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مشتریان محترم
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BYD تعهد ارائه خدمات صادقانه توسط شرکت
مشتری گرامی: 

با تشکر از انتخاب و توجه شما مشتری محترم، خدمات ما فراتر از استاندارد صنعتی ارائه می گردد. 
از پیشنهادات شما قدردانی می گردد، ما بطور مستمر ارائه خدمات مان را ادامه خواهیم داد تا بتوانیم بهترین خدمات را که به آن متعهدیم را بهبود بخشیم. 

ما متعهد هستیم بدین گونه عمل کنیم: 
همواره خندان و مشتاق باشیم.   .1

فضای مناسبی را جهت استراحت شما پیش بینی کنیم.   .2
استقبال و پذیرش گرم شما از لحظه ورود به تعمیرگاه.   .3

ارزیابی واعالم هزینه های تعمیرات قبل از شروع به کار و ارائه هزینه  نهایی تعمیر و نگهداری و اخذ تاییدیه از مشتری برای انجام کارهای ضروری پیش بینی   .4
نشده و بررسی کردن مجدد یک به یک خدمات ارائه شده. 

زمان تعمیرات و خدمات تخمین زده خواهد شد و هرگونه تاخیر غیر منتظره حتما به مشتری اطالع  رسانی می شود.   .5
در طول انجام فرآیند تعمیرات از روکش های محافظ داخل و خارج خودرو جهت حفظ نظافت، استفاده خواهد شد.  .6

فقط از قطعات اصلی استفاده می نماییم.   .7
هر سوال و درخواستی داشته باشید، سریعا پاسخگو هستیم تا نیاز شما را برطرف نماییم.   .8

جهت اطمینان از عملکرد عادی خودرو، ما تا سه روز بعد از انجام خدمات، در صورت نیاز شما بازدید مجددی از خودروی شما در محل تعمیرگاه خواهیم   .9
داشت.

10.  هرگونه نظر و پیشنهادی از جانب شما قابل تقدیر خواهد بود.

نسخه 201211
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مقدمه 
از انتخاب شما در خرید خودرو BYD S6 متشکریم. به منظور تسهیل در نگهداری خودرو توصیه می شود دستور العمل های این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید 
و چنانچه با مواردی از ابهام و اشکال مواجه شدید با مراکز مجاز فروش و خدمات پس از فروش شرکت خودروسازی کارمانیا تماس حاصل نمایید. جهت کسب 

اطالعات بیشتر به سایت www.karmania-Auto.ir مراجعه نماید. 

از آنجا که خودروی BYD S6 دارای موتور EFI )سیستم تزریق الکترونیکی سوخت( و ساختار سیم کشی الکتریکی پیچیده ای است در صورت نیاز به تعمیر و تعویض 

قطعات حتماً با نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس گرفته شود تا براساس مشخصات فنی و دستورالعمل های تعمیراتی اقدام 
شود. از قطعات یدکی اصلی BYD استفاده نموده و با توجه به دستورالعمل های این کتابچه اقدام به رانندگی، نگهداری و تعمیر خودروی مذکور نمایید در غیر 
اینصورت هر گونه صدمه یا اشکال وارد شده به خودرو تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد. برای جلوگیری و کاهش تصادف توصیه می شود که خودرو تحت پوشش 

بیمه بدنه و شخص ثالث قرار گیرد. جهت حفاظت بهتر از خودرو و اشیاء قیمتی خود، از جا گذاشتن اشیاء قیمتی درون خودرو جلوگیری نمایید. 

هدف این کتابچه کمک کردن به شما جهت استفاده صحیح تر از خودرو می باشد، اما این کتابچه شامل تمامی اطالعات و دستورالعمل های مرتبط با خودرو نمی باشد. 
جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص با نمایندگی مجاز تماس بگیرید. تصاویر این کتابچه فقط بعنوان مرجع ارائه شده اند. اگر تصاویر این کتابچه با خودروی 

واقعی متناقض است، خودروی BYD S6 را مالک قرار دهید. 

شرکت خودرو سازی کارمانیا با مسئولیت محدود حق تجدید نظر درمورد تغییر مشخصات فنی و محتوا و قطعات یدکی در این کتابچه را بدون اطالع قبلی برای 
خود محفوظ می داند.
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توصیه می شود جهت جلوگیری از آسیب های جدی و صدمه دیدن خودرو از دستورالعمل های بخش "اخطار" و "توجه" این کتابچه پیروی نمایید. 

انواع یادآوری ها و جزئیات مربوطه به شرح زیر می باشد: 

توجه

جهت انجام به موقع و آسانتر دستورالعمل های تعمیر و 
نگهداری به موارد احتیاطی و پیشگیری ها توجه نمایید.

  اخطار

جهت جلوگیری از صدمه دیدن خودرو یا آسیب های جسمی 
به موارد احتیاطی و پیشگیری ها توجه نمایید. 

از انتخاب شما در خرید خودروی BYD S6 متشکریم و از نظرات و پیشنهادات شما به گرمی استقبال می کنیم جهت ارائه خدمات بیشتر به شما، شماره تماس هایی 
در اختیار شما قرار می گیرد همچنین برای به روز رسانی اطالعات خود با شرکت و نمایندگی های مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا تماس بگیرید.
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BYD S6 مشخصات خودروی

مدل
S6

DCT

SUV، 5 درب/ محفظه بار دو قسمتینوع

موتور جلو، چرخ محرک جلونوع انتقال نیرو

1725×1855×4810ارتفاع × عرض × طول )میلیمتر( ابعاد
)ارتفاع بدون باربند 1680( )بدون بار(

2720فاصله بین محورها 

دو چرخ محور جلو 1580 و دو چرخ محور عقب 1555فاصله عرضی دو چرخ )میلیمتر(

زوایای چرخ

0-کمبر چرخ جلو  40 + 45

mm 2+0تو – این چرخ جلو 

10زاویه انحراف کینگ پین 40 +45

2زاویه کستر کینگ پین 35 +45

0-کمبر چرخ عقب 45 +45
mm 2+3تو- این چرخ عقب

1695وزن خالص )برحسب کیلوگرم(
2070وزن ناخالص )بر حسب کیلوگرم(

985 / 1085مقدار بار روی محور جلو و عقب )برحسب کیلوگرم( 

185حداکثر سرعت مجاز )بر حسب کیلومتر بر ساعت(
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225/65R17سایز تایر 
210فشار باد تایر )بر حسب کیلو پاسکال(

23.5/22زاویه تقرب )برحسب درجه( 
18/20زاویه خروج )بر حسب درجه( 

1010بر آمدگی سپر جلو )بر حسب میلیمتر( 
1080برآمدگی سپر عقب )بر حسب میلیمتر( 

150حداقل فاصله تا زمین )بر حسب میلیمتر(
11.8 <حداقل قطر چرخش )بر حسب میلیمتر(

5ظرفیت مسافر )نفر(
30حداکثر درجه شیب %

5-1خالصی پدال ترمز )بر حسب میلیمتر(
BYD488QAمدل موتور 

چهار سیلندر خطی، چهار زمانه، دو میل سوپاپ در باال )DOHC( سیستم نوع موتور 
خنک کننده با آب تحت فشار

2362حجم موتور )بر حسب میلیمتر(
Nm/rpm    229/4000حداکثر گشتاور
Hp/rpm      160/5800حداکثر قدرت

لنت ترمز جلو mm 12 ، لنت ترمز عقب mm 10.9 دیسک ترمز جلومیزان ضخامت مجاز لنت و دیسک ترمز 
9-11 mm :28-26 دیسک ترمز عقب mm 

9.8مصرف سوخت ترکیبی )لیتر/ صد کیلومتر( 
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13.3مصرف سوخت شهری )لیتر/ صد کیلومتر( 
7.8مصرف سوخت جاده ای )لیتر/ صد کیلومتر( 

EURO IV )یورو4(استاندارد آالیندگی 

میزان مجاز عدم توازن پس از باالنس در هر سمت چرخ کمتر از 10 گرمباالنس دینامیکی چرخ 
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شماره شناسایی موتور و گیربکس خودروی 
 S6 سواری

شناسایی  شماره  چند  دارای  شما  خودروی 
می باشد که در جاهای مختلف حک شده است. 

مدل و شماره موتور )نوع موتور 488QA( که   .1
بر روی بلوک موتور حک شده است. 

شماره گیربکس )نوع گیربکس 6DT35( که بر   .2
روی پالک فلزی درباالی گیربکس حک شده 

است.
شماره گیربکس را با شماره موتور اشتباه نگیرید. 

مدل موتور 
483

شماره 
گیربکس 

5T19

مدل موتور 
4G69S4M

مدل موتور 
488QA

مدل موتور 
476ZQA

مدل موتور 
488QA

شماره 
گیربکس 

6T25

شماره 
گیربکس 
F4A4B

شماره 
گیربکس 

6T25

شماره 
گیربکس 
6DT35
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میزان گازهای خروجی به نوع موتور استفاده شده 
در مدل خودروی S6 بستگی دارد. 

شماره شناسایی خودرو
شماره شناسایی خودرو در محفظه موتور بر روی 
دیواره اتاق و کف خودرو سمت صندلی سرنشین 

جلو قرار دارد. 
که به ترتیب در زیر نشان داده شده است. شماره 
مالک  توسط  خودرو  ثبت  برای  خودرو  شناسایی 

استفاده می گردد.

توجه
از تماس با موتور زمانی که روشن است یا تازه 
خاموش شده خودداری نمایید زیرا موتور هنوز 

داغ می باشد.

در  سازنده  کارخانه  نام  پالک  زیر،  تصویر  مطابق 
شماره  با  همراه   B ستون  راست  سمت  انتهای 

شناسایی خودرو حک شده است.

شماره شناسایی خودرو 

پالک مشخصات خودرو 

تصویر زیر مربوط به پالک درجه سوخت می باشد 
متصل  سوخت  باک  درب  داخلی  قسمت  به  که 

شده است.

اخطار و توجه 
مایع  تعویض  و  کننده  فن خنک  اخطار  برچسب 
خنک کننده موتور به سمت داخلی محفظه موتور 

متصل شده است.

کد باک سوخت 
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بر چسب اخطار کیسه هوا در سمت راست آفتابگیر 
قرار دارد.

برچسب مایع خنک کننده 

برچسب فن خنک کننده

برچسب اخطار کیسه هوا 

برچسب کیسه هوای سرنشین جلو 

بر چسب کیسه هوای سرنشین جلو 

در سمت راست کنار داشبورد قرار دارد. 

برچسب قفل محافظ کودک در زیر حلقه قفل درب 
پشتی سمت چپ قرار دارد. 

صندلی کودک

زیر سمت چپ  در  الستیک ها  باد  فشار  برچسب 
ستون B قرار دارد. 

برچسب فشار باد 
الستیک 

کلیدها 
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کلید هوشمند و کلید مکانیکی
قفل  و  باز  درب ها  تمام  قفل  هوشمند-  کلید   .1
دارد:  وجود  هوشمند  کلید  نوع  دو  و  می شود 
کلید هوشمند الکترونیکی و کلید هوشمند نوع 

کارتی. 
    کلید هوشمند الکترونیکی برای باز و قفل کردن 
تمام درب ها، باز کردن درب پشتی و جستجوی 

خودرو و در نزدیکی استفاده می شود.
قفل  نمودن  باز  و  قفل  برای  مکانیکی-  کلید   .2
درب راننده و نیز درب پشتی استفاده می شود. 

  اخطار

درصورت استفاده از کلید هوشمند، موارد زیر را 
در نظر بگیرید: 

ضربان  کننده  تنظیم  دستگاه  از  که  افرادی   •
یا  قلب  ضربان  کننده  تقویت  دستگاه  قلب، 
استفاده  الکترونیکی  پزشکی  تجهیزات  سایر 
وسایل  آنتن های  معرض  در  نباید  می کنند 

هوشمند و سیستم کلید استارت هوشمند. 

الکترو  امواج  است  ممکن  زیرا  بگیرند  قرار    
دستگاه هایی  چنین  علمکرد  بر  مغناطیسی 

تاثیر داشته باشد. 
• از اتصال هر جسمی به کلید که ممکن است 
الکترومغناطیسی  امواج  شدن  مسدود  باعث 
روکش دار(  فلزی  قطعات  )مانند  شود 

خودداری نمایید 
خودداری  هوشمند  کلید  به  زدن  ضربه  از   •

کنید. 
در مدت زمان طوالنی از قرار دادن کلید در   •
مکانی با درجه حرارت باال )به طور مثال روی 
آفتاب  مستقیم  نور  معرض  در  که  داشبورد 

قرار دارد( خودداری کنید. 
مایعی  هر  در  هوشمند  کلید  کردن  فرو  از   •

خودداری کنید. 
در  را  هوشمند  کلید  می شود  توصیه   •
امواج  است  ممکن  که  دستگاه هایی  نزدیکی 
مانندتلفن  کنند  تولید  الکترومغناطیسی 

موبایل قرار ندهید.

نحوه استفاده از کلید مکانیکی
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پالک شماره کلید 

شماره ID )شناسایی( کلیدروی این پالک مشخص 
شده است. 

خاطر  به  را  شناسایی  شماره  این  می شود  توصیه 
سپرده و آن را در جای ایمنی نگهداری نمایید. 

نحوه عملکرد ریموت کنترل 

دکمه قفل کردن   .1
دکمه باز نمودن قفل   .2

دکمه باز نمودن قفل درب پشتی   .3
کلید مکانیکی   .4
چراغ نشانگر   .5

باز نمودن  و  برای قفل  از عملکرد ریموت کنترل 
قفل تمامی درب ها و عملکردهای اضافی دیگر در 
فواصل کوتاه استفاده می شود. هر بار که دکمه ای را 
فشار می دهید، چراغ نشانگر یکبار چشمک می زند. 

در صورتیکه کلید هوشمند الکترونیکی بدرستی در 
فواصل کوتاه کار نمی کند یا چراغ نشانگر روی کلید 
کم نور یا خاموش  باشد به روش زیر عمل نمایید: 

بررسی نمایید که در نزدیکی تجهیزات رادیویی   )1
غیره(  و  رادیویی  فرستنده  رادیویی،  )ایستگاه 
عملکرد  در  است  ممکن  باشید،  نداشته  قرار 

عادی سوئیچ تداخل ایجاد کند 
ممکن است باتری خالی شده باشد.   )2

و  بررسی  را  الکترونیکی  هوشمند  کلید  باتری     
تعویض نمایید.

اگر کلید هوشمند الکترونیکی بطور عادی کار   )3
نمی کند توصیه می شود بالفاصله با نمایندگی 
تماس  کارمانیا  خودروسازی  شرکت  مجاز 

بگیرید
الکترونیکی،  هوشمند  کلید  کردن  گم  در صورت 
سایر  یا  خودرو  دزدیده شدن  از  جلوگیری  جهت 
مجاز شرکت  نمایندگی  با  وقت  اسرع  در  حوادث 

خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید.
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قفل کردن: با فشاردادن دکمه قفل روی ریموت، 
تمام درب ها بطور همزمان قفل می شوند. در این 
تا  بودن(  مجهز  )درصورت  بغل  آینه های  لحظه، 
می شوند و چراغ ها راهنما یکبار چشمک می زنند. 
قفل شدن صحیح تمام درب ها را کنترل و بررسی  

نمایید. 

باشد،  نشده  بسته  درب ها  از  یکی  صورتیکه  در 
دکمه قفل روی ریموت قادر به قفل کردن درب ها 

نمی باشد.
در این صورت درب ها قفل نخواهند شد، آینه های 
بغل تا نمی شوند و چراغ های راهنما نیز چشمک 
در  صدا  به  نیز  هشدار  بوق  ضمن  در  نمی زنند. 

می آید. 

قفل  نمودن  باز  دکمه  دادن  فشار  با  نمودن:  باز 
روی ریموت، قفل تمام درب ها باز می شود در این 
لحظه چراغ های راهنما اگر خودرو در حالت ضد 
سرقت نباشد دوبار چشمک می زنند و اگر خودرو 
در حالت ضد سرقت باشد باز هم دوباره چشمک 

می زنند. 

قفل نمودن 

باز نمودن 

قفل نمودن

باز نمودن قفل 

اگر سوئیچ موتور در حالت روشن ON یا تجهیزات 
جانبی ACC قرار داشته باشد، کلید هوشمند کار 

نمی کند. 
الکترونیکی  از کلید هوشمند  در صورت استفاده 
برای باز نمودن قفل، حتی اگر درب ها باز نباشند، 
چراغ های داخل خودرو روشن شده و به مدت 15 

ثانیه روشن باقی  می مانند. 
الکترونیکی  از کلید هوشمند  در صورت استفاده 
برای باز نمودن قفل درب ها لطفا یک درب را بطور 
غیر  در  دارید.  نگه  باز  ثانیه  مدت 30  به  دستی 
اینصورت در حالت ضد سرقت تمام درب ها بطور 

خودکار قفل می شوند. 
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سیستم کلید هوشمند 
نحوه عملکرد کلید استارت هوشمند

با استفاده از کلید هوشمند، تمام درب ها قفل یا باز 
می شوند و موتور نیز روشن می گردد. 

محدوده عملکرد ریموت کنترل

پس از تعریف و فعال شدن کلید هوشمند، عملکرد 
دسترسی و روشن کردن موتور در محدوده عملکرد 

ریموت کنترل در دسترس قرار می گیرد. 

محدوده عملکرد دسترسی به داخل کابین   .1
  در فاصله 1 متری از دکمه دستگیره درب جلو. 

همراه  موتور-  کردن  روشن  عملکرد  محدوده   .2
داشتن سوئیچ در داخل کابین

در صورت قرار گرفتن کلید هوشمند خودروی دیگر 
ممکن  شما،  خودروی  هوشمند  کلید  نزدیکی  در 
است عمل بازشدن درب ها با زمان بیشتری نسبت 

به حالت نرمال انجام گردد.

عملکرد دکمه دستگیره درب جلو- قفل کردن 
و باز نمودن قفل درب. 

قفل کردن

تمام  جلو،  درب  دستگیره  دکمه  دادن  فشار  با 
درب ها قفل شده و چراغ های راهنما یکبار چشمک 

می زنند.

قفل  دادن دکمه، درب ها  فشار  با  زیر،  در شرایط 
نمی شوند.



13  سیستم ضد سرقت 

BYD S6 کتابچه راهنمای استفاده از خودروی

درب ها به درستی بسته نشده باشند   )1
یا   ON روشن  موقعیت  در  استارت  دکمه   )2

تجهیزات جانبی ACC باشد. 

باز نمودن قفل 

پس از قرار گرفتن در محدوده عملکرد، چراغ های 
مدت  به  بودن(  مجهز  درصورت   ( بغل  آینه  زیر 
فشار  با  دراین صورت  روشن می شوند.  ثانیه   15
دادن دکمه  دستگیره درب جلو، قفل تمام درب ها 

و درب پشتی باز می شود. 
اگر با فشار دادن دکمه قفل درب ها باز نشود، لطفا 

دکمه را مجدد فشار دهید. 
درصورت باز شدن قفل درب ها، بایستی در مدت 
این صورت  نمایید. در غیر  باز  را  ثانیه درب   30

تمام درب ها بطور خودکار قفل می شوند. 
عملکرد روشن کردن موتور – با استفاده از تغییر 
فشردن  و   ON حالت  به  موتور  سوئیچ  موقعیت 
دکمه استارت، با فشاردادن پدال ترمز و قرارگیری 

دسته در حالت P موتور روشن می شود.

توجه
و  کابین  به  دسترسی  عملکرد  زیر  شرایط  در 
روشن کردن موتور ممکن است بطور عادی کار 

نکند. 
امواج  که  دستگاه هایی  به  شدن  نزدیک   •
مانند  می کنند  قوی ساطع  الکترومغناطیسی 
و  برق  دکل های  تلویزیونی،  گیرنده های 

ایستگاه های رادیویی 
مجاورت  در  هوشمند  کلید  قرارگرفتن   •
و  بی سیم  مانندتلفن  ارتباطی  دستگاه های 

موبایل 
با  هوشمند  کلید  شدن  پوشانده  یا  تماس   •

اجسام فلزی 
عملکرد سریع دستگیره درب   •

موتور، کلید هوشمند در  حین روشن کردن   •
نزدیکی دستگیره درب قرار گیرد. 

شده  تخلیه  یا  ضعیف  هوشمند  کلید  باتری   •
باشد. 

نزدیکی  در  هوشمند  کلید  گرفتن  قرار   •
دستگاه هایی با ولتاژ باال یا دستگاه های ایجاد 

کننده نویز
قرار گرفتن کلید هوشمند در مجاورت کلید   •

هوشمند خودروی دیگر
موقعیت های  در  هوشمند  کلید  است  ممکن   •
روی  )مانند  نکند  کار  عادی  بطور  خاصی 
کف  روی  یا  داشبورد  جبعه  در  داشبورد، 
خودرو( حتی اگر در ناحیه عملکردی ریموت 

قرار داشته باشد. 

نحوه عملکرد قفل فرمان 
در صورت استفاده کردن از ریموت  کنترل، دکمه 
قفل  برای  مکانیکی  کلید  یا  جلو  درب  دستگیره 

کردن، غربیلک فرمان نیز قفل می شود. 
پس از فشاردادن دکمه استارت و قرار گرفتن دکمه 
استارت در موقعیت روشن ON یا تجهیزات جانبی 
ACC، قفل فرمان بطور خودکار آزاد می شود. اگر 
سبز  رنگ  به  استارت  دکمه  روی  نشانگر  چراغ 

روشن شده و چشمک بزند. یعنی عملکرد 
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بررسی  جهت  لطفا  نمی باشد.  عادی  فرمان  قفل 
سازی  خودرو  شرکت  مجاز  نمایندگی  به  خودرو 

کارمانیا مراجعه نمایید. 

توجه
هوشمند،  کلید  باتری  شارژ  تخلیه  درصورت 
کلید  از  استفاده  با  فقط  فرمان  قفل  عملکرد 
چپ  جلو  سمت  درب  کردن  قفل  و  مکانیکی 

فعال می گردد. 

خالی شدن باتری کلید هوشمند 
کلید هوشمند چشمک  ریموت  نشانگر  اگر چراغ 
نزند و نتوان از طریق عملکرد روشن کردن موتور 
آن را روشن نمود، ممکن است شارژ باتری خالی 

شده باشد در اسرع وقت باتری را تعویض نمایید. 

تعویض باتری کلید هوشمند نوع کارتی 
خود شما هم می توانید باتری را تعویض نمایید. 

نوع باتری CR2025 است. 
1.  کلید مکانیکی را در جهت فلش بیرون بکشید 

باتری را بیرون آورید.   .2

باتری جدیدرا داخل کلید هوشمند جا زده و   -3
سپس کلید مکانیکی را در کلید هوشمند نوع 

کارتی قرار دهید
 .

نوع کارتی  باتری، کلید هوشمند  تعویض  از  پس 
را از نظر کارکردن عادی بررسی نمایید اگر هنوز 
هم کار نمی کند با نمایندگی مجاز شرکت خودرو 

سازی کارمانیا تماس بگیرید. 

تعویض باتری ریموت کلید هوشمند 
در صورت تخلیه شارژ باتری کلید هوشمند، جهت 
خودرو  شرکت  مجاز  نمایندگی  به  آن  تعویض 

سازی کارمانیا مراجعه نمایید. 

توجه
اطمینان  باتری  قطب های  صحیح  نصب  از   •

حاصل نمایید
خودداری  خیس  دستان  با  باتری  تعویض  از   •

کنید.
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کلید  از  استفاده  با  موتور  کردن  روشن 
هوشمند که باتری آن خالی از شارژ می باشد.  
با استفاده از کلید مکانیکی قفل درب ها را باز   .1

نمایید.  

جهت  در  را  کلید  درب ها،  قفل  نمودن  باز  برای 
قفل  برای  بچرخانید.  ساعت  عقربه های  حرکت 
حرکت  خالف  جهت  در  را  کلید  درب ها،  کردن 

عقربه های ساعت بچرخانید.
چراغ  استارت،  دکمه  دادن  فشار  صورت  در   .2
و  شده  روشن  هوشمند  کلید  سیستم  هشدار 
بوق هشدار داخل اتاق خودرو یکبار به صدا در 

می آید. 
بعد از بوق هشدار اول کلید هوشمند الکترونیکی   .3

را 30 ثانیه در کنار دکمه استارت قرار دهید. 

به صدا در خواهد  بوق هشدار  یکبار دیگر  سپس 
آمد که نشان دهنده این است که می توانید موتور 

را روشن نمایید. 
در عرض 5 ثانیه موتور را روشن کنید.   .4

باتری  انرژی  مصرف  در  جویی  صرفه  حالت 
کلید هوشمند:

حتی اگر در حال رانندگی نباشید، کلید هوشمند 
با خودرو ارتباط برقرار می کند از جا گذاشتن کلید 
از  هوشمند درون خودرو یا در فاصله ای 2 متری 

خودرو خودداری نمایید. 
امواج  طوالنی  مدت  به  هوشمند  کلید  اگر 
الکترومغناطیسی قوی  دریافت نماید، شارژ باتری 
را  هوشمند  کلید  می گردد.  تخلیه  سریع  خیلی 

حداقل دو متر دورتر از وسایل زیر قرار دهید: 
دستگاه تلویزیون   )1

کامپیوترهای شخصی   )2
شارژر موبایل   )3

چراغ سیار   )4
چراغ های مطالعه فلورسنت   )5

استفاده  طوالنی  مدت  به  خودرو  از  درصورتیکه 
نمی کنید ذخیره شارژ باتری خودرو ممکن است 
تخلیه شود، بنابراین قطب منفی را جدا نمایید تا از 

مصرف برق باتری خودرو جلوگیری شود.



16 سیستم ضد سرقت 

BYD S6 کتابچه راهنمای استفاده از خودروی

پس از نصب باتری، روش های زیر برای فعال کردن 
نمودن خودرو  روشن  و  کلید  بدون  ورود  عملکرد 

استفاده می گردد.
در صورت همراه داشتن کلید هوشمند، دکمه   )1

دستگیره درب جلو را فشار دهید. 
از قابلیت ریموت کنترل استفاده نمایید.   )2

کلید مکانیکی را در درون قفل درب راننده قرار   )3
داده، کلید را بچرخانید. 

اگر عملکرد ورود بدون کلید و روشن نمودن 
خودرو بدرستی کار نکند، لطفا جهت بررسی 
به  هوشمند  کلید  دو  هر  داشتن  دست  در  با 
نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا 

مراجعه نمایید.

سیستم ضد سرقت 
تنظیمات سیستم ضد سرقت 

زمانی که موتور خاموش می باشد و تمام درب ها   .1
قفل می باشند )سیستم ضد سرقت در بخش 

کنترل  مرکزی فعال نخواهد بود.( 

   چراغ نشانگر ضد سرقت روشن باقی می ماند. پس 
از 10 ثانیه سیستم ضد سرقت بطور خودکار 

تنظیم می شود. 
نشانگر  چراغ  سیستم،  شدن  تنظیم  از  پس      
زدن  چشمک  به  شروع  سرقت  ضد  سیستم 

می کند.
قبل از خارج شدن از خودرو، از چشمک زدن   .2

چراغ نشانگر مطمئن شوید.
قفل  نمودن  باز  به  اقدام  خودرو  درون  کسی  اگر 
درب نماید، بوق هشدار سیستم ضد سرقت فعال 
می شود بنابراین حین تنظیم شدن سیستم اجازه 

ندهید کسی درون خودرو باقی بماند. 

