نشانگر درصورتیکه
دارد،دراولینفرصتممکنسوختگیرینمایید.

توجه

• مسافتسنجتادهمکیلومتررانمایشمیدهد.	
• درشرایطزیرمسافتسنجصفرمیشود:	

اتصالبرقمسافتسنجقطعشود. 	
)فیوزسوختهیااتصالباتریجداشدهباشد.( 

شده رانده  999/9  km از بیش خودرو 	
باشد.

محدودهقرمز
2000ccخودروهایمجهزبهموتور 1
1600ccخودروهایمجهزبهموتور 2

باککاماًلپر

1/4باکپر

رانندگی با خودروی مزدا
نشانگرها
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	کلید تنظیم میزان روشنایی صفحه کیلومتر

چراغ هشدار حداقل سوخت

برایتنظیمروشناییصفحهکیلومتروکنترلگرهای
رویصفحه،کلیدرابچرخانید.

اینچراغخالیشدنقریبالوقوعکاملباکراهشدار
میدهد.دراولینفرصتممکنسوختگیرینمایید.

لغو کاهش روشنایی
یا  وضعیت در جلو چراغهای قرارداشتن حین
کاهش صفحهنمایش و نمایشگرها روشنایی ،

مییابد.

توجه

• الزم	 وقت دقیقه چند سوختگیری، از پس
تانشانگربهحالتثابتدرآید،عالوهبر است
پیچیدن یا رانندگیدرسراشیبیها اینحین
است ممکن باک، در سوخت حرکت بهدلیل
ازمقدارحقیقیسوخت عقربهمیزانکمتری

رانمایشدهد.
• قرارداشتن	 بیانگر چراغ، فلش نمایش جهت

خودرو راست سمت در سوخت باک درپوش
) (.میباشد

توجه

• قرارداشتن	 حین را کیلومتر صفحه روشنایی
میتوان یا چراغهایجلودرحالت

تنظیمنمود.
• درهنگامتنظیمحداکثرروشناییوعدمامکان	

صدای یک کیلومتر صفحه روشنایی افزایش
بیپشنیدهخواهدشد.

• میتوان	 جلو چراغهای حاالت تمامی در
روشنایینشانگرهاراتنظیمنمود.

کاهشروشنایی

افزایشروشنایی

رانندگی با خودروی مزدا
نشانگرها
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آژیر هشدار سرعت خودرو	

در یا و مهآلود یا برفی جادههای در رانندگی حین
مواقعیکهدیدننمایشگرهاوصفحهکیلومتربهدلیل
درخششمحیطاطرافمشکلمیشودکاهشدهنده

نوررالغونمودهومیزانروشناییراافزایشدهید.
برایلغوکاهشدهندهروشنایی،کلیدتنظیمروشنایی

رویصفحهرافشاردهید.

هشدار نمودن فعال برای خودرو سرعت هشدار آژیر
صفحه در هشدار چراغ نمایش و بیپ صدای همراه
نمایشگرهاحینافزایشسرعتخودروازسرعتتنظیم

شدهطراحیشدهاست.

تنظیم آژیر هشدار سرعت خودرو
تانمایشSETTINGSدرصفحهنمایشگراطالعات .1
موردنیازخودرو،کلیدINFOرویغربیلکفرمان

رافشاردهید.
پایین(گزینه )باال/ ENTER دادندکمه فشار با .2
SET SPEED ALARMراانتخابنمودهوسپس

دکمهENTER)باال/پایین(رافشاردهید.
ENTER دکمه و نموده انتخاب را ON گزینه .3

)باال/پایین(رافشاردهید.
مورد سرعت )باال/پایین( ENTER دکمه فشار با .4
ENTER دکمه سپس و نموده انتخاب را نظر

)باال/پایین(رافشاردهید.
غیر فعال نمودن سیستم

تانمایشSETTINGSدرصفحهنمایشگراطالعات .1
موردنیازخودرو،کلیدINFOرویغربیلکفرمان

رافشاردهید.
گزینه )باال/پایین( ENTER دکمه دادن فشار با .2
SET SPEED ALARMراانتخابنمودهوسپس

دکمهENTER)باال/پایین(رافشاردهید.
ENTER دکمه و نموده انتخاب را OFF گزینه .3

)باال/پایین(رافشاردهید.

روی کلید استفاده با میتوان را خودرو سرعت آژیر
تنظیم منظوره چند صفحهنمایش و فرمان غربیلک

نمود.

توجه

• تنظیم	 کلید نشاندهنده )  ( عالمت این
روشناییصفحهکیلومترمیباشد.

• نوردرحالت	 درصورتیکهچراغکاهشدهنده
غیرفعالباقیبماند،پسازقرارگرفتنکلید
میزان یا چراغهایجلودروضعیت
کاهش نشانگرها و کیلومتر صفحه روشنایی

نمییابد.

توجه

• و	 قوانین براساس را خودرو سرعت همواره
آنمیرانید در را کهخودرو مقرراتکشوری

تنظیمنمایید.
• هموارهسرعتخودرورابااستفادهازسرعتسنج	

کنترلنمایید.
• میتوان	 را آژیر عملکرد جهت خودرو سرعت

بین10km/hوkm/h 290تنظیمنمود.

دربرخیمدلها.

رانندگی با خودروی مزدا
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چراغ های نشانگر/هشدار

چراغهاینشانگروهشداردرمحلهایمشخصشدهدیدهمیشوند.

صفحهچراغهاینشانگروهشدارعالمت

12-5چراغنشانگرسیستمترمز

43-5چراغهشدارنقصموتور

43-5چراغهشدارسیستمشارژ

43-5چراغهشدارفشارروغنترمز

44-5چراغهشدارکنترلموتور

44-5چراغهشدارباالبودندمایمایعخنککنندهموتور)قرمز(

دربرخیمدلها.

رانندگی با خودروی مزدا
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صفحهچراغهاینمایشگروهشدارعالمت

ABS14-5چراغهشدارسیستمترمزضدقفل

18-2چراغهشدارایربگ/سیستمپیشکشندههایکمربندایمنیجلو

38-5چراغهشدارحداقلسوخت

20-2چراغ/بوقهشدارکمربندایمنی

45-5چراغهشداربازبودندر

39-5چراغهشدارسرعتخودرو

120km/h45-5چراغهشدارسرعتبیشاز

45-5چراغهشدارپایینبودنمیزانمایعشیشهشوی

45-5چراغهشدارگیربکساتوماتیک

14-3چراغهشدارKEYقرمزرنگ/چراغنمایشگرKEYسبزرنگ

45-5چراغهشدارقفلالکترونیکیفرمان

38-3چراغهشدارسیستمحفاظتي

46-5چراغنشانگرجهتتابشچراغهایجلو

46-5چراغنشانگرچراغهایمهشکنجلو

دربرخیمدلها.
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صفحهچراغهاینمایشگروهشدارعالمت

46-5چراغنشانگرچراغمهشکنعقب

21-5چراغنشانگروضعیتگیربکساتوماتیک

46-5چراغنشانگرحداقلدمایمایعخنککنندهموتور)آبی(

DSC OFF34-5چراغنشانگرخاموشبودنسیستم

AFS OFF54-5چراغنشانگرغیرفعالبودنسیستمفعالچراغهایجلو

چراغنشانگراصلیسیستمکروز)زرد(/چراغنشانگرعملکردسیستمکروز
27-5)سبز(

47-5چراغنشانگرروشنبودنچراغها

26-5چراغنشانگرمعیوببودنفرمانهیدرولیک

53-5چراغنشانگرمعیوببودنسیستمتنظیماتوماتیکارتفاعنورچراغهایجلو

47-5چراغهاينشانگرچراغراهنما/چراغنشانگرفالشرها

32-5چراغنشانگرعملکردسیستمکنترلپایداريوکششخودرو

رانندگی با خودروی مزدا
چراغ ها و آژیرهای نشانگر/هشدار
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	چراغ هشدار سیستم شارژ

	چراغ هشدار فشار روغن  موتور

)ON(پسازقرارگیريسوئیچموتوردروضعیتروشن
اینچراغروشنميشودوپسازروشنشدنموتور

خاموشميشود.
باقي روشن چراغ این رانندگي حین که صورتي در
آلترناتور یا بماند،نشانهوجودعیبدرسیستمشارژ

)دینام(ميباشد.
الیهسمتراست اینشرایطخودرورادرمنتهي در
تماس مزدا مجاز نمایندگي با و نموده پارک جاده

حاصلنمایید.

باقرارگیريسوئیچموتوردروضعیتروشن )ON(این
چراغروشنشدهوپسازروشنشدنموتورخاموش

ميشود.
اینچراغهشداربیانگرفشارکمروغنموتورمیباشد.

درصورتیکهدرحینرانندگياینچراغروشنشد:
خودرورابهمنتهيالیهسمتراستجادههدایت .1

نمودهودریکمحلمسطحپارکنمایید.
صبر دقیقه 5 حدود و نموده خاموش را موتور .2

نماییدتاروغنهابهکارترموتوربرگشتنمایند.
سطحروغنموتوررابازدیدنمایید)صفحه12-8(و .3

درصورتکمبودن،روغناضافهنمایید.
موتورراروشننمودهوچراغهشدارفشارروغنرا .4

کنترلنمایید.
چراغ روغن، نمودن اضافه از پس درصورتیکهحتي
خاموش را موتور بالفاصله ماند، باقي روشن هشدار
نمودهوخودروخودراتانمایندگيمجازمزدابکسل

نمایید.

توجه

روغن فشار هشدار چراغ شدن روشن صورت در
نمایید، اجتناب نگهداشتنموتور ازروشن موتور،
زیرااینعملميتواندباعثایجادصدماتشدیدي

درموتورگردد.

      هشدار

درصورتروشنشدنچراغهشدارسیستمشارژاز
تداومرانندگياجتنابنمایید،زیراممکناستکه
موتوربهصورتناخواستهوناگهانيدرحینحرکت

	چراغ هشدار نقص موتورخاموششود

دربرخیمدلها.

باقرارگیريسوئیچموتوردروضعیتروشن )ON(این
چراغروشنشدهوپسازروشنشدنموتورخاموش

ميشود.
درصورتوجودنقصدرسیستمترمز،اینچراغروشن
میشود،دراینصورتبانمایندگیمجازمزداتماس

حاصلنمایید.

رانندگی با خودروی مزدا
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مایع  دمای  بودن  باال  هشدار  	چراغ 
خنک کننده موتور )قرمز(

چراغکنترلموتوردرشرایطزیرروشنمیشود:
مقدارسوختدرباکبنزینخیليکمباشدیاباک •	

تقریباًخاليشدهباشد.
درسیستمالکتریکيموتورعیبيبروزنماید. •	

درسیستمکنترلآالیندگيموتورعیبيبروزنماید. •	
یا بماند باقي موتورروشن درصورتیکهچراغکنترل
با رانندگي از شود روشن و خاموش مداوم بصورت
با اولینفرصتممکن در و نموده پرهیز باال سرعت

نمایندگيمجازمزداتماسحاصلنمایید.

،)ON(حینقرارداشتنسوئیچخودرودروضعیتروشن
سپس و شده روشن کوتاهی بهمدت هشدار چراغ

خاموشمیشود.
خنککننده مایع دمای حد از بیش باالبردن حین
موتور،چراغچشمکزدهودرصورتافزایشبیشتر
روشن دائمی بهطور موتور خنککننده مایع دمای

میماند.
جهت پایین آوردن دمای مایع خنک کننده

حین چشمک زدن چراغ
را خودرو سرعت موتور به وارده فشار کاهش جهت

کاهشدهید.
حین روشن ماندن چراغ

بالفاصله است. موتور آوردن جوش بیانگر حالت این
خودرورادرمکانیایمنپارکنمودهواقداماتالزم

راانجامدهید.
مبحثجوشآوردنموتوردرصفحه13-7رامطالعه

نمایید.

      هشدار

دمای هشدار چراغ بودن روشن حین رانندگی از
مایعخنککنندهخوددارینمایید.درغیراینصورت

موتورخودروبهشدتصدمهمیبیند.

	چراغ هشدار کنترل موتور 

باقرارگیريسوئیچموتوردروضعیتروشن)ON(این
چراغروشنشدهوباروشنشدنموتورخاموشميشود.
درصورتیکهدرحینحرکتخودرواینچراغروشن
باشد. عیب یک داراي خودرو که است ممکن شود
چراغ شدن روشن حین در رانندگي نحوه و شرایط
بسیارمهمميباشددرصورتبروزبانمایندگيمجاز

مزداتماسحاصلنمایید.

      اخطار
بودن چراغ  با خودرو حین روشن  رانندگی  از 

هشدار نقص موتور خودداری نمایید.
رانندگی حین روشن بودن چراغ هشدار نقص 
موتور خطرناک است، چرا که می تواند منجر به 
از دست دادن قدرت ترمزها و در نتیجه تصادف 
گردد. بعالوه از دست دادن قدرت ترمز ممکن 
است حین توقف خودرو رخ دهد. توصیه می 
مجاز  نمایندگی  به  خودرو  بازرسی  برای  شود 

مزدا مراجعه نمایید.

رانندگی با خودروی مزدا
چراغ ها و آژیرهای نشانگر/هشدار
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	چراغ هشدار گیربکس  اتوماتیک	چراغ هشدار باز بودن در

 چراغ هشدار قفل الکترونیکی فرمان	

120 km/h چراغ هشدار سرعت بیش از	

مایع  میزان  بودن  پایین  هشدار  	چراغ 
شیشه شوی

اینچراغهشداردرصورتبستهنشدنایمنهریکاز
درهایادرصندوقعقبروشنمیشود.پیشازاقدام

بهرانندگی،درهاودرصندوقعقبراببندید.

در خودرو سوئیچ قرارگرفتن حین هشدار چراغ این
وضعیتروشن)ON(،روشنشدهوپسازچندلحظه

خاموشمیشود.
اینچراغهشدار،درصورتوجوداشکالدرگیربکس

اتوماتیکروشنمیشود.

،ONپسازفشردنکلیدفشارياستارتدروضعیت
اینچراغهشدارروشنشده،پسازچندثانیهخاموش

میشود.
غربیلک استارت، فشاري کلید فشردن از پس اگر
فرمانبازنشدهباشد،چراغهايهشدارچشمکميزند.

)صفحه3-5رامطالعهنمایید.(

،)ON(حینقرارگرفتنسوئیچخودرودروضعیتروشن
چراغهشدارسرعتkm/h 120روشنشدهوپساز

چندلحظهخاموشمیشود.
اینچراغهشداردرصورتافزایشسرعتخودروبه

بیشاز120km/h روشنمیشود.

مایع میزان بودن پایین بیانگر هشدار چراغ این
شیشهشویباقیماندهدرمخزناست.بهمخزن،مایع

بیافزایید.)صفحه19-8رامطالعهنمایید(.

      هشدار

گیربکس در هشدار چراغ شدن روشن صورت در
اتوماتیک،اشکالیدرسیستمالکترونیکیگیربکس
دیدن صدمه به منجر رانندگی ادامه دارد. وجود
گیربکساتوماتیکمیگردد.دراولینفرصتممکن

بانمایندگیمجازمزداتماسحاصلنمایید.

دربرخیمدلها.

رانندگی با خودروی مزدا
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	چراغ نشانگر حداقل دمای مایع خنک کننده 	چراغ نشانگر جهت تابش چراغ های جلو
موتور )آبی(

چراغ نشانگر چراغ های مه شکن جلو	

چراغ نشانگر چراغ مه شکن عقب	

اینچراغنشانگربیانگردوموضوعمیباشد:
چراغهایجلوروشنمیباشند.

حالتچشمکزن در جلو چراغهای نور تابش جهت
برایعبورمیباشد.

)ON(حینقرارگرفتنسوئیچخودرودروضعیتروشن
خاموش لحظه چند از پس و شده روشن چراغ این

میشود.
این موتور خنککننده مایع دمای بودن پایین حین

چراغبهطورمداومبهرنگآبیروشنمیباشد.

اینچراغنشانگر،حینفعالبودنچراغهایمهشکن
جلوروشنمیشود.

اینچراغنشانگرحینفعالبودنچراغمهشکنعقب
روشنمیشود.

توجه

درصورتروشنماندنچراغنمایشگردمایمایع
موتور، کافی گرمکردن از پس آبی، خنککننده
ممکناستحسگردمایسیستمدچاراشکالشده
باشد.بهنمایندگیمجازمزداتماسحاصلنمایید.

دربرخیمدلها.

رانندگی با خودروی مزدا
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	چراغ نشانگر چراغ راهنما / چراغ نشانگر 
فالشرها

	چراغ نشانگر روشن بودن چراغ ها

	آژیر هشدار سیستم پیش کشنده کمربند 
ایمنی جلو/ کیسه هوا

حیناستفادهازچراغهایراهنما،اینچراغدرجهت
راستیاچپچشمکزده،جهتچراغراهنمایروشن

رانشانمیدهد)صفحه55-5رامطالعهنمایید(.
چشمک چراغ جهت دو هر فالشرها، عملکرد حین

میزنند)صفحه65-5رامطالعهنمایید(.

حینروشنبودنچراغهایبیرونیوچراغپشتآمپر
اینچراغروشنمیشود.

درصورتبروزعیبدرسیستم/پیشکشندهکمربند
ایمنیجلو/کیسههوا،یکآژیرهشداربهمدتتقریبی

5ثانیهدرهردقیقهبگوشمیرسد.
اینآژیرهشداربهمدت35دقیقهادامهخواهدیافت.
دراولینفرصتممکنبهنمایندگیمجازمزدامراجعه

نمایید.

توجه

درصورتروشنماندنیاچشمکزدنغیرعادی
چراغنشانگر،یکیازالمپهایچراغراهنماسوخته

است.

آژیرهای هشدار و صدای بیپ

      اخطار
سیستم  هشدار  آژیر  بودن  فعال  حین 
پیش کشنده کمربند ایمنی جلو / کیسه هوا به 

رانندگی ادامه ندهید:
سیستم  هشدار  آژیر  بودن  فعال  حین  رانندگی 
هوا  کیسه   / جلو  ایمنی  کمربند  پیش کشنده 
کیسه  تصادف،  بروز  در صورت  می باشد.  خطرناک 
هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی سرنشین جلو فعال 
جسمی  صدمات  بروز  به  منجر  است  ممکن  نشده 

جدی یا حتی مرگ گردد.
در اولین فرصت ممکن برای بازرسی و تعمیر سیستم 

به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.

رانندگی با خودروی مزدا
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آژیر هشدار کمربند ایمنی	

آژیرهای مرتبط با کلید پیشرفته	

غربیلک  الکترونیکي  قفل  هشدار  	آژیر 
فرمان

	آژیر یادآوری روشن ماندن چراغ ها

درصورتبستهنبودنکمربندایمنیرانندهیاسرنشین
جلووافزایشسرعتخودروبهبیشاز20km/hیک
صدایبیپدرمدتیمشخصبهصدادرمیآید.برای
جزئیاتبیشترمبحثچراغ/بوقهشدارکمربندایمنی

درصفحه20-2مراجعهنمایید.

آژیرهاییادآوریوهشدارکلیدپیشرفتههمانند“آژیر
هشدارخارجشدنکلیدپیشرفتهازخودرو”بههمراه
چراغهشدار/نشانگردرصفحهنشانگرهاعملمیکنند.
برایاطالعازجزئیاتبیشترصفحه14-3رامطالعه

نمایید.

درصورتیکهپسازفشردنکلیدفشارياستارتقفل
در صدا به هشدار آژیر این نشود باز فرمان غربیلک

ميآید.)صفحه3-5رامطالعهنمایید(.

ACCدرصورتقرارگرفتنسوئیچخودرودروضعیت
شکاف از خودرو سوئیچ نمودن خارج یا LOCK یا
سوئیچوروشنبودنچراغها،حینبازشدندرسمت

رانندهیکآژیرممتدبهصدادرمیآید.

توجه

• گرفتن	 قرار و پیشرفته کلید از استفاده حین
آژیر ،ACC حالت در استارت فشاري کلید
استارتدر نداشتنکلیدفشاري “قرار هشدار
ماندن روشن یادآوری آژیر ”OFF وضعیت
چراغهارالغومیکند.)صفحه16-3رامطالعه

نمایید(.

دربرخیمدلها.

آژیر یادآوري جا ماندن سوئیچ خودرو	
OFFدرصورتقرارگرفتنسوئیچدروضعیتخاموش
یاتجهیزاتجانبیACC،حینبازنمودندربسمت

رانندهیکآژیرممتدبهصدادرمیآید.

توجه

برایشخصیسازیعملکردبلندیصداحینآژیر
صفحه تنظیمات به سوئیچ یادآور سیستم زدن

57-6 مراجعهکنید.

 هشدار سرعت خودرو 	

هشدارسرعتخودرو،برایهشداربهرانندهدرمورد
افزایشسرعتخودروبهبیشازسرعتازپیشتعیین
شدهتوسطآژیروصفحهنمایشچشمکزنطراحی

شدهاست.
تنظیماتهشدارسرعتخودرورامیتوانتغییرداد.به

صفحه39-5 مراجعهکنید.

120  Km/h آژیر هشدار سرعت 	

 120Km/hدرصورتیکهسرعتخودروبهبیشاز
افزایشیابد،یکآژیرهشداربهمدت5ثانیهبهصدا

درمیآید.

رانندگی با خودروی مزدا
چراغ ها و آژیرهای نشانگر/هشدار
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	چراغ های جلو

توجه

• حین	 باتری، شدن خالی از اجتناب جهت
خاموشبودنموتورازروشنگذاشتنچراغها

درمواقعغیرضروریخوددارینمایید.
• 	)AUTO فاقد وضعیت(

روشن از پس حتی چراغها است ممکن 	
شدنمحیطاطرافخاموشنشوند،چراکه
حسگرنورپسازقرارگرفتندرمحیطهای
ترافیک طوالنی، تونلهای همانند تاریک
درتونلیاپارکینگهایسرپوشیده،مشابه
ساعاتشبعملکند.دراینمواقعپساز
،OFFقراردادنکلیدچراغهادروضعیت

چراغهاخاموشمیشوند.
حینقرارداشتنچراغهایجلودروضعیت 	
در خودرو سوئیچ داشتن قرار و AUTO
جلو، چراغهای ،LOCK یا ACC وضعیت
صفحه نور و خودرو بیرونی چراغهای

کیلومترخاموشمیشود.
زمانروشنشدنچراغهایجلو،چراغهای 	
را کیلومتر صفحه نور و خودرو بیرونی
نور حسگر حساسیت تنظیم با میتوان
به تغییرات انجام برای انداخت. تعویق به

نمایندگیمجازمزدامراجعهنمایید.

کنترل چراغ ها

      هشدار

)AUTO مجهز به وضعیت(
• ازپوشانیدنحسگرنورخودروتوسطچسبانیدن	

برچسبیاموارددیگررويشیشهجلوخودداري
نوربصورت اینصورتحسگر نمایید.درغیر

صحیحعملنخواهدکرد.

• عملکرد	 کنترل براي همچنین نور حسگر
اتوماتیکبرفپاککنهابهعنوانحسگرباران
نیزعملمينماید.درهنگامقراردادنسوئیچ
موتوردروضعیتONدقتکنیدکهدستیا
چیزيرويسطحشیشهجلوقرارنداشتهباشد
زیرادرصورتعملکرداتوماتیکبرفپاککنها
انگشتانیاصدمهدیدنبرف امکانگیرکردن

پاککنیاتیغههايآنوجوددارد.
درصورتیکهقصدتمیزکردنشیشهجلورادارید،
اطمینانحاصلنماییدکهبرفپاککنهادر
وضعیتOFFقراردارند.ایننکتهمخصوصاًدر
شرایطيکهقصدتمیزکردنیخیابرفرادارید

داراياهمیتميباشد.

حسگرنور

رانندگی با خودروی مزدا
کلیدها و کنترل ها
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AUTO فاقد وضعیت اتوماتیک

برایروشنوخاموشنمودنچراغهایجلو،چراغهای
مدور کلید صفحهنمایشگرها روشنایی و خارجی

سردسته)اهرم(راهنمارابچرخانید.

برایروشنوخاموشنمودنچراغهایجلو،چراغهای
مدور کلید صفحهنمایشگرها روشنایی و خارجی

سردسته)اهرم(راهنمارابچرخانید.

)AUTO( کنترل اتوماتیک چراغ ها
اتوماتیک حینقرارداشتنچراغهایجلودروضعیت
AUTOوروشنبودنموتور،حسگرنورمیزانروشنایی
بهطور نموده، اندازهگیری را اطراف محیط تاریکی و
اتوماتیکچراغهایبیرونیوروشناییصفحهکیلومتر
مطالعه را باال )جدول مینماید. روشن و خاموش را

نمایید(.

OFFوضعیت کلید
×--چراغهایجلو
چراغهایعقب

چراغهایکوچکپارک
چراغهایپالکراهنمایی

-××

××-روشناییصفحهنمایشگرها

OFFAUTOوضعیت کلید

-چراغهایجلو

AUTO

-×
چراغهایعقب

چراغهایکوچکپارک
چراغهایپالکراهنمایی

-××

××-روشناییصفحهنمایشگرها

OFFAUTOوضعیت کلید

×---چراغهایجلو
چراغهایعقب

چراغهایکوچکپارک
چراغهایپالکراهنمایی

--××

××--روشناییصفحهنمایشگرها

OFFوضعیت کلید
×--چراغهایجلو
چراغهایعقب

چراغهایکوچکپارک
چراغهایپالکراهنمایی

-××

××-روشناییصفحهنمایشگرها

حین روشن بودن موتورحین روشن بودن موتور

حین خاموش بودن موتورحین خاموش بودن موتور

× :روشن
× :روشن- :خاموش

- :خاموش

AUTO مجهز به وضعیت اتوماتیک

رانندگی با خودروی مزدا
کلیدها و کنترل ها
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	میزان روشنایی صفحه کیلومتر
برایتنظیمروشناییصفحهکیلومتروکنترلگرهای

رویصفحه،کلیدرابچرخانید.

لغو کاهش روشنایی
یا  وضعیت در جلو چراغهای قرارداشتن حین
کاهش صفحهنمایش و نمایشگرها روشنایی ،

مییابد.

توجه

• قرارداشتن	 حین را کیلومتر صفحه روشنایی
میتوان یا چراغهایجلودرحالت

تنظیمنمود.
• درهنگامتنظیمحداکثرروشناییوعدمامکان	

صدای یک کیلومتر صفحه روشنایی افزایش
بیپشنیدهخواهدشد.

• میتوان	 جلو چراغهای حاالت تمامی در
روشنایینشانگرهاراتنظیمنمود.

کاهشروشنایی

افزایشروشنایی

در یا و مهآلود یا برفی جادههای در رانندگی حین
مواقعیکهدیدننمایشگرهاوصفحهکیلومتربهدلیل
درخششمحیطاطرافمشکلمیشودکاهشدهنده

نوررالغونمودهومیزانروشناییراافزایشدهید.
برایلغوکاهشدهندهروشنایی،کلیدتنظیمروشنایی

رویصفحهرافشاردهید.

توجه

• تنظیم	 کلید نشاندهنده )  ( عالمت این
روشناییصفحهکیلومترمیباشد.

• نوردرحالت	 درصورتیکهچراغکاهشدهنده
غیرفعالباقیبماند،پسازقرارگرفتنکلید
میزان یا چراغهایجلودروضعیت
کاهش نشانگرها و کیلومتر صفحه روشنایی

نمییابد.

توجه

باچرخاندنکلیدرويصفحهکیلومترميتوانمیزان
روشنایيصفحهکیلومترراتنظیمنمود.همچنین،
تغییر ميتوان دکمه فشار با را ضدانعکاس حالت
داد.جهتتنظیمروشنایيصفحهکیلومتر،صفحه

38-5 رامطالعهنمایید

رانندگی با خودروی مزدا
کلیدها و کنترل ها

5-51



چراغ های زنون
این میباشند، زنون المپهای دارای جلو چراغهای
المپهاباتابشنورسفید،محدودهوسیعیراروشن

مینمایند.

توجه

کاهش یا و جلو چراغهای نور لرزش صورت در
در نمود. تعویض را المپها باید آنها روشنایی
صورتنیازبهتعویضبانمایندگیمجازمزداتماس

حاصلنمایید.

      اخطار
از تعویض المپ های زنون خودداری نمایید:

خطرناک  خودتان  توسط  زنون  المپ های  تعویض 
ممکن  کرده،  عمل  باال  ولتاژ  با  المپ ها  این  است. 
است حین تعویض آن ها، دچار برق گرفتگی با ولتاژ 
باال شوید. در صورت نیاز به تعویض این المپ ها به 

نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.

دربرخیمدلها.

	آژیر یادآوری روشن ماندن چراغ ها

	چراغ های جلو نور باال - نور پایین

درصورتیکهحینقرارداشتنسوئیچخودرودروضعیت
ACCیاLOCKیاخارجنمودنسوئیچخودرو/کلید
پیشرفته،درسمترانندهبازشود،یکآژیربیپممتد

شنیدهخواهدشد.

براینورباال،دستهراهنمارابهسمتجلوفشاردهید.
براینورپایین،دستهراهنمارابهسمتخودبکشید.

توجه

• گرفتن	 قرار و پیشرفته کلید از استفاده حین
آژیر ،ACC حالت در استارت فشاري کلید
استارتدر نداشتنکلیدفشاري “قرار هشدار
ماندن روشن یادآوری آژیر ، ”OFF وضعیت
چراغهارالغومیکند.)صفحه16-3رامطالعه

نمایید(.

نورباال

نورپایین
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	چراغ های جلو چشمک زن

تنظیم ارتفاع چراغ های جلو	

را راهنما دسته جلو، چراغهای زدن چشمک برای
کاماًلبهسمتخودبکشید.روشنبودنچراغهایجلو
به راهنما ازرهاکردندسته نمیباشد،پس ضروری

موقعیتاولیهبازمیگردد.

تعدادسرنشینانووزنوسایلموجوددرمحفظهبار،
ارتفاعنورچراغهایجلوراتغییرمیدهد.

نوع اتوماتیک
ارتفاعنوربهطور پسازروشنکردنچراغهایجلو،

اتوماتیکتنظیممیشود.
چراغ نشانگر معیوب بودن سیستم تنظیم ارتفاع 

نور چراغ های جلو

خاموش

چشمکزن

دربرخیمدلها.

،)ON(پسازچرخاندنسوئیچخودروبهوضعیتروشن
چراغنشانگرروشنشده،پسازچندلحظهخاموش

میشود.
پسازآن،درصورتوجودنقصدرسیستمتنظیمارتفاع

نورچراغهایجلو،اینچراغنشانگرروشنمیشود.
درصورتروشنشدنچراغنشانگربانمایندگیمجاز

مزداتماسحاصلفرمایید.

نوع دستی
سمت جلوداشبورد روی مربوطه کلید چرخاندن با

راننده،ارتفاعنورچراغهایجلوراتنظیمنمایید.

توجه

جلو چراغهای فعال سیستم به مجهز خودروهای
)AFS(،فاقدچراغنمایشگروجودعیبدرسیستم
تنظیمارتفاعنورچراغهایجلومیباشند.بنابرایندر
صورتوجودعیبدرعملکردسیستمتنظیمارتفاع
نورچراغهاجلو،چراغنمایشگرAFS OFFچشمک

خواهدزد.
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تنظیمصحیحکلیدراباتوجهبهجدولزیرانجامدهید.
صندلی صندلی جلو

عقب
بار و 
وسایل

وضعیت 
کلید سرنشینراننده

×---0

××--0

×××-1

××××2

×--×3

)AFS( سیستم فعال چراغ های جلوی	
فعال سیستم جلو چراغهای نمودن روشن از پس
چراغهایجلوباتوجهبهعملکردغربیلکفرمانبهطور
اتوماتیکزاویهتابشچراغهایجلوبهراستوچپرا

تنظیممینماید.
AFS OFF چراغ نشانگر

وضعیت به خودرو سوئیچ چرخاندن از پس
از پس شده، روشن نشانگر چراغ این ،)ON( روشن

چندلحظهخاموشمیشود.
AFS سیستم عملکرد AFS OFF کلید دادن فشار
صفحه در AFS OFF نشانگر چراغ و نموده لغو را

نشانگرهاروشنمیشود.

شرایطزیر،بیانگروجودعیبدرسیستممیباشد.در
صورتبروزهریکازمواردزیربانمایندگیمجازمزدا

تماسحاصلنمایید.
• 	 AFS نمایشگر چراغ نشدن روشن صورت در

OFFپسازقراردادنسوئیچخودرودروضعیت
.ONروشن

× :بله
- :خیر

دربرخیمدلها.

• چراغنمایشگرAFS OFFبهطورمداومچشمک	
بزند.

AFS OFF کلید
فشردنکلیدAFS OFFسیستمAFSراغیرفعال

مینماید.
فشردنمجددکلیدAFS OFF،چراغراخاموشنموده

وسیستمAFSرافعالمینماید.

توجه

مشکالت، برخی وجود بهدلیل حتی صورتیکه در
عملکرد جلو چراغهای نکند، عمل AFS سیستم

عادیخودرادارامیباشند.
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	نحوه عملکرد

چراغهاینشانگرسبزرنگرویصفحهکیلومترجهت
راهنمایفعالرانشانمیدهند.

هشدار تغییر الین حرکت
رانندههای به حرکت الین تغییر دادن عالمت برای
پشتسر،دستهراهنماراتانیمهمسیربهسمتباال
یاپایینکشیدهورهانمایید.پسازرهاکردندسته

راهنما،چراغنمایشگرسهبارچشمکمیزند.

دستهراهنمارابهسمتپایین)برایگردشبهچپ(
وبهسمتباال)برایگردشبهراست(حرکتدهید.
پسازکاملشدنگردش،سیستمبهطوراتوماتیکلغو

خواهدشد.
درصورتیکهچراغنشانگرپسازکاملشدنگردش،
بهچشمکزدنادامهداد،بادست،دستهراهنمارابه

وضعیتاولیهبرگردانید.

چراغ های راهنما و هشدار تغییر الین حرکت

گردشبهراست

گردشبهچپ

خاموش

تغییرالینحرکتبهسمتراست

تغییرالینحرکتبهسمتچپ

دربرخیمدلها.

توجه

• درصورتروشنماندنویاچشمکزدنغیرعادی	
چراغهایراهنماممکناستیکیازچراغهای

راهنماسوختهباشد.
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توجه

• )خودروهای مجهز به کنترل اتوماتیک چراغ ها(	
درصورتقرارداشتنکلیدچراغهایجلودر
بودن روشن AUTO،حین اتوماتیک وضعیت
روشنایی و بیرونی چراغهای جلو، چراغهای
صفحهکیلومتر،میتوانچراغهایمهشکنجلو

رانیزفعالنمود.
• درصورتیکهکلیدمدورچراغهایمهشکندر	

قرارگرفتهباشد)کلیدچراغهای وضعیت
باز  وضعیت به اتوماتیک طور به مهشکن
میگردد(،چراغمهشکنعقبنیزروشنشدهو
چراغنمایشگرچراغمهشکنعقبدرپشتآمپر

روشنمیشود.

چراغهایمهشکن،بهتردیدهشدنخودرووهمچنین
دیدنبهترخودروهایروبروراامکانپذیرمیسازد.

چراغ های مه شکن جلو

	تیپ A )خودروهای مجهز به مه شکن عقب(

کلیدمدورچراغمهشکن

کلید جلو، مهشکن چراغهای نمودن خاموش برای
مدورچراغهایمهشکنرادروضعیتOFFقرارداده
OFF وضعیت در کرده خاموش را جلو چراغهای یا

قراردهید.
پسازغیرفعالنمودنچراغمهشکنجلوچراغنشانگر

مربوطهدرصفحهنشانگرهاخاموشمیشود.

برایروشننمودنچراغهایمهشکنجلو،کلیدمدور
چراغهایمهشکن)رویدستهراهنما(رادروضعیت
در اتوماتیک صورت به )کلید دهید قرار  یا 

قرارمیگیرد(. وضعیت

دربرخیمدلها.

را شما خودرو شدن دیده بهتر عقب مهشکن چراغ
ممکنمیسازد.

برايخاموشکردنچراغمهشکنعقبیکيازاعمال
زیرراانجامدهید:

• 	 وضعیت به را مهشکن چراغ کلید مجدداً
 بچرخانید)کلیدبهصورتخودکاربهوضعیت

برميگردد.(
• کلیدچراغمهشکنرابهوضعیتOFF)خاموش(	

بچرخانید.
• کلیدچراغهايجلورادروضعیتOFF)خاموش(	

قراردهید.
چراغ نشانگر عقب، مهشکن چراغ شدن خاموش با

مهشکنعقبدرپشتآمپرنیزخاموشميشود.

چراغ هاي مه شکن عقب

	تیپ A )مجهز به چراغ مه شکن جلو(

کلیدمدورچراغمهشکن

برایروشنشدنچراغمهشکنعقب،کلیدچراغهای
قرارداشتهباشند. یا جلوبایددروضعیت

مدور کلید عقب مهشکن چراغ کردن روشن برای
قراردهید)کلید چراغهایمهشکنرادروضعیت

برمیگردد(. بهصورتخودکاربهوضعیت
نشانگرچراغمهشکنعقبدرصفحهکیلومترباروشن

شدنچراغمهشکنعقبروشنمیشود.
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توجه

• چراغ	 عقب، مهشکن چراغ شدن روشن حین
مهشکنجلونیزروشنمیشود.

• )خودروهای مجهز به کنترل اتوماتیک چراغ ها(	
درصورتقرارداشتنکلیدچراغهایجلودر
چراغ میتوان صورتی در ،AUTO وضعیت
مهشکنعقبراروشننمودکهچراغهایجلو،
چراغهایبیرونیوروشناییپشتآمپرروشن

باشند.

	تیپ B )فاقد چراغ مه شکن جلو(
برایروشنشدنچراغمهشکنعقب،چراغهایجلو

بایدروشنباشند.
کلید عقب، مهشکن چراغ نمودن روشن برای
)کلید دهید. قرار  وضعیت در را مهشکن چراغ
بر اولیه وضعیت به اتوماتیک طور به مهشکن چراغ

میگردد(.
نشانگر چراغ عقب، مهشکن چراغ بودن روشن حین

مربوطهدرپشتآمپرروشنمیشود.

از یکی عقب، مهشکن چراغ نمودن خاموش برای
روشهایزیرراانجامدهید:

• قرار	 کلیدچراغمهشکنرامجدداًدروضعیت
به اتوماتیک طور به مهشکن چراغ )کلید دهید

وضعیتاولیهخودبرمیگردد(.
• کلیدچراغهایجلورادروضعیتOFFقراردهید.	

کلیدمدورچراغمهشکن

توجه

)خودروهای مجهز به کنترل اتوماتیک چراغ ها(
AUTOدرصورتیکهکلیدچراغهایجلودروضعیت
جلو، چراغهای زمانیکه فقط باشد، داشته قرار
چراغهایبیرونیوروشناییپشتآمپرروشنباشد،

میتوانچراغمهشکنعقبراروشننمود.

پسازخاموشنمودنچراغمهشکنعقب،چراغنشانگر
مربوطهدرپشتآمپرنیزخاموشمیشود.
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برايعملکردبرفپاککنوشیشهشویشیشهجلو،
سوئیچموتوربایددروضعیتONقرارداشتهباشد.

برف پاک کن و شیشه شوی شیشه جلو

      اخطار
در مخزن شیشه شوی فقط مایع شیشه شوی 

یا آب معمولي بریزید: 
شوی  شیشه  به عنوان  رادیاتور  ضدیخ  از  استفاده 
خطرناک مي باشد. پاشیده شدن ضدیخ به شیشه 
باعث کثیف شدن شیشه، کاهش دید شما و خطر 

احتمال بروز تصادف مي شود. 
از  قبل  شیشه  شستن  از  سرد  هواي  در 
سرد  درهواي  و  نمایید  پرهیز  آن  کردن  گرم 
آب  از  نه  کنید  استفاده  شیشه شوی  مایع  از 

معمولي: 
براي  روشي  حالیکه  در  شیشه  به  آب  پاشیدن 
باشد،  نشده  گرفته  نظر  در  آن  یخ زدن  از  ممانعت 
مانع  و  باعث یخ زدن آب روي سطح شیشه شده 

دید شما شده  و منجر به  بروز تصادف مي گردد.
عالوه بر این، پیش از پاشیدن مایع شیشه شوی بر 
روی شیشه جلو، از گرم شدن کافی سطح شیشه 

جلو توسط گرم کن شیشه اطمینان حاصل نمایید.

توجه

باعث ميتوانند یخ و سنگین برف اینکه بهدلیل
چنین در شوند، پاککن برف تیغههاي گیرکردن
مواردیموتوربرفپاککنبهوسیلهیکمدارمحافظ

ازسوختن،داغکردنوغیرهمحافظتميشود.
اینمکانیزمبصورتخودکار،عملکردنبرفپاککنها
رامتوقفميسازد.امااینعملفقط5دقیقهادامه
کلید حالت، این بروز صورت در داشت. خواهد
در را خودرو و نموده خاموش را پاککن برف
منتهيالیهسمتراستجادهپارکنمودهوبرفو

یخرويشیشهراتمیزنمایید.
پساز5دقیقه،کلیدبرفپاککنرافعالنمایید،
ادامه خود کار به عادي بصورت پاککنها برف

خواهندداد.
درصورتیکهبرفپاککنهاکارنکردندبانمایندگي
در را خودرو نموده، حاصل تماس مزدا مجاز
صبر و نموده پارک جاده راست منتهيالیهسمت
کنیدتاهوابهترشودوشمانیازيبهبرفپاککن

نداشتهباشیدوسپسبهرانندگيادامهدهید.

	برف پاک کن شیشه جلو
)INT مجهز به وضعیت متناوب( A تیپ
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تیپ B )مجهز به وضعیت اتوماتیک(

باحرکتدادناهرمبرفپاککنبهسمتباالیاپایین
آنرافعالنمایید.

تنظیم سرعت عملکرد متناوب برف پاک کن
داده قرار متناوب حالت در را پاککن برف دسته
حرکتهای بین فاصله مدور کلید چرخاندن با و

برفپاککنراتنظیمنمایید.

وضعیت کلید
عملکرد برف پاک کن

تیپ Bتیپ Aشماره

1MIST)یکعملکردرفتوبرگشت)مه

2INTمتناوب

3LOسرعتکم

4HIسرعتزیاد

کلیدمدورحالتمتناوب

باحرکتدادناهرمبرفپاککنبهسمتباالیاپایین،
آنرافعالنمایید.

وضعیت AUTO  )کنترل اتوماتیک برف پاک کن(
درصورتقرارداشتناهرمبرفپاککندروضعیت
روی در را باران بارش میزان باران، حسگر ،AUTO
اتوماتیک طور به و کرده اندازهگیری جلو شیشه

برفپاککنهاراتنظیممینماید.
)خاموش– متناوب-سرعتکم-سرعتزیاد(.

میزانحساسیت،حسگربارانرامیتوانباچرخاندن
کلیدمدورتنظیمنمود.

برایافزایشحساسیت،کلیدراازوضعیتوسط)نرمال(
بهسمتپایین)عکسالعملسریعتر(وبرایکاهش
حساسیت،کلیدرابهسمتباال)عکسالعملکندتر(

بچرخانید.

وضعیت کلید
عملکرد برف پاک کن

تیپ Bتیپ Aشماره

1MIST)یکعملکردرفتوبرگشت)مه

2AUTOAUTOمتناوب

3LOسرعتکم

4HIسرعتزیاد

حساسیتبیشتر

حساسیتکمتر

کلیدمدور

وضعیت
نرمال

رانندگی با خودروی مزدا
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      هشدار

• یا	 برچسب بهوسیله باران پوشانیدنحسگر از
غیراینصورت در نمایید، دیگرخودداري موارد
عمل صحیح بصورت حسگر که است ممکن

نکند.

حسگرباران

      هشدار

• وقتياهرمبرفپاککندروضعیتAUTOو	
سوئیچموتورنیزدروضعیتروشن)ON(قرار
گرفتهباشد،ممکناستکهدرمواردزیربرف

پاککنهابهصورتخودکارعملنمایند:
حسگر باالي که شیشه از قسمت آن اگر 	

باراناستلمسشود.
حسگر باالي که شیشه از قسمت آن اگر 	

باراناستبهوسیلهپارچهتمیزشود.
درصورتیکهبهوسیلهدستیااشیاءدیگربه 	

شیشهجلوضربهواردشود.
بهوسیله خودرو داخل از باران حسگر اگر 	
دستیااشیاءدیگرموردضربهواقعشود.

)ON(درشرایطيکهسوئیچموتوردروضعیتروشن
روي را دیگر اشیاء و دستهایتان دارد، قرار
برف خودکار فعالیت زیرا ندهید، قرار شیشه
پاککنهاميتواندباعثصدمهزدنبهانگشتان
شمایاصدمهدیدنتیغهبرفپاککنهاشود.
درصورتیکهقصدپاککردنشیشهجلورادارید،
پاککنهادر برف نماییدکه اطمینانحاصل
نکته این باشند. داشته قرار خاموش وضعیت
بودن روشن حین که شرایطي در مخصوصاً
موتورقصدپاککردنبرفویخازرويشیشه

راداریدحائزاهمیتميباشد.

رانندگی با خودروی مزدا
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توجه

• حینرانندگیباسرعت4km/hیابیشتر،با	
OFFچرخاندنکلیدبرفپاککنازوضعیت
بهوضعیتAUTO،برفپاککنهایکحرکت
میزان طبق بر سپس و داده برگشت و رفت

بارشبارانفعالخواهندشد.
• و	  C− °10 باران درصورتیکهدمايحسگر

وبیشترباشدوضعیتکنترل C°85 کمتریا
اتوماتیکبرفپاککنهاعملنمينماید.

• درصورتیکهسطحشیشهبهوسیلهمادهدافعآب	
تشخیص در باران باشد،حسگر شده پوشیده
مقداربارندگيرويشیشهدچاراشکالشدهو
ممکناستکهکنترلاتوماتیکبرفپاککنها

بصورتصحیحعملننماید.
• درصورتیکهکثافاتیاموادخارجي)نظیریخ	

یاموادحاوينمک(بهآنقسمتازشیشهکه
بااليحسگربارانواقعشدهاستبچسبد،ممکن
استباعثحرکتخودکاربرفپاککنهاشود.
لیکناگربرفپاککنهاقادربهتمیزکردناین
اتوماتیک عملکرد نشوند، خارجي ماده یا یخ
موارد این در ميشود. متوقف پاککنها برف
رادر پاککن برف اهرم برايعملکرددستي،
وضعیت1یا2قراردهیدیااینکهیخیاماده
خارجيذکرشدهرابهوسیلهدستازرويشیشه
پاکنماییدتاعملکردخودکاربرفپاککنها

تداومیابد.

	شیشه شوی شیشه جلو
برایفعالنمودنشیشهشویاهرمرابهسمتخودتان

بکشید.

مایع سطح کارنکرد، شیشهشوی صورتیکه در
در )صفحه8-19(. نمایید کنترل را شیشهشوی
شیشهشوی مایع کافي مقدار به مخزن در صورتیکه
بانمایندگيمجازمزدا وجودداشتجهترفععیب

تماسحاصلنمایید.

توجه

در پاککن برف اهرم قرارداشتن صورت در
AUTOو/)Aدرتیپ(INTیاOFFوضعیتهاي
نمودن فعال براي اهرم کشیدن با )B تیپ )در
پاککنها برف اهرم، نمودن رها تا شیشهشوی

بهصورتمداومکارميکنند.

خاموش

شیشهشوی

توجه

)خودروهای مجهز به شیشه شوی چراغ جلو(
بار باهر5 درصورتروشنبودنچراغهایجلو،
عملکردشیشهشویشیشهجلو،1بارشیشهشوی

چراغجلوبهطوراتوماتیکفعالمیشود.
را مبحثشیشهشویچراغجلودرصفحه5-62 

مطالعهنمایید.

رانندگی با خودروی مزدا
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برف پاک کن و شیشه شوی شیشه عقب

	برف پاک کن عقب

سوئیچخودرو عقب، پاککن برف نمودن فعال برای
بایددروضعیتروشن)ON(قرارداشتهباشند.

دربرخیمدلها.

باچرخاندنکلید،برفپاککنعقبراروشننمایید.

	شیشه شوی شیشه عقب 
برایپاشیدنمایعشیشهشوی،کلیدبرفپاککن/
قراردهید.پسازرها شیشهشویرادروضعیت

کردناهرم،شیشهشویمتوقفمیشود.
مایع سطح کارنکرد، شیشهشوی صورتیکه در
در .)8-19 )صفحه نمایید کنترل را شیشهشوی
شیشهشوی مایع کافي مقدار به مخزن در صورتیکه
بانمایندگيمجازمزدا وجودداشتجهترفععیب

تماسحاصلنمایید.

شیشه شوی چراغ های جلو

برایعملکردشیشهشویچراغهایجلوموتورباید
روشنباشدوچراغهایجلودروضعیتروشنقرار

داشتهباشند.
باهر5بارعملکردشیشهشویشیشهجلو،1بارشیشه

شویچراغجلوبهطوراتوماتیکفعالمیشود.
بهعملکردشیشهشویچراغهای تمایل درصورت
جلو،دستهبرفپاککنرا2باربهسمتخودبکشید.

توجه

درصورتورودهوابهلولههایمایعشیشهشوی
چراغهایجلو،درشرایطیهمانندزمانیکهماشین
نواستیاپسازعملکردشیشهشویحینخالی
دادن حرکت با شیشهشوی، مایع مخزن بودن
دستهبرفپاککنشیشهشویعملنکردهومایع
شیشهشویپاشیدهنمیشود.دراینحالتبهروش

زیرعملکنید:
1.موتوررااستارتبزنید.

2.چراغهایجلوراروشننمایید.
3.دستهبرفپاککنرابارهابهسمتخودبکشید

تامایعشیشهشویپاشیدهشود.

خاموش

شیشهشوی

رانندگی با خودروی مزدا
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گرم کن شیشه عقب

برایمهزدایيوگرمنمودنآینهها،سوئیچخودرورادر
وضعیتروشن)ON(قراردادهوکلیدمهزدایيرافشار

دهید)ستونقبلرامطالعهنمایید(.

چراغنشانگر

مه زدایی آینه ها	

گرمکنشیشهعقب،برفک،مهوالیهنازکیخرااز
رويشیشهعقبپاکميکند.

در باید موتور سوئیچ ، گرمکن نمودن فعال براي
وضعیتروشن)ON(قرارداشتهباشد.

برايفعالنمودنگرمکنشیشهعقبکلیدآنرافشار
دهید.گرمکنشیشهعقبحدود10الي15دقیقه
خاموش خودکار بصورت سپس و بود خواهد فعال
ميشود.درطيمدتزمانفعالبودنگرمکن،نشانگر

آنروشنخواهدبود.
برايخاموشکردنگرمکنشیشهعقبقبلازمدت

زمان15-10دقیقه،کلیدرافشاردهید.

دربرخیمدلها.

      هشدار

از عقب شیشه داخلي سطوح پاککردن براي
تجهیزاتدارايلبهتیزیاتمیزکنندههايحاويمواد
باعث ميتوانند مواد این ننمایید، استفاده ساینده
سطح روي که گرمکن شبکه به رسانیدن صدمه

داخليشیشهعقبقراردارد،گردد.

توجه

توجهداشتهباشیدکهگرمکنشیشهبرايآبکردن
شدن جمع صورت در است. نشده طراحي برف
برفرويشیشهعقب،قبلازروشنکردنگرمکن

شیشه،برفهاراپاکنمایید.

ایرکاندیشن معمولی

چراغنشانگر

رانندگی با خودروی مزدا
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گرم کن شیشه جلو
حین که است ظریفی رشتههای حاوی جلو شیشه
طرف بر را جلو شیشه روی یخ و برف شدن گرم

میسازد.
بافشاردادنکلید،چراغنمایشگررویکلیدروشنشده

وسیستمبهمدتچنددقیقهفعالمیشود.