فعال شدن بوق هشدار
پس از تنظیم سیستم، در شرایط زیر صدای بوق 

هشدار شنیده می شود. 
با  اتاق  به  عملکرد دسترسی  از  استفاده  بدون   )1
دکمه دستگیره درب جلو یا ریموت کنترل یکی 

از درب ها یا درب موتور باز شود.

منبع تغذیه روشن باشد و از عملکرد استارت   )2
استفاده نشود.

غیر فعال کردن سیستم ضد سرقت
از طریق عملکردهای زیر آالرم سیستم ضد سرقت 

را غیر فعال نمایید:  
استفاده از ریموت کنترل برای باز نمودن قفل   )1

درب ها 
استفاده از دکمه روی دستگیره درب جلو برای   )2

باز نمودن قفل درب ها 
فشار دادن دکمه استارت و شناسایی کلید   )3

عملکرد جستجوی خودرو 
در صورت قرار داشتن خودرو در حالت ضد سرقت، 
صدای  کنترل،  ریموت  قفل  دکمه  داشتن  نگه  با 
به مدت طوالنی شنیده شده و چراغ های  هشدار 

راهنما به مدت 15 ثانیه چشمک می زنند. 
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شیشه باال برهای برقی  

عملکرد خودکار مجاز 

دکمه قفل پنجره 

در صورت قرار داشتن دکمه استارت در موقعیت 
هر  شیشه  کردن  پایین  و  باال  برای   ،ON روشن 
کدام از درب ها با استفاده از کلیددرب آن را کنترل 
نمایید. چهار کلید کنترل به ترتیب در درب راننده 
درب ها  شیشه  کردن  پایین  و  باال  کنترل  جهت 

وجود دارد. 
دکمه   - راننده  سمت  شیشه  اتوماتیک  عملکرد 
AUTO )اتوماتیک( سمت راننده را بطور کامل فشار 
دهید و سپس آن را رها نمایید. شیشه سمت راننده 

بطور کامل باز می شود. 

اگر در نیمه راه بخواهید عملکرد را متوقف نمایید، 
فقط دکمه را مجدد فشار دهید. 

در صورت فشار دادن دکمه قفل شیشه، فقط شیشه 
سمت راننده باال یا پایین می رود، و این عملکرد در 

شیشه سمت سرنشین امکان پذیر نمی باشد. 
موقعیت  در  استارت  دکمه  دادن  قرار  صورت  در 
خاموش OFF شیشه باالبر برقی حداکثر به مدت 

ده دقیقه کار می کند. 
عملکرد تاخیر بالفاصله بوسیله باز نمودن هر کدام 

از درب های جلو لغو  می  گردد. 

توجه
باشید  داشته  نظر  ایمنی دقت  درمورد حفظ   •
محافظ  عملکرد  برقی  باالبر  شیشه  در  زیرا 
مانع  گرفتن  قرار  صورت  در  شیشه  برگردان 

ارائه نشده است. 
دارد،  قرار  خودرو  در  کودکی  که  در صورتی   •
فشار  را  شیشه  قفل  دکمه  می شود،  توصیه 

دهید. 

کلید قفل مرکزی - روی درب

جلو  سرنشین  سمت  درب  و  راننده  سمت  درب 
مجهز به کلیدهای قفل برقی درب می باشند. هر 
کدام از این کلیدهاُ تمام درب ها خودرو را قفل یا 

باز می کنند. 
قفل کردن- قسمت جلوی کلید را فشار دهید 
فشار  را  کلید  عقب  قست  قفل-  نمودن  باز 

دهید. 

قفل نمودن
باز منودن قفل
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عملکرد خودکار قفل و باز شدن قفل درب خودرو: 
باشد،   20km/h از بیش  خودرو  که سرعت  زمانی 

تمام درب ها بطور خودکار قفل می شوند. 
دکمه استارت را فشار دهید، سوئیچ موتور از حالت 
روشن ON به حالت OFF تغییر موقعیت می دهد 

و قفل تمام درب ها بطور خودکار باز می شود.

دکمه فعال و غیر فعال کردن قفل دستگیره 
داخلی درب ها 

قفل کردن: دکمه قفل را به سمت جلو فشار دهید.
باز نمودن قفل: دکمه قفل را به سمت عقب بکشید. 

زمانی که دکمه قفل روی درب راننده را به سمت 
قفل  خودرو  درب های  تمام  می دهید،  فشار  جلو 

می شوند. 
با این وجود اگر دکمه قفل درب راننده را به سمت 

عقب بکشید، فقط قفل درب راننده باز می شود. 
همان  فقط  سرنشین  سمت  درب  در  قفل  دکمه 

درب را قفل یا باز می کند. 

قفل محافظ کودک درب عقب 

قفل کودک

 ”Lock“ مطابق شکل، ضامن قفل را درموقعیت
)قفل( قرار دهید. 

با  می شود  قفل  کودک  محافظ  قفل  که  زمانی 
دستگیره داخلی هم نمی توان درب های عقب را باز 
نمود. اگر کودکی در خودرو قرار دارد توصیه می شود 

از این عملکرد استفاده نمایید. 

توجه
چون قفل درب جلو مجهز به عملکرد محافظ   •
فقط  بستن  صورت  در  می باشد،  برگردان 
درب جلو و قرار دادن قفل دستگیره  داخلی 
قفل  قفل، درب های خودرو  درموقعیت  درب 

نخواهند شد. 
اگر درب جلو از سمت بیرون بطور عادی قفل   •
شود و تمام درب ها بسته باشند با بیرون بردن 
سوئیچ به همراه خود و با استفاده از عملکرد 
یا  کلید مکانیکی، دکمه دستگیره درب جلو 
قفل  می توان  را  درب ها  تمام  کنترل  ریموت 

نمود. 
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در  درب  داخلی  دستگیره  قفل  اگر  حتی   •
موقعیت قفل قرار داشته باشد، درب راننده را 
 می توان با استفاده از دستگیره داخلی باز نمود. 
دستگیره  کشیدن  از  رانندگی  حین  بنابراین 

داخلی درب راننده خودداری نمایید. 

درب پشتی
با  یا  کنترل  ریموت  عملکرد  از  استفاده  با   .1
حرکت  جهت  در  مکانیکی  کلید  چرخاندن 

عقربه های ساعت، قفل درب را باز نمایید.
باال  سمت  به  بیرونی  دستگیره  کشیدن  با   .2

می توان درب پشتی را باز نمود.

بستن درب پشتی  .3

با کشیدن درب پشتی به سمت پایین و سپس فشار 
دادن آن می توان درب پشتی را بست.  

سان روف 

حرکت لوالیی سان روف

نحوه حرکت لوالیی 

کلید،  دادن  فشار  با  باال:  به سمت  لوالیی  حرکت 
سان روف به سمت باال باز می شود. 

حرکت لوالیی به سمت پایین: تا زمان بسته شدن 
کامل سان روف، کلید را به سمت پایین بکشید

 باز کردن و بستن سان روف به صورت کشویی

به  را  باز نمودن سان روف، دکمه  باز کردن: جهت 
سمت عقب فشار دهید. 
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بستن: جهت بستن سان روف دکمه را به سمت جلو 
حرکت دهید 

توجه
اگر پس از بارش باران، برف یا شستشوی خودرو 
آب  است  ممکن  نمایید،  استفاده  روف  سان  از 
قبل  می شود  توصیه  بنابراین  وارد خودرو شود. 
پارچه ای  از  استفاده  با  روف  از سان  استفاده  از 

خشک، خودرو را تمیز و خشک نمایید. 
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پیشگیری های مربوط به ایمنی 

تنظیم غربیلک فرمان 

  اخطار

حین رانندگی از تنظیم کردن غربیلک فرمان   •
ممکن  این صورت  غیر  در  نمایید  خودداری 
است منجربه از دست دادن کنترل خودرو و 

در نتیجه تصادف گردد.
پس از تنظیم، جهت اطمینان از قرار گرفتن   •
صحیح غربیلک فرمان در جای خود، آنرا به 

سمت باال و پایین حرکت دهید

نحوه قرار گرفتن صحیح کودکان در خودرو

  اخطار
هرگز کودکان را تنها در خودرو رها نکنید.

رانندگی پس از مصرف الکل ممنوع است 
در  شما  العمل  عکس  الکل،  کمی  مقدار  مصرف 
و  می دهد  کاهش  را  جاده  ترافیکی  شرایط  برابر 
العمل  عکس  باشد  بیشتر  الکل  مصرف  هرچه 
می پذیرد  صورت  بیشتری  تاخیر  با  هم  راننده 
بنابراین از رانندگی پس از مصرف الکل خودداری 

نمایید. 

کنترل سرعت خودرو
اصلی  دالیل  از  یکی  مجاز  حد  از  بیش  سرعت 
صحبت  کلی  بطور  می باشد.  تلفات  و  تصادفات 
کردن و سرعت باال میزان خطر تصادف را افزایش 
شرایط  به  توجه  با  شود  می  توصیه  می دهد. 
ترافیکی جاده، با سرعت مناسب رانندگی نمایید. 

ایمن  رانندگی  درحالت  را  خودرو  وضعیت 
حفظ نمایید.

یا  پنجر شدن الستیک  در صورت  احتمال خطر 
نقص فنی افزایش می یابد.

برای کاهش دادن چنین مواردی، توصیه می شود 
خودرو را با دقت و بطور مرتب مطابق فرم تعمیر 

و نگهداری بررسی کرده و بازدید نمایید. 

بازرسی خودرو پیش از رانندگی 
از  خودرو  سرنشینان  و  شما  که  شوید  مطمئن 
ایمنی  از تجهیزات  استفاده  ایمنی حین  حداکثر 
در خودرو برخوردار هستید، لطفا قبل از رانندگی 

موارد زیر را بررسی نمایید: 
1.  افراد بزرگسال کمربند ایمنی را بطور صحیح 
نیز در صندلی کودک  باشند و کودکان  بسته 

قرار داشته باشند. 
کودک  صندلی  در  خردسال  کودکان  تمام    .2

صندلی عقب قرار گرفته باشند. 
3.   راننده بطور عمود روی صندلی نشسته باشد 
صندلی  پشتی  به  دارد  امکان  که  جایی  تا  و 
فرمان  غربیلک  از  مناسب  فاصله  و  داده  تکیه 

و داشبورد را حفظ نماید. 
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شده  تنظیم  عمود  بطور  باید  صندلی  پشتی    .4
باشد 

تنظیم  مناسب  ارتفاع  با  باید  را  سری  پشت    .5
نمود. 

6.  پس از سوارشدن تمام سرنشینان، از قفل بودن 
تمام درب ها مطمئن شوید. 

درب  بازماندن  به  مربوط  نشانگر   چراغ  اگر 
خودرو و درب پشتی در صفحه نمایشگر نشان 
داده شود یعنی درب ها یا درب پشتی خودرو به 

درستی بسته نشده است.
7.  تمام بارها باید درمحفظه بار درست و محکم 

قرار داشته باشند.

صندلی ها 

  اخطار

عمود  بطور  سرنشینان  و  راننده  که  هنگامی   •
به پشتی صندلی  و  قرار گرفته  روی صندلی 
تکیه  می دهند کمربند ایمنی حداکثر محافظت 

را درحوادث تصادف ارائه می دهد. 

صندلی  به  پهلو  از  سرنشینان  و  راننده  اگر   •
تکیه دهند ممکن است کمربند ایمنی سمت 
زیادی  فشار  و  کرده  عبور  ران  روی  از  کمر 
وارد  در صورت  وارد شود  به شکم  مستقیما 
شدن  خم  خودرو،  به  جلو  از  ضربه  شدن 
خطر  است  ممکن  صندلی ها  اندازه  از  بیش 

آسیب های جسمی را افزایش دهد.
تمام  که  زمانی  تا  حرکت  به  شروع  از   •
بنشینند  صندلی  روی  بدرستی  سرنشینان 
خودداری نمایید. از نشستن افراد روی پشتی 
جلوگیری  بار  محفظه  در  یا  شده  تا  صندلی 
اضطراری،  مواقع  در  ترمز گیری  کنید حین 
قرار  صندلی  روی  مناسب  بطور  که  افرادی 
نگرفته یا کمربند ایمنی خود را نبسته باشند 
ممکن است دچار آسیب های جسمی جدی 

شوند.
بین  سرنشینان  حرکت  یا  ایستادن  از   •
صندلی ها جلوگیری نمایید. حین ترمز گیری 
ممکن  تصادف  بروز  یا  اضطراری  مواقع  در 
جدی  جسمی  آسیب های  دچار  آنها  است 

شوند. 
حین رانندگی از تنظیم کردن صندلی راننده   •

ممکن  صندلی  حرکت  زیرا  کنید،  خودداری    
از  را  خودرو  کنترل  راننده  شود  باعث  است 

دست بدهد 
برخورد  از  صندلی ها،  کردن  تنظیم  حین   •
صندلی با سرنشینان یا بارها جلوگیری کنید. 
قرار  و  قفل شدن  از  تنظیم صندلی،  از  پس   •
گرفتن صندلی در جای خود اطمینان حاصل 

نمایید. 
مسیر  در  یا  صندلی  زیر  در  را  شیئی  هیچ   •
برمکانیزم قفل  زیرا  قرار ندهید  ریل صندلی 
کردن صندلی تاثیر می گذارد و باعث حرکت 
کنترل  دادن  دست  از  و  صندلی  ناگهانی 

خودرو می شود. 
دادن  قرار  از  صندلی،  کردن  تنظیم  حین   •
دست خود زیر صندلی یا نزدیک به قطعات 
حرکتی صندلی خودداری کنید در غیر این 
شما  انگشتان  یا  دست  است  ممکن  صورت 

آسیب ببیند. 
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1.   صندلی نوزاد 

2.   صندلی کودک )قابل تبدیل( 
محافظ  صندلی  از  نکردن  استفاده  درصورت 

کودک 
لطفا صندلی کودک را روی صندلی بطور مناسب 
صندلی  روی  را  کودک  صندلی  کنید.  نصب 

سرنشینان یا در محفظه بار قرار ندهید. 
انتخاب صندلی محافظ کودک مناسب 

صندلی کودک مناسب جثه کودک خود را انتخاب 
صندلی  از  استفاده  برای  کودک  جثه  اگر  نمایید. 
روی  کودک  دهید  اجازه  می باشد.  بزرگ  کودک 
صندلی عقب بنشینید و کمربند ایمنی را نیز ببندد.

صندلی محافظ کودک 
را  کودک  صندلی  از  استفاده  اکیداً   BYD شرکت 

توصیه می کند.

توجه
صندلی  نصب  که  است  داده  نشان  مطالعات   •
صندلی  به  نسبت  عقب  صندلی  در  کودک 

سرنشین جلو ایمن تر می باشد 
توصیه می شود با توجه به سن و جثه کودک   •

صندلی کودک مناسبی را انتخاب نمایید 
صندلی  کتابچه  به  نصب،  جزئیات  مورد  در   •

کودک مراجعه نمایید. 

انواع صندلی محافظ کودک 
صندلی های کودک با توجه به سن و جثه کودکان 

به سه نوع زیر طبقه بندی می شوند:

3.   صندلی نوجوان )کمکی( 
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نصب صندلی محافظ کودک 
توصیه می شود از دستور العمل های نصب سازنده 

صندلی پیروی نمایید.
قرار  کناری  روی صندلی عقب  را  صندلی کودک 
یا تسمه کمربند  ببندید  را  ایمنی  داده و کمربند 
را از زیر صندلی کودک عبور داده و ببندید. حین 
نصب صندلی کودک، کمربند آن را تنظیم و ثابت 

نمایید. 

)کمربندایمنی ELR/ALR صندلی عقب(

صندلی  قفل  مکانیزم  به  مجهز  ایمنی  کمربند 
کودک می باشد. 

پایه نگهدارنده ایزوفیکس )ISOFIX( )قالب محافظ 
صندلی کودک ایزوفیکس(: در سمت راست باالی 
صندلی  نصب  مخصوص  قالب  یک  عقب  صندلی 
کودک ارائه شده است )برچسبی که نشان دهنده 
موقعیت پایه نگهدارنده می باشد به صندلی چسبیده 

است(

باالی  )در  کودک  صندلی  نصب  نگهدارنده  پایه 
کمربند ایمنی(:

قسمت باالی صندلی عقب مجهز به پایه نگهدارنده 
نصب صندلی کودک می باشد. 

نصب صندلی محافظ کودک با استفاده از کمربند 
ایمنی )جهت قفل کردن صندلی کودک( 

1.   صندلی کودک رو به عقب – صندلی محافظ 
)نوزاد( / صندلی محافظ کودک )قابل تبدیل(: 
صندلی کودک را در صندلی عقب و رو به عقب 

خودرو نصب کنید. 

کمربند ایمنی را از میان صندلی کودک عبور داده 
نداشتن  تاب  از  جابزنید،  قفل  در  را  و سرکمربند 

کمربند ایمنی اطمینان حاصل نمایید. 
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صندلی کودک رو به جلو )قابل تبدیل( :
صندلی کودک را در صندلی عقب و رو به جلوی 

خودرو نصب کنید. 

حاصل  اطمینان  ایمنی  کمربند  نداشتن  تاب  از 
نمایید. 

بیرون بکشید و  کمربند روی شانه را بطور کامل 
سپس اجازه دهید کمربند کمی جمع شده و وارد 
حالت قفل گردد، در این صورت فقط کمربند ایمنی 

جمع خواهد شد.

صندلی کودک را در صندلی عقب محکم کنید و 
کامل جمع  بطور  شانه  روی  کمربند  دهید  اجازه 
شود. و بدین ترتیب صندلی کودک نیز محکم نصب 
می گردد. در صورت محکم بسته شدن کمربند روی 
شانه، کمربند ایمنی را بکشید و از شل نبودن آن 

مطمئن شوید.

صندلی محافظ نوجوان )کمکی( 
صندلی کودک را در صندلی عقب و رو به جلوی 

خودرو نصب کنید. 
کمربند ایمنی را از میان صندلی کودک عبور داده 

و سرکمربند را در قفل جا بزنید 
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کودک  صندلی  از  ایمنی  کمربند  کردن  باز 
نصب شده :

دکمه آزاد کردن قفل )ضامن قفل( را فشار دهید تا 
کمربند ایمنی بطور کامل جمع شود

نصب صندلی محافظ کودک با استفاده از قالب 
 )ISOFIX نگهدارنده ایزوفیکس )صندلی کودک
و  کرده  بررسی  را  نصب  مخصوص  اهرم  موقعیت 
صندلی کودک را روی صندلی خودرو قرار دهید. 
اهرم نصب را در فاصله بین کفی صندلی و پشتی 
کودک  صندلی  صورتیکه  در  دهید،  قرار  صندلی 
می  باشد،  کمربند  باالی  نگهدارنده  پایه  به  مجهز 
کمربند را در پایه نگهدارنده محکم و ثابت کنید. . 

قرار گیرد.  اجازه دهید کودک در صندلی کودک 
جهت بستن صندلی کودک با استفاده از کمربند 
ایمنی به دستورالعمل های سازنده صندلی کودک 
مراجعه نمایید و سر کمربند را در قفل آن جا بزنید 

از تاب نداشتن کمربند اطمینان حاصل نمایید 
کمربند روی شانه را از نظر عبور صحیح آن از روی 
شانه کودک کنترل و بررسی کنید و تا جایی که 

امکان دارد کمربند کمر را در پایین قرار دهید. 
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صندلی محافظ کودک مجهز به کمربند باالیی 
صندلی کودک را با استفاده از کمربند ایمنی یا پایه 
نگهدارنده ایزوفیکس محکم کرده و پشت سری را 

پیاده کنید.

پشت سری صندلی را خارج نموده و پوشش قالب 
باز کنید و قفل کمربند را در قالب  نگهدارنده را 
را محکم  باالیی  نمایید و کمربند  نگهدارنده قفل 
کنید. از قفل شدن محکم کمربند باالیی اطمینان 

حاصل نمایید. 
1-   قفل کمربند

2-   قالب نگهدارنده 
3-   کمربند باالیی 

پشت سری را مجدد نصب کنید.
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صندلی  در  کودک  محافظ  صندلی  نصب 
سرنشین جلو 

در صندلی سرنشین  کودک  نصب صندلی  جهت 
دستور  به  لطفاً  قفل،  ضامن  از  استفاده  با  جلو 

العمل های سازنده صندلی کودک مراجعه نمایید.

نصب صندلی محافظ کودک 
صندلی  در  عقب  به  رو  را  کودک  صندلی  هرگز 
سرنشین جلو نصب نکنید ممکن است در اثر باز 
شدن کیسه هوا منجر به آسیب جسمی یا حتی 

فوت کودک شود 
دارای  1.  جلو داشبورد در سمت سرنشین جلو 
برچسب هشدار می باشد، که به شما یاد آوری 
می کند هرگز صندلی کودک را رو به عقب در 

صندلی سرنشین جلو نصب نکنید. 

  اخطار
ایمنی  از وارد شدن کمربند  برای جلوگیری   •
را  شانه  روی  کمربند  خیلی  قفل،  حالت  به 

نکشید. 
جمع  ایمنی  کمربند  فقط  قفل،  حالت  در   •
می شود که ممکن است ایجاد آسیب جسمی 

یا ناراحتی نماید. 
اجازه ندهید کودکان با کمربند ایمنی بازی   •
باعث  است  ممکن  اینصورت  غیر  در  کنند 
آسیب های جسمی یا حتی فوت کودک شود 
برای نصب صندلی کودک به دستورالعمل های   •
صندلی  سازنده  کارخانه  به  مربوط  کتابچه 

کودک مراجعه نمایید. 

نشود،  محکم  بدرستی  کودک  صندلی  اگر 
ممکن است باعث آسیب های جسمی و حتی 
فوت کودک در ترمز گیری ناگهانی یا تصادف 

شود.

نصب صندلی محافظ نوجوان )کمکی( 
1.   اگر صندلی راننده مانع نصب صحیح صندلی 
توصیه می شود صندلی کودک  نشود،  کودک 
را در صندلی عقب سمت راست نصب نمایید. 

2.  فقط در صورت اجبار صندلی کودک را رو به 
جلو یا صندلی نوجوان )کمکی( را روی صندلی 

سرنشین جلو نصب نمایید.

جهت نصب، صندلی را به سمت عقب تا جایی که 
امکان دارد حرکت دهید، در غیر اینصورت ممکن 
آسیب  به  منجر  هوا  کیسه  باز شدن  اثر  در  است 

جسمی یا حتی فوت کودک شود. 
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العمل های سازنده  به دستور  توصیه می شود   .5
صندلی کودک مراجعه نمایید. 

قالب  در  مناسب  بطور  را  کودک  صندلی 
نگهدارنده محکم نمایید. 

پایینی  نگهدارنده  قالب  از  استفاده  صورت  در 
اطراف  در  خارجی  مانع  هیچ  که  شوید  مطمئن 
ایمنی  کمربند  و  نداشته  وجود  نگهدارنده  قالب 
مطمئن  باشد.  نکرده  گیر  کودک  صندلی  پشت 
شوید که صندلی کودک بطور محکم نصب شده 
صورت  در  است  ممکن  اینصورت  غیر  در  است 
آسیب  باعث  تصادف  بروز  یا  ناگهانی  ترمزگیری 

جسمی یا حتی فوت کودک شود. 

براساس  کودک  صندلی  به  مربوط  مشخصات 
موقعیت های مختلف صندلی :

طبقه بندی براساس 
وزن کودک

موقعیت های صندلی )یا سایر موارد(

صندلی 
جلو

صندلی عقب 
کناری

صندلی 
عقب وسط

)>10kg( 0 گروهXUX

+)>13kg( +0 گروهXUX

)9kg-18kg(I گروهXUIUFX

)15kg-25kg(IIگروهXUFX

)25kg-36kg(IIIگروهXUFX

2.  حین نصب صندلی نوجوان )کمکی( مطمئن 
از وسط شانه کودک  ایمنی  شوید که کمربند 
گردن  از  را  ایمنی  کمربند  باشد.  کرده  عبور 
نباید  ایمنی  کمربند  و  دارید  نگه  دور  کودک 
از روی شانه سربخورد در غیر اینصورت ممکن 
است حین ترمز گیری ناگهانی یا بروز تصادف 
کودک  فوت  حتی  یا  جسمی  آسیب  منجربه 

شود. 
3.  مطمئن شوید که کمربند ایمنی و سرکمربند 
تاب  هم  ایمنی  کمربند  و  باشند  شده  محکم 

نداشته باشد.
بودن صندلی کودک  از محکم  اطمینان  برای   .4

آن را در جهت های مختلف حرکت دهید. 

توجه: 
این  در  استفاده  برای  شده  تایید  و  مناسب   =U

گروه وزنی 
تایید شده برای استفاده صندلی  UF= مناسب و 

کودک رو به جلو در این گروه وزنی 
L= مناسب و تاییدشده برای صندلی کودک که در 

لیست فوق آورده شده است. 
مانند سیستم های محافظی که در خودروهای نوع 

خاص، محدود یا نیمه عمومی استفاده می شود. 
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B= مناسب و تایید شده برای سیستم محافظ کودک 

یکپارچه در این گروه وزنی 
X= موقعیت این صندلی برای سیستم محافظ کودک 

در این گروه وزنی تایید نمی گردد. 
مشخصات مربوط به سیستم محافظ کودک ایزوفیکس 

براساس موقعیت های مختلف ایزوفیکس 

طبقه بندی 
براساس وزن 

کودک
سایز

ماژول 
پایه 

نگهدارنده

موقعیت ایزوفیکس در خودرو

صندلی 
جلو

صندلی 
عقب 
کناری

صندلی 
عقب 
وسط

سبد حمل 
نوزاد

FISO/L1XXX

GISO/L2XXX

گروه 0 
)>10kg(

EISO/R1XXX

گروه +0 
)>13kg(

EISO/R1XXX

DISO/R2XXX

CISO/R3XXX

 I گروه
)9kg-18kg(

DISO/R2XXX

CISO/R3XXX

BISO/F2XIUFX

B1ISO/
F2X

XIUFX

AISO/F3XIUFX

توجه1: درمورد صندلی کودکی که در کالس اندازه
صندلی  باید  خودرو  سازنده  ندارد،  قرار   )A-G(ISO/XX

هر  در  که  نماید  ارائه  را  خاصی  ایزوفیکس  کودک 
موقعیت صندلی و در هر گروه وزنی تایید می گردد.

توجه2: 
IUF= مناسب برای صندلی کودک ایزوفیکس رو 
به جلو از دسته عمومی تایید شده در این گروه 

وزنی. 
ایزوفیکس  کودک  صندلی  برای  مناسب   =IL
نوع  این  است  شده  آورده  فوق  لیست  در  که 
یا  محدود  خاص،  خودروهای  نوع  از  ایزوفیکس 

نیمه عمومی می باشد. 
کودک  صندلی  برای  ایزوفیکس  موقعیت   =X
کالس  این  و/یا  وزنی  گروه  این  در  ایزوفیکس 

اندازه مناسب نیست.

کمربند ایمنی
راننده و سرنشینان باید ارتفاع کمربند روی شانه 
موقعیت  در  ای  نقطه  سه  ایمنی  کمربند  در  را 

مناسب با توجه به جثه خود تنظیم نمایید. 

طول کمربند ایمنی را می توان با توجه به اندازه 
اتوماتیک  بطور  صندلی  موقعیت  و  سرنشین 

تنظیم نمود. 

کمربند ایمنی را تا جایی که امکان دارد در پایین 
روی ران ها قرار دهید- آن را بدور کمر قفل نکنید. 
کمربندروی شانه را به سمت باال از وسط صفحه 
مناسبی  موقعیت  در  کمربند  تا  بکشید  قفلی 

تنظیم گردد.

بطور  و  نرمی  به  ایمنی  کمربند  صورتیکه  در 
خودکار جمع نشود، توصیه می شود جهت بررسی 
بیرون  آنرا  تا شده  یا  تاب دارد  آیا کمربند  اینکه 
بکشید. در چنین شرایطی جهت بازرسی کمربند 
سازی  خودرو  شرکت  مجاز  نمایندگی  با  ایمنی 

کارمانیا تماس بگیرید. 

کمربند ایمنی مجهز به پیش کشنده 
)درصورت مجهز بودن(

به  مجهز  جلو  سرنشین  و  راننده  ایمنی  کمربند 
پیش کشنده می باشد. 

پیش کشنده کمربند  از جلو،  تصادف  بروز  حین 
ایمنی فعال می شود 

اگر سنسور برخورد شدید از جلو را تشخیص دهد، 
جمع کننده کمربند ایمنی جلو را به سرعت جمع 
می کند تا از سرنشین بطورموثری حفاظت شود. 
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حتی اگر صندلی سرنشین جلو خالی باشد باز هم 
پیش کشنده کمربند ایمنی فعال می گردد. 

در صورت بروز تصادف، ممکن است پیش کشنده 
کمربند ایمنی و کیسه هوا همزمان فعال نشوند. 

کشنده  پیش  که  زمانی  تصادف،  بروز  درصورت 
کمربند ایمنی فعال می گردد، ممکن است صدای 
نویز و مقدار کمی گاز بی خطر بوجود آید. این گاز 
نشان دهنده آتش سوزی نیست و بطور کلی برای 

انسان ضرری ندارد. 

.   

توجه
کمربند های ایمنی خودرو براساس جثه افراد   •

بزرگسال طراحی می شوند.

برای  ایمنی  کمربند  از  استفاده  مورد  در   
کودک باید احتیاط نمود. 

قرار  عقب  صندلی  روی  را  کودک  صندلی   •
داده و کودک را در صندلی کودک بنشانید 
در ضمن جهت محافظت از کودک کمربند 
ببندید. نشستن کودکان  بدرستی  را  ایمنی 

در صندلی جلو ممنوع است. 
قرار  خود  آغوش  در  یا  زانو  روی  را  کودک   •
است  ممکن  صورت،  این  غیر  در  ندهید. 
کودک به شدت آسیب دیده یا حتی کشته 

شود 
یا  جلو  صندلی  روی  کودکان  ندهید  اجازه   •
عقب بایستند یا روی زانو بنشینند درصورت 
ممکن  تصادف  بروز  یا  ناگهانی  گیری  ترمز 
است کودک محافظت نشده به شدت آسیب 

ببیند. 
باید  خودرو  سرنشینان  رانندگی،  حین   •
ببندند  بطور صحیح  را  ایمنی خود  کمربند 
ناگهانی  اینصورت حین ترمز گیری  در غیر 
به  سرنشینان  است  ممکن  تصادف  بروز  یا 
به شدت آسیب  و  سمت جلو متمایل شده 

ببینند.

هر کمربند ایمنی فقط مختص یک سرنشین   •
می باشد. استفاده از یک کمربند ایمنی برای 
برای کودکان  یا چندنفر سرنشین حتی  دو 

ممنوع است. 
پشتی صندلی را خم نکنید زمانی که پشتی   •
صندلی در موقعیت عمود قرار دارد،کمربند 

ایمنی بهترین حفاظت را ارائه می دهد. 
مانع  یا  ایمنی  کمربند  به  زدن  صدمه  از   •
شدن یا گیر کردن آنها در صندلی ها یا درب 

خودرو جلوگیری نمایید. 
بازرسی  مرتب  طور  به  را  ایمنی  کمربند   •
کنید، و آن را از نظر سایش، بریدگی یا شل 
بودن کنترل و بررسی نمایید. قطعات آسیب 
دیده را با قطعات جدید تعویض کنید. هرگز 

اقدام به باز کردن یا تعمیر سیستم نکنید. 
نگه  خشک  و  تمیز  را  ایمنی  کمربندهای   •
دارید از قرار دادن اشیاء تزئینی روی کمربند 

ایمنی خودداری کنید.
پس از بروز تصادف شدید، سیستم کمربند   •
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گردد.  تعویض  باید  پیچ ها(  )حتی  ایمنی   
حتی اگر صدمه وارد شده آشکار نباشد تمام 

سیستم باید تعویض شود.
زبانه  شوید  مطمئن  قفل،  زدن  ازجا  پس   •
کامال در قفل قرار دارد و کمربند ایمنی تاب 

نداشته باشد.  
از جا ماندن اجسامی مانند سکه، گیره کاغذ   •
زیرا  کنید،  جلوگیری  قفل  شیار  در  غیره  و 
ممکن است اتصال مناسب زبانه و قفل تحت 

تاثیر قرار گیرد. 
نکند،  عمل  بدرستی  ایمنی  کمربند  اگر   •
مجاز  نمایندگی  با  بالفاصله  می شود  توصیه 
شرکت خودروسازی کارمانیا تماس بگیرید.

بودن  ایمنی در صورت معیوب     کمربندهای 
را  حفاظتی  هیچ  شوند  تعمیر  زمانیکه  تا 

نمی توانند برای سرنشینان ارائه دهند. 
   صاف بنشینید و تا جایی که امکان دارد به 
پشتی صندلی تکیه داده و فاصله مناسب از 

غربیلک فرمان و داشبورد را حفظ نمایید. 

    انجام موارد فوق باعث می شود که کمربندهای 
ایمنی و کیسه های هوا حداکثر حفاظت خود 

را ارائه دهند. 
مطمئن شوید که کمربند روی شانه دقیقا در   •
وسط شانه شما قرار داشته باشد کمربند را 
دور از گردن قرار دهید، اما از افتادن کمربند 
در  نمایید.  جلوگیری  شانه  روی  از  ایمنی 
عملکرد  تصادف  بروز  حین  اینصورت  غیر 

حفاظتی کمربند ایمنی کاهش می یابد. 
جهت ایمنی، کمربند روی شانه را پایین تر   •

از باالی بازوی خود قرار ندهید. 

 )SRS( کیسه هوا
حفاظت  سیستم  از  قسمتی  هوا  کیسه  سیستم 
تکمیلی )SRS( می باشد. کیسه های هوا حفاظت 
ارائه شده در صندلی ها و کمربند ایمنی را کامل 

یا افزایش می دهند 
عملکرد  با  ارتباط  در  هوا  کیسه های  عملکرد 
برخورد  حین  است  شده  طراحی  ایمنی  کمربند 
شدید ازجلو که منجر به باز شدن سریع کیسه هوا

جلو  سرنشین  و  راننده  سینه  و  سر  از  می گردد 
حفاظت کرده و احتمال آسیب جسمی و فوت را 

کاهش می دهند. 
با توجه به نوع ضربه وارد شده، سیستم کیسه هوا 
بطور کلی به کیسه هوای جلو و کیسه هوای جانبی 
طبقه بندی می گردد. کیسه هوای جلو شامل کیسه 
هوای راننده، کیسه هوای سرنشین جلو، کیسه هوای 
زانوی  راننده و کیسه هوای زانوی سرنشین جلو در 
جانبی  هوای  کیسه  می باشد.  بودن  مجهز  صورت 
شامل کیسه هوای جانبی صندلی جلو، کیسه هوای 
جانبی صندلی عقب و کیسه هوای پرده ای می باشد. 

توجه
ایمنی  کمربند  صحیح  بستن  از  رانندگی  حین   •

اطمینان حاصل نمایید. 
روی صندلی صاف بنشینید و به پشتی صندلی   •
کمربند  سوی  از  حفاظت  حداکثر  تا  داده  تکیه 

ایمنی و کیسه هوا ارائه گردد.
جلو  سرنشین  صندلی  در  کودکان  نشستن  از   •

جلوگیری کنید. 
یا نصب مجدد قطعات  باز کردن  به  اقدام  هرگز   •

کیسه هوا نکنید.
محصوالت  از  غیر  صندلی  روکش  از  استفاده   •

اصلی BYD ممکن است اثر حفاظتی کیسه هوا
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توجه

درصورت باز شدن کیسه هوا، صدای بلندی   •
شنیده می شود. بطور کلی هیچ آسیبی برای 
وجود،  این  )با  نمی آید  بوجود  سرنشینان 
کیسه هوا نمی تواند مانع از زنگ  زدن گوش 
شود و ممکن است منجربه نارسایی موقتی 
سرعت  به  مشکل  این  اما  گردد  شنوایی 
اثر  در  و  شده  آزاد  گاز  می شود.(،  برطرف 
داشته  بو  است  ممکن  هوا  کیسه  عملکرد 
گذارد.  تاثیر  سرنشینان  اشتهای  بر  و  باشد 
اما منجر به مسمومیت سرنشینان نمی گردد. 
پس از باز شدن کیسه هوا، مقدار کمی دود 

آزاد می گردد که پدیده ای عادی است.
هوای  کیسه  با  تماس  در  که  سرنشینانی   •
دچار  است  ممکن  می گیرند  قرار  شده  باز 

سوختگی جزئی شوند. 
باز می گردد، ممکن  هوا  هنگامی که کیسه   •
است پودر سفید رنگی بوجود آید که باعث 

ناراحتی بعضی از سرنشینان گردد.

توجه
دیدگی  آسیب  به  منجر  یا  داده  کاهش  را     

سرنشین گردد.
و  جانبی  هوای  کیسه  بین  را  شیئی  هیچ   •

سرنشین قرار ندهید. 
به  کناره صندلی مجهز  به  را  زیادی  نیروی   •

کیسه هوای جانبی اعمال نکنید.

شرایط فعال شدن کیسه های هوا 

زیر  شرح  به  هوا  کیسه های  شدن  فعال  شرایط 
می باشد: 

معینی  زاویه  و  شدید  برخورد  با  تصادفاتی  در 
در  می گردد،  فعال  جلو  هوای  کیسه  جلو،  از 

غیراینصورت ممکن است کیسه هوا فعال نشود. 
در تصادفاتی با برخورد ضعیف از جلو، برخورد از 
کنار، برخورد از عقب یا واژگون شدن، بطور کلی 

کیسه هوا فعال نمی گردد.
ایمنی بدرستی  اگر کمربند  در چنین تصادفاتی، 
بسته شود می تواند از راننده و سرنشینان حفاظت 

نماید.

عامل اصلی فعال شدن سیستم کیسه هوا: 
که  تصادف  در  شده  ایجاد  سرعت  کاهش  روند 
بوسیله واحد کنترل الکترونیکی )ECU( تشخیص 
و  مقایسه  شده  ثبت  تنظیمات  با  می شود  داده 

مشخص می گردد. 
و  ایجاد  عوامل  سایر  و  سرعت  کاهش  روند  اگر 
مقدارمرجع  از  پایین تر  تصادف  در  محاسبه شده 
اگر  حتی  نمی شود  فعال  هوا  کیسه  باشد،   ECU
خودرو در اثر شدت تصادف به شدت تغییر شکل 

هم پیدا کرده باشد.

استفاده  هرگونه   BYD خودروسازی  شرکت 
تنظیمات  در  را  جاده   مختلف  شرایط  و  نادرست 
کیسه هوا و در واحد کنترل کیسه هوا لحاظ کرده 
دستور  از  کردن  باپیروی  می شود  توصیه  است. 
العمل های این کتابچه بدرستی از خودرو استفاده 
نمایید. در غیر اینصورت، عملکرد مورد انتظار از 

سیستم SRS تضمین نمی شود.
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بیماری  به  مبتال  افراد  باردار،  زنان  )مانند     
توصیه  تنفسی(.  بیماری های  یا  آلرژی 
پنجره ها  یا  دربها  هوا  تهویه  جهت  می شود 
را باز نمایید یا جهت حفظ ایمنی از خودرو 
خارج شوید و بالفاصله پودر سفید رنگ باقی 

مانده را از بدن خود پاک نمایید.

جلو      سرنشین  و  راننده  هوای  کیسه های 
)در صورت مجهز بودن( 

جلو  سرنشین  و  راننده  سینه  قفسه  و  سر  از  تا 
نیز  جسمی  آسیب های  میزان  و  شده  محافظت 

کاهش یابد 

نحوه عملکرد کیسه هوای جلو 

کیسه هوا مانند بالشتک عمل می کند و به ثابت 
از سر و قفسه سینه شما  نگه داشتن و محافظت 

کمک می نماید.
سنسوراستفاده  یک  از  هوا  کیسه   دو  در  چنانچه 

شود، کیسه های هوا بطور همزمان باز می شوند.
با این وجود، در بعضی شرایط فقط یک کیسه هوا 
باز می گردد. ممکن است شدت برخورد در محدوده 

عملکرد باز شدن کیسه هوا قرار داشته باشد.
را  اولیه  حفاظت  ایمنی  کمربند  صورت،  این  در 
شده  ایجاد  تکمیلی  حفاظت  اما  می کند،  ایجاد 

بوسیله کیسه هوا بسیار ناچیز می باشد. 

کیسه هوای جلو بالفاصله باد و سپس خالی می گردد 
ولی محدوده دید راننده را مسدود نمی کند. 

در صورت مجهز بودن خودروی شما به سیستم 
 SRS( جلو  هوای  کیسه  تکمیلی  محافظ 
جلو،  از  شدید  برخورد  صورت  در  و   )AIRBAG

کیسه  هوای راننده و سرنشین جلو باز می شود. 

در صورت برخورد شدید از جلو، سنسور تشخیص 
می دهد که سرعت خودرو به شدت کاهش یافته و 
سیگنالی را به دستگاه کنترل می فرستد در نتیجه 

کیسه هوای جلو بالفاصله باز می گردد. 
در صورت برخورد از جلو، کمربند ایمنی از قسمت 

پایین و باالی بدن شما محافظت می کند.



ایمنی راننده و سرنشین  36

BYD S6 کتابچه راهنمای استفاده از خودروی

یا بر عملکرد غربیلک فرمان و سایر دستگاه های 
کنترلی تاثیر نمی گذارد. 

کیسه های هوا به سرعت باز می شوند تا حفاظت 
تکمیلی را در تصادفات به راننده و سرنشینان ارائه 

دهند.
شنیده  بلندی  صدای  هوا  کیسه  شدن  باز  حین 
بوجود  جسمی  آسیب  هیچ  کلی  بطور  می شود. 
نمی آید )با این وجود، باز شدن کیسه هوا و صدای 
گوش  در  زنگ  صدای  ایجاد  باعث  شده  ایجاد 
می گردد و ممکن است منجربه نارسایی شنوایی 
برطرف  سرعت  به  مشکل  این  اما  گردد  موقتی 

می شود.( 
دود  وجود  متوجه  است  ممکن  تصادف،  از  پس 
کیسه  سطح  پودر  واقع  در  که  شوید  خودرو  در 
هوا می باشد. اگرچه این پودر غیر سمی است اما 
سرنشینانی  که مبتال به بیماری تنفسی می باشند 
پیدا  ناراحتی  احساس  موقت  بطور  است  ممکن 

نمایند. 
از  جاده  بودن  ایمن  صورت  در  صورت  این  در 

خودرو پیاده شوید.

)در  جلو  صندلی های  جانبی  هوای  کیسه 
صورت مجهز بودن(

در صورت مجهز بودن صندلی های جلوی خودروی 
برخوردهای  در  جانبی،  هوای  کیسه های  به  شما 
شدید یا متوسط کیسه های هوا باز می شوند تا از 
قسمت باالی بدن راننده و سرنشین جلو محافظت 
شده و میزان آسیب های جسمی نیز کاهش پیدا 

کند. 

کیسه هوای پرده ای )در صورت مجهز بودن(. 

درصورت مجهزبودن خودروی شما به کیسه هوای 
از  متوسط  یا  شدید  برخورد  صورت  در  پرده ای، 
کنار به خودرو، کیسه هوای پرده ای باز می شود تا 
از سر راننده و سرنشینان محافظت شده و میزان 

آسیب های جسمی نیز کاهش پیدا کند. 
در صورت مجهز بودن خودرو به کیسه هوای 

جانبی

توجه

پشتی  و  جلو  صندلی های  شدن  خیس  از   •
صندلی جلوگیری نمایید. در غیر اینصورت، 
تاثیر  هوا  کیسه  برعملکرد  است  ممکن 

بگذارد. 
در خودروهای مجهز به کیسه هوای جانبی،   •

توصیه می شود از چسباندن اشیاء سخت
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یا روی درب ها خودداری کنید.  نزدیکی     در 
هیچ شیئی را بین کیسه هوا و سرنشین قرار 

ندهید. 
کناره صندلی های  به  زیادی  نیروی  و  فشار   •

مجهز به کیسه هوای جانبی وارد نکنید.
نامناسب در صندلی های  از روکش  استفاده   •
باعث  یا تعویض روکش ها ممکن است  جلو 
کاهش عملکرد کیسه هوا شود یا در حوادث 
آسیب های  دچار  سرنشینان  تصادفات  و 

جسمی شوند. 

نگهداری  و  تعمیر  به  مربوط  مهم  تفاوت 
کیسه هوای جلو 

با  بالفاصله   زیر  شرایط  در  می شود  توصیه 
نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا 

تماس حاصل نمایید. 
1(   کیسه هوا باز شده باشد.

2( کیسه هوای راننده و سرنشین جلو، در صورت 
تصادفات بسیار شدید با زاویه معین در قسمت های 

خاکستری شکل جلوی خودرو، باز نگردد.
یا پوشش کیسه  3(  صفحه روی غربیلک فرمان 
هوای سرنشین جلو )قسمت خاکستری شکل( 

صدمات  یا  خوردگی  ترک  خراشیدگی،  دچار 
دیگر شده باشد. 

4(  تعویض کیسه هوا الزم باشد. 

نکات مهم مربوط به تعمیر و نگهداری کیسه 
هوای جانبی 

توصیه می شود در شرایط زیر بالفاصله با نمایندگی 
مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا تماس حاصل 

نمایید. 
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توجه

اگر سیستم کیسه هوا در شرایط خاصی غیر   •
بازرسی  جهت  می شود  توصیه  گردد،  فعال 
سازی  خودرو  شرکت  مجاز  نمایندگی  به 
اینصورت،  غیر  در  نمایید.  مراجعه  کارمانیا 
جسمی  آسیب های  منجربه  است  ممکن 

جدی یا حتی فوت شود. 
برای بازگرداندن عملکردحفاظتی کیسه هوا   •
به حالت اول، باید کیسه هوا در اسرع وقت 

فعال شود. 
)مانند  داخل خودرو  به  آب  نفوذ  در صورت   •
رفتن خودرو  فرو  یا  کفپوش ها  خیس شدن 
دیدن  صدمه  به  منجر  سیالب  یا  درآب( 
از  قبل  گردد،  می  مختلف خودرو  تجهیزات 
حرکت دادن خودرو، کابل باتری  را جدا کنید. 
    در غیر اینصورت ممکن است کیسه هوا باز 
شده و در نتیجه منجربه آسیب های جسمی 

جدی و فوت  شود.

1(   کیسه هوای جانبی و پرده ای هر دو باز شده 
باشند. 

ضربه  شدن  وارد  و  تصادف  بروز  درصورت     )2
شدید با زاویه معین به درب های خودرو )قسمت 

خاکستری شکل(، کیسه های هوا باز نشوند. 
3( سطح صندلی های مجهز به کیسه های جانبی 
خراشیدگی،  دچار  شکل(  خاکستری  )قسمت 

ترک خوردگی یا صدمات دیگر شده باشد. 
خاکستری  )قسمت های  هوا  کیسه  صفحه   )4
مطابق شکل( در روی ستون A مجهز به کیسه 
خراشیدگی،  دچار   C ستون  و  پرده ای  هوای 

ترک خوردگی و صدمات دیگر شده باشد. 

غیر فعال شدن کیسه هوا 
زیر  شرایط  در  کاربردی،  قوانین  به  توجه  با 
کیسه های هوای راننده و سرنشین جلو غیر فعال 

می شوند: 

1(   در صورتیکه حفظ فاصله 25 سانتی متری از 
وسط غربیلک فرمان تا قفسه سینه راننده حتی 
راننده  صندلی  صحیح  کردن  تنظیم  طریق  از 

غیر ممکن باشد. 
نصب  برای  فرمان  غربیلک های  از  بعضی  در    )2
تجهیزات مخصوص که نیاز به غیر فعال بودن 

کیسه هوا دارد. 
3(   در صورتیکه در شرایط خاصی نیاز به تنظیم 
در  نتوان  را  صندلی  آنگاه  باشد،  جلو  صندلی 

موقعیت تعیین شده توسط سازنده قرار داد.

مجاز  نمایندگی  توسط  باید  هوا  کیسه  سیستم 
گردد.  فعال  غیر  کارمانیا  سازی  خودرو  شرکت 
پس از غیر فعال کردن کیسه هوا، نمایندگی های 
مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا برچسبی را در 
قسمت مربوطه می چسباند و این مورد در دفترچه 

گارانتی خودرو ثبت می گردد. 
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در شرایط زیر ممکن است کیسه  هوای جلو 
یا جانبی باز شود.

کنار  انداز های  دست  به  خودرو  اگر  مثال  بعنوان 
کنار  سنگ های  جاده ای،  کننده های  جدا  جاده، 

جاده برخورد نماید.

در صورتیکه خودرو در چاله  یا دست انداز بیافتد.

زمین  با  خودرو  سراشیبی،  در  حرکت  حین 
برخورد نماید.

در شرایط زیر ممکن است کیسه هوای جلو 
یا جانبی باز نشوند.

خودرو به ستون بتنی، درخت یا سایر اجسام 
بلند و باریک برخورد نماید. 

خودرو مطابق شکل با کامیون جلویی برخورد 
نماید و پیشانی خودرو به زیر کامیون رود.
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خودرو با دیوار یا هر مانع و خودرویی، البته نه 
به صورت رو در رو بلکه زاویه دار برخورد نماید.

برخورد  خودرو  با  پشت  از  دیگری  خودروی 
نماید. 

خودرو از بغل واژگون شود. 

برخورد  خودرو  با  بغل  از  دیگری  خودروی 
به کیسه هوای  )در صورتی که خودرو  نماید 

جانبی مجهز نمی باشد.(

خودرو بصورت مورب و زاویه دار 
در معرض برخورد قرار بگیرد. 

به  بغل  از  خودرو 
یا  ستون دار  اجسام 
صورت  به  مانعی  هر 
سایشی برخورد نماید.
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توجه

خاص  به طور  هوا(  )کیسه   SRS سیستم   •
می شود.  ارائه  و  طراحی  خودرو  هر  برای 
اندازه  تعلیق،  سیستم  در  تغییری  هرگونه 
منجر  اصلی  تجهیزات  و  شاسی  سپر،  تایر، 
به ایجاد تاثیرات نامطلوب بر عملکرد کیسه 
کیسه  تجهیزات  بردن  بکار  از  می شود.  هوا 
هوا در سایر مدل های خودرو جدا خودداری 
باعث  است  اینصورت، ممکن  غیر  در  کنید. 
غیر فعال شدن کیسه هوا و در نتیجه بروز 

آسیب های جسمی شود.
به   BYD S6 نمودن خودروی  تجهیز  جهت   •
کیسه هوا، تمام موارد مربوطه به شرایط جاده 
و استفاده نادرست از آن در نظر گرفته است. 
با این وجود از وارد شدن ضربه شدید به کف 
از  برای جلوگیری  و  خودرو جلوگیری کرده 
بروز تصادف در جاده های نامناسب از رانندگی 

غیر ضروری خودداری کنید.
حفظ فاصله حداقلی 25سانتی متر از قفسه   •
سینه تا غربیلک فرمان برای رانندگی اهمیت 

خاصی دارد.

حداکثر  هوا،  کیسه  شدن  فعال  حین  زیرا    
است  الزم  یعنی  می شود.  ارائه  حفاظت 
توجه  با  را  سری  پشت  و  جلو  صندلی های 
به جثه  هر سرنشین تنظیم نماییم همچنین 

دستان راننده نیز باید کمی خم باشند.
غربیلک  روکش  سطح  روی  را  شیئی  هیچ   •
جلو  سرنشین  هوای  کیسه  سطح  یا  فرمان 
نصب نکنید و هیچ گونه وسایل تزئینی را در 
چنین قسمت هایی قرار ندهید. این دو مکان 
را فقط با پارچه کمی نمدار تمیز و خشک 
نمایید و از زدن ضربه شدید به آن خودداری 

نمایید. 
از قرار گرفتن سایر افراد، حیوانات یا اشیاء   •
و  راننده  و  بین محدوده عملکرد کیسه هوا 

سرنشین جلو جلوگیری نمایید. 

هر گونه تجهیزات جانبی مانند جای تلفن،   •
محدوده  در  نباید  جاسیگاری  و  جالیوانی 
نصب  آن  پوشش  و  هوا  کیسه  عملکردی 
شود در غیر اینصورت، در صورت فعال شدن 
احتمال آسیب های  کیسه هوا، ممکن است 

جسمی جدی افزایش یابد.
لبه صندلی  روی  نشستن  از  رانندگی  حین   •
یا خم شدن روی داشبورد خودداری کنید. 
زیرا کیسه هوای جلو ممکن است با سرعت 
باال و فشار زیادی باز شود. تماس مستقیم با 
کیسه های هوا با قرار گرفتن در نزدیکی آنها 
باعث آسیب های جسمی جدی یا حتی فوت 

سرنشینان می گردد. 
کودکان،  مانند  افرادی  نشستن  از   •
باردار  نیز زنان  افراد معلول و  سالخوردگان، 

روی صندلی جلو جلوگیری نمایید.
پزشک  با  حتما  باردار  زنان  می شود  توصیه     
دستورات  از  و  کرده  مشورت  خود  معالج 

پزشک خود پیروی نمایند. 
درصورت استفاده از کمربند ایمنی، کمربند



ایمنی راننده و سرنشین  42

BYD S6 کتابچه راهنمای استفاده از خودروی

   کمر را بطور مناسب ببندید. در غیر اینصورت 
ممکن است حین باز شدن کیسه هوا دچار 

آسیب های جسمی جدی شوید. 
نیز قطعات  و  تعمیر تجهیزات کیسه هوا  از   •

دارای برچسب خودداری کنید. 
کیسه  به  مربوط  نگهداری  و  تعمیر  هرگونه   •
کیسه  تجهیزات  کردن  جدا  )شامل  هوا 
قطعات(  سایر  نگهداری  و  تعمیر  برای  هوا 
توسط  باید  فقط  کار  این  کنید،  خودداری 
نمایندگی مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا 

انجام شود.
شرکت  مجاز  نمایندگی  در  باید  هوا  کیسه   •
از  سال   15 مدت  در  کارمانیا  سازی  خورو 
)تاریخ  گردد  تعویض  خودرو  تحویل  تاریخ 
درج  نام  پالک  و  تاییدیه  برگه  در  ساخت 

شده است(. 
تاریخ  این  از  قبل  هوا  کیسه  تجهیزات  اگر     

تعویض شوند، باید در دفترچه گارانتی 

    نیز ثبت گردد.
انتقال خودرو به فرد دیگر،  لطفا در صورت   •
تمام اسناد و کتابچه های مربوط به خودرو را 

نیز تحویل دهید. 
در صورت اسقاط کردن خودرو یا تجهیزات   •
و  ایمنی مربوطه  قوانین  از  لطفا  کیسه هوا، 

روشهای اوراق کردن پیروی نمایید. 
در برابر تداخالت الکترومغناطیسی کیسه های   •
قدرتمند  تداخلی  ضد  قابلیت  به  مجهز  هوا 
می شود  توصیه  وجود  این  با  می باشند. 
در  از خودرو  بروز حادثه،  از  برای جلوگیری 

محیط های الکترومغناطیسی استفاده نکنید.
با  تماس  از  هوا،  کیسه  شدن  باز  از  پس   •
تجهیزات کیسه هوا خودداری کنید )در غیر 
اینصورت، ممکن است بدن دچار سوختگی 

و ناراحتی شود.