چراغنشانگر
ایرکاندیشن تمام اتوماتیک

توجه

• حینقرارداشتنسیستمایرکاندیشندروضعیت	
اتوماتیک بهطور جلو گرمکنشیشه مهزدایی،

فعالمیشود.
ایرکاندیشن تمام اتوماتیک   	

خصوص در بیشتر جزئیات از اطالع برای    
گرمکردنومهزداییشیشهجلوصفحه6-8

رامطالعهنمایید.
ایرکاندیشن معمولی  	

خصوص در بیشتر جزئیات از اطالع برای    
گرمکردنومهزداییشیشهجلوصفحه6-8

رامطالعهنمایید.
• بودن	 ازگرمکنشیشهجلوفقطحینروشن

موتوراستفادهنماییدوازاستفادهطوالنیمدت
ازگرمکنخوددارینمایید.

دربرخیمدلها.

رانندگی با خودروی مزدا
کلیدها
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چراغ های فالشر )اعالم خطر(بوق
رویغربیلک برایبهصدادرآوردنبوق،عالمت

فرمانرافشاردهید.
هموارهحینتوقفدرخیابانودرشانههایخیاباندر

مواقعاضطراریبایدفالشرهاراروشننمود.
فالشرهارعایتاحتیاطحیننزدیکشدنبهخودرو

شمارابهاطالعدیگررانندگیمیرسانند.

راهنما چراغهاي تمامی فالشرها کلید فشاردادن با
چشمکخواهندزد.

توجه

• راهنما	 چراغهای فالشرها، بودن روشن حین
فعالنخواهندشد.

• حینبکسلنمودنخودروقوانینمحلیمرتبط	
داشته نظر مد را فالشرها از استفاده نحوه با

باشید.

چراغهایاعالمخطر)فالشر(

رانندگی با خودروی مزدا
کلیدها
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نکات کاربردی
	فعال نمودن سیستم ايرکانديشن 

    )تهويه مطبوع(

	وضعیت جريان هوای داخلی يا جريان  هوا 
از بیرون

	پارک کردن در زير نور مستقیم خورشید

	عدم استفاده برای مدت طوالنی

را  کولر  گاز  هوا  شدن  گرم  فصل  از  	قبل 
کنترل نمايید

	تمیز نمودن مجاری ورود هوا

	مه گرفتن شیشه ها

سیستم ایرکاندیشن را در زمان روشن بودن موتور فعال 
نمایید.

در شرایط معمول از وضعیت جریان هواي بیرون استفاده 
شرایط  در  باید  داخلي  هواي  جریان  وضعیت  نمایید. 
رانندگي در جاده هاي خاکي و هنگامي که قصد خنک 

کردن سریع اتاق را دارید مورد استفاده قرار بگیرد.

در صورتیکه خودرو در زیر نور مستقیم خورشید پارک 
شده است، قبل از روشن کردن سیستم تهویه مطبوع ابتدا 

شیشه ها را باز کنید تا هواي گرم خارج شود. 

براي روانکاري قطعات داخلي حداقل هر یک ماه یکبار 
دقیقه   10 مدت  به  را  )کولر(  مطبوع  تهویه  سیستم 

روشن نمایید. 

مورد  را  تهویه مطبوع  هوا سیستم  از گرم شدن  قبل 
کنترل قرار دهید. نشتي گاز کولر باعث کاهش کارایي 
کولر خواهد شد. براي بازدید کولر به نمایندگي مجاز 
مزدا مراجعه نمایید. سیستم کولر خودروي شما داراي 
گاز )HFC134a (R134a مي باشد که به الیه اوزون 

صدمه نمي زند. 
در صورتیکه سیستم کولر خودرو شما در اثر کم بودن 
مقدار گاز یا وجود عیب داراي کارایي الزم نمي باشد با 

نمایندگي مجاز مزدا مشورت نمایید. 

براي افزایش کارایي سیستم تهویه مطبوع ، تمامي موانع  
نظیر برگ، برف و یخ را از روي درب موتور و شبکه هاي 

ورودي هواي تهویه مطبوع تمیز نمایید. 

مه آلود  به راحتي  مرطوب  هواي  در  شیشه هاي خودرو 
مي شوند، براي مه زدایي شیشه ها از سیستم تهویه مطبوع 

استفاده نمایید.
با روشن کردن تهویه مطبوع مي توان به جذب رطوبت 

هوا کمک نمود. 

توجه

براي رطوبت زدایي باید به صورت همزمان از کولر و 
بخاري استفاده نمود.

توجه

براي ممانعت از تخلیه باتري، در شرایط خاموش بودن 
از   ،ACC وضعیت  در  سوئیچ  داشتن  قرار  و  موتور 
روشن نگه داشتن فن تهویه براي مدت زمان طوالني 

اجتناب نمایید.

آسايش داخلي
سیستم ايرکانديشن

6-2



	تعويض فیلتر هوای اتاق سرنشین
اتاق  هواي  فیلتر  به  مجهز  شما  خودرو  صورتیکه  در 
مي باشد الزم است که فیلتر را به صورت مرتب و متناوب 
براساس جدول برنامه سرویس و نگهداري )صفحه 8-3( 
به  اتاق  هواي  فیلتر  تعویض  براي  نمایید.  تعویض 

نمایندگي مجاز مزدا مراجعه نمایید. 

آسايش داخلي
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	تنظیم دريچه های تهويه
جهت وزش هوا

دريچه های جانبی
برای تنظیم جهت وزش هوا، دریچه ها را باز نموده و 

به  سمت چپ و راست بچرخانید.

دريچه های میانی
برای تنظیم جهت وزش هوا، کلید تنظیم را بچرخانید.

نحوه عملکرد دريچه های تهويه

فشار دهید

باز

بسته 

کلید
کلید تنظیم میزان هوا

در برخی مدل ها.

توجه

در هنگام استفاده از تهویه مطبوع )کولر( ممکن است 
که از دریچه هاي تهویه رطوبت خارج شود. این نشانگر 
عیب نبوده و ناشي از خنک کردن ناگهاني هوا مي باشد.

آسايش داخلي
سیستم ايرکانديشن
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	انتخاب وضعیت دريچه ها
وضعیت وزش از دريچه های روی داشبورد

وضعیت وزش از دريچه های داشبورد و وزش به 
کف اتاق

وضعیت وزش به سمت گرم کن شیشه ها و کف اتاق

وضعیت وزش به سمت گرم کن شیشه ها

وضعیت وزش کف اتاق

99-99
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 سیستم تهويه مطبوع معمولی

	کلیدهای کنترل ايرکانديشن
کلید کنترل دما 

افزایش  براي  تنظیم مي نماید.  را  هوا  کلید دماي  این 
دما )دماي گرم تر( کلید را در جهت عقربه هاي ساعت 
و براي کاهش دما )دماي خنک  تر( کلید را در خالف 

جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید.
کلید کنترل سرعت فن

این کلید تغییر دور فن را امکان پذیر مي نماید.
0 - فن خاموش

1 - دور کم
2 - دور متوسط پایین

3 - دور متوسط باال
4 - دور باال

کلید انتخاب جهت وزش هوا
انتخاب نمایید.  با چرخاندن کلید، جهت وزش هوا را 

)صفحه 6-6(

توجه

• در 	 مي توان  را  هوا  وزش  جهت  انتخاب  کلید 
وضعیت میانه )I( بین هر دو حالت قرارداد. در 
صورت تمایل به تنظیم اندک میزان هوا کلید را 

در حالت I قراردهید.
• انتخاب جهت وزش 	 براي مثال زماني که کلید 

هوا در وضعیت I بین  و  قراردارد،جریان 
خوا از دریچه های روي کف کمتر از وضعیت  

مي باشد.

 A/C کلید ايرکانديشن
براي روشن کردن ایرکاندیشن  کلید A/C را فشار دهید. 
در  فن  دور  قرارداشتن  کلید حین  روي  نشانگر  چراغ 

1,2,3,4 روشن مي شود.

در برخی مدل ها.

کلید انتخاب دریچه های خروجی هواکلید کنترل دور فنکلید کنترل دما

کلید انتخاب ورودی هوا

A/C کلید ایرکاندیشن
کلید گرم کن شیشه جلو

کلید برفک زدایی شیشه عقب

در برخی مدل ها.

آسايش داخلي
سیستم ايرکانديشن
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	گرمايش

کلید انتخاب هواي ورودي 
انتخاب  را  خودرو  به  ورودي  هواي  منبع  کلید  این 

مي کند.
و  بیرون  تازه  هواي  ورود  بین  وضعیت  تغییر  براي 
گردش مجدد هواي داخل کلید  را فشار دهید.

در شرایط عادي رانندگي توصیه مي شود، کلید را در 
حالت ورود هوای تازه بیرون قراردهید.

وضعیت ورود هوا تازه بیرون )چراغ نشانگر خاموش(
حالت  این  از  مي شود.  خودرو  وارد  بیرون  تازه  هواي 

براي تهویه و گرمایش عادي استفاده کنید.

وضعیت گردش مجدد هواي داخل )چراغ نشانگر روشن(
ورود هواي بیرون به خودرو متوقف مي شود. هوا داخل 

خودرو، به گردش درمي آید.

جهت خاموش نمودن ایرکاندیشن، کلید را مجدداً فشار 
وضعیت دهید. در  را  هوا  وزش  انتخاب جهت  کلید   .1

قراردهید.
2. کلید انتخاب ورودي هوا را در حالت ورود هواي تازه 

بیرون قراردهید.
3. کلید کنترل دما را در حالت هواي گرم قراردهید.

4. کلید کنترل سرعت فن را در سرعت دلخواه قراردهید.
5. در صورتي که گرمایش فاقد رطوبت مد نظر است، 

ایرکاندیشن را روشن نمایید.

توجه

ممکن است زماني که دماي هواي بیرون زیر صفر 
درجه سانتیگراد باشد، ایرکاندیشن عمل نکند.

      اخطار
در هواي سرد يا باراني از وضعیت گردش مجدد 

هواي داخل استفاده نکنید:
استفاده از وضعیت گردش مجدد هواي داخل، 
در هواي سرد يا باراني خطرناک مي باشد. چرا 
که در اين شرايط شیشه ها مه مي گیرند و ديد 
رانندگي شما کاهش مي يابد که مي تواند منجر 

به تصادف جدي شود.

توجه

• مي گیرد، 	 مه  سریع  جلو  شیشه  که  صورتي  در 
حالت   در  را  باد  وزش  انتخاب جهت  کلید 

قرادهید.
• تر 	 خنک  هواي  وزش  به  تمایل  که  صورتي  در 

به صورت را دارید، کلید انتخاب جهت وزش را 
در حالت  قرارداده و کلید کنترل دما را در 

حداکثر راحتي خود تنظیم نمایید.
• دماي هوایي که به کف مي وزد، گرمتر از هوایي 	

است که به صورت مي وزد )بجز در مواقعي که 
کلید کنترل دما در حداکثر گرمایش یا حداکثر 

سرمایش، تنظیم شده است(.

	سرمايش
وضعیت   در  را  هوا  وزش  جهت  کنترل  کلید   .1

قراردهید.
کلید کنترل دما را در موقعیت سرد قرار دهید.  .2

کلید کنترل دور فن را در دور دلخواه قراردهید.  .3
با فشار کلید A/C، ایرکاندیشن را روشن کنید.  .4
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5. کلید کنترل دور فن و کلید کنترل دما را در حداکثر 
راحتي خود تنظیم نمایید.

      هشدار

در صورتي که حین حرکت در سرباالیي هاي طوالني 
نمایید،  می  استفاده  کولر  از  سنگین  ترافیک  در  یا 
مراقب چراغ هشدار دماي مایع خنک کننده موتور 
باشید، تا روشن نشده و یا چشمک نزند.)صفحه 5-80(

کولر ممکن است منجر به داغ شدن موتور گردد. در 
صورتي که چراغ هشدار روشن شد یا چشمک زد، 

ایرکاندیشن را خاموش نمایید.)7-13(

توجه

• زماني که حداکثر سرمایش مدنظر است، کلید 	
و  سرمایش  حداکثر  موقعیت  در  را  دما  کنترل 
گردش  حالت  در  را  هوا  ورودي  انتخاب  کلید 
مجدد هواي داخل قرارداده، سپس کلید کنترل 

دور فن را در موقعیت 4 قراردهید.
• در صورتي که وزش هواي گرمتر به کف مدنظر 	

است، کلید انتخاب جهت وزش هوا را در حالت  
 قرارداده و کلید کنترل دما را در حداکثر 

آرامش خود تنظیم نمایید.
• دماي 	 از  باالتر  مي وزد  به کف  که  هوایي  دماي 

هوایي است که به صورت مي وزد)بجز در مواردي 
یا  سرمایش  حداکثر  در  دما  کنترل  کلید  که 

گرمایش تنظیم شده است(.

	تهويه
کلید کنترل جهت وزش هوا در حالت  قراردهید.  .1

کلید انتخاب ورودي هوا را در حالت ورود هواي تازه   .2
بیرون قراردهید.

دلخواه  موقعیت  در  را  هوا  دماي  کنترل  کلید   .3
قراردهید.

در صورت تمایل به گرمایش فاقد رطوبت، ایرکاندیشن   .4
را روشن نمایید.

	گرم کردن و مه زدايی شیشه جلو
1. کلید کنترل جهت وزش هوا را در حالت   قرار 

دهید.
2. کلید کنترل دما را در حالت دلخواه قرار دهید.

3. کلید کنترل سرعت فن را در حالت دلخواه تنظیم 
کنید.

4. در صورت تمایل به گرمایش فاقد رطوبت، ایرکاندیشن 
را روشن نمایید.

      اخطار
حالت  در  دما  کنترل  کلید  قرارداشتن  حین 
سرد، از مه زدايي شیشه جلو با استفاده از   

خودداري نمايید.
استفاده از موقعیت   حین قرارداشتن کلید 
کنترل دما در حالت سرد، خطرناک است چرا 
شیشه  بیروني  سمت  گرفتن  مه  به  منجر  که 
جلو مي شود؛ در نتیجه ديد شما محدود شده، 

مي تواند منجر به تصادف جدي شود.
در  را  دما  کنترل  کلید  از   استفاده  حین 

حالت گرم يا داغ قراردهید.

آسايش داخلي
سیستم ايرکانديشن
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توجه

• روشن 	 را  ایرکاندیشن  زدایي،  مه  حداکثر  براي 
نمایید، کلید کنترل دما را در حداکثر گرمایش 
 4 موقعیت  در  را  فن  سرعت  کنترل  کلید  و 

قراردهید.
• مدنظر 	 به کف  گرم  هواي  که وزش  در صورتي 

است، کلید انتخاب جهت وزش هوا را در حالت 
  قراردهید.

• در موقعیت  ، وضعیت ورود هواي تازه بیرون 	
به طور اتوماتیک انتخاب شده و نمي توان آن را 
به وضعیت گردش مجدد هواي داخل تغییر داد.

• )مجهز به کلید گرمکن شیشه جلو(	
ایرکاندیشن در حالت  حین قرارداشتن سیستم 
مه زدایي، سیستم گرم کن به طور اتوماتیک عمل 
داراي رشته هاي گرمایشي  مي کند. شیشه جلو 
است که پس از گرم شدن، به برطرف شدن برف 

و یخ کمک مي کند.

)بخارزدايي )به وسیله ايرکانديشن	
در هواي سرد یا خنک، ایرکاندیشن را فعال کنید تا به 

بخارزدایي شیشه جلو و شیشه هاي جانبي کمک کند.
دلخواه  حالت  در  را  هوا  وزش  جهت  کنترل  کلید   .1

قراردهید.
کلید انتخاب ورودي هوا را در حالت هواي تازه بیرون   .2

قراردهیم.
کلید کنترل دما را در موقعیت دلخواه قراردهید.  .3
کلید کنترل دور فن را در دور دلخواه قراردهید.  .4
با فشار کلید A/C، ایرکاندیشن را روشن نمایید.  .5

توجه

است،  بخارزدایي  ایرکاندیشن،  عملکردهاي  از  یکي 
براي استفاده از این عملکرد دماي هوا را در حالت 

سرد قراردهید.
بنابراین، کلید کنترل دما را در حالت دلخواه قرارداده 
)سرد یا گرم(، حین نیاز به بخارزدایي، ایرکاندیشن 

را روشن نمایید.

در برخی مدل ها.
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اطالعات سیستم تهویه مطبوع در نمایشگر اطالعات نمایش داده می شود.
صفحه نمايشگر

 سیستم تهويه مطبوع تمام اتوماتیک

کلید کنترل دمای سمت سرنشین
کلید دوحالته

کلید کنترل دور فن
کلید خاموش نمودن 

کلید کنترل دمای سمت راننده
)AUTO( کلید اتوماتیک

کلید مه زدایی شیشه جلو

در برخی مدل ها.

کلید انتخاب جهت وزش هوا

جهت  انتخاب  کلید 
ورودي هوا به سیستم 

تهویه مطبوع

A/C کلید مه زدایی شیشه عقبکلید ایرکاندیشن
کلید گرم کن شیشه جلو 

  نمایش میزان دمای تنظیمی )سمت سرنشین(  نمایش میزان دمای تنظیمی )سمت راننده(
اتوماتیک دوحالته ایرکاندیشن

کلید انتخاب جهت وزش هوا

نمایش میزان هوای ورودینمایش جهت جریان وزش هوا

آسايش داخلي
سیستم ايرکانديشن
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	کلیدهای کنترل ايرکانديشن
AUTO کلید وضعیت اتوماتیک

زیر  عملکردهای  تمامی   ،AUTO دکمه  دادن  فشار  با 
اتوماتیک تنظیم  انتخابی به طور  براساس میزان دمای 

می شوند:
• دمای هوای در جریان	
• میزان هوای در جریان	
• انتخاب دریچه های وزش هوا	
• انتخاب جهت هوای داخل اتاق و یا هوای تازه بیرون	
• 	A/C ECO یا A/C انتخاب

کلید کنترل دما
افزایش  برای  تنظیم می نماید.  را  هوا  کلید دمای  این 
دما )دمای گرم تر( کلید را در جهت عقربه های ساعت 
و برای کاهش دما )دمای خنک تر( کلید را در خالف 

جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
• 	:DUAL حین غیر فعال بودن حالت دوتایی

هوای  دمای  کنترل  کلید  هوا،  دمای  کنترل  برای 
سمت راننده را بچرخانید.

• 	:DUAL حین فعال بودن حالت دوتایی
هوای  دمای  کنترل  کلید  هوا،  دمای  کنترل  برای 

سمت راننده یا سرنشین را بچرخانید.

کلید کنترل دور فن دمنده
فن دارای هفت تنظیم متفاوت برای سرعت وزش هوا 
می باشد. دور انتخابی در صفحه نمایشگرها به نمایش 

در می آید.
کلید انتخاب جهت وزش هوا از دريچه ها

جهت مورد نظر را می توان انتخاب نمود )صفحه 6-6 را 
مطالعه نمایید(.

OFF کلید
فشردن کلید OFF، سیستم ایرکاندیشن را غیر فعال 

می نماید.

توجه

AUTO چراغ نشانگر کلید
• اتوماتیک 	 عملکرد  بیانگر  چراغ،  بودن  روشن 

سیستم بوده و سیستم به طور خودکار در حال 
عملکرد می باشد.

• در صورت تغییر تنظیمات هر یک از کلیدهای 	
زیر، عملکرد AUTO به طور اتوماتیک غیر فعال 

شده، چراغ نشانگر AUTO خاموش می شود.
)دریچه های  هوا  وزش  جهت  انتخاب  کلید   	

جریان(
کلید کنترل دور فن  	

کلید برفک و بخار زدایی شیشه جلو  	
تغییر وضعیت بقیه کلیدها در عملکرد وضعیت 

AUTO تداخلی ایجاد نمی کند.

توجه

با چرخاندن کلید دمای هوای سمت سرنشین حتی 
در صورت غیر فعال بودن حالت دوتایی، این حالت 
روشن   DUAL کلید  نمایشگر  چراغ  شده،  فعال 
راننده و  نتیجه می توان دمای سمت  می شود و در 

سرنشین جلو را به طور جداگانه تنظیم نمود.

توجه

• زماني که وضعیت جهت وزش هوا  انتخاب 	
شده و کلید کنترل دما در حالت دماي متوسط 
به روي  تنظیم شده باشد، هواي گرم مستقیماً 
از  سردتري  نسبتاً  هواي  و  مي یابد  جریان  پاها 
جریان  راست  و  چپ  میاني،  تهویه  دریچه هاي 

پیدا مي نماید.
• کلید 	  ، هوای  وزش  جهت  انتخاب  برای 

مه زدایی شیشه جلو را فشار دهید.
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کلید DUAL دو حالته
عملکرد  حالت  بین  وضعیت  تغییر  برای  کلید  این  از 

دوتایی و مشترک استفاده نمایید.
حالت عملکرد دوتايی

راننده  و  سرنشین  سمت  در  را  ورودی  هوای  دمای 
می توان به صورت جداگانه تنظیم نمود.

حالت عملکرد مشترک 
در این حالت دمای هوای سمت راننده و سمت سرنشین 

به طور مشترک تنظیم می شود.

ايرکانديشن A/C کلید
می باشد،  فعال  حالت  در   AUTO شرایطی که  در 
فشار دادن کلید A/C، ایرکاندیشن را غیر فعال می نماید. 
فشاردادن  با  رطوبت زدایی(  و  خنک کردن  )عملکرد 
کلید A/C حین روشن بودن کلید کنترل فن، می توان 

ایرکاندیشن را فعال و غیر فعال نمود.

کلید انتخاب هوای ورودی
می توان حالت گردش مجدد هوای داخل اتاق یا ورود 
هوای تازه بیرون را انتخاب نمود. برای انتخاب حالت 

مورد نظر کلید را فشار دهید.
وضعیت گردش مجدد هوای داخل اتاق 

 )چراغ نشانگر روشن( 
ترافیک  در  رانندگی  تونل ها،  در  حرکت  شرایط  در 
سنگین )محیط های حاوی دود زیاد( یا تمایل به خنک 

شدن سریع این حالت را انتخاب نمایید.
وضعیت ورود هوای تازه بیرون 
 )چراغ نشانگر خاموش(

از این وضعیت در حالت عادی و برای مه زدایی استفاده نمایید.

کلید مه زدايی شیشه جلو
برای مه زدایی شیشه جلو و پنجره درهای جلو از این 

کلید استفاده نمایید.

توجه

• با فشردن کلید A/C حتی در صورت خاموش بودن 	
فن ها می توان ایرکاندیشن را روشن نمود.

• انتخاب حالت هاي A/C و A/C ECO به صورت 	
خودکار )اتوماتیک( انجام مي شود. هر چند در 
این شرایط عملکرد تهویه مطبوع و قابلیت مه 
این  به   A/C ECO اما  مي یابد،  کاهش  زدایي 
منظور طراحي شده است تا استفاده از سیستم 
تهویه مطبوع را در اقتصادي ترین حالت )کمترین 

مصرف سوخت( قرار دهد. 
• 	 0°C به  خودرو  بیرون  دماي  که  شرایطي  در 

نزدیک شود سیستم تهویه مطبوع عمل نمي کند. 
)با وجودیکه در این حالت سیستم غیر فعال بوده 
و کار نمي کند اما نشانگرها روشن باقي مي مانند(

توجه

حین انتخاب حالت عملکرد دوتایی پیغام  در 
صفحه نمایشگر به نمایش در می آید.

      اخطار
در هواي سرد و هواي باراني از وضعیت  

استفاده نکنید:
باراني  يا  هواي سرد  در  از وضعیت   استفاده 
خطرناک مي باشد، زيرا در اين شرايط شیشه ها مه 
که  مي يابد  کاهش  شما  رانندگي  ديد  و  مي گیرند 

مي تواند باعث بروز تصادف گردد.

آسايش داخلي
سیستم ايرکانديشن
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	گرم کردن و مه زدايی شیشه جلو	عملکرد سیستم تهويه مطبوع اتوماتیک
کلید AUTO را فشار دهید ، در این حالت وضعیت   .1
جهت وزش ، نوع جهت تهویه ورودي و مقدار هواي 

جریان یافته به صورت اتوماتیک کنترل مي شود.
را تنظیم  به وسیله کلید کنترل دما، دمای دلخواه   .2
نمایید. در صورت تمایل به تنظیم جداگانه دمای 
یا  فشرده  را   DUAL کلید  سرنشین  سمت  هوای 
را فشار  کلید کنترل دمای هوای سمت سرنشین 

دهید.
برای خاموش کردن سیستم کلید OFF را فشار دهید.

کلید گرم کن شیشه جلو را فشار دهید. در این حالت 
به صورت اتوماتیک وضعیت جریان هوا از بیرون خودرو 
به صورت  مطبوع  تهویه  سیستم  و  مي شود  انتخاب 
خودکار شروع به کار مي نماید، سیستم تهویه مطبوع 
و  جلو  شیشه  به سمت  هوا  و  گرفته  را  هوا  رطوبت 
شیشه هاي درهاي جلو جریان مي یابد )صفحه 7-6( در 
این حالت مقدار هواي جریان یافته نیز افزایش مي یابد.

توجه

• وضعیت هاي 	 در  دما  کنترل  کلید  دادن  قرار 
گرمترین یا سردترین حالت باعث نمي شود که 

شرایط دمایي دلخواه سریع تر حاصل گردد. 
• به 	 سیستم  گرم کردن،  حالت  انتخاب  حین  در 

صورت خودکار دریچه هاي ورود هوا را مسدود 
زمانیکه مسیر دریچه ها گرم شود.  تا  مي نماید 
این عمل به منظور جلوگیري از وزش هواي سرد 

به داخل مي باشد.

توجه

براي حصول دماي بهینه اتاق، درجه حرارت را در 
حدود“25/0” تنظیم نمایید در صورت لزوم، درجه 

حرارت را روي دماي دلخواه تنظیم نمایید.

      اخطار
و  گرم کردن  وضعیت  از  استفاده  هنگام  در 
کلید   ) )وضعیت         جلو  شیشه  مه زدايي 

کنترل دما را در حالت گرم يا داغ قرار دهید: 
کلید  دادن  قرار  انتخاب وضعیت   در شرايط 
زيرا  مي باشد.  حالت سرد خطرناک  در  دما  کنترل 
اين عمل باعث مه گرفتن بیرون شیشه شده و در 
نتیجه ديد شما کاهش يافته و خطر تصادف افزايش 

مي يابد.
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	حسگر نور آفتاب / دمای بیرون
سیستم تهویه مطبوع تمام اتوماتیک، دماي هواي داخل 
و بیرون خودرو و نور آفتاب را اندازه گیري مي نماید و 
را  اتاق  حرارت  درجه  دماها،  این  با  متناسب  سپس 

تنظیم مي نماید.

      هشدار

از پوشانیدن حسگرها اجتناب نمایید، زیرا این عمل 
مطبوع  تهویه  سیستم  صحیح  عملکرد  عدم  باعث 

مي شود.

حسگر تابش نور آفتاب

حسگر دمای داخل اتاق

آسايش داخلي
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	آنتن )مدل صندوق دار(

	آنتن )مدل هاچ بک(

 AM آنتن شیشه عقب خودرو هر دو نوع طول موج های
و FM را دریافت می کند.

عقربه های  در جهت خالف  آن را  آنتن،  بازکردن  برای 
ساعت بچرخانید.

برای سوار کردن آنتن، آن را در جهت عقربه های ساعت 
بچرخانید.

آنتن

      هشدار

حین شستن سطح داخلی شیشه عقب، از پارچه نرم 
مرطوب شده با آب ولرم استفاده نموده، خطوط آنتن 

را به آهستگی تمیز نمایید.
آنتن  به  است  ممکن  پاک کن ها  شیشه  از  استفاده 

صدمه بزند.

      هشدار

• براي جلوگیري از صدمه دیدن آنتن قبل از ورود 	
به کارواش یا قبل از عبور از محل هایي با سقف 

کوتاه آنتن را باز نمایید.
• از روي سقف خودرو 	 برف  پاک کردن  در حین 

مراقب باشید به آنتن صدمه وارد ننمایید.

توجه

توصیه مي شود که در حین ترک خودرو آنتن را باز 
نموده و در داخل خودرو قرار دهید.

نصب

بازکردن
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	دريافت امواج راديويی

اجتناب  صوتی  سیستم  روی  بر  مایعات  پاشیدن  از 
نمایید.

 CD شکاف  درون   CD بجز  چیزی  هر  واردکردن  از 
اجتناب نمایید.

AM ويژگیهاي موج
امواج AM در حین برخورد به ساختمان ها و کوه ها تغییر 
جهت مي دهند و از یونسفر جو پخش مي شوند )یونسفر 
محدوده اي از جو است که به واسطه محیط الکتریکي 
خود امواج رادیویي را پخش مي کند(. به همین دلیل 
 FM امواج  از  بیشتر  فواصل  به  مي توانند   AM امواج 
برسند. به واسطه موارد ذکر شده در فوق ممکن است 
که گاهي اوقات دو ایستگاه رادیویي به صورت همزمان 

روي یک فرکانس دریافت گردند.

کردن سیستم  فعال  در  توجه  مورد  نکات 
صوتی

      هشدار

به منظور رانندگي ایمن صداي سیستم صوتي را به 
اندازه اي تنظیم نمایید که صداهاي بیرون از خودرو 

را بشنوید.

توجه

استفاده  مورد  از  موتور،  بودن  خاموش  حین  در 
قراردادن طوالني مدت سیستم صوتي پرهیز نمایید. 

این عمل باعث تخلیه باتري مي شود. 
استفاده از تلفن همراه یا رادیو CB در نزدیک سیستم 
صوتي، باعث بروز پارازیت در سیستم صوتي مي شود، 

این به منزله صدمه دیدن سیستم نمي باشد.

      اخطار
سیستم  کلیدهاي  و  دکمه ها  کردن  تنظیم  از 

صوتي در حین رانندگي خودداري نمايید: 
تنظیم نمودن سیستم صوتي در حین حرکت خودرو 
خطرناک مي باشد، زيرا احتمال بروز تصادف ناشي 
اين حالت  در  کنترل خودرو  به  توجه شما  از عدم 
افزايش مي يابد. همواره سیستم صوتي را در حین 
کلیدهاي  اگر  حتي  نمايید.  تنظیم  خودرو  توقف 
گرفته  قرار  اهرم هاي  روي  صوتي  سیستم  کنترل 
نگاه  بدون  که  بگیريد  ياد  دارند  قرار  فرمان  روي 
بتوانید  تا  نمايید  استفاده  آن ها  از  آن ها،  به  کردن 
بیشترين توجه به جاده را در حین حرکت خودرو 

داشته باشید.

یونسفر

ایستگاه 1 ایستگاه 2
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FM ويژگیهاي موج
محدوده پخش امواج FM حدود km 50-40 از مبداء 
مي باشد، به دلیل نیاز به ُکدگذاري بیشتر جهت شکستن 
صدا به دو کانال، امواج FM در فواصل دور دست فاقد 

استریو بوده و تک صدایي مي باشند. 

امواج و سیگنال هاي ارسالي FM مشابه با نور مي باشند 
بلکه  نمي شوند  خم  گوشه ها  به  برخورد  هنگام  در  و 
در   FM امواج   AM امواج  برخالف  مي شوند.  منعکس 
امواج  بنابراین  نمي کنند.  افقي حرکت  غیر  مسیرهاي 
FM در فواصل زیاد که امواج AM قابل دریافت است 

دریافت نمي شود. 

تأثیرگذار   FM امواج  دریافت  روي  نیز  جوي  شرایط 
در  و  مي شود  دریافت  ضعف  باعث  باال  رطوبت  است. 
روزهاي ابري دریافت امواج FM از روزهاي داراي هواي 

صاف بهتر است.

پارازيت لرزش / پرش )قطع شدن لحظه اي( 
سیگنال ها و امواج FM  در مسیر مستقیم حرکت مي نمایند 
و در حین حرکت در تونل ها، کنار ساختمان هاي بلند، 
کوه ها و دیگر موانع ضعیف مي شوند. در حین حرکت 
خودرو در چنین مناطقي، شرایط دریافت امواج ممکن 
است که به صورت ناگهاني تغییر نماید و باعث پارازیت 

آزار دهنده گردد.

پارازيت چند دريافته
با موانع منعکس  برخورد  امواج FM در  اینکه  به دلیل 
مي شوند، این احتمال وجود دارد که هم امواج مستقیم 
دریافت  همزمان  به صورت  یافته  انعکاس  امواج  هم  و 
گردند. این مسئله باعث یک تأخیر اندک دریافت امواج 
شکسته  به صورت  صداها  که  است  ممکن  و  مي شود 
به  بودن  نزدیک  هنگام  در  برسند  به گوش  نامفهوم  یا 

فرستنده نیز ممکن است با این حالت مواجه شوید.
FM ایستگاه

40-50 km
(25-30 miles(

یونسفر

AM امواجFM امواج

FM امواج

100-200 km (60-120 miles(

امواج منعکس شده
امواج مستقیم
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پديده رطوبت گرفتن 
سرد  حین  در  بخاري  روشن کردن  از  پس  بالفاصله 
یا   CD دستگاه  نوري  تجهیزات  یا   CD بودن خودرو، 
رطوبت  میعان  اثر  در  که  است  ممکن   CHANGER
موجود در هوا مرطوب شوند. در این شرایط CD فوراً 
به  مي توان  و  شده  ارسال  بیرون  به  خودکار  به صورت 
نمود.  خشک  نرم،  پارچه  یک  به وسیله  آن را  سادگي 
به  دستگاه  گرفته  مه  نشانگرهاي  و  نوري  تجهیزات 
صورت طبیعي در فاصله حدود یک ساعت به وضعیت 
اولیه بر مي گردد. قبل از استفاده مجدد از دستگاه صبر 

کنید تا به حالت عادي برگردد. 
نگهداری از پخش کننده CD/CD چنجر
احتیاط های زیر باید مورد توجه قرار گیرند.

• باالیي 	 بسیار  سرعت  با  دستگاه  داخل  در   CD
مي چرخد. هرگز از CD معیوب )شکسته یا خمیده( 

استفاده نکنید. 

پارازيت ناشي از نزديک بودن به چند ايستگاه 
با  قوي  ایستگاه  دو  محدوده  به  خودرو  وقتي که 
که  است  به هم مي رسد، ممکن  نزدیک  فرکانس هاي 
ایستگاه تنظیم شده اصلي به صورت موقت قطع شود و 
ایستگاه دوم دریافت گردد. در این شرایط ممکن است 

پارازیت هایي ناشي از این اختالل به گوش برسد. 

پارازيت سیگنال هاي ضعیف 
در مناطق برون شهري، به دلیل ازدیاد فاصله نسبت به 
فرستنده، دریافت امواج ضعیف مي شود. دریافت امواج در 
چنین نواحي حاشیه اي با قطع شدن صدا همراه خواهد بود.

از  استفاده  حین  در  توجه  مورد  	نکات 
چنجر   CD  / فشرده(  )لوح   CD پخش 

)CHANGER( داخل داشبورد

ایستگاه 1 ایستگاه 2

پارازيت امواج قوي 
در حین حرکت در فاصله خیلي نزدیک به برج فرستنده 
این پارازیت بروز مي نماید و امواج پخش شده بسیار قوي 
مي باشند که در نتیجه آن قطع شدن صدا در رادیوي 

دریافت کننده خواهد بود. 

آسايش داخلي
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• شکل 	 دیسک هاي  مانند  متداول  غیر  CDهاي  از 
زیرا  نکنید.  استفاده  غیره  و  ضلعي  هشت  یا  قلب 
ممکن است که دیسک خارج نشود و باعث صدمه 

به دستگاه گردد.

• یک CD نو ممکن است که داراي لبه هاي ناهموار 	
در  باشد.  خود  بیروني  یا  داخلي  قسمت  در  )تیز( 
CDها  اینگونه  دادن  قرار  استفاده  مورد  صورت 
دستگاه  روي  در   CD نصب صحیح  اینکه  به دلیل 
را  آن ها  دستگاه  که  دارد  احتمال  نمي باشد  میسر 
پخش ننماید. عالوه بر این  ممکن است که CD از 
دستگاه خارج نشود و باعث بروز عیب گردد.  قبل 
از استفاده به وسیله خودکار یا مداد مطابق شکل زیر 
ناهمواري هاي لبه هاي CD را برطرف نمایید. براي 
از بین بردن ناصافي ها، کنار مداد یا خودکار را روي 

سطح خارجي و داخلي CD بکشید. 

• در حین حرکت در سطوح ناهموار، ممکن است صدا 	
قطع و وصل شود. 

• پخش کننده CD / CD چنجر به گونه اي طراحي 	
را پخش مي نمایند که  CDهایي  شده اند که فقط 
دیگر  دیسک هاي  باشند.  زیر  برچسب هاي  داراي 

قابل پخش نخواهد بود. 

• فشرده 	 لوح  اطالعات  حفظ  محدوده  صورتیکه  در 
استفاده  مورد  از  بود  شفاف  نیمه  یا  شفاف   )CD(

قرار دادن آن خودداري نمایید.

شفاف
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• از CDهایي استفاده نمایید که به صورت قانوني تولید 	
شده اند. در صورت استفاده از نسخه هاي غیر مجاز 
ممکن است که سیستم به صورت صحیح کار نکند.

• صفحات 	 اسپري هاي  دادن  قرار  استفاده  مورد  از 
گرامافون، مواد آنتي استاتیک و اسپري هاي پاک کننده 
و خانگي، مایعات شیمیایي سریع التبخیر نظیر بنزین 
و تینر جهت تمیز کردن CD خودداري نمایید. زیرا 
آن  و  مي نماید  وارد  آن صدمه  اطالعاتي  به سطح 
مانند  استفاده مي کند. چیزهاي دیگر  قابل  را غیر 
به  رساندن  امکان صدمه  که  پالستیک  و  ریسمان 
مورد  آن  کردن  تمیز  براي  نباید  را  دارند،  را   CD

استفاده قرار داد. 
• CDها را یکي یکي در داخل دستگاه قرار دهید. در 	

صورت قرار دادن دو CD به صورت همزمان سیستم 
به صورت صحیح عمل نخواهد کرد. 

• در صورت قراردادن CD به صورت وارونه،  دستگاه 	
CD را به بیرون ارسال مي نماید. همچنین CDهاي 
کثیف و معیوب نیز ممکن است که به بیرون ارسال 

شوند.
• داخل 	 در  تمیزکننده  دیسک هاي  قراردادن  از 

پخش کننده CD و CD چنجر خودداري نمایید. 
• از قرار دادن CDهایی که برچسب آن ها کنده شده 	

است، خودداری نمایید.
• این دستگاه ممکن است که امکان پخش برخي از 	

CDهاي  تهیه شده توسط کامپیوتر، یا ضبط کننده 
CD را نداشته باشد که این مسئله مي تواند ناشي 
از ویژگي هاي دیسک، خراش، لکه، کثیفي و غیره 
باشد یا در اثر ورود گرد و غبار در دستگاه یا رطوبت 

گرفتن لنز داخل دستگاه باشد. 
• نگهداري CDها در محلي که در معرض حرارت زیاد 	

یا در معرض نور مستقیم خورشید باشد باعث صدمه 
دیدن آن ها مي شود و ممکن است که آن ها را غیر 

قابل پخش نماید. 
• CDهاي داراي ظرفیت بیش ازMB 700 غیر قابل 	

پخش مي باشند. 
• برخي 	 پخش  به  قادر  است  ممکن   دستگاه  این 

نباشد  کامپیوتر  توسط  شده   تهیه  ازCDهاي  
تهیه  افزار  نرم  از  ناشي  مي تواند  مسئله  این  که 
باشد.   )WRITE( تهیه  یا سرعت   (CD( WRITE
)براي جزئیات بیشتر به فروشگاهي که CD را تهیه 

نموده اید مراجعه نمایید( 

• سطوح 	 لمس نمودن  از  CDها  نگهداري  حین  در 
اطالعاتي آن اجتناب نمایید. لوح فشرده را با گرفتن 
لبه هاي بیروني یا لبه  بیروني و سوراخ آن جابه جا 

نمایید.

• از چسبانیدن کاغذ یا برچسب بر روي CD خودداري 	
اجتناب   CD پشت  قسمت  خراشیدن  از  نمایید. 
که  است  ممکن  معیوب شدن  اثر  در  زیرا  نمایید. 

CD خارج نشود. 
• گرد و خاک، اثر انگشت و کثیفي باعث کاهش نور 	

منعکس شده از سطح اطالعاتي CD مي شود و روي 
کیفیت صدا تأثیر مي گذارد. در صورت کثیف شدن 
CD به وسیله یک پارچه نرم به آرامي آن را از مرکز 

CD به سمت لبه هاي بیروني تمیز نمایید. 
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• از 	 برخي  است  ممکن  موزیک  پخش  هنگام  در 
داده  نشان  عنوان  مانند   CD نوشتاري  اطالعات 

نشود. 
• براي 	 پخش  به  شروع  زماني  فاصله  است  ممکن 

به  نسبت  مجدد(  ضبط  )قابل   CD-RW CDهاي 
CDهاي معمولي )CD( یا CDهاي  فقط خواندني 

)CD-R( بیشتر باشد. 
• را 	  CD-R /CD-RW از سی دی  استفاده  راهنماي 

مطالعه نمایید. 
• سلفوني 	 برچسب  داراي  آن  روي  که  CDهایی  از 

از  قسمتي  شدن  بلند  ننمایید،  استفاده  مي باشند 
برچسب یا بیرون زدن چسب از لبه هاي CD باعث 
CD در دستگاه مي شود. همچنین از CD گیر کردن

هایي که داراي برچسب هاي ضمیمه مي باشد استفاده 
نکنید زیرا احتمال گیرکردن در دستگاه را دارند. 

• که 	  MP3 فایل های  صوتی  سیستم  این 
را  شده اند  ضبط   CD-R/CD-RW/CD-ROM در
قابل  زیر  فرمت های  با  فایل هایی  می نماید.  پخش 

پخش می باشند:
ISO 9660 سطح اول  	
ISO 9660 سطح دوم  	

Joliet فرمت پخش ژولیت  	
)Romeo( فرمت پخش ُرمئو  	

• 	 MP3 این سیستم قادر به پخش فایل های صوتی
با فرمت MP3 و قالب سربرگ و اطالعات می باشد.

• این سیستم قادر به پخش فایل های چند بخشی تا 	
40 بخشی می باشد.

• این سیستم قادر به پخش فایل های MP3 با فرکانس 	
نمونه برداری 16/22.05/24/32/44.1/48 کیلوهرتز 

می باشد.
• این سیستم قادر به پخش فایل های MP3 با سرعت 	

kbps 320 می باشد. با وجود این،  kbps 8 تا 
باال،  کیفیت  با  موسیقی  داشتن  از  اطمینان  برای 
kbps 128 یا بیشتر  برای ضبط فایل ها از سرعت 

استفاده نمایید.
• در صورتیکه یک سی دی شامل فایل های MP3 و 	

CD-DA می باشد، نحوه پخش این فایل ها، به نحوه 
ضبط سی دی بستگی دارد.

• این دستگاه قادر به پخشCD های	
    packet  written نمی باشد.

• این سیستم قادر به پخش فایل هایی که از طریق 	
و   MP3 PRO تعاملی(،   MP3(  MP3i سیستم 

RIFF MP3 ضبط شده اند نمی باشد.

MP3 توصیه های عملکردی حین استفاده از	

توجه

اهداف شخصی،  برای  تنها  این دستگاه نسخه هایی 
غیرمالی را در برداشته و حق استفاده از این محصول 
پخش  درآمدزا(  کارهای  )نظیر  مالی  اهداف  برای 
برنامه های زنده )چه از طریق ایستگاه های رادیویی، 
ماهواره و یا هرگونه فرستنده دیگر(، پخش برنامه ها 
از طریق اینترنت و یا شبکه های توزیع الکترونیکی 
دیگر، همانند سیستم های صوتی و تصویری پولی و  

سیستم صوتی درخواستی دیگر را در بر نمی گیرد.
برای چنین استفاده هایی می توان نسخه جدیدی را 

تهیه نمود.
برای اطالع از جزئیات بیشتر به سایت زیر مراجعه 

نمایید.
http://www.mp3licensing.com
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فايل ها و فولدرها
• ترتیب دسته بندی فایل های MP3 و فولدرها برای 	

زیرین  دسته های  به  باالیی  دسته های  از  پخش 
می باشد. مرتب سازی و ترتیب پخش سی دی های 
زیر  ترتیب  به   MP3 فایل های  حاوی  شده  ضبط 

می باشد:
شماره فایل  	

به هر کدام از فایل های درون فولدر به ترتیب 
دسته بندی از باال به پایین یک شماره اختصاص 

داده می شود.
شماره فولدر  	

به هر کدام از فولدرها به ترتیب دسته بندی از 
باال به پایین یک شماره اختصاص داده می شود.

بسته به واحد صوتی ممکن است پخش دسته های 
زیر امکان پذیر نباشد.

• دسته بندی فولدرها کاماًل اتوماتیک بوده، نمی توان 	
ترتیب آن ها را تنظیم نمود.

• فولدری که حاوی فایل های MP3 نباشد، َرد خواهد 	
در  نمایش  به  فولدر  و شماره  َرد شده  )فولدر  شد 

نخواهد آمد(.
• فایل های MP3 که با فرمت MP3 مطابقت نداشته، 	

دارای اطالعات سربرگ و زمینه می باشد َرد شده، 
پخش نخواهند شد.

• این سیستم قادر به پخش فایل های MP3 در هشت 	
سیستم  صورتیکه  در  می باشد.  دسته بندی  سطح 
بیشتری  زمان  باشد،  سطح  بیشتری  تعداد  حاوی 
برای پخش این فایل ها الزم است. توصیه می شود 
ضبط  سطح  یک  یا  و  سطح  دو  در  را  فایل ها  که 

نمایید.
• این سیستم قادر به پخش CD های دارای 512 	

فایل و فولدرهای حاوی 255 فایل می باشد.

توجه

فولدرها و آهنگ )فایل( های درون یک دسته مطابق 
 CD ترتیبی که )با توجه به نرم افزار ضبط( بر روی

ضبط شده اند، پخش می گردند.

شماره فولدر فولدر آهنگ )فایل(

سطح 1 سطح 2 سطح 3 سطح 4
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• را 	  MP3 پسوند   ،MP3 فایل های  نامگذاری  حین 
حتماً به انتهای نام فایل بیافزایید.

• در نامگذاری فایل ها، با توجه به جدول زیر حداکثر 	
تعداد کاراکترها را رعایت نمایید. با وجود این، حین 
پخش، سیستم تنها تا 32 کاراکتر نام فایل به عالوه 

)MP3.( را نمایش می دهد.

∗ در نامگذاری فایل می توان در کاراکترهای یک بایتی 
)حرف بزرگ( و آندرالین "-" استفاده نمود.

ID3 نمايش برچسب اطالعاتی
• این سیستم قادر به پخش اطالعات ID3، شامل نام 	

آلبوم، نام آهنگ و نام خواننده که با استفاده از نسخه 
1.0/1.1/2.2/2.3 به فایل افزوده شده اند، می باشد. 

هر نوع اطالعات دیگر نمایش داده نخواهد شد.

• این سیستم قادر به پخش نام های انگلیسی )شامل 	
اعداد( کاراکترهای یک بایتی می باشد. حین افزودن 
یک  کاراکترهای  از  فقط   ID3 اطالعاتی  برچسب 
بایتی استفاده نمایید. کاراکترهای دو بایتی و برخی 

تصاویر به نمایش در نخواهند آمد.
اصطالحات

MP3
 ”MPEG Audio Layer 3“ اصطالح  خالصه   MP3 
استانداردی تکنیکال برای فشرده سازی فایل های صوتی 
  )ISO( می باشد که توسط مؤسسه بین المللی استاندارد
از  استفاده  است.  شده  تعریف   MPEG کاری  گروه  و 
به  را  صوتی  فایل های  فشرده سازی   ،MP3 فایل های 

حدود یک دهم اندازه اصلی امکان پذیر می سازد.

 ISO 9660
فولدرهای  و  فایل  فرمت  برای  بین المللی  استاندارد 
تفاوت های  به  توجه  با  استاندارد  این   .CD-ROM
حین فرایند نامگذاری فایل، پیکربندی داده ای و دیگر 

خصوصیات به سه دسته مجزا تقسیم بندی می شود.

Multi-session
یک بخش session شامل میزان کلی اطالعاتی است که 
 CD-ROM, CD-R/CD-RW از ابتدا تا انتها و از طریق
Multi-ses-  بر روی سی دی ضبط شده اند. چند بخش

sion بیانگر وجود دو یا چند بخش متفاوت بر روی یک 
سی دی است.

Sampling
بیانگر فرایند کد گذاری آنالوگ اطالعات صوتی با فواصل 

مشخص و تبدیل آن ها به اطالعات دیجیتال می باشد.
سرعت نمونه برداری )Sampling( به تعداد دفعاتی که 
یک نمونه در هر ثانیه برداشته شده گفته می شود که 
با واحد Hz نمایش داده می شود. افزایش سرعت نمونه 
برداری کیفیت صوتی را افزایش داده، با وجود این اندازه 

اطالعات را نیز افزایش می دهد.

حداکثر تعداد کاراکترها 
فايل )شامل  نام يک  در 
حرف  سه  و   ”.“ نقطه 

پسوند نام فايل

12
ISO9660 سطح اول∗

31
ISO9660 سطح دوم∗

64Joliet فرمت پخش

128Romeo فرمت پخش

      هشدار

 MP3 فایل های  پخش  به  قادر  فقط  سیستم  این 
پسوند  افزودن  از  می باشد.   ).MP3( پسوند  دارای 
نمایید. چرا که  فایل های دیگر خودداری  به   MP3

منجر به ایجاد نویز یا نقص سیستم خواهد شد.
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Bit rate
 bps بیانگر حجم اطالعات در هر ثانیه بوده و به صورت

)بایت در ثانیه( نمایش داده می شود.
به طور کلی هر چه میزان سرعت بایتی Bit rate حین 
اطالعات  باشد،  بیشتر   MP3 فایل های  فشرده سازی 
موسیقی بیشتری جابه جا شده و در نتیجه کیفیت صدا 

بهتر خواهد بود.

packet writing
روش کلی مشابه روش مورد استفاده حین ضبط فایل ها 
بر روی فالپی دیسک و دیسک سخت بوده و برای ضبط 

فایل ها بر روی CD-R استفاده می شود.

ID3 Tag
برچسب اطالعاتی ID3 Tag روشی برای ذخیره سازی 
 MP3 فایل های  روی  بر  موسیقی  با  مرتبط  اطالعات 
نام  و  خواننده  آهنگ،  نام  همانند  اطالعاتی  می باشد. 
آلبوم را می توان به این روش ذخیره نمود. این اطالعات 
را به راحتی توسط نرم افزار ID3 می توان ویرایش نمود

VBR
خالصه لغت سرعت بایتی متغیر می باشد. در حالیکه 
بایتی ثابت( استفاده  از CBR )سرعت  در حالت کلی 
می شود. حین فشرده سازی فایل ها با توجه به شرایط 
فشرده سازی و در نتیجه ایجاد کیفیت صدای دلخواه 

می توان از VBR استفاده نمود.

 WMA خصوصیات فايل های قابل پخش
در  که   WMA فایل های  پخش  به  قادر  سیستم  این 
CD-R یا CD-RW ضبط شده اند می باشد. CD های 

دارای فرمت های زیر قابل پخش هستند.
ذیل  ویژگی های  دارای  پخش  قابل   WMA فایل های 

می باشند:

WMA خالصه کلمه Windows Media Audio بوده 
و ضرورت فشرده سازی مورد استفاده در مایکروسافت 

می باشد.
 MP3 فایل های به  فایل های صوتی را می توان نسبت 

فشرده تر نموده، ایجاد و ذخیره نمود.
∗Microsoft و Windows Media عالئم تجاری ثبت شده 
Microsoft Corporation U.S مرتبط با صنایع تجاری 

در آمریکا و دیگر کشورها می باشد.