نقص  به معنی  ننماید،  اگر کیسه هوا عمل   •
غیراصولی  تعمیر  نیست.  هوا  کیسه  فنی 
معیوب  و  غیراصلی  قطعات  از  استفاده  یا 
تاثیر  آن  عملکرد  بر  می تواند  هوا  کیسه   در 

گذارد. 
کیسه هوا فقط در یک تصادف قادر به انجام   •
که  زمانی  بود.  خواهد  حفاظتی  عملکرد 
کیسه هوا فعال شده یا صدمه می بیند، کل 

سیستم را باید تعویض نمود. 
مغایر  عملکرد  اثر  در  شده  ایجاد  صدمه   •
مسئولیت  هیچ  باال،  دستورالعمل های  با 
شرکت  برای  را  مستقیمی  غیر  و  مستقیم 
 BYD و خودروسازی کارمانیا به همراه ندارد. 

خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن
منوکسید کربن  اگزوز حاوی  از  گازهای خروجی 
است. در صورت تعمیر و نگهداری صحیح خودرو، 
خودرو  وارد  کربن  مونوکسید  رانندگی  حین 

نمی شود. 
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نشتی  نظر  از  را  اگزوز  سیستم  زیر  شرایط  در 
کنترل و بررسی کنید.

a.   صدای غیر عادی اگزوز 
b.   در اثر تصادف، ممکن است که خودرو آسیب 

دیده باشد. 

  اخطار

مسمومیت با گاز مونوکسید کربن. استنشاق   •
گاز CO ممکن است منجر به از دست دادن 
قرار  از  لطفا  شود.  فوت  حتی  و  هوشیاری 
بودن  روشن  بسته حین  فضاهای  در  گرفتن 
است  ممکن  زیرا  نمایید  خودداری  خودرو 

باعث مسمومیت با گاز CO شود. 
گاز CO می تواند با غلظت باال در محیط های   •
مانند پارکینگ به سرعت تجمع پیدا کند، در 
را  موتور  پارکینگ،  بودن درب  بسته  صورت 
روشن نکنید. حتی اگر درب پارکینگ هم باز 
باشد، اجازه دهید موتور فقط به اندازه کافی 
پارکینگ  از  بیرون  و  کند  کار  آرام  دور  در 

اقدام به رانندگی نمایید.

در صورت باز بودن درب پشتی، گازهای اگزوز   •
که خطرناک  وارد خودرو شده  هوا  با  همراه 
می باشد. در صورتی که مجبور به روشن کردن 
خودرو با باز بودن درب پشتی شدید، در این 
باز  را  پنجره ها  تمام  می شود  توصیه  شرایط 
گردش  کنترل  سیستم  زیر  مانند  و  کرده 

هوای داخل خودرو را تنظیم کنید. 
حالت “External Circulation” )ورود هوای   .a

تازه بیرون( 

حالت  را انتخاب نمایید.   .b
 High Rotation“ سرعت فن باید در موقعیت  .c

speed” )سرعت گردش باال( قرار گیرد. 
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چراغ های جلو 

اگر قسمت انتهایی دسته راهنما را بچرخانید 
چراغ های زیر روشن می شوند:

جلو  چراغ های  تمام   –  )OFF( خاموش  موقعیت 
خاموش می شوند 

 چراغ نشانگر روشن بودن چراغ های عقب 
و چراغ  کوچک وقتی نشانگر چراغ کوچک روشن 
جلو،  کوچک  چراغ   بودن  روشن  )شامل  می شود 
پس  نور  چراغ  خودرو،  پالک  چراغ  عقب،  چراغ 
پس  نور  مخصوص  چراغ های  و  داشبورد،  زمینه 

زمینه وغیره می باشد(

 چراغ نشانگر نور باال- جهت چراغ های نور باال

روشن  کوچک  چراغ   نشانگر  و  جلو  چراغ های 
می شود. 

موقعیت AUTO )اتوماتیک( – چراغ های نور باالی 
روشن  کوچک  چراغ  نشانگر  و  جلو  چراغ های 

می شوند. 
بوسیله  که  خورشید  نور  تابش  میزان  به  بسته 
سنسور شدت نور حس می شود، این چراغ ها بطور 

اتوماتیک روشن و خاموش می شوند. 

باالی  قسمت  در  خورشید  نور  شدت  حسگر 
خودداری  سنسور  پوشاندن  از  دارد.  قرار  داشبور 
کنید و اجازه ندهید هیچ مایعی به آن نفوذ نماید. 

توجه

جهت جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری، حین 
خاموش بودن موتور، چراغ ها را به مدت طوالنی 

روشن باقی نگذارید. 

چراغ اصلی و نور باال- دسته راهنما را فشار دهید 
تا صدای کلیک شنیده شود. در این لحظه، نشانگر 
به  را  راهنما  دسته  می شود.  روشن  اصلی  چراغ 
باال  نور  چراغ  موقعیت  در  تا  بکشید  عقب  سمت 

قرار گیرد. 

دسته   - باال(  نور  لحظه ای  )چراغ  سبقت  چراغ 
سپس  و  بکشید  عقب  سمت  به  کمی  را  راهنما 

رها کنید. 

موقعیت  در  راهنما  دسته  کلید  گرفتن  قرار  با 
خاموش )OFF( نیز چراغ اصلی چشمک می زند. 
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چراغ های مه شکن جلو و عقب را روشن کنید- چراغ مه شکن )در صورت مجهز بودن( 
پس از روشن شدن چراغ های مه شکن جلو، کلید 
را در موقعیت  قرار دهید و سپس کلید را 
رها نمایید. سپس چراغ نشانگر  در داشبورد 

روشن خواهد شد. 

کلید  کنید-  روشن  را  عقب  شکن  مه  چراغ های 
را از موقعیت )•( در موقعیت  قرار دهید و 

سپس کلید را رها کنید.

در  را  کلید  جلو  چراغ های  کردن  خاموش  برای 
موقعیت خاموش )OFF( قرار دهید، چراغ های مه 

شکن جلو و عقب نیز خاموش می شوند. 

موقعیت چراغ   کلید  مجدد  دادن  قرار  در صورت 
چراغ های   ، یا  موقعیت های   در 
می خواهید  اگر  می شوند.  روشن  جلو  شکن  مه 
چراغ های مه شکن جلو بطور کامل خاموش شوند، 
در  پایین  به سمت  را  مه شکن  کلید چراغ  لطفا 

موقعیت )•( قرار دهید.

کلید چراغ های مه شکن جلو
و عقب )در صورت مجهز بودن(

اگر چراغ های جلو روشن شوند، بوسیله کلید چراغ 
 مه شکن، چراغ مه شکن نیز روشن می شود.

چراغ های مه شکن جلو را روشن کنید- کلید
را به سمت باال به موقعیت  بچرخانید.

روشن  داشبورد  در  نشانگر   چراغ  سپس  و 
می شود.
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از دسته برف پاک کن برای کنترل عملکرد برف 
و شیشه شوی  و عقب  پاک کن های شیشه جلو 
استفاده می گردد. برف پاک کن شیشه جلو دارای 

5 موقعیت می باشد: 
MIST: حرکت رفت و برگشت 

OFF: خاموش 

INT: حرکت متناوب 

LO: حرکت با سرعت پایین 

HI: حرکت با سرعت باال 

در  کلید  دادن  قرار  با  همراه   ،INT موقعیت  در 
موقعیت حرکت متناوب، سرعت برف پاک کن ها 
برای  را  متناوب  زمان  می توانید  و  می شود  کمتر 
عملکرد برف پاک کن به ترتیب1، 3، 5 و 7 ثانیه 

انتخاب نمایید.

شیشه شوی شیشه جلو 

کوتاه  مدت  به  کن  پاک  برف  دسته  که  زمانی 
ولی  پاشیده شده  مایع شیشه شوی  ثانیه(،   0/5(
برف پاک کن ها هیچ حرکتی نمی کند، وقتی زمان 
کشیدن دسته برف پاک کن به عقب طوالنی باشد، 
مایع شیشه شوی پاشیده شده و برف پاک کن ها با 

سرعت پایین کار می کنند. 
بطور  مرتبه  سه  شوی  شیشه  مایع  همچنین 
اتوماتیک پاشیده می شود و پس از رها کردن دسته، 
برف پاک کن ها به موقعیت اولیه خود باز می گردند. 

برف پاک کن و شیشه شوی شیشه عقب 

کلید را در موقعیت روشن “ON” قرار دهید، برف 
کار می کند، کلید  به  پاک کن شیشه عقب شروع 
را درموقعیت خاموش “OFF” قرار دهید، عملکرد 

برف پاک کن متوقف می گردد. 

کلید را در موقعیت  قرار دهید، برف پاک کن 
و شیشه شوی شیشه عقب بطور همزمان شروع به 

کار می کنند. 

کلید را به سمت پایین موقعیت  قرار دهید و 
سپس رها کنید پس از پاشیده شدن مایع شیشه 
شوی، برف پاک کن دو مرتبه دیگر حرکت می کند. 

برف پاک کن شیشه جلو و عقب 
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سیستم یخ زدایی آینه بغل )درصورت مجهز 
بودن( 

در صورت فشار دادن کلید سیستم یخ زدایی شیشه 
عقب، پنل گرم کن در آینه بغل، باعث تمیز شدن 

سریع آینه می گردد. 

توجه
دوره ای  بطور  باید  کن  پاک  برف  تیغه های   •
بازرسی شوند و آلودگی بوجود آمده در آنها 

باید تمیز گردد. 
استفاده از برف پاک کن ها زمانی که شیشه   •
از  پس  اگر  است.  ممنوع  می باشد  خشک 
به  پاک کن ها شروع  برف  بالفاصله  بارندگی 
نه فقط  تیغه های برف پاک کن  کار کنند، 
شیشه را تمیز نمی کند بلکه باعث تار شدن 
دید در آن لحظه شده و بر رانندگی ایمن 

نیز تاثیر می گذارد. 
   دلیل آن ترکیب قطرات باران با گرد و خاک، 

شن و غیره می باشد. 
شیشه  کننده  تمیز  از  می شود  توصیه   •
سایر  یا  آب  است  ممکن  نمایید.  استفاده 
موتور  دیدن  صدمه  باعث  کننده ها  تمیز 

شیشه شوی شود.

سیستم یخ زدایی شیشه عقب 

سیستم یخ زدایی شیشه عقب، بخار، مه و ذرات یخ 
روی شیشه عقب را پاک می کند. 

سیستم  می  توان  زدایی  یخ  دکمه  دادن  فشار  با 
زمانیکه  نمود.  فعال  غیر  یا  فعال  را  یخ زدایی 
چراغ  داخل دکمه روشن می باشد، یعنی سیستم 
یخ زدایی فعال است. پس از قطع منبع برق، سیستم 

یخ زدایی نیز متوقف می گردد. 
پس از شروع به حرکت خودرو، سیستم یخ زدایی 

نیز فعال می شود. 

بودن شیشه عقب  تمیز  از  لطفا  رانندگی،  از  قبل 
جهت داشتن دید مطلوب اطمینان حاصل نمایید. 

توجه
شارژ  شدن  خالی  از  کردن  جلوگیری  •برای 
روشن  و  واضح  عقب  شیشه  اگر  باتری، 
می باشد از خاموش بودن سیستم یخ زدایی 

اطمینان حاصل نمایید.
شیشه عقب را به صورت افقی تمیز نمایید.   •
در غیر اینصورت ممکن است که سیم کشی 
بخاری و سیم آنتن سیستم یخ زدایی داخل 

شیشه عقب بطور ناگهان صدمه ببیند.

توجه
حین رانندگی از تنظیم کردن آینه های بغل   •
خودداری کنید. در غیر اینصورت، باعث از 
تصادف  بروز  و  خودرو  کنترل  دادن  دست 

می گردد. 
سیستم  گرم کن  از  مدت  طوالنی  استفاده   •
و  فرسودگی  به  منجر  بغل  آینه  زدایی  یخ 
عملکرد ناصحیح آینه ها می شود، بنابراین در 
سیستم  گرم کن  از  نکردن  استفاده  صورت 
یخ زدایی، کلید را در موقعیت خاموش قرار 

دهید. 
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نمایشگر دمای مایع خنک کننده  
 ،ON با قرار دادن دکمه استارت در موقعیت روشن
نشان  را  موتور  مایع خنک کننده  نمایشگر دمای 
می دهد. در صورت عملکرد نرمال، عقربه از عالئم 

انتهایی به وسط حرکت می کند. 
در شرایط سخت رانندگی مانند فصول گرم سال، 
رانندگی در سراشیبی و سرباالیی بمدت طوالنی یا 
رانندگی با سرعت باال، ممکن است موتور داغ کند. 
اگر عقربه نمایشگر مایع خنک کننده وارد منطقه 
مایع  دمای  تصویری  عالمت  شود،  رنگ  قرمز 
خنک کننده   قرمز رنگ می شود و نمایشگر 
پیغام همزمان  بطور  راست  سمت  اطالعات 

 ”over – high temperature of cooling fluid“
)باال بودن بیش از اندازه دمای مایع خنک کننده( را 

نشان می دهد.

کیلومتر شمار 
کیلومتر شمار سرعت خودرو را برحسب کیلومتر بر 

ساعت )km/h( نشان می دهد.
نمایشگر دمای بیرون 

روشن  موقعیت  در  استارت  دکمه  گرفتن  قرار  با 
محیط  حاضر  حال  دمای  نمایشگر  صفحه   ،ON

بیرونی را به سانتیگراد نمایش خواهد داد. 
نمایشگر اطالعات مسافت طی شده 

اطالعات مسافت طی شده نمایش داده می شود که 
شامل کل مسافت طی شده، مسافت طی شده 1 و 

مسافت طی شده 2 است 
را  شده  طی  مسافت  کل  شده:  طی  مسافت  کل 

نشان می دهد.
مسافت طی شده1/ مسافت طی شده 2:

را  کردن  صفر  آخرین  از  پس  شده  طی  مسافت 
محاسبه می کند. مسافت طی شده 1 و 2 از یکدیگر 
مسافت  ثبت  نوع  دو  بطوریکه  می باشند  مستقل 

وجود دارد. 
با فشار دادن پی در پی دکمه صفر کردن مسافت 
در زمان کوتاه، اطالعات مربوط به کل مسافت طی 
شده، مسافت طی شده 1 و مسافت طی شده 2 به 

نوبت نمایش داده می شود.

زمانیکه دکمه استارت در موقعیت روشن ON قرار 
 OFF می گیرد، آخرین انتخاب درموقعیت خاموش

نمایش داده می شود. 
عملکرد صفر کردن : ابتدا مسافت طی شده 1 یا 2 
را جهت صفر کردن انتخاب نمایید و سپس دکمه 
صفر کردن مسافت طی شده را فشار داده و نگه 
دارید تا زمانی که مقدار “0.0km” نمایش داده شود. 
نمایشگر موقعیت دنده )در صورت مجهز بودن( 
موقعیت دسته دنده در وضعیت جاری را نمایش 

می دهد. .
نمایشگر دور موتور 

در  را  موتور  دورانی  سرعت  موتور،  دور  نمایشگر 
این  می دهد.  نشان  دقیقه(  بر  )دور   rpm واحد 
نشانگر جهت انتخاب گشتاور مناسب برای تعویض 

دنده حین رانندگی استفاده می شود. 

فرسایش  به  منجربه  موتور  باالی  دور  با  رانندگی 
شدید موتور و مصرف باالی سوخت می شود. 

  اخطار
اجازه ندهید عقربه دورسنج موتور وارد منطقه 

قرمز رنگ شود. 

   زیرا منطقه خطر برای موتور را نشان می دهد 
و ممکن است باعث صدمه دیدن شدید موتور 

شود. 
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می باشد.  باال  اندازه  از  بیش  موتور  دمای  یعنی 
ایمن  درمحل  بالفاصله  را  خودرو  می شود  توصیه 
جاده پارک کرده و اجازه دهید موتور خنک شود 
نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی  با  و سپس 

کارمانیا تماس حاصل نمایید.

نشانگر سطح سوخت 
نشانگر سطح سوخت مقدار سوخت باقی مانده در 
مخزن سوخت را نشان  می دهد. در صورت رانندگی 
برروی جاده مسطح، این مقدار دقیق تر نمایش داده 
می شود. حین رانندگی در جاده های پردست  انداز 
یا حین دور زدن مقدار واقعی نمایش داده شده از 

سوخت باقی مانده کمی تغییر می کند.
 ON دکمه استارت را فشار دهید و در موقعیت روشن
قرار دهید، صفحه نمایشگر LCD در جلو داشبورد 
روشن شده و مقدار باقی مانده حال حاضر سوخت 
در مخزن سوخت را نشان می دهد پس از قرار دادن 
OFF، صفحه  خاموش  موقعیت  در  استارت  دکمه 

نمایشگر LCD در جلو داشبورد خاموش می گردد. 

در  سوخت  مقدار  است  ممکن  زیر،  شرایط  در 
مخزن حرکت کرده و ممکن است مقدار سوخت 
باشد  نشانگر سوخت متفاوت  نشان داده شده در 
و بالفاصله چراغ نشانگر پایین بودن سطح سوخت 

روشن شود. 

1(  ترمز گیری در مواقع اضطراری، حین شتابگیری 
یا دور زدن 

2(  حین رانندگی در جاده های شیب دار یا دارای 
دست انداز 

اگر مقدار مشخصی از سوخت باقی مانده در مخزن 
سوخت  نشانگر  روی  نقطه  اولین  شود،  مصرف 
چشمک می زند و چراغ نشانگر پایین بودن سطح 
نمایشگر  ضمن  در  می شود.  روشن  نیز  سوخت 
 ”please add Fuel  “ پیغام  راست  LCD سمت 
)لطفا سوخت اضافه کنید( نمایش داده شده که 
به راننده افزودن سوخت را در اسرع وقت یادآوری 

می کند.

  اخطار
خودداری  سوخت  کم  مقدار  با  رانندگی  از   •

کنید.

 در صورت مصرف تمام سوخت، موتور ریپ زده 
و مبدل کاتالیستی صدمه می بیند. همچنین 
می تواند موجب آسیب دیدن یا سوختن پمپ 

بنزین برقی گردد. 

نمایشگر اطالعات رانندگی  
سوخت،  مصرف  مقدار  شامل  رانندگی  اطالعات 
طی  در  سوخت  مصرف  سوخت،  مصرف  متوسط 
سرعت  متوسط  پیمایش،  قابل  محدوده  مسافت، 

خودرو و مدت زمان راندن خودرو است.
مقدار مصرف سوخت: مقدار مصرف سوخت را از 
اخرین صفر کردن تا حال حاضر را نشان می دهد، 
کاماًل  مصرف  مقدار  همان  مقدار  این  کلی  بطور 

دقیق سوخت نمی باشد. 
متوسط مصرف سوخت: متوسط مصرف سوخت را 
در هر 100km از آخرین صفر کردن تا حال حاضر 
مسافت  خودرو  که  زمانی  تا  و  می دهد  نشان  را 
برحسب  اطالعات  این  نماید  طی  را  مشخصی 
داده  نمایش  کیلومتر(  بر 100  )لیتر   L /100Km

می شوند.
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دکمه  که  زمانی  مسافت:  درطی  سوخت  مصرف 
استارت در موقعیت روشن ON قرار دارد، مصرف 
ساعت  بر  لیتر  واحد  در  مسافت  طی  در  سوخت 
نمایش  کند  کار  درجا  در صورتیکه خودرو   )L/h(
به  رسیدن سرعت خودرو  از  و پس  داده می شود 
 100 هر  در  لیتر  صورت  به  شده  تعیین  میزان 

کیلومتر نشان داده می شود. 
این اطالعات کامال مربوط به عملکرد شتابگیری و 

ترمزگیری خودرو می باشند. 
محدوده قابل پیمایش: مقدار مسافت قابل رانندگی 
برحسب مقدار سوخت باقی مانده در مخزن سوخت 
را نشان  می دهد. به طور کلی این مقدار همان مقدار 
واقعی نمی باشد. زمانیکه سطح سوخت پایین است 
و مسافت طی شده حین رانندگی کمتر از مقدار 
پیغام  پیمایش  قابل  محدوده  در  می باشد،  مجاز 

“km...” نمایش داده می شود. 
متوسط سرعت خودرو: متوسط سرعت خودرو را از 
آخرین صفر کردن تا حال حاضر را نشان می دهد 

این مقدار با واحد km/h نمایش داده می شود. 

گزینه  کردن  مشخص  برای  دکمه    .1
انتخاب شده از منوی اطالعات استفاده می گردد. 

دکمه  برای مرور کردن به سمت باالی نوار   .2
منو استفاده می شود 

دکمه  برای مرور کردن به سمت پایین نوار   .3
منو استفاده می شود. 

ساختار منو مانند زیر نمایش داده می شود: 
تعمیر و نگهداری   

تعمیر و نگهداری بر حسب مدت زمان   
تعمیر و نگهداری بر حسب مسافت طی شده   

کنترل و بررسی   
زبان  

مدت زمان رانندگی با خودرو: مدت زمان در جا کار 
کردن موتور و مدت زمان رانندگی از آخرین صفر 

شدن تا حال حاضر را نشان می دهد. 
عملکرد مربوط به اطالعات رانندگی: دکمه  یا 
 روی غربیلک فرمان را فشار دهید تا به وضعیت 
از  یکی  نماید  تغییر  رانندگی  اطالعات  نمایش 
گزینه های مصرف سوخت/ متوسط مصرف سوخت/ 
با  رانندگی  زمان  مدت  خودرو/  سرعت  متوسط 
خودرو را انتخاب نمایید و دکمه  را نگه 
دارید، سپس این مقدار در گزینه انتخاب شده صفر 

می شود. 

نمایشگر تنظیمات منوی اطالعات رانندگی 
برای نمایش وضعیت اطالعات خودرو و تنظیمات 
عملکردهای خودرو و نمایشگر جلو داشبورد و غیره 

استفاده می شود. 
فرمان،  غربیلک  روی  دکمه های  از  استفاده  با 
 LCD نمایش اطالعات رانندگی روی سمت راست

به موقعیت گزینه تنظیمات منو تغییر می کند. 
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عملکردگزینه نمایشی 

نام گزینه سرویس های دوره ای

 XX days
تعمیر و نگهداری بر حسب 

مدت زمان 

تنظیمات ویژه    •
آیتم های قابل تنظیم   •

هشدار سرعت خودرو    •
صفر کردن )ریست کردن(  •

شرح  به  رانندگی  اطالعات  منوهای  عملکرد 
زیر می باشد: 

تعمیر و نگهداری: عملکرد و وضعیت تعمیر و   .1
نگهداری را تنظیم می کند.

فعال  نگهداری  و  تعمیر  عملکرد  که  زمانی 
می شود، اگر از زمان تعمیر و نگهداری گذشته 
باشد،  رسیده  نگهداری  و  تعمیر  زمان  یا  باشد 
بافشار دادن دکمه و قرار گرفتن دکمه استارت 
 LCD راست  در سمت   ،ON روشن  درموقعیت 

اطالعات مربوطه نشان داده می شود. 
زمان:  مدت  حسب  بر  نگهداری  و  تعمیر   1-1
وضعیت تعمیر و نگهداری را بر حسب مدت 

زمان تنظیم می کند. 

 Or....

بدرستی تنظیم می شود یا اگر 
عملکرد غیرفعال شده باشد، سه 
عالمت خط فاصله نمایش داده 

می شود.

ON/OFF
عملکرد تعمیر و نگهداری برحسب 
زمان را فعال یا غیر فعال می نماید.

+30days
30 روز به مدت زمان تعمیر و 

نگهداری افزوده می شود.

-30days
30 روز از مدت زمان تعمیر و 

نگهداری کم می شود.

reset
تعمیر و نگهداری بر حسب مدت 

زمان صفر می شود.

return

از گزینه تعمیر و نگهداری بر حسب 
مدت زمان خارج می شود و به منوی 

قبلی باز می گردد.

2-1 تعمیر و نگهداری بر حسب مسافت طی شده:

عملکردگزینه نمایشی 

سرویس های 
نام گزینهدوره ای

 Xkm

or...

تعمیر و نگهداری بر حسب 
مسافت طی شده بدرستی تنظیم 
می گردد یا اگر عملکرد غیرفعال 
شود، به صورت سه خط فاصله 

نمایش داده می شود.

ON/OFF

عملکردتعمیر و نگهداری بر حسب 
مسافت طی شده فعال یا غیر 

فعال می گردد.

+500km
500 کیلومتر به مسافت طی شده 
تعمیر و نگهداری افزوده می شود.

-500km
500 کیلومتر از مسافت طی شده 

تعمیر و نگهداری کم می شود.

reset
تعمیر و نگهداری بر حسب 

مسافت طی شده صفر می شود.

return

از منوی تعمیر و نگهداری بر 
حسب مسافت طی شده خارج 
می شود و به منوی قبلی باز 

می گردد.

وضعیت تعمیر و نگهداری بر حسب مسافت طی 
شده تنظیم می شود.
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3. 1 کنترل و بررسی: تعمیر و نگهداری برحسب 
مدت زمان و برحسب مسافت طی شده باقی 
مانده در حال حاضر را کنترل و بررسی می کند.

تنظیم  را  شده  داده  نمایش  زبان  نوع  زبان:   .2
می کند.

تننظیمات ویژه: عملکردهای خاص را تنظیم   .3
می کند.

1-3 آیتم تنظیم رنگ: رنگ پشت زمینه پشت آمپر 
را در سمت چپ و راست LCD تنظیم می کند. 
2-3 هشدار سرعت خودرو: میزان سرعت را درآیتم 

هشدار سرعت خودرو تنظیم می کند.
اگر سرعت خودرو به مقدار هشدار سرعت تنظیم 
 LCD در  هشدار  به  مربوط  اطالعات  برسد،  شده 

سمت راست داشبورد نمایش داده می شود.

مقدار پیش فرض کارخانه تغییر می کند.

عملکردآیتم نمایشی 

Car speed alarmنام گزینه

Xkm
 or .... 

هشدار سرعت در حال حاضر 
تنظیم می شود یا اگر عملکرد 
غیرفعال گردد، سه خط فاصله 

نمایش داده می شود.

ON/OFF
عملکرد مربوط به هشدار سرعت 
خودرو فعال یا غیرفعال می شود.

+10 Km/h
10 کیلومتر در ساعت به هشدار 

سرعت اضافه می شود.

-10 Km/h
10 کیلومتر در ساعت از هشدار 

سرعت کم می شود.

return
از منوی مربوط به هشدار سرعت 
خودرو خارج می شود و به منوی 

قبلی باز می گردد.

انتخاب  از  بازگشت به تنظیمات کارخانه: پس   .4
این گزینه، مقدارتنظیمات فعلی حذف شده و 

به مقدار پیش فرض کارخانه، تغییر می کند.
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نمایشگر پیغام های هشدار
در سمت راست LCD نمایش داده می شود و جهت 
راننده  به  گرفته  صورت  وضعیت  تغییر  یادآوری 

استفاده می شود.

نمایش پیغام یا 
شنیده شدن صدای 

بوق هشدار
شرح پیغام

 Key is not

detected

اگر کلید هوشمند شناسایی 
نگردد، این پیغام پس از 
فشاردادن دکمه استارت 

نمایش داده می شود.

Low key battery

در صورت خالی شدن 
باتری کلید هوشمند این 

پیغام نمایش داده می شود. 
توصیه می شود باتری را 

تعویض نمایید.

 Parking brake is

not released

زمانی که سرعت خودرو 
به بیش از 5km/h می رسد 

و ترمز دستی نیز کامال 
آزادنشده باشد،

این پیغام همراه با صدای 
بوق هشدار نمایش داده 

می شود.

 Please refill

fuel

اگر سوخت باقی مانده در 
باک کم باشد، این پیغام 

همراه با صدای بوق هشدار 
نمایش داده می شود.

 xx days to the

 maintenance

date

این پیغام زمان باقی مانده 
تا تعمیر و نگهداری را نشان 

می دهد.

 xx km to the

 maintenance

mileage

این پیغام مسافت باقی مانده 
تا تعمیر و نگهداری را نشان 

می دهد.

 xx days xxx

 km to the

 maintenance

date

این پیغام زمان و مسافت 
باقی مانده برای تعمیر و 
نگهداری را نشان می دهد.

 It is time for
maintenance

این پیغام زمان تعمیر و 
نگهداری بر حسب مدت 

زمان یا مسافت طی شده را 
نشان می دهد.

 Please ensure

 the main  menu

 is initiated for

safe driving

زمانی که سرعت خودرو 
به بیش از 5km/h برسد و 
گزینه اطالعات رانندگی در 
دسترس باشد، این پیغام 

نمایش داده می شود.

نمایشگر اطالعات عالئم خطا
در سمت راست LCD نمایش داده می شود.
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راننده  به  خودرو  فنی  نقص  دادن  نشان  جهت  و 
استفاده می شود. در چنین شرایطی جهت تعمیر 
سازی  خودرو  شرکت  مجاز  نمایندگی  به  خودرو 

کارمانیا مراجعه نمایید.

نمایش پیغام یا 
شنیده شدن صدای 

بوق هشدار
شرح پیغام

 Cooling fluid

 temperature is

over high

زمانی که دمای مایع خنک 
کننده بسیار باال باشد این 
پیغام نمایش داده می شود. 
بالفاصله خودرو را متوقف 
کرده و با نمایندگی مجاز 

شرکت خودرو سازی 
کارمانیا تماس بگیرید.

 Low engine oil

pressure

فشار روغن موتور کافی 
نمی باشد. خودرو را متوقف 

کرده و بالفاصله با نمایندگی 
مجاز شرکت خودرو سازی 

کارمانیا تماس بگیرید.

 Check charging

system

این پیغام نشان می دهد 
که نقص در سیستم شارژ 

وجود دارد

بالفاصله خودرو را متوقف کرده 
و با نمایندگی مجاز شرکت 
خودرو سازی کارمانیا تماس 

بگیرید.

 Check brake

system

این پیغام پایین بودن سطح 
روغن ترمز یا وجود نقص فنی 
در سیستم ترمزگیری را نشان 
می دهد. خودرو را بالفاصله 
متوقف کرده و با نمایندگی 
مجاز شرکت خودروسازی 

کارمانیا تماس بگیرید.

 Check the

ABS system

این پیغام در صورت وجود 
 ABS نقص فنی در سیستم
یا ترمزگیری نمایش داده 

می شود. جهت بازرسی سیستم 
ترمز در اسرع وقت با نمایندگی 

مجاز شرکت خودروسازی 
کارمانیا تماس بگیرید.

 Check the

SRS system

این پیغام در صورت وجود 
نقص فنی در سیستم کیسه 

هوا نمایش داده می شود.

جهت بازرسی سیستم در 
اسرع وقت با نمایندگی 

مجاز شرکت خودروسازی 
کارمانیا تماس بگیرید.

 Please inspect

 the vehicle net

work

این پیغام در صورت 
عملکرد نادرست شبکه 

ارتباطی خودرو نمایش داده 
می شود. بالفاصله خودرو را 
متوقف کرده و با نمایندگی 
مجاز شرکت خودرو سازی 

کارمانیا تماس بگیرید.

نبودن کمربند  به بسته  نشانگر مربوط    
ایمنی سرنشین جلو 

سیستم کمربند ایمنی راننده از طریق چراغ نشانگر 
و بوق هشدار کار می کند و بستن کمربندایمنی را 

به راننده و سرنشینان یادآوری می کند.
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اگر حین کارکردن موتور این چراغ نشانگر روشن 
شده  فنی  نقص  دچار  شارژ  سیستم  یعنی  شود، 
در  استارت  دکمه  داشتن  قرار  صورت  در  است. 
روشن  نشانگر  چراغ  این   ON روشن  موقعیت 
چراغ  این  موتور،  شدن  روشن  از  پس  می شود. 

نشانگر بطور عادی خاموش می شود. 

موقعیت  در  استارت  داشتن دکمه  قرار  در صورت 
روشن ON، دکمه استارت را فشار دهید. در این حالت 
جهت یادآوری به راننده برای بستن کمربندایمنی 
چراغ نشانگر چشمک زده و بوق هشدار به صدا در 
می آید. حین رانندگی، اگر کمربند ایمنی برای مدتی 
بسته نشود، چراغ نشانگر بطور مداوم چشمک زده 
و صدای بوق هشدار شنیده می شود، سپس چراغ 

نشانگر روشن باقی می ماند. 

اگر راننده و سرنشین هر دو کمربند ایمنی خود را 
بوق  نشانگر خاموش شده و صدای  ببندند، چراغ 

هشدار نیز قطع می گردد. 

   چراغ نشانگر پایین بودن فشار روغن 
موتور 

این چراغ نشانگر برای نشان دادن پایین بودن فشار 
روغن موتور روشن می شود. 

اگر حین رانندگی این چراغ نشانگر چشمک بزند یا 
بطور مداوم روشن باقی بماند. از جاده خارج شده

  اخطار

زمانی که چراغ نشانگر پایین بودن فشار روغن 
موتور روشن می شود، خودرو را در مکان ایمنی 
پارک کرده و بالفاصله موتور را خاموش نمایید.

در غیر این صورت موتور صدمه خواهد دید.

و در مکان ایمنی، خودرو را پارک و بالفاصله موتور 
شرکت  مجاز  نمایندگی  با  و  نمایید  خاموش  را 

خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید.
 

می کند،  کار  درجا  آرام  دور  در  موتور  که  زمانی 
چراغ  اضطراری  ترمزگیری  از  پس  است  ممکن 
نشانگر در فواصل زمانی چشمک زده یا بطور موقت 
روشن باقی بماند. اگر سرعت خودرو بطور تدریجی 
خاموش  نشانگر  چراغ  است  ممکن  یابد،  افزایش 

گردد این حالت عادی است. 

  نشانگر شارژ باتری

توجه
زمانی که چراغ نشانگر شارژ باتری روشن است و 

نمایشگر سمت راست LCD پیغام 
Please Check the charging system رانشان 
می دهد، خودرو را متوقف کرده و بالفاصله موتور 
شرکت  مجاز  نمایندگی  با  و  کنید  خاموش  را 

خودرو سازی کارمانیا تماس حاصل نمایید.

 چراغ نشانگر وجود ایراد موتور 
در  را  سوئیچ  و  دهید  فشار  را  استارت  دکمه 
موقعیت روشنON قرار دهید، در عرض چند ثانیه 
خاموش  سپس  و  شده  روشن  نشانگر  چراغ  این 
می گردد. اگر درشرایط دیگری این چراغ نشانگر 
روشن شود یعنی مشکلی برای سیستم EFI موتور
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است.  آمده  بوجود  سوخت(  الکترونیکی  )تزریق 
بالفاصله  سیستم  بررسی  جهت  می شود  توصیه 
کارمانیا  مجاز شرکت خودرو سازی  نمایندگی  با 

تماس بگیرید. 

  چراغ نشانگر سیستم ترمز دستی

 ON استارت در موقعیت روشن  زمانی که دکمه 
نشانگر  چراغ  این  زیر  شرایط  در  می گیرد،  قرار 

روشن می شود: 

ترمز،  روغن  سطح  گرفتن  قرار  صورت  در   )1
پایین تر از مقدار حداقل. 

خودرو را متوقف کرده و دسته ترمز دستی را   )2
باال آورده باشیم.

  اخطار
سیستم  نشانگر  چراغ  شدن  روشن  صورت  در 
خودرو  بالفاصله  می شود  توصیه  دستی،  ترمز 
به ندارد  وجود  خطر  اگر  و  کرده  بازرسی  را 

رانندگی ادامه دهید.

در شرایط زیر جهت بررسی خودرو با نمایندگی 
مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید. 
روشن  موقعیت  در  استارت  دکمه  که  زمانی   )1
دستی  ترمز  اگر  باشد، حتی  داشته  قرار   ON
درگیر باشد این چراغ نشانگر روشن نمی شود. 
روشن  موقعیت  در  استارت  دکمه  که  زمانی   )2
دستی  ترمز  اگر  باشد، حتی  داشته  قرار   ON
آزاد باشد این چراغ نشانگر خاموش نمی شود.

   چراغ نشانگر کیسه هوا 

وضعیت  دادن  نشان  جهت  نشانگر  چراغ  این  از 
کیسه هوا استفاده می شود. 

در صورت قرار داشتن دکمه استارت در موقعیت 
روشن ON، این چراغ نشانگر حدود 5 ثانیه روشن 
می شود و سپس خاموش می گردد، یعنی سیستم 

کیسه هوا )SRS( در حالت عادی کار می کند. 

یعنی آید،  بوجود  زیر  شرایط  از  کدام  هر  اگر 

است  شده  فنی  نقص  دچار  هوا  کیسه  سیستم 
بالفاصله  سیستم  بازرسی  برای  می شود  توصیه 
کارمانیا  مجاز شرکت خودرو سازی  نمایندگی  با 

تماس حاصل نمایید.
در  استارت  دکمه  داشتن  قرار  صورت  در   •
روشن  نشانگر  چراغ  این   ،ON روشن  موقعیت 

نشود یا بطور دائم روشن باقی بماند.
حین رانندگی، این چراغ نشانگر روشن شده یا   •

چشمک بزند. 

ABS چراغ نشانگر سیستم ترمز   

در صورت قرار داشتن دکمه استارت در موقعیت 
به مدت چندثانیه  نشانگر  این چراغ   ،ON روشن 

روشن شده و سپس خاموش می شود. 

 ON استارت در موقعیت روشن  زمانی که دکمه 
قرار دارد اگر این چراغ نشانگر روشن نشود یا در 
 ABS سیستم  یعنی  شود  روشن  دیگری  زمان 

دچار نقص فنی شده است. 
توصیه می شود بالفاصله با نمایندگی مجاز شرکت 

خودرو سازی کارمانیا تماس حاصل نمایید.



63 صفحه نمایشگر و چراغ های نشانگر

BYD S6 کتابچه راهنمای استفاده از خودروی

هنوز  خودرو  شود،  روشن  نشانگر  چراغ  این  اگر 
دارای عملکرد ترمزگیری عادی است اما عملکرد 

سیستم ABS را ندارد.

حین  نشانگر  چراغ  لحظه ای  زدن  چشمک 
رانندگی، دلیل بر وجود نقص فنی نمی باشد. 

 چراغ نشانگر باز بودن درب های خودرو 
و درب پشتی

خودرو  درب های  از  کدام  هر  یا  پشتی  درب  اگر 
به  مربوط  باشند، چراغ های  نشده  بسته  بدرستی 

همان درب روی صفحه مانیتور روشن می شود.

 چراغ نشانگر چراغ فالشر و چراغ های 
راهنما 

زمانی که مسیر حرکت خود را به سمت راست یا 
آن سمت  راهنمای  چراغ  می کنید،  انتخاب  چپ 
چشمک می زند. اگر چراغ نشانگر چشمک نزند یا 
به سرعت چشمک بزند یعنی، سیستم چراغ های 
راهنما یا مدار مربوط به آنها دچار نقص فنی شده 

است.

در صورت فشار دادن دکمه چراغ فالشر، هم چراغ 
روشن  راهنما  چراغ های  نشانگر  هم  و  داشبورد 
بیرون  راهنمای  چراغ های  تمام  نیز  و  می شوند 

خودرو نیز چشمک می زنند. 

  چراغ نشانگر چراغ های کوچک 
در  جلو  چراغ های  کلید  دادن  قرار  صورت  در 
، این چراغ نشانگر روشن  موقعیت  یا 
 ACC را در موقعیت  استارت  اگر دکمه  می شود. 
OFF )خاموش( قرار دهید  یا  )تجهیزات جانبی( 
و چراغ های جلو خاموش نشوند، این چراغ نشانگر 

بطور مداوم روشن می شود.

پس از قرار دادن کلید چراغ های جلو در موقعیت، 
و  نمایشگر  صفحه  زمینه  پس  نور  شدت   

داشبورد را می توان با دکمه صفر کردن مسافت

نمود.  تنظیم  نمایشگر،  صفحه  روی  شده  طی 
زمانی که نور پس زمینه تنظیم می شود، در سمت 
راست LCD سطح تنظیم شده نور پس زمینه را 

نشان می دهد. 

  چراغ نشانگر پایین بودن سطح سوخت 

در  سوخت  سطح  نشانگر  با  نشانگر  چراغ  این 
ارتباط است. در صورت روشن بودن چراغ نشانگر، 
یعنی سوخت زیادی در مخزن سوخت باقی نمانده 
است و به راننده یادآوری می کند که باید بالفاصله 
دارای  جاده های  در  نماید.  پر  را  سوخت  مخزن 
شیب یا دست انداز ممکن است چراغ نشانگر پایین 
بودن سطح سوخت بدلیل حرکت بنزین در مخزن 

سوخت زودتر روشن شود.

•  چراغ نشانگر سیستم ضدسرقت )ایموبالیزر(
زمانی که سیستم ایمنی تنظیم می شود، این چراغ 
نشانگر به مدت چندثانیه بطور مداوم روشن باقی 
می ماند و سپس شروع به چشمک زدن می کند، 

یعنی حالت دزدگیر خودرو فعال شده است.
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   چراغ نشانگر نور باال 

در صورت استفاده از چراغ نور باال چراغ های جلو، 
این چراغ نشانگر روشن می شود.  

  چراغ نشانگر چراغ مه شکن جلو
جلو،  شکن  مه  چراغ های  شدن  روشن  درصورت 

این چراغ نشانگر روشن می شود. 

  چراغ نشانگر چراغ مه شکن عقب 
درصورت روشن شدن چراغ های مه شکن عقب، 

این چراغ نشانگر روشن می شود. 

  چراغ نشانگر اصلی کروز کنترل 
          )در صورت مجهز بودن( 

این  کنترل  کروز  عملکرد  از  استفاده  صورت  در 
با  خودرو  یعنی  می شود،  روشن  نشانگر  چراغ 

سرعت تنظیم شده درحال حرکت است.

  چراغ نشانگر تنظیم سیستم کروز 
          کنترل )در صورت مجهز بودن( 

درصورت فشار دادن کلید اصلی کروز کنترل این 
چراغ نشانگر روشن می شود. 

SVS چراغ نشانگر  
دکمه استارت را فشار داده و در موقعیت روشن 
مدت چند  به  نشانگر  این چراغ  دهید،  قرار   ON
ثانیه روشن شده و سپس خاموش می گردد. اگر 
در زمان دیگری این چراغ نشانگر روشن شده یا 
چشمک بزند، یعنی گیربکس اتوماتیک یا سیستم 
کنترل موتور دچار نقص فنی شده است. در این 
مجاز  نمایندگی  به  خودرو  بررسی  جهت  شرایط 

شرکت خودرو سازی کارمانیا مراجعه کنید. 

  چراغ نشانگر موقعیت و کلید هوشمند
داخل  سوئیچ  اگر  دهید،  فشار  را  استارت  دکمه 
به  نشانگر  چراغ  این  باشد،  نداشته  وجود  خودرو 
مدت چند ثانیه روشن شده و صدای بوق هشدار 
بزند  چشمک  نشانگر  چراغ  اگر  می شود،  شنیده 
یعنی باتری کلید هوشمند ضعیف شده است. اگر 
چند  از  پس  چنانچه  نشود  روشن  نشانگر  چراغ 
ثانیه از روشن شدن چراغ نشانگر، همراه با کلید 
خاموش  صورت  در  شوید،  خودرو  وارد  هوشمند 
شدن چراغ نشانگر، امکان روشن کردن موتور نیز 

وجود خواهد داشت.

   نشانگر چراغ هشدار
سمت  می باشد،  روشن  هشدار  چراغ  که  زمانی 
یا  فنی  نقص  به  مربوط  اطالعات   LCD راست 
جهت  می شود.  داده  نمایش  هشدار  پیغام های 

یادآوری به راننده، چراغ روشن می شود. 

صورت  )در  روف  سان  نبودن  بسته  هشدار 
مجهز بودن( 

خاموش  موقعیت  در  استارت  دکمه  که  زمانی 
اگر  باشد،  باز  نیز  روف  سان  و  داشته  قرار   OFF
راننده درب سمت راننده را باز نماید، بوق هشدار 
 LCD به صدا در می آید. در ضمن در سمت راست
پیغام "Sunroof Unclosed" )سان روف باز است( 
سان  دهد  اطالع  راننده  به  تا  شده  داده  نمایش 

روف درحال حاضر باز می باشد. 

زمانی که سان روف باز می باشد و دکمه استارت 
 OFF یا خاموش   ON موقعیت روشن  خودور در 
و  شده  شنیده  هشدار  بوق  صدای  گیرد،  قرار 
داده  نمایش  هشدار  پیغام های   LCD صفحه  در 

می شوند. 
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پنل سیستم تهویه مطبوع 
 )استاندارد( 
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2. کلید خاموش کردن سیستم تهویه 1. کنترل اتوماتیک 
مطبوع 

5. حالت گردش هوای داخل و بیرون 3، 4. دکمه تنظیم دمای سمت راننده 
خودرو

10. دکمه تغییر وضعیت دمیدن هوا 8، 12. دکمه تنظیم سرعت فن هوا 7، 9، 11. دکمه تنظیم ساعت دیجیتال6. دکمه روشن و خاموش کردن کولر

15، 16. دکمه تنظیم دمای سمت 
سرنشین

18. کلید بخار زدایی شیشه جلو و 17. بخار زدایی شیشه پشتی
آینه ها

13. دکمه سرمایش سریع

14. دکمه سیستم کولر دوکاناله

توجه: دکمه سرمایش سریع: در صورتیکه این دکمه فشار داده شود، نشانگر روشن شده و دما به پایین ترین حد خود )LO( بطور خودکار تغییر می کند، وضعیت گردش 
هوا به “Internal” )حالت گردش هوای داخل خودرو( تغییر می کند و سرعت فن به حداکثر مقدار می رسد بالفاصله در این حالت دمای داخل خودرو کاهش می یابد.
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پنل تهویه هوای مطبوع )پیشرفته( 

1. دکمه کنترل اتوماتیک کولر 2. کلید خاموش کردن کولر 3، 4. دکمه تنظیم دمای هوای سمت راننده 5. دکمه حالت گردش هوای داخل و بیرون خودرو 6. دکمه 
نقشه مسیریاب  7. دکمه تنظیم مقصد 8. دکمه بلوتوث تلفن 9. دکمه کنترل سیستم کولر 10. دکمه تنظیمات امواج رادیو 11. دکمه تنظیمات صفحه نمایش 12. 
دکمه سیستم صوتی 13. کلید فعال و غیرفعال کردن سنسورهای دنده عقب و جلو 14، 15. دکمه تنظیمات دمای سمت سرنشین 16. دکمه بخار زدایی شیشه عقب 

و آینه ها 17. دکمه بخارزدایی شیشه جلو 

MAP DEST TEL CLIM SET DISP AUDIO
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صفحه نمایش چند منظوره 

1. نمایش دمای داخلی سمت راننده  2. نمایش سنسور دنده عقب 3. نمایش تاریخ 4. نمایش دمای بیرونی خودرو  5. نمایش ساعت  6. نمایش دمای داخلی سمت 
سرنشین جلو  

سمت راننده دمای بیرون  سمت سرنشین 

توجه
 ON زمانی که دکمه استارت در موقعیت روشن
روشن شود،  باال  بسیار  دمای  در  موتور  و  باشد 
غیر  منظوره  چند  نمایش  صفحه  است  ممکن 
عادی بنظر برسد )مانند LCD روشن نشود( در 
صورت رسیدن دما به حد نرمال، صفحه نمایش 

نرمال کار می کند.
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کنترل اتوماتیک

پس از فشار دادن دکمه کنترل اتوماتیک، سیستم 
کولر )تهویه هوای مطبوع( روشن شده و سیستم 
میزان  تنظیم می گردد.  اتوماتیک  کامال  در حالت 
خودکار  بطور  هوا  حجم  و  گرمایش  و  سرمایش 
تنظیم شده تا افزایش و کاهش دمای فعلی داخل 

اتاق را تنظیم کند. 

زمانی که دما در پایین ترین حد )Low( یا باالترین 
حد )HI( تنظیم شود، سیستم تهویه هوای مطبوع، 
تنظیم  گرمایش  و  سرمایش  حالت  همان  در 

می گردد. 

دکمه گردش هوای داخل و بیرون از خودرو 

پس از فشار دادن دکمه، چراغ نشانگر روی دکمه 
روشن می شود و از طریق سیستم )حالت گردش 
هوای داخل( هوا مجددا در داخل خودرو گردش 
پیدا می کند. در صورت فشار دادن مجدد دکمه، 
از  هوا  و  شده  خاموش  دکمه  روی  نشانگر  چراغ 
می کند.  پیدا  گردش  خودرو  اتاق  داخل  بیرون 
هوای  گردش  حالت  یعنی  تازه  هوای  )گردش 

بیرون(.

کنترل دمای سیستم کولر

در صورت فشار دادن دکمه کنترل دمای سیستم 
کولر )چراغ نشانگر روی آن روشن می شود(.

طور  به  سرنشین  سمت  و  راننده  سمت  دمای 
جداگانه تنظیم می شود. 

)چراغ  دکمه  این  مجدد  دادن  فشار  صورت  در 
نشانگر روی آن خاموش می شود(، در حالیکه دکمه 
دمای سمت راننده تنظیم شده باشد، دمای سمت 

راننده و سرنشین یکنواخت خواهد شد. 

دکمه وضعیت گردش هوا  

انتخاب  باد  وزش  جهت  دکمه  این  دادن  فشار  با 
می گردد. 

دکمه بخار زدایی شیشه جلو 

نشانگر  چراغ  دکمه،  این  دادن  فشار  صورت  در 
بخارزدایی سریع  برای  هوا  جریان  و  روشن شده 

به شیشه جلو دمیده می شود.

حالت  باشید،  کرده  انتخاب  که  را  حالتی  هر 
قرار  الویت  این دکمه در  از  با استفاده  مورد نظر 
بطور  و  شده  روشن  هوا  تهویه  سیستم  می گیرد. 
اتوماتیک عمل می کند. سیستم، حالت هوای تازه 
را انتخاب می کند. جهت انجام عملکرد بخارزدایی 
دور  باالترین  در  دستی  صورت  به  را  فن  سریع، 
تنظیم نمایید. همچنین با بستن دریچه های هوای 
کناری داشبورد می توان جریان باد دمیده شده به 

سمت شیشه جلو را افزایش داد.

به  سیستم  دکمه،  مجدد  دادن  فشار  صورت  در 
حالت تنظیمات اولیه خود باز می گردد. 

توجه
خاموش کردن کمپرسور کولر

در حالت اتوماتیک، چراغ کلید AUTO روشن   •
روشن  فرض  پیش  بطور  کمپرسور  و  است 
می باشد. در این لحظه بر روی کلید A/C روی 
صفحه نمایش چند منظوره )مانیتور لمسی( 

دو بار ضربه بزنید.
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سیستم صوتی CD )درصورت مجهز بودن( 

 AUTO کلید به رنگ خاکستری و چراغ کلید(  
فعال  غیر  کمپرسور  و  می شود(  خاموش 

می گردد.
بطور  کمپرسور  اتوماتیک،  نیمه  حالت  در   •
این  در  می شود،  غیرفعال  و  فعال  متناوب 
نمایش  صفحه  در   A/C کلید  برروی  لحظه 
به  )کلید  بزنید  )مانیتور( ضربه  چند منظوره 
غیر  کمپرسور  و  می شود(  خاکستری  رنگ 

فعال می گردد. 
در حالت دستی، با ضربه زدن به کلید A/C در   •
صفحه نمایش چند منظوره )مانیتور لمسی(، 
چراغ کلید روشن و کمپرسور فعال می گردد. 
رنگ  به  تا  بزنید  ضربه   A/C کلید  به  سپس 
خاکستری در آید و کمپرسور غیرفعال شود. 

توجه
بوی سیستم تهویه هوای مطبوع: 

پس از 10 تا 20 ثانیه از روشن شدن سیستم   •
به  نامطبوعی  بوی  است  ممکن  هوا،  تهویه 

مشام برسد. 

   زیرا حین کار کردن سیستم تهویه هوا، بخار 
آب  قطرات  صورت  به  هوا  در  موجود  آب 
متراکم می شود و وارد سطح اواپراتور شده و 
و  بدن، دود و گرد  بوی عرق  از  آب قسمتی 
را جذب می کند، که  غبار موجود در خودرو 

طبیعی می باشد.
آبی که بو و گرد و غبار را جذب کرده از طریق   •
تخلیه  کامل  بطور  اما  می شود  خارج  لوله 
نمی شود. پس از مدت طوالنی، سطح اواپراتور 
بدلیل وجود گرد و خاک و ذرات آلوده کپک 

می زند. 
روش برطرف نمودن بوی نامطبوع 

تمیز  چرب  غیر  محلول های  از  استفاده  با   •
نمایید. 

روش جلوگیری از ساطع شدن بوی نامطبوع: 
قبل از خاموش کردن موتور، کولر را خاموش   •

نمایید و   و برای ورود هوای تازه و خشک

  شدن اواپراتور فن را روشن نمایید. 
فیلتر را بطور مرتب بازرسی و در صورت لزوم   •

تعویض نمایید. 
هوای داخل خودرو را تمیز و معطر نگه دارید.   •

توجه
هیچگاه قبل از اینکه موتور را روشن کنید از   •
سیستم صوتی به مدت طوالنی استفاده نکنید 

چون باعث تخلیه شارژ باتری می شود. 
ممکن است لبه های داخلی و خارجی CDهای   •
برجستگی های  و  زبری  دارای  جدید  لیزری 
کوچکی باشند، بنابراین قبل از استفاده از آنها 
نمایید.  برطرف  را  زبری  و  برآمدگی  هرگونه 
در غیر اینصورت، ممکن است پالستیک روی 

لبه های زبر باعث قطع شدن عملکرد پخش
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فندک 

   و خارج شدن CD از دستگاه و در نتیجه صدمه 
دیدن قطعات متحرک درایو CD شود. 