از  استفاده  حین  عملکردی  	توصیه های 
WMA فايل های

محتوياتگزينه

ویژگی های
windows Media
Audio نسخه 7، 8 و 9

فرکانس 
نمونه برداری

سرعت بایتی

32kHz.....32, 40,
48 kbps

32kHz.....32, 48,
64, 80, 96,128,160,
192, 256, 320 kbps

48kHz.....64, 96,
128,160,192 kbps

VBRپشتیبانی می شود

استریو / تک صداییحالت کانال

WMA عنوان، نام خواننده، نام آلبوماطالعات

• در فایل های WMA، نام آهنگ، نام خواننده و نام 	
آلبوم به صورت برچسب اطالعاتی “WMA-Tag” به 

فایل افزوده شده و قابل نمایش می باشد.
• فایل های WMA، که مشخصات استاندارد را ندارد 	

قابل پخش نبوده و نام فایل ها و فولدرهای آن ها به 
نمایش در نمی آید.

      هشدار

این سیستم قادر به پخش فایل های WMA دارای 
پسوند )wma.( می باشد. از افزودن پسوند WMA به 
فایل های غیر WMA خودداری نمایید. این عمل منجر 
به ایجاد نویز و یا نقص در عملکرد سیستم می شود.
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• ممکن است پسوند فایل با توجه به سیستم کامپیوتری 	
مورد استفاده، نسخه و نرم افزار یا تنظیمات موجود 
نباشد. در این صورت، پسوند “WMA” را به انتهای 
کنید. ضبط   CD روی  بر  آن را  و  افزوده  فایل  نام 
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انواع سیستم صوتی 
اطالعات سیستم صوتی در نمایشگر اطالعات نمایش داده می شود.

روشن و خاموش کردن / کنترل بلندی صدا و کیفیت صدا ...........................................................................  صفحه 6-27
فعال نمودن رادیو .......................................................................................................................................................  صفحه 6-30
.......................................................................................................  صفحه 6-34  (CD( فعال نمودن پخش کننده لوح فشرده

در برخی مدل ها.
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روشن و خاموش کردن 
سوئیچ موتور را در وضعیت ACC یا ON قرار دهید. 

براي روشن کردن سیستم صوتي دکمه روشن خاموش/ 
بلندي صدا را فشار دهید. 

براي خاموش کردن مجدداً دکمه فوق الذکر را فشار دهید.

تنظیم بلندي صدا
براي تنظیم صدا دکمه بلندي صدا را بچرخانید. 

چرخانیدن کلید مدور به سمت راست باعث افزایش صدا 
و چرخانیدن به سمت چپ باعث کاهش صدا مي شود . 

تنظیم کیفیت صدا
براي انتخاب حالتي که قصد تنظیم آن را دارید دکمه   .1
کنترل کیفیت صدا را فشار دهید. حالت انتخاب شده 

نمایش داده مي شود. 

	روشن و خاموش  کردن / کنترل بلندی صدا و کیفیت صدا

توجه

شرایط  در  باتري  تخلیه  از  جلوگیري  براي 
سیستم  گذاشتن  روشن  از  موتور  بودن  خاموش 

صوتي به مدت طوالني پرهیز نمایید. 

دکمه کنترل کیفیت صدا دکمه روشن خاموش / بلندی صدا

6-27

آسایش داخلی
سیستم صوتی



برای تنظیم حالت انتخاب شده به صورت زیر کلید   .2
تنظیم کیفیت صدا را بچرخانید:

چرخانیدن به حالت نشانگر
چپ

چرخانیدن به 
راست

انتخاب حالت

کاهش صدای 
بم

افزایش صدای 
بم

کاهش صدای 
زیر

افزایش صدای 
زیر

انتقال صدا به 
بلندگوهای 

جلو

انتقال صدا به 
بلندگوهای 

عقب
انتقال صدا به 
بلندگوهای 

چپ

انتقال صدا به 
بلندگوهای 

راست
فعالغیر فعال

فعالغیر فعال

فعالغیر فعال

)ALC( کنترل اتوماتیک بلندی و کیفیت صدا
کنترل اتوماتیک بلندي و کیفیت صدا قابلیتی است که 
بلندي و کیفیت صدا را بر اساس سرعت خودرو تنظیم 

مي نماید.

توجه

حالت،  هر  انتخاب  از  پس  ثانیه   5 از  بعد  تقریباً 
خودکار  صورت  به  صدا  بلندي  تنظیم  حالت 
حالت هاي دادن  قرار  براي  مي شود.   انتخاب 

BASS ،TREB ، FADE و BAL در وضعیت تنظیم 
را  صدا  کیفیت  کنترل  دکمه  کردن(  )ریست  اولیه 
حدود 2 ثانیه فشار دهید. دستگاه یک صداي بیپ 

مي دهد و عالمت "CLEAR" نمایش داده مي شود.
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با افزایش سرعت خودرو، بلندی صدا افزایش و با کاهش 
سرعت خودرو کاهش می یابد.

حالت دلخواه ALC را انتخاب نمایید.

کنترل  دکمه   ALC مختلف  حالت های  انتخاب  برای 
یا  ALC OFF از حالت های  صدا را بچرخانید و یکی 

انتخابی  نمایید. حالت  انتخاب  را   ALC LEVEL 1-7
توسط نمایشگر، نشان داده می شود.

تغییر صداحالت
بدون تغییر

حداقل

متوسط

حداکثر

)AF( تنظیم فرکانس تناوبی
)B تیپ(

عملکرد AF سیستم اطالعاتی رادیویی )RDS( را می توان 
فعال یا غیر فعال نمود. صفحه 35-6 را مطالعه نمایید..

)REG( تنظیم برنامه های محلی
)B تیپ(

را   )RDS( رادیویی  اطالعاتی  REG سیستم  عملکرد 
می توان فعال یا غیر فعال نمود. صفحه 35-6 را مطالعه نمایید.

)BEEP( تنظیم صدای بیپ
صدای بیپ حین کار کردن با سیستم صوتی را می توان 

فعال یا غیر فعال نمود.

ILLM EFT تنظیم روشنايی سیستم
روشنایی سیستم صوتی کلی عملکرد را می توان روشن 

و خاموش نمود.
حالت خوش آمدگويی

حالت خوش آمدگویی به نحو زیر عمل می کند.
 )ON( روشن  وضعیت  به  خودرو  سوئیچ  چرخاندن  با 

سیستم صوتی فعال می شود.
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روشن کردن راديو
باند  انتخاب  دکمه هاي  رادیو  روشن کردن  براي 

)FM2,FM1 یا AM( را فشار دهید. 
انتخاب باند

با فشردن دکمه AM موج AM را انتخاب نمایید و با 
فشردن دکمه FM2,FM1 موج FM را انتخاب نمایید. 
موج انتخاب شده نمایش داده مي شود . در صورتیکه 
 ”ST“ کلمه  گردد  دریافت   FM استریوي  وضعیت 

نمایش داده خواهد شد. 

تنظیم
شیوه هاي زیر را مي توان براي تنظیم رادیو مورد استفاده 
قرار داد: تنظیم دستي، جستجو، SCAN، کانال هاي از 
پیش تنظیم شده و تنظیم حافظه اتوماتیک، ساده ترین 
از  کانال هاي  انتخاب  ایستگاه ها  تنظیم  براي  راه 

پیش تنظیم شده مي باشد. 

تنظیم دستي 
چرخاندن دکمه تنظیم دستي باعث افزایش یا کاهش 

فرکانس مي شود.

توجه

شده  جدا  خودرو  باتري  اتصال  صورتیکه  در 
یا فیوز بسوزد، کانال هاي از پیش تنظیم شده غیر 

فعال مي شوند.
توجه

در صورتیکه سیگنال هاي FM ضعیف باشد، وضعیت 
دریافت به صورت اتوماتیک از حالت STEREO به 
حالت MONO تغییر مي یابد. تا مقدار پارازیت کاهش 
یابد و کلمه “ST” در روي نشانگر نشان داده نمي شود.  

دکمه های کانال های از پیش تنظیم شده
دکمه های انتخاب باند

دکمه کانال های از پیش  تنظیم شده

Scan دکمه
دکمه حافظه اتوماتیک

دکمه تنظیم دستی
دکمه های جستجوی تنظیم

	فعال نمودن راديو

آسايش داخلي
سیستم ايرکانديشن
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فشردن دکمه هاي جستجوي تنظیم ) و ( باعث 
یا  باالتر  فرکانس  با  کانال هاي  اتوماتیک  جستجوي 

پایین تر مي شود. 

تنظیم حافظه اتوماتیک
ایستگاه هاي  که  نواحي  در  رانندگي  براي  حالت  این 
این  بر  عالوه  مي باشد.  مفید  نمي شناسید  را  محلي 
ایستگاه هاي AM/FM بیشتري را مي توان بدون از بین 

بردن کانال هاي از پیش تنظیم شده به حافظه سپرد.
دکمه حافظه اتوماتیک )AUTO-M( را حدود 2 ثانیه 
به صورت فشرده نگهدارید تا یک صداي بیپ بشنوید؛ 
سیستم به صورت خودکار شروع به جستجو نموده و تا 
6 ایستگاه از قویترین فرکانس ها رابراي هر باند انتخابي 

به صورت موقت ذخیره مي نماید. 
پس از کامل شدن جستجوي خودکار، ایستگاه داراي 
قویترین فرکانس پخش مي شود و فرکانس آن نمایش 
داده مي شود. براي رفتن به دیگر ایستگاه هاي تنظیم شده 
و  داده  فشار  را   )AUTO-M( دکمه  اتوماتیک  حافظه 
رها نمایید. هر بار فشردن دکمه باعث انتخاب یکي از 
و  ایستگاه  فرکانس  تنظیم شده مي شود.  ایستگاه هاي 

شماره حافظه نمایش داده مي شود. 

تنظیم SCAN )خودکار(
سیستم  که  مي شود  باعث   SCAN دکمه  فشردن 
به صورت خودکار شروع به جستجو نموده و ایستگاه هاي 
قوي را دریافت نموده و روي هر ایستگاه حدود 5 ثانیه 
توقف نموده و مجدداً جستجو را ادامه دهد. براي حفظ 
را   SCAN دکمه  نظر  مورد  ایستگاه  یک  در  حالت 

درحین دریافت آن ایستگاه مجدداً فشار دهید. 
تنظیم کانال هاي از پیش تنظیم شده 

براي  مي توان  تنظیم شده  پیش  از  کانال   6 از 
ذخیره نمودن )به حافظه سپردن( 6 کانال AM و 12 

کانال FM استفاده نمود. 
یا   MW/LW ،FM1 موج  ابتدا  کانال  تنظیم  براي   .1
ایستگاه دلخواه را تنظیم  انتخاب نمایید.  FM2 را 

نمایید. 
دکمه کانال حافظه اي را که مي خواهید این ایستگاه   .2
را در آن ذخیره نمایید حدود 2 ثانیه فشار داده و 
نگهدارید تا صداي بیپ بشنوید. شماره کانال حافظه 
و فرکانس ایستگاه مورد نظر نمایش داده مي شود. 

ایستگاه در حافظه ذخیره شده است.
مراحل فوق را برای دیگر ایستگاه ها و امواج دیگر که   .3

قصد ذخیره آن ها را دارید تکرار نمایید. 
موج ابتدا  حافظه  کانال  هر  انتخاب   برای 

AM، FM1 یا FM2 را انتخاب نموده و دکمه کانال 
از پیش تنظیم شده را فشار دهید، فرکانس ایستگاه 

و شماره کانال حافظه نمایش داده می شود.

تنظیم به صورت جستجو

توجه

دارید،  نگه  فشرده  حالت  در  را  دکمه  در صورتیکه 
عمل جستجو بدون توقف ادامه مي یابد.

توجه

هیچگونه  خودکار  جستجوي  از  پس  صورتیکه  در 
نمایش   ”A“نباشد، عالمت دریافت  قابل  ایستگاهي 

داده مي شود.

توجه

در صورت جدا کردن باتري یا سوختن فیوز کانالهاي 
از پیش تنظیم شده غیر فعال مي شوند.
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تنظیم حافظه اتوماتیک 
ایستگاه هاي  که  نواحي  در  رانندگي  براي  حالت  این 

محلي را نمي شناسید مفید مي باشد.
دکمه حافظه اتوماتیک )AUTO-M( را حدود 2 ثانیه 
به صورت فشرده نگهدارید تا یک صداي بیپ بشنوید؛ 
سیستم به صورت خودکار شروع به جستجو نموده و تا 
6 ایستگاه از قویترین فرکانس ها رابراي هر باند انتخابي 

به صورت موقت ذخیره مي نماید. 
داراي  ایستگاه  کامل شدن جستجوي خودکار،  از  پس 
آن  فرکانس  و  مي شود  پخش  فرکانس  قویترین 
نمایش داده مي شود. براي رفتن به دیگر ایستگاه هاي 
را   )AUTO-M( دکمه  اتوماتیک  حافظه  شده  تنظیم 
باعث  دکمه  فشردن  بار  هر  نمایید.  رها  و  داده  فشار 
مي شود.  شده  تنظیم  ایستگاه هاي  از  یکي  انتخاب 
فرکانس ایستگاه و شماره حافظه نمایش داده مي شود. 

توجه

• یا سوختن 	 باتري  اتصال  در صورت جدا شدن 
فعال  غیر  تنظیم شده  پیش  از  کانال هاي  فیوز 

مي شوند. 
• حین انتخاب FM، عالمت مشخصه ایستگاه در 	

صفحه نمایش دیده می شود.

توجه

مشخصه  عالمت   ،FM2 یا   FM1 انتخاب  حین 
ایستگاه در صفحه نمایش دیده می شود.

توجه

• در صورتیکه پس از جستجوي خودکار هیچگونه 	
 ”A“ عالمت  نباشد،  دریافت  قابل  ایستگاهي 

نمایش داده مي شود.
• حین انتخاب FM1 یا FM2، عالمت مشخصه 	

ایستگاه در صفحه نمایش دیده می شود.

فشردن دکمه هاي جستجوي تنظیم ) و ( باعث 
یا  باالتر  فرکانس  با  کانال هاي  اتوماتیک  جستجوي 

پایین تر مي شود. 

تنظیم کانال هاي از پیش تنظیم شده 
براي  مي توان  تنظیم شده  پیش  از  کانال   6 از 
ذخیره نمودن )به حافظه سپردن( 6 کانال MW/LW و 

12 کانال FM استفاده نمود. 
یا   MW/LW ،FM1 موج  ابتدا  کانال  تنظیم  براي   .1
را  ایستگاه دلخواه  نمایید، سپس  انتخاب  را   FM2

تنظیم نمایید. 
دکمه کانال حافظه اي را که مي خواهید این ایستگاه   .2
را در آن ذخیره نمایید را حدود 2 ثانیه فشار داده و 
نگهدارید تا صداي بیپ بشنوید. شماره کانال حافظه 
و فرکانس ایستگاه مورد نظر نمایش داده مي شود. 

ایستگاه در حافظه ذخیره شده است.

تنظیم به صورت جستجو

توجه

دارید،  نگه  فشرده  حالت  در  را  دکمه  در صورتیکه 
عمل جستجو بدون توقف ادامه مي یابد.

مراحل فوق را برای دیگر ایستگاه ها و امواج دیگر که   .3
قصد ذخیره آن ها را دارید تکرار نمایید. 

موج ابتدا  حافظه  کانال  هر  انتخاب   برای 
MW/LW، FM1 یا FM2 را انتخاب نموده و دکمه 
را فشار دهید، فرکانس  تنظیم شده  از پیش  کانال 
ایستگاه و شماره کانال حافظه نمایش داده می شود.
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4. دکمه های جستجو ) و (  را به مدت 2 ثانیه 
سیستم  شود.  شنیده  بیپ  صدای  تا  دهید  فشار 
تمامی فرستنده ها را جستجو کرده و در صورت عدم 
یافت کانال پیغام  “Nothing”  به نمایش در آمده و 

سیستم به حالت قبلی باز می گردد.

پیغام های اضطراری
پیغام  شود،  پخش  اضطراری  پیغامی  صورتیکه  در 
همانند  دیگر  رادیوی  کانال  هر  پخش  بر  اضطراری 
پیغام  و  داشته  ارجحیت  سی دی  پخش  یا  و   FM
“Alarm” به نمایش در می آید. حین به اتمام رسیدن 
باز  پخش  قبلی  حالت  به  سیستم  اضطرار،  پیغام 

می گردد.
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قراردادن CD در دستگاه
سمت  که  دهید  قرار  دستگاه  در  گونه ای  به  را   CD
برچسب دار آن به سمت باال باشد. مکانیزم اتوماتیک، 

CD را به داخل کشیده و شروع به پخش می کند.

CD خارج نمودن
برای خارج نمودن CD دکمه )  ( را فشار دهید.

پخش کردن
برای شروع پخش CD دکمه )CD( را فشار دهید. در 
صورتیکه در زمان عدم وجود CD داخل دستگاه دکمه 
چشمک   ”NO DISC“ پیغام  دهید،  فشار  را   )CD(

خواهد زد.

اطالعات نمايشی حین پخشنوع

/CD پخش کننده
WMA/MP3/ موسیقی

)CD-DA( اطالعات موسیقی  	
WMA/MP3 فایل  	

)CD( فعال نمودن پخش کننده لوح فشرده	

توجه

و   )CD-DA( موسیقی  اطالعات   CD صورتیکه  در 
فایل های MP3/WMA را دارا می باشد، پخش دو یا 
 CD سه نوع فایل بسته به نحوه ضبط آن ها بر روی

متفاوت است.

توجه

پس از قرار گرفتن CD در دستگاه، پخش آن چند 
ثانیه زمان می برد.

CD دکمه خروج

دکمه جلو بردن/پخش آهنگ بعدی
دکمه صفحه نمایش

دکمه برگشت/پخش آهنگ قبلی

دکمه متنی
کلید پخش/توقف فایل

دکمه پخش 
پوشه قبلی

دکمه پخش 
پوشه بعدی

 دکمه تکرار
دکمه پخش تصادفی

Scan دکمه 

CD محل قرارگرفتنLoad دکمه
CD دکمه پخش

این تصویر تنها جهت نمایش سیستم صوتی نوع A می باشد.
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تکرار آهنگ
CD حین پخش

برای تکرار مداوم  آهنگ حاضر   CD حین پخش  .1
دکمه )RPT( را فشار دهید. پیغام “RPT” نمایش 

داده می شود.
برای لغو عملکرد تکرار دکمه را مجدداً فشار دهید.  .2

WMA/MP3 حین پخش آهنگ های
)تکرار يک آهنگ(

 )RPT( حین پخش آهنگ برای تکرار مداوم آن دکمه  .1
را فشار دهید. پیغام “TRACK RPT”نمایش داده 

می شود.
برای لغو عملکرد دکمه را مجدداً فشار دهید.  .2

)تکرار يک فولدر(
حین پخش، دکمه )RPT( را فشار داده و ظرف 3   .1
ثانیه دکمه را مجدداً فشار دهید. بدین ترتیب تمام 
آهنگ های موجود در فولدر حاضر تکرار می شوند و 

پیغام “FOLDER RPT” نمایش داده می شود.
برای لغو عملکرد تکرار دکمه را مجدداً فشار دهید.  .2

پخش تصادفی
آهنگ ها به ترتیب تصادفی انتخاب و پخش می شوند.

دکمه  آهنگ،  جستجوی  عملکرد  نمودن  فعال  برای 
)Scan( را حین پخش CD فشار دهید )شماره آهنگ 

در صفحه نمایش چشمک می زند(.
این عملکرد  توقف  باعث   Scan فشردن مجدد دکمه 

می شود.

حالت توقف موقت
)   (برای توقف در پخش آهنگ، دکمه پخش/توقف

را فشار دهید.
برای از سرگیری پخش دکمه را مجدداً فشار دهید.

جلو بردن سريع/برگرداندن
دکمه جلو بردن سریع )( را برای جلو رفتن آهنگ در 

باالترین سرعت خود فشار داده و نگه دارید.
به عقب  برای  را   )( برگشتن سریع  به عقب  دکمه 
و  داده  فشار  باالترین سرعت خود  در  آهنگ  برگشت 

نگه دارید.
جستجوی آهنگ بعدي يا قبلي

برای پریدن به ابتدای آهنگ بعدی دکمه آهنگ بعدی 
)( را فشار داده یا کلید فایل را یک درجه در جهت 

عقربه های ساعت بچرخانید.
را   )( دکمه  حاضر  آهنگ  ابتدای  به  برگشت  برای 
فشار داده یا کلید فایل را یک درجه در خالف جهت 

عقربه های ساعت بچرخانید.
فرمت  با  CDهاي  پخش  )حین  پوشه  جستجوی 

)WMA/MP3

یا   ،)( انتخاب پوشه قبلی دکمه پوشه قبلی جهت 
جهت انتخاب پوشه بعدی دکمه پوشه بعدی )( را 

فشار دهید.
)A تیپ( )SCAN( دکمه

یافتن  آهنگ،  هر  اول  ثانیه   10 پخش  با  دکمه  این 
آهنگ خاصی را امکان پذیر می سازد.

توجه

 CD شود،  داده  فشار   )LOAD( دکمه  وقتی 
این  می نماید.  پخش  به  شروع  و  شده  بارگذاری 
 CD عمل حتی در صورتیکه قبل از آن دکمه خروج 

)  ( فشرده شده باشد، نیز انجام می شود.
توجه

در صورتیکه دستگاه در وضعیت Scan باقی بماند، 
از آهنگی که دکمه )Scan( در حین  عمل پخش 

پخش آن فشرده شده، از سر گرفته می شود.
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حین پخش سی دی موسیقی
برای پخش تصادفی آهنگ های درون سی دی دکمه   .1
)RDM( را فشار دهید. پیغام “RDM” به نمایش در 

می آید.
مجدداً  را  دکمه  تصادفی  پخش  عملکرد  لغو  برای   .2

فشار دهید. 
WMA/MP3 حین پخش آهنگ های

)پخش تصادفی در يک فولدر(
حین پخش آهنگ دکمه )RDM( را فشار دهید تا   .1
آهنگ های موجود در فولدر حاضر به ترتیب تصادفی 

پخش شوند.
پیغام “FOLDER RDM” به نمایش در می آید.

ثانیه   3 از  تصادفی، پس  لغو عملکرد پخش  برای   .2
دکمه را مجدداً فشار دهید.

)پخش تصادفی کلی سی دی(
حین پخش دکمه )RDM( را فشار داده و سپس   .1
ظرف 3 ثانیه مجدداً دکمه RDM را فشار دهید، 
تصادفی  ترتیب  به  درون سی دی  آهنگ های  تمام 

پخش می شوند.
پیغام “DISC RDM” به نمایش در می آید.

مجدداً  را  دکمه  تصادفی  پخش  عملکرد  لغو  برای   .2
فشار دهید. 

تغییر وضعیت صفحه نمايش
A تیپ

در صورتیکه فایل ها حاوی نام و دیگر اطالعات باشند، با 
فشاردادن دکمه )DISP(، اطالعات روی صفحه نمایش 
تغییر خواهد کرد و نام فایل و یا دیگر اطالعات به نمایش 

در می آیند.
B تیپ

در صورتیکه فایل ها حاوی نام و دیگر اطالعات باشند، با 
فشاردادن دکمه )TEXT(، اطالعات روی صفحه نمایش 
تغییر خواهد کرد و نام فایل و یا دیگر اطالعات به نمایش 

در می آیند.

CD موسیقی

B تیپ

A تیپ شماره آهنگ/ زمان سپری شده

∗ نام آهنگ

∗ نام آلبوم

∗ نام خواننده

شماره فایل/زمان سپری شده

نام فایل

نام فولدر

)ID3 نام آلبوم )برچسب

)ID3 نام آهنگ )برچسب

)ID3 نام خواننده )برچسب

در  اطالعات  است  ممکن   CD نوع  به  بسته   ∗
دسترس نباشند.

)WMA/MP3 هاي با فرمتCD

A تیپ

B تیپ
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نمايش پیغام
داده  نمایش   ”CHECK CD“ پیغام  صورتیکه  در 
سالم  باشد.  شده  نقص  دچار   CD است  ممکن  شود، 
بودن، کثیف یا لکه دار نبودن CD را کنترل نموده، از 
قرارگرفتن صحیح سی دی اطمینان حاصل نمایید. در 
صورت ظاهر شدن مجدد پیغام، برای کنترل و بازرسی 

ضبط به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایید.

تغییر صفحه نمايش
هر بار تنها 12 کاراکتر در صفحه نمایش داده می شود.

A تیپ
برای نمایش مابقی کاراکترها با عنوانی با بیش از 12 
نمایش  برای  دهید.  فشار  را   )TEXT( دکمه  کاراکتر، 
فشار  را   )TEXT( دکمه  مجدداً  بعدی،  کاراکتر   12
دکمه  عنوان مجدداً  ابتدای  به  بازگشت  و جهت  داده 

)TEXT( را فشار دهید.
B تیپ

برای نمایش مابقی کاراکترها باعنوانی با بیش از 12 
کاراکتر دکمه )TEXT( را فشار داده و نگه دارید. پس از 
نمایش 12 کاراکتر باقی مانده، جهت برگشت به ابتدای 
عنوان مجدداً دکمه )TEXT( را فشار داده و نگه دارید.

توجه

)WMA/MP3 هاي با فرمتCD(
این سیستم فقط قادر به بازخوانی اطالعات به زبان 
بایتی  یک  کارکترهای  با  اعداد(  )شامل  انگلیسی 

می باشد.
 ،CD بسته به نوع نرم افزار مورد استفاده حین ضبط
داده  نمایش  صحیح  به نحو  اطالعات  است  ممکن 

نشود.

توجه

براي نمایش عنوان، تعداد کاراکترها محدود مي باشد 
و در صورتیکه تعداد کاراکترهاي عنوان فایل هاي با 
باشد،  بیشتر  کاراکتر   32 از   WMA/.MP3 پسوند 

مابقي کاراکترها نمایش داده نمي شوند.
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حین گوش دادن به راديو
جهت گوش دادن به هر یک از ایستگاه های پیش تنظیم 
درون دکمه های )6-1( کلید مربوطه  را به سمت 

باال کشیده یا به سمت پایین فشار دهید.
جهت گوش دادن به تمامی ایستگاه های مبدل فرکانس 
باالتر و یا پایین تر دکمه مربوطه  را به مدت 2 
ثانیه باال کشیده یا به پایین فشار دهید تا صدای بیپ 

شنیده شود.

جهت افزایش بلندی صدا، کلید )VOL( را به سمت باال 
را به   )VOL( بلندی صدا کلید بکشید. جهت کاهش 

سمت پایین فشار دهید.

AM تیپ دريافت کننده
 )MODE( برای تغییر وضعیت پخش به ترتیب زیر، دکمه

را فشار دهید:
FM1 رادیو  FM2 رادیو  AM رادیو 
CD پخش کننده  AUX  BT سیستم صوتی
. . . . .	

LW و MW تیپ دريافت کننده
 )MODE( برای تغییر وضعیت پخش به ترتیب زیر، دکمه

را فشار دهید:
FM1 رادیو  FM2 رادیو  MW/LW رادیو 
CD پخش کننده  AUX  BT سیستم صوتی
. . . . .	

حین روشن بودن سیستم صوتی، کنترل سیستم صوتی با 
استفاده از کلیدهای روی غربیلک فرمان امکان پذیر می باشد.

	تغییر باند راديو

	کلید جستجو

توجه

• در صورت عدم وجود CD در دستگاه نمی توان 	
پخش CD را انتخاب نمود.

• فقط در صورت قراردادن تجهیزات جانبی صوتی 	
می توان  سیستم  با  منطبق  استاندارد   AUX

حالت AUX را استفاده نمود.
• 	 BT صوتی  سیتم  فاقد  دستگاه  صورتیکه  در 

باشد، نمی توان BT را انتخاب نمود.

کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی غربیلک 
فرمان

	تنظیم بلندی صدا
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برای بی صدا نمودن سیستم صوتی کلید )      ( را فشار 
دهید، برای بازگرداندن صدای سیستم صوتی کلید را 

مجدداً فشار دهید.

توجه

صوتی  سیستم  بودن  صدا  بی  حین  صورتیکه  در 
قرار   )LOCK( خاموش  وضعیت  در  خودرو  سوئیچ 
گیرد، حالت بی صدا لغو خواهد شد. بنابراین، حین 
روشن کردن موتور، سیستم صوتی بی صدا نخواهد 

بود.
( را  برای بی صدا کردن مجدد سیستم، دکمه )

فشار دهید.

آسایش داخلی
سیستم صوتی
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CD حین پخش
جهت پخش آهنگ بعدی دکمه SEEK را به سمت 
باال بکشید. برای تکرار آهنگ حاضر دکمه SEEK را به 
سمت پایین فشار دهید. برای پخش مداوم آهنگ های 
بعدی یا قبلی، دکمه را به سمت باال کشیده یا به پایین 

فشار داده و نگه دارید.

)AUX( حالت تجهیزات جانبی

تجهیزات  یا  صوتی  قابل حمل  تجهیزات  از  می توانید 
در  شده  ذخیره  موسیقی  به  دادن  گوش  برای  مشابه 

آن ها از طریق بلندگوهای خودرو استفاده نمایید.

      اخطار
حین رانندگی از وصل کردن تجهیزات جانبی 

صوتی خودداری نمايید:
وصل کردن تجهیزات جانبی صوتی حین رانندگی 
چیز  به  را  شما  توجه  که  چرا  می باشد،  خطرناک 
ديگری معطوف کرده، ممکن است منجر به تصادف 
اين  خودرو  توقف  حین  همیشه  گردد.  شديد 

تجهیزات را متصل نمايید.

نصب تجهیزات جانبی کلید بی صدا	



آسايش داخلي
سیستم ايرکانديشن
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نحوه اتصال
درپوش کنسول وسط را باز نمایید.  .1

سیم اتصال را از شکاف کنسول وسط عبور داده و   .2
سپس آن را درون سوکت جا بزنید.

      هشدار

• برای 	 جانبی،  تجهیزات  از  استفاده  عدم  حین 
پیشگیری از وارد شدن مواد خارجی، گرد و غبار 
و یا مایعات به داخل سوکت تجهیزات جانبی، 

درپوش آن را ببندید.
• در صورتیکه حین استفاده از تجهیزات جانبی 	

صدا همراه با پارازیت به گوش رسید، از سوکت 
جانبی استفاده نکنید.

      هشدار

حین اتصال پالگ از وارد آمدن فشار یا قرار دادن 
اجسام بر روی سوکت خودداری نمایید.

      اخطار
يا  ترمزدستی  به  اتصال  سیم  باشید  مراقب 

دسته دنده گیر نکند:
يا  ترمز دستی  به  اتصال  سیستم  کردن  گیر 
دسته دنده خطرناک بوده، ممکن است منجر به بروز 

تصادف گردد.

توجه

• جانبی، 	 تجهیزات  سوکت  از  استفاده  از  پیش 
با نحوه  دستورالعمل کارخانه سازنده در رابطه 

اتصال به سوکت را دقیقاً مطالعه نمایید.
• تجهیزات 	 سوکت  به  تجهیزات  اتصال  براي 

جانبي فقط از میني پالگ استریو بدون مقاومت 
استفاده  استاندارد  داراي   )3/5  Ο( الکتریکي 

نمایید.
• حین 	 باتری ها،  شدن  خالی  از  اجتناب  برای 

خاموش بودن موتور، به مدت طوالنی از سوکت 
تجهیزات جانبی استفاده نکنید.

• بسته به نوع تجهیزات جانبی صوتی ممکن است 	
صدای خروجی همراه با پارازیت باشد.

• در صورت لزوم اتصال تجهیزات جانبی صوتی به 	
منبع برق، از باتری مخصوص آن استفاده کرده 

و از سوکت استفاده ننمایید.

سیم اتصال



برای گوش دادن به تجهیزات جانبی صوتی قابل حمل 
یا   )ON( روشن  وضعیت  در  را  خودرو  سوئیچ   .1

تجهیزات جانبی )ACC( قرار دهید.
کلید  صوتی  سیستم  نمودن  روشن  برای   .2

روشن / خاموش را فشار دهید.
برای پخش تجهیزات جانبی دکمه )AUX( را فشار   .3
روی   )MODE( دکمه  فشردن  از  پس  یا  و  داده 

غربیلک فرمان حالت AUX را انتخاب نمایید.

توجه

• اطمینان 	 جانبی  تجهیزات  صحیح  اتصال  از 
حاصل نمایید.

• تجهیزات جانبی را به صورت عمودی در سوکت 	
آن  نمودن  خم  از  و  بکشید  بیرون  یا  زده  جا 

خودداری نمایید.
• انتها 	 از  را  صوتی  جانبی  تجهیزات  حالیکه  در 

نگه داشته اید، آن را جا زده یا بیرون بکشید.

توجه

• تا آخرین 	 را  قابل حمل  صدای سیستم صوتی 
باال  می شود  شنیده  واضح  صدا  که  حدی 
ببرید، سپس بلندی صدا را با استفاده از کلید 

روشن / صدا، به میزان دلخواه تنظیم نمایید.
• برای دیگر تنظیمات صدا   از سیستم صوتی قابل حمل 	

استفاده نمایید.
• در صورتیکه حین قرارداشتن سیستم صوتی در 	

را  حمل  قابل  صوتی  تجهیزات   ،AUX وضعیت 
بیرون بکشید، ممکن است پارازیت به گوش رسد.

سیستم  کنترل  کلیدهای 
صوتی روی غربیلک فرمان

سیستم صوتی
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تابش  از  جلوگیري  براي  آفتابگیر،  به  نیاز  شرایط  در 
آفتاب از جلو آن را پایین بیاورید یا براي جلوگیري از 

تابش از سمت کنار، آن را بچرخانید. 

براي استفاده از آینه آفتابگیر، آن را پایین بیاورید. 
در صورتیکه خودروی شما به چراغ آینه آفتابگیر مجهز 
روشن  چراغ  آینه،  درپوش  کردن  باز  از  پس  است، 

می شود.

وقتي که سیستم روشنایي ورود به خودرو عمل مي نماید،  
چراغ سقف )که کلید آن در وضعیت DOOR قرار دارد( 

به مدت ذکر شده در زیر روشن خواهد شد: 
• حدود 30 ثانیه بعد از آنکه قفل در راننده باز شود 	

سوئیچ  به  مجهز  خودروهای  در  موتور  سوئیچ  و 
یا  باشد  شده  برداشته  سوئیچ  مغزی  از  معمولی 
در  کلید  پیشرفته  کلید  به  مجهز  خودروهای  در 

وضعیت خاموش قرار گرفته باشد. 
• حدود 15 ثانیه پس از آنکه تمامي درها بسته شوند.	
• )خودروهای مجهز به کلید پیشرفته(	

حدود 5 ثانیه پس از آنکه کلید پیشرفته ازخودرو 
خارج شده است، تمامی درها بسته شده باشند.

• در 	 موتور  سوئیچ  آنکه  از  پس  ثانیه   15 حدود 
وضعیت LOCK )قفل( قرار بگیرد )سوئیچ از مغزي 

خارج شده باشد( و تمامي درها بسته باشند. 

چراغ در شرایط زیر خاموش مي شود: 
• سوئیچ موتور در شرایط بسته بودن تمامي درها به 	

وضعیت باز )ON( تغییر وضعیت پیدا کند. 
• در راننده قفل شود.	

	سیستم روشنایی ورود به خودرو

	آینه آفتابگیر

چراغ های داخل خودروآفتابگیرها

آفتابگیر
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چراغ های مطالعه را می توان به وسیله فشردن کلیدهای 
آن ها روشن و خاموش نمود.

چراغ های باالی سروضعیت کلید 

OFFخاموش

DOOR
در صورت بازشدن هر کدام از درها، چراغ روشن می شود.	•
حین فعال بودن سیستم روشنایی ورود به خودرو، 	•

چراغ ها روشن و خاموش می شوند.

ONروشن

چراغ محفظه باروضعیت کلید 

OFFخاموش

ONحین بازنمودن در صندوق عقب روشن می شود

	چراغ های سقف

	چراغ های مطالعه

)چراغ محفظه بار )صندوق عقب	

توجه

• محافظ باتري 	
در صورت باز ماندن یکي از درها، براي جلوگیري 
از تخلیه باتري پس از حدود 30 دقیقه چراغ 
خاموش مي شود. در این صورت چنانچه سوئیچ 
یا  گیرد  قرار   )ON( روشن  وضعیت  در  موتور 
کلیه  شدن  بسته  از  پس  درها  از  یکي  مجدداً 

درها باز شود چراغ روشن خواهد شد.

عقب

جلو
خاموش

روشن

وضعیت 
وابسته به درها

خاموش
روشن

وضعیت 
وابسته به درها

روشن

خاموش

در برخی مدل ها.
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صفحه نمایشگر اطالعات، عملکردها و قابلیت های زیر را دارا می باشد:
• 	ساعت
• 	)نمایش دمای هوای بیرون )نمایش دمای هوای متوسط
• نمایش سیستم تهویه مطبوع	
• نمایش سیستم صوتی	
• هشدار سرعت خودرو )مبحث آژیرهشدار سرعت خودرو در صفحه 38-5 را مطالعه نمایید(.	

	عملکردهای صفحه  نمایشگر اطالعات

نمایشگر اطالعات

صفحه نمایشگر اطالعات براساس مدل و مشخصات خودروها با هم متفاوت می باشند.

نمایشگر سیستم صوتی

نمایش سیستم تهویه مطبوع

دکمه های تنظیم ساعت
B تیپA تیپ
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روشن  وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  قرارداشتن  حین 
)ON( یا تجهیزات جانبی )ACC(، ساعت نمایش داده 

می شود.

)B تغییر وضعیت بین حالت 12 و 24 ساعته )تیپ
یا   )ON( روشن  وضعیت  در  را  خودرو  سوئیچ   .1

تجهیزات جانبی )ACC( قرار دهید.
12 را فشار دهید. / 24h دکمه   .2

 ،)ON( حین قرارگرفتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن
متوسط دمای هوا به نمایش در می آید.

تنظیم ساعت )زمان(
یا   )ON( روشن  وضعیت  در  را  خودرو  سوئیچ   .1

تجهیزات جانبی )ACC(، قرار دهید.
تنظیم  را  زمان   )H , M( دکمه های  از  استفاده  با   2
نمایید. با فشردن دکمه )H( ساعت افزایش می یابد. 

با فشردن دکمه )M( دقیقه افزایش می یابد.  
)A تنظیم مجدد ساعت )تیپ

یا   )ON( روشن  وضعیت  در  را  خودرو  سوئیچ   .1
تجهیزات جانبی )ACC( قرار دهید.

دکمه )00:( را فشار دهید.  .2
تنظیم  زیر  روش  به  ساعت  دکمه  فشردن  حین   .3

مجدد می شود:
)به طور مثال(

12:01-12:29  12:00
12:30-12:59  1:00

	نمایشگر دمای هوای بیرون

ساعت	

توجه

تحت شرایط زیر ممکن است دماي محیط نشان داده 
شده با دماي واقعي محیط متفاوت باشد، این مسئله 

بستگي به شرایط محیط و شرایط خودرو دارد:
• درجه حرارت هاي خیلي سرد یا خیلي گرم 	
• تغییر ناگهاني در دماي محیط 	
• پارك بودن خودرو 	
• حرکت خودرو با سرعت کم	 توجه

وقتی دکمه 00: رها شود، ثانیه ها نیز صفر می شوند.

در برخی مدل ها.
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براي  می شود.  داده  نمایش  صوتي  سیستم  وضعیت 
نحوه عملکرد و فعال نمودن سیستم صوتي به “سیستم 

صوتي” )صفحه 15-6( رجوع نمایید.

	نمایشگر تهویه مطبوع 

	نمایشگر سیستم صوتی

وضعیت سیستم تهویه مطبوع توسط نمایشگر اطالعات 
نمایش داده مي شود. براي نحوه عملکرد سیستم تهویه 
مطبوع به “سیستم تهویه مطبوع” )صفحه 2-6( رجوع 

نمایید.
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صفحه نمایش چند منظوره

کلیدهای غربیلک فرمان

دکمه های تنظیم ساعت

کلیدهای روی غربیلک فرمان

A تیپB تیپ

کلید ENTER و باال و پایین

کلید راست
کلید چپ

INFO کلیدNavi کلید

BACK کلید

99-99
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عملکردکلید 

Enter )up/down( یا پایین کلید )up( برای انتخاب یک منو و تغییر اعداد از این کلید استفاده کنید. با استفاده از حالت باال
)down( یک گزینه را انتخاب نموده و سپس ENTER را فشار دهید.

برای انتخاب یک رقم حین تنظیم اعداد استفاده می شود.کلیدهای راست / چپ

BACK برای بازگشت به صفحه قبلی حین تنظیمات این کلید را فشار دهید.کلید

INFO کلید

برای بازگشت به صفحه نمایش چند منظوره این کلید را فشار دهید.
به ترتیب کامپیوتر سفری )میزان مصرف سوخت متوسط / سرعت متوسط  تنظیمات صفحه نمایش 
خودرو(  کامپیوتر سفری )میزان مصرف سوخت در حال حاضر / مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن 
باك(  سیستم صوتی   تنظیمات )تنظیم مجدد میانگین ها/ نگهداری ها/ ترجیحات( تغییر خواهد 

کرد. هر بار که کلید را فشار دهید، صفحه نمایش به ترتیب تغییر خواهد نمود.

صفحاتنحوه عملکردنام عملکرد

49-6نمایش دائمی زمان.ساعت

49-6نمایش متوسط دمای هوای خارج خودرو.نمایش  دمای هوای بیرون

50-6نمایش حالت عملکرد سیستم صوتی، حین فشردن کلید INFO به نمایش در می آید.نمایش سیستم صوتی

کامپیوتر سفر
میزان مصرف سوخت متوسط، سرعت متوسط خودرو، میزان مصرف سوخت در حال 
حاضر، مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن باك را نمایش می دهید که با فشردن 

کلید INFO به نمایش در می آید.
6-50

صفحه نمایش سرویس و 
نگهداري

نکات و یادآوری های مربوط به انجام بازرسی های دوره ای و زمان جابه جایی الستیک ها 
را نمایش می دهد.
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56-6نکات و یادآوری در رابطه با موارد قابل توجه را نمایش می دهد.نمایشگر هشدار

تنظیمات
برای تغییر تنظیمات صفحه نمایش چند منظوره به کار می رود. حین فشردن دکمه 

INFO به نمایش در می آید.
6-57

به مبحث هشدار سرعت خودرو در صفحه 39-5 مراجعه نمایید.هشدار سرعت خودرو

	عملکردهای صفحه نمایش چند منظوره
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روشن  وضعیت  در  خودرو  سوئیچ  قرارداشتن  حین 
نمایش  به  ساعت   )ACC( جانبی  تجهیزات  یا   )ON(

در می آید.

 ،ON حین قرارداشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن
متوسط دمای هوای خارج خودرو نمایش داده می شود.

تنظیم زمان
به مبحث ساعت در صفحه 45-6 مراجعه نمایید.

تنظیم مجدد زمان
به مبحث ساعت در صفحه 45-6 مراجعه نمایید.

	نمایش دمای هوای بیرون	ساعت

توجه

• تحت شرایط زیر ممکن است دماي محیط نشان 	
داده شده با دماي واقعي محیط متفاوت باشد، 
این مسئله بستگي به شرایط محیط و شرایط 

خودرو دارد:
درجه حرارت هاي خیلي سرد یا خیلي گرم   	

تغییر ناگهاني در دماي محیط   	
پارك بودن خودرو   	

حرکت خودرو با سرعت کم  	
• وضعیت 	 در  خودرو  سوئیچ  قرارداشتن  حین 

تجهیزات جانبی )ACC(، پیغام “- - -” نماش 
داده می شود.
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دکمه  مکرراً  نمایش  صفحه  در   AUDIO نمایش  تا 
INFO را فشار دهید. حالت عملکردی سیستم صوتی 

به نمایش در می آید.
مبحث  صوتی  سیستم  عملکرد  نحوه  از  اطالع  برای 

“سیستم صوتی” در صفحه 15-6 را مطالعه نمایید.

میزان مصرف سوخت متوسط
این حالت میزان مصرف سوخت متوسط با توجه به کل 
لحظه  از  پیموده شده  و کل مسافت  سوخت مصرفی 
خرید خودرو را محاسبه می نماید. میزان مصرف سوخت 

متوسط هر یک دقیقه تغییر می کند.

AV.FUEL ECONOMY
25.0 I/100km

AV.SPEED
45 km/h

کامپیوتر سفر اطالعات زیر را نمایش می دهد:
• میزان متوسط مصرف سوخت.	
• میزان متوسط سرعت خودرو.	
• مصرف سوخت در حال حاضر.	
• مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن باك.	

قرار   )ON( روشن  وضعیت  در  را  خودرو  سوئیچ   .1
دهید. 

تا نمایش کامپیوتر سفر دکمه INFO را مکرراً فشار   .2
دهید.

در صورتیکه کامپیوتر سفر مشکلی داشت با نمایندگی 
مجاز مزدا تماس حاصل نمایید.

عالوه بر این، در صورتیکه حین نمایش میزان مصرف 
 INFO سوخت متوسط / سرعت متوسط خودرو کلید
را به مدت 2 ثانیه یا بیشتر فشار دهید، صفحه نمایش 
مدت  به  کردن صفحه  پاك  از  پس  شد.  خواهد  پاك 
به صورت متوسط  سوخت  مصرف  میزان  دقیقه   1

L/100 km - - - به نمایش در می آید.

سرعت متوسط خودرو
این حالت سرعت متوسط خودرو را با توجه به مسافت 
طی شده و زمان سپری شده از آخرین باری که اطالعات 

صفر شده یا باتری متصل شده، را محاسبه می نماید.

	نمایش سیستم صوتی

	کامپیوتر سفر

آسايش داخلي
سیستم ايرکانديشن
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سرعت متوسط خودرو هر 10 ثانیه محاسبه شده، به 
نمایش در می آید.

هنگامیکه سرعت خودرو به حدود km/h 5 کاهش یابد، 
پیغام L/100 km - - -  به نمایش در می آید.
مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن باک

این حالت مسافت تقریبی قابل پیمایش براساس سوخت 
باقی مانده در باك را محاسبه می نماید.

مسافت قابل پیمایش تا خالی شدن باك هر 1 ثانیه 
محاسبه شده، به نمایش در می آید.

عالوه بر این، در صورتیکه حین نمایش سرعت متوسط 
 INFO خودرو یا میزان مصرف سوخت متوسط، کلید
را به مدت 2 ثانیه یا بیشتر فشار دهید، صفحه نمایش 

پاك خواهد شد.
1 دقیقه سرعت  به مدت  پاك کردن صفحه،  از  پس 
متوسط خودرو به صورت km/h  - - -  به نمایش در 

می آید.
میزان مصرف سوخت در حال حاضر

با  را  میزان مصرف سوخت در حال حاضر  این حالت 
توجه مصرف سوخت و مسافت پیموده شده محاسبه 

می نماید.
میزان مصرف سوخت در حال حاضر هر 2 ثانیه محاسبه 

شده، به نمایش در می آید.

توجه

• خالی 	 تا  پیمایش  قابل  مسافت  اینکه  وجود  با 
شدن باك، میزان مسافت قابل رانندگی پیش 
از سوختگیری مجدد را نمایش می دهد، حین 
نزدیک شدن عقربه نمایشگر میزان سوخت به 
E یا روشن شدن چراغ هشدار سوخت، هرچه 

زودتر سوختگیری نمایید.
• فقط در صورتیکه 5 لیتر یا بیشتر سوختگیری 	

نمایید، صفحه نمایش تغییر خواهد کرد.
• وضعیت 	 در  خودرو  سوئیچ  داشتن  قرار  حین 

تجهیزات جانبی “ACC” پیغام “- - -” به نمایش 
در می آید.

AV.FUEL ECONOMY
25.0 I/100km

AV.SPEED
45 km/h

CURRENT FUEL ECON.
25.0 I/100km

FUEL RANGE
235 km

CURRENT FUEL ECON.
34.0 I/100km

FUEL RANGE
235 km
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 انجام تنظیمات اولیه
تا نمایش SETTINGS کلید INFO را مکرراً فشار   .1

دهید.
پایین  و  باال  های  دکمه  دادن  فشار  با   .2
 MAINTENANCE گزینه ENTER )UP / DOWN(
 ENTER )UP / DOWN( را انتخاب نموده و سپس کلید

را فشاردهید.
از  استفاده  با  نظر  مورد  گزینه  نمودن  فعال  برای   .3
)ENTER )UP / DOWNENTER، گزینه  کلید 
را   TYRE ROTATION یا   SERVICE DUE
انتخاب نموده و سپس کلید ENTER را فشار دهید.

یادآوری بازرسی های دوره ای و جابه جایی الستیک ها بر 
روی این صفحه به نمایش در می آید.

کلید ENTER را فشار دهید.  .4

 ENTER کلید  و  نموده  انتخاب  را   SET گزینه   .5
)باال و پایین( را فشار دهید.

	صفحه نمایش سرویس و نگهداری

توجه

• می توان تعداد روزها یا مسافتی را که باید پس 	
از آن سرویس دوره ای انجام شود تنظیم نمود. 
حین انتخاب هر یک از تنظیمات، تنظیم دیگر 

به طور اتوماتیک به مقدار اولیه باز می گردد.
• از آنجا که جابه جایی الستیک ها فقط براساس 	

مسافت پیموده شده مشخص می شود، با انتخاب 
نمایش در حالت مسافت  SET، صفحه  حالت 

قرار می گیرد.

توجه

استفاده  قابل  غیر  رانندگی  حین  عملکرد  این 
می باشد.

MAINTENANCE

TYREROTATION

SERVICE DUE

SERVICE DUE

SET
OFF
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نموده  انتخاب  را   DAYS یا   DISTANCE گزینه   .6
نمایش،  صفحه  دهید.  فشار  را   ENTER کلید  و 
مسافت یا روزهای باقی مانده تا سرویس بعدی را 

به نمایش در می آورد.

نمایش پیغام
هنگامیکه مسافت یا روزهای باقی مانده به صفر برسد، 
یا   )ON( هرگاه که سوئیچ خودرو در وضعیت روشن 
تجهیزات جانبی )ACC( قرار گیرد، پیغام زیر به مدت 

5 ثانیه به نمایش در می آید.

را  رقم  یک  چپ،  و  راست  کلیدهای  از  استفاده  با   .7
انتخاب نموده و برای تغییر میزان آن از کلیدهای باال 
و پایین استفاده نمایید. درصورت عدم نیاز به تغییر 

هر کدام از اعداد، کلید ENTER را فشار دهید.

توجه

اعداد اولیه با توجه به برنامه سرویس و تعمیر نگهداری 
نمایش داده می شود )بجز در برخی کشورها(. برای 
اطالع از برنامه تعمیر و نگهداری در هر کشور مبحث 
برنامه تعمیر و نگهداری در صفحه   3-8 را مطالعه نمایید.

توجه

• 	 ENTER در صورتیکه حین نمایش پیغام، کلید
فشرده شود، تا استارت خوردن مجدد موتور غیر 

فعال می شود.
• پس از سرویس خودرو و صفر شدن روزها / مسافت 	

باقی مانده، پیغام یادآوری سرویس بعدی حین 
صفر شدن زمان یا روزهای باقی مانده به نمایش 

در خواهد آمد.
• یا 	 سرویس  یادآوری  نوع  چند  درصورتیکه 

تمامی  باشد،  جابه جایی الستیک وجود داشته 
آن ها به ترتیب تاریخ به نمایش در می آیند.

• تمام 	 سرویس ها  از  یکی  مهلت  صورتیکه  در 
شده و بقیه سرویس ها در حال نزدیک شدن به 
آخرین مهلت می باشند، تنها سرویسی که مهلت 

آن تمام شده است به نمایش در می آید.

SERVICE DUE

DISTANCE
DAYS

SERVICE DUE

SETDISTANCE

SERVICE DUE

SETDAYS

MAINTENANCE
SERVICE DUE
CLEAR THIS MESSAGE
PLEASE PUSH ENTER
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پایان نمایش پیغامآغاز نمایش پیغاممورد

هنگامی که فاصله باقی مانده کمتر از km 500 جابه جایی الستیک
باشد

پس از رسیدن به میزان km 0 باقی مانده، بیش از 
km 500 مسافت طی شود.

سرویس
 ،500 km هنگامی که فاصله باقی مانده کمتر از
باشد  روز   15 از  کمتر  باقی مانده  روزهای  یا 

)هرکدام که زودتر فرا رسد(

از بیش  باقی مانده،   0  km میزان  به  از رسیدن  پس 
km 500 مسافت طی شود، یا که بیش از 15 روز از 

رسیدن روزها به “0” ،گذشته باشد.

پیغام نمایشزمان بندیمورد

فاصله باقی مانده:جابه جایی الستیک
- 500 km 500 تا kmTYRE ROTATION DUE

سرویس

فاصله باقی مانده: 
 0 km 500 تا km

SERVICE DUR
فاصله باقی مانده: 
15 روز تا 0 روز

فاصله باقی مانده: 
- 500 km 0 تا km

SERVICE OVERDUE
فاصله باقی مانده: 
0 روز تا 15 روز 

تنظیم مجدد
انجام  و  الستیک ها  جابه جایی  از  پس  صورتیکه  در 
سرویس های دوره ای، یادآوری ها تنظیم مجدد شوند، با 
نزدیک شدن به زمان انجام سرویس، پیغام یادآوری در 

صفحه نمایش پدیدار می شود.
فشار  را   INFO کلید   SETTINGS نمایش  تا   .1

دهید.
 ENTER با فشار دادن کلیدهای باال و پایین کلید  .2
گزینه MAINTENANCE را انتخاب نموده و کلید 

ENTER را فشار دهید.

برای فعال نمودن گزینه مورد نظر با استفاده از کلید   .3
 SERVICE DUE گزینه ،ENTER )باال و پایین(
یا TYRE ROTATION را انتخاب نموده و سپس 

کلید ENTER را فشار دهید.

TYRE ROTATION

REMAINING 7500 km

دوره نمایش

نمایش پیغام
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کلید ENTER را فشار دهید.  .4
گزینه SET را انتخاب نموده و کلید ENTER را   .5

فشار دهید.

یا   DISTANCE مسافت  با  مرتبط  صفحه نمایش   .6
روزها DAYS به نمایش در می آید و میزان مسافت 
یا روزهای باقی مانده حاضر به نمایش در می آید. در 
صورت عدم نیازبه انجام تغییرات کلید ENTER را 

فشار دهد.

توجه

 SERVICE DUE در صورتیکه مدت انجام سرویس ها را
را  روزها  و  فواصل  می توان  باشید،  نموده  تنظیم  را 
انتخاب نمود. به این دلیل که جابه جایی الستیک ها 
فقط براساس مسافت پیموده شده تعریف می شود، در 
صورت انتخاب SET صفحه نمایش فقط مسافت قابل 

تنظیم را نمایش می دهد.

توجه

• در صورتیکه میزان تنظیمات را از مقادیر اولیه 	
تغییر دهید، اعدادی که تنظیم شده اند به نمایش 

در می آید و نه مقادیر اولیه.
• شود، 	 قطع  باتری  اتصال  درصورتیکه  حتی 

اطالعات مرتبط به مسافت یا روزهای باقی مانده 
صفر نخواهد شد.

• در صورت تعویض یا تعمیر صفحه نمایش چند منظوره، 	
ممکن است اطالعات مرتبط با مسافت با روزهای 

باقی مانده پاك شود.

توجه

• مسافت و روزهای باقی مانده حاضر نمایش داده 	
می شود.

• حتی در صورتیکه مسافت یا روزهای باقی مانده 	
از صفر بگذرد، صفحه نمایش مقادیر را به صورت 
منفی نمایش نداده و مقادیر در حالت “0” باقی 

می مانند.

TYRE ROTATION

SET
OFF

TYRE ROTATION
SET DISTANCE
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غیر فعال نمودن سیستم 
می توان صفحه یادآوری سرویس را پس از روشن نمودن 

آن غیرفعال نمود.
نمودن سیستم، محاسبه  به خاموش  تمایل  درصورت 
سرویس ها  انجام  تا  باقی مانده  روزهای  و  مسافت 
سرویس  انجام  زمان  فرارسیدن  پیغام  و  شده  متوقف 

نمایش داده نمی شود.
تا نمایش SETTING، کلید INFO را فشار دهید.  .1

 ،ENTER با فشردن دکمه های باال و پایین کلید  .2
و  نموده  انتخاب  را   MAINTENANCE گزینه 

سپس کلید ENTER را فشار دهید.
برای فعال نمودن گزینه مورد نظر با استفاده از کلید   .3
 SERVICE DUE گزینه ،ENTER )باال و پایین(
یا TYRE ROTATION را انتخاب نموده و سپس 

کلید ENTER را فشار دهید.

گزینه OFF را انتخاب نموده و کلید ENTER را   .4
فشار دهید.

بر اساس شرایط در صورت لزوم، پیغام های هشدار ذیل 
به  توجه  بدون  پیغام های هشدار  به نمایش در می آید. 

عملکرد صفحه نمایش چند منظوره ظاهر می شوند.
• 	 DOOR OPEN

)باز ماندن درها، باز ماندن در صندوق عقب(.
• 	  CHECK TYRE PRESSURE

)فشار باد الستیک را کنترل نمایید(.
• 	RELEASE PARKING BRAKE

)ترمز دستی را آزاد نمایید.(
• 	ICY ROAD CONDITIONS

)جاده یخ زده مي باشد.(
• پیغام های مرتبط با سیستم ریموت کنترل ورود به خودرو	

KEY BATTERY IS LOW 	•
)باتری کلید خالی شده است.(

 ADVANCED KEY NOT FOUND 	•
)کلید پیشرفته یافت نشده است(

 MOVE SHIFT LEVER TO  P 	•
)اهرم دسته دنده را در وضعیت پارك )P( قرار دهید(

 STEERING WHEEL LOCK NOT 	•
 RELEASED TURN WHEEL LEFT AND
 RIGHT
غربیلک  است،  نشده  باز  فرمان  غربیلک  )قفل 

فرمان را به چپ و راست بچرخانید(
 DEPRESS BRAKE PEDAL TO START 	•
 ENGINE
برای روشن نمودن موتور، پدال ترمز را فشار دهید.

USE AUXILIARY KEY 	•
از سوئیچ معمولی استفاده نمایید.

	نمایشگر هشدار

TYRE ROTATION

SET
OFF

TYRE ROTATION

REMAINING 7500 km
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تنظیمات زیر را می توان تغییر داد:
• سوئیچ 	 یادآوری  )آژیر  هشدار  آژیر  صدای  بلندی 

خودرو، آژیر یادآوری روشن ماندن چراغ(
• به صدا در آمدن آژیر یادآوري راهنما	
• واحد اندازه گیری مسافت	
• واحد اندازه گیری دما	
• زبان نمایشی 	

متوسط  سوخت  مصرف  میزان  با  مرتبط  اطالعات 
نیز  را  سفری  کامپیوتر  در  خودرو  متوسط  سرعت  و 

می توان تغییر داد.
برای ایجاد تغییر در تنظیمات

فشار  را   INFO کلید   ،SETTINGS نمایش  تا   .1
دهید.

 ،ENTER با فشار دادن دکمه های باال و پایین کلید  .2
و  نموده  انتخاب  را   PREFERENCES گزینه 

سپس کلید ENTER  را فشار دهید.
 ،ENTER با فشار دادن دکمه های باال و پایین کلید  .3
ایجاد تغییر در آن هستید  به  تنظیماتی که مایل 
را فشار   ENTER انتخاب نموده و سپس کلید را 

دهید.
 ،ENTER با فشاردادن دکمه های باال و پایین کلید  .4
کلید  سپس  و  نموده  ایجاد  را  نظر  مورد  تغییرات 

ENTER را فشار دهید.

ایجاد تغییر در اطالعات کامپیوتر سفری مرتبط 
با میزان مصرف سوخت متوسط و سرعت متوسط 

خودرو
تا نمایش گزینه SETTINGS کلید INFO را فشار   .1

دهید.
 ،ENTER با فشار دادن دکمه های باال و پایین کلید  .2

گزینه RESET AVERAGES را انتخاب نمایید.
گزینه FUEL ECONOMY یا SPEED را انتخاب   .3

نموده و سپس کلید ENTER را فشار دهید.

	تنظیمات

توجه

حین نمایش بیش از دو هشدار به صورت همزمان، هر 
پیغام به مدت مشخص به نمایش در مي آید.

توجه

تغییر در میزان بلندی صدای آژیر یادآوری سوئیچ 
به صورت  چراغ ها  ماندن  روشن  یادآور  و  خودرو 
همزمان ایجاد می شود. در صورتیکه مایل به انجام 
نمایندگی  به  هستید،  جداگانه  به صورت  تنظیمات 
مجاز  نمایندگی  در  اگر  نمایید.  مراجعه  مزدا  مجاز 
صداي  بلندي  روي  بر  جداگانه اي  تنظیمات  مزدا، 
ایجاد تغییر در آن ها  انجام شود، شما قادر به  آژیر 

نمی باشد.
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جاسیگاری را می توان در جلو یا پشت جا لیوانی نصب 
نمود.

فندکجاسیگاری قابل جابجایی

      اخطار
فقط حین نصب شدن کامل جاسیگاری و عدم 

حرکت آن، از جاسیگاری استفاده نمایید:
هنگامی که  جابه جایی  قابل  از جاسیگاری  استفاده 

کاماًل ثابت نشده خطرناک می باشد.
حین حرکت خودرو، سیگار ممکن است به اطراف 
حرکت کرده و بیرون ریخته و منجر به آتش سوزی 

گردد.
عالوه بر این، ته سیگارها نیز حتی در صورت بستن 

درب جاسیگاری کاماًل خاموش نمی شوند.

      هشدار

از جاسیگاری به عنوان جای آشغال استفاده نکنید، چرا 
که ممکن است منجر به بروز آتش سوزی گردند.

      هشدار

• از لمس نمودن قسمت هاي فلزي فندك اجتناب 	
نمایید زیرا ممکن است که باعث سوختگي گردد. 

• از نگه داشتن فندك به صورت فشار داده شده به 	
داخل خودداري نمایید زیرا فندك مي سوزد. 

• برق 	 تغذیه  منبع  به عنوان  فندك  سوکت  از 
تجهیزاتي نظیر ریش تراش و قهوه جوش استفاده 
ننمایید. زیرا ممکن است باعث صدمه رسانیدن به 
سوکت یا ایجاد عیب الکتریکي در آن شوند. فقط 
از فندك اصلي مزدا یا معادل آن استفاده نمایید.  

• در صورتیکه فندك پس از 30 ثانیه به صورت 	
از  جلوگیري  براي  نپرید،  بیرون  به  خودکار 

افزایش بیش از حد دما آن را بیرون بکشید.

جهت برداشتن جاسیگاری، آن را به سمت باال بکشید.

براي استفاده از فندك سوئیچ موتور باید در وضعیت 
ACC یا ON قرار داشته باشد. 
درپوش فندك را باز نمایید.  .1

فندك را به داخل فشار داده و رها نمایید. وقتي که   .2
آماده استفاده گردد به صورت خودکار به بیرون مي پرد. 

در برخی مدل ها.
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برای استفاده از جا لیوانی، درپوش آن را باز نمایید.

جا لیوانی عقب درون زیر آرنجی وسط قرار دارد.

برای قراردادن وسایل کوچک در جا لیوانی، جداکننده 
آن را بردارید.

	جلو

	عقب

جا لیوانی

      اخطار
هرگز در حین حرکت خودرو از جا لیواني براي 
داغ  مایعات  حاوي  ظروف  یا  لیوان  دادن  قرار 

استفاده نکنید. 
قراردادن ظروف حاوي مایعات داغ درون جا لیوانی 
پاشیده  در حین حرکت خودرو خطرناک مي باشد. 
شدن یا ریختن محتویات آن مي تواند به شما آسیب 

بزند. 

      هشدار

حین  در  احتمالي  صدمات  خطرات  کاهش  براي 
تصادف یا ترمزهاي ناگهاني در شرایط عدم استفاده 

از نگهدارنده فنجان آن را بسته نگهدارید. 

جداکننده
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جعبه کنسول باالی سر به منظور قرار دادن عینک و 
دیگر وسایل کوچک تعبیه شده است.

جهت باز نمودن آن، درپوش را فشار داده و رها کنید.

نگهدارنده بطری در داخل درهای جلو تعبیه شده است.

	کنسول باالی سر

محل نگهداری اشیاء )جای لوازم(جاي بطری

      اخطار
از قبیل داشبورد را در حین  لوازم  درب جاي 

رانندگي بسته نگهدارید:
رانندگي در شرایط باز بودن در داشبورد خطرناک 
حین  در  احتمالي  صدمات  کاهش  براي  مي باشد. 
محل هاي  در  همواره  ناگهاني  ترمزهاي  یا  تصادف 

قرار دادن لوازم از قبیل داشبورد را ببندید.

      هشدار

از مورد استفاده قرار دادن نگهدارنده بطري براي قرار 
دادن بطري ها و ظروف فاقد درپوش اجتناب نمایید. 
زیرا محتویات آن در حین باز و بسته کردن در به 

بیرون مي پاشد.

      هشدار

در حین پارك کردن خودرو زیر نور آفتاب از قرار 
دادن اشیائي نظیر فندك یا عینک در داخل داشبورد 

و دیگر محل هاي نگهداري اشیاء اجتناب نمایید. 
فندك  که  است  ممکن  زیاد  حرارت  درجه  اثر  در 
منفجر شود و قطعات پالستیکي عینک در اثر دماي 

باال تغییر حالت پیدا مي کنند و عینک مي شکند. 

محل قراردادن بطری
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برای باز نمودن جعبه داشبورد، قفل آن را به سمت باال 
بکشید.

استفاده از زیرآرنجی

برای باز نمودن درپوش کنسول وسط، دستگیره ضامن 
پایینی را به سمت باال بکشید.

برای حرکت دادن زیر آرنجی به سمت جلو، دکمه آن 
را فشار دهید.

	جعبه داشبورد

	کنسول وسط

      هشدار

• باشید 	 مراقب  زیرآرنجی،  دادن  حرکت  حین 
لیوانی  جا  در  گرفته  قرار  لیوان  با  زیرآرنجی 
حرکت  از  پیش  نریزد.  آن را  و  نکرده  برخورد 
دادن زیرآرنجی، لیوان یا هرگونه نوشیدنی را از 

جا لیوانی خارج نمایید.
• پیش از باز نمودن کنسول وسط، ابتدا زیرآرنجی 	

را به محل اصلی خود برگردانید، در غیر اینصورت 
ممکن است کنسول وسط یا زیرآرنجی آسیب 

ببینند.

در برخی مدل ها.
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از قالب های کیف خرید می توان برای آویختن کیسه های 
خرید استفاده نمود.

	قالب های کیف خرید

      اخطار
به  تیز  نوک  یا  سنگین  وسایل  آویختن  از 

قالب های لباس خودداری نمایید.
قالب های  به  سنگین  یا  تیز  نوک  وسایل  آویختن 
لباس خطرناک بوده، ممکن است منجر به جداشدن 
از قالب و برخورد آن ها به سرنشینان  این اجسام 
در  و  شده  پرده ای  هوای  کیسه های  انبساط  حین 
نهایت صدمات جسمی شدید یا حتی مرگ به دنبال 

داشته باشد.

      اخطار
پیش از رانندگی از قرارگرفتن بار و وسایل به 
صورت ایمن در صندوق عقب اطمینان حاصل 

نماید:
نشده اند  ایمن  و  محکم  که  وسایلی  با  رانندگی 
خطرناک است، چرا که اجسام و وسایل ممکن است 
شده،  جابه جا  تصادف  یا  ناگهانی  ترمزهای  حین 

منجر به صدمه دیدن افراد شوند.

به  به طور کامل  را  آرنجی آن  زیر  نمودن  برای جمع 
عقب برگردانید.

	ضامن های نگهدارنده بار خودرو )هاچ بک(

از ضامن ها برای محکم نمودن بار و وسایل به وسیله طناب 
حدود  ضامن ها  کششی  قدرت  نمایید.  استفاده  تور  یا 
N 196 می باشد. برای اجتناب از صدمه دیدن ضامن، از 

وارد نمودن بار اضافی به آن ها خودداری نمایید.

قالب های آویختن کیف خرید
)3 kg قدرت کششی(

	قالب های آویختن لباس عقب

      هشدار
از آویختن بار اضافی از قالب های کیف خرید خودداری 

نمایید.

آسايش داخلي
سیستم ايرکانديشن

99-996-62

آسایش داخلی
تجهیزات داخلی



فقط از سوکت های اصل مزدا یا مشابه آن با توان کمتر 
W استفاده نمایید. (DC V A),120 12 10 از 

در  باید  تغذیه سوئیچ خودرو  از سوکت  استفاده  برای 
وضعیت روشن )ON( یا تجهیزات جانبی )ACC( قرار 

داشته باشد.

جلو
برای استفاده از سوکت، درپوش را فشار داده و باز کنید.

خودروهای مجهز به گرم کن صندلی

خودروهای فاقد گرم کن صندلی

سوکت تجهیزات جانبی

در برخی مدل ها.

قالب لباس

در صورت عدم وجود قالب لباس، لباس ها را از گیره های 
جانبی کنار دستگیره بیاویزید.

99-99

آسايش داخلي
سيستم ايركانديشن
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آسایش داخلی
تجهیزات داخلی



عقب

توجه

جهت اجتناب از خالی شدن باتری، حین خاموش 
بودن موتور، به مدت طوالنی از سوکت برق استفاده 

نکنید.

      هشدار

جهت جلوگیری از صدمه دیدن سوکت تغذیه و یا 
تجهیزات الکتریکی، به موارد زیر توجه نمایید:

• 	 W (DC V A),120 12 10 از وسایل برقی که بیش از 
برق می کشند استفاده نکنید.

• استفاده 	 مزدا  اصلی  غیر  برقی  تجهیزات  از 
نکنید.

• از 	 جلوگیری  برای  سوکت،  از  استفاده  از  پس 
وارد شدن مواد خارجی و مایعات به درون سوکت 

برق درپوش آن را ببندید.
• تجهیزات را به طور صحیح جا بزنید.	
• از جا زدن فندك به سوکت خودداری نمایید.	

تجهیزات  برای  برق  سوکت  از  استفاده  صورت  در 
جانبی حین پخش آهنگ ممکن است صدا همراه 

با پارازیت شنیده شود.

آسايش داخلي
سیستم ايرکانديشن

99-996-64

آسایش داخلی
تجهیزات داخلی



نحوه اتصال تجهیزات به سوکت
درپوش سوکت را باز نمایید.  .1

سیم اتصال را از شکاف کنسول وسط عبور داده و   .2
دوشاخه وسیله را درون آن جا بزنید.

سیم اتصال

99-99

آسايش داخلي
سيستم ايركانديشن

6-65

آسایش داخلی
تجهیزات داخلی





موارد اضطراری7

اطالعات مفیدی در مورد نحوه عملکرد در صورت وقوع موارد اضطراری 

پارک کردن اضطراری ..............................................................................  7-2
7-2 ............................................................................ پارک کردن در موارد اضطراری 

پنچر کردن ...............................................................................................  7-3
محل قرارگیری زاپاس و ابزار ................................................................................. 7-3
تعویض الستیک پنچر ............................................................................................. 7-7

جوش آوردن موتور ...............................................................................  7-13
7-13  ............................................................................................... جوش آوردن موتور 

استارت اضطراری ..................................................................................  7-15
روشن کردن موتور در حالیکه موتور خفه کرده ............................................  7-15
7-16  ...................................................... روشن کردن موتور به وسیله باتری کمکی 
7-18  ............................................................. روشن کردن موتور به  روش هل دادن 

بکسل کردن اضطراری ...........................................................................  7-19
نحوه بکسل نمودن ................................................................................................  7-19
قالب های بکسل .....................................................................................................  7-20 

7-1



در هنگام توقف اضطراري در جاده یا در شانه های جاده 
رانندگان  فالشر  نمایید.  روشن  را  فالشر  باید  همواره 
دیگر را از توقف خودرو شما مطلع مي نماید و به آن ها 
هشدار مي دهد که در حین نزدیک شدن به خودرو شما 

توجه بیشتري را مبذول نمایند . 

کلید فالشر را فشار دهید تا تمامي چراغ هاي راهنما به 
صورت همزمان شروع به چشمک زدن نمایند. 

پارک کردن در موارد اضطراری

توجه

• چراغ 	 نمي توان  فالشر،  بودن  فعال  هنگام  در 
راهنما را فعال نمود.

• حین بکسل نمودن خودرو برای اطمینان از عدم 	
نقض قوانین، قوانین محلی مرتبط با استفاده از 

چراغ های هشداررا در نظر داشته باشید.
• اضطراری 	 ترمز  هشدار  سیستم  عملکرد  حین 

در  سر  پشت  راننده های  به  دادن  هشدار  برای 
مورد امکان ترمز ناگهانی شما، تمامی فالشرها 

 .به سرعت چشمک می زنند

کلید فالشر

در برخی مدل ها.

موارد اضطراری
پارک کردن اضطراری
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الستیک زاپاس و ابزار مطابق تصویر زیر در خودرو شما قرار گرفته اند.
محل قرارگیری زاپاس و ابزار

)4SD( صندوق دار

آچار چرخ

اهرم جک

قالب بکسل
کیف ابزار

 جکالستیک زاپاس

)5HB( هاچ بک

الستیک زاپاس

 جک

دسته جک قالب بکسل

آچار چرخ

موارد اضطراری
پنچر کردن
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بیرون آوردن جک
براي خودروهاي صندوق دار

درپوش را خارج نمایید.  .1

پیچ خروسکی را در خالف جهت عقربه های ساعت   .2
بچرخانید.

 براي خودروهاي هاچ بک
را خارج  درپوش  و  بچرخانید  را  درپوش  دستگیره   .1

نمایید.

پیچ خروسکی را در خالف جهت عقربه های ساعت   .2
بچرخانید.

	جک

پیچ جک

پیچ خروسکی

پیچ جک

پیچ خروسکی

موارد اضطراری
پنچر کردن
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بستن جک
در حالیکه پیچ جک به سمت جلو است، پیچ خروسکی   .1
را بر روي جک جا زده و جهت سفت کردن موقت آن 

در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
تصویر  در  شده  نشان داده  جهت  در  را  جک  پیچ   .2

بچرخانید.

الستیک زاپاس موقت
سبک تر  معمولي  الستیک  از  موقت  زاپاس  الستیک 
و  اضطراري  براي شرایط  فقط  و  و کوچک تر مي باشد 
براي استفاده در فواصل زماني بسیار کوتاه طراحي شده 
است. هرگز از الستیک زاپاس موقت براي رانندگي در 

بازه هاي زماني طوالني استفاده نکنید.

را  خروسکی  پیچ  جک،  کامل  کردن  محکم  برای   .3
بچرخانید.

نگهداري
• همواره جک را تمیز نگهدارید. 	
• متحرک جک 	 قطعات  که  نمایید  اطمینان حاصل 

عاري از گرد و خاک و زنگ زدگي باشند. 
• اطمینان حاصل نمایید که رزوه هاي پیچ جک را به 	

مقدار کافي روغنکاري نموده اید. 

	الستیک زاپاس

توجه

است  ممکن  جک  کامل،  نشدن  محکم  صورت  در 
جک  شدن  محکم  از  بخورد.  تکان  رانندگي  حین 

اطمینان حاصل نمائید.

      اخطار
يخي،  و  برفي  جاده هاي  در  رانندگي  درحین 
جلو  چرخ هاي  روي  را  موقت  زاپاس  الستیک 

)چرخ هاي محرک( نصب ننمايد: 
رانندگي در جاده هاي برفي و يخي يا در شرايط قرار 
داشتن الستیک زاپاس موقت در روي چرخ هاي جلو 
کنترل  زيرا  مي باشد.  )چرخ هاي محرک( خطرناک 
خودرو تحت تأثیر قرار گرفته و در اثر از دست رفتن 
مي يابد.  افزايش  تصادف  بروز  خطر  خودرو  کنترل 
الستیک زاپاس موقت را روي چرخ هاي عقب نصب 
نموده و الستیک معمول را روي چرخ هاي جلو نصب 

نمايید. 

پیچ جک

پیچ خروسکی

موارد اضطراری
پنچر کردن
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      هشدار

• موقت 	 زاپاس  الستیک  از  استفاده  هنگام  در 
از  استفاده  حالت  به  نسبت  خودرو  پایداري 
الستیک عادي درحین رانندگي کاهش مي یابد. 

بنابراین با احتیاط رانندگي نمایید.
• براي ممانعت از بروز صدمه به الستیک زاپاس 	

موقت یا خودرو احتیاط هاي اولیه زیر را مدنظر 
داشته باشید.

از سرعت km/h 80 تجاوز ننمایید.  	
ناهموار  سطوح  و  موانع  روي  بر  راندن  از   	
که  در شرایطي  نمایید. همچنین  خودداري 
الستیک زاپاس موقت بر روي خودرو نصب 
اتوماتیک  کارواش هاي  به  رفتن  از  مي باشد 
خودداري نمایید زیرا در حالت نصب زاپاس 
به حدود  زمین  با  فاصله کف خودرو  موقت 

cm 25 کاهش مي یابد.
از نصب زنجیر چرخ بر روي زاپاس موقت اجتناب   	
نمایید. زیرا کاماًل روي چرخ فیت نمي شود.

یک  روي  بر  خودرویتان  زاپاس  الستیک  از   	
خودرو دیگر استفاده نکنید. زیرا این الستیک 
فقط براي خودرو شما طراحي گردیده است.

زاپاس  الستیک  یک  از  فقط  زمان  دریک   	
موقت در خودرو استفاده نمایید.

بیرون آوردن الستیک زاپاس
)صندوق دار(

کفی صندوق عقب را خارج نمایید.  .1

با  چرخ  آچار  به وسیله  را  زاپاس  نگهدارنده  پیچ   .2
باز  ساعت  عقربه های  جهت  خالف  در  چرخاندن 

نمایید.

موارد اضطراری
پنچر کردن
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در صورتیکه الستیک خودروي شما پنچر شد، به آرامي 
از سطح جاده  بیرون  به یک محل مسطح  تا رسیدن 
به رانندگي ادامه دهید. توقف در سطح جاده یا کنار 

جاده هاي شلوغ خطرناک مي باشد. 

توجه

بروز هر کدام از موارد زیر در حین رانندگي نشانه 
پنچر شدن تایر مي باشد. 

• فرمان خودرو سفت شود. 	
• خودرو شروع به لرزش شدید نماید. 	
•  خودرو به یک سمت کشیده شود.  	

      اخطار
توجه  مورد  را  زير  نکات  زاپاس  تعويض  براي 
فقط  که  خودرويي  زير  به  هرگز  و  داده  قرار 

توسط جک نگه داشته شده است نرويد: 
مي تواند  صحیح  به روش  زاپاس  تعويض  عدم 
صدمه  و  جک  لغزيدن  امکان  باشد،  خطرناک 

رساندن به فرد وجود دارد. 
در صورتیکه رفتن به زير خودرو ضروري باشد حتمًا 

خودرو بايد روي تکیه گاه قرار داشته باشد. 

هرگز اجازه ندهید که کسي در داخل خودرويي 
که زير آن جک مي زنید باقي بماند: 

زير  که  خودرويي  داخل  در  اشخاص  ماندن  باقي 
وجود  مي باشد.  است خطرناک  زده شده  آن جک 
باعث  که  است  ممکن  خودرو  داخل  در  سرنشین 
افتادن خودرو از روي جک گردد و باعث بروز صدمه 

شود.  

تعويض الستیک پنچر

کفی صندوق عقب را خارج نمایید.  .1
الستیک  نموده  شل  را  الستیک  نگهدارنده  پیچ   .2

زاپاس را بیرون بکشید.

)هاچ بک(

موارد اضطراری
پنچر کردن

7-7



خودرو را در سمت راست جاده و در بیرون از جاده   .1
در یک محل مسطح پارک نموده و ترمز دستي را 

بکشید. 
اهرم دسته دنده را در وضعیت دنده پارک )P(  قرار   .2

داده و موتور را خاموش نمایید.
فالشر را روشن نمایید.   .3

تمامي سرنشینان را از خودرو پیاده نموده و از آن ها   .4
بخواهید که دور از خودرو و جاده بایستند. 

جک، کیف ابزار و الستیک زاپاس را خارج نمایید   .5
) صفحه 7-3(.   

چرخ مخالف )قطري( تایر پنچر شده را مهار نمایید.   .6
در هنگام مهار نمودن چرخ، هم در جلو و هم در 

عقب آن مانع قرار دهید.  

توجه

به طور  آن را  جک  دادن  قرار  استفاده  مورد  از  قبل 
کامل روغنکاري نمایید.  

توجه

در هنگام مهار نمودن تایر از موانع سنگي یا چوبي با 
اندازه مناسب جهت مهار چرخ استفاده نمایید.   

مهره های چرخ را به وسیله آچار چرخ یک دور در   .7
اما  نمایید،  شل  ساعت  عقربه های  جهت  خالف 
باالبردن خودرو  و  زیر خودرو  به  از جک زدن  قبل 

هیچکدام از مهره ها را باز نکنید.

را در محل جک زدن نزدیک به چرخی که  جک   .8
قصد تعویض آن را دارید نصب نمایید.

موقعیت جک زدن

موارد اضطراری
پنچر کردن

7-8



      اخطار
براي جک زدن فقط از نقاط مشخص شده در 

اين راهنما استفاده نمايید: 
شده،  توصیه  نقاط  از  غیر  نقاطي  در  جک  نصب 
خطرناک مي باشد. زيرا احتمال لغزيدن جک و ايجاد 
صدمات جاني يا حتي بروز مرگ وجود دارد. فقط از 
نقاط جک زدن توصیه شده براي جک زدن استفاده 

نمايید.

فقط از جک تعبیه شده که مخصوص خودروي 
شما طراحي شده است استفاده نمايید. 

طراحي  شما  خودروي  براي  که  جکي  از  استفاده 
لغزيدن  امکان  نشده است خطرناک مي باشد. زيرا 
وجود  جاني  صدمات  ايجاد  و  جک  روي  از  خودرو 

دارد. 

هرگز چیزي در زير جک قرار ندهید.
جک زدن به خودرو به صورتیکه چیزي در زير جک 
قرار دهید خطرناک مي باشد. خطر لغزيدن جک و 
از روي جک و بروز صدمات جانبي  افتادن خودرو 

وجود دارد.

10. مهره ها را با چرخاندن در خالف جهت عقربه هاي 
ساعت باز نمایید و سپس چرخ و درپوش مرکزي را 

خارج نمایید. 

دسته جک را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید   .9
و خودرو را به حد کافي که بتوان زاپاس را نصب 
اطمینان  مهره ها  بازکردن  از  قبل  ببرید.  باال  نمود 
و  مي باشد  محکم  کاماًل  خودرو  که  نمایید  حاصل 

خطر لغزش یا حرکت وجود ندارد. 

دسته جک

موارد اضطراری
پنچر کردن
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گرد و خاک و دوده روي سطح تماس چرخ و توپي و   .1
پیچ هاي توپي چرخ را به وسیله یک پارچه تمیز نمایید. 

الستیک زاپاس را نصب نمایید. 	نصب الستیک زاپاس  .2
مهره هاي چرخ را به گونه اي نصب نمایید که قسمت   .3

مخروطي آن به سمت داخل واقع شود.

      اخطار
قبل از تعويض الستیک زاپاس اطمینان حاصل 
نمايید که سطوح تماس چرخ و توپي چرخ و 

پیچ هاي توپي چرخ تمیز باشند: 
پاک نکردن گرد و خاک، دوده و کثافات روي سطح 
تماس چرخ و توپي و پیچ هاي توپي چرخ در حین 
احتمال  زيرا  مي باشد.  خطرناک  زاپاس  تعويض 
افزايش  در حین حرکت خودرو  مهره ها  شل شدن 
مي يابد و خطر در رفتن چرخ و بروز تصادف وجود دارد.

      اخطار
از آغشته نمودن پیچ ها و مهره هاي چرخ به روغن 
و گريس اجتناب نمايید و مهره هاي چرخ را بیش از 

مقدار توصیه شده سفت نکنید:
و  روغن  به  مهره هاي چرخ  و  پیچ ها  نمودن  آغشته 
شدن  ُشل  خطر  زیرا  مي باشد.  خطرناک  گریس 
آمدن  بیرون  و  خودرو  حرکت  حین  در  مهره ها 

الستیک و بروز تصادف افزایش مي یابد. 
عالوه بر این در صورت سفت کردن بیش از حد نیاز 
مهره هاي چرخ باعث بروز صدمه به پیچ ها و مهره ها 

مي شود.

موارد اضطراری
پنچر کردن
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سفت کردن  چگونگي  و  مقدار  از  شما  صورتیکه  در 
مهره هاي چرخ مطلع نمي باشید با نمایندگي مجاز مزدا 

تماس حاصل نمایید.

گشتاور سفت کردن مهره های چرخ

88-118 )65-87 ,9-12(N.m )kgf.m, ft.lbf(

ساعت  عقربه هاي  جهت  خالف  در  را  جک  دسته   .4
را  مهره ها  بیاورید.  پایین  را  خودرو  و  بچرخانید 
به وسیله آچار چرخ به ترتیب نشان داده شده در زیر 

سفت نمایید. 

      اخطار
و  صحیح  به صورت  را  چرخ  مهره هاي  همواره 

کامل سفت نمايید: 
بستن غلط يا شل بستن مهره هاي چرخ خطرناک 
مي باشد زيرا احتمال لرزش خودرو يا در رفتن چرخ 
از دست  باعث  مي تواند  موارد  اين  که  دارد.  وجود 

رفتن کنترل خودرو و بروز تصادف شود. 

مهره هايي  همان  که  نمايید  حاصل  اطمینان 
يا در  ببنديد  را روي چرخ  نموده ايد  باز  که  را 
متريک  مهره هاي  از  مهره ها  تعويض  صورت 

)میلي متري( با همان ساختار استفاده نمايید: 
مزدای شما  پیچ هاي چرخ خودروي  اينکه  به دلیل 
داراي دنده میلي متري )متريک( مي باشند استفاده 
از مهره هاي غیر میلي متري خطرناک مي باشد. زيرا 
صحیح  بستن  قابلیت  میلي متري  غیر  مهره هاي 
وارد  پیچ چرخ صدمه  به  و  ندارند  را  و کامل چرخ 
مي نمايند که اين مسئله مي تواند باعث لغزش و در 

رفتن چرخ و بروز تصادف گردد. 

موارد اضطراری
پنچر کردن
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      اخطار
از رانندگي کردن با الستیکی که فشار باد آن در 

محدوده صحیح قرار ندارد اجتناب نمايید: 
محدوده  در  آن  باد  فشار  که  الستیکی  با  رانندگي 

صحیح قرار ندارد خطرناک مي باشد. 
و  کنترل  روي  نامناسب  باد  فشار  داراي  الستیک 
بروز  خطر  و  مي گذارد  منفي  تأثیر  خودرو  پايداري 
تصادف را افزايش مي دهد. در زمان کنترل فشار باد 
الستیک های خودرو فشار باد الستیک زاپاس را نیز 

مورد کنترل قرار دهید.

   بست الستیکپیچ نگهدارنده الستیک

الستیک پنچرشده را در محل الستیک زاپاس قرار   .5
داده و به وسیله پیچ نگهدارنده ببندید. 

الستیک زاپاس، جک و ابزار را در محل خود قرار دهید.  .6
جداول  )به  نمایید.  کنترل  را  الستیک  باد  فشار   .7

مشخصات در صفحه 10-10 مراجعه نمایید(
را  شده  پنچر  الستیک  ممکنه  فرصت  اولین  در   .8

پنچرگیری نمایید..

موارد اضطراری
پنچر کردن
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درصورتیکه نشانگر دماي آب، بیانگر جوش آوردن موتور 
بود: 

خودرو را به محلی امن در منتهي الیه سمت راست   .1
جاده هدایت نمایید. 

دسته دنده را در وضعیت )P( پارک قرار دهید.  .2
ترمز دستي را بکشید.  .3

خاموش  را  مطبوع(  )تهویه  ایرکاندیشن  سیستم   .4
نمایید. 

خروج آب و بخار آب از محفظه موتور در زیر درب   .5
موتور را مورد کنترل قرار دهید. 

در صورت مشاهده خروج بخار آب از محفظه 
موتور:

از نزدیک شدن به جلوي خودرو خودداري نموده و 
موتور را خاموش نمایید. 

برسد،  اتمام  به  آب  بخارات  خروج  تا  کنید  صبر 
را  موتور  مجدداً  و  نموده  باز  را  موتور  درب  سپس 

روشن نمایید. 
از  آب  بخار  خروج  مشاهده  عدم  صورت  در 

محفظه موتور:
درب موتور را باز نموده و اجازه بدهید که موتور در 

دور آرام کار کند تا خنک شود. 

اطمینان حاصل نمایید که فن خنک کننده موتور   .6
آن را  موتور،  دماي  کاهش  از  پس  و  مي کند  کار 

خاموش نمایید. 
پس از خنک شدن موتور، سطح مایع خنک کاري موتور   .7
را مورد کنترل قرار داده و در صورت کم بودن شلنگ ها 
و رادیاتور را از نظر نشتي مورد کنترل قرار دهید.

در صورتیکه نشانگر دماي آب بیانگر جوش آوردن موتور 
باشد، توان خودرو کاهش پیدا کند یا اینکه یک صداي 
بلند شبیه ضربه یا غژغژ کردن شنیدید، احتمال جوش 

آوردن موتور وجود دارد. 

جوش  آوردن موتور

      هشدار
موتور،  بودن  روشن  حین  در  صورتیکه  در 
فن خنک کننده موتور کار نکند، دماي موتور افزایش 
خواهد یافت. در صورت بروز این حالت موتور را خاموش 

نموده و با نمایندگي مجاز مزدا تماس حاصل نمایید.

      اخطار

  در شرايطي که قصد کار کردن در نزديک 
فن خنک کننده موتور را داريد، سوئیچ موتور 
را خاموش نموده و اطمینان حاصل نمايید که 

فن کار نمي کند: 
موتوردر  کننده  خنک  فن  نزديکي  در  کارکردن 
شرايطي که فن کار مي کند خطرناک مي باشد. در 
شرايطي که دماي محفظه موتور باال مي باشد حتي 
فن  که  است  ممکن  موتور  بودن  خاموش  زمان  در 
امکان  نمايد.  کار  به  شروع  نامشخصي  صورت  به 
برخورد شما با فن و بروز صدمات جاني وجود دارد. 

  در زماني که موتور و رادياتور داغ 
سیستم  درپوش هاي  نمودن  باز  از  مي باشند 

خنک کاري اجتناب نمايید: 
باز کردن درپوش هاي سیستم خنک کاري در زمان 
داغ بودن موتور و رادياتور باعث پاشیده شدن آب 
و بخار داغ تحت فشار به بیرون شده و باعث بروز 

صدمات جاني مي گردد. 

درب موتور را فقط زماني باز کنید که پاشش 
بخار آب از موتور به بیرون پايان يافته باشد.

بخار آب خروجی از موتور داغ بوده، خطرناک است. بخار 
داغ خروجی ممکن است به شدت باعث سوختگي شود.

موارد اضطراری
جوش آوردن موتور
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در صورت مشاهده نشتي يا ديگر صدمات:
موتور را خاموش نموده و با نمایندگي مجاز مزدا تماس 

حاصل نمایید. 

درصورت عدم مشاهده هرگونه عیبي و 
خنک  بودن موتور و عدم مشاهده نشتي: 

نمایید  اضافه  مایع خنک کننده  نیاز  مقدار  به  دقت  با 
)صفحه 13-8 را مطالعه نمایید(.

      هشدار

یا  دارد  ادامه  موتور  آوردن  جوش  صورتیکه  در 
سیستم  مي آورد،  جوش  موتور  متناوب  به صورت 
خنک کاري را مورد بازدید قرار دهید. در صورت عدم 
رفع عیب امکان صدمه دیدن موتور وجود دارد. بدین 
منظور با نمایندگي مجاز مزدا تماس حاصل نمایید. 
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در صورت عدم روشن شدن موتور، احتمال خفه کردن 
موتور )ورود سوخت بیش از حد به موتور( وجود دارد.
در صورت بروز این شرایط، مراحل زیر را دنبال نمایید.

و  کلید  بدون  ورود  سیستم  فاقد  )خودروهای 
سیستم کلید فشاري استارت(

در صورتیکه پس از اولین استارت، موتورروشن نشد،   .1
سوئیچ را در وضعیت )LOCK(، قرار داده، 10 ثانیه 

منتظر مانده و دوباره استارت بزنید.
پدال گاز را تا انتها فشار داده و نگه دارید.  .2

 )START( استارت  وضعیت  در  را  خودرو  سوئیچ   .3
قرار داده و به مدت 10 ثانیه نگه دارید. در صورت 
دور  ناگهانی  باالرفتن  به دلیل  موتور،  شدن  روشن 

موتور، بالفاصله سوئیچ و پدال گاز را رها نمایید.
در صورت عدم روشن شدن موتور، بدون فشار دادن   .4

پدال گاز به مدت 10 ثانیه استارت بزنید.

)خودروهای مجهز به سیستم ريموت کنترل ورود 
به خودرو و سیستم کلید فشاري استارت(

در صورتیکه در 5 ثانیه پس از اولین استارت، موتور   .1
اقدام  مانده، مجدداً  منتظر  ثانیه   10 نشد،  روشن 

نمایید.
پدال گاز را تا انتها فشار داده و نگه دارید.  .2

پدال ترمز را فشرده و سپس کلید فشاري استارت را   .3
فشار دهید. در صورت روشن شدن موتور، به دلیل 
افزایش ناگهانی دور موتور، بالفاصله سوئیچ و پدال 

گاز را رها نمایید.
در صورت عدم روشن شدن موتور، بدون فشار دادن   .4

پدال گاز، به مدت 10 ثانیه استارت بزنید.
در صورت عدم روشن شدن موتور با این روش، جهت 
بازرسی و کنترل خودرو به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه 

نمایید.

روشن کردن موتور در حالیکه موتورخفه کرده

موارد اضطراری
استارت اضطراري
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عمل استارت زدن موتور به وسیله کابل کمکي در صورتیکه به صورت صحیح انجام نشود خطرناک مي باشد . لذا 
از فرایند ذکر شده با دقت پیروي نمایید. در صورتیکه احساس نمودید که از چگونگي انجام روشن کردن موتور 

به وسیله کابل کمکي اطالع کافي ندارید توصیه مي نماییم که انجام این کار را به یک تکنسین مجرب بسپارید. 

روشن کردن موتور به وسیله باتري کمکی 

           اخطار

  احتیاط هاي توصیه شده در زير را مورد پیروي قرار دهید:
براي اطمینان از نحوه نگهداري و کارکردن با باتري قبل از استفاده از باتري یا بازدید آن احتیاط هاي اولیه زیر 

را به دقت مطالعه نمایید. 

  از برقراري تماس بین ترمینال مثبت باتري و ديگر قطعات فلزي اطراف که در صورت تماس 
باعث ايجاد جرقه مي شود خودداري نمايید:

وجود شعله یا جرقه در نزدیکي خانه باتري که در آن باز باشد خطرناک است. گاز هیدروژن متصاعد شده در اثر 
فعالیت باتري قابل اشتعال بوده و مي تواند باعث انفجار باتري گردد. باتري منفجر شده مي تواند باعث سوختگي 
و صدمه گردد. در هنگام کار در نزدیکي باتري از تماس ابزارهاي فلزي با قطب هاي مثبت )+( و منفي )-( باتري 

جلوگیري نمایید.  

  انواع شعله نظیر شعله سیگار و جرقه را از خانه هاي باز باتري دور نگهداريد:  
نزدیک کردن شعله و جرقه به خانه هاي باز باتري خطرناک مي باشد، گاز هیدروژن متصاعد شده در اثر فعالیت عادی 

باتري قابل اشتعال بوده و مي تواند باعث انفجار گردد. باتري منفجر شده مي تواند باعث سوختگي و صدمه گردد. 
از باتري به باتري نمودن باتري يخ زده يا باتري حاوي سطح کم الکترولیت خودداري نمايید: 

باتري به باتري نمودن باتري یخ زده یا باتري حاوي سطح کم الکترولیت خطرناک مي باشد زیرا ممکن است باعث 
انفجار باتري شود که نتیجه آن صدمات جاني خواهد بود. 

کابل منفي را به يک نقطه اتصال بدنه دار مناسب و دور از باتري متصل نمايید.
اتصال کابل منفي باتري کمکي به ترمینال منفي باتري تخلیه شده خطرناک مي باشد. 

یک جرقه مي تواند باعث انفجار گازهاي جمع شده اطراف باتري گردد و صدمات جاني ببار آورد. 
کابل هاي باتري کمکي را دور از قطعات متحرک موتور عبور دهید. 

عبور دادن کابل هاي اتصال باتري کمکي از نزدیکي قطعات متحرک )نظیر فن خنک کاري و تسمه ها( خطرناک 
مي باشد. امکان گیر کردن کابل ها به قطعات متحرک در حین استارت زدن موتور وجود دارد که مي تواند باعث 

بروز صدمات جاني گردد.
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        هشدار

اتصال سري دو باتري 12 ولت یا استفاده از سیستم تولید برق 24 ولت جهت استارت زدن سیستم مي تواند 
باعث صدمه رسانیدن به موتور استارت، سیستم جرقه و دیگر اجزاي سیستم الکتریکي گردد. همواره از سیستم 

تقویت کننده 12 ولت استفاده نمایید.

کابل ها را به ترتیب شماره گذاری متصل نموده و جدا کردن آن ها را به ترتیب عکس انجام دهید.

باتری تخلیه شده

باتری کمکی

کابل های کمکی

موارد اضطراری
استارت اضطراری
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روشن کردن موتور به روش هل  دادن

توجه

نمی توانید خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک را به 
روش هل دادن روشن نمایید.

      اخطار
برای  خودرو  نمودن  بکسل  به  اقدام  هرگز 

روشن کردن آن نکنید:
بکسل نمودن خودرو برای روشن نمودن خطرناک 
از روشن شدن  می باشد، چرا که ممکن است پس 
منجر  پريده،  جلو  به  ناگهانی  به طور  موتور خودرو 
به برخورد دو خودرو به يکديگر شده، سرنشینان 

صدمه ببینند.

درپوش باتری را از قسمت جلوی آن باز نمایید.  .1

از روشن کردن خودرو مزدا به روش هل دادن خودداری 
نمایید.

اطمینان حاصل نمایید که باتري کمکي 12 ولت   .2
بوده و ترمینال منفي آن اتصال بدنه آن مي باشد.

خودرو  یک  به  متعلق  کمکي  باتري  درصورتیکه   .3
دیگر است از برقراري تماس بین دو خودرو اجتناب 
را  کمکي  باتري  داراي  خودروي  موتور  نمایید. 
غیر  الکتریکي  تجهیزات  تمامي  و  نموده  خاموش 
در وضعیت خاموش  نیز  را  دو خودرو  هر  ضروري 

قرار دهید. 
کابل هاي کمکي را به ترتیب صحیح مشخص شده   .4

در شکل متصل نمایید. 
• یک سر کابل را به ترمینال مثبت باتري تخلیه 	

شده متصل نمایید. )1( 
• باتري 	 مثبت  ترمینال  به  را  کابل  دیگر  انتهاي 

کمکي متصل نمایید. )2( 
• یک انتهاي کابل دیگر را به ترمینال منفي باتري 	

کمکي اتصال دهید. )3( 
• فلزي 	 ثابت،  نقطه  یک  به  را  کابل  دیگر  سر 

)به عنوان مثال پیچ اتصال سمت راست موتور( 
و دور از باتري تخلیه شده متصل نمایید. )4( 

موتور خودرو داراي باتري کمکي را روشن نموده و   .5
اجازه دهید که چند دقیقه کار کند، سپس موتور 

خودرو دیگر را استارت بزنید. 
پس از اتمام کار، کابل ها را به دقت به ترتیب عکس   .6

شماره گذاري تصویر جدا نمایید. 

درپوش باتری

موارد اضطراری
استارت اضطراری
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      هشدارنحوه بکسل نمودن

خودرو  جلوي  به صورتیکه  خودرو  بکسل نمودن  از 
محرک  و چرخ هاي  باشد  واقع شده  عقب  به سمت 
خودرو روي سطح جاده قرار داشته باشد خودداري 
نمایید. این امر مي تواند باعث بروز صدمه به قطعات 

داخلي گیربکس گردد.

      هشدار

زمین  روي  چرخ  چهار  با  خودرو  بکسل نمودن  از 
بروز  باعث  مي تواند  کار  این  زیرا  نمایید،  خودداري 
شما  خودرو  اتوماتیک  گیربکس  به  شدید  صدمات 

شود.

توصیه مي شود که عمل بکسل کردن را به تعمیرکاران 
با  خود  خودرو  بکسل نمودن  جهت  بسپارید،  ماهر 
مجاز  نمایندگي  با  بکسل  ویژه  از خودروهاي  استفاده 

مزدا تماس حاصل نمایید.
بروز  مانع  مي تواند  صحیح  بکسل کردن  و  بلندکردن 
صدمه به خودرو گردد. قوانین و مقررات محلي نیز باید 

مورد پیروي قرار گیرد. 
به طور معمول جهت بکسل کردن باید چرخ هاي محرک 
در  نمود  بلند  زمین  از  را  جلو(  )چرخ هاي  خودرو 
صورتیکه شدت صدمات وارده به خودرو در اثر تصادف 
از غلطک در زیر  اینکار مي باشد  یا شرایط دیگر مانع 

چرخ هاي جلو استفاده نمایید. 

وقتیکه عمل بکسل کردن را به گونه اي انجام مي دهید 
که چرخ هاي عقب خودرو روي سطح جاده قرار دارد 

ترمز دستي را آزاد نمایید. 

      هشدار

که  خودروهایي  به وسیله  خودرو  بکسل نمودن  از 
کردن  بلند  جهت  خودرو  از  نقطه  یک  به  فقط 
ماشین حمل  از  نمایید.  متصل مي شوند خودداري 
خودرو )که خودرو به طور کامل روي آن قرار گیرد( 
مي کنند  بلند  را  چرخ ها  که  بکسلي  خودروهاي  یا 

استفاده نمایید.

غلتک های زیر چرخ

موارد اضطراری
استارت اضطراری
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قالب هاي بکسل

توجه

با استفاده از زنجیر یا طناب  حین کشیدن خودرو 
برای جلوگیری از صدمه دیدن سپر، دور زنجیر را 

پارچه ببندید.

      هشدار

• قالب های مخصوص حمل خودرو فقط باید در 	
مواقع اضطراری مورد استفاده قرار گیرد همانند 
داخل  یا  کرده  گیر  برف  در  خودرو  مواقعی که 

چاله افتاده است.
• بکسل، 	 مخصوص  قالب های  از  استفاده  حین 

به جهت  توجه  با  مستقیماً  را  زنجیر  یا  طناب 
قالب بکشید و از کشیدن طناب به صورت اریب 

خودداری نمایید.