داخل  به  خارجی  جسم  هر  نمودن  وارد  از   •
قسمت وارد کردن CD خودداری نمایید. 

با  اصلی  دیسک های  از  شود  می  توصیه   •
است  ممکن  نمایید.  استفاده  استاندارد  سایز 
دیسک های متفرقه به قطعات متحرک درایو 

CD آسیب برساند.
USB پورت  •

1( پیشنهاد می گردد از کابل دیتا با اتصال به 
فلش مموری استفاده گردد. 

2( پورت USB فقط برای فلش مموری هایی که 
دارای ظرفیت کمتر از 8 گیگابایت می باشند 

استفاده می گردد. 
3( پورت USB فقط فایل های موسیقی سازگار 
با سیستم FAT و MP3 را پشتیبانی می کند. 
4( ممکن است پورت USB فلش مموری هایی 
نیز  را  هستند  کمتری  ظرفیت  دارای  که 

پشتیبانی نکند. 

5( هیچ فلشی را که دارای آویز و تزئینات  است 
مستقیما در پورت USB قرار ندهید. در غیر 
بدلیل   USB پورت  است  ممکن  اینصورت 

لرزش های هنگام رانندگی صدمه ببیند.
نامطبوع  بوی  یا  دود  مشاهده  صورت  در   •
)سوختگی( بالفاصله برق باتری را قطع نمایید 
خودروسازی  شرکت  مجاز  نمایندگی  با  و 
اقدامی  هیچ  بگیرید. خودتان  تماس  کارمانیا 

ننمایید.

  اخطار

چنانچه فندک پس از فشرده شدن بیرون نیاید، 
مجاز  نمایندگی  با  آن  بررسی  جهت  بالفاصله 

شرکت خودروسازی کارمانیا تماس بگیرید

  اخطار

آسیب  کاهش  جهت  را  سیگاری  جا  درب   •
 ، ناگهانی  ترمزهای  و  تصادفات   در  دیدگی 

همیشه بعداز استفاده کامال ببندید. 
• جاسیگاری فقط برای خاموش کردن سیگار 
گیرد جهت  می  قرار  استفاده  مورد  غیره   و 
جلوگیری از صدمه دیدن خودرو حین آتش 
سوزی از قرار دادن کاغذ یا مواد قابل احتراق 

داخل جاسیگاری خودداری نمایید. 

جاسیگاری 

سوکت برق 12 ولت )در صورت مجهز بودن(

  اخطار

برای  را   12V DC برق  فقط  برق  سوکت  این 
آنها  مصرفی  برق  میزان  که  جانبی  تجهیزات 

کمتر از 120W است تامین می کند. 
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قالب لباس 

از وارد نمودن فندک در سوکت خودداری کنید 
بیشتری  برق  مصرف  دارای  که  ازتجهیزانی 

می باشند استفاده نکنید. 

پایین  را  آن  لباس،  قالب  از  استفاده  برای 
بکشید .

توجه
کت وکاله را مستقیما روی قالب آویزان نمایید. 
از آویزان کردن اجسام دیگر )مانند جالباسی یا 

اجسام تیز( خودداری کنید.

هوای  کیسه  باز شدن  اینصورت حین  غیر  در   
است  ممکن  بودن(  مجهز  )در صورت  ای  پرده 
این اجسام حین وارد شدن ضربه شدید به بیرون 
پرتاب شوند و ممکن است از باز شدن کیسه هوا 

جلوگیری شود.

آینه دید عقب 
آینه دید عقب )استاندارد(

1.دکمه روشن و خاموش کردن ضد تابش نور2.چراغ نشانگر ضد تابش نور 

آینه دید عقب داخل اتاق )پیشرفته( 

1. دکمه روشن و خاموش کردن ضد تابش نور 
2.چراغ نشانگر 3. نمایشگر قطب نما 

تنظیم  ای  گونه  به  را  داخلی  عقب  دید  آینه   .1
از طریق شیشه عقب  مناسبی  نمایید که دید 

داشته باشید.
2. تمام مدل ها، مجهز به آینه دیجیتال ضد تابش 

اتوماتیک می باشند. 
فعال  را  آینه  ضدتابش  الکترونیکی  عملکرد   )1(
ممکن  شود.  می  روشن  نشانگر  چراغ   – می کند. 
حالت  دو  به  اتاق  داخل  عقب  دید  آینه  از  است 

استفاده شود. 
هنگام روز: آینه دید عقب را به وضوح نشان می دهد. 
هنگام شب: زمانی که نور چراغ های جلو خودروی 
پشت سر می تابد دکمه ضد تابش را روشن کنید.
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نمای  قطب  نمایشگر  های  فرض  پیش   .3
دیجیتال آینه دید عقب 

در این صورت قابلیت انعکاس آینه کاهش می یابد، 
در صورتیکه نوری در پشت سروجود نداشت، کلید 
ضد تابش را خاموش نمایید در این صورت قابلیت 

انعکاس آینه به حالت عادی باز میگردد. 
دهید  فشار  را  الکترونیکی  تابش  ضد  دکمه   )2(
چراغ نشانگر خاموش می شود. توصیه می شود در 
صورت حرکت با دنده عقب در شب این حالت را 

خاموش نمایید. 

کند  می  به حرکت  شروع  خودرو  که  زمانی   )1(
زمانی  و  می شود.  ظاهر  دیجیتال  نمای  قطب 
نمای  قطب  کنید  می  خاموش  را  موتور  که 

دیجتیالی ناپدید می گردد. 
)2( در صورت فعال بودن رادار دنده عقب، حین 
دیجیتالی  نمای  قطب  عقب،  دنده  با  حرکت 

ظاهر نمی شود. 

حین  نما  قطب  در  شده  داده  نشان  جهت   )3(
حرکت ، جهت واقعی می باشد. 

ارتفاعی است  مقدار  داده شده،  نشان  ارتفاع   )4(
است  قرارگرفته  ارتفاع  آن  در  خودرو  که 

اختالف کمتر از 50 متر طبیعی است. 

  اخطار
حین  داخلی  عقب  دید  آینه  کردن  تنظیم  از 
اینصورت  غیر  در  کنید.  خودداری  رانندگی 
راننده  دست  از  خودرو  کنترل  است  ممکن 
خارج شود و منجر به بروز تصادف و آسیب های 

جسمی شود. 

کفپوش و موکت کف  پایی
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مطابق شکل، بست را تحت زاویه مشخصی فشار 
بدرستی  بست  اینکه  از  اطمینان  از  پس  دهید. 

نصب شده ، کف پایی را می توان نصب نمود. 

سمت  کف پایی  پشت  نایلونی  روکش  سه   .)2(
راننده را  جدا نموده و آنرا محکم به موکت کف 

متصل نمایید. 

طبق  کف پایی  این   : کف پایی  موکت  و  کفپوش 
استاندارد BYD تولید می شود و مجهز به بست های 
ثابت کننده می باشد و به گونه ای طراحی شده 
بست های  از  استفاده  با  را  آن  توان  می  که  است 
ثابت کننده و روکش نایلونی متصل شده به پشت 
از  تا  نمود  محکم  خودرو  کف  به  را  کف پایی  آن، 
لیزخوردن آن به سمت جلو و پدال ها جلوگیری 
فقط کف پایی جلو چپ   S6 در خودروهای  شود. 

)سمت راننده( مجهز به ثابت کننده می باشد. 
a. روش نصب کف پایی جلوچپ)سمت راننده( به 

شرح زیر می باشد: 

)1(. بست ثابت کننده کف پایی را نصب کنید 

سوراخ های 
نصب 
کف پایی

پایه بست

روش نصب 
بوسیله برش ، 
عرضی، نشان 
داده شده است

جهت فشار 
دادن 

b. روش نصب کف پایی راست جلو )سمت سرنشین( 
به شرح زیر می باشد: 

پشت کف پایی 
محل اتصال 
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سه روکش نایلونی پشت کف پایی سمت سر نشین 
را جدا نموده و آنرا محکم به موکت کف متصل 

نمایید. 

پشت کف پایی 
محل اتصال

c.  روش نصب کف پایی عقب به شرح زیر می باشد: 
شش روکش نایلونی پشت کف پایی عقب را جدا 

کنید. 

و آن را محکم به موکت کف متصل کنید 

توجه
کف  روی  کف پایی  صحیح  گرفتن  قرار  از   •
خودرو مطمئن شوید و برای جلوگیری از لیز 
خوردن و جمع شدن کف پایی آن را با استفاده 

از بست های ثابت کننده محکم نمایید. 

کروز کنترل )در صورت مجهز بودن( 

سرعت  از  توان  می   ، کنترل  کروز  از  استفاده  با 
بدون  را  خودرو  سرعت  آن  از  باالتر  یا   40km/h

فشار دادن پدال گاز ثابت نمود. 

سیستم کروز کنترل برای استفاده در جاده های 
مستقیم و بدون شیب و دست انداز طراحی شده 

است. 
فعال نمودن سیستم کروز کنترل  

دکمه اصلی کروز کنترل 
دکمه تنظیم سرعت/ کاهش سرعت 

دکمه تنظیم مجدد سرعت / 
افزایش سرعت 

دکمه لغو عملکرد 

در   )ON/OFF( کنترل  کروز  اصلی  دکمه   .a
دهید.  فشار  را  فرمان  غربیک  راست  سمت 
چراغ نشانگر کروز کنترل روی داشبورد روشن 

می گردد. 
در  کیلومتر   40 بیش  به  را  خودرو  سرعت   .b

ساعت افزایش دهید. 

پشت کف پایی

محل اتصال
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لغو عملکرد سیستم کروز کنترل  
عملکرد سیستم کروز کنترل را می توان به روش 

های زیر لغو )غیر فعال( نمود: 
پدال ترمز را فشار دهید.  .a

دکمه لغو عملکرد )CANCEL( روی غربیلک   .b
فرمان را فشار دهید.

دکمه اصلی کروز کنترل )ON/OFF( را فشار   .c
دهید.

دسته دنده را از موقعیت D  خارج کنید.   .d

سیستم کمکی پارک خودرو )در صورت مجهز 
بودن(.

c. برای فعال شدن سیستم کروز کنترل ، دکمه 
تنظیم سرعت کاهش سرعت )SET-/( را فشار 

دهید . 
در صورت حرکت خودرو روی جاده های شیب   .d
کنترل  کروز  سیستم  انداز،  پردست  و  دار 

نمی تواند سرعت تنظیم شده را حفظ نماید. 

تغییر سرعت تنظیم شده 

را  کنترل  کروز  سیستم  شده  تنظیم  سرعت 
می توان به روش های زیر افزایش داد:

با نگه داشتن دکمه تنظیم مجدد سرعت   )+/  .a
شتاب  مداوم  بطور  آرامی  به  خودرو   /  )RES

می گیرد. 
نظر  مورد  کنترل  کروز  سرعت  به  که  زمانی 

رسیدید دکمه را رها نمایید. 
مورد  کنترل  کروز  سرعت  به  رسیدن  از  پس   .b
کاهش  دکمه  و  نموده  رها  را  گاز  پدال  نظر 
سرعت/ تنظیم سرعت )SET-/( را فشار دهید. 
اگر می خواهید سرعت را کمی افزایش دهید،   .c
تنظیم مجدد سرعت   / افزایش سرعت  دکمه 

)RES/+( را بطور پشت سر هم فشار دهید.

 1.6KM/Hحدود سرعت  دکمه،  فشار  هر  با    
افزایش می یابد. 

به  می توان  را  کنترل  کروز  شده  تنظیم  سرعت 
روش های زیر کاهش داد: 

سرعت/کاهش  تنظیم  دکمه  داشتن  نگه  با   .a
تدریج  به  خودرو  سرعت   )-/SET( سرعت 
مورد  سرعت  به  که  زمانی   . یابد  می  کاهش 

نظر رسیدید، دکمه را رها کنید . 
زمانی   . دهید  فشار  آرامی  به  را  ترمز  پدال   .b
نظر کاهش  تاسرعت مورد  که سرعت خودرو 
یافت )بیش از 40km/h( دکمه تنظیم سرعت/ 
کاهش سرعت )SET/-( را فشار دهید سرعت 

مورد نظر در خودرو ثابت می شود. 
اگر می خواهید سرعت را کمی کاهش دهید،   .c
)-/SET( تنظیم سرعت/کاهش سرعت  دکمه 

با هر فشار  بطور پشت سرهم فشار دهید.  را 
دکمه، سرعت حدود 1.6km/h کاهش می یابد.

  اخطار

 10km/h زمانی که سرعت خودرو به بیش از •
فعال  غیر  پارک  کمکی  سیستم  برسد، 

می گردد. 
• هیچ جسمی را در محدوده عملکردی سنسور 

قرار ندهید. 
• از شستن سنسورها با آب یا بخار جلوگیری 
کنید در غیر اینصورت ممکن است سنسورها 

صدمه ببینند. 
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به  پارک  کمکی  سیستم  خودرو،  پارک  هنگام 
راننده فاصله بین خودرو و مانع را از طریق صفحه 
نمایش چند منظوره ، صفحه لمسی و بوق هشدار 
اطالع می دهد. جهت تشخیص مانع، سنسوری در 

این سیستم بکار رفته است.

کلید کمکی پارک خودرو )در صورت مجهز 
بودن( 

در پنل سیستم تهویه هوای مطبوع

کلید کمکی پارک خودرو 

پس از فشار دادن کلید، نماد تصویری  در 
صفحه نمایش چند منظوره روشن می شود تا به 

راننده فعال بودن سیستم را اطالع دهد.

مانیتور 

در صورتیکه  سنسور مانعی را تشخیص دهد، این 
 / منظوره  چند  نمایش  صفحه  در  تصویری  نماد 
پنل سیستم تهویه هوای مطبوع و مانیتور لمسی 
خودرو  و  مانع  بین  فاصله  و  مانع  شکل  براساس 

نمایش داده می شود.

سیستم  پنل   / منظوره  چند  نمایش  صفحه   •
تهویه هوای مطبوع )کولر(

•  مانتیور لمسی 
در صورت حرکت خودرو به سمت جلو، مانیتور 

لمسی تمام صفحه نمایش داده می شود.

 سیستم کمکی پارک خودرو

توصیه می شود جهت حفظ ایمنی ، اطراف 
خودرو را کنترل وبررسی کنید. 

میکند.  حرکت  عقب  دنده  با  خودرو  که  زمانی 
سمت باالی راست مانیتور ، تصویر زیر را نمایش 

می دهد. 

نمایش فاصله و صدای بوق هشدار 

دهد،  تشخیص  را  مانعی  سنسور  صورتیکه  در 
جهت مانع و فاصله بین خودرو و مانع نمایش داده
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شده و بوق هشدار به صدا در می آید 

تصویر عملکرد سنسور وسط عقب 

صدای بوق تصویر نمایشگرفاصله تقریبی
هشدار

0.8m 1.2 تاm آهسته

0.50m 0.8 تاmسریع

صدای بوق 0.5m یا کوتاهتر
هشدار ممتد

تصویر عملکرد سنسورهای کناری 

صدای آژیرتصویر نمایشگرفاصله تقریبی

0.5m 0.6 تاmسریع

0.5m یا کوتاهتر
صدای آژیر 

ممتد

محدوده تشخیصی سنسور 

500mm 1200           تقریباmm تقریبا

زمانی که خودرو به سمت جلو حرکت می کند ، 
سنسور جلو فعال می شود و زمانی که خودرو با 
دنده عقب حرکت می کند تمام سنسور ها فعال 

می شوند. 

وضعیت بعضی از خودرو ها وشرایط محیط اطراف 
تشخیص  در  سنسورها  عملکرد  بر  است  ممکن 
شرح  به  آن  جزئیات  گذارد.  تاثیر  موانع  صحیح 

زیر است:
روی سنسور آلودگی ، لکه آب یا رطوبت وجود   •

داشته باشد.  
روی سنسور برف باشد یا سنسور یخ زده باشد.  •

سنسور به هر دلیلی پوشانده شده باشد.   •
اندازه  از  بیش  یا  منحرف شود  کنار  از  خودرو   •

بارگیری شده باشد. 
خودرو در جاده های پردست انداز، شیب دار،   •

شنزار و چمنزار رانده شود. 
روی سنسور رنگ پاشیده شود.   •

600mm 600           تقریباmm تقریبا
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اطراف  زیاد در  • در صورت وجود سر و صدای 
خودرو که این سرو صدا بوسیله بوق خودروها، 
موتور سیکلت، ترمز بادی خودروهای بزرگ یا 
دیگر صداها که ممکن است امواج فرا صوتی 

ایجاد نماید. 
کمکی  سیستم  به  مجهز  دیگری  خودروی   •

پارک نزدیک خودروی شما باشد. 
خودرو مجهز به قالب یدک کشی باشد.  •

به سپر یا سنسور ضربه شدید وارد شود.   •
بلند  ارتفاع  با  مانع  یا  جاده  پیچ  به  خودرو   •

نزدیک شده باشد. 
خودرو در هوای بسیار گرم یا سرد رانده شود.   •
در خودرو سیستم تعلیق غیر اصلی نصب شده   •

باشد.

غیراز موارد فوق ، ممکن است سنسور در تشخیص 
فاصله واقعی تا بعضی موانع بدلیل شکل و جنس 

آنها دچار مشکل شود.  

لطفا به موانع زیر توجه نمایید :
کابل های برق، حصار،طناب و غیره   •

که  موادی  سایر  و  برف   ، کتان  های  پوشش   •
امواج رادیویی را جذب می کنند. 

اجسامی با لبه های تیز و زاویه دار   •
مانع کوتاه   •

سمت  به  آن  باالی  قسمت  که  بلندی  موانع   •
خودرو خم شده باشد.

اجسامی که از سپر پایین تر قرار دارند.  •
اجسام خیلی نزدیک به خودرو   •

وجود افراد در پشت خودرو )با توجه به جنس   •
لباس افراد(.

اگر صفحه نمایش چند منظوره یا مانیتور لمسی 
به صدا در  یا بوق هشدار  را نشان دهد  تصویری 
آید ممکن است سنسور مانعی را تشخیص داده یا 
تداخلی در عملکرد سنسور بوجود آمده باشد در 
صورت ادامه این روند جهت بازرسی با نمایندگی 
مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید. 

سیستم پارک تصویری 
)در صورت مجهز بودن( 

اجسام  تصاویر  نمایش  با  تصویری  پارک  سیستم 
پارک  در  راننده  به  همزمان  بطور  خودرو  اطراف 

خودرو کمک می کند. 

برای  جانبی  وسیله  یک  تصویری  پارک  سیستم 
پارک کردن خودرو می باشد و به دو دوربین مجزا 

در عقب و جلو راست مجهز است. 

سیستم دوربین دنده عقب 

استارت در موقعیت  قرارداشتن دکمه  در صورت 
دنده  موقعیت   در  را  دنده  ، دسته   "ON" روشن 
عقب R قراردهید تا دوربین دنده عقب فعال شود. 
شده  نصب  پشتی  درب  روی  عقب  دنده  دوربین 

است. 
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تصویر نمایش داده شده در مانیتور لمسی 

خطوط   ، تصویر  در  شده  داده  نمایش  خط  دو 
ایمنی حرکت بادنده عقب می باشند.

0-0.5 m قرمز : حدود
 0.5-2 m زرد: حدود

2m سبز : بیش از

دوربین جلو راست 
استارت در موقعیت  قرارداشتن دکمه  در صورت 
غربیلک  روی  دکمه    ،  ON روشن 
فعال  راست  جلو  دوربین  تا  داده  فشار  را  فرمان 

گردد. 
اگر محیط بیرونی خودرو تاریک باشد، چراغ زیر 
آینه بغل روشن شده تا نور کافی را برای دوربین 
ایجاد نماید. بطوریکه اطراف مانع به وضوح قابل 

دیدن باشد. 

غربیلک  روی  دکمه   دادن  فشار  با 
فعال(  )غیر  خاموش  دوربین  سیستم  فرمان، 

میشود. 

دوربین جلو راست در آینه بغل سمت راست نصب 
شده است . 

تصویر نمایش داده شده در مانیتور لمسی 

محدوده نمایش داده شده با تغییر جهت خودرو و 
جاده تغییر می کند 

محدودیت سیستم پارک تصویری 

لطفًا از وضعیت اطراف 
تصویر عقب رفتنخودرو مطمئن شوید

لطفًا از وضعیت اطراف 
تصویر عقب رفتنخودرو مطمئن شوید
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پایین  یا  سپر  کناری  گوشه  دو  به  نزدیک  موانع 
دیده  عقب  دنده  با  حرکت  تصویر  در  سپر  از  تر 

نمی شوند. 

همانطور که در  تصاویر زیر مشاهده می کنید: 

موانع نزدیک به گوشه های کناری سپر 

عقب  یا  و  خودرو  جلوی  در  دقیقا  که  موانعی 
راست خودرو قرار دارند در تصویر جلو راست قابل 

مشاهده نمی باشند. 

موانع پایین تر از سپر 

همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می کنید: 

موانعی  که درست در مقابل خودرو قرار گرفته اند 

موانعی که در عقب راست خودرو قرار گرفته اند. 

توجه
وابسته  تصویری  پارک  سیستم  به  فقط   •
نباشید. قبل از پارک خودرو ، محیط اطراف 

خودرو را کنترل و بررسی کنید 

پارک  مانیتور  به  کردن  نگاه  با  فقط  •  هرگز 
نکنید. فاصله نمایش داده شده در مانیتور با 
فاصله واقعی بین خودرو و مانع متفاوت می 

باشد.
بسته  کامل  بطور  پشتی  درب  صورتیکه  در   •

نشده باشد از این سیستم استفاده نکنید. 
است  ممکن  دوربین  نصب  زاویه  و  موقعیت   •
مانع  با  تصادف  یا  عقب  به  برخورد  اثر  در 
تغییر نماید . جهت بررسی موقعیت و زاویه 
شرکت  مجاز  نمایندگی  به  دوربین  نصب 

خودروسازی کارمانیا مراجعه نمایید. 
هرگز اقدام به پیاده کردن ، بازکردن یا تعمیر   •
دوربین نکنید زیرا دوربین مجهز به محافظ 

ورود گردو غبار و ضدآب می باشد. 
داغ  آب  ریختن  مانند  دما  ناگهانی  تغییرات   •
روی خودرو در هوای بسیار سرد ممکن است   

بر عملکرد مناسب سیستم تاثیر گذارد. 
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بوسیله  دوربین  شدن  پوشانده   صورت  در   •
، دوربین را شستشو دهید  یا گل  آب، برف 
تمیز  نرم  ای  پارچه  تکه  با  را  آن  لنزهای  و 
خارجی  اجسام  کردن  تمیز  برای  اگر  کنید 
با مشکل  یا مواد الستیکی  مانند لکه روغن 
روبرو شوید از تمیز کننده مالیم و آب برای 
تکه  با  سپس  و  نمایید  استفاده  شستشو 

پارچه نرم آن را خشک و تمیز کنید. 
از حالل های ارگانیک، واکس ، شیشه شوی   •
خودداری  دوربین  به  برچسب  چسباندن  یا 
کنید در صورت تماس بالفاصله این مواد را 

پاک نمایید. 
دلیل  به  نمایشگر  صفحه  صورتی که  در   •
چشمک زن  حالت  به  چراغ ها  زدن  چشمک 
ظاهر شود، بر دید راننده تاثیر می گذارد، در 
صورت چشمک زدن چراغ ها مانند چراغ های 
راهنما، توصیه می شود سیستم کمکی پارک 
را همراه با دوربین دید عقب خاموش کنید. 

عادی  عملکرد  وجود  با  حتی  زیر  شرایط  در 
سیستم ، تصویری واضح دیده نمی شود:

فضای  در  دوربین  قرارداشتن  صورت  در   )1
تاریک )مانند شب(. 

در صورتیکه دوربین در معرض دمای بسیار   )2
باال یا پایین قرار داشته باشد. 

وجود آب یا رطوبت روی لنز دوربین)بعنوان   )3
مثال، هنگام بارش باران( 

غیره  و  گل   ، برف  بوسیله  دوربین  لنزهای   )4
دوربین  لنزهای  روی  باشد،  شده  کثیف 

خراشیدگی و آلودگی وجود داشته باشد. 
نور شدیدی به دوربین تابیده شود.   )5
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نحوه آب بندی نمودن خودرو 

با سرعت پایین و یکنواخت رانندگی نمایید. 

 BYDS6 خودروی  بندی  آب  برای  خاصی  روش 
وجود ندارد. برای رانندگی در 3000 کیلومتر اول، 
لطفا به نکات زیر جهت  صرفه جویی در مصرف 
سوخت و افزایش طول عمر موتور و زمان سرویس 

خودرو توجه کنید. 

زمان روشن کردن موتور و شروع به حرکت، از   .1
شتاب ناگهانی خودداری کنید.

اجازه ندهید دور موتور از حد مجاز فراتر رود.   .2
گیری  ترمز  از  رانندگی  اول  کیلومتر  در 300   .3

ناگهانی خودداری کنید. 
در مدت زمان طوالنی با سرعت یکنواخت ، باال   .4

یا پایین رانندگی نکنید. 

نوع سوخت
تاثیر  موتور  عملکرد  بر  مناسب  سوخت  انتخاب 
گازهای  کنترل  برای  راهی  و  می گذارد  مثبت 

آالینده خروجی از خودرو و حفاظت از تجهیزات

مربوطه می باشد. فقط از بنزین بدون سرب با عدد 
اکتان 93 یا بیشتر استفاده نمایید. 

توجه
زیرا  نکنید  استفاده  سرب  دارای  بنزین  از   •
و  کاتالیست  فنی  نقص  باعث  است  ممکن 
گازهای  و  کنترل  دستگاه  نادرست  عملکرد 
و  تعمیر  هزینه  همچنین  شود.  آالینده 

نگهداری نیز افزایش می یابد.
عدم  موجب  نامناسب  سوخت  از  استفاده   •
به  آسیب  و  خودرو  آالینده  گازهای  انطباق  
موتور خواهد شد. که این موارد تحت پوشش 

گارانتی BYDS6 قرار نمی گیرد. 

پر کردن مخزن سوخت 

دکمه باز کردن درب مخزن سوخت

توجه
بنزین های  پمپ  در  را  سوخت  مخزن  لطفا   •

مجاز پر نمایید.
لطفا قوانین پمپ بنزین را رعایت نمایید.   •

سوخت،  مخزن  درب  بودن  شل  صورت  در   •
بالفاصله آن را باز نکنید. در هوای بسیار گرم،  
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کنید،  باز  ناگهان  را  سوخت  مخزن  درب  اگر   
بیرون  به  فشار  تحت  سوخت  است  ممکن 
پاشیده شده و منجر به آسیب جسمی گردد.   