موارد اضطراری
استارت اضطراری
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	قالب حمل خودرو جلو

      هشدار

درپوش کاماًل از خودرو جدا نمي شود. از اعمال نیروي 
اضافي که باعث صدمه دیدن درپوش یا خراشیدن 

سطح رنگ شده سپر مي شود خودداري نمایید.  
      هشدار

در صورتیکه قالب حمل کاماًل محکم نشود، ممکن 
است که در حین بکسل قالب ُشل شده یا اینکه از 
سپر باز شود. اطمینان حاصل نمایید که قالب بکسل 

کاماًل به سپر محکم بسته شده است.

تیپ اسپرت
قالب و آچار چرخ را از صندوق عقب خارج نمایید   .1

)صفحه 3-7 را مطالعه نمایید(.
مطابق تصویر سپر را در نزدیکی درپوش قالب فشار   .2
دهید و با انگشتان خود درپوش را کمی باز نمایید. 
شده  ایجاد  فاصله  داخل  را  خود  انگشتان  سپس 

نموده و درپوش را به طور کامل بردارید.

قالب حمل خودرو را به وسیله آچار چرخ در محل   .3
خود محکم ببندید. 

طناب یا سیم بکسل را به قالب حمل ببندید.   .4

  قالب حمل

موارد اضطراری
بکسل کردن اضطراری
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      هشدار

درپوش کاماًل از خودرو جدا نمي شود. از اعمال نیروي 
خراشیدن  یا  درپوش  صدمه دیدن  باعث  که  اضافي 

سطح رنگ شده سپر مي شود خودداري نمایید.  

      هشدار

در صورتیکه قالب حمل کاماًل محکم نشود، ممکن 
است که در حین حمل بکسل ُشل شده یا اینکه از 
سپر باز شود. اطمینان حاصل نمایید که قالب بکسل 

کاماًل به سپر محکم بسته شده است.

STD تیپ
قالب و آچار چرخ را از صندوق عقب خارج نمایید   .1

)صفحه 3-7 را مطالعه نمایید(.
صدمه   از  جلوگیري  منظور  به  را  چرخ  آچار  نوک   .2
درپوش  و  پیچیده  پارچه  سپر  رنگ  به  رسانیدن 

قالب حمل را از روي سپر باز کنید. 

َسر  سپر،  رنگ  دیدن  صدمه  از  پیشگیری  برای   .3
و  نموده  نوارپیچ  را  مشابه  ابزار  یا  و  پیچ گوشتی 

درپوش جلو سپر را باز نمایید.

قالب را با استفاده از آچار چرخ محکم کنید.  .4

طناب یا سیم بکسل را به قالب حمل ببندید.   .5

  قالب حمل
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مقدمه
هنگام استفاده از این راهنما نهایت دقت را داشته باشيد. همچنين مراقبت الزم جهت صدمه نزدن به خود یا دیگران 

و یا خودرو را زماني که از این راهنما براي بازرسي و تعميرات استفاده مي کنيد، مبذول فرمائيد. 
اگر شما از روند و مراحل کاري که توصيف مي شود مطمئن نيستيد، قویاً سفارش مي شود که از یک تکنسين 
شایسته و مجرب براي انجام کار استفاده نمایيد. پيشنهاد مي شود از تعمير کار مجرب نمایندگي مجاز مزدا کمک 

بگيرید. 
تکنسين هاي مجرب و داراي مجوز مزدا به همراه قطعات اصلي مزدا براي خودروي شما اختصاص داده مي شود. 
بدون این تجارب و تسهيالت و قطعاتي که مخصوص خودرو مزداي شما تخصيص و طراحي شده است و یا تعمير 
ناقص و ناکافي شما دچار مشکل خواهيد شد، که این امر سبب بروز خسارت به خودرو یا تصادفات و تلفات جاني 

خواهد شد. 
جهت کسب توصيه هاي فني مناسب و تعميرات باکيفيت براي مشورت با یک تعميرکار ماهر، به نمایندگي مجاز 

مزدا مراجعه نمایيد. 
مالک خودرو، مدارک خود را مبتني بر تعميرات مناسب طبق آنچه پيش بيني شده است باید نگهداري نمایيد. 

مطالبه گارانتي نقص فني ناشي از کمبود مراقبت و نگهداري یا استفاده از قطعات غير اصلي و یا ناشي از تعميرات 
توسط افراد غير مجاز معتبر نخواهد بود. 

نگهداری و مراقبت
مقدمه
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جدول نگهداری

توجه

• توصيه مي شود که پس از اتمام دوره گارانتي بر اساس سرویس ادواري، نگهداري خودرو را بر اساس روال 	
قبلي ادامه دهيد.  

• در طي بازرسي دوره اي که به صورت بازدید ظاهري یا به وسيله دستگاه هاي تست انجام مي شود، تنظيم موتور 	
و تعویض قطعات و اجزاي فرسوده و تعویض فيلتر ضروري است. 

كنترل آاليندگي و سيستم هاي مربوطه 
سيستم هاي جرقه و سوخت رساني براي سيستم کنترل آالیندگي بسيار مهم بوده و همچنين در عملکرد موتور مؤثر 

است. هرگز آن ها را دستکاري نکنيد. 
همه تنظيمات و بازرسي ها باید توسط یک تعميرکار مجرب انجام گيرد، توصيه مي شود به یک نمایندگي مجاز مزدا 

مراجعه نمائيد. 

نگهداری و مراقبت
جدول نگهداری
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دوره نگهداری

زمان بر حسب ماه يا مسافت بر حسب كيلومتر، هر كدام زودتر برسد

6121824303642485460667278849096ماه ها

102030405060708090100110120130140150160كيلومتر × 1000

کنترل از طریق صدا هر 120/000 کيلومتر، اگر صدا داشت، تنظيم گردد.خالصی سوپاپ موتور

IIIIIIIIIIIIIIIIتسمه موتور

RRRRفيلتر سوخت 

شمع موتور
در هر 120/000 کيلومتر تعویض گردد.نوع ایریدیوم

RRRRانواع دیگر

IIIIIIIIسيستم تبخير سوخت

RRRRRRRRRRRRRRRRروغن موتور 3*

 
RRRRRRRRRRRRRRRRفيلتر روغن موتور 4*

IIIIIIIIسيستم خنک کاری

 مایع خنک کننده موتور
*5 FL22  مدلR

در هر دو سال تعویض گردد.مدلهای دیگر

 
CCRCCRCCفيلتر هوا 2*

IIIIIIIIلوله ها و شلنگ های سيستم سوخت رسانی

 
IIIIIIIIسطح الکتروليت باتری و غلظت آن 7*

IIIIIIIIلوله ها ، شلنگ ها و اتصاالت سيستم ترمز

 
IIIRIIIRIIIRIIIRروغن ترمز 6*

IIIIIIIIIIIIIIIIترمز دستی

IIIIIIIIبوستر ترمز و اتصاالت آن

IIIIIIIIIIIIIIIIدیسک ترمز

روغن هيدروليک فرمان، لوله ها، شلنگ ها 
IIIIIIIIIIIIIIIIو اتصاالت آن

IIIIIIIIعملکرد فرمان و نشتی آن

Rروغن گيربکس معمولی

*1
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عالئم جدول:
I : بازرسی: بازرسی و تميزکردن، تعمير، تنظيم، پر کردن یا تعویض در صورت لزوم.

R : تعویض                            C : تميز کردن
D : تخليه کردن                      T: سفت کردن

دوره نگهداری

زمان بر حسب ماه يا مسافت بر حسب كيلومتر، هر كدام زودتر برسد

6121824303642485460667278849096ماه ها

102030405060708090100110120130140150160كيلومتر × 1000

IIIIIIIIروغن گيربکس اتوماتيک

سيستم تعليق جلو و عقب، سيبک ها و 
IIIIIIIIبازی محوری چرخ ها

IIIIگردگير پلوس ها

در هر 80/000 کيلومتر بررسی گردد.سيستم اگزوز و عایق حرارتی 

TTTTTTTTپيچ ها و مهرهای شاسی و بدنه
وضعيت بدنه )زنگ زدگی، خوردگی، 

موج دار شدن(
به صورت ساليانه بازرسی گردد.

RRRRRRRRفيلتر اتاق )در صورت نصب شدن(

الستيک ها )شامل الستيک زاپاس با تنظيم 
IIIIIIIIIIIIIIIIفشار باد الستيک ها(

در هر 10/000 کيلومتر جابه جا گردد.جا به جایی الستيک ها 

نگهداری و مراقبت
جدول نگهداری
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نکات:
همچنين تسمه هيدروليک فرمان و تسمه ایرکاندیشن در صورت نصب، بازرسی و تنظيم گردد.  *1

در صورت استفاده از خودرو در هر یک از شرایط زیر، تسمه موتور را هر 20/000 کيلومتر یا 12 ماه بازرسی   
نمایيد.

الف( رانندگی در جاده های خاکی  
ب( رانندگی به مدت طوالنی با سرعت کم یا به صورت درجا  

پ( رانندگی به مدت طوالنی در هوای سرد و یا رانندگی مکرر در فواصل کوتاه  
ت( رانندگی در هوای بسيار گرم  

ث( رانندگی به مدت طوالنی در شرایط کوهستانی  
2* در صورت رانندگی در گرد و خاک و نواحی ماسه ای فيلتر هوا را بيش از دفعات توصيه شده تميز کرده و در 

صورت لزوم تعویض نمایيد.
3* در صورت رانندگی در هر یک از شرایط زیر، روغن موتور و فيلتر روغن موتور را هر 10/000 کيلومتر یا کمتر  

تعویض نمایيد.
الف( رانندگی در جاده های خاکی  

ب( رانندگی به مدت طوالنی با سرعت کم یا به صورت درجا  
پ( رانندگی به مدت طوالنی در هوای سرد و یا رانندگی مکرر در فواصل کوتاه  

ت( رانندگی در هوای بسيار گرم  
ث( رانندگی به مدت طوالنی در شرایط کوهستانی  

4* در خودروهای مجهز به موتور MZR-CD 2.2 پس از تعویض روغن موتور، اطالعات روغن موتور را صفر کنيد.
 FL22 حک شده فقط از مایع خنک کننده ”FL22“ 5* در خودروهایی که بر روی درپوش رادیاتور یا بدنه آن حروف

استفاده نمایيد. حين تعویض مایع خنک کننده از نوع FL22  استفاده نمایيد.
6* در صورت استفاده شدید از ترمز به طور مثال حين رانندگی طوالنی مدت در شرایط سخت رانندگی یا جاده های 
کوهستانی و یا در صورتيکه از خودرو در شرایط بسيار مرطوب استفاده می شود، روغن ترمز را به طور ساليانه 

تعویض نمایيد.
7* در صورت استفاده در محيط های بسيار گرم و یا محيط های بسيار سرد، سطح الکتروليت باتری و غلظت آن را 

در هر 10/000 کيلومتر مورد بررسی قرار دهيد.
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	سرويس های منظم
جدول نگهداری قابل انجام توسط مالک

اکيداً سفارش مي شود که موارد زیر روزانه یا حداقل هفته اي یکبار بازرسي گردد. 
• سطح روغن موتور )صفحه 8-10( 	
• سطح مایع خنک کاري موتور )صفحه 8-13( 	
• سطح روغن ترمز )صفحه 8-15( 	
• سطح مایع شيشه شوی )صفحه 8-19( 	
• بررسي باتري )صفحه 8-27( 	
• فشار باد الستيک )صفحه 8-29( 	

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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پيشگيري هاي مرتبط با نگهداري خودرو قابل انجام توسط مالک
تعمير ناقص یا نامناسب موجب بروز مشکالت مي شود در این قسمت مواردي را که به راحتي قابل انجام است آموزش 

داده مي شود. 
همان طور که در مقدمه شرح داده شد )صفحه 2-8( برخي از عمليات سرویس فقط توسط تکنسين سرویس مجرب 

با ابزار مخصوص انجام مي گيرد.
نگهداري ناقص خودرو توسط مالک در دوره گارانتي، پوشش گارانتي را تحت تأثير قرار مي دهد )باعث از بين رفتن 
گارانتي مي شود(. براي آگاهي بيشتر، بيانيه ضمانت نامه تهيه شده توسط شرکت مزدا را که همراه خودرو مي باشد 
بخوانيد. اگر شما درباره هر سرویس یا روش نگهداري مطمئن نيستيد ما توصيه مي کنيم که به یک تعميرگاه مجاز 

مزدا مراجعه نمایيد. 
قوانين محيط زیست بسيار سختي جهت دفع مایعات و روغن هاي مصرف شده وجود دارد. لطفاً مایعات و روغن هاي 

مصرف شده را به طور مناسب و با مالحظات محيط زیست تعيين شده دفع نمایيد.  
ما توصيه مي نمائيم که شما تعویض مایعات یا روغن خودرویتان را به نمایندگي هاي مجاز مزدا بسپارید.

           اخطار
براي نگهداري خودرو اگر شما دانش كافي و تجربه و ابزار مناسب و تجهيزات مناسب انجام كار را 
نداريد به يک تکنسين مجرب مراجعه نماييد. انجام كار نگهداري خودرو، اگر به صورت صحيح انجام 

نپذيرد خطرناك مي باشد:
احتمال صدمه دیدن جدي شما در حين انجام کارهاي نگهداري وجود دارد. 

اگر در حال كار در نزديک موتور هستيد و مجبوريد موتور را روشن نماييد مطمئن شويد كه تمام 
جواهرآالت )حلقه، دستبند، ساعت، گردن بند( و دستمال گردن و شال گردن و ... را قبل از اينکه به 
موتور يا فن سيستم خنک كاري نزديک شويد خارج نماييد چون احتمال روشن شدن ناخواسته فن 

وجود دارد:
این در شرایطي که شما  بر  بودن موتور خطرناک مي باشد. عالوه  نزدیک موتور درحين روشن  کارکردن در 
جواهرآالت و لباس ها ي گشاد به تن داشته باشيد خطرناک مي باشد، زیرا احتمال گيرکردن شما به قطعات 

متحرک و بروز صدمات جاني وجود دارد. 

  قبل از اينکه قصد كاركردن در نزديک فن خنک كننده موتور را داشته باشيد سوئيچ موتور را 
خاموش نمائيد. كاركردن در نزديک فن خنک كاري در زمان روشن بودن آن خطرناك مي باشد: 

زیرا حتي اگر موتور نيز خاموش باشد در زمان گرم بودن محفظه موتور احتمال شروع به کار ناخواسته فن وجود 
دارد و احتمال گيرکردن شما به فن و صدمه دیدنتان وجود دارد.  

از قراردادن و باقی گذاشتن اجسام در محفظه موتور خودداری نماييد.
پس از اتمام کار و انجام سرویس های دوره ای، محفظه موتور را کنترل نموده، از جا گذاشتن وسایل، ابزار و 

تکه پارچه ها در محفظه موتور خودداری نمایيد.
ابزار و دیگر وسایل باقی مانده در محفظه موتور ممکن است به موتور صدمه زده و یا منجر به بروز آتش سوزی و یا تصادف گردند.

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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نمای محفظه موتور

درپوش روغن موتورباتری

جعبه رله

جعبه فيوز

گيج اندازه گيری روغن موتور

مخزن روغن هيدروليک فرمان

مخزن مایع شيشه شوی

مخزن مایع  خنک کننده موتورمخزن روغن ترمز

گيج اندازه گيری سطح روغن گيربکس اتوماتيک

درپوش روغن موتورباتری

جعبه رله

جعبه فيوز

گيج اندازه گيری روغن موتور
مخزن روغن هيدروليک فرمان

مخزن مایع شيشه شوی

مخزن مایع  خنک کننده موتورمخزن روغن ترمز

گيج اندازه گيری سطح روغن گيربکس اتوماتيک
)در صورت مجهز بودن(

MZR 1.6 موتور

MZR 2.0 موتور

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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روغن موتور

توجه

تعویض روغن موتور باید توسط متخصصين ماهر نمایندگی مجاز مزدا انجام گردد.

	روغن موتور توصيه شده
در دوره نگهداری فقط از روغن های توصيه شده در جدول زیر استفاده نمایيد. 

موتور بنزينی بجز اروپا
شماره ويسکوزينه SAE براساس دامنه درجه حرارت

درجه

ILSAC یا API SG/SH/SJ/SL/SM
GF-II/GF-III/GF-IV

شماره ويسکوزينه SAE براساس دامنه درجه حرارت

روغن توصيه شدهدرجه

API SL یا
ACEA  A3/A5روغن موتور اصلی مزدا
API SL/SM یا
ACEA  A3/A5-

API SL یا
ACEA  A3روغن موتور اصلی مزدا

API SL/SM یا
ACEA  A3/A5-
API SL/SM یا 
ACEA  A3/A5-

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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مؤثر  سرد  هواي  و  آب  در  آن  عملکرد  و  اقتصادي  مصرف سوخت  روي  آن  غلظت  یا  موتور  روغن  ویسکوزیته 
مي باشد. 

روغن  موتورهاي با ویسکوزیته پایين مي توانند مصرف سوخت اقتصادي و عملکرد در آب و هواي سرد را بهبود 
باال  ویسکوزیته  با  موتورهاي  روغن   نيازمند  گرم  هواي  و  آب  در شرایط  مطلوب  روغنکاري  اما جهت  بخشند. 

مي باشد. 
هنگام انتخاب روغن موتور قبل از تعویض روغن بعدي، دامنه دمایي که خودروي شما کار خواهد کرد را در نظر 

بگيرید و سپس ویسکوزیته توصيه شده را ازجدول باال انتخاب نمایيد. 

        هشدار

• استفاده از روغن با ویسکوزیته بيشتر از آن چيزي که در محدوده دمایي خاص توصيه شده ممکن است 	
سبب آسيب رساندن به موتور شود.

توجه

براي همه موتورها مصرف روغن در شرایط عادي رانندگي معمول مي باشد. این به علت تبخير، تهویه داخلي 
و سوختن روغن در زمان کار موتور مي باشد. مصرف روغن موتور مي تواند بيش از 0/8 ليتر در هر 1000 

کيلومتر باشد. 
مصرف روغن زماني که موتور نو است افزایش مي یابد. زیرا موتور باید آب بندي شود. مصرف روغن به دور موتور 

و بار موتور نيز بستگي دارد. رانندگي در این شرایط مي تواند مصرف روغن را افزایش دهد. 

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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	بازرسی سطح روغن موتور

      هشدار

روغن موتور بيشتر از FULL اضافه نکنيد زیرا ممکن 
است به موتور آسيب برساند.

مطمئن شوید خودرو در یک سطح صاف قرار دارد.   .1
موتور را تا درجه حرارت نرمال گرم نمائيد.   .2

موتور را خاموش نمائيد و 5 دقيقه صبر نمایيد تا   .3
روغن به کارتر برگردد. 

و  نموده  تميز  را  آن  نمایيد،  خارج  را  روغن  گيج   .4
دوباره در جاي خود کامل قرار دهيد.

گيج را دوباره بيرون آورده و سطح روغن را بازدید   .5
نمایيد. اگر بين خط LOW و FULL باشد خوب 

است. 
اما اگر نزدیک یا کمتر از LOW باشد، روغن کافي به 

موتور اضافه نمایيد تا به سطح FULL برسد. 

قبل از نصب گيج روغن مطمئن شوید که اورینگ   .6
روي گيج روغن در موقعيت مناسب قرار دارد. 

فاصله بين LOW و FULL روي گيج روغن بيانگر   
مقدار زیر مي باشد.  

MZR 1.6 مدل

MZR 2.0 مدل

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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	بازرسی سطح مايع خنک كاری موتور

مايع خنک  كننده موتور

      اخطار
از مورد استفاده قرار دادن كبريت و شعله در 
كه  زماني  و  نماييد  خودداري  موتور  محفظه 
موتور  به  خنک كننده  مايع  است  داغ  موتور 

اضافه ننماييد:
موتور داغ خطرناک مي باشد. در زمان روشن بودن 
موتور برخي از قطعات محفظه موتور بسيار داغ بوده 
مایع  دقت  به  دارد.  وجود  شما  سوختن  احتمال  و 
خنک  کننده را در مخزن مایع خنک کننده بازرسي 

نمایيد. اما آن را باز نکنيد.

از   سوئيچ موتور را خاموش كنيد و قبل 
كاركردن نزديک فن از نچرخيدن فن مطمئن 

شويد :
کارکردن در نزدیک فن خنک کاري زمانيکه در حال 
چرخش است خطرناک مي باشد. فن ممکن است به 
طور ناگهاني در زماني که حتي موتور خاموش است 
به  و درجه حرارت محفظه موتور گرم است شروع 
کار نموده، ممکن است که به فن برخورد نمایيد و 

آسيب ببينيد. 

گرم  رادياتور  و  موتور  كه  زماني   
است درب سيستم خنک كاري را باز نکنيد:

مایع  است،  ممکن  باشد  گرم  موتور  که  زماني 
شود،  خارج  فشار  تحت  بخار  و  گرم  خنک کاري 

درنتيجه امکان بروز آسيب وجود دارد.

مخزن  در  خنک کاري  مایع  سطح  و  ضدیخ  بازرسي 
بار در سال  باید حداقل یک  مایع خنک کاري  ذخيره 
در شروع فصل زمستان و قبل از مسافرت به مکان هایي 
که ممکن است درجه حرارت به زیر صفر برسد انجام 

گيرد. 
وضعيت همه اتصاالت سيستم خنک کاري و شيلنگ هاي 

بخاري را بررسي نمایيد.
هر قطعه اي از سيستم خنک کاري که پوسيده یا معيوب 

شده را تعویض نمائيد. 
در  باید  خنک کاري  مایع  است  سرد  موتور  زماني که 
مایع خنک کاري  در مخزن ذخيره  و  بوده  پر  رادیاتور 

باید بين حالت MAX و MIN قرار داشته باشد. 

 MIN نزدیک  یا  کمتر  خنک کاري  مایع  سطح  اگر 
مي باشد براي جلوگيري از یخ زدن و خوردگي تدریجي 
به مخزن ذخيره مایع خنک کاري تا سطح MAX مایع 

خنک کاري اضافه نمایيد.

توجه

تعویض مایع خنک کاري باید توسط یک فرد مجرب 
به نمایندگي مجاز  انجام گيرد، توصيه مي شود که 

مزدا مراجعه نمایيد. توجه

ضدیخ موجود در خودروي شما از نوع FL22 مي باشد 
که زمان تعویض آن هر 100/000 کيلومتر است.

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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      هشدار

• مایع خنک کاري موتور مي تواند رنگ خودرو را 	
از بين ببرد. 

• از آب خالص براي درست کردن مایع خنک کاري 	
استفاده نمایيد. آب داراي مواد معدني راندمان 

خنک کاري را کاهش مي دهد. 
• نکنيد. 	 اضافه  به سيستم خنک کاري  آب  فقط 

مناسب  خنک کاري  مایع  ترکيب  از  هميشه 
استفاده نمایيد. 

• موتور داراي قطعات آلومينيومي بوده و به وسيله 	
براي  گليکول  اتيلن  پایه  با  خنک کاري  مایع 
محافظت  یخ زدن  و  خوردگي  از  پيشگيري 

مي شود. 
• از مایع خنک کاري حاوي الکل، متانول، بورات یا 	

سيليکات استفاده نکنيد. 
وارد  صدمه  خنک کاري  سيستم  به  مواد  این 

مي نمایند. 
• متانول 	 و  الکل  با  را  خنک کاري  مایع  هرگز 

مواد سيستم خنک کاري  این  نکنيد،  تركيب 
را از بين مي برد. 

• استفاده 	 از 60% ضدیخ  از محلول بيش  هرگز 
نکنيد. زیرا راندمان خنک کاري را کاهش مي دهد.

توجه

درب سيستم  روي  یا  نزدیک   ”FL22“ عالمت  اگر 
خنک کاري وجود دارد از مایع خنک کاري موتور نوع 
FL22 استفاده نمایيد. اگر مایع خنک کاري موتور به 
غير از نوع FL22 استفاده شده باشد باید زودتر از 
فاصله زماني بيان شده در جدول نگهداري تعویض 

گردد.

اگر مخزن ذخيره مایع خنک کاري بصورت مکرر خالي 
یک  با  دارد  جدید  خنک کاري  مایع  به  نياز  و  شده 
به  مي کنيم  توصيه  نمایيد.  مشورت  مجرب  مکانيک 

نمایندگي مجاز مزدا مراجعه نمایيد.

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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	بازديد سطح روغن ترمز/ كالچ
مرتباً سطح روغن ترمز / کالچ در مخزن ذخيره را بازدید 

نمایيد. سطح روغن باید بر روي خط MAX باشد. 
به طور معمول سطح روغن با افزایش مسافت طي شده و 
وابسته به مقدار فرسایش لنت هاي ترمز و کالچ کاهش 

مي یابد. 
اگر سطح روغن در مخزن ذخيره بيش از حد معمول 
کم شود، سيستم ترمز باید توسط یک تعميرکار مجرب 
بازدید شود. ما توصيه مي کنيم به نمایندگي مجاز مزدا 

مراجعه نمایيد. 

	اضافه كردن روغن ترمز و كالچروغن ترمز/كالچ

      اخطار
دقت نماييد كه روغن ترمز بر روي شما يا روي 

موتور نريزد: 
ريختن روغن ترمز خطرناك است، درصورت ورود 
دارد.  وجود  جدي  آسيب ديدگي  خطر  چشم  به 
فراوان  آب  با  را  خود  چشم  فوراً  بروز،  صورت  در 
بشوييد و به پزشک مراجعه نماييد. ريختن روغن 

ترمز بر روي موتور داغ باعث آتش سوزي مي شود. 
وقتي كه سطح روغن ترمز/ كالچ پايين باشد 

ترمزها و كالچ بايد بازديد شوند: 
سطح كم روغن ترمز خطرناك است، سطح كم بيانگر 
فرسايش لنت هاي ترمز و يا نشتي در سيستم ترمز 
عمل  ترمزهاي خودرو  است  ممکن  درنتيجه  است 

نکنند و باعث حادثه گردد.

      هشدار

• روغن ترمز و کالچ رنگ خودرو را از بين خواهد 	
برد. اگر روغن ترمز/ کالچ بر روي سطح رنگی 

ریخت، فوراً آن را با آب بشویيد. 
• از روغن هاي ترمز و کالچ توصيه نشده استفاده 	

نکنيد )صفحه 5-10( چون سيستم ها را خراب 
همچنين  متفاوت  روغن هاي  ترکيب  مي کند. 
سيستم ها را خراب مي نماید. اگر سيستم ترمز/ 
کالچ نياز به روغن جدید دارد، با یک تعميرکار 
به  مي شود  توصيه  نمایيد.  مشورت  مجرب 

نمایندگي مجاز مزدا مراجعه نمایيد. 

 MAX خط  تا  روغن  است  کم  ترمز  روغن  سطح  اگر 
اضافه نمایيد. 

از اضافه کردن روغن اطراف درب مخزن ذخيره  قبل 
روغن را کامالً تميز کنيد.

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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	بازرسی سطح روغن فرمان هيدروليک

روغن فرمان هيدروليک

      هشدار

هيدروليک  فرمان  پمپ  خرابي  از  جلوگيري  براي 
زماني که  براي یک مدت طوالني در  نباید خودرو 

روغن فرمان هيدروليک کم است کار نماید.  

روغن  تعویض  هر  در  هيدروليک  فرمان  روغن  سطح 
واقع  بازدید  باید مورد  با موتور خاموش و سرد  موتور 
شود. در صورت نياز روغن اضافه نمایيد. روغن فرمان 

هيدروليک نياز به تعویض دوره اي ندارد. 

روغن باید بين خطوط MAX و MIN باشد. 
با چشم  خرابی  و  نشتی  نظر  از  را  شلنگ ها  و  لوله ها 

بازدید نمایيد.
در صورت نياز مکرر به افزودن روغن، به نمایندگی مجاز 

مزدا مراجعه نمایيد.

توجه

استفاده  شده  مشخص  هيدروليک  فرمان  روغن  از 
نمایيد. )صفحه 10-5( 

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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	بازديد سطح روغن گيربکس اتوماتيک

)ATF( روغن گيربکس اتوماتيک

      هشدار

• زیر 	 به روش  را  گيربکس  روغن  سطح  همواره 
کنترل صحيح  عدم  صورت  در  نمایيد.  کنترل 
روغن گيربکس، ميزان روغن درست اندازه گيري 
گيربکس  نقص  به  منجر  است  ممکن  و  نشده 

گردد.
• سطح روغن کم باعث افزایش لغزش گيربکس 	

اتوماتيک و زیاد بودن روغن باعث کف کردن، 
اتالف روغن و نقص فني در گيربکس اتوماتيک 

مي شود. 
• از روغن توصيه شده استفاده نمایيد )صفحه 10-5( 	

یک روغن توصيه نشده باعث نقص و خرابي در 
گيربکس اتوماتيک مي گردد.

      هشدار

دسته دنده  جابه جایی  از  موتور  گرم شدن  حين 
خودداری نمایيد. در صورتيکه سطح روغن گيربکس 
است  ممکن  باشد،  پایين  خيلی   ATF اتوماتيک 

گيربکس صدمه ببيند.

      هشدار

روغن  موتور  شدن  گرم  از  پس  حتی  صورتيکه  در 
از  نشد،  دیده  گيج  روی  بر  اتوماتيک  گيربکس 
رانندگی با خودرو اجتناب نمایيد؛ در غير اینصورت 

گيربکس صدمه خواهد دید.

خودرو را روي سطحی صاف قرار داده و ترمز دستي   .1
را بکشيد. 

از عدم نشتی روغن گيربکس اتوماتيک از لوله ها و   .2
شلنگ ها اطمينان حاصل نمایيد.

اهرم تعویض دنده را در همه موقعيت ها حرکت داده   .3
و سپس در موقعيت پارک )P( قرار دهيد.

روغن  گيج  است  آرام  دور  در  موتور  که  زماني   .4
تميز  از  نموده و پس  را خارج  اتوماتيک  گيربکس 

کردن، دوباره آن را در جاي خود قرار دهيد. 
صورتيکه  در  بکشيد.  بيرون  را  روغن  گيج  مجدداً   .5
دیده  گيج  انتهای  ميلی متر   5 در   ATF از  اثری 

نمی شود به آن روغن بيافزایيد.

عملکرد  از  و  داده  قرار  دنده ها  تمامی  در  را  دنده   .6
صحيح و عادی گيربکس اطمينان حاصل نمایيد.

بيشتر  یا   5  km ميزان  به  شهری  جاده های  در   .7
رانندگی نمایيد.

خودرو را در سطحی صاف پارک نموده و ترمز دستی   .8
را بکشيد.

سطح روغن گيربکس اتوماتيک باید مرتباً بازدید شود. 
این عمل را به روش زیر انجام دهيد.
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محدوده A )روغن گرم(
درجه  و  بوده  حرکت  حال  در  خودرو  که  زماني 
حدود در  معمول  عملکرد  شرایط  در  روغن   حرارت 

بين  باید  روغن  سطح  است   )150ºF(  65ºC  
FULL )پر( و LOW )کم( باشد. 

محدوده B )روغن سرد(
زماني که موتور در حال حرکت نبوده و درجه حرارت 
روغن  سطح  است،   )70ºF(  20ºC حدود  در  روغن 
باشد  روغن  گيج  روي  پایيني  شکاف  به  نزدیک  باید 

)نه باالتر از آن(. 

اهرم دسته دنده را در وضعيت پارک )P( قرار داده   .9
و حين کارکردن موتور در دور آرام سطح روغن را 
کنترل نموده، از قرارداشتن سطح روغن گيربکس در 
ميزان مناسب اطمينان حاصل نمایيد. در صورتيکه 
سطح روغن در ميزان مناسب نبود، روغن بيافزایيد.

گيج  روی  بر  تصویر  همانند  مناسب  روغن  سطح 
روغن حک شده است.

نگهداری و مراقبت
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	بازديد سطح مايع شيشه شوی
مايع شيشه شوی شيشه ها و چراغ های جلو

      اخطار
فقط از مايع شيشه شوي يا آب خالص استفاده نماييد:

استفاده از ضديخ رادياتور به جاي مايع شيشه شوي 
خطرناك است. اگر روي شيشه جلو پاشيده شود، 
شيشه جلو را كثيف نموده و توانائي ديد شما را كم 

نموده و باعث بروز تصادف مي گردد.

      هشدار

• اوليه 	 مرجع  به عنوان  فقط  سرد  محدوده  از 
استفاده نمایيد. 

• حدود 	 از  تر  کم  روغن  حرارت  درجه  اگر 
70ºF( 20ºC( مي باشد، موتور را روشن نموده 
عملکردي،  درجه حرارت  به  رسيدن  از  پس  و 

سطح روغن را بازدید نمایيد.
• اگر خودرو براي یک مدت طوالني با سرعت زیاد 	

مورد  گرم  هواي  و  آب  در  شهر  ترافيک  در  یا 
استفاده واقع گردیده است، سطح روغن را بعد از 
خاموش کردن موتور و خنک شدن روغن بعد از 

30 دقيقه بازدید کنيد.
سطح مایع شيشه شوي در مخزن ذخيره را بازدید نموده 
و در صورت نياز مایع شيشه شوي به آن اضافه نمایيد. 

در صورت در دسترس نبودن مایع شيشه شوي از آب 
در  یخ زدن  از  جلوگيري  براي  نمایيد.  استفاده  خالص 
مناطق سردسير فقط از مایع شيشه شوي استفاده نمایيد. 

گيج روغن را کاماًل در محل خود قرار دهيد. زماني که 
روغن اضافه مي کنيد، کنترل نمایيد که روغن از خط 

FULL )پر( روي گيج روغن بيشتر نباشد. 

توجه

شيشه شوي جلو و عقب از یک مخزن ذخيره مشترک 
تغذیه مي شود.  

توجه

براي خواندن درست، روغن را در هر دو سمت دیواره 
گيج روغن بازدید نمایيد
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تيغه های برف  پاك كنروغنکاری و گريس كاری بدنه خودرو

      هشدار

• واکس داغ مورد استفاده در کارواش هاي اتوماتيک 	
باعث کاهش قابليت تميزکردن شيشه ها توسط 

تيغه برف پاک کن مي شود. 
• براي جلوگيري از خرابي تيغه هاي برف پاک کن 	

از بنزین، پارافين، تينر رنگ، یا دیگر حالل ها در 
نزدیک یا روي آن ها استفاده نکنيد. 

• موقعيت 	 در  پاک کن  برف  اهرم  زمانيکه 
اتوماتيک )AUTO( و سوئيچ موتور در موقعيت 
که  است  ممکن  دارد  قرار  )روشن(   ON
شرایط  در  اتوماتيک  به صورت  پاک کن ها  برف 

زیر حرکت نمایند: 
اگر سطح شيشه باالي حسگر باران لمس شود.   	
اگر سطح شيشه روي حسگر باران به وسيله   	

پارچه یا مشابه آن پاک شود. 
اگر شيشه جلو توسط دست یا چيزي مشابه   	

آن ضربه بخورد. 
اگر حسگر باران از داخل خودرو توسط دست   	

یا چيزي مشابه آن ضربه بخورد. 
به  شما  انگشتان  یا  دستان  که  باشيد  مواظب 
به  است  ممکن  زیرا  نکند،  گير  پاک کن  برف 
شما صدمه بزند یا برف پاک کن ها خراب شوند. 
زماني که خودروي خودتان را شستشو مي دهيد 
نمایيد که  اطمينان حاصل  تعمير مي کنيد،  یا 
 )OFF( اهرم برف پاک کن در موقعيت خاموش

قرار دارد. 

خارجي  مواد  توسط  تيغه ها  یا  جلو  شيشه  آلودگي 
مي تواند کارایي برف پاک کن را کاهش بدهد. 

منابع آلودگي خارجي معمول عبارتند از حشرات ، شيره 
کارواش هاي  از  بعضي  در  که  داغي  واکس  و  درختان 

تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد. 

درها،  قبيل  از  خودرو،  بدنه  متحرک  قطعات  تمامی 
لوال های صندوق عقب و قفل ها باید همزمان با تعویض 

روغن موتور، روغنکاری و گریس کاری شوند. 
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      هشدار

و  پاک کن  برف  بازوهاي  خرابي  از  جلوگيري  براي 
را  پاک کن ها  برف  دست  به وسيله  قطعات،  دیگر 

حرکت ندهيد.  

      هشدار

براي جلوگيري از خرابي شيشه جلو، اجازه ندهيد 
بازوي برف پاک کن به شيشه جلو اصابت نماید.  

پاک  را  جلو  شيشه  مناسب  به صورت  تيغه ها  اگر 
پاک کننده  یا  خوب  حالل  یک  به وسيله  نمي کنند، 
مالیم، تيغه ها و شيشه جلو را پاک کنيد. سپس با آب 
خالص کاماًل شستشو دهيد. در صورت نياز دوباره این 

کار را انجام دهيد. 

:A تيپ
را  مجموعه  و  برده  باال  را  پاک کن  برف  بازوی   .1
دید  در معرض  قفل پالستيکی  تا گيره  بچرخانيد 
قرار گيرد. مجموعه برف پاک کن را به سمت پایين 

فشار دهيد، سپس بازو را بيرون بکشيد.

نمي کنند،  تميز  به خوبي  پاک کن ها  برف  زماني که 
احتماالً تيغه هاي برف پاک کن سائيده شده اند یا ترک 

دارند. در این صورت آن ها را تعویض نمایيد. 

الستيک تيغه برف پاک کن را به سمت پایين کشيده   .2
و سپس آن را از نگهدارنده تيغه بيرون بکشيد.

	تعويض تيغه های برف پاك كن شيشه جلو

توجه

با توجه به اینکه از تيغه هاي برف پاک کن مخصوص 
تيغه هاي  خرید  قصد  زمانيکه  است،  شده  استفاده 
مجرب  تعميرکار  یک  با  دارید  را  پاک کن  برف 
مشورت نمایيد. توصيه مي شود به نمایندگي مجاز 

مزدا مراجعه نمایيد.

گيره قفل پالستيکي

فشار دهيد

تيغه فلزي نگهدارنده

  گيره
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      هشدار

• تيغه تقویت کننده را خم نکنيد یا دور نياندازید. 	
شما دوباره به آن نياز خواهيد داشت. 

• داده 	 تغيير حالت  فلزي  تقویت کننده  تيغه  اگر 
پيدا  کاهش  تيغه ها  پاک کردن  راندمان  باشند، 

مي کند. 
همچنين تيغه تقویت کننده فلزي سمت راننده 
و  نکنيد  استفاده  سرنشين  سمت  به جاي  را 

بالعکس.
• بر 	 تقویت کننده  فلزي  تيغه  مجدد  نصب  در 

روي الستيک تيغه برف پاک کن دقت کنيد که 
انحناي نوار فلزي به همان صورتيکه روي تيغه 

برف پاک کن کهنه نصب شده بود قرار گيرد. 

      هشدار

براي جلوگيري از خرابي شيشه جلو، اجازه ندهيد 
بازوي برف پاک کن به شيشه جلو اصابت نماید

تقویت کننده  تيغه  پاک کن  برف  تيغه  الستيک  از   .3
تيغه جدید نصب  نموده و آن را در  را خارج  فلزي 

نمایيد. 

در نصب الستيک تيغه برف پاک کن دقت نمایيد.   .4
سپس مجموعه تيغه برف پاک کن را برعکس مراحل 

بازکردن نصب نمایيد.

B تيپ
بازوی برف پاک کن را بلند کنيد.  .1

ضامن را باز نموده و مجموعه تيغه برف پاک کن را   .2
در جهت فلش بيرون بکشيد.

ضامن پالستيکی
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	تعويض تيغه برف پاك كن عقب

      هشدار

براي جلوگيري از خرابي شيشه جلو، اجازه ندهيد 
بازوي برف پاک کن به شيشه جلو اصابت نماید.  

      هشدار

• تيغه تقویت کننده را خم نکنيد یا دور نياندازید. 	
شما دوباره به آن نياز خواهيد داشت. 

• حالت 	 تغيير  فلزي  تقویت کننده  تيغه های  اگر 
کاهش  تيغه ها  پاک کردن  راندمان  باشند،  داده 
پيدا مي کند. همچنين تيغه تقویت کننده فلزي 
سمت راننده را به جاي سمت سرنشين استفاده 

نکنيد و بالعکس 
• بر 	 تقویت کننده  فلزي  تيغه  مجدد  نصب  در 

روي الستيک تيغه برف پاک کن دقت کنيد که 
انحناي نوار فلزي به همان صورتيکه روي تيغه 

برف پاک کن کهنه نصب شده بود قرار گيرد. 

الستيک تيغه برف پاک کن را به سمت پایين کشيده   .3
و سپس آن را از نگهدارنده تيغه بيرون بکشيد.

تيغه تقویت کننده فلزی را از هر دو الستيک تيغه   .4
برف پاک کن خارج نموده و آن ها را در تيغه جدید 

نصب نمایيد.
5. در نصب الستيک تيغه برف پاک کن دقت نمایيد. 
سپس مجموعه تيغه برف پاک کن را برعکس مراحل 

بازکردن نصب نمایيد.

به خوبی  را  دیگر شيشه  ها،  پاک کن  برف  درصورتيکه 
تميز نمی کنند، تيغه ها فرسوده شده یا ترک خورده اند 

و باید تعویض شوند.

گيره
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      هشدار

براي جلوگيري از خرابي شيشه جلو، اجازه ندهيد 
بازوي برف پاک کن به شيشه جلو اصابت نماید.  

      هشدار

تيغه تقویت کننده را خم نکنيد یا دور نياندازید. شما 
دوباره به آن نياز خواهيد داشت.

را  تيغه  را نصب کنيد، سپس  تيغه جدید  با دقت   .2
برعکس مراحل بازکردن نصب نمایيد. 

در نصب الستيک تيغه برف پاک کن دقت نمایيد.   .4
سپس مجموعه تيغه برف پاک کن را برعکس مراحل 

بازکردن نصب نمایيد.

تيغه  الستيک  از  را  فلزي  تقویت کننده  تيغه   .3
جدید  تيغه  در  آن را  و  نموده  خارج  پاک کن  برف 

نصب نمایيد. 

بازوي برف پاک کن را باال برده و تيغه برف پاک کن   .1
شود،  آزاد  آن  قفل  تا  چرخانده  راست  به سمت  را 

سپس تيغه را خارج نمایيد. 
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باتری

           اخطار

و جابجايي صحيح  ايمني  از  اطمينان  براي  نمودن  بازرسي  يا  باتري  از  استفاده  از  قبل    
احتياط هاي زير را به دقت مطالعه نماييد:

  هميشه چشمان خود را در حين كاركردن درنزديکي باتري محافظت نماييد:
كاركردن بدون عينک خطرناك است. مايع باتري شامل اسيد سولفوريک مي باشد كه اگر روي چشمان شما 
بپاشد باعث نابينايي مي شود. همچنين باتري در حالت عادي، گاز هيدروژن توليد مي نمايد كه قابل احتراق بوده 

و درنتيجه خطر انفجار باتري وجود دارد. 

  از تماس چشم ها و دست ها با مايع باتري جلوگيري نموده و از دستکش و عينک محافظ 
استفاده نماييد:

پاشيدن مايع باتري خطرناك است. 
مايع باتري شامل اسيد سولفوريک مي باشد كه اگر داخل چشم ها يا روي پوست يا لباس هايتان بريزد بسيار 
خطرناك است. در صورت بروز، فوراً چشم هاي خود را با آب فراوان به مدت 15 دقيقه يا پوست خود را به طور 
كامل شستشو داده و به پزشک مراجعه نماييد. براي جلوگيري از تماس مايع باتري با پوست دست از دستکش 

محافظ استفاده نماييد.

  هميشه باتري را از دسترس كودكان دور نگه داريد:
بازي كردن كودكان در نزديکي باتري خطرناك است. مايع باتري اگر در چشم ها يا روي پوست ريخته شود 

بسيار خطرناك است. 

  شعله و جرقه را از خانه هاي باتري دور نگهداريد و در حين كاركردن درنزديکي باتري 
اجازه ندهيد، ابزارآالت فلزي با قطب )+( يا قطب منفي )-( تماس پيدا نمايد. اجازه ندهيد ترمينال 

مثبت )+( باتري با بدنه خودرو تماس پيدا نمايد:
شعله و جرقه نزديک خانه هاي باز باتري خطرناك است. گاز هيدروژن توليد شده ناشي از عملکرد عادي باتري 
قابل احتراق بوده و خطر انفجار باتري وجود دارد. نتيجه انفجار باتري سوختگي و آسيب ديدگي مي باشد. آتش 

سيگار و جرقه را از باتري و خانه هاي باز دور نگه داريد. 

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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           اخطار

  شعله و جرقه شامل سيگار را از خانه های باز باتری دور نگه داريد:
شعله و جرقه نزديک خانه های باز باتری خطرناك است. گاز هيدروژن توليد شده ناشی از عملکرد عادی باتری، 

قابل احتراق بوده و خطر انفجار باتری وجود دارد. نتيجه انفجار باتری سوختگی و آسيب ديدگی می باشد.

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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	نگهداری باتری

براي بدست آوردن بهترین بازده از یک باتري: 
• باتري را در محل خود محکم نصب نمایيد. 	
• روي باتري را تميز و خشک نگه دارید. 	
• ترمينال ها و اتصاالت را تميز کنيد، سفت نمایيد و 	

ترمينال ها را با مواد نفتي یا گریس بپوشانيد. 
• در صورت پاشيده شدن الکتروليت به اطراف باتری 	

آن را بالفاصله با محلول آب و جوش شيرین تميز 
نمایيد.

• اگر خودرو براي یک مدت طوالني استفاده نمي شود، 	
کابل هاي باتري را جدا نمایيد.

توجه

قبل از انجام موارد نگهداری از باتری، پوشش باتری 
را جدا نمایيد.

پوشش )کاور( باتری

      هشدار

• از وسایلی که نيروی شدید وارد می کنند همانند 	
انبردست یا پيچ گوشتی استفاده نکنيد.

• در صورت وارد آمدن نيروی شدید به گيره های 	
باتری، ممکن است گيره ها بشکنند.

پوشش )کاور( باتری گيره

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک

8-27



	شارژ باتری	بازديد سطح الکتروليت

• درصورتيکه به علت روشن بودن چراغ ها براي مدت 	
باتري  موتور  بودن  خاموش  درحين  طوالني  زمان 
سریعاً دشارژ )تخليه( شود، براي شارژ کردن باتري 

باید به اندازه باتري و ظرفيت شارژر توجه شود. 
• اگر باتري به تدریج در اثر بار مصرفي زیاد در حالت 	

استفاده از خودرو تخليه شد، آن را به وسيله شارژر با 
اندازه و ظرفيت متناسب با باتري شارژ نمایيد. 

اگر سطح الکتروليت باتري کم باشد باعث دشارژ سریع 
باتري مي شود.

حداقل هر هفته یکبار سطح الکتروليت را بازرسی نمایيد. 
الکتروليت، درپوش ها را  پایين بودن سطح  در صورت 
برداشته و آب مقطر بيافزایيد تا سطح الکتروليت بين 

سطوح حداکثر و حداقل قرار گيرد.

بيش از حد پُر نکنيد.
غلظت الکتروليت را مخصوصاً در هوای سرد با هيدرومتر 
اندازه گيری نمایيد و درصورت پایين بودن غلظت، باتری 

را شارژ نمایيد.

توجه

• قبل از انجام دادن نگهداري یا شارژ باتري همه 	
لوازم جانبي و موتور را خاموش نمایيد. 

• باز 	 را  منفي  کابل  ابتدا  باتري  جداکردن  براي 
انتها  در  را  آن  باتري  اتصال  زمان  و در  نمایيد 

نصب نمایيد.
• پيش از شارژ مجدد باتری، درپوش های باتری 	

را جدا نمایيد.
سطح حداکثر

سطح حداقل

توجه

خودرو  در  استفاده  مورد  باتري هاي  اکثر  امروزه 
ندارند.  را  الکتروليت  سطح  ميزان  تغيير  قابليت 
از  باتري  مناسب  عملکرد  از  بازدید  نحوه  بنابراین 
باتري  روي  بر  گلس(  )سایت  بازدید  شيشه  طریق 

امکان پذیر مي باشد.

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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	بازديد فشار باد الستيک ها الستيک ها

      اخطار
استفاده از الستيک هاي مختلف:

الستيک ها  از  مختلفي  انواع  با  رانندگي كردن 
آن  نتيجه  كه  است،  خطرناك  خودرويتان  در 
فرمان پذيري ضعيف و ترمزگيري ضعيف و كم شدن 

كنترل خودرو است. 
زاپاس موقت  از الستيک  زمان محدود  براي مدت 
الستيک ها  يکسان  انواع  از  فقط  كنيد.  استفاده 
استفاده  چرخ  چهار  هر  روي  باياس(  )راديال، 

نماييد. 

استفاده كردن از الستيک های با سايز غلط:
استفاده كردن از ديگر الستيک هايی كه مشخصات 
است  نشده  توصيه  شما  مزداي  خودرو  براي  آن 
خطرناك مي باشد )صفحه 10-10( زيرا روي آسايش 
بازي  فرمان،  بازي  فرمان پذيري،  رانندگي،  حين 
مي گذارد  تأثير  جداً  دقت سرعت سنج  و  الستيک 
مي باشد.  تصادف  خطر  شما  براي  آن  نتيجه  و 
خودروي  با  آن  مشخصات  كه  الستيک هايی  از 

مزدايتان مطابقت دارد استفاده نماييد. 

      اخطار
هميشه باد الستيک ها را در فشار مناسب نگه 

داريد:
است.  خطرناك  الستيک ها  بودن  باد  كم  و  پرباد 
فرمان پذيري ضعيف يا عيب غير منتظره الستيک 

باعث بروز حادثه خطرناك مي گردد. 
به جدول مشخصات در صفحه 10-10 مراجعه نماييد.

فشار باد همه الستيک ها را )همچنين زاپاس( ماهيانه 
و در زمان سردبودن الستيک بازدید کنيد. براي داشتن 
کردن  کم  و  فرمان پذیري  رانندگي،  آسایش  بهترین 
را در فشار  باد الستيک ها  فرسایش الستيک ها، فشار 

توصيه شده نگهداري نمایيد.
به مشخصات در صفحه 10-10 مراجعه نمایيد.

براي عملکرد مناسب، ایمني و مصرف سوخت اقتصادي، 
هميشه فشار باد الستيک را در محدوده توصيه شده نگه 
دارید. مقدار بار و وزن توزیعي را در محدوده توصيه شده 

نگه دارید. 

توجه

• هميشه در زمان سردبودن الستيک ها، فشار باد 	
آن ها را کنترل نمایيد. 

• از 	 معمول  به طور  گرم  الستيک های  باد  فشار 
تنظيم  براي  است.  بيشتر  شده  توصيه  مقدار 
فشار باد الستيک های گرم هواي درون الستيک 

را خالي نکنيد. 
• الستيک کم باد باعث افزایش مصرف سوخت، 	

سایش غيریکنواخت و بيش از حد الستيک و 
ضعيف شدن آب بندي لبه هاي الستيک خواهد 
شد، که باعث تغيير شکل چرخ شده و درنتيجه 

الستيک از دیواره رینگ جدا مي شود. .

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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	تعويض كردن يک الستيک

	جابه جايی الستيک ها

      اخطار
خوب  وضعيت  با  الستيک های  از  هميشه 

استفاده كنيد: 
است  خطرناك  فرسوده  الستيک های  با  رانندگي 
كه باعث كاهش ترمزگيري و فرمان پذيري و قدرت 

كشش خواهد شد كه نتيجه آن تصادف است.

      هشدار

الستيک های  و  جهته(  )یک  فلش دار  الستيک های 
رادیال که داراي الگوي آج نامتقارن مي باشند را فقط 
از جلو به عقب نه حالت کنار به کنار جابه جا نمایيد. 
اگر الستيک ها به حالت کنار به کنار جابه جا شوند، 

عملکرد الستيک تقليل پيدا خواهد نمود. 

هر  در  را  آن ها  الستيک ها  یکنواخت  فرسایش  براي 
وجود  )درصورت  نمایيد  جابه جا  کيلومتر   10/000

فرسایش نامنظم این عمل را زودتر انجام دهيد(. 

و  ناهموار  فرسایش هاي  براي  را  همچنين، الستيک ها 
خرابي بازدید کنيد. فرسایش غيرعادي الستيک معموالً 

نتيجه یا ترکيبي از شرایط زیر مي باشد: 
• فشار غيرصحيح باد الستيک 	
• زوایاي نادرست چرخ 	
• خارج شدن چرخ از حالت باالنس 	
• ترمزگيري شدید 	

توجه

• فشار بيش از حد الستيک باعث حرکت نامالیم، 	
خطر  افزایش  و  غيریکنواخت  و  شدید  سایش 
جاده  ناهمواري هاي  براثر  الستيک  صدمه دیدن 
مي شود. فشار باد الستيک ها را در ميزان صحيح نگه 
دارید. در صورتيکه اغلب احتياج به تنظيم باد دارید، 
الستيک را در نمایندگی مجاز مزدا کنترل نمایيد.

بعد از جابه جایي الستيک ها، فشار باد همه الستيک ها را 
در محدوده مشخص شده قرار دهيد )صفحه 10-10( و 

مهره هاي چرخ را براي سفت بودن بازدید نمایيد. 

جلو خودرو

جابه جایی الستيک ها شامل الستيک زاپاس موقت نمی شود.

توجه

)خودروهای فاقد الستيک زاپاس موقت(
از آنجا که خودرو شما فاقد الستيک زاپاس می باشد، 
از  استفاده  با  را  الستيک ها  جابه جایی  نمی توانيد 
می شود  توصيه  دهيد.  انجام  ایمن  به صورت  جک 
جهت جابه جایی الستيک ها به نمایندگی مجاز مزدا 

مراجعه نمایيد.
از الستيک زاپاس موقت حين جابه جایی الستيک ها 

استفاده نکنيد.

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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	الستيک زاپاس موقت

      هشدار

• از رینگ الستيک زاپاس موقت براي الستيک 	
استفاده  معمولي  الستيک  یک  یا  برفي  نوع 
و  الستيک  دو  هر  صورت  این  غير  در  نکنيد; 

رینگ خراب خواهد شد. 
• عمر الستيک زاپاس موقت کمتر از 5/000 	

رانندگي  وضعيت  به  باتوجه  مي باشد.  کيلومتر 
این طول عمر ممکن است کمتر نيز شود. 

• محدود 	 مدت  براي  موقت  زاپاس  الستيک  از 
استفاده مي گردد. به هرحال، اگر نشانگر فرسایش 
آج ظاهر شد، الستيک را با نوع مشابه الستيک 

زاپاس موقت تعویض نمایيد )صفحه 8-32(  

براي  یکبار  ماه  هر  حداقل  را  موقت  زاپاس  الستيک 
اطمينان از فشار باد مناسب بازدید نمایيد. 

موقت  زاپاس  الستيک  خاص  ساختار  به دليل 
جابه جا کردن آن به آساني ميسر مي باشد. این الستيک 
از یک الستيک معمولي است و  کوچک تر و سبک تر 
باید فقط براي مواقع اضطراري و براي مسافت هاي کم 
استفاده شود. از الستيک زاپاس موقت تا تعمير نمودن 

الستيک معمولي استفاده مي شود. 
 )60 psi  4/2 یا kgf/cm2( 420 kpa فشار باد الستيک زاپاس

نگه داشته شود.

توجه

حتي اگر الستيک زاپاس موقت استفاده نشده باشد، 
به تدریج از وضعيت نرمال خارج مي شود.

اگر یک الستيک به طور یکنواخت فرسایش پيدا نماید، 
نشانگر فرسایش در عرض آج الستيک ظاهر خواهد شد 

که به صورت یک نوار در عرض آج دیده مي شود. 
درصورت بروز الستيک را تعویض نمایيد.

در صورت ظاهرشدن نشانگر فرسایش آج، الستيک را 
تعویض نمایيد. 

نشانگر فرسایش آج

آج نوآج فرسوده

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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	تعويض يک چرخ
      اخطار

روي  بر  مناسب  اندازه  با  چرخ هاي  از  هميشه 
خودرويتان استفاده نماييد:

است. خطرناك  نادرست  سايز  با  چرخ  از  استفاده 
فرمان پذيري  و  ترمزگيري  راندمان  روي  بر  زيرا 
تأثير گذشته و كنترل و هدايت كاهش پيدا نموده 

و موجب تصادف مي گردد.

زمانيکه یک چرخ را تعویض مي نمایيد مطمئن شوید 
نوع  با  برابر  پهناي رینگ  داراي قطر،  که چرخ جدید 

اصلي که در کارخانه نصب شده باشد. 
بهينه شدن  باعث  مناسب یک الستيک  باالنس کردن 
رانندگي و کمک به کاهش فرسایش الستيک مي شود. 
فرسایش  و  لرزش  باعث  الستيک ها  نبودن  باالنس 

غيریکنواخت همانند نقاط صاف در الستيک مي شود. 

توجه

• روي 	 است  ممکن  نادرست  سایز  با  چرخ  یک 
موارد زیر تأثير منفي بگذارد: 

• قرارگيری مناسب و فيت شدن الستيک	
• طول عمر چرخ و الستيک	
• فاصله از زمين	
• لقي زنجير چرخ	
• دقت سرعت سنج	
• ميدان نور چراغ هاي جلو	
• ارتفاع سپر	

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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المپ چراغ ها
 AFS / المپ های زنون

صندوق دارهاچ بک

)المپ های هالوژن(

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک

99-998-34

1 چراغ هاي جلو )نور باال / نور پایين( / چراغ هاي جلوی فعال در روز
 )AFS( 2 چراغ هاي جلوی فعال

3 چراغ هاي جلو )نور پایين( / چراغ هاي جلوی فعال در روز
4 چراغ هاي جلو )نور باال(

 5 چراغ هاي مه شکن جلو
6 چراغ هاي راهنمای جلو

7 چراغ هاي موقعيت کوچک پارک
)LED 8 چراغ هاي راهنمای جانبی )نوع
9 چراغ هاي راهنمای جانبی )نوع المپی(

10  چراغ هاي ترمز / عقب
11  چراغ هاي راهنمای عقب 

 12 چراغ  دنده عقب
 13 چراغ  مه شکن عقب

14 چراغ ترمز باال 
15 چراغ پالک راهنمایی و رانندگی

16 چراغ سقف )جلو / چراغ نقشه خوانی(
17 چراغ هاي آینه آرایشی

18 چراغ سقف )عقب(
19 چراغ صندوق عقب

20 چراغ محفظه بار

در برخی مدل ها.



	تعويض المپ چراغ های بيرونی

      اخطار
هرگز المپ زنون را شخصاً تعويض نکنيد:

كه  چرا  است  خطرناك  زنون  المپ های  تعويض 
المپ های زنون با ولتاژ باال عمل كرده و ممکن است 
اشتباه المپ، دچار شوك  اثر در دست گرفتن  در 
الکتريکی شويد. در صورت لزوم، برای تعويض المپ 

زنون با نمايندگی مجاز مزدا تماس حاصل نماييد.

هرگز درهيچ شرايطي بدون دستکش )قسمت 
شيشه اي - حباب( المپ هالوژن را لمس نکنيد 
از  المپ ها  اطراف  در  كار  درحين  همواره  و 

عينک ايمني استفاده نماييد:
شکستن المپ هاي هالوژن خطرناك مي باشد زيرا 
اين المپ ها حاوي گاز فشرده مي باشند و درصورت 
آسيب ديدگي  بروز  خطر  و  شده  منفجر  شکستن 

ناشي از آزاد شدن گاز داخل المپ وجود دارد. 
المپ  شيشه اي  قسمت  نمودن  لمس  درصورت 
به وسيله دست )بدون دستکش(، چربي دست كه بر 
روي المپ باقي مي ماند درحين روشن شدن المپ 

باعث داغ شدن و انفجار المپ مي شود. 

هميشه المپ هالوژن را دور از دسترس كودكان 
نگهداري نماييد:

بسيار  هالوژن  المپ های  با  بچه ها  كردن  بازی 
انداختن يا شکستن  خطرناك می باشد. در صورت 
بسيار  امکان صدمات جسمی جدی  هالوژن  المپ 

شديد است.

المپ های زنون / سيستم فعال چراغ های جلو 
تعويض المپ های جلو

المپ هاي  پايين،  باال/نور  نور  چراغ هاي  المپ 
رانندگي در روز

شما قادر به تعویض این المپ ها نيستيد. در صورت نياز 
به تعویض این المپ ها به نمایندگي مجاز مزدا مراجعه 

نمایيد.

المپ هاي كوچک )موقعيت(
از قرارداشتن سوئيچ خودرو کليد چراغ هاي جلو در   .1

وضعيت خاموش اطمينان حاصل نمایيد.
جهت  خالف  در  را  المپ  مجموعه  و  سوکت   .2

عقربه هاي ساعت چرخانده و خارج نمایيد.

توجه

• مجرب 	 تعميرکار  یک  با  المپ،  تعویض  براي 
تماس بگيرید. ما توصيه مي کنيم به نمایندگي 

مجاز مزدا مراجعه نمایيد. 
• اگر به صورت اتفاقي به المپ هالوژن دست زدید 	

المپ هالوژن باید قبل از استفاده توسط الکل 
پاک گردد. 

• براي 	 مقوایي  جعبه  و  محافظ  پوشش  یک  از 
تعویض کردن المپ استفاده نمایيد. المپ کهنه 
از  و  داده  قرار  محافظ  پوشش  در  بالفاصله  را 

دسترس کودکان دور نگه دارید.

نگهداری و مراقبت
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المپ را از سوکت جدا نمایيد.  .3

کانکتور الکتریکی را با فشار دادن خارهای کانکتور با   .4
انگشتانتان از المپ جدا نموده و کانکتور را به سمت 

پایين بکشيد.

سوکت و مجموعه چراغ را در خالف جهت عقربه های   .5
ساعت چرخانده و پياده کنيد.

المپ جدید را عکس مراحل باز کردن، جا بزنيد.  .4

چراغ های راهنمای جلو
از قرارداشتن سوئيچ خودرو و کليد چراغ های جلو   .1

در وضعيت خاموش اطمينان حاصل نمایيد.
را  موتور  راست،  سمت  المپ  تعویض  حين   .2
به سمت چپ  کاماًل  را  فرمان  غربيلک  استارت زده، 
تعویض  حين  نمایيد.  خاموش  را  موتور  چرخانده، 
المپ سمت چپ، غربيلک فرمان را کاماًل به سمت 

راست بچرخانيد.
بخش مرکزي خار نگهدارنده پالستيکي را در خالف   .3
جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و خار نگهدارنده را 
بيرون بياورید و سپس گلگير را اندکی بيرون بکشيد.

پياده كردن

نصب كردن

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک

8-36



المپ را از سوکت بيرون بکشيد.  .6

المپ های هالوژن
المپ  چراغ های نور باال

از قرار داشتن سوئيچ خودرو و کليد چراغ های جلو   .1
در وضعيت خاموش اطمينان حاصل نمایيد.

به وسيله فشار دادن خار روی کانکتور با انگشتان و   .2
کشيدن کانکتور به سمت پایين، المپ را از کانکتور 

الکتریکی خارج نمایيد.

سوکت و مجموعه المپ را چرخانده و بيرون بکشيد.   .3
بيرون  به وسيله  از سوکت مربوطه  را به دقت  المپ 
کشيدن مستقيم المپ به سمت عقب خارج نمایيد.

المپ جدید را عکس مراحل بازکردن نصب نمایيد.  .4

المپ  چراغ های نورپايين
از قرار داشتن سوئيچ خودرو و کليد چراغ های جلو   .1

در وضعيت خاموش اطمينان حاصل نمایيد.
کشيدن  و  انگشتان  با  کانکتور  خار  دادن  فشار  با   .2
کانکتور به سمت پایين، المپ را از کانکتور الکتریکی 

خارج نمایيد.

نگهداری و مراقبت
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سوکت و مجموعه المپ را چرخانده و بيرون بکشيد.   .3
به وسيله بيرون کشيدن مستقيم المپ به سمت عقب 

المپ را به دقت از سوکت مربوطه خارج نمایيد.

کشيدن  و  انگشتان  با  کانکتور  خار  دادن  فشار  با   .4
کانکتور به سمت پایين، المپ را از کانکتور الکتریکی 

خارج نمایيد.

المپ جدید را عکس مراحل بازکردن نصب نمایيد.  .4
المپ چراغ های راهنمای جلو

از قرار داشتن سوئيچ خودرو و کليد چراغ های جلو   .1
در وضعيت خاموش اطمينان حاصل نمایيد.

را  موتور  راست،  سمت  المپ  تعویض  حين   .2
به سمت چپ  کاماًل  را  فرمان  غربيلک  استارت زده، 
تعویض  حين  نمایيد.  خاموش  را  موتور  چرخانده، 
المپ سمت چپ، غربيلک فرمان را کاماًل به سمت 

راست بچرخانيد.

بخش مرکزي خار نگهدارنده پالستيکي را در خالف   .3
جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و خار نگهدارنده را 
بيرون بياورید و سپس گلگير را اندکی بيرون بکشيد.

پياده كردن

نصب كردن

نگهداری و مراقبت
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سوکت و مجموعه چراغ را در خالف جهت عقربه های   .5
ساعت چرخانده و پياده کنيد.

المپ را از سوکت بيرون بکشيد.  .6

سوکت و مجموع المپ را در خالف جهت عقربه های   .4
ساعت چرخانيده و بيرون بکشيد.
المپ را از سوکت بيرون بکشيد.  .5

المپ جدید را عکس مراحل بازکردن نصب نمایيد.  .7
المپ چراغ های موقعيت 

از قرار داشتن سوئيچ خودرو و کليد چراغ های جلو   .1
در وضعيت خاموش اطمينان حاصل نمایيد.

را  موتور  راست،  سمت  المپ  تعویض  حين   .2
به سمت چپ  کاماًل  را  فرمان  غربيلک  استارت زده، 
تعویض  حين  نمایيد.  خاموش  را  موتور  چرخانده، 
المپ سمت چپ، غربيلک فرمان را کاماًل به سمت 

راست بچرخانيد.

بخش مرکزي خار نگهدارنده پالستيکي را در خالف   .3
جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و خار نگهدارنده را 
بيرون بياورید و سپس گلگير را اندکی بيرون بکشيد.

پياده كردن

نصب كردن
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نصب  کردن  باز  مراحل  عکس  را  جدید  المپ   .6
نمایيد.

با فشاردادن خار کانکتور توسط انگشت و کشيدن   .3
کانکتور به سمت پایين المپ را از کانکتور الکتریکي 

جدا نمایيد. 

سوکت و مجموعه المپ را چرخانده و آن را خارج   .4
المپ  مستقيم  کشيدن  بيرون  به وسيله  و  نمایيد 
مربوطه  از سوکت  به دقت  را  عقب، المپ  به سمت 

خارج نمایيد.

نصب  کردن،  باز  مراحل  عکس  را  جدید  المپ   .5
نمایيد. 

المپ چراغ های راهنمای جانبی
LED مجهز به المپ

به دليل پيچيدگی و دشواری مراحل تعویض، المپ های 
LED باید توسط تعميرکار مجرب تعویض شوند، توصيه 

مي شود به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایيد.

تعويض المپ های مه شکن جلو
از قرارداشتن سوئيچ خودرو و کليد چراغ های جلو   .1

در وضعيت خاموش اطمينان حاصل نمایيد.
عقربه های  جهت  درخالف  را  پایين  کاور  پيچ هاي   .2
ساعت باز نموده و سپس گلگير را اندکی به سمت 

بيرون بکشيد.

توجه

شدن  محکم  از  موقعيت،  چراغ های  نصب  حين 
آداپتور اطمينان حاصل نمایيد.

آداپتور

در برخی مدل ها.

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک

8-40



مراحل  عکس  را  جدید  جانبی  راهنماي  چراغ   .4
بازکردن نصب نمایيد.

از  عقب  به سمت  کشيدن  با  را  الکتریکي  کانکتور   .3
مجموعه جدا نمایيد. 

توجه
تعویض المپ های LED امکان پذیر نمی باشد.

باید تمامی مجموعه را با هم تعوض نمایيد.

مجهز به المپ معمولی
چراغ های  کليد  و  خودرو  سوئيچ  داشتن  قرار  از   .1
راهنمای جلو در وضعيت خاموش اطمينان حاصل 

نمایيد.
بصورت  را  تصویر  در  شده  داده  نشان  مجموعه   .2

کشویي خارج نمایيد.

توجه
به  که  چرا  نمی باشد.  امکان پذیر  المپ ها  تعویض 

صورت یک مجموعه ساخته شده است.
باید تمامی مجموعه را با هم تعوض نمایيد.

توجه
تعویض المپ های LED امکان پذیر نمی باشد.

باید تمامی مجموعه را با هم تعوض نمایيد.

چراغ های ترمز / چراغ های كوچک عقب
LED مجهز به المپ

به دليل پيچيدگی و دشواری مراحل تعویض، المپ های 
شوند،   تعویض  مجرب  تعميرکار  توسط  باید   LED
توصيه مي شود به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایيد.

مجهز به المپ معمولی
)صندوق دار(

بخش مرکزي خار نگهداردنده پالستيکي را کشيده و   .1
خار نگهدارنده و تودوزي داخل صندوق عقب را پياده 

کنيد.

سوکت )مجموعه المپ( را در خالف جهت عقربه هاي   .2
ساعت چراخانده و پياده کنيد.

پياده كردن

نصب كردن

در برخی مدل ها.

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک

8-41



المپ را از سوکت خارج کنيد.  .3

المپ جدید را به ترتيب معکوس پياده کردن نصب   .4
کنيد.

)هاچ بک( 
از قرارداشتن سوئيچ خودرو و کليد چراغ هاي جلو   .1

در وضعيت خاموش اطمينان حاصل نمایيد.
پوشش را بردارید.  .2

سمت چپسمت چپ 

جهت  خالف  در  را  المپ  مجموعه  و  سوکت   .3
عقربه های ساعت چرخانده و خارج نمایيد.

المپ را از سوکت جدا نمایيد.  .4

المپ جدید را عکس مراحل بازکردن، نصب نمایيد.  .5

المپ چراغ راهنماي عقب
)صندوق دار(

از قرارداشتن سوئيچ خودرو و کليد چراغ هاي راهنما   .1
در حالت خاموش اطمينان حاصل نمایيد.

سمت راست

نگهداری و مراقبت
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بخش مرکزي خار نگهدارنده پالستيکي را کشيده   .2
و خار نگهدارنده و تودوزي صندوق عقب را خارج 

کنيد.

)هاچ بک(
از قرارداشتن سوئيچ خودرو و کليد چراغ راهنما در   .1

حالت خاموش اطمينان حاصل نمایيد.
پوشش را بردارید.  .2

سوکت و مجموعه المپ را در خالف جهت عقربه های   .3
ساعت چرخانده و خارج نمایيد.
المپ را از سوکت جدا نمایيد.  .4

سوکت و مجموعه المپ را در خالف جهت عقربه های   .3
ساعت چرخانده و خارج نمایيد.
المپ را از سوکت جدا نمایيد.  .4

المپ جدید را عکس مراحل بازکردن، نصب نمایيد.  .5

المپ جدید را عکس مراحل بازکردن، نصب نمایيد.  .5

سمت چپ

سمت راست

پياده كردن

نصب كردن

نگهداری و مراقبت
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چراغ های دنده عقب، چراغ مه شکن عقب
)صندوق دار(

از قرار داشتن سوئيچ خودرو و کليد چراغ های جلو   .1
در وضعيت خاموش اطمينان حاصل نمایيد.

بخش مرکزي خار نگهدارنده پالستيکي را کشيده و   .2
خار نگهدارنده و تودوزي صندوق عقب را خارج کنيد.

وضعيت liock )قفل(

سوکت و مجموعه المپ را در خالف جهت عقربه های   .3
ساعت چرخانده و خارج نمایيد.
المپ را از سوکت جدا نمایيد.  .4

المپ جدید را عکس مراحل بازکردن، نصب نمایيد.  .5

)هاچ بک(
از قرارداشتن سوئيچ خودرو و کليد چراغ های جلو   .1

در حالت خاموش اطمينان حاصل نمایيد.
پوشش را بردارید.  .2

سوکت و مجموعه المپ را در خالف جهت عقربه های   .3
ساعت چرخانده و خارج نمایيد.
المپ را از سوکت جدا نمایيد.  .4

المپ جدید را عکس مراحل بازکردن، نصب نمایيد.  .5

پياده كردن

نصب كردن

نگهداری و مراقبت
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چراغ های ترمز سوم
)صندوق دار(

از قرار داشتن سوئيچ خودرو و کليد چراغ های جلو   .1
در وضعيت خاموش اطمينان حاصل نمایيد.

بخش مرکزي خار نگهدارنده پالستيکي را کشيده و   .2
خار نگهدارنده و تودوزي صندوق عقب را خارج کنيد.

مجهز به المپ معمولی
از قرارداشتن سوئيچ خودرو و کليد چراغ راهنما در   .1

حالت خاموش اطمينان حاصل نمایيد.
قاب باالیی در صندوق عقب را بردارید.  .2

سوکت و مجموعه المپ را در خالف جهت عقربه های   .3
ساعت چرخانده و خارج نمایيد.
المپ را از سوکت جدا نمایيد.  .4

المپ جدید را عکس مراحل بازکردن، نصب نمایيد.  .5

و  انگشت  توسط  کانکتور  روي  خار  فشاردادن  با   .3
کشيدن کانکتور به سمت چپ المپ را از کانکتور 

الکتریکي جدا نمایيد. 

پياده كردن

نصب كردن

)هاچ بک(
LED مجهز به المپ

به دليل پيچيدگی و دشواری مراحل تعویض، المپ های 
شوند،   تعویض  مجرب  تعميرکار  توسط  باید   LED

توصيه مي شود به نمایندگی مجاز مزدا مراجعه نمایيد.

توجه
تعویض المپ های LED امکان پذیر نمی باشد.

باید تمامی مجموعه را با هم تعوض نمایيد.

نگهداری و مراقبت
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سوکت و مجموعه المپ را در خالف جهت عقربه های   .4
ساعت چرخانده و آن ها را جدا نمایيد.

المپ را از سوکت جدا نمایيد.  .5

المپ چراغ های پالك راهنمايی و رانندگی
از قرارداشتن سوئيچ خودرو و کليد چراغ های جلو   .1

در وضعيت خاموش اطمينان حاصل نمایيد.
با استفاده از پيچ گوشتي دوسو که براي جلوگيري از   .2
خرابي طلق چراغ ها، آن را با یک پارچه نرم نوارپيچی 
کرده اید، با دقت لبه طلق چراغ ها را اهرم نموده و 

طلق را جدا نمایيد.

المپ جدید را عکس مراحل بازکردن، نصب نمایيد.  .4

المپ را به سمت بيرون کشيده و آن را خارج نمایيد.   .3

سر  باالی  )جلو(،  مطالعه  سر/  باالی  چراغ های 
عقب(، آينه آفتابگير(

با استفاده از پيچ گوشتي دوسو که براي جلوگيري از   .1
خرابي طلق چراغ ها، آن را با یک پارچه نرم نوارپيچی 
کرده اید، با دقت لبه طلق چراغ ها را اهرم نموده و 

طلق را جدا نمایيد. 
المپ را به سمت بيرون کشيده و آن را خارج نمایيد.  .2

	تعويض المپ چراغ های داخل خودرو

چراغ باالی سر / چراغ مطالعه )جلو(

المپ جدید را عکس مراحل بازکردن، نصب نمایيد.  .6

نگهداری و مراقبت
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المپ چراغ  صندوق عقب )صندوق دار(
هر دو سمت لبه های طلق چراغ را فشار داده و آن را   .1

خارج نمایيد.
المپ را به سمت بيرون کشيده خارج نمایيد.  .2

المپ چراغ محفظه بار
)هاچ بک(

با استفاده از پيچ گوشتي دوسو که براي جلوگيري از   .1
خرابي طلق چراغ ها، آن را با یک پارچه نرم نوارپيچی 
کرده اید، با دقت لبه طلق چراغ ها را اهرم نموده و 

طلق را جدا نمایيد. 
المپ را به سمت بيرون کشيده و آن را خارج نمایيد.  .2

المپ جدید را عکس مراحل بازکردن نصب نمایيد.  .3

المپ جدید را عکس مراحل بازکردن نصب نمایيد.  .3

المپ جدید را عکس مراحل بازکردن، نصب نمایيد.  .3

چراغ باالی سر )سقف( عقب

چراغ آينه آفتابگير

لبه

نگهداری و مراقبت
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فيوزها
سيستم هاي الکتریکي خودرو شما توسط فيوزها محافظت 

مي شوند. 
اگر چراغ ها ، لوازم جانبي یا کنترل کننده ها کار نکردند، 
نسوخته  فيوزي  که  نمایيد  بررسي  آن را  مربوطه  مدار 

باشد.
از سيستم  دوباره سوخت،  اوليه  فيوز  مشابه  فيوز  اگر 
استفاده نکنيد و با یک تعميرکار مجرب تماس بگيرید، 
ما توصيه مي کنيم به یک نمایندگي مجاز مزدا مراجعه 

نمایيد.

تعویض کردن فيوزهای  جعبه داشبورد سمت سرنشين 
جلو 

اگر یک سيستم الکتریکي کار نمي کند، ابتدا فيوزهاي 
روي جعبه فيوز سمت سرنشين را بررسي نمایيد. 
سوئيچ موتور و دیگر کليدها را خاموش نمایيد.   .1

درپوش را خارج نمایيد.   .2

که  فيوزِکش  ابزار  از  استفاده  با  مستقيماً  را  فيوز   .3
داخل درپوش جعبه فيوز محفظه موتور قرار دارد 

بيرون بکشيد.

فيوز را بازدید نمایيد و اگر سوخته بود آن را تعویض   .4
نمایيد.

شده  سوخته  فيوز  با  آمپر  نظر  از  که  جدید  فيوز   .5
قرار دهيد و مطمئن  یکسان است، در محل خود 
شوید که فيوز محکم نصب شده است. اگر این کار 
را نمي توانيد انجام دهيد باید یک تعميرکار مجرب 
آن را نصب نماید. توصيه مي شود به نمایندگي مجاز 

مزدا مراجعه نمایيد. 
اگر شما فيوز یدکي ندارید مي توانيد از فيوز مدارهایي 
که عملکرد آن ها چندان ضروري نيست همانند مدار 
که   )CIGAR( فندک  یا   )MIRROR( برقي  آینه 

داراي آمپر یکساني هستند استفاده نمایيد. 

	تعويض كردن فيوز

سالمسوخته

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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تعويض كردن فيوزهاي محفظه موتور
اگر چراغ هاي جلو یا دیگر قطعات الکتریکي کار نمي کند 
و فيوزهاي اتاق خودرو سالم هستند، جعبه فيوز زیر درب 
موتور را بازدید نمایيد. اگر یک فيوز سوخته است، باید 

تعویض شود. براي این کار مراحل زیر را دنبال کنيد:
نمایيد.  خاموش  را  کليدها  دیگر  و  موتور  سوئيچ   .1

درپوش جعبه فيوز را باز نمایيد.   .2

بود،  سوخته  دیگري  فيوز  اصلي،  فيوز  از  غير  اگر   .3
آن را با یک فيوز جدید که از نظر آمپر یکسان است 

تعویض نماید. 

      هشدار

تعویض  آمپر  نظر  از  فيوز مشابه  با  را  فيوز  هميشه 
سيستم  به  است  ممکن  صورت  این  غير  در  کنيد 

الکتریکي صدمه وارد نمایيد. 

      اخطار
نکنيد.  تعويض  خودتان  را  اصلي  فيوز  هرگز 

اين كار را به تعميركار مجاز مزدا بسپاريد:
تعويض فيوز اصلي توسط خودتان خطرناك است زيرا 
فيوز اصلي  فيوزی با جريان باال مي باشد كه نتيجه 
تعويض اشتباه مي تواند به بروز شوك الکتريکي و با 

اتصال كوتاه منجر به آتش سوزي شود.

جعبه فيوز

جعله رله

سالم سوخته

در برخی مدل ها.
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	جعبه فيوز

قطعات محافظت شدهآمپر فيوزشرح
1FAN 240 Aفن خنک کننده
2ENG MAIN40 Aسيستم کنترل موتور
3BTN 150 Aبرای حفاظت از مدارهای گوناگون
4A/C MAG7/5 AA/C ایرکاندیشن
5H/L HI20 Aنورباالی چراغ های جلو
6FOG15 Aچراغ های مه شکن
7H/L WASH20 Aشستشوي چراغ هاي جلو
8SUNROOF15 A)سقف کشویي( سان روف
9F.DEF RH40 Aگرم کن شيشه جلو
10F.DEF LH40 Aگرم کن شيشه جلو
11FAN 140 Aفن خنک کننده
12ROOM15 Aچراغ های داخلی
13TCM15 ATCM

14DSC20 Aسيستم کنترل دیناميکي پایداری خودرو

جعبه فيوز )محفظه موتور(

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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قطعات محافظت شدهآمپر فيوزشرح
15BTN 27/5 Aبرای حفاظت از مدارهای گوناگون
16AT PUMP--
17HEATER40 Aبخاری
18INJ30 Aسيستم کنترل موتور
19R.DEF30 Aمه زدایی شيشه عقب
20IGKEY 240 Aبرای حفاظت از مدارهای گوناگون
21IGKEY 140 Aبرای حفاظت از مدارهای گوناگون
22HORN15 Aبوق
23STOP15 Aچراغ های ترمز
24ENG+B10 Aسيستم کنترل موتور
25FUEL PUMP25 Aسيستم سوخت
26ABS40 AABS
27SEAT WARM20 Aگرم کن صندلی
28EHPAS80 Aسيستم فرمان الکتروهيدروليکي
29---
30ABS IG7/5 AABS
31---
32H/L LO RH15 A)نورپایين چراغ های جلو )سمت راست
33H/L LO LH15 A)نورپایين چراغ های جلو )سمت چپ
34ILLUM7/5 Aروشنایی صفحه نمایشگرها
35TAIL15 Aچراغ هاي عقب
36ENG INJ15 Aسيستم کنترل موتور
37ENG BAR15 APCM
38ENG BAR 220 APCM

39ETV15 Aدریچه گاز برقي

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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)جعبه رله )محفظه موتور
MZR 1.6 MZR - CD 2.2

قطعات فعال شدهآمپر فيوزشرح

1FAN 230Aفن خنک کننده

2FAN 330Aفن خنک کننده

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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جعبه فيوز )سمت چپ(

قطعات فعال  شدهآمپر فيوزشرح
1---
2P SEAT30 Aصندلی برقی
3P . WIND30 Aشيشه باالبر برقی
4D LOCK25 Aعملگر قفل درب
5---
6---
7ESCL15 Aقفل الکترونيکی غربيلک فرمان
8SAS15 A)ایربگ )کيسه هوا
9---
10HAZARD15 Aفالشرهای اعالم خطر
11METER15 Aبرای حفاظت از مدارهای گوناگون
12OUTLET15 Aسوکت های جانبی
13R WIPER15 Aبرف پاک کن عقب
14CIGAR15 Aفندک
15---
16HEATER10 Aموتور فن بخاري
17MIRROR10 Aکنترل برقی آینه ها
18ST SIG10 Aسيستم کنترل موتور
19---

نگهداری و مراقبت
نگهداری خودرو توسط مالک
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قطعات محافظت شدهآمپر فيوزشرح
20AUDIO7/5 Aسيستم صوتی
21M.DEF7/5 Aگرم کن آینه ها
22AFS7/5 Aسيستم چراغ های جلو فعال
23---
24ENG20 Aسيستم کنترل موتور
25---
26---
27---
28---
29---
30P . WIND25 Aشيشه های باالبر برقی
31---
32F WIPER25 Aبرف پاک کن و شيشه شوی شيشه جلو
33---
34---

نگهداری و مراقبت
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يا  اسيدی  باران های  از  ناشی  	صدمات 
آلودگی های صنعتی

	صدمه ناشی از فضله پرندگان، حشرات و 
شيره درختان نحوه كاهش صدمات وارده به رنگ خودرو 

بر اثر شرايط محيطی

خودروي شما با استفاده از آخرین شيوه ها و تکنيک ها 
در صورت  است.  رنگ شده  رنگ آميزي،  یافته  توسعه 
عدم مراقبت صحيح، شرایط محيطي مي تواند به رنگ 

خودروي شما صدمه وارد نماید.
در زیر به چند نمونه از صدمات احتمالي و نکات قابل 

توجه جهت پيشگيري از آن ها اشاره مي شود.

شرايط بروز
صورت  در  و  مي باشد  اسيد  حاوي  پرندگان  فضله 
باقي ماندن بر روي سطح خودرو، باعث کدر شدن رنگ 

خودرو و همچنين از بين رفتن رنگ خواهد شد.
و  خودرو،  بدنه  به  حشرات  چسبيدن  صورت  در 
تجزیه شدن آن ها، ترکيبات خورنده اي توليد مي شود 
که در صورت باقي ماندن بر روي سطح، این ترکيبات 

باعث فرسایش رنگ وکدر شدن آن مي شوند.
شيره درختان پس از مدتي سخت مي شوند و مي چسبند. 
در صورتيکه برسطح خودرو قرار گيرد به سطح رنگ 
قصد  شما  صورتيکه  در  مي شود.  سخت  و  مي چسبد 
تميز کردن شيره درخت چسبيده شده را داشته باشيد 

احتمال کنده شدن بخشي از رنگ خودرو وجود دارد.
پيشگيري

دستورالعمل  اساس  بر  را  خودرویتان  نياز،  صورت  در 
ذکر شده در این بخش شستشو داده و واکس بزنيد. این 

عمل باید در اولين فرصت ممکن انجام پذیرد.
فضله پرندگان را مي توان به وسيله یک اسفنج نرم و آب 
تميز نمود. در صورتيکه شما در حين مسافرت هستيد 
و امکان این عمل وجود ندارد با استفاده از یک پارچه 
داد.  انجام  را  نمودن  تميز  عمل  مي توان  نيز  مرطوب 
ناحيه تميزشده را باید براساس دستورالعمل ذکر شده 

در این بخش واکس زد.
شيره درختان و حشرات را مي توان به وسيله یک اسفنج 
نرم و آب تميز نمود. همچنين تميزکننده هاي شيميایي 

تجاري براي این منظور موجود مي باشد.
فوق الذکر  موارد  تميزکردن  براي  دیگر  شيوه  یک 
پوشانيدن سطح مورد نظر بوسيله یک روزنامه خيس 
از  پس  است.  ساعت  دو  تا  یک  زمان  مدت  براي 
تميزکردن مواد، باقي مانده روي سطح را به وسيله آب 

شستشو دهيد.

شرايط بروز
آلودگي هاي صنعتي و دودهاي خروجي از خودروها در 
هوا پخش مي  شوند و با باران و رطوبت موجود در هوا 
ترکيب شده و توليد اسيد مي نمایند. این اسيدها در طي 
بارندگي بر روي خودرو ریخته و پس از تبخير آب روي 
سطح، اسيد باقي مانده بر روي سطح خودرو مي تواند 

باعث صدمه دیدن رنگ خودرو شود.
پيشگيري

براي پيشگيري از حالت ذکر شده در فوق، الزم است که 
خودرویتان را بر اساس راهنماي ذکر شده در این بخش 
شستشو داده و واکس بزنيد. این مراحل باید بالفاصله 
انجام  باشد،  اسيدي داشته  بارندگي که حالت  از  پس 

شود.
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	اثر آب

	لب پَر شدن رنگ
شرايط بروز

در صورت برخورد ذرات شن و ماسه پرت شده توسط 
این  شما  خودروي  بدنه  به  خودروها  دیگر  الستيک 

مسئله بروز مي نماید.
نحوه پيشگيري از لب پر شدن رنگ

حفظ فاصله مناسب نسبت به خودروي جلویي خطر 
برخورد ذرات شن و ماسه پرت شده از خودروي جلویي 

را کاهش مي دهد.

شرايط بروز
که  است  ممکن  شير  آب  حتي  و  رطوبت  مه،  باران، 
حاوي مواد معدني مضر مانند نمک و آهک باشند. در 
صورتيکه خودرو در معرض رطوبت حاوي مواد معدني 
از تبخير آب، مواد معدني  ذکر شده قرار بگيرد، پس 
مزبور روي سطح خودرو باقي مانده و باعث ایجاد خطوط 
سفيد رنگي مي شوند که این اثرات باقي مانده مي توانند 

به سطح رنگ صدمه بزنند.
پيشگيري

که  است  الزم  شده  ذکر  صدمات  از  پيشگيري  براي 
این  براساس دستورالعمل ذکر شده در  را  خودرویتان 
باید  مراحل  این  بزنيد.  واکس  و  داده  شستشو  بخش 

بالفاصله پس از مشاهده حالت ذکر شده انجام پذیرد.

توجه

• ناحيه برخورد شن و ماسه اي که باعث پریدگي 	
رنگ خودرو مي شود، نسبت به سرعت خودرو 
متفاوت مي باشد، به عنوان مثال وقتي که سرعت 
 50m 90 باشد، این ناحيه حدودkm/h خودرو

مي باشد.
• سخت تر 	 خودرو  رنگ  سطح  سرد  هواي  در 

)شکننده تر( مي شود و این مسئله خطر پریدگي 
رنگ را افزایش مي دهد.

• زنگ زدگي سطح 	 باعث  مي تواند  رنگ  پریدگي 
قسمت  مسئله،  این  بروز  از  قبل  شود.  خودرو 
مزدا  لکه گيري  قلم  به وسيله  را  آسيب دیده 
این  در  شده  داده  شرح  دستورالعمل  براساس 

بخش ترميم نمایيد.
غفلت نمودن از ترميم به موقع مي تواند باعث 
تعميرات  سبب  متعاقباً  و  خودرو  زنگ زدگي 

پرهزینه  شود.

نگهداری و مراقبت
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	نگهداری كيفيت براقی رنگ

مراقبت از بيرون خودرو

براي حفاظت بدنه خودرو و رنگ آن در برابر زنگ زدگي 
و خوردگي، حداقل هرماه یکبار خودروي مزدایتان را 
به وسيله آب ولرم یا آب سرد بشویيد. ایجاد خراش در 

رنگ ذکر گردیده است.

درصورتيکه خودرو بصورت صحيح شستشو نشود ممکن 
است سطح رنگ خودرو خراش بردارد. در زیر چند نمونه 

از نحوه ایجاد خراش در رنگ ذکر گردیده است.
خراش  خودرو  رنگ  که  است  ممکن  زیر  شرایط  در 

بردارد:
• قبل از اینکه خودرو را با آب شستشوي اوليه دهيد 	

و مواد خارجي و کثافات روي خودرو را پاک کنيد، 
اقدام به شستشو نموده باشيد.

• کثيف 	 یا  خشک  زبر،  پارچه  یک  به وسيله  خودرو 
شسته شود.

• خودرو به وسيله کارواشي که بُرس هاي آن بيش از 	
حد کثيف یا سفت باشد شسته شود.

• خورنده 	 مواد  حاوي  واکس هاي  یا  شوینده  مواد  از 
استفاده شود.

براي کاهش دادن خراش سطح رنگ خودرو به موارد 
زیر توجه نمایيد :

• قبل از شستشوي خودرو مواد خارجي و کثيفي هاي 	
روي سطح خودرو را با پاشيدن آب ولرم یا آب سرد 

تميز نمایيد.
• براي شستشوي خودرو از آب ولرم یا سرد به مقدار 	

کافي و پارچه نرم استفاده نمایيد. از مورد استفاده 
قراردادن پارچه هاي نایلوني خودداري نمایند.

• در هنگام شستشو یا خشک  کردن خودرو، پارچه را 	
به آرامي روي سطح خودرو بماليد.

• اطمينان 	 که  ببرید  کارواشي  به  را  خود  خودروي 
داشته باشيد برس هاي آن همواره در وضعيت خوبي 

نگهداري مي شوند.
• از شوینده هاي خورنده و یا واکس هاي حاوي ذرات 	

ساینده استفاده ننمایيد.

در هنگام استفاده از پاک کننده هاي شيميایي یا پوليش 
تمامي برچسب ها و نکات ذکر شده در روي ظرف حاوي 
ماده مزبور را مورد توجه قرار داده و تمامي هشدارها و 

احتياط ها را مطالعه نمایيد.

شستشو

توجه

• در صورت خراشيده شدن رنگ خودرو به وسيله 	
کارواش هاي اتوماتيک یا ناشي از شستشوي غير 
صحيح شرکت مزدا هيچگونه مسئوليتي را پذیرا 

نخواهد بود.
• تيره تر 	 رنگ هاي  در  خودرو  رنگ  خراش هاي 

مشهودتر به نظر مي رسد.

      هشدار

 AUTO وضعيت  در  برف پاک کن  دسته  که  وقتي 
باشند  داشته  قرار   ON حالت  در  موتور  سوئيچ  و 
بصورت  برف پاک کن  که  است  زیر ممکن  موارد  در 

خودکار شروع به کار نماید:
• لمس نمودن سطح شيشه جلو که روي حسگر 	

باران واقع شده است.
• تميز کردن شيشه جلو با پارچه در بخشی که 	

حسگر باران واقع شده است.
• ضربه زدن به شيشه جلو به وسيله دست یا اشياء 	

دیگر.
• یا 	 دست  به وسيله  باران  حسگر  به  زدن  ضربه 

اشياء دیگر از سمت داخل خودرو.
پاک کن  برف  خودکار  حرکت  که  نمایيد  دقت 
دیدن  صدمه  یا  انگشتانتان  به  صدمه زدن  باعث 
برف پاک کن ها نشود. در هنگام شستشو یا سرویس 
 OFF نمودن خودرو اهرم برف پاک کن را در حالت

قرار دهيد.

8-57

نگهداری و مراقبت
مراقبت از ظاهر خودرو



	لکه گيری صدمات رنگ خودرو

      اخطار
با  رانندگي  با  را  شده  خيس  ترمز  لنت هاي 
ترمز  پدال  دادن  فشار  آرام  و  پايين  سرعت 
وضعيت  به  ترمز  كارايي  تا  نماييد  خشک 

مطلوب برسد:
رانندگي با لنت ترمز خيس خطرناك مي باشد. زيرا 
شدن  كشيده  يا  ترمزگيري  فاصله  افزايش  خطر 
خودر به يک سمت و در نتيجه احتمال بروز تصادف 
آرام  ترمزگيري  با  دارد.  وجود  ترمزگيري  در حين 
مي توان مشخص نمود كه ترمز در وضعيت مطلوبي 

قرار دارد يا خير.

توجه ویژه اي به تميز نمودن نمک، گل، گرد و خاک و 
دیگر مواد خارجي زیر سطح خودرو و گل گيرها داشته 
باشيد و همچنين اطمينان حاصل نمایيد که سوراخ هاي 

تخليه روي لبه پایين درها تميز باشد.
حشرات، قير، شيره درختان، فضله پرندگان، مواد صنعتي 
موجود در هوا و مشابه آن ها، در صورت باقي ماندن در 
روي سطح خودرو مي توانند باعث صدمه زدن به کيفيت 
خالي  آب  با  در صورتيکه شستشو  رنگ خودرو شود. 
کفایت نمي کند از صابون هاي مایع که براي شستشوي 

خودرو ساخته شده اند استفاده نمایيد.
پس از شستشوی خودرو با صابون، تمامی آثار صابون 
را با آب سرد یا ولرم بشویيد. از خشک شدن صابون بر 

روی سطح خودرو جلوگيری نمایيد.
پس از شستشوي خودرو، براي جلوگيري از ایجاد لکه 
ناشي از آب بر روي سطح، آن را به وسيله یک پارچه جير 

تميز خشک نمایيد.

واكس زدن
بصورت  شما  خودروي  سطح  روي  آب  صورتيکه  در 
قطره قطره در نياید نشانه نياز خودرو به واکس مي باشد. 
عالوه بر بدنه خودرو، تزئينات فلزي خودرو را نيز براي 

براقي آن ها واکس بزنيد.
نمي باشد  ساینده  مواد  حاوي  که  واکس هایي  از   .1
استفاده نمایيد. واکس هاي حاوي مواد ساینده باعث 
از بين رفتن رنگ شده و به قطعات فلزي براق صدمه 

وارد مي نمایند.
واکس هاي طبيعي با کيفيت خوب را مورد استفاده   .2

قرار دهيد.
در حين واکس زدن عمل ماليدن واکس را به وسيله   .3

اسفنج یا پارچه نرم انجام دهيد.
واکس را به وسيله یک پارچه نرم تميز نمایيد.  .4

برخورد  از  ناشي  صدمات  مزدا  لکه گير  قلم  به وسيله 
سنگ به رنگ خودرو یا صدمات در حين پارک خودرو 
از زنگ زدن محل مزبور ترميم نمایيد.  و غيره را قبل 
ابتدا کثيفي ها، گریس و روغن هاي محل مورد نظر را 

به وسيله یک پارچه نرم تميز نمایيد.
در صورتيکه محل صدمه دیده زنگ زده است:

به وسيله سنباده زنگ زدگی را کاماًل برطرف نمایيد.  .1
محل را به وسيله یک پارچه نرم تميز نمایيد.  .2

ناحيه مورد نظر را ضد زنگ بزنيد.  .3
پس از خشک شدن، پوشش لکه گير مناسب بر روي   .4

محل صدمه دیده بزنيد.
البته ما توصيه مي نمایيم که این عمل را به متخصص 

مجرب نمایندگي مزدا بسپارید.

توجه

از بين بردن روغن،  لکه برهاي مورد استفاده جهت 
قير و مواد مشابه معموالً واکس را نيز از بين مي برند. 

این نواحي را مجدداً واکس بزنيد.

      هشدار

از مورد استفاده قراردادن سيم فلزی )سيم ظرفشویي(، 
حاوي  قوي  ل هاي  حالاّ یا  خورنده  پاک کننده  مواد 
تميزکردن  براي  سوزش آور  یا  آلکاالیني  ترکيبات 
سطوح کرومي )آب کاري شده( یا قطعات آلومينيومي 
آب کاري شده خودداري نمایيد. این عمل مي تواند 
باعث صدمه زدن به روکش محافظ قطعات ذکر شده 
ل ها ممکن است که باعث از  گردد. همچنين این حالاّ

بين بردن رنگ شوند.
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)Cavity( محافظت از حفره حفره شدن	پوشش زير خودرو	

نگهداری از رينگ های آلومينيومی چرخ	
	نگهداری از فلزات براق

قطعات زیر خودرو که شرایط بحراني تري دارند به وسيله 
یک الیه مخصوص روکش شده اند تا خودرو را از صدمات 
شيميایي و ضربات سنگ و غيره محافظت نماید. این 
پوشش ممکن است به مرور زمان دچار صدمه گردد. 
پوشش زیر خودرو را بصورت متناوب مورد کنترل قرار 

دهيد. 
براي کسب اطالعات در مورد نحوه ترميم صدمات وارد 
شده به این پوشش به نمایندگي مجاز مزدا مراجعه نمایيد.

رینگ هاي آلومينيومي داراي یک الیه روکش محافظ 
توجهات  این الیه روکش  از  نگهداري  براي  مي باشند. 

ویژه اي ضروري مي باشد.

شيوه هاي اوليه الزم جهت جلوگيري از حفره حفره شدن 
انجام واقع گردیده  در کارخانه سازنده مورد پيروي و 
است. اما پس از مورد استفاده قراردادن خودرو، انجام 
محافظت هاي اضافي به افزایش عمر بدنه خودرو کمک 
و  شيوه ها  این  مورد  در  اطالع  براي حصول  مي نماید. 
رجوع  مزدا  مجاز  نمایندگي  به  اضافي  محافظت هاي 

نمایيد.

• براي پاک کردن ذرات قير و حشرات از پاک کننده 	
قير استفاده نمایيد. هرگز از چاقو و ابزارهاي مشابه 

براي این کار استفاده نکنيد.
• فلزي 	 براق  سطوح  خوردگي  از  جلوگيري  براي 

استفاده  کرومي  قطعات  محافظ  مواد  یا  واکس  از 
نموده و براي براق نمودن این قطعات سطح را کاماًل 

بماليد.
• فلزي 	 قطعات  لغزنده،  نواحي  در  یا  سرد  هواي  در 

براق را به وسيله یک الیه از واکس یا مواد محافظ 
بپوشانيد.  معمولي(  از  قویتر  )نوع  کرومي  قطعات 
ژالتيني  مواد  به وسيله  را  آن ها  مي توان  همچنين 
نفتي غير خورنده یا ترکيبات محافظ دیگر بپوشانيد.

توجه

• از مورد استفاده قراردادن بُرس سيمي، یا مواد 	
ل ها  پاک کننده خورنده یا ترکيبات پليشي یا حالاّ
بر روي رینگ هاي چرخ آلومينيومي خودداري 
نمایيد. زیرا ممکن است که الیه روکش رینگ 

را از بين ببرند.
• براي تميزکردن رینگ ها فقط از آب و صابون مایع، 	

یا پاک کننده هاي طبيعي و یک اسفنج یا پارچه 
نرم استفاده نمایيد و سپس به روي رینگ آب 
را  رینگ ها  بپاشيد. همچنين  ولرم  یا آب  سرد 
نمک  یا  خاکي  جاده هاي  در  رانندگي  از  پس 
پاشي شده بشویيد این مسئله کمک مي کند که 

خطر خوردگي رینگ ها کاهش یابد.
• از شستشوي خودرو در کارواش هاي اتوماتيکي 	

که از بُرس هاي سخت و داراي سرعت چرخش 
باال استفاده مي کنند اجتناب نمایيد.

• آلومينيومي 	 رینگ هاي  شفافيت  صورتيکه  در 
خودرویتان کاهش یافت آن را واکس بزنيد.

      هشدار

از مورد استفاده قراردادن سيم فلزی )سيم ظرفشویي(، 
حاوي  قوي  ل هاي  حالاّ یا  خورنده  پاک کننده  مواد 
تميزنمودن  براي  سوزش آور  یا  آلکاالیني  ترکيبات 
سطوح کرومي )فلزات براق آبکاري شده( یا قطعات 
آلومينيومي آبکاري شده خودداري نمایيد. این عمل 
مي تواند باعث صدمه زدن به روکش محافظ قطعات 
ل ها ممکن  این حالاّ این،  بر  ذکر شده گردد. عالوه 

است که باعث از بين بردن رنگ شوند.
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	احتياط های اوليه در مورد صفحه پانل داشبورد

	تميزكردن داخل و كف خودرو

مراقبت از داخل خودرو

ل هاي سوزاننده مانند اُدکلن، لوازم آرایش  از تماس حالاّ
با داشبورد جلوگيري نمایيد. این مواد باعث صدمه زدن 
و از بين بردن رنگ داشبورد مي شوند. در صورت ریختن 

ل ها بر روي داشبورد، سریعاً آن را پاک نمایيد. این حالاّ

برای خشک نمودن قطرات آب سطح را با دستمال 
تميز و خشک پاک کنيد.

براي اینکه سطوح پارچه اي تميز و تازه به نظر برسند از 
آن مواظبت نمایيد. در غير اینصورت رنگ آن ها تغيير 
مي نماید و سریعاً لکه مي گيرند و مقاومت آن ها در برابر 

آتش گرفتن کاهش مي یابد.

تميز نمودن جير صندلی ها
بالفاصله لکه ها را تميز نمایيد، چرا که پاک کردن لکه ها 
بعداً مشکل خواهد شد و همچنين ممکن است منجر به 

تغيير رنگ یا رنگ پریدگی شود. 
برای تميز كردن، با پارچه مرطوب و نرم لکه ها را تميز 

نموده و سپس با پارچه خشک و نرم، خشک کنيد.
در صورتيکه لکه ها با آب خالی پاک نمی شوند، از آب 

صابون یا پاک کننده های مالیم استفاده نمایيد.