اخطار مربوط به دود اگزوز 

  اخطار

سوخته  گاز  ترکیبات  از  زیادی  مقدار  ورود   •
نشده به کاتالیست، ممکن است موجب گرم 
شدن بیش از اندازه کاتالیست و حتی آتش 
گرفتن آن شود. جهت جلوگیری از خطر ، از 

دستور العمل های زیر پیروی نمایید :
1( اگر سطح سوخت پایین می باشد رانندگی 
باعث  ناکافی  سوخت  است  ممکن   ، نکنید 
هیدروکربن  افزایش  و  موتور  کردن  کار  بد 

نسوخته در داخل کاتالیست شود.
2( اجازه ندهید موتور درجا با دور باال بیش از 
10 دقیقه یا با دور پایین بیش از 20 دقیقه 

کار کند. 

فراتر  از حد مجاز  موتور  ندهید دور  اجازه   )3 
رود. 

را  خودرو  موتور،  کردن  روشن  برای  هرگز   )4
نکشید یا هل ندهید.

5( حین رانندگی دکمه استارت را فشار ندهید 
استفاده  بهینه  شرایط  در  موتور  از  همواره   )6
برقی،  سیستم  خرابی  صورت  در  نمایید 
سیستم جرقه زنی یا سیستم سوخت، باعث 
گرم شدن بیش از اندازه کاتالیست می شود. 
یا متوقف  7( چنانچه موتور حین روشن شدن 
شدن دچار مشکل شود بالفاصله آن را کنترل 

و بررسی کنید. 
8( برای اطمینان از عملکرد مناسب کاتالیست و 
دستگاه کنترل گازهای آالینده خروجی ، الزم 
است خودرو  با توجه به دستور العمل تعمیر 

ونگهداری بطور دوره ای توسط نمایندگی

بررسی  کارمانیا  خودروسازی  شرکت  مجاز    
شود. 

موتور خودداری  گازهای خروجی  تنفس  از   •
کنید. 

مطمئن شوید که هیچ نشتی  یا شل شدن   •
نداشته  وجود  اگزوز  سیستم  در  اتصاالت 
بررسی  مرتب  بطور  را  اگزوز  سیستم  باشد. 
یا  مانعی  هر  با  برخورد  صورت  در  کنید 
 ، اگزوز  از  عادی  غیر  صدای  شدن  شنیده 
بالفاصله  سیستم اگزوز را کنترل و بررسی 

کنید. 

  اخطار

• از روشن گذاشتن موتور به مدت طوالنی در 
پارکینگ یا مکان های بدون تهویه مناسب 
خودداری کنید، چون ممکن است گازهای 
به آسیب های  خروجی جمع شده و منجر 

جدی شود. 
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با موتور روشن از توقف طوالنی مدت خودرو   •
خودرو   ، اینصورت  غیر  در  کنید  جلوگیری 
و  کرده  پارک  مناسب  تهویه  با  محل  در  را 
سیستم تهویه هوای مطبوع را در حالت ورود 

هوای تازه بیرون تنظیم نمایید 
باشد  بسته  باید  رانندگی درب پشتی  حین   •
نشده  بسته  بدرستی  یا  باز  اگر درب پشتی 
گازهای  ورود  به  منجر  است  ممکن  باشد 

خروجی به خودرو شود. 
سیستم  عادی  عملکرد  از  اطمینان  جهت   •
جلو  شیشه  جلوی  در  تهویه  دریچه  تهویه، 
را از برف ، برگ یا اشیاء دیگر تمیز نمایید. 

را متوجه  اگزوز  اگر داخل خودرو بوی دود   •
شدید، بالفاصله پنجره ها را باز کرده و محل 

ورود اگزوز را پیدا نمایید.
افراد و مواد قابل اشتعال را از لوله اگزوز دور  •

    نگه دارید. 
خودرو  پارک  یا  موتور  گذاشتن  روشن  از   •
های  برگ  و  علف  از  پوشیده  های  جاده  در 
خشک، کاغذ یا کاه قابل اشتعال )مخصوصا 
ساقه گندم درفصل تابستان( خودداری کنید. 
لطفا بر روی چنین جاده های رانندگی نکنید. 

سیستم ترمز 

مستقل  مدار  با  هیدرولیکی  نوع  از  ترمز  سیستم 
دوگانه می باشد. 

  اخطار

• در صورت توقف موتور ، پدال ترمز را بطور 
مرتب فشار ندهید زیرا فشار خالء بوستر با 

هر بار فشار دادن پدال ترمز افت می کند .
• حتی اگر فشار خالء بوستر بطور کامل تخلیه 

شود ، ترمز همچنان کار می کند.

    اما باید نیروی بیشتری برای فشار دادن پدال 
ترمز بکار برد و فاصله ترمز گیری نیز بیشتر 

می شود.  
است،  شده  متوقف  موتور  که  زمانی  هرگز   •

خودرو را حرکت ندهید.

هشدار لنت ترمز 

زمانی که بدلیل سایش لنت ترمز نیاز به تعویض 
آن باشد، هشدار لنت ترمز به صدای در می آید . 
اگر حین رانندگی بطور مستمر به صدا درمی آید، 
جهت بررسی و تعویض لنت ترمز به نزدیک ترین 
کارمانیا  خودروسازی  شرکت  مجاز  نمایندگی 
مراجعه نمایید در صورت شنیدن این صدا از ادامه 

رانندگی صرف نظر کنید. 

سایش بین لنت ترمز و دیسک ترمز طبیعی است 
و گاهی حین ترمز گیری صدایی شنیده می شود. 
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توجه
ترمز  خالصی  و   )1-5(mm ترمز  پدال  خالصی 

0.15mm < می باشد. 

ABS  )سیستم ترمز ضد قفل(  
حین ترمزگیری ناگهانی و شدید یا ترمز گیری روی 
سطح لغزنده ، سیستم ABS از قفل شدن چرخ  ها 
جلوگیری می کند و به پایداری رانندگی و حفظ 

کنترل فرمان کمک می کند.

سیستم ABS در هوای مرطوب مثل هوای بارانی 
در  که  زمانی  شود،  می  فعال  راحتی  به  برفی  و 
را  پایین پدال ترمز  با ضریب اصطکاک  جاده های 
تر  را محکم  ترمز  پدال  است  فشار می دهید الزم 
فشار داده تا سیستم ABS فعال شود. پدال ترمز را 
بطور پشت سرهم در مواقع اضطراری فشار ندهید. 

ABS در صورت فعال بودن سیستم

شرایط زیر ممکن است بوجود آید که طبیعی است: 

یا   ABS 1. شنیده شدن صدای عملکرد سیستم 
لرزش  و  ترمز  پدال  در  ضربه  صدای  احساس 

غربیلک فرمان. 

2. وقتی خودرو روشن یا خاموش می شود ممکن 
برقی  سلونوئیدی  سوپاپ   مانند  صدایی  است 
از  ثانیه  چند  برای  هیدرولیک  پمپ  و   ABS

محفظه موتور شنیده شود. 
3. در خاتمه عملکرد ABS، ممکن است پدال ترمز 

کمی پایین برود. 

  اخطار

پایداری  حفظ  برای   ABS سیستم  اگرچه   •
عین حال  در  اما  است،  مفید  بسیار  خودرو 
برای بررسی تمام پیشگیری ها، حفظ سرعت  
ایمنی  فاصله  حفظ  و  رانندگی  در  مطمئنه 

خودرو تا خودرو نیز اهمیت دارد. 

  حتی اگر عملکرد سیستم ABS نرمال باشد، 
باز هم محدودیت هایی در تاثیر ABS برحفظ 
فرمان  غربیلک  کنترل  و  خودرو  پایداری 

وجود دارد.
• اگر ساییدگی تایرها بیش از حد باشد، کنترل 
 ABS خودرو در سرعت های باال برای سیستم
تمام  باد  فشار  و  سایز  شد.  خواهد  سخت تر 
تعریف شده  با مشخصات  باید مطابق  تایرها 

خودرو باشد: 
در  سنسور  یک  از  استفاده  با   ABS سیستم 
گیری  اندازه  را  چرخ  هر  سرعت   ، چرخ  هر 
می کند.  محاسبه  را  و سرعت خودرو  میکند 
ممکن  نمایید  استفاده  نامناسب  تایر  از  اگر 
است منجر به محاسبه نادرست سرعت چرخ  
شود و حتی موجب عملکرد نامناسب سیستم 

ABS گردد. 
ترمز  فاصله  کردن  کم  جهت   ABS سیستم   •
شرایط  در  است  نشده  طراحی  توقف  تا  گیری 
ممکن   ABS سیستم  به  مجهز  خودروی  زیر 
است، در مقایسه با خودروهای فاقد سیستم 
ABS فاصله بیشتری برای توقف نیاز داشته 

باشد :
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یا  شنزار  ناهموار،  جاده های  در  رانندگی   )1
برفی

در صورت داشتن زنجیر چرخ   )2
رانندگی در جاده های ناهموار   )3

محل قرار دادن بار 

بخش های زیادی در خودرو وجود دارد که به حمل و 
نگهداری ایمن بار کمک می کند در صورت بارگیری 
بیش از اندازه یا بارگیری نامناسب ممکن است بر 
پایداری خودرو ، توانایی فرمان گیری و عملکرد فرمان 
خودرو تاثیر گذارد و باعث کاهش ایمنی خودرو شود. 
بارگیری، دستورالعمل های  زیر را  از  بنابراین قبل 

مطالعه نمایید. 

باربند سقفی )در صورت مجهز بودن(

  اخطار

نامناسب  یا  اندازه  بارگیری بیش  در صورت   •
و  گیری  فرمان  توانایی  بر  است  ممکن 
نتیجه  در  و  گذاشته  تاثیر  خودرو  پایداری 
منجر به بروز تصادف و آسیب های جسمی 

یا فوت شود. 
بدنه  وزن  مجموع   ، زدن  بار  صورت  در   •
خودرو، وزن سرنشینان و بارها نباید بیشتر 
از حداکثر وزن ناخالص مجاز خودرو باشد. 

سرنشینان  به  است  ممکن  که  بارهایی   •
برخورد نماید را در محل مناسبی قرار داده . 

آنهارا محکم کنید. 
در صورت قرار دادن بار در قسمت سرنشین:  •

قرار  عقب  طاقچه  روی  را  شیئی  هیچ   )1
ندهید زیرا دید راننده را مسدود کرده و 
ممکن است  در ترمز گیری ناگهانی منجر 

به آسیب جسمی سر نشینان شود. 

کردن  آویزان  از   ، ایمنی  حفظ  جهت   )2  
عروسک در خودرو خود داری کنید. 

   3( مطمئن شوید بارهای قرار گرفته در کف 
عقب خودرو و زیر صندلیهای جلو به اطراف 
یا  ها  پدال  عملکرد  از  زیرا  نکنند.  حرکت 

تنظیم صندلی جلوگیری می نمایند. 
    4( بارها را در پشت صندلی جلو قرار ندهید . 
رانندگی مطمئن شوید که هیچ  از  قبل   )5   
نگرفته  قرار  سرنشینان  زانو  درجلوی  باری 
باشد، در غیر اینصورت در ترمزگیری ناگهانی 

زانوهای سرنشینان آسیب می بیند. 
• درصورت قرار دادن بار در محفظه بار:

محفظه  کف  در  مناسب  بطور  را  بارها   )1
بارهای  که  شوید  مطمئن  دهید  قرار  بار 
سنگین در انتها و دورتر از قسمت جلوی 

محفظه بار قرار داشته باشند. 
2( بارها را با تسمه یا تور بار محکم کرده و 
مطمئن شوید حین رانندگی بارها جابه جا 

نشوند. 
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   هیچ باری را در پشت صندلی های عقب قرار 
ندهید .

و  باشند  بزرگ  اندازه  از  بیش  بارها  اگر   )3
نتوانید درب پشتی را ببندید ، دود اگزوز 

وارد قسمت سر نشین می شود. 
گاز  با  شدن  مسموم  از  جلوگیری  برای   )4
مونوکسیدکربن توصیه می شود به قسمت 
این  در  کربن  مونوکسید  گاز  خطرات 

کتابچه مراجعه نمایید .
در صورت قرار دادن بار روی باربند سقفی:  •

بار نباید بیشتر از طول و  1( طول و پهنای 
پهنای خودرو باشد. 

2( قبل از رانندگی از بسته بودن محکم بارها 
روی باربند سقفی مطمئن شوید. 

مرکز  سقفی،  باربند  در  بارگیری  از  پس   )3
گرفت  خواهد  قرار  باالتر  خودرو  ثقل 
نکنید  رانندگی  باال  سرعت  با  بنابراین 
زدن  دور  ناگهانی،  گیری  شتاب  از  و 

وترمزگیری ناگهانی خودداری کنید. 
های  جاده  در  را  طوالنی  فاصله  چنانچه   )4
هر  است  بهتر  کردید،  رانندگی  ناهموار 

چند

بارها  بودن  محکم  از  و  نمایید  توقف  گاهی     
مطمئن شوید.

   5( وزن بار روی باربند سقفی نباید بیش تر از 
75 کیلو گرم باشد. 

روکش بار )در صورت مجهز بودن( 

نصب روکش بار 

a.  صندلی را به سمت عقب حرکت داده و آن را در 
جای خود قفل نمایید ، پشتی صندلی و پشت 

سری را در جای خود تنظیم نمایید. 
دهید  فشار  داخل  به  را  بار  روکش  اتصال  دو   .b
عقب  سمت  پنل  روی  محل  در  را  آن  سپس 

نصب کنید .

روکش عقب را به سمت دو اتصال آن بکشید و   .c
سپس محکم و قفل نمایید. . 

d. چهار پین روکش جلو را روی پایه پشت سری 
قفل کنید .

نحوه بازکردن روکش بار

a.  دو اتصال را از روکش عقب باز کنید.  
b.   چهارپین  را از روکش جلو باز کنید. 

c.   اتصال های سمت راست و چپ را باز کنید. 
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  اخطار

هیچ شیئی را روی روکش بار قرار ندهید، در   •
غیر اینصورت ممکن است در ترمزگیری های 
آسیب دیدگی سرنشینان  به  منجر  ناگهانی 

گردد. 
از بسته بودن محکم روکش بار در جای خود   •
تصادف  اثر  در  تا  نمایید  حاصل  اطمینان 

آسیبی به سر نشینان وارد نشود. 
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از  پیش  خودرو  ایمنی  بررسی  و  کنترل 
رانندگی 

توصیه می شود قبل از رانندگی کنترل و بررسی 
الزم را از نظر ایمنی خودرو انجام داده و در صورت 
شرکت  مجاز  نمایندگی  به  بررسی  جهت  نیاز 

خودروسازی کارمانیا مراجعه نمایید. 

بررسی موتور پیش از روشن کردن 

شرایط ظاهری خودرو 
را  تایرها  باد  فشار   ، گیج  از  استفاده  با   : تایرها 
از نظر وجود  تایرها را  با دقت آج  بررسی کرده و 
بریدگی ، شکستگی و وجود اجسام خارجی روی 
آن بررسی کرده و اگر تایرها مناسب نبوده و یا بیش 
تنظیم  بالفاصله جهت  اند،  یافته  سایش  اندازه  از 
چرخ ها و موارد مربوطه  به نمایندگی مجاز شرکت 

خودروسازی کارمانیا مراجعه نمایید.

شاخص های تنظیم چرخ

45± '40°10زوایه انحراف کینگ پین

'45± '35°2زاویه کستر

'45± '45°0-کمبرچرخ عقب

2mm±3تو-این چرخ عقب

0.12° ±0.08°

تنظیم 
چرخ

'45± '40°0-کمبرچرخ جلو 

2mm±0تو- این چرخ جلو

)0° ±0.08°(

فشار باد تایر )شامل تایرهای اصلی و زاپاس(

فشار باد 
استاندارد 
S6 تایر

چرخ  عقبچرخ  جلو 

210kPa

)30.5psi(

210kPa

)30.5psi(

مهره های چرخ : دقت نمایید هیچکدام ازمهره های 

چرخ شل نباشند و آنها را گم نکنید. 

نشتی : پس از توقف خودرو ، آن را از نظر نشتی 
سوخت ، روغن موتور ، مایع خنک کننده یا سایر 
سیاالت از زیر خودرو بررسی نمایید وجود قطرات 

آب بدلیل عملکرد کولر طبیعی می باشد. 
روشنایی: مطمئن شوید چراغ های جلو ، چراغ های 
ترمز ، چراغ های نشانگر کوچک، چراغ های راهنما 
و سایر چراغ های بدرستی کار می کنند. همچنین 

شدت نور چراغ های جلو را بازدید نمایید. 

شرایط داخلی خودرو 

چرخ زاپاس، جک و آچار چرخ:
فشار باد تایر را بررسی کرده و مطمئن شوید جک و 

آچار چرخ در جای خود قرار داشته باشند. 
را  کمربندایمنی  قفل  عملکرد   : ایمنی  کمربند 
بررسی کرده و مطمئن شوید کمربند ایمنی هیچ 

گونه ساییدگی یا خراشیدگی نداشته باشد .
نشانگرها و کنترل کننده های پشت آمپر: مطمئن 
شوید نشانگرهای پشت آمپر، چراغ ها و سیستم 

بخار زدایی عملکرد مناسبی داشته باشند. .
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   غربیلک فرمان را تنظیم نمایید .
c.  آینه داخل اتاق خودرو و آینه های بغل را تنظیم 

نمایید. 
تمام درب ها را ببندید.   .d

کمربند ایمنی را ببندید.   .e

نحوه روشن کردن موتور

پیش از روشن کردن

:)MT( گیربکس  دستی
a.  ترمز دستی را بررسی کنید. 

تمام دستگاه های برقی را خاموش نمایید.   .b
دسته دنده را در موقعیت دنده خالص قرار دهید.   .c

:)AT( گیربکس اتوماتیک
ترمز دستی را بررسی کنید.   .a

تمام دستگاه های برقی را خاموش نمایید.  .b
قرار   "P" پارک  موقعیت  در  را  دنده  دسته   .c
 "N" موقعیت خالص  است شما  دهید. ممکن 
انتخاب نمایید اگر دسته دنده در سایر  را نیز 
موقعیت ها قرار داشته باشد، استارت موتور عمل 

نخواهد کرد. 

ترمز ها : میزان خالصی پدال ترمز را بررسی نمایید. 

شرایط داخل محفظه موتور 
سطح مایع خنک کننده : سطح مناسب مایع خنک 

کننده را کنترل  و بررسی نمایید. 

صافی  روی سطح  را  خودرو   : موتور  روغن  سطح 
متوقف نمایید سپس سطح روغن را با استفاده از 
میله اندازه گیری روغن بررسی کنید )به شرح در 

فصل 7 مراجعه کنید(.

باتری و کابل ها : اتصاالت را از نظر شل شدگی یا 
خوردگی و وجود ترک خوردگی روی محفظه باتری 

بررسی کنید.

لوله سوخت: لوله های سوخت را از نظر نشتی یا 
شل شدن اتصاالت بررسی کنید. 

پیش از روشن کردن موتور 

a.  قبل از سوار شدن اطراف خودرو را کنترل و 
بررسی کنید.  

زاویه  صندلی،  کفی  ارتفاع  صندلی،  وضعیت    .b
زاویه و  سری  پشت  ارتفاع  صندلی،  پشتی 

نحوه روشن کردن موتور

پیش از روشن کردن موتور مطمئن شوید که تمام 
مراحل" پیش از روشن کردن موتور" را انجام داده 

باشید. 

روشن کردن معمولی موتور 
هوا  به  سوخت  نسبت  انژکتوری  سوخت  سیستم 
را بصورت مناسب برای روشن کردن موتور بطور  
اتوماتیک تنظیم می کند لطفا جهت روشن کردن 

موتور به موارد زیر توجه کنید :

دکمه  و  ترمز  پدال  موتور  روشن کردن  برای   .1
استارت را فشار دهید .پس از روشن شدن موتور، 

این دکمه را رها کنید.    
2. درصورت توقف موتور ، برطبق دستورالعمل های 

باال مجدد موتور را روشن کنید. 
3. اگر موتور روشن نمی شود لطفا به بخش "اگر 
مراجعه   4 فصل  در  نمی شود"  روشن  موتور 

نمایید. 
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  اخطار
مخزن  در  سوخت  مقدار  که  شوید  مطمئن 
نشانگر  عقربه  یعنی  باشد  مناسب  سوخت 
گیج سوخت باید باالتر از واحد 1 باشد که در 
اینصورت بدلیل کاهش سوخت از سوختن پمپ 

سوخت جلوگیری می شود.

شوید  مطمئن  ایمن،  رانندگی  شرایط  در   : ترمز 
منحرف  و خودرو  کرده  عمل  درست  ها  ترمز  که 

نمی شود. 

نشتی،  هیچ  که  نمایید  بررسی  بازدیدها:  سایر 
اتصاالت شل  یا سروصدای غیر عادی وجود نداشته 

باشد. 

گیربکس دستی 
جهت اطمینان از عملکرد مناسب و نرم گیربکس 
دستی، تمام دنده های حرکت به جلو، به سیستم 
 5 دستی  گیربکس  می باشد.  مجهز  سنگرونیزه 
سرعته برای جلوگیری از تعویض دسته دنده بطور 
مستقیم از دنده 5 به دنده عقب مجهز به دستگاه 

قفل کننده است.    

  اخطار

حین روشن کردن موتور ، دکمه استارت را   •
بیشتر از5 ثانیه فشار ندهید و فاصله زمانی 
روشن کردن موتور نباید کمتر از 15 ثانیه 
باشد در غیر اینصورت ممکن است منجر به 
داغ شدن موتور استارت و مدارهای برقی آن 

شود. 
فراتر  مجاز  حد  از  موتور  دور  ندهید  اجازه   •

رود. 
اگر مشکلی در روشن کردن موتور وجود دارد   •
می گردد،  خاموش  موتور  مکرر  به صورت  و 

بالفاصله موتور را کنترل و بررسی نمایید. 

پس از روشن کردن موتور 
دهید  اجازه  رانندگی  از  قبل   : موتور  کردن  گرم 
موتور گرم شود. در هوای خیلی سرد، زمان گرم 

شدن موتور طوالنی تر خواهد شد. 

سیستم اگزوز: در صورت نشتی اگزوز بالفاصله جهت 
تعمیر و نگهداری آن  اقدام نمایید و به نمایندگی 
مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا مراجعه نمایید. 

نکات مهم حین رانندگی 
نشانگرهای پشت آمپر: عملکرد درست نشانگرهای 

پشت آمپر را بررسی نمایید.

توجه
جهت قرار دادن گیربکس 6 سرعته در موقعیت 
دنده عقب R، مکانیزم باالیی دسته دنده را در 
در  را  آن  و  کشیده  باال  به  بودن  مجهز  صورت 

موقعیت دنده عقب R قرار دهید.
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قرمز رنگ دور سنج در موقعیت دنده سنگین نشود 
به جدول حداکثر سرعت مجاز مراجعه نمایید. 

  اخطار
قطعات  عادی  غیر  سایش  از  جلوگیری  برای 
گیربکس، حین حرکت خودرو زمانی که پدال 
را  باشد دست خود  نمی  فشار  تحت  کالچ هم 

روی دسته دنده قرار ندهید.  

پدال کالچ  روی  را  خود  پای  دنده،  تعویض  برای 
گذاشته و تا انتها فشار دهید. در صورتیکه نیازی به 
تعویض دنده نباشد، پدال کالچ را فشار ندهید، در 
غیر اینصورت باعث فرسایش شدید کالچ می شود. 

تعوبض دنده به عقب R را زمانی انجام دهید که 
اینصورت  باشد در غیر  خودرو کامال متوقف شده 
منجر  به صدمه دیدن گیربکس می گردد. پس از 
فشار دادن پدال کالچ و قبل از تعویض دسته دنده 
به موقعیت دنده عقب R، چند ثانیه منتظر بمانید 
یا دسته دنده را در موقعیت دنده حرکت به جلو 
قرار داده و چند لحظه صبر کنید . در این صورت 
چرخش دنده ها متوقف شده و بنابراین از سایش 

متقابل دنده ها جلوگیری می شود. 
حین کاهش سرعت ، نیروی ترمز گیری اضافی از 
سمت موتور از طریق کاهش دنده صورت می گیرد 
در  حرکت  حین  اضافی  گیری  ترمز  نیروی  این 
سرازیری به حفظ سرعت ایمن و جلوگیری از داغ 
از کم کردن  ترمز ها کمک می کند پیش  شدن 
منطقه وارد  موتور  دور  که  شوید  مطمئن   ، دنده 

نکات مهم مربوط به رانندگی در شرایط ویژه 

به علت کاهش چسبندگی تایرها و کاهش محدوده 
دید راننده، در شرایط آب و هوایی مانند بارندگی، 

مه یا برفی باید با دقت بیشتری رانندگی کنید. 

در چنین شرایطی از سیستم کروز کنترل استفاده 
نکنید و با سرعت کمتری  نسبت به زمان رانندگی 
که  آنجایی  از  و  نمایید  رانندگی  جاده خشک  در 
خودرو زمان بیشتری به پاسخ گویی به در خواست 
کنترل  به  کمتر  فشار  بنابراین  دارد  نیاز  راننده 

یونیت ها وارد نمایید. 
یا  مسیر  تغییر  برفی،  ویژه  به  مرطوب  هوای  در 
ترمزگیری ناگهانی منجر به از دست دادن کنترل 
با  رانندگی  اول  کیلومتر  خودرو می شود. درچند 
جاده  جدید  شرایط  با  تا  برانید  بیشتری  احتیاط 
آشنا  شوید. در فصل تابستان ممکن است نکات 
مربوط به رانندگی در جاده های پوشیده از برف را 
فراموش کنید ، بنابراین الزم است این نکات را در 

نظر داشته باشید . 
پس از طی شدن فصل خشک سال، بایستی هنگام 
رانندگی در روزهای بارانی دقت نمایید. در اولین 
روز بارانی به علت وجود روغن در سطح باالیی آب 

موجود در جاده، سطح جاده لغزنده خواهد بود. 
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محدوده دید راننده- در تمام شرایط آب و هوایی 
راننده باید قادر باشد اطراف خود را به وضوح ببیند 

و توسط سایر رانندگان نیز دیده شود. 

محدوده  داشتن  جهت  نامساعد  هوای  شرایط  در 
دید مناسب ، راننده باید چراغ های جلو و مه شکن 

را حتی در روز نیز روشن نماید. 

را  شوی  شیشه  و  جلو  شیشه  پاک کن های  برف 
به طور دوره ای بررسی کنید. مطمئن شوید که 
در مخزن شیشه شوی شیشه  مایع شیشه  شوی 
جلو وجود داشته باشد همچنین ممکن است راننده 
برای جلوگیری ازتشکیل بخار شیشه داخلی خودرو 

از سیستم بخارزدایی و کولر استفاده نماید.

بطور  از نظر ساییدگی  را  تایرها  تایر-  چسبندگی 
دوره ای کنترل و بررسی نمایید و مطمئن شوید 
. این دونکته جهت  تایرها مناسب باشد  باد  فشار 

جلوگیری از لغزیدن خودرو و )حین رانندگی در

چسبندگی  دادن  دست  از  و  خیس  های  جاده 
تایرها( بسیار اهمیت دارد. 

حین رانندگی باید حتی شرایط تغییر جاده را نیز 
بررسی نمایید. وجود برگ های خیس روی سطح 
جاده و برف ممکن است باعث لغزندگی سطح جاده 
شود. جاده های "تمیز" ممکن است از الیه نازکی 
از یخ پوشیده شده باشند. زمانی که دمای بیرون 
نزدیک به نقطه انجماد باشد ، ممکن است به دلیل 
بسیار  رانندگی  یخ  و  آب  از  جاده  شدن  پوشیده 
خطرناک شود و در نتیجه ممکن است  چسبندگی 

تایرها بطور ناگهانی تغییر نماید. 