وينيل
گرد و خاک و آشغال هاي موجود روي سطوح وینيلي 
را به وسيله ماهوت پاک کن یا جارو برقي تميز نمایيد، 
سطوح وینيلي را به وسيله تميزکننده چرم و وینيل تميز 

نمایيد.
چرم

چرم طبيعي یکدست نبوده و ممکن است ترک بردارد 
چرم  پاک کننده هاي  به وسيله  آن را  شود  چروک  یا  و 

طبيعي یا صابون مایع تميز نمایيد. 
ابتدا به وسيله یک پارچه مرطوب نرم پاک نمایيد و بعد 

به وسيله یک پارچه خشک و نرم خشک نمایيد.
پارچه

را  پارچه اي  سطوح  روي  آشغال هاي  و  خاک  و  گرد 
به وسيله ماهوت پاک کن یا جارو برقي تميز نمایيد و 
تودوزي  و  فرش  براي  که  فرش  شامپو  به وسيله  آن را 
لکه هاي روي  تميز کنيد.  واقع مي شود  استفاده  مورد 

سطح را فوراً به وسيله لکه پاک کن برطرف نمایيد.

      هشدار

براي  براق کننده  مواد  قراردادن  استفاده  مورد  از 
داشبورد خودداري نمایيد. زیرا این مواد حاوي اجزایي 
هستند که باعث از بين بردن رنگ، چروک شدن، ترک 

خوردن و کنده شدن پوشش داشبورد مي شوند

      هشدار

با  مطابق  و  شده  توصيه  تميزکننده هاي  از  فقط 
دستورالعمل آن ها استفاده نمایيد. در غير اینصورت، 
باعث از بين رفتن ظاهر و کاهش مقاومت در برابر 

آتش سوزي سطوح ذکر شده مي شود.

      هشدار

یا  چرم  تميزکننده های  با  جير  نمودن  تميز  از 
که  چرا  نمایيد،  خودداری  صابون  یا  و  پاک کننده 

منجر به تغيير رنگ می شوند.

      هشدار

قابل  غير  به نحو  می توانند  نُک تيز  و  فلزی  اجسام 
جبران به سطوح جير صدمه بزنند.
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	تميزكردن كمربند ايمنی

	تميزكردن سطح داخلی شيشه ها

      اخطار
جهت  سريعاً  را  ديده  صدمه  ايمني  كمربند 

تعويض به نمايندگي مجاز مزدا ببريد:
خطرناك  ديده  صدمه  ايمني  كمربند  از  استفاده 
مي باشد. زيرا در حين تصادف كمربند ايمني صدمه 

ديده، حفاظت كافي ايجاد نمي نمايد.

صفحه نمايشگر چند منظوره  و صفحه نمايشگر 
اطالعات

صفحه نمایشگر چند منظوره و صفحه نمایشگر اطالعات 
مورد نياز خودرو با روکش مخصوصی که دربرابر خراش 
مقاوم است پوشانده شده اند. در هنگام تميز نمودن این 

روکش ها از یک پارچه نرم استفاده نمایيد.

جلوداشبورد سمت سرنشين جلو
• در این سطح از مواد بسيار نرم استفاده شده است، 	

توصيه می شود حين تميز نمودن این سطح از حوله 
نرم و پاک کننده مالیم استفاده نمایيد.

• در صورت سایيدن شدید، ممکن است جلوداشبورد 	
صدمه دیده، منجر به خراشيدگی سطح گردد.

براي  توصيه  مورد  صابون  به وسيله  را  ایمني  کمربند 
تميزکردن تودوزي تميز نمایيد. حتماً از دستورالعمل 
پيروي  استفاده  مورد  پاک کننده  ماده  براي  ذکر شده 
نمایيد. از شستشوي کمربند به وسيله مواد سفيدکننده 
این مواد به  و رنگ زدن کمربند اجتناب نمایيد. زیرا 

کمربند صدمه وارد مي نمایند.
نمایيد  کاماًل خشک  آن را  کمربند،  تميزکردن  از  پس 
که  نمایيد  حاصل  اطمينان  آن  جمع کردن  از  قبل  و 

هيچگونه مواد پاک کننده اي روي آن باقي نماند.

روغن،  قبيل  از  موادي  به  شيشه  سطح  صورتيکه  در 
به وسيله  آن را  است  شده  آغشته  واکس  یا  گریس 
روي ظرف  دستورالعمل  نمایيد.  تميز  پاک کن  شيشه 

شيشه پاک کن را مورد پيروي قرار دهيد.

توجه

در صورت ایجاد خراش و شکستگی روی صفحه نمایش 
امکان برطرف شدن خراش ها وجود ندارد.

      هشدار

• از خراشيدن سطح داخلي شيشه عقب اجتناب 	
نمایيد. زیرا ممکن است که به شبکه سيم هاي 

شيشه گرم کن صدمه وارد نمایيد.
• حين تميز نمودن سطح داخلی شيشه عقب از 	

نموده،  استفاده  ولرم  آب  به  آغشته  نرم  پارچه 
به آرامی خطوط آنتن را تميز نمایيد.

به آنتن  از محصوالت شيشه پاک کن،  استفاده 
صدمه می زند.

8-61

در برخی مدل ها.
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افزودن قطعات و تجهیزات جانبی غیراصلی
لطفاً به خاطر داشته باشید که ایجاد تغییر در قطعات اصلی خودرو مزدا ایمنی آن را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این 
موضوع فقط در رابطه با عدم استفاده از قطعات یدکی غیراصلی نبوده، بلکه شامل قطعات جانبی، قطعات و اتصاالت 

تزئینات، شامل الستیک و ... نیز می باشد. 
قطعات یدکی و اصلی مزدا مخصوصاً برای خودرو مزدا طراحی شده اند.

استفاده از دیگر قطعات و تجهیزات جانبی بجز آنچه در مزدا مورد آزمایش قرار گرفته، مورد تأیید نمی باشد. مزدا 
نمی تواند استفاده از این قطعات را توصیه نموده و مسئول صدمات ناشی از استفاده از این قطعات نمی باشد.

مزدا هیچ گونه مسئولیتی در مورد مرگ یا صدمات جسمی یا خسارت های وارد بر خودرو ناشی از نصب قطعات و 
تجهیزات غیراصلی را بر عهده نمی گیرد.

           اخطار
حین انتخاب و نصب تجهیزات جانبی، همانند تلفن همراه، بی سیم و سیستم های استریو و سیستم های 

دزدگیر به شدت مراقب باشید:
انتخاب و نصب قطعات نادرست خطرناک می باشد. این عمل ممکن است منجر به صدمه دیدن سیستم های 
اصلی خودرو، خاموش شدن ناگهانی موتور، فعال شدن کیسه های هوا، غیر فعال شدن سیستم ترمز ABS و یا 

آتش سوزی در خودرو گردد.

اطالعات مورد توجه مشتری
گارانتی
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هشدار تلفن همراه

           اخطار
لطفاً حین استفاده از وسایل ارتباطی، قوانین راهنمایي و رانندگي را مدنظر قرار دهید:

استفاده از تجهیزات الکتریکی همانند تلفن همراه، کامپیوتر، رادیو سیار، سیستم جستجوی مسیر خودرو و 
دیگر تجهیزات توسط راننده حین حرکت خودرو خطرناک می باشد.

استفاده از این تجهیزات حواس راننده را پرت کرده، ممکن است منجر به بروز تصادف گردد. 
در صورتیکه امکان استفاده دیگر سرنشینان از این قبیل تجهیزات وجود ندارد، در محل امنی پارک نموده و 
سپس از آن استفاده نمایید. در صورتیکه علي رغم در نظر گرفتن این هشدار، استفاده از تلفن همراه ضروری 
می باشد، از سیستم هندزفری استفاده نمایید تا دستهای شما برای رانندگی آزاد باشند. هرگز از تلفن همراه 
و یا دیگر تجهیزات حین حرکت خودرو استفاده نکرده، در عوض تمام توجه خود را به راندن خودرو معطوف 

نمایید.

اطالعات مورد توجه مشتری
تلفن همراه
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همسان سازی  الکترومغناطیسی
( طراحی و تست شده است.  2004 / 104 / EC خودرو مزدا شما براساس استاندارد های اروپایی الکترومغناطیس )
تجهیزات فرستنده امواج رادیویی )RF( )همانند تلفن های همراه، فرستنده های رادیویی ضعیف و ...( را می توان با 

در نظر گرفتن قوانین زیر بر روی خودرو نصب نمود.
اطمینان از هماهنگ بودن تجهیزات جدید با استانداردها و قوانین بر عهده شما می باشد. تجهیزات را به وسیله 

تعمیرکار مجرب بر روی خودرو نصب نمایید.

        هشدار

• از نصب هرگونه فرستنده و گیرنده، میکروفن، بلندگو و دیگر تجهیزات در مسیر انبساط کیسه های هوا 	
خودداری نمایید.

• از افزودن سیم آنتن به سیم کشی اصلی خودرو، لوله های سوخت و یا لوله های ترمز خودداری نمایید.	
• از قرار دادن سیم آنتن به موازات سیم کشی خودرو تا آنجا که ممکن است خودداری نمایید.	
• سیم آنتن و سیم برق را حداقل 100 میلی متر دورتر از بخش های کنترلی الکترونیکی و ایربگ ها قرار 	

دهید.
• از فندک و سوکت برق برای نصب تجهیزات فرستنده RF خودداری نمایید.	

محل قرارگیری آنتن ها

1 : جلو و سمت راست سقف
2 :جلو و سمت چپ سقف

3 : روی شیشه جلو مجاور ستون جانبی 
سرنشین جلو و قسمت باالیی

4 : سمت راست و چپ در صندوق عقب 
)صندوق دار و هاچ بک(

اطالعات مورد توجه مشتری
همسان سازی الکترومغناطیسی
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توجه

پس از نصب فرستنده RF، عدم ایجاد اختالل در تمامی تجهیزات الکترونیکی را در دو حالت آماده بکار و فعال 
کنترل نمایید.

تمامی تجهیزات الکترونیکی را در حاالت زیر کنترل نمایید:
• 	ON قرارداشتن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن
• روشن بودن موتور	
• حین رانندگی با سرعت های متفاوت.	

)MHZ( محل قرارگیری آنتنحداکثر وات خروجیباند فرکانس

50-54501  2  4

68-87/5501  2  4

142-176501  2  4

380-470501  2  4

806-940
101  2  4

2 1∗3 1∗

1200-1300101  2  4

1710-1885
101  2  4

1 1∗3 1∗

1885-2025
101  2  4

1 1∗3 1∗

∗1 : فقط از تلفن های همراه GSM/3G، با آنتن درون شیشه جلو استفاده نمایید.

اطالعات مورد توجه مشتری
همسان سازی الکترومغناطیسی
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	شماره.مشخصات.خودرو..

	برچسب.فشار.باد.الستیک )VIN(.برچسب.مشخصات.خودرو

شماره شناسایی خودرو برای انجام ثبت قانونی کشور 
مورد استفاده قرار می گیرد. این شماره بر روی پالکی 

در سمت چپ باالی جلوداشبورد قرار دارد. 

	پالک.مدل.خودرو

)VIN(شماره.شناسایی.خودرو

شماره.موتور
     MZR 1.6

جلو

     MZR 2.0

جلو

شماره شناسایی
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 مشخصات
 

 

 مشخصات
 

 

 موتور

 موتور بنزینی
 

 

 مشخصات
 

 مدل
MZR 2.0 موتور MZR 1.6 موتور 

DOHC-16V نوع چهار سیلندر خطی 

 کورس x  قطر x 78.0 83.6 میلی متر x 87.5 83.1 میلی متر

 حجم موتور 1598 میلی لیتر 1999 میلی لیتر

 نسبت تراکم 10.0 10.0

 ترکیبی
(L/100km) 

شهری بین  

(L/100km) 

 شهری

(L/100km) 

 
 

 مصرف سوخت

7.67 6.023 10.487 
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	سیستم.الکتریکی

طبقه بندی
موارد

فیلر دهانه شمعشماره شمعباتری

 MZR 1.6 12موتورV-40AH/5HR,
12V-52AH/5HR

DENSOK16PR-U11

1.0 - 1.1 mm NGKBKR5E-11

MAZDABP13 18 110

DENSOSK16PR-E131.2 - 1.3 mm

MZR 2.0 12موتورV-40AH/5HR,
12V-52AH/5HRNGKILTR5A13G1.25 - 1.35 mm

        هشدار

ایریدیوم و  آلیاژ  از بُرس فلزی استفاده نکنید. ممکن است ذرات ریز  ایریدیوم،  حین تمیز نمودن شمع های 
پالتینیوم به سر آن صدمه ببیند.

مشخصات
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	روغنکاری
روغن مورد توصیهنوع روغن و طبقه بندی آن

1∗ روغن موتور
موتور بنزینی اروپا

API SL یا
ACEA  A3/A5

5W-30

روغن اصلی مزدا همانند
Dexelia

API SL/SM یا
ACEA  A3/A5-

API SL یا
ACEA  A3

5W-30

روغن اصلی مزدا همانند
Dexelia

API SL/SM یا
ACEA  A3/A5-

API SL/SM یا
ACEA  A3/A55W-30-

API SG/SH/SJ/SL/SM یاموتور بنزینی بجز اروپا
ILSAC  GF-II/GF-III/GF-IV-

طبقه.بندیروغنکاری

ATF M-Vروغن گیربکس اتوماتیک

ATF M-III, M-V یا مشابه آن )به طور مثال Dexron® II(روغن هیدرولیک فرمان

روغن ترمز
SAE J 1703 یا FMVSS116 DOT-3 یامدل های اروپایی

DOT-4

مدل های بجز 
SAE J 1703 یا FMVSS116 DOT-3اروپایی

∗1 : به شماره ویسکوزیته SAE توصیه شده در صفحه 21-8 مراجعه نمایید.

مشخصات
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	ظرفیت.ها
ظرفیتموارد

روغن موتور
MZR 1.6 موتور

L 3.9با تعویض فیلتر

L 3.7بدون تعویض فیلتر

MZR 2.0 موتور
L 4.3با تعویض فیلتر

L 3.9بدون تعویض فیلتر

مایع خنک کاری موتور
MZR 1.6 6.0موتور L

MZR 2.0 7.5موتور L

روغن گیربکس معمولی
MZR 1.6 2.91موتور L

MZR 2.0 2.85موتور L

L 8.14گیربکس 5 دنده ایروغن گیربکس اتوماتیک

ظرفیت باک سوخت
MZR 1.6 موتور

55.0 L
MZR 2.0 موتور

میزان روغن و مایعات را با استفاده از گیج )میله اندازه گیری( اندازه گیری نمایید.

مشخصات
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	ابعاد.و.اندازه.ها
)صندوق.دار(

مشخصات.خودروموارد

4580 میلی مترطول کلی
1755 میلی مترعرض کلی

1470 میلی مترارتفاع کلی

فاصله چرخ های جلو
1530 میلی متر17 اینچ

1535 میلی متر15 یا 16 اینچ

فاصله چرخ های عقب
1515 میلی متر17 اینچ

1520 میلی متر15 یا 16 اینچ

)Wheelbase( 2640 میلی مترفاصله چرخ های جلو و عقب خودرو

مشخصات.خودروموارد

طول کلی
STD 4460 میلی متربا تیپ

SPORTY 4490 میلی متربا تیپ
1755 میلی مترعرض کلی
1470 میلی مترارتفاع کلی

فاصله چرخ های جلو
1530 میلی متر17 اینچ

1535 میلی متر15 یا 16 اینچ

فاصله چرخ های عقب
1515 میلی متر17 اینچ

1520 میلی متر15 یا 16 اینچ
)Wheelbase( 2640 میلی مترفاصله چرخ های جلو و عقب خودرو

)هاچ.بک(

مشخصات
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	المپ.چراغ.ها

المپ.چراغ
مشخصات

)ECE R )SAEوات

چراغ های جلو
هالوژن

)60HB3 (#9005نورباال

)55H11 (H11نورپایین

)35D2S (D2Sنور باال/پایینزنون

)—) WY21W 21چراغ های راهنمای جلو

)5W5W (4CPچراغ های پارک

55چراغ های مه شکن جلوHB4 (#9006(

چراغ های راهنمای جانبی
1∗ )—) WY5W 5المپ معمولی

LEDالمپ های LED )روي آینه بیرونی( 2∗ — (—(

چراغ ترمز سوم
)21W21W (T20صندوق دار

هاچ بک
A 16نوعW16W (#921(

B 21نوعW21W (T20(

)21WY21W (32CPچراغ های راهنمای عقب

چراغ های ترمز / چراغ های عقب
)21/5W21/5W (#7443نوع معمولی

LED نوعLED 2∗ — (—(

)21W21W (#7440چراغ دنده عقب

21چراغ مه شکن عقبW21W (#7440(

)—) W5W 5چراغ پالک راهنمایی

چراغ.های.بیرون.خودرو

∗1 : این چراغ و مجموعه داخلی به طور یکپارچه ساخته شده اند و تعویض المپ به تنهایی ممکن نیست، کل 

مجموعه را با هم تعویض نمایید.
: LED دیود نوری می باشد. 2∗

مشخصات
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	الستیک.ها

چراغ.های.داخلی

المپ.چراغ
مشخصات

ECE Rوات

-3چراغ صندوق عقب )خودرو صندوق دار(
-5چراغ صندوق عقب )هاچ بک(
-8چراغ سقف/چراغ مطالعه جلو

-10چراغ سقف عقب
2چراغ آینه آفتابگیر-

چراغ..ترمز.سوم

A.نوع

B.نوع

نمونه.عالئم.مشخصه.روی.الستیک.ها.و.مفهوم.آن.ها

در برخی مدل ها.

175 / 70      R      14      94      H     M+S

عرض اسمی مقطع الستیک برف و گل
مشخصه سرعت

)ZR مشخصه مقدار بار )الستیک های فاقد
نسبت ارتفاع به پهنا بر حسب درصد

کد ساختار الستیک
قطر اصلی رینگ به اینچ

مشخصات
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فشار.باد.الستیک

توجه

الستیک های نصب شده روي خودرو با طراحي شاسي خودرو مطابقت دارند. 
توصیه مي شود در حین تعویض الستیک ها، از همان نوع نصب شده اولیه در روي خودرو استفاده نمائید. براي 

جزئیات بیشتر به نمایندگي مجاز مزدا مراجعه نمائید. 

فشار باد الستیک را مطابق جدول زیر کنترل نمایید.
الستیک.های.استاندارد

MZR 1.6.موتور

اطالعات.عالئم.مشخصه.الستیک
با استفاده از جدول زیر الستیک مناسب خودرو خود را تهیه نمایید.

حداکثر.سرعت.مجازمشخصه.سرعت
Q160 km/h تا
R170 km/h تا
S180 km/h تا
T190 km/h تا
U200 km/h تا
H210 km/h تا
V240 km/h تا
W270 km/h تا
Y300 km/h تا

ZR240 km/h بیش از

اندازه.الستیک
فشار.باد.الستیک

بار.کاملتا.3.سرنشین

195/65R15 91 V
)kpa (35 psi(250 kpa (36 psi 240جلو

)kpa (33 psi(330 kpa (48 psi 230عقب

205/55R16 91 V
)kpa (33 psi(260 kpa (38 psi 230جلو

)kpa (32 psi(330 kpa (48 psi 220عقب

205/50R17 89W
)kpa (29 psi(240 kpa (35 psi 200جلو

)kpa (29 psi(310 kpa (45 psi 200عقب

مشخصات
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اندازه.الستیک
فشار.باد.الستیک

بار.کاملتا.3.سرنشین

205/55R16 91 V
)kpa (33 psi(260 kpa (38 psi 230جلو

)kpa (32 psi(330 kpa (48 psi 220عقب

205/50R17 89W
)kpa (32 psi(240 kpa (35 psi 220جلو

)kpa (30 psi(310 kpa (45 psi 210عقب

75 kg ً1: وزن هر سرنشین: تقریبا

الستیک.205/50R17 89W.)جلو(
 ،190 km/h پیش از رانندگی با حداکثر سرعت، فشار باد الستیک را افزایش دهید. برای رانندگی با سرعت بیش از

فشار باد الستیک را kpa 30 افزایش دهید.
الستیک.زاپاس.اضطراری

فشار.باداندازه.الستیک
T115/70D15 90M420 kpa (60 psi(

T125/70D16 96M420 kpa (60 psi(

MZR 2.0.موتور

مشخصات
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مشخصات

99-99

الستیک.های.زمستانی.)یخ.شکن(
MZR 1.6.موتور.

اندازه.الستیک
فشار.باد.الستیک

بار.کاملتا.3.سرنشین

195/65R15 1∗  M+S

)kpa (35 psi(250 kpa (36 psi 240جلو

)kpa (36 psi(320 kpa (46 psi 250عقب
350 kpa (51 psi(

205/55R16 1∗  M+S

)kpa (33 psi(260 kpa (38 psi 230جلو

)kpa (35 psi(320 kpa (46 psi 240عقب
350 kpa (51 psi(

205/50R17 2∗  M+S

)kpa (29 psi(240 kpa (35 psi 200جلو

)kpa (32 psi(320 kpa (46 psi 220عقب
330 kpa (48 psi(

75 kg ًوزن هر سرنشین: تقریبا      
91Q/91T/91H/91V :1 : سمبل سرعت و ایندکس میزان بار∗

 89Q/89T/89H/89V/89W :سمبل سرعت و ایندکس میزان بار : 2∗

91Q/91T :3 :  سمبل سرعت و ایندکس میزان بار*
91H/91V :4 : سمبل سرعت و ایندکس میزان بار*
89Q/89T :5 : سمبل سرعت و ایندکس میزان بار*

89H/89V/89W :6 : سمبل سرعت و ایندکس میزان بار*

).MZR 2.0.205/50.)موتورR17 89V.الستیک
 ،190 km/h پیش از رانندگی با حداکثر سرعت، فشار باد الستیک را افزایش دهید. برای رانندگی با سرعت بیش از

فشار باد الستیک جلو را kpa 10 افزایش دهید.

*3

*4

*3

*4

*5

*6

MZR 2.0.موتور.

اندازه.الستیک
فشار.باد.الستیک

بار.کاملتا.3.سرنشین

205/55R16 1∗  M+S

)kpa (33 psi(260 kpa (38 psi 230جلو

)kpa (35 psi(320 kpa (46 psi 240عقب
350 kpa (51 psi(

205/50R17 2∗  M+S

)kpa (32 psi(240 kpa (35 psi 220جلو

)kpa (33 psi(320 kpa (46 psi 230عقب
330 kpa (48 psi(

*3

*4

*5

*6
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مشخصات
شخصی سازی عملکردها

شخصی.سازی

شخصی سازی عملکردهای زیر امکان پذیر می باشد. این تنظیمات را فقط در نمایندگی مجاز مزدا می توان تغییر داد.

پس.از.تغییر.تنظیماتتنظیمات.اولیهتنظیمات.مجددتنظیمات

سیستم روشنایی ورود

مدت زمان الزم برای خاموش شدن اتوماتیک چراغ های داخلی 
7/5، 30، 60 ثانیه15 ثانیهپس از بسته شدن تمام درها را می توان تغییر داد.

از  پس  داخلی  چراغ های  ماندن  روشن  برای  الزم  زمان  مدت 
7/5، 15، 60 ثانیه30 ثانیهبازشدن قفل هر یک از درهای جلو را می توان تغییر داد.

عملکرد روشن شدن اتوماتیک چراغ های جلو پس از قرارگرفتن 
غیر فعالفعالسوئیچ خودرو در وضعیت خاموش را می توان تغییر داد.

عملکرد روشن شدن اتوماتیک چراغ های داخلی حین بازشدن 
غیر فعالفعالدرها را می توان غیر فعال نمود.

صورت  در  داخلی  چراغ های  اتوماتیک  شدن  خاموش  عملکرد 
بازماندن )بسته نشدن ایمن( هر یک از درهای جلو را می توان 

تغییر داد.
غیر فعالفعال

مدت زمان الزم برای خاموش شدن اتوماتیک چراغ های جلو را 
می توان تغییر داد )برای جلوگیری از خالی شدن باتری در صورت 

باز بودن هر یک از درها(.
10، 60 دقیقه30 دقیقه

سیستم ورود بدون کلید

مدت زمان الزم برای قفل شدن اتوماتیک درها پس از بازشدن 
60، 90 ثانیه30 ثانیهقفل درها با استفاده از کنترل از راه دور را می توان تغییر داد.

عملکرد چراغ های فالشر برای چشمک زدن حین باز یا بسته شدن 
غیر فعالفعالقفل درها را می توان تغییر داد.

عملکرد 3 بار چشمک زدن چراغ راهنما با حرکت لحظه دسته راهنماي هوشمند
غیر فعال یا فعالفعال یا غیرفعالراهنما )حین تغییر الین مسیر( را می توان تغییر داد.
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پس.از.تغییر.تنظیماتتنظیمات.اولیهتنظیمات.مجددتنظیمات

و  ورود  سیستم 
کلید  بدون  استارت 

پیشرفته

عملکرد قفل اتوماتیک درها حین خارج شدن از خودرو و همراه 
فعالغیر فعالداشتن کلید را می توان فعال نمود.

چراغ هشدار میزان باتری باقی مانده کلید پیشرفته در صفحه 
غیر فعالفعالنمایشگرها را می توان غیرفعال نمود.

بلندی صدای بیپ حین عملکرد سیستم ریموت کنترل ورود به 
کم/ غیر فعالزیادخودرو بدون کلید را می توان تنظیم نمود.

بلندای صدای بیپ هشدار عملکرد سیستم ریموت کنترل ورود به 
کمزیادخودرو را می توان تنظیم نمود.

غیر فعالفعالعملکرد کلید پیشرفته را می توان غیرفعال نمود.

عملکرد غیر فعال شدن اتوماتیک تجهیزات جانبی الکتریکی حین 
باقی ماندن سوئیچ خودرو در وضعیت ACC به مدت طوالنی جهت 

جلوگیری از خالی شدن باتری را می توان غیر فعال نمود.
غیر فعالفعال

مدت زمان الزم برای بسته شدن اتوماتیک درها پس از باز شدن 
قفل توسط فرستنده کنترل از راه دور / سوئیچ را می توان تغییر 

داد.
60، 90 ثانیه30 ثانیه

نحوه تغییر موقعیت های سوئیچ خودرو حین فشار دادن کلید 
فشاري استارت را می توان تغییر داد.

ON → OFFON → ACC → OFF

روشن/خاموش شدن 
اتوماتیک چراغ های جلو

زمان بندی روشن و خاموش شدن چراغ های جلو را با توجه به نور 
و تاریکی محیط اطراف می توان تغییر داد.

استاندارد )پس از 
تاریکی متوسط 
روشن می شود(

زودتر، کمی زودتر، 
کمی دیرتر، دیرتر

صفحه نمایشگر اطالعات 
مایل یا کیلومترکیلومتر یا مایلواحد اندازه گیری مسافت را می توان تغییر داد.چند منظوره
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پس.از.تغییر.تنظیماتتنظیمات.اولیهتنظیمات.مجددتنظیمات

نمایشگر  هشدار  آژیر 
جا ماندن کلید 

بلندی صدای آژیر هشدار جاماندن کلید را می توان تغییر داد. 
کمزیادصفحه 6-57

روشن   هشدار  آژیر 
ماندن  چراغ ها

بلندی صدای آژیر هشدار روشن ماندن چراغ ها را می توان تغییر داد.
کمزیادصفحه 6-57

بلندی صدای بیپ را می توان تغییر داد.نمایشگر گردش
کممتوسطصفحه 6-57

صفحه نمایشگر اطالعات 
چند منظوره

به  مجهز  )خودروهای 
سیستم   ردیاب(

می توان  را  منظوره  چند  اطالعات  نمایشگر  صفحه  زبان 
انتخاب نمود. صفحه 6-57

انگلیسی، آلمانی، 
فرانسوی، ایتالیایی، 

اسپانیایی

انگلیسی، آلمانی، 
فرانسوی، ایتالیایی، 

اسپانیایی

°Cواحد اندازه گیری دما را می توان تغییر داد. °F°C یا  °F یا 

صفحه نمایشگر اطالعات 
چند منظوره

)خودروهای فاقد سیستم   
ردیاب(

می توان  را  منظوره  چند  اطالعات  نمایشگر  صفحه  زبان 
انتخاب نمود. صفحه 6-57

انگلیسی، آلمانی، 
فرانسوی، ایتالیایی، 

اسپانیایی

انگلیسی، آلمانی، 
فرانسوی، ایتالیایی، 

اسپانیایی

°Cواحد اندازه گیری دما را می توان تغییر داد. °F°C یا  °F یا 

عملکرد سیستم صدای خوش آمدگویی را می توان غیرفعال نمود.صدای خوش آمدگویی
فعالغیرفعالصفحه 6-26
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انواع صندلي ايمني كودك ....................................... 2-26
اجزاء تشكيل دهنده سيستم ايربگ ....................... 2-45
آينه ها ............................................................................. 3-45 
آب بندي اوليه .................................................................. 4-6  
آژيرهاي هشدار و صداي بيپ .................................. 5-47  
آسايش داخلي ................................................................ 6-1
آنتن ................................................................................ 6-15
انواع سيستم صوتی .................................................... 6-26

آفتابگيرها ...................................................................... 6-42 
اطالعات مورد توجه مالك ........................................... 9-1  
افزودن قطعات و تجهيزات جانبي غير اصلي .......... 9-2

برف پا

برف پاك كن و شيشه شوي شيشه جلو ................. 5-58
برف پاك كن و شيشه شوي شيشه عقب ............... 5-62
بوق .................................................................................. 5-65
باتري .............................................................................. 8-25 
برچسب مشخصات خودرو )VIN( ........................ و10-2

پشت سري ها ................................................................... 2-9 
پيشگيري هاي الزم مرتبط با كمربند ايمني ......  2-11 

پيشگيري هاي الزم مرتبط با صندلي ايمني 
كودك ............................................................................. 2-21

پيشگيري هاي الزم مرتبط با 
سيستم ايمني ايربگ ................................................. 2-40 
پيش از راندن خودرو مزدا ........................................... 4-1  

پيشگيري هاي الزم مرتبط با سوخت و 
گازهاي خروجي اگزوز .................................................. 4-2 
پيش از روشن كردن موتور ......................................... 4-5
پيش از ورود به خودرو ................................................. 4-5

 الف

 ب

 پ

پس از ورود به خودرو ................................................... 4-5
پارك كردن در موارد اضطراري ...................................7-2
پنچر كردن ...................................................................... 7-3

پيشگيري هاي مرتبط با سرويس و نگهداري خودرو 
قابل انجام توسط مالك ................................................ 8-8

تجهيزات داخلي ..................................................... 1-2,3,4 
تجهيزات ايمني اصلي ................................................... 2-1 
تعويض الستيك پنچر .................................................. 7-7
تيغه هاي برف پاك كن ............................................... 8-20

جدول تناسب صندلي كودك با محل نصب آن... 2-32
جلو و عقب نمودن خودرو حين گيركردن 

خودرو ................................................................................ 4-8
جاسيگاري قابل جابجايی ........................................  6-58 
جاليواني ......................................................................... 6-59 
جاي بطري ................................................................... 6-60 
جعبه داشبورد .............................................................. 6-61

جوش آوردن موتور ..................................................... 7-13 
جدول نگهداري .............................................................. 8-3
جدول نگهداري قابل انجام توسط مالك ................. 8-7

چراغ  هشدار ايربگ ................................................... 2-18 
چراغ ها و آژيرهای هشدار ......................................... 3-14

چراغ هاي نشانگر / هشدار ......................................... 5-40 
چراغ هاي راهنما و هشدار تغيير الين حركت .......5-55
چراغ هاي مه شكن جلو .............................................. 5-56 
چراغ هاي مه شكن عقب ............................................ 5-56 
چراغ هاي فالشر )اعالم خطر( .................................. 5-66 
چراغ هاي داخل خودرو .............................................. 6-41

 ت

 ج

 چ
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6-39 ........................... )AUX( حالت تجهيزات جانبي

خودروي شما در يك نگاه ........................................... 1-1

درها و قفل ها .............................................................. 3-20
در صندوق عقب .......................................................... 3-24
در و درپوش باك بنزين ............................................ 3-31
در موتور ......................................................................... 3-32

ريموت كنترل ................................................................. 3-7
رانندگي اقتصادي ........................................................... 4-6 
رانندگي در شرايط خطرناك ...................................... 4-7
رانندگي در زمستان ........................................................4-9
رانندگي در آب و نواحي آب گرفته ........................ 4-11 
رانندگي با خودرو مزدا .................................................. 5-1 
روشن كردن موتور ......................................................... 5-5

روشن كردن موتور در حالي كه موتور 
خفه كرده است ............................................................ 7-15 
روشن كردن موتور بوسيله باتري كمكي .............. 7-16 
روشن كردن موتور به روش هل دادن ................... 7-18 
روغن موتور ................................................................... 8-10
روغن ترمز/ كالچ ......................................................... 8-15
روغن فرمان هيدروليك ............................................. 8-16
 8-17 ....................... )ATF( روغن گيربكس اتوماتيك
روغنكاري و گريسكاري بدنه خودرو ...................... 8-20

 ح

سيستم كمربندهای ايمنی ....................................... 2-11
سيستم پيش كشنده و كاهنده فشار كمربند 

ايمني جلو ..................................................................... 2-16
سيستم صندلی محافظ كودك ............................... 2-21
سيستم ايمنی كيسه هوا )ايربگ( .......................... 2-40
سيستم ريموت كنترل ورود به خودرو ..................... 3-5

سيستم ورود بدون كليد پيشرفته و 
سيستم استارت  .......................................................... 3-12
سان روف ....................................................................... 3-34
سيستم حفاظت .......................................................... 3-37
سيستم ايموباليزر ....................................................... 3-37
سيستم ضدسرقت ....................................................... 3-40
سيستم قفل دوبل ....................................................... 3-43
سوخت مناسب ............................................................... 4-2
سيستم كنترل آاليندگي سوخت .............................. 4-3
سوئيچ استارت ................................................................ 5-2
سيستم ترمز ................................................................. 5-11

سيستم فرمان هيدروليك ......................................... 5-26 
سيستم كنترل تثبيت سرعت )كروز( .................... 5-27
5-32 ................................ )TCS( سيستم كنترل كشش
5-33 ....... )DSC( سيستم كنترل پايداری ديناميكی
سيستم ايركانديشن ....................................................... 6-2
سيستم تهويه مطبوع معمولی .................................... 6-6
سيستم تهويه مطبوع تمام اتوماتيك ..................... 6-10
سيستم صوتی .............................................................. 6-15
سوكت تجهيزات جانبي ............................................ 6-63
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شناسايي خودروي مزدا ................................................ 3-1
شيشه باالبر برقي ........................................................ 3-28
شيشه شوی چراغ های جلو ..................................... 5-62
شماره شناسايی  ......................................................... 10-2
شخصی سازی عملكردها ....................................... 10-13
شخصی سازی ........................................................... 10-13

صندلي  جلو ...................................................................... 2-2 
صندلي عقب .................................................................... 2-6
صفحه نمايش چند منظوره ...................................... 6-47

غيرفعال شدن موقت عملكرد كليد پيشرفته........ 3-14
غربيلك فرمان و آينه ها............................................. 3-45

فندك ............................................................................. 6-58
فيوزها ............................................................................. 8-48

قفل در ها ....................................................................... 3-20 
قالب هاي بكسل .......................................................... 7-20

كمربند ايمني ............................................................... 2-15
كمربند ايمنی صندلی عقب، وسط ........................ 2-19

 ش

 ص

 غ

 ف

 ق

كليدها ............................................................................... 3-2
كفپوش ............................................................................. 4-7
كنترل گيربكس معمولی ........................................... 5-16
كنترل گيربكس اتوماتيك ........................................ 5-17
كليدها و كنترل ها ..................................................... 5-49
كنترل چراغ ها .............................................................. 5-49

كليدهاي كنترل سيستم صوتي روي 
غربيلك فرمان ...............................................................6-38

گازهاي خروجي از اگزوز )مونوكسيد كربن( .......... 4-4 
گرم كن شيشه عقب ................................................... 5-63
گرم كن شيشه جلو ..................................................... 5-64
گارانتی .............................................................................. 9-2

الستيك ها ..................................................................... 8-29 
المپ چراغ ها ................................................................ 8-33

محل نصب صندلي ايمني كودك ........................... 2-27
محدوديت هاي فعاليت ايربگ .................................. 2-49
محل نگهداری اشياء ................................................... 6-60
موارد اضطراري ............................................................... 7-1
محل قرارگيري زاپاس و ابزار ...................................... 7-3
مقدمه ................................................................................ 8-2
مايع خنك كننده موتور ............................................. 8-13
مايع شيشه شوي شيشه ها و چراغ سنسور ........... 8-19
مراقبت از بيرون خودرو ............................................. 8-57
مراقبت از داخل خودرو ............................................. 8-60
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نماي جلوي خودرو ........................................................ 1-5
نماي پشت خودرو ......................................................... 1-6
نصب صندلي ايمني كودك ...................................... 2-35

نصب صندلي كودك با استفاده از ضامن هاي 
ايزوفيكس ...................................................................... 2-37
نحوه عملكرد سيستم ايربگ .................................... 2-46
نكات مورد توجه حين رانندگی ...................................4-6
نشانگرها ......................................................................... 5-35
نكات كاربردي ................................................................. 6-2
نحوه عملكرد دريچه هاي تهويه .................................. 6-4
نكات مورد توجه در فعال كردن سيستم صوتي....6-16
نمايشگر اطالعات ..........................................................6-44
نحوه بكسل نمودن ..................................................... 7-19
نگهداري و مراقبت ......................................................... 8-1
نماي محفظه موتور ....................................................... 8-9

نحوه كاهش صدمات وارده به رنگ خودرو بر اثر 
شرايط محيطي ............................................................ 8-55

هشدار تلفن همراه ......................................................... 9-3
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لیست نمایندگی هاي مجاز خودرو سواري

مزدا 3 جدید-
     * تاریخ بازنگري : 96/02/03

     * لیست نمایندگی ها بر اساس حروف الفبائی نام استان مرتب گردیده است.

     * در اطالعات هر نمایندگی، خدمات تخصصی یا عمومی آن در دو ستون آخر مشخص شده است که           
       مفهوم آن  بشرح ذیل می باشد:

       نمایندگی تخصصی: شامل کلیه خدمات پس از فروش خودرو می باشد.
       نمایندگی عمومی: شامل کلیه خدمات به استثناء تعمیرات موتور، گیربکس و برق خودرو می باشد.

     * لطفاً جهت مشاهده آخرین لیست نمایندگی هاي مجاز سواري مزدا 3 جدید به وبگاه
      

www.bahmanyadak.com  مراجعه فرمایید.
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آذربایجان 1
محمدحسینى 1237تبریزشرقى

جم
ابتداى جاده صوفیان - 

328990923286295941روبروى فرودگاه

آذربایجان 2
3745038441میدان گازبهروز1233مراغهشرقى

آذربایجان 3
جوانمنش1251ارومیهغربى

بلوار فرودگاه - روبروى 
دانشگاه آزاد (سایت 

شماره 3)
327200233272014044

آذربایجان 4
شاهیجانى1256بوکانغربى

جاده میاندوآب - پایین 
تر از پیام نور - روبروى 

جایگاه 
462714664623406144

آذربایجان 5
بلوار مطهرى - نرسیده افشارنیا1252خوىغربى

364412133645354344به میدان هواشناسى

رنجبر1211اردبیلاردبیل6
خیابان جام جم - 

جنب بانک سپه شعبه 
جام جم

3381205645

خ جابر انصارى - عنبرزاده1411اصفهاناصفهان7
344174473442581731تقاطع خ 5 آذر

جاویدفر1412اصفهاناصفهان8
خ جى - بعد از 

ترمینال جى - جنب 
دانشگاه بهزیستى

352300933522612031

قاسمی1421اصفهاناصفهان9
خ امام خمینی - بعد از 
شهرك قدس - مقابل 

مخابرات سیار
3324781131

زرین اصفهان10
√522317255223737231انتهاى بلوار سعدىسلیمیان1415شهر

شفیعى 1419مبارکهاصفهان11
سرارودى

خ نیکبخت - روبروى 
√524224165242121831بانک رفاه

احمدى1423کاشاناصفهان12
کاشان- انتهاى بلوار 

دارالسالم -نبش میدان 
امام على

555055615550556231√
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شفیعى 1422نجف آباداصفهان13
سرارودى

بلوار امام غربى میدان گلها 
√424560714245607031روبه روى مخابرات

ناصر ترابى1051کرجالبرز14
میان جاده - سه راهى 

شاهین ویال - ضلع جنوبى 
جاده کرج

345530623455489126√

خ بهشت صادق - خ دارآفرین1711بوشهربوشهر15
√333235363353188177خبرنگار

مبرهنى 1012تهرانتهران16
آذر

خ قزوین - سرپل امامزاده 
معصوم - خ بلور سازى 
شهید نعیمى - پالك 11

556705805564292021√

اول خ آزادى - روبروى ایران مرادى1015تهرانتهران17
√660069276602009421فیلم - پالك 561

کریمى 1016تهرانتهران18
دستجردى

خ کمیل - مابین کارون و 
√668403576688258521قصرالدشت - پالك 455

ژرفا1021تهرانتهران19
تهرانپارس - خ جشنواره 
(ضلع غربی فرهنگسراي 

اشراق)- خ شهید نقدى - 
پالك 10

773495607735760521√

تعمیرگاه 1031تهرانتهران20
مرکزى

کیلومتر 13 جاده مخصوص 
√480815704808158021کرج

تهرانپارس - خیابان اتحاد - گرجى1033تهرانتهران21
√777984027779841721نبش 11 غربى - پالك 30

پورمند1034تهرانتهران22
اوین - خ دشت بهشت 
- روبروى درب زندان - 

مجتمع تعمیرگاهى
220664852235777221√

سعادت آباد - میدان کتاب رستمى1035تهرانتهران23
√223818862238013121- خ احسان شمالى

خیابان دماوند - ایستگاه شکارى4014تهرانتهران24
√7755815521فرودگاه

عبدا.. 4052شهریارتهران25
پوراقدم

میدان ناسیونال - خ کشاورز 
√652249946526248421- جنب ساختمان سپه

خراسان 26
قاسمى1936قوچانرضوى

جاده سنتو - به طرف 
شیروان - روبروى سپاه 

پاسداران
472344444723444351√

12 

12-2

  لیست نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش سواري مزدا 3 جدید-  



یف
رد

ان
ست

ا

هر
ام کدش
ن

گى
واد

خان

نى
شا

ن

ن 1
تلف

ن 2
تلف

هر
د ش

ک

می
مو

ع
صی

خص
ت

خراسان 27
ابتداى بلوار مطهرى - غضنفرى1935کاشمررضوى

√552200425524705051ساختمان مزدا

خراسان 28
جاده سنتو - 1 کیلومتر عاکف1931مشهدرضوى

√365808013658080051باالتر از پاسگاه قاسم آباد

خراسان 29
بلوار طوس - بین طوس عاکف1933مشهدرضوى

√80366523113666436651 و 82

خراسان 30
بیک 1942مشهدرضوى

خراسانی
بلوار فرودگاه - روبروي 

√3343836051پمپ بنزین

خراسان 31
30مترى طالقانى - خ نیرآبادى1939نیشابوررضوى

√433319284334191151هالل احمر

خراسان 32
خ امام خمینى - باالتر از عضدى1951بجنوردشمالى

√323147003231117358نیروگاه برق

امین پور1631اهوازخوزستان33
سه راه خرمشهر - جاده 
خرمشهر - بعد از سه راه 

حمیدیه - نرسیده به پمپ 
بنزین

3377623161√

اتوبان همت - کوت عبداله مزرعاوى1632اهوازخوزستان34
√355627143556271561- اسالم آباد

جاده شوشتر - روبروى نصیرگلى1633دزفولخوزستان35
√422227924222118261شهرك مدرس

رستمى1312زنجانزنجان36
بعد از پارك موتورى 
شهردارى - جنب 

نمایندگى سایپا
337890783378907924√

میدان امام رضا - کیلومتر کالته1113شاهرودسمنان37
√322322243224412623یک جاده مشهد

سیستان و 38
هاشم زهی1814زاهدانبلوچستان

میدان راه و ترابري - 
جنب پمپ بنزین محمد 

رسول ا...
335279313352793254√

بلوار آزادى - جنب نیکو1741آبادهفارس39
√443381504434955671کارخانه آرد
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بلوار امام رضا - میدان امیدوار1736اقلیدفارس40
√445211734452117471والیت

بلوار امام خمینی - روبروي خوشبخت1739دارابفارس41
√535481715354817071مرکز خدمات کشاورزي

زراعتکارى 1737شیرازفارس42
فرد

بلوار سلمان فارسى (پیرنیا) 
- جنب نمایندگى پارس 

خودرو
373050503731959571√

امیدوار1742شیرازفارس43
شهرك گلستان - حد 
فاصل بین دو کوهک و 

گویم - جنب پمپ بنزین 
خلیج فارس

3670393971√

زراعتکارى 4731شیرازفارس44
فرد

بلوار امیر کبیر -نبش پل 
√383228393832347871امام حسن مجتبی

بلوار تخت جمشید - شیروانى1735مرودشتفارس45
√433365394333536371کیلومتر 1

میرداماد1331قزوینقزوین46
انتهاى بلوار اسدآبادى 
- ابتداى جاده قزوین 

تاکستان - روبروى ترمینال 
مینى بوسها

335554013356525628√

آخوندي1452قمقم47
ابتداي جاده قدیم تهران 
- بعد از پل دستغیب - 

انتهاي کوي شماره 3
3664344025√

√366050203661245825خ امام - جنب پمپ بنزینمیرى4451قمقم48

بلوار خلیج فارس - بعد از صیادى زاده1832بمکرمان49
√443448824434488434شرکت نفت

جیرفت میدان سپاه - بلوار کریمی افشار1839جیرفتکرمان50
√432649194331019234امام رضا

بلوار مطهرى - بعد از میرزایى1831رفسنجانکرمان51
√343271423432651734باسکول طیبى

جاده رفسنجان - روبروي مهدیزاده1834زرندکرمان52
√334245463342664534سه راهی محمد آباد

ابتداى جاده شرف آباد - ژایین تن1833کرمانکرمان53
√32730949272867834نبش قائم 2
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صالحى 1835کرمانکرمان54
مقدم

جاده تهران - خ اتو 
√3252378534رفسنجان

صنعتى1837کرمانکرمان55
بزرگراه امام - به طرف 

میدان سرآسیاب - سمت 
راست- جنب فنی 

حرفه اي
3332973334√

خ سنجابى - اول بلوار کروندى1511کرمانشاهکرمانشاه56
√382442403824449883شهید فهمیده - پالك 10

رضایى1513کرمانشاهکرمانشاه57
کرمانشاه - دیزل آباد 
- خیابان 100 - سى 

مترى دوم
382617463827039583√

58
کهکیلویه 

و 
بویراحمد

خ جمهورى اسالمى - فلکه نیک زاد1751یاسوج
√332340813322258674بسیج - جنب بانک ملى

سه راه نایسر - پشت ابراهیمی1351سنندجکردستان59
√33602113336021387نمایندگی ایران خودرو

صباغیان1135بندرگزگلستان60
شهرستان بندرگز-برجاده 

اصلى گرگان ،سارى 
-عبورى روستاى پشت 

کالته
343682063436820717√

بلوار مدنى - جنب خالدى1136کاللهگلستان61
√3542041017نمایندگى ایران خودرو

انتهاى بلوار جرجان - جاللى1131گرگانگلستان62
√321332513215030417پایین تر از شهرك امام

ابراهیم زاده1134گنبدگلستان63
میدان بسیج - جاده گنبد 

به مینودشت - جنب 
کارواش خسروى

335516583355736417√

خ سعدى - روبروى بازار میرخداوندى1151رشتگیالن64
√332553493322392713روز - خ کارگر

دلیري فالح 1153رشتگیالن65
آبادي

جاده فومن - بعد از پلیس 
√347753963477502013راه - ابتداي عزیزي

√4263107713رامدشت - سه راه گل درهآقانجفى1152رودسرگیالن66
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خ امام خمینى - بلوار کچبى1171آملمازندران67
√442439394424714111مدرس - آفتاب 58

√432543434325434411کیلومتر 1 جاده بابلکچبى1172آملمازندران68

جاده قائمشهر - گرجى مهدیزاده1173بابلمازندران69
√322552443225092211آباد - روبروى شرکت مازند

بلوار امام رضا - ساحل فالحتکار1176تنکابنمازندران70
√542734005422322611طالیى

خ مطهرى - جنب میدان جوادى فر1175چالوسمازندران71
√522222335224850111بار

صادقى 1178سارىمازندران72
کیادهى

کمربندى غربى - جنب 
√3336202611نمایندگى ایران خودرو

قاسمى 1179سارىمازندران73
نوشهرى

اول جاده نکا - روبروى 
√332896213328142011شرکت نفت

بلوار کشاورز - جنب اجارستاقی1182سارىمازندران74
CNG 333858953338588511جایگاه√

موسوى 1177قائمشهرمازندران75
چاشمى

خ تهران - انتهاى بلوار 
√422700144227001711ولى آباد

√3413171986کیلومتر 4 جاده اراك - قمخسروى1531اراكمرکزى76

میدان انقالب - روبروى میرزا خانی1533اراكمرکزى77
√3279203586بوتان گاز

√4622632286کمربندى آیت ا... مطهرىبهرامى1532خمینمرکزى78

میدان سرداران - بلوار شوکتى1534ساوهمرکزى79
√424264414220078786خلیج فارس - مقابل پارك

بندرهرمزگان80
چهارراه نخل ناخدا - سجادى1851عباس

√3366444576طالوند

بندرهرمزگان81
نرسیده به میدان قدس بیغا1852عباس

√322213973222673676روبروي درمانگاه مهدیه
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میدان بعثت - ابتداى بلوار بهادرى1553مالیرهمدان82
√322933193229332481خلیج فارس

میدان سپاه - ابتداى بلوار کلوندي1552همدانهمدان83
√342287773423680081بدیع الزمان

بلوار شهید دشتى - طالبى1871یزدیزد84
√8232600823787135روبروى پاسگاه 14

بلوار 17 شهریور - نرسیده مصالیی1872یزدیزد85
√5246999525107735به پل هوایی شرکت نفت
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ضوابط گارانتى خودرو:
ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، شرایط و چگونگى استفاده از خدمات گارانتى، خودروى 

خریدارى شده را به اطالع مى رساند.

تعریف تضمین یا ضمانت (گارانتى):
گارانتى، تعهد و تقبل شرکت سازنده مبنى بر کارکرد صحیح خودرو در یک دوره معین است که 

نوعى تضمین طراحى، مکانیزم قطعات و مونتاژ به حساب مى آید. در صورت بروز هر گونه مشکل در 
این دوره، کلیه ایرادات ناشى از تولید، به رایگان توسط شرکت تولید کننده محصول برطرف خواهد 

شد.

گارانتى خودرو:
سوارى مزدا3 جدید، توسط شرکت بهمن موتور از تاریخ تحویل به مشترى  1-هر خودروى

براى یک دوره 36ماهه و کارکرد 60000 کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) با توجه به 
شرایطى که در این دفترچه آمده است،گارانتى مى گردد.

تبصره1: گارانتى رنگ خودرو 3 سال مى باشد.
تبصره2: در صورت توقف بیش از 48 ساعت خودرو در نمایندگى، مدت زمان توقف به دوره 

گارانتى افزوده مى شود.

2- خدمات گارانتى محدود به تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب (بنا به تشخیص شرکت 
مزدایدك) و دستمزد مربوطه مى باشد.

3-هرگونه خدمات گارانتى مى بایست توسط نمایندگى هاى مجاز شرکت مزدایدك صورت 
پذیرد.

4-داغى  قطعات تعویض شده گارانتى، متعلق به شرکت مزدایدك مى باشد.
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13 
موارد خارج از تعهدات گارانتی

استهالك قطعات استهالکى از قبیل لنت ترمز ، تیغه برف پاك کن، صفحه کالچ و نظایر آن نمى باشد. 1) اقالم ضمانت در خودرو شامل مواد و قطعات مصرفى از قبیل روغن، مایع خنک کننده و نظایر آن و 
تبصره: تعویض قطعات مصرفى و قطعات استهالکى که ناشى از عیب موجود در هر یک از مجموعه هاى 

خودرو باشد مشمول گارانتى مى باشد.

 2) لیست قطعاتى که عمر کارکرد آنها کمتر از دوره گارانتى خودرو است به شرح جدول ذیل مى باشد:

  
زمان تضمین کارکردنام قطعات

یک سال یا 20 هزار کیلومتر باطرى
لنت ترمز، تسمه ها ،شمع موتور ، تیغه برف پاك 

10 هزار کیلومتر از زمان تحویل خودروکن ، المپ ها

کربن کنیستر ، کاتالیست کانورتر ، حسگر دوم 
18 ماه یا 30 هزار کیلومتراکسیژن

معادل با دوران ضمانت خودروالستیک

در خصوص الستیک و سیستم پخش صوت ضمانت بر عهده شرکت عرضه کننده خودرو میباشد   
3)  خدمات مورد لزوم مربوط به تست، تنظیم، آچارکشی و بازدید در سرویس هاي ادواري گنجانده شده و 

بصورت رایگان انجام می شود و در سایر موارد مشمول گارانتی نمی باشد.

  4) عوامل آسیب زننده به رنگ خودرو مانند مواد شیمیایی، شیره درختان، فضوالت پرندگان مشمول 
گارانتى نمى باشد.
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موارد نقض گارانتی

قسمت هاى مرتبط خودرو در حاالت زیر از پوشش گارانتى خارج مى شود:

1) در صورتیکه بر اثر تصادف یا حوادث، اتومبیل دچار عیب و نقص شود 

2) دستکاري سیستم کیلومترشمار (سیم کیلومتر یا صفحه کیلومترشمار) به طورى که تشخیص مسافت 
طی شده ممکن نباشد.

نزدیکترین  به  وقت  اسرع  در  کند  نمى  کار  شمار خودروى شما  کیلومتر  دلیل  به هر  چنانچه  توجه: 
نمایندگى مجاز مزدایدك مراجعه فرمایید.

3) هر گونه تعمیرات فنى در خارج از شبکه تعمیرگاهى مجاز شرکت مزدایدك انجام پذیرفته باشد.

نمودن خودرو)-  حذف  دوگانه سوز   ، موتور  تقویت  نظیر:   ) در خودرو   تغییرات  هر گونه  اعمال   (4
قطعات و جایگزین نمودن قطعات دیگر(همچون: استفاده از تجهیزات غیر استاندارد مثل رینگ وتایر غیر 

استاندارد، تغییر در فنربندي خودرو).

5) در صورتیکه لوازم جانبی و یا آپشن ها که با برق خودرو در ارتباط می باشند در خارج از کارخانه یا  
اداره تجهیزات جانبی شرکت مزدا یدك نصب شده باشند. مانند : دزدگیر.

6) عیوب ناشی از استفاده نامناسب از خودرو: غفلت یا خطاي راننده (همچون عبور با خودرو از میان 
آب که منجر به آسیب به موتور گردد.) - قرار دادن بار بیش از حد مجاز در خودرو (حتی کوتاه مدت) - 

استفاده غیر معمول نظیر استفاده در مسابقات رانندگی (حتی کوتاه مدت) 
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یاد آورى: جدول سرویس هاى ادوارى که به صورت رایگان صورت مى پذیرد به شرح زیر مى 
باشد:

مالک محترم:جهت اطالع از ریز فعالیت هاى مربوط به سرویسهاى ادوارى به فصل 8 
این کتاب مراجعه فرمایید.

کارکرد خودرو 
بر اساس

61218243036ماه یا
100002000030000400005000060000کیلومتر

 سرویس هاى دوره اى:

 1)  سرویس هاى دوره اى پیش بینى شده در این دفترچه با توجه به توصیه هاى کارخانه 
سازنده این خودرو بوده و انجام به موقع آنها شما را در نگهدارى خودرو در وضعیت مطلوب 

یارى نموده و شرایط رانندگى اطمینان بخشى را به ارمغان مى آورد. هنگام انجام این سرویس 
ها، سیستمها و قسمت هاى پیش بینى شده خودرو مورد بررسى و بازدید قرار گرفته و برخى 

تعمیرات ، تنظیمات و تعویض قطعات روى آن صورت مى گیرد که عدم انجام به موقع این 
سرویسها با توجه به خساراتى که به بار مى آورند هزینه هاى تعمیر و نگهدارى خودرو را 

افزایش مى دهند. بر همین اساس ضرورت دارد که طبق جدول ارائه شده در این دفترچه 
نسبت به انجام سرویس هاى ادوارى خودروى خود با مراجعه به یکى از نمایندگى هاى مجاز 

اقدام فرمائید.

 2) در دوره گارانتی، سرویس هاى دوره اى بصورت رایگان انجام مى شود.

 3) هزینه هاى مواد و قطعات مصرفى (از قبیل: روغن،فیلتر،ضد یخ) در هر یک از سرویس 
هاى ادوارى، توسط مشترى پرداخت مى گردد.



                                                توجه:

درصورت رانندگى در شرایط زیر ، روغن و فیلتر روغن را در فواصل کوتاهتر 
تعویض نمائید:

الف) رانندگى در شرایط پر گرد و غبار
ب) رانندگى در مدت طوالنى به صورت درجا یا با سرعت کم

ج) رانندگى در مناطق سرد به مدت طوالنى
د)رانندگى در فواصل کوتاه و مکرر
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   گارانتی قطعات وخدمات:
مشترى گرامى، در دوره وارانتى (دوره خارج از گارانتى) خدمات ارائه شده توسط نمایندگى هاى 
مجاز، به مدت دو ماه یا 3000 کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) و قطعات تعویضى به مدت 6 

ماه یا 10000 کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) ضمانت مى گردد.
  

ارائه فاکتور رسمى:
ارائه فاکتور رسمى و سیستمى و هزینه تعمیرات و قطعات در زمان تحویل خودرو به مشتریان 

توسط نمایندگى الزامى مى باشد.

استفاده از نرخ مصوب شرکتى:
هزینه هاى دریافتى از مشتریان مى بایست مطابق نرخ مصوب شرکت مزدایدك باشد.

آخرین قیمت قطعات و اجرت خدمات شرکت مزدایدك در آدرس اینترنتى ذیل مى باشد:
 www.bahmanyadak.com تعرفه قطعات و اجرت هاى تعمیراتى - خدمات مشترى -

                                                
توجه:                                                                                                      
مالک محترم، استفاده از هرگونه ادتیو، مکمل هاى سوخت، مواد انژکتورشوى 
و ... در خودرو مزدا 3 مجاز نبوده و احتماال موجب آسیب به موتور یا سیستم 

سوخت رسانى مى شود که در آنصورت شامل گارانتى نمى باشد .
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13 
الزام پذیرش خودروهاى داراى مشکل ایمنى:

نمایندگى مجاز تحت هر شرایطى ملزم به پذیرش خودروهایى است که به دلیل موارد ایمنى 
قادر به تردد نمى باشند.

تعهد خدمات گارانتى:
چنانچه مصرف کننده در دوران ضمانت به نمایندگى مجاز مراجعه نماید و رفع کامل ایرادات 
باقى مانده از دوران ضمانت خودرو براى نمایندگى  خودرو تحت هر شرایطى در مدت زمان 
مقدور نباشد، نمایندگى موظف است ضمن اعالم کتبى موضوع به مشترى ترتیبى اتخاذ نماید 

که خودروى مشترى در اولین فرصت ممکن تحت شرایط ضمانت رفع نقص گردد.

دوره تعهد (وارانتى):
دوره تعهد یا دوره تامین قطعات و ارائه خدمات فنى استاندارد، برابر 10 سال از زمان تحویل 

خودرو به مصرف کننده مى باشد.

مالک گرامى:
مندرجات این دفترچه مبین حدود و تعهدات گارانتى بوده که مورد قبول شرکت مزدایدك 

مى باشد.
از فروش این  راهنمایى بیشتر در زمینه خدمات پس  به هر گونه اطالعات و  نیاز  در صورت 
خودرو، با نمایندگان خدمات پس از فروش خودرو فوق در سراسر کشور که مشخصات  آنها در 

ابتداى دفترچه آمده است ، تماس حاصل فرمائید.

نیوده و  کیسه هوا :عملکردصحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفا مشمول دوره تضمین 
مطابق استاندرادهاى ابالغى شامل دوران تعهد نیز مى باشد.



معرفی پورتال شرکت

 www.bahmanyadak.com 
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خدمات پس از فروش
 گروه بهمن

معرفى بخش ها و قابلیت هاى  
مختلف پورتال  شرکت مزدا یدك

پورتال 
شرکت مزدایدك

www.bahmanyadak.com

مفتخریم که به عنوان مرکز خدمات پس از فروش گروه 
بهمن، در زنجیره خدمت رسانی به شما قرار گرفته ایم 
از شرکت هاي تابعه  به عنوان یکی  مزدایدك  شرکت 
از  پس  خدمات  ارائه  مسئولیت  و  وظیفه  بهمن  گروه 
گروه  توزیعی  و  تولیدي  خودروهاي  کلیه  به  فروش 
بهمن را داشته و مدیریت بیش از 150 نمایندگی مجاز 
پهناورمان  کشور  سراسر  در  را  فروشگاهی  و  خدماتی 
بر عهده دارد. با توجه به جایگاه ویژه شاخص رضایت 
مشتریان، سازمان با راه اندازى پورتال، زمینه را براي 
و  نموده  فراهم  مشتریان  به  خدمات  ارائه  تسهیل 
شاخص رضایت مشتریان خود را ارتقاء بخشیده است.

(www.bahmanyadak.com آدرس پورتال)

 معرفى پورتال

معرفى بخش هاى مختلف پورتال
میتوان  سایت  در  موجود  مختلف  هاى  بخش  ازجمله 
آدرس  و  ها  نمایندگى  معرفى  خودروها،  فنى  اطالعات  به  
خدماتى  سوابق  به  مراجعه  اینترنتى،  دهى  نوبت  آنها، 
و  قطعات  استاندارد  هاى  قیمت  لیست  به  دسترسى  خودرو، 
ارتباط  مشتریان،  حقوق  خودروها،  گارانتى  شرایط  خدمات، 
کرد. اشاره  پیشنهادات  و  نظرات  ارائه  و  سازمان  مدیران  با 

نمایندگی،کلیه   یا  مرکزى   تعمیرگاه  به  مالک  مراجعه  با  
پذیرش  و  شناسایى    ، خودرو   ورود  لحظه  از  عملیات 
یکپارچه  در سیستم  آن،  تا لحظه تسویه و ترخیص  خودرو 
گردد  مى  موجب  امر  این  شود.  مى  ثبت  شرکت   پورتال 
یا  و  مرکزى  تعمیرگاه  سطح  در  ذیصالح  مسئولین  تا 
با دسترسى  و  زمان ممکن   ترین  درکوتاه  نمایندگى  محل 
نیاز  به  امکان  رسیدگى  خودرو،  سوابق خدماتى  به  آسان  
از منظر  آسان  با مدیریت  سازند  همچنین  فراهم  را  مالک 
عملیات پذیرش، مصرف قطعات و خدمات مورد درخواست 
بخشند. سرعت  را  ایشان  به  رسانى  خدمت  فرآیند  مالک، 

سیستم یکپارچه پذیرش خودرو در پورتال
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امور مشتریان و امداد
* به هنگام مراجعه شما به شبکه نمایندگى ها جهت اخذ 
خدمات، در صورت بروز عوامل نارضایتى مى توانید موضوع 

را با مسئول رسیدگى به شکایات مشتریان که در نمایندگى 
مستقر مى باشد مطرح نموده تا مشکل برطرف گردد.

* در صورت عدم حل مسئله توسط مسئول رسیدگى به  
شکایات مشتریان نمایندگى 

مى توانید با شماره تلفن 48027-021 مرکز ارتباطات 
گروه بهمن (امور مشتریان و امداد) تماس حاصل نمایید تا 

در اسرع وقت نسبت به بررسى و حل موضوع اقدام گردد.

 www.bahmanyadak.com
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پس از انتخاب شهر مورد نظر ، نوبت به انتخاب نماینده 
مورد نظر مى رسد که در فایل شهرستان انتخاب شده، 

قرار دارد. 
پس از انتخاب نماینده مورد نظر، فرمى مطابق شکل جهت 

ورود مشخصات رویت میگردد. 

جهت تکمیل فرم، مشخصات خود و خودرو را که شامل: 
نام، نام خانوادگى، شماره موتور، شماره پالك و تلفن ثابت 
و همراه مى باشد، با انتخاب نوع خدمات درخواستى وارد 

نمایید. 
پس از تکمیل فرم و فشردن کلید ثبت اطالعات، سیستم 

پیغامی بدین صورت نمایش خواهد داد 

این پیغام به منزله انجام صحیح پذیرش اینترنتى مشترى 
بوده و کدى با نام کد پیگیرى ارایه مى گردد که به هنگام 

پذیرش بایستى کد مورد نظر به مسئول پذیرش اعالم 
گردد. 

*مشتري گرامی، براى دریافت 
نوبت اینترنتى (پذیرش 

www. اینترنتی)، به سایت
  bahmanyadak.com

مراجعه نموده و منوى نوبت 
دهى اینترنتى را انتخاب 

فرمایید.

پس از انتخاب این منو، گزینه 
ورود به سامانه رزرو اینترنتى 

را انتخاب میکنیم .

پس از انتخاب این منو، 
استقرار  صفحه مربوط به 

نمایندگان را 
مشاهده خواهید نمود.

پذیرش اینترنتی

الف) فرآیند پذیرش اینترنتی

پس از انتخاب این منو، 
صفحه مربوط به محل(شهر)

استقرار نمایندگان را 
مشاهده خواهید نمود.
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وقت  در  مشترى  دلیل  هر  به  که  صورتى  در   : توجه 
ننماید،  مراجعه  مربوطه  نمایندگى  به  شده  تعیین 
دریافت  امکان  هفته  یک  مدت  به  مذکور  خودرو 
داد. خواهد  دست  از  را  اینترنتى  بصورت  نوبت 

ب) فرآیند انصراف از پذیرش اینترنتى
مشترى با مراجعه به سایت

دهى  نوبت  منوى  و     www.bahmanyadak.com
را  پیشین  داده  انجام  پذیرش  از  انصراف  امکان  اینترنتى 

خواهد داشت.
کلید”بازبینى/انصراف  فشردن  با  مذکور  در صفحه  مشترى 
نوبت اخذ شده” امکان حذف نوبت اخذ شده پیشین را دارد. 

در این صفحه پس از وارد کردن شماره موتور و 
شماره پالك خودرو بر روى گزینه جستجو کلیک 

نمایید. 

در این قسمت با انتخاب رکورد مورد نظر و فشردن 
کلید انصراف ، امکان انصراف از پذیرش درخواستى 

وجود دارد. 

قسمت  به  اینترنتی  رزرو  راهنماي  دریافت  جهت 
نوبت دهی اینترنتی از سایت شرکت مراجعه فرمایید

 www.bahmanyadak.com
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سوابق  مشاهده  گزینه  انتخاب  و  پورتال  به  مراجعه  *با   
روى  بر  شده  حک  رقم   16 شماره  کردن  وارد  با  و  خودرو 
خود  خودروى  خدماتى  سوابق  کلیه  به  توانید  مى  کارت 
قصد  که  زمانى   در  قابلیت  این  .با  باشید  داشته  دسترسى 
پورتال   به  مراجعه  با  دارید  را  قبلى   مالک  از  خودرو  خرید 
،اعم  شده  ثبت  خودرو  خدماتى  سوابق  کلیه  از  توانید  مى 
سرویسهاى  و  شده  تعویض  ،قطعات  شده  انجام  خدمات  از 
از خرید خودرو مطلع گردید. دوره اى انجام شده  و ... قبل 

عملیات   انجام  قابلیت  بانکى  کارت  یک  همانند  کارت  *بهمن 
بانکى و امکان استفاده از پتانسیل شبکه شتاب بانکى را داشته 
کشور  سطح  هاى   نمایندگى  سایر  و  مرکزى  تعمیرگاه  در  و 
شارژ  قابل  پورتال  در  موجود  بانکى   هاى  سرویس  توسط 

مى باشد. 
مجموعه  از   بیرون  در  توانید   مى  شما  *همچنین   
بانک  شعب  یا  و  خودپرداز   دستگاههاي  توسط 
نمایید. اقدام  کارت  شارژ  به  نسبت  نوین  اقتصاد 

بهمن  خودرو،  مالکیت  تغییر  صورت  در  است  ذکر  شایان 
پورتال مرکزي شرکت مزدایدك  کارت مالک قبلی خودرو در 
نخواهد  را  تعمیراتی  به سوابق  قابلیت دسترسی  ودیگر  آرشیو 
مالک  نزد  بانکى،  خدمات  از  استفاده  منظور  به  و صرفاً  داشت 
مراجعه  اولین  در  جدید  مالک  براى   ماند.  خواهد  باقی  قبلى 
گروه  مجاز  هاى  نمایندگى  از  یکى  یا  و  مرکزى  تعمیرگاه  به 
شد.                                                   خواهد  طى  جایگزین،  کارت  بهمن  صدور  مراحل  بهمن، 

فرهنگ  ارتقاي  و  الکترونیک  بانکداري  رشد صنعت  به  باتوجه 
استفاده از قابلیت هاي پرداخت و خرید الکترونیک در جوامع 
بانک  همکارى  با  تا  گردید  آن  بر  مزدایدك  شرکت  امروزي، 
تسهیالت  از  پورتال  جامع   سیستم  طریق  از  و  نوین  اقتصاد 
بانکداري الکترونیک و فناوري اطالعات در قالب کارت مشترك 
زمینه   ، کارت  بهمن  نام  با  نوین،  اقتصاد  بانک  و  بهمن  گروه 
نمایندگی  با  خود   مشتریان  کلیه  تبادالت  تسهیل  براي  را 
دهد.                                                                         ارائه  را  نوینى  خدمات  و  ایجاد  مزدایدك  شرکت  و  ها 

معرفی بهمن کارت

چگونه بهمن کارت  داشته باشید
بر دارا بودن کاربرى  به اینکه بهمن کارت عالوه  *با توجه 
است،  شتابى  بانکى  کارت   یک  گارانتى،  و  خدماتى 
مالک  بنام  حساب  افتتاح  به  نیاز  بانکى  امور  انجام  براى 
(بی  موقت  بصورت  ابتدا  در  کارت  بهمن  باشد.  مى 
بانک  شعب  در  حساب  افتتاح  و  مراجعه  با  و  نام) 
شد.  خواهد  تبدیل  دائم  کارت  بهمن  به  نوین  اقتصاد 

بهمن کارت موقت به دو طریق صادر می گردد:
الف) توسط سازمان فروش گروه بهمن که همزمان با تحویل 

خودرو به مشتري ارائه خواهد شد.
ب)درصورت مفقود شدن کارت یا در اولین مراجعه مشتري 
به هر یک از نمایندگی هاي خدمات پس از فروش گروه بهمن 
به  و  نمایندگی صادر  در محل  کارت  این  کشور،   در سراسر 

مشتري تحویل خواهد شد. 
از  یک  هر  به  مراجعه  با  توانند  می  محترم  مشتریان 
ارائه  با  و  کشور  سراسر  در  نوین  اقتصاد  بانک  شعب 
ملى)  کارت  کپى  و  شناسنامه  وکپى  (اصل  الزم  مدارك 
موقت  کارت  بهمن  تبدیل  و  حساب  افتتاح  به  نسبت 
آن  بانکی  مزایاى  از  و  نموده  اقدام  دائم  کارت  بهمن  به   

بهره مند شوند.
مالک محترم 

* به همراه داشتن بهمن کارت در کلیه مراجعات به شبکه 
نمایندگان خدمات پس از فروش (اعم از گارانتی و وارانتی) 

الزامی می باشد. 
* لطفا در حفظ و نگهدارى بهمن کارت خود کوشا باشید.
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مشترى گرامى:
بمنظور اطالع رسانى موثر در خصوص مکانیزم رسیدگى به شکایات مشتریان، فرآیند اجرایى در 

قالب فلوچارت زیر تعریف گردیده است.
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توجه: 
   نمایندگى مى بایست وضعیت نهایى شکایات مشتریان را 

حداکثر تا 20 روز کارى مشخص نماید.

15-2



 

خدمات رسانی سیار 
(امداد خودرو)
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امداد خودرو بهمن
در هر زمان/ در هر  گروه بهمن درراستاي تامین اطمینان خاطر دارندگان خودرو و ارائه خدمات 

مکان،
(از سال 1380) نسبت به ایجاد و توسعه خدمات سیار کوشیده است.

و داشتن شبکه  مناسب  تجهیزات  امکانات و  از پرسنل مجرب،  بهره گیري  با  امداد خودرو بهمن   
گسترده خدماتی در سراسر کشور، عزم خود را جهت ارائه خدمات مطلوب جزم نموده است.

انواع مشترکین امداد
مشتریان به 2 دسته تقسیم مى شوند : 

مشتري گارانتى: ( خودروى مشتري تحت شرایط گارانتى است و قادر به مراجعه به نمایندگی نمی 
باشد ) 

هزینه هاى مربوط به حق بازدید و حق بکسل از این گونه مشترکین دریافت نمى گردد . همچنین 
هزینه قطعات و اجرت تعویض قطعاتی که تحت پوشش گارانتى تعویض مى گردند از مشترى دریافت 

نمى شود  (مراجعه به دفترچه گارانتی.)

مشتري وارانتی : (خودروى مشتري تحت شرایط گارانتى نمى باشد) 
کلیه هزینه ها اعم از حق بازدید، حق بکسل ، قطعات و اجرت تعمیرات از اینگونه مشتریان دریافت 

مى گردد.
راهنماي ارائه خدمات سیار

پس از تماس مشتري با مرکز پیام، پرسنل 
این مرکز اقدام به ثبت مشخصات خودرو، 
می نمایند.  شده  اعالم  مشکل  و  مشتري 
فنی  مهارت  و  دانش  به  توجه  با  سپس 
مشاوره  ارائه  مرکز،  این  مجرب  پرسنل 
فنی مورد نیاز صورت گرفته و در صورت 
امکان مشکل رفع خواهد گردید. در غیر 
با  پیام  مرکز  ارتباط  طریق  از  اینصورت 
به   مربوطه   امدادگر  نماینده،  نزدیکترین 
اعزام می شود.  محل درخواست مشتري 
تعمیر  قابل  محل  در  خودرو  چنانچه 
باشد، نسبت به رفع ایراد اقدام و در غیر 
انتقال  نمایندگی  به  خودرو  اینصورت 

می یابد.
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قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
(مصوب مجلس شوراي اسالمی مورخ 86/4/3 به شماره 526/49525)

ماده 1
 اصطالحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده می شود: 

1- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوري تولید داخل یا خارج براي استفاده در معابر عمومی براي حمل 
سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز. 

2- عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت 
به فروش خودروهاي نو تولیدي و وارداتی خود می کند. 

3- واسطه فروش: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه  کننده نسبت به فروش خودرو 
اقدام می کند. 

4- نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات 
پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است. 

5- مصرف کننده: 
هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را براي استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد.

6- بهاي خودرو: مبلغی است که در قرارداد واگذاري و یا در برگه فروش توسط عرضه کننده قید 
گردیده است. 

ماده 2*
و  خودرو  کیفیت، سالمت  ایمنی،  مورد  در  ابالغی  استانداردهاي  رعایت  به  موظف  کننده  عرضه   

مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می باشد. 
یا  تحویل خودرو به مصرف کننده  از زمان  از یک سال  تواند کمتر  دوره تضمین نمی   -1 تبصره 

کارکردي برابر با سی هزار کیلومتر (هر کدام زودتر به پایان برسد) باشد. 
از زمان  ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر ده سال  یا دوره تامین قطعات و  دوره تعهد   -2 تبصره 

تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده می باشد. 
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ماده 3*
مونتاژ   ، طراحی  از  ناشی   ) عیب  یا  نقص  نوع  هر  رفع  به  مکلف  ضمانت  مدت  طول  در  کننده  عرضه 
و  نموده  بروز  خودرو  از  معمول  استفاده  نتیجه  در  یا  داشته  وجود  خودرو  در  که  است  حمل)  یا  تولید،   ،
خودرو  از  مطلوب  استفاده  مانع  یا  بوده  مغایر  کننده  مصرف  به  اعالم  مشخصات  و  ضمانتنامه  مفاد  با 
خودرو  عیب  یا  نقص  رفع  هزینه  شود.  خودرو  معامالتی  ارزش  کاهش  موجب  یا  باشد  آن  ایمنی  نافی  یا 
از خسارات  اعم   ، ثالث  اشخاص  و  کننده  مصرف  به  وارده  کلیه خسارات  جبران  و  ضمانت  مدت  طول  در 
باشد)  ثالث  شخص  بیمه  تعهدات  از  خارج  (که  عیب  یا  نقص  از  ناشی  درمان  هزینه هاي  و  جانی  و  مالی 
تعمیرات  مدت  طول  در  مشابه  جایگزین  خودروي  تامین  تعمیرگاه،  به  خودرو  حمل  هزینه هاي 

(چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد) برعهده عرضه کننده  می باشد. 

تبصره 1*- تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء می شود. 
عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگی هاي مجاز تعمیر و توزیع قطعات 
یدکی و تامین آموزشهاي الزم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی تواند 

مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید. 

درخواست  اختالفی حسب  موضوع  فوق،  ماده  موضوع  بین طرفین  اختالف  بروز  صورت  در   -*2 تبصره 
طرفین ابتدا در هیات حل اختالف مربوطه، متشکل از نمایندگیهاي عرضه کننده خودرو، کارشناس رسمی 
دادگستري و کارشناس نیروي انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستري طرح و راي الزم با اکثریت آراء 
صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به راي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیري 

خواهد بود . دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء راي نماید.

ماده 4*
 چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا 
در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک تعمیر 
برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف 
به  یا با توافق، بهاي آن را  نو تعویض  را با خودروي  است حسب درخواست مصرف کننده خودروي معیوب 

مصرف کننده مسترد دارد. 

تبصره 1- در صورت بروز اختالف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیات حل اختالف موضوع تبصره (2) 
ماده (3) این قانون می باشد. 

تبصره 2- عرضه کننده حق واگذاري یا استفاده از خودروي مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد، واگذاري 
خودروي مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعالم صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز می باشد. 
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ماده 5*
 عرضه کننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هر بار که خودروي موضوع ضمانت، 
مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره اي قرار می گیرد، پس از اتمام کار، به صورت مکتوب کلیه عیب 
ها و نقص هاي اعالمی از سوي مصرف کننده، اقدامهاي انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده 

را در صورت وضعیت ذکر نموده و آن را تسلیم مصرف کننده نماید. 
تبصره*- استفاده از قطعات غیر استاندارد یا تایید نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی هاي مجاز 

تعمیر ممنوع می باشد. 

ماده 6*
 چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیر مترقبه( غیر قابل پیش بینی و غیر قابل رفع) 
ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق در می آید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود. 

ماده 7*
 هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده، واسطه فروش یا مصرف کننده که به موجب 
آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادر بر عهده دارد، 
ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگري گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل 

و بالاثر می باشد. 
تبصره*- انعقاد هر نوع قراردادي که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن 
رعایت نشود به استناد ماده 10 قانون مدنی و مورد مشابه غیر قانونی و از درجه اعتبار ساقط است. 

ماده 8*
 هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که به دلیل 
تعویض یا نصب قطعات و سیستم هاي جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه 
کننده توسط مصرف کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ گونه 

حقی براي مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمی کند.
ماده 9

قید  اوراق ضمانتنامه  قانون را به صورت کتبی در  این  عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع   
نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف 

کننده اعالم نماید. 
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ماده 10
 آئین نامه اجرائی این قانون (به ویژه در مورد مالکهاي ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشور 
به ازاء تعداد خودروها عرضه شده) ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه 

شده و به تصویب هیات وزیران می رسد. 

ماده 11 
وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجراء این قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف کنندگان و 

اعالم گزارش ادواري شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی است.

17 

17-4



 

آئین نامه اجرایی

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

 www.bahmanyadak.com 

18

18





18 

18-1



18 

18-2

حداقل 
سود 

انصراف 
(درصد)

حداکثر سه 
درصد کمتر از 

نرخ سود سپرده 
یک ساله نظام 

بانکى

حداکثر سه 
درصد کمتر از 

نرخ سود سپرده 
یک ساله نظام 

بانکى

حداکثر سه 
درصد کمتر از 

نرخ سود سپرده 
یک ساله نظام 

بانکى

حداکثر سه 
درصد کمتر 
از نرخ سود 
سپرده یک 
ساله نظام 

بانکى

حداکثر سه 
درصد کمتر از 

نرخ سود سپرده 
یک ساله نظام 

بانکى

جبران 
تأخیر در 

تحویل
دو و نیم درصد 

ماهانه
سود مشارکت 

بعالوه یک درصد 
ماهانه

سود مشارکت 
بعالوه یک درصد 

ماهانه

سود مشارکت 
بعالوه یک 
درصد ماهانه

سه درصد 
ماهانه

رئیس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران

ضوابط و روش هاى مختلف فروش

تحویل فورى
مشارکت در پیش فروش

تولید
سفارشى 

تعداد محدود عادىقطعى

قیمت
قیمت قطعى 
قراردادزمان عقد 

قیمت قطعى 
زمان عقد 

قرارداد

قیمت زمان 
تحویل مندرج در 

قرارداد

قیمت زمان 
تحویل مندرج 

در قرارداد

قیمت توافقى 
زمان عقد 

قرارداد
حداکثر 
تاریخ 
تحویل

داخلى سه ماه سه سالدوازده ماهنه ماهسى روز
ماهوارداتى چهار 

حداقل سود 
-مشارکت

حداقل سود 
سپرده برابر 
مقررات نظام 

بانکى در مدت 
قرارداد

حداقل سود 
سپرده یک ساله 

نظام بانکى

حداقل سود 
سپرده سه 
ساله نظام 

پزشکى
-



*نداشتن شرایط
-تعهدات معوق

در صورت 
عدم امکان 

تحویل خودرو 
موضوع قرارداد، 

خودروى 
جایگزین 
از میان 

خودروهاى 
تولیدى به 

انتخاب مشترى 
و شرایط 

مفاد قرارداد 
تحویل داده 
خواهد شد. 
این موضوع 

شامل خودروى 
وارداتى نمى 

شود.

در صورت 
تأخیر بیش 
از دو ماه در 

تحویل خودرو 
موضوع قرارداد، 
مشترى حق 

انصراف خواهد 
داشت.
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با تصویب مرجع قیمت گذاري در قیمت فروش لحاظ می شود.

از  را  7 ـ عرضه کننده موظف است در قرارداد پیش فروش، سود مشارکت وجوه دریافتی  ماده 
تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت نماید.

تبصره 1 ـ عرضه کننده موظف است در صورت تأخیر در تحویل خودرو، از تاریخ تحویل مندرج در 
قرارداد تا زمان تحویل خودرو به مصرف کننده مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجوه 

پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.

تبصره 2ـ  در صورتی که مصرف کننده پس از ابالغ دعوت نامه کتبی عرضه کننده، ظرف پانزده روز 
کاري نسبت به تصفیه حساب خودرو موضوع قرارداد اقدام ننماید، عرضه کننده می تواند خودرو 
را به سایر متقاضیان تحویل و نوبت مصرف کننده را به موعد دیگري که نحوه تعیین آن در قرارداد 

مشخص شده، موکول نماید. 

ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر  اعالم انصراف مصرف کننده یک  3 ـ در صورت  تبصره 
مبناي ضرایب مندرج در جدول ذیل ماده (4) این آیین نامه محاسبه و پرداخت می شود. عرضه 
به مصرف کننده پرداخت  را ظرف بیست روز  پرداختی  انصراف و مبلغ  کننده موظف است سود 

نماید. انصراف مصرف کننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد مشمول انصراف نمی شود.

تبصره 4 ـ در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه پرداختی مصرف کننده بیش از بیست روز شود، 
سود انصراف متعلقه از تاریخ تأخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوه مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت 

گردد.

ماده 8 ـ عرضه کننده موظف است هرگونه تغییر در شرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در 
قرارداد به استثناي الزامات قانونی، رضایت کتبی مصرف کننده در الحاقیه قرارداد، منعقده، قبل از 

ارسال دعوت نامه تکمیل وجه، قید و به تأیید و امضاي طرفین برساند.

تبصره : در صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت استانداردهاي مصوب و تأخیر در تحویل خودرو، 
مسئولیت جبران خسارات وارده و کسب رضایت مصرف کننده برعهده عرضه کننده است.

ماده 9ـ  عرضه کننده موظف است در زمان تحویل، خودروي درخواستی مصرف کننده را در حضور 
وي کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب خودرو را تحویل دهد.
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تبصره 1 ـ عرضه کننده موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو، عیب مربوط را مطابق زمان 
استاندارد تعمیراتی مربوط، رفع کند و مشروط بر آن که رفع عیب، موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو 

نگردد. در غیر این صورت عرضه کننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت کتبی مصرف 
کننده اقدام نماید.

تبصره 2 ـ در صورتی که مصرف کننده در دوره تضمین به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفع کامل عیوب 
خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقی مانده از دوره مذکور براي نمایندگی مجاز مقدور نباشد، عرضه 
کننده یا واسطه فروش با نمایندگی مجاز موظف است ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعالم کتبی موضوع به 

مصرف کننده ترتیبی اتخاذ نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد.

تبصره 3 ـ عرضه کننده موظف است در صورتی که رفع عیوب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن 
ثبت دقیق عیوب خودرو در دو نسخه و تحویل یک نسخه از آن به مصرف کننده، برابر ماده (71) این آیین 

نامه رفتار نماید.

ماده 01 ـ عرضه کننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفکیکی اقالم تشکیل 
دهنده، بهاي خودرو شامل بهاي خالص خودرو، شماره گذاري، بیمه، عوارض، مالیات و سایر موارد مربوط، 

برگه هاي ضمانت، کتابچه راهنماي مصرف کننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی را در زمان 
تحویل خودرو به مصرف کننده ارایه نماید.

ماده 11 ـ عرضه کننده موظف است نسبت به تهیه نظامات و دستورالعمل هاي زیر و نظارت بر حسن 
اجراي آن، در چارچوب دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید:

الف ـ فرآیند 
فروش. 

ب ـ فرایند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف کننده.

پ ـ بازرسی قبل از تحویل خودرو.

ت ـ حمل مناسب خودرو از محل عرضه کننده تا نمایندگی مجاز.

ث ـ نظام آموزش کارکنان شرکت عرضه کننده و نمایندگی هاي مجاز خود.

ج ـ پذیرش، گردش کار خدمات قابل ارایه، برنامه ریزي تعمیرات و ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز.

چ ـ راهنمایی تعمیراتی بخش هاي مختلف خودرو.

ح ـ نظام تامین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها.

خ ـ نظام تشویق، تنبیه و اعطا و لغو نمایندگیهاي مجاز خود.
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د ـ ارتقاي کمی و کیفی شبکه نمایندگی هاي مجاز خود.

ذ ـ اطالع رسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز

ر ـ نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگی هاي مجاز.

ز ـ سازوکار ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روي خودرو.

ژ ـ نظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست 
روز.

براي  تعهد  دوره  و  تضمین  دوره  در  امدادي  هاي  طرح  و  سیار  خدمات  ارایه  نظام  ـ  س 
مشترکین خود.

تاریخ تحویل  12 ـ دوره تضمین براي خودروهاي سبک شامل سواري، ون، وانت از  ماده 
(40000) کیلومتر، هرکدام  برابر چهل هزار  کارکردي  یا  به مصرف کننده حداقل دو سال 
زودتر فرا برسد، براي خودروهاي سنگین شامل مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، 
کامیون وکشنده از تاریخ تحویل به مصرف کننده حداقل دو سال یا کارکردي برابر دویست 
تاریخ  از  سیکلت  موتور  انواع  براي  و  رسد  فرا  زودتر  کدام  هر  کیلومتر،   (200,000) هزار 

تحویل به مصرف کننده حداقل یک سال می باشد.

تبصره 1 ـ عرضه کننده می تواند براساس سیاست تجاري خود و به منظور افزایش رضایت 
مندي مصرف کننده، نسبت به افزایش دوره تضمین یا تعهد اقدام نماید که در این صورت 

باید جزئیات شرایط آن به طور کتبی و شفاف به مصرف کننده اعالم گردد.

تبصره 2 ـ ضمانت رنگ براي خودروهاي سبک حداقل سه سال، براي خودروهاي سنگین 
حداقل هجده ماه و براي موتور سیکلت حداقل سه ماه می باشد.

تبصره 3ـ  عرضه کننده موظف است قطعات، مواد مصرفی، استهالکی ناشی از عیوب کیفی 
و مونتاژي در هریک از مجموعه هاي خودرو را مشمول خدمات دوره تضمین نماید.

تبصره 4 ـ تعمیر یا تعویض قطعات خودرو، ناشی از خسارات حاصل از حادثه یا تصادف که 
به علت عیب فنی خودرو نباشد، مشمول ضمانت نمی گردد.

مشمول  مصرفی،  مواد  و  قطعات  جز  به  خودرو  هاي  مجموعه  و  قطعات  کلیه  ـ   13 ماده 
خدمات دوره تضمین می باشند.
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جمله  از  نشده  قلمداد  مصرفی  مواد  و  قطعات  عنوان  به  که  قطعاتی  فهرست  ـ   1 تبصره 
دوم  حسگر  کانورتور،  کاتالیست  کنیستر،  کربن  شامل  هوا  آالیندگی  کاهنده  تجهیزات 

اکسیژن و عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو 

می باشد، توسط وزارت تعیین و ابالغ خواهد شد.

تبصره 2 ـ عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفًا مشمول دوره تضمین نبوده و 
براساس استانداردهاي ابالغی شامل دوران تعهد نیز می باشد.

ماده 14 ـ عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره اي مطابق با شرایط مندرج در کتابچه 
راهنماي مصرف کننده خودرو در شبکه نمایندگی هاي مجاز شرکت عرضه کننده خودرو، 
باعث خروج مجموعه هاي مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر، از شرایط تضمین می گردد.

ماده 15 ـ مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات، ده سال بعد از فروش 
آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاري و نوع خودرو، توسط عرضه کننده می باشد.

فناوري  بر  مبتنی  اي  سامانه  اندازي  راه  به  نسبت  است  موظف  کننده  عرضه  16ـ  ماده 
اطالعات به منظور رعایت مفاد ماده(5)قانون و تعیین زمان و محل مراجعه مصرف کننده 
به نمایندگی هاي مجاز در دوره تضمین و تعهد اقدام نماید.در صورتی که مصرف کننده 
زمان  اولین  در  باید  کننده  عرضه  باشد  داشته  را  خاصی  نمایندگی  در  پذیرش  بر  تأکید 

ممکن،نسبت به اجراي این درخواست اقدام نماید.

ماده 17 ـ عرضه کننده موظف است چنانچه رفع عیوب خودرو در دوره تضمین که ناشی 
از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد و بیش از دو روز کاري یا زمان استاندارد 
مدت  طول  در  جایگزین  مشابه  خودرو  تأمین  به  انجامد،  طول  به  شده  تأیید  تعمیرات 
این  مفاد  به شرح  امکان پرداخت خسارت حق توقف خودرو  تعمیرات و در صورت عدم 

آیین نامه اقدام نماید.

دوره  و  تضمین  دوره  در  خسارت  پرداخت  براي  خودرو،  توقف  زمان  مدت  ـ   1 تبصره 
تعهد به ترتیب بعد از دو و هفت روز کاري و یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده براي 
کلیه روزهاي توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیرتعطیل بدون در نظر گرفتن 
فرآیندهاي داخلی سازنده و واردکننده و نیز واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی 
نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات الزم آمادگی تحویل  مجاز آن آغاز و در روزي که 
توقف  زمان  مدت  هر صورت  در  یابد،  می  پایان  نماید،  اعالم  را  کننده  مصرف  به  خودرو 

خودرو به دوره تضمین یا تعهد خودروي مربوط اضافه می شود.
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براي رفع عیب تکراري به همان نمایندگی مجاز و یا  تبصره 2 ـ در صورت مراجعه مصرف کننده 
هریک از نمایندگی هاي مجاز دیگر براي بار دوم و یا بیشتر، زمان توقف خودرو، از بدو تاریخ پذیرش 

خودرو براي پرداخت خسارت محاسبه می گردد.

ب ـ خودروي عمومی (تاکسی، وانت، ون) : از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازاي هر روز توقف 
مازاد به میزان یاد شده در ماده (71) این آیین نامه به مقدار دو هزارم (0/200) بهاي خودرو به عنوان 

هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.

پ ـ خودروي سنگین (مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون کشنده): به ازاي هر روز 
توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (71) این آیین نامه به مقدار یک هزارم (0/100) بهاي خودرو 

به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.

ت ـ موتور سیکلت: به ازاي هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (71) این آیین نامه به 
مقدار یک هزارم (0/100) بهاي موتور سیکلت به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف 

کننده پرداخت می شود.

تبصره 1 ـ در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو مراتب با کسب نظر 
کارشناس رسمی دادگستري انجام می پذیرد.

تبصره 2 ـ عرضه کننده موظف است رأسا یا از طریق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ 
از  مدارك مثبته در مورد احراز مالکیت خودرو، نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو در کمتر 

پانزده روز اقدام نماید.

تبصره 3 ـ در صورتی که توقف خودروي سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبی 
مصرف کننده براي هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه، عرضه کننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم 

(0/2000) بهاي خودرو عالوه بر مقدار قبلی می باشد.

ماده 18 ـ ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثناي خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف 
به شرح زیر است:

الف ـ خودروي سواري: از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازاي هر روز توقف مازاد به میزان 
یاد شده در ماده (71) این آیین نامه به مقدار پانزده ده هزارم (0/5100) بهاي خودرو به عنوان هزینه 

توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.

ب ـ خودروي عمومی (تاکسی، وانت، ون) : از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازاي هر روز توقف 
مازاد به میزان یاد شده در ماده (71) این آیین نامه به مقدار دو هزارم (0/200) بهاي خودرو به عنوان 
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هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.
به  کامیون کشنده):  کامیونت،  اتوبوس،  باس،  میدل  بوس،  (مینی  سنگین  خودروي  ـ  پ 
ازاي هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (17) این آیین نامه به مقدار یک هزارم 
(0/001) بهاي خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت 

می شود.
ت ـ موتور سیکلت: به ازاي هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (17) این آیین 
نامه به مقدار یک هزارم (0/001) بهاي موتور سیکلت به عنوان هزینه توقف توسط عرضه 

کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.
1 ـ در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو مراتب با  تبصره 

کسب نظر کارشناس رسمی دادگستري انجام می پذیرد.
تبصره 2 ـ عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه خدمات پس از فروش خود 
پس از اخذ مدارك مثبته در مورد احراز مالکیت خودرو، نسبت به پرداخت خسارت توقف 

خودرو در کمتر از پانزده روز اقدام نماید.
تبصره 3ـ  در صورتی که توقف خودروي سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد، با موافقت 
به  ملزم  کننده  عرضه  ماه،  یک  بر  مازاد  خودرو  توقف  روز  هر  براي  کننده  مصرف  کتبی 

پرداخت دو ده هزارم (0/0002) بهاي خودرو عالوه بر مقدار قبلی می باشد.
ماده 19 ـ عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه فروش و خدمات پس از فروش 
ساز و کار پرداخت هزینه خسارات وارده به مصرف کننده شامل موارد اشاره شده در قانون 
و این آیین نامه را راه اندازي و اجرا نماید. عملکرد این نظام باید به گونه اي باشد که مصرف 

کننده را از میزان و چگونگی دریافت هزینه ها و خسارت خودروي خود مطلع نماید.
ماده 20 ـ عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق شبکه نمایندگی مجاز خود تحت هر 
شرایطی به پذیرش کلیه خودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعات ایمنی قادر به تردد 

نیستند، اقدام نماید. 
تبصرهـ  عرضه کننده موظف است در دوره تضمین هزینه هاي بارگیري و حمل خودروهاي 
در راه مانده و غیرقابل تعمیر به نزدیک ترین نمایندگی مجاز را به استثناي موارد تصادفی 

که ناشی از عیوب سایر قطعات و مجموعه هاي خودرو نباشد، تقبل نماید.
ماده 21 ـ عرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و 
یا نمایندگی هاي مجاز نسبت به پذیرش تمام خودروهاي تحت مسئولیت خود و همچنین 
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سایر خودروهاي مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی 
رسمی، مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید.

ماده 22ـ عرضه کننده موظف است نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات، 
قطعات یدکی و مواد مصرفی مطابق بند (ط) ماده (2) این آیین نامه و همچنین 

تدوین جدول زمان تعمیرات مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و 
پس از تطبیق و صحه گذاري توسط شرکت بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعالم 

شرکت عرضه کننده آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی هاي 
مجاز خود ابالغ نماید. براساس این ضوابط نمایندگی و یا واسطه خدمات پس از 

فروش صورتحساب مصرف کننده را به ایشان تسلیم می نماید.
تبصره ـ عرضه کننده موظف است امکان مقایسه صورتحساب صادره با نرخ 

خدمات را از طریق پایگاه اطالع رسانی خود فراهم نماید. 
ماده 23 ـ عرضه کننده موظف است نمایندگی هاي مجاز را ملزم نماید تا ضمن 

تسلیم صورتحساب به مصرف کننده خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه 
یا سه هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه یا ده 

هزار کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نمایند.
ماده 24 ـ نمایندگی مجاز موظف است چنانچه تشخیص دهد عالوه بر عیوب 

مندرج در برگ پذیرش خودرو عیب دیگري دارد قبل از تعمیر یا تعویض قطعه، 
با مصرف کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعمیرات تعیین تکلیف نماید. 

در صورت عدم موافقت مصرف کننده مراتب هنگام تحویل خودرو به صورت 
کتبی مستندسازي شود.

تبصره ـ نمایندگی مجاز موظف است در دوره تعهد، داغی قطعات تعویضی را به 
مصرف کننده تحویل و رسید دریافت نماید.

ماده 25ـ چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده (3) قانون به علت عدم 
کیفیت تعمیرات، سهل انگاري و یا استفاده از قطعات غیراستاندارد توسط عرضه 
کننده واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز، خسارتی متوجه مصرف 

کننده گردد عرضه کننده موظف به جایگزین کردن قطعات، رفع نقصان خدمات 
بدون دریافت وجه و جبران خسارات وارده می باشد.

ماده 26 ـ تعداد نمایندگی هاي مجاز واحدهاي خدمات سیار، براساس 
دستورالعمل ابالغی وزارت تعیین خواهد شد. 

ماده 27 ـ عرضه کننده موظف است در شبکه نمایندگی هاي مجاز فروش 
و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفیت واحدهاي داراي سطح کیفی 

قابل قبول، مطابق با ضوابط استاندارد ملی شیوه ارائه خدمات پس از فروش 
(استاندارد شماره 71191) ودستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات 

فروش استفاده نماید.
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ماده 28 ـ عرضه کننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رایانه اي براي 
واسطه ها و نمایندگی هاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل محاسبه 

مدت خودرو، فهرست قطعات و مواد مصرفی و اجرت تعمیرات براي هر خودرو و 
نیز صورتحساب هر مصرف کننده اقدام نماید.

تبصره - شرکت عرضه کننده موظف است امکان دسترسی شرکت بازرسی به 
اطالعات این شبکه را فراهم نماید

ماده 29 - مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت 
ایشان در مرحله اول بر عهده عرضه کننده می باشد. در صورت بروز اختالف 

بین عرضه کننده و مصرف کننده، رأساً از طریق سازمان هاي صنعت، معدن و 
تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 

مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیرد. چنانچه رضایت مصرف کننده تأمین 
نشود، می تواند به هیئت حل اختالف موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون مراجعه 
کند. هیئت حل اختالف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به 

موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعالم رأي کند. مناط رأي، نظر اکثریت 
اعضاي هیئت است. این رأي باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرا شود.

تبصره 1 - دبیرخانه هیئت حل اختالف موضوع این ماده و محل تشکیل 
جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها می باشد.

تبصره2 - سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مکلف است ظرف یک ماه 
از تاریخ تصویب این آیین نامه، هیئت هاي حل اختالف مربوط را در محل آن 

سازمان با استفاده از پست هاي سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروي 
انسانی و محل الزم را در اختیار آنها قرار دهد.

تبصره 3 - ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیئت حل اختالف رایگان است 
.اما حق الزحمه کارشناسی رسمی که در هیئت حاضر و اظهار نظر می کند باید 

ظرف پنج روز از تاریخ اعالم هیئت، توسط شاکی پرداخت شود. در غیر این 
صورت، هیئت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعالم می نماید)

تبصره 4 ـ کلیه نهادها و سازمان هایی که مصرف کنندگان جهت طرح شکایت 
به آنها مراجعه می نمایند موظفند شکایت مصرف کننده را به وزارت ارسال 

نمایند.
تبصره 5 ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه 

پس از ابالغ این آیین نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات 
مصرف کنندگان خودرو را به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها 

اعالم نماید.
ماده 30 ـ عرضه کننده موظف است سازوکار نظارت مستمر بر نمایندگی هاي 
مجاز را براساس وظایف تعیین شده در قانون و آیین نامه و دستورالعمل هاي 



اجرایی ذي ربط آن ایجاد نماید.
تبصره « نظارت و ارزیابی ادواري عرضه کننده خودرو واسطه فروش، واسطه 

خدمات پس از فروش و نمایندگی هاي مجاز آنها و ارائه گزارش هاي ارزیابی به 
وزارت عرضه کننده به عهده شرکت بازرسی منتخب وزارت می باشد.

تبصره 2 ـ عرضه کننده موظف است نام و نشانی کلیه نمایندگی هاي مجاز 
فعال و تعلیق شده خود را به همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات 
مشتریان مراجعه کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتري، 
شماره تماس، نوع خودرو، تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را به 

صورت دسترسی بر خط جهت ارزیابی عملکرد آن به شرکت بازرسی معرفی 
نماید.

ماده 31 ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجراي این آیین نامه برعهده وزارت است.
ماده 32 ـ تصمیم نامه شماره 43678/44133مورخ 1389/2/29 لغو می شود.
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توجه 1: جهت مشاهده لیست به روز رسانى شده تجهیزات این خودرو مى توانید به وبگاه اینترنتى 
شرکت مزدایدك به آدرس www.bahmanyadak.com ، منوى خدمات مشترى ، زیر منوى خدمات 

خودرویى مراجعه فرمایید.

شرح اقالم
√زاپاس

√جک و آچارچرخ 

√مثلث راهنما

√جاسیگاري (در صورت تجهیز خودرو)

√فندك 

√کلید یدکی به همراه کد

√زیر پایی (در صورت تجهیز خودرو)

_قالپاق(در صورت تجهیز خودرو)/ رینگ

√دفترچه راهنماي خودرو 

√رادیو پخش

  

مالک گرامى

لیست ذیل، معرف فهرست متعلقات و تجهیزات همراه خودرو سوارى مزدا 3 جدید مى باشد که در 
هنگام تحویل خودرو، تقدیم مى گردد.

توجه 2: در صورت عدم تحویل هر یک از متعلقات و تجهیزات مذکور، با واحد شکایات به شماره
 48027-021 تماس حاصل فرمایید.
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