در   ، تر  سنگین  دنده  به  دنده  تعویض  هنگام  در 
است  کم  جاده  به  تایرها  چسبندگی  که  صورتی 
ممکن است چرخ ها بصورت لحظه ای قفل نموده 

و باعث لغزندگی تایر ها گردد. 

  اخطار
را  موتور  سرازیری  در  حرکت  حین  هرگز   •

خاموش نکنید. 

سیستم  باشد  خاموش  موتور  که  زمانی   
هیدرولیک فرمان و بوستر ترمز عمل نمی کند 
ضمن اینکه سیستم کنترل آالیندگی سوخت 
فقط هنگام  روشن بودن موتور عمل می نماید. 
وقتی سبقت می گیرید یا خودرو های بزرگ   •
زیرا  باشید  مراقب  گیرند  از شما سبقت می 
پاشیدن  باعث  ممکن است خودروی جلویی 
آب سطح جاده به روی شیشه جلوی خودرو 
شود و دید شما را مسدود نماید و امواج باد 
بزرگ  خودروهای  عبور  حین  آمده،  بوجود 
کنترل  دادن  از دست  به  منجر  است  ممکن 

خودرو گردد. 
های  ازچاله  پوشیده  روی سطح جاده  هرگز   •
عمیق آب رانندگی نکنید ، ممکن است باعث 
صدمه دیدن و نقص فنی موتور و سیستم های 

الکترونیکی خودرو شود. 
قبل از رانندگی مطمئن شوید که ترمز دستی   •
نیز  دستی  ترمز  نشانگر  و  آزاد  کامل  بطور 

خاموش می باشد. 
هرگز خودرو با موتور روشن را ترک نکنید .   •
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ترمز  پدال  روی  را  خود  پای  رانندگی  حین   •
قرار ندهید ، ممکن است منجر به داغ شدن 
از  بیش  مصرف  و  ساییدگی   ، ترمز  دیسک 

اندازه سوخت گردد. 
سرازیری،  در  مدت  طوالنی  رانندگی  حین   •
دنده  و دسته  داده  کاهش  را  سرعت خودرو 

را در دنده سنگین قرار دهید. 
دنده  به  دنده  تعویض  افزایش سرعت،  حین   •
سطح  روی  گیری  ترمز  و  سنگین  یا  سبک 
جاده های لغزنده مراقبت الزم را انجام دهید. 
شتاب گیری یا ترمزگیری ممکن است منجر 

به لغزیدن خودرو شود. 
و  تصادفات  از  وجلوگیری  رانندگی  حین   •
آسیب های بدنی شدید ، دست یا سر خود 
صورت  در  نبرید.  بیرون  خودرو  پنجره  از  را 
حضور کودکان در خودرو، احتیاط های الزم 

را انجام دهید.

نکات مهم مربوط به رانندگی در زمستان 

رادیاتور  کننده  خنک  مایع  شوید  مطمئن 
حاوی ضد یخ نیز باشد. 

فقط از مایع خنک کننده توصیه شده در نمایندگی 
مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا استفاده نمایید . 
با توجه به دمای محیط از نوع مناسب مایع خنک 

کننده در سیستم سرمایش استفاده نمایید. 

ممکن است مایع خنک کننده نامناسب به سیستم 
خنک کننده موتور صدمه وارد نماید. 

بررسی وضعیت باتری و کابل ها 

شود  ضعیف  سرد  هوای  در  باتری  است  ممکن 
بنابراین در زمستان همیشه توجه نمایید که باتری 
داشته  را  موتور  کردن  روشن  برای  الزم  ظرفیت 

باشد. 

برای رانندگی در زمستان مطمئن شوید که عدد 
ویسکوزیته روغن موتور مناسب باشد. 

جلوگیری از یخ زدن قفل درب 

برای جلوگیری از یخ زدن قفل درب ها ، مقداری 
ضدیخ یا گلیسیرین در داخل قفل ها اسپری نمایید 

استفاده از مایع شیشه شوی همراه با ضد یخ 

مجاز  نمایندگی  در  شوی  شیشه  مایع  نوع  این 
شرکت خودروسازی کارمانیا موجود می باشد.

اگر امکان یخ زدن ترمز دستی وجود دارد آن 
را درگیر نکنید 

زمانی که خودرو را پارک می کنید برای جلوگیری 
 "N" از حرکت خودرو دسته دنده را  در موقعیت
قرار داده و در چرخ های عقب از بلوک به عنوان 
زدن  یخ  بدلیل  همچنین  نمایید.  استفاده  مانع 
ترمزدستی بوسیله آب یا برف ، آن را درگیر نکنید 
زیرا آزاد کردن ترمز دستی با مشکل انجام می شود. 

گلگیر جلوگیری  زیر  در  برف  ماندن  باقی  از 
کنید.
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رادیاتور،  ممکن است برف و یخ زیر گلگیر و فن 
فرمان گیری را با مشکل روبرو کرده و فن رادیاتور 
به سختی حرکت نماید .حین رانندگی در زمستان، 
خودرو را بطور مرتب متوقف نمایید و زیر گلگیر را 

از نظر وجود برف یا یخ بررسی نمایید. 

توصیه می شود با توجه به شرایط آب و هوایی 
کشور خود ابزارهای ضروری را در خودرو نگه 

داری نمایید. 

یا  شن  کیسه  شیشه،  کننده  تمیز  چرخ،  زنجیر 
نمک، چراغ قوه ، بیل کوچک ، کابل باتری و غیره.

نکات مهم هنگام پارک کردن 

a. مطمئن شوید که سان روف )در صورت مجهز 
بودن( و تمام پنجره های خودرو بسته باشند. 

b. چراغ های جلو را خاموش نمایید.
c- کیف و اشیاء قیمتی را در محفظه بار قرارداده 

یا با خود ببرید. 

یا کلید هوشمند  از کلید مکانیکی  با استفاده   .d
نمایید  بررسی  و  نمایید  قفل  را  ها  تمام درب 
باشد.  شده  قفل  محکم  نیز  پشتی  درب  که 
نشانگرهای روی صفحه نمایش را بررسی نمایید 
و مطمئن شوید که سیستم ضد سرقت فعال  

باشد. 
مانند  اشتعال  قابل  مواد  روی  پارک خودرو  از   .e
برگ های خشک ، چمن های بلند خودداری 
اندازه  از  بیش  بودن  داغ  بدلیل  زیرا  نمایید 
سوزی  آتش  به  منجر  است  ممکن  کاتالیست 

شود. 
به  رو  خودرو  جلو  چنانچه  کردن  پارک  زمان   .f
سرازیری است فرمان را به طرف عکس جدول 
سمت راست خود بچرخانید و اگر خودرو مجهز 
به گیربکس دستی است دسته دنده را در دنده 

یک قرار دهید. 
به  رو  خودرو  جلو  چنانچه  کردن  پارک  زمان   .g
به سمت چپ خود  را  فرمان  باالیی است  سر 
طرف جدول بچرخانید و اگر خودرو مجهز به 
گیربکس دستی است ، دسته دنده را در دنده 

عقب قرار دهید. 

قبل از رانندگی بررسی نمایید که ترمز دستی   .h
اینصورت  غیر  در  شود  می  آزاد  کامل  بطور 
ممکن است باعث گرم شدن بیش از اندازه ترمز 

عقب و صدمه دیدن آن شود.  

یدک کشیدن تریلر  
تریلر طراحی  خودروی شما جهت یدک کشیدن 
روی  بکسل  میله  نصب  به  اقدام  اگر  است  نشده 
خودرو نمایید ممکن است شاسی خودرو به شدت 

صدمه ببیند. 

سوزی  ازآتش  جلوگیری  جهت  مهم  نکات 
خودرو  

برای جلوگیری از آتش سوزی خودرو، پیشگیری های 
زیر را مطالعه نمایید. 

از فشار آوردن مداوم روی پدال گاز برای    .a
باال بردن دور موتور خود داری کنید. 
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مواد اشتعال زا و قابل احتراق را در خودرو   .b
نگهداری نکنید .   

وقتی خودرو در هوای گرم و به مدت طوالنی ودر 
باشد  پارک شده  تابش مستقیم خورشید  معرض 
گراد  سانتی  درجه  تا 70  به 60  آن  داخل  دمای 
در  انفجار  و  سوزی  آتش  امکان  و  رسید  خواهد 
صورت وجود مواد اشتعال زا و منفجره مانند فندک، 

تمیز کننده ، اسپری و غیره وجود خواهد داشت. 

ته  سیگار  کشیدن  از  پس  شوید  مطمئن   .c
سیگارتان حتما خاموش شده باشد.  

به خود  بر آسیب هایی که  کشیدن سیگار عالوه 
نشده  خاموش  کامال  چنانچه  رساند  می  شخص 

باشد باعث آتش سوزی می گردد. 
نمایندگی  با  خودرو  منظم  بررسی  جهت   -d
مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس 

بگیرید. 

از نظر نشتی بررسی نمایید  موتور را بطور مرتب 
و لکه های روغن و آلودگی را از روی موتور تمیز 

نمایید. 

کابل ها و مدارها را به صورت  دوره ای بررسی  نمایید 
بین  اتصال  وضعیت  سیم ها،  روکش  اتصاالت،  تا 
در صورت  باشد.  سیم صحیح  دسته  و  کانکتورها 

بروز مشکل اقدام مناسب را انجام دهید.  

هرگز مدارهای خودرو را دستکاری نکنید   .e
و از اتصال دستگاه های جانبی برقی خود 

داری کنید.  

سیستم  مانند   ( برقی  های  دستگاه  سایر  اتصال 
صوتی با ظرفیت باال و چراغ های پرنور( در خودرو 
داغ  و  مدار  در  زیاد   بار  ایجاد  باعث  است  ممکن 
نهایت   در  و  ها  کشی  سیم  اندازه  از  بیش  شدن 
آتش سوزی شود. تعمیر دستگاه های برقی و مدارها 
داغ  و  تماسی  مقاومت  ایجاد  باعث  است  ممکن 
شدن و آتش سوزی گردد. هرگز مقاومت فیوزها 
را تغییر نداده و از سیم  به جای فیوز استفاده نکنید.

انتخاب جای مناسب برا ی پارک کردن     .f

کردن  پارک  قصد  که  مکانی  در  شوید  مطمئن 
دارید اشیاء قابل اشتعال مانند علف خشک، شاخه 
خشکیده درختان و خار و خاشاک در زیر خودرو 
بخصوص در فصل تابستان وجود نداشته باشد. زیرا 
از  بیش  کاتالیست  رانندگی طوالنی مدت  از  پس 
وجود  صورت  در  است  ممکن  و  شده  داغ  اندازه 
آتش  به  منجر  خودرو  زیر  در  اشتعال  قابل  مواد 
سوزی شود . از رانندگی برروی جاده های پوشیده 
از برگ های خشک، کاه و علف خشک خودداری 
جاده  و  کرده  متوقف  را  خودرو  بالفاصله  نمایید. 
را از نظر وجود مواد قابل اشتعال بررسی کنید. از 
پارک کردن خودرو در زیر نور مستقیم خورشید 

خوددرای کنید.  

کن  خاموش  آتش  کپسول  یک  همواره   -g
کوچک در خودرو داشته باشید و نحوه کار 

با آن را نیز یاد بگیرید . 
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جهت حفظ ایمنی ، کپسول آتش نشانی کوچکی 
در خودرو داشته باشید و آن را بطور مرتب بررسی 
و تعویض نمایید . در ضمن باید نحوه استفاده از 
آن را بدانید کمک های اولیه در کاهش خطر موثر 
است بطوری که هنگام بروز تصادف تاثیر بسزایی 

در کاهش خطر دارد. 
در صورت آتش گرفتن خودرو با حفظ آرامش، 

اقدامات صحیح و موثر زیر را انجام دهید:  

a. به عالئم بروز آتش سوزی ازقبیل صدا و بوی 
غیر عادی توجه نمایید و در این شرایط سریعا 
خودرو را متوقف و اقدامات الزم را انجام دهید. 

در چنین مواقعی باید سریعا با مراکز آتش نشانی،   .b
خودروسازی  شرکت  مجاز  نمایندگی  و  بیمه 

کارمانیا تماس حاصل نمایید. 

توجه
خسارات  کاهش  منظور  به  گردد  می  پیشنهاد 

مالی خودروی خود را بیمه نمایید. 

جلوگیری از گیرافتادن خودرو در مواقع سیل 
و باران شدید   

را  جاده  روی  آب  عمق  رانندگی  از  قبل  لطفاً   .1
بررسی کنید و مطمئن شوید عمق آب پایین تر 

از سطح زیرین خودرو است.. 

2. در صورتی که خودرو می تواند آب را کنار زده و 
حرکت کند و برای عبور از سیل، قبل از شروع 
به حرکت، کولر را خاموش کرده و دسته دنده 
را در موقعیت دنده سنگین قرار دهید سپس به 
آرامی پدال گاز را فشار دهید پدال را رها نکنید. 

درغیر اینصورت بدلیل فشار پس زنی اگزوز آب 
وارد موتور شده و منجر به صدمه دیدن  موتور 
می شود پدال گاز را فشار داده و با سرعت ثابت 

و پایین از سیالب عبور نمایید. 
با  3. هرگز در مسیر آب گرفتگی پارک نکنید یا 
خاموش  را  موتور  یا  نکرده  حرکت  عقب  دنده 

نکنید. 
4. لطفا چند بار پدال ترمز را فشار دهید تا  آب 
روی دیسک ترمز برطرف شده و ترمز به خوبی 

بتواند عمل نماید.   

  اخطار

ممکن  ترمز  سیستم  در  گل   ، آب  وجود   •
و  ترمزها شود  نادرست  باعث عملکرد  است 
نتیجه  در  و  بیشتر  را  گیری  ترمز  فاصله  یا 

باعث تصادف شود .
ترمز  اگر  ترمزگیری  حین  نمایید  دقت   •
روی  موجود  رطوبت  باشند،  می  خیس  ها 

ترمزها را برطرف نمایید. 
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ترمز  از  گرفتگی  آب  محل  از  عبور  حین   •
گیری ناگهانی خودداری کنید. 

آب  عمق  که  هایی  جاده  در  رانندگی  حین   •
آب  در  موتور  باشید  مراقب  است  کم  بسیار 
است  ممکن  اینصورت  غیر  در  نگیرد.  قرار 
گونه  این   . ببیند  صدمه  شدت  به  موتور 
گارانتی  پوشش  تحت  فنی  نقص  و  صدمات 

قرار نمی گیرد. 
ممکن   ، گرفتگی  آب  محل  از  عبور  حین   •
است سیستم موتور، انتقال قدرت، تجهیزات 
الکتریکی و تجهیزات جانبی به شدت صدمه 
ببینند، این گونه صدمات و نقص فنی تحت 

پوشش گارانتی قرار نمی گیرد. 
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تنظیمات یا تعمیر به نمایندگی مجاز شرکت 
خودرو سازی کارمانیا مراجعه نمایید. 

خفه  موتور  چنانچه  موتور  کردن  روشن   )b(
کرده باشد. 

اگر موتور روشن نشود ممکن است دلیل آن خفه 
کردن موتور در اثر استارت زدن های مکرر باشد.

در این صورت حین استارت زدن خودرو پدال گاز 
را محکم فشار دهید و پدال گاز را حدود 5 ثانیه در 
این حالت نگه دارید . سپس پدال گاز را رها کرده 
و پای خود را بردارید و پس از آن موتور را مجدد 

روشن نمایید. 

اگر روش فوق را جهت روشن کردن موتور به مدت 
5 ثانیه انجام دادید و موتور هنوز روشن نشده است 
چند دقیقه دیگر منتظر بمانید و سپس مجدد روش 

باال را تکرار نمایید. 

چنانچه موتور هنوز روشن نشده است جهت انجام 
شرکت  مجاز  نمایندگی  به  تعمیر  یا  تنظیمات 

خودروسازی کارمانیا مراجعه نمایید.

چنانچه موتور روشن نشود 

)a( کنترل و بررسی عادی 
نمایید  کنترل  زیر،  های  بازرسی  انجام  از  پیش 
روش  و  ها  العمل  دستور  به  توجه  با  موتور  آیا 
های بخش " نحوه روشن نمودن موتور" در فصل 
آیا  و  خیر  یا  شود  می  روشن  معمول  بطور   3
در  دارد؟  وجود  سوخت  مخزن  در  کافی  سوخت 
ضمن روشن شدن موتور بوسیله سوئیچ یدکی را 
بررسی نمایید. اگر موتور روشن شود پس منطقی 
دیده  صدمه  است  ممکن  اصلی  سوئیچ  که  است 
باشد. الزم است سوئیچ ها بوسیله نمایندگی مجاز 
شرکت خودروسازی کارمانیا بررسی شود. اگر تمام 
یا  سوئیچ ها عمل نمی کنند. ممکن است سوئیچ 
کلید هوشمند دچار نقص فنی شده باشد. توصیه 
خودروسازی  شرکت  مجاز  نمایندگی  با  می شود 

کارمانیا تماس بگیرید. 

زدن  استارت  هنگام  به  موتور  چنانچه 
نمی چرخد یا خیلی آرام می چرخد. 

1. ترمینال های باتری را چک کنید که محکم و 
تمیز باشند. 

اگر ترمینال های باتری تمیز و محکم هستند.   .2
اگر چراغ  نمایید.  چراغ داخلی عقب را روشن 
روشن نمی شود یا کم نور است نشان می دهد 
که باتری ضعیف می باشد. با استفاده از باتری 
کمکی، موتور را روشن کنید. به بخش "3 روشن 
کردن موتور با استفاده از باتری کمکی" مراجعه 

نمایید.  
موتور  اما  شود  می  روشن  داخلی  چراغ  اگر    
شرکت  مجاز  نمایندگی  با  گردد  نمی  روشن 

خودروسازی کارمانیا تماس بگیرید.

استارتر موتور را در دور عادی روشن می کند 
اما موتور روشن باقی نمی ماند: 

موتور را مجدد روشن کنید.   .1
اگر موتور روشن نمی شود ، ممکن است بدلیل   .2
روشن کردن های مکرر، موتور خفه کرده باشد 
جهت  موتور(  در  اضافی  سوخت  شدن  )جمع 
کردن  "روشن   )b( بخش  به  بیشتر  اطالعات 
موتور چنانچه موتور خفه  کرده باشد" مراجعه 

نمایید.
اگر موتور هنوز روشن نمی شود برای انجام  .3
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توجه
مطمئن شوید که فاصله زمانی هر روشن کردن 
موتور بیشتر از 1 دقیقه باشد. ممکن است بتوان 
موتور را بطور مداوم سه بار پشت سرهم استارت 
زد اما استارتر و سیستم موتور ممکن است بیش 

از اندازه داغ شوند.  

باتری  از  استفاده  با  موتور  کردن  روشن   )c(
کمکی 

جهت جلوگیری از صدمه دیدن خودرو و اتصاالت 
باتری،  انفجار  بدلیل  افراد  دیدن  آسیب  و  برقی 
خوردگی محلول اسید سولفوریک و سوختن سیم 
کشی خودرو ، شدیداً توصیه می شود. با نمایندگی 
مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا تماس بگیرید . 

توجه
• موتور خودروی BYD که مجهز به گیربکس 
یا  دادن  هل  با  نباید  را  باشد  می  اتوماتیک 

کشیدن روشن نمود. 

توجه
روشن  کشیدن  یا  دادن  هل  با  را  موتور   •
موتور  که  زمانی  غیراینصورت  در   . نکنید 
احتمال صدمه دیدن خودرو  روشن می شود. 
داغ  باعث  همچنین  و  دارد  وجود  تصادف  یا 
که  می گردد  کاتالیست  اندازه  از  بیش  شدن 

ممکن است منجر به آتش سوزی شود. 
اگر شارژ باتری خالی شود، سیستم صوتی و   •

ساعت خودرو از کار می افتند. 
بنابراین   ، باشد  ساز  خطر  تواند  می  باتری   •
فصل7  به  باتری  خطرات  از  آگاهی  جهت 

مراجعه نمایید. 
اسید سولفوریک خورنده است.  باتری حاوی   •
جهت  کمکی  باتری  از  استفاده  صورت  در 
و  بپوشید  دستکش  موتور  نمودن  روشن 
ازپوست ، لباسها حفاظت نموده و از پاشیدن 
اسید سولفوریک روی بدنه خودرو جلوگیری 

نمایید. 
باشد.  ولتی   12 باید  استفاده  مورد  باتری   •
قبل از استفاده از باتری کمکی جهت روشن 
نمودن موتور بررسی نمایید که باتری مناسب 

باشد. 

مراحل روشن کردن موتور با استفاده از باتری 
کمکی 

اگر برای شارژ باتری از باتری خودروی دیگری   .1
هیج  که  شوید  مطمئن   ، می کنید  استفاده 
تمام  و  نداشته  وجود  خودرو  دو  بین  تماسی 

تجهیزات برقی خودرو نیز خاموش باشند. 
موتور خودرو ی باتری کمکی را روشن نمایید و   .2
اجازه دهید چند دقیقه کار کند و به آرامی پدال 
گاز را فشار داده تادور موتور به 2000 دور در 

دقیقه برسد. 
3.  سیم ها را به ترتیب d,c,b,a وصل کنید : 

به  را  قرمز  کمکی  باتری  مثبت  کابل  بست   .a
ترمینال مثبت )"+"( باتری خالی شده متصل 

نمایید. 
b. بست دیگر کابل مثبت باتری کمکی )قرمز( 
را به ترمینال مثبت )"+"( باتری در حال شارژ 

خودرو متصل نمایید. 
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چنانچه در مورد علت تخلیه شارژ باتری مطمئن 
مجاز  نمایندگی  با  خودرو  بررسی  جهت  نیستید 

شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید . 

چنانچه موتور حین رانندگی متوقف شود. 

a. سرعت خودرو را کم کرده و خودرو را در محل 
ایمنی پارک نمایید. 

در  را  )فالشر(  خطر  هشدار  چراغ های  کلید   .b
موقعیت روشن قرار دهید. 

c. مجدد سعی کنید موتور را روشن نمایید. 

چنانچه موتور جوش بیاورد. 
اگر دمای مایع خنک کننده موتور دمای باالیی را 
یا صدای ضربه  کم شد  قدرت  یا  دهد  می  نشان 
مانند یا صدای بلندی از موتور شنیده شود، ممکن 

است موتور جوش آورده باشد. 

c.  بست کابل باتری کمکی منفی )مشکی( را به 
ترمینال منفی )"-"( باتری در حال شارژ خودرو 

متصل نمایید. 
به  را  )مشکی(  منفی  باتری  کابل  دیگر  بست   .d
یک نقطه از بدنه دور از باتری ویک نقطه ثابت 
خودروی دارای باتری خالی شده متصل نمایید.  

توجه
حین اتصال کابل ها، بدن خود را دور از باتری 
نگه داشته و اجازه ندهید کابل های متصل شده 
به محفظه موتور نزدیک باشند در غیر اینصورت 
ممکن است منجر به آسیب های جسمی جدی 

شود.  

4.  موتور را بطور عادی روشن نمایید و سپس به 
آرامی روی پدال گاز فشار آورید و اجازه دهید 
موتور چند دقیقه در دور آرام 2000 در دقیقه 

کار کند. 
5. کابل های اتصال باتری کمکی را عکس روش 

نصب جدا نمایید.  

ابتدا کابل منفی باتری کمکی و سپس کابل مثبت 
باتری کمکی را جدا نمایید.  

در چنین شرایطی طبق روش زیر اقدام نمایید. 

a. از محدوده ترافیک جاده فاصله بگیرید ، خودرو 
را در مکان ایمنی پارک کنید و چراغ های هشدار 
خطر )فالشر( را روشن نمایید. سپس دسته دنده 
ترمز  و  داده  قرار  خالص  دنده  موقعیت  در  را 
دستی را بکشید. در صورت روشن بودن سیستم 
تهویه هوای مطبوع )کولر( آن را خاموش نمایید. 
سپس مثلث هشدار را با توجه به قوانین ترافیکی 
رانندگان  رویت  قابل  که  دهید  قرار  جایی  در 

باشد. 

چنانچه از منبع انسباط یا رادیاتور بخار بیرون   .b
می زند، توصیه می شود موتور را خاموش کرده 
و درب موتور را باز نمایید. پس از برطرف شدن 
بخار، اگر هیچ مایع خنک کننده ای به بیرون  
خاموش  به  نیازی  صورت  این  در  نمی پاشد. 
کردن موتور نیست و فقط مطمئن شوید که فن 
رادیاتور کار می کند اگر فن رادیاتور کار نمی کند 

سوئیچ را ببندید .   



109 نحوه رفتار در مواقع اضطراری

BYD S6 کتابچه راهنمای استفاده از خودروی

زمانی که خودرو متوقف می باشد، از سیستم کولر 
به مدت طوالنی استفاده نکنید، زیرا سیستم تهویه 
موتور  باالی  دور  به  نیاز  کولر(  )سیستم  مطبوع 
رود.  می  باال  موتور  دمای  رو  این  از  دارد  روشن 
و ممکن است باعث به وجود آمدن حادثه و آتش 

سوزی شود. 

چنانچه خودرو باید بکسل شود. 
اگر الزم است خودرو بکسل شود با نمایندگی مجاز 

شرکت خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید. 
هرگز خودرو را بوسیله خودروی دیگر با استفاده از 
طناب  یا زنجیر بکسل نکنید، زیرا بسیار خطرناک 

می باشد. 
سه روش برای بکسل کردن معمولی خودرو وجود 

دارد: 

 – )خودروبر(  مسطح  کامیونت های  از  استفاده    .a
کامیونت های مسطح  به وسیله  حمل خودرو 

بهترین روش حمل خودرو می باشد. 
استفاده از یدک کش- کامیون یدک کش دارای    .b
دو بازوی نگهدارنده می باشد که زیر چرخ  های 
)جلو یا عقب( قرار می گیرند و چرخ ها را بلند 
می کنند. دو چرخ دیگر روی زمین قرار دارند. 

توجه
تا  جسمی  های  آسیب  بروز  از  جلوگیری  برای 
زمانی که از زیر درب موتور بخار خارج می شود 
را  موتور  درب  هرگز  است  باال  آب  فشار  یعنی 

باز نکنید. 

خنک  مایع  از  نشتی  هیچ  که  نمایید  بررسی   .c
خودرو  زیر  و  شلنگ   ، رادیاتور  زیر  در  کننده 

وجود نداشته باشد.  

  اخطار

هنگامی که موتور روشن است توصیه می شود 
دست یا لباسهای خود را دورتر از فن در حال 

حرکت و سمت موتور قرار دهید. 

در صورت وجود نشتی مایع خنک کننده، ابتدا   .d
مجاز  نمایندگی  با  و  کرده  خاموش  را  موتور 
حاصل  تماس  کارمانیا  خودروسازی  شرکت 

نمایید. 
مایع مخزن  نشتی،  مشاهده  عدم  درصورت   .e

خشک  اگر  نمایید.  بررسی  را  کننده  خنک   
به مخزن  موتور،  بودن  . حین روشن  می باشد 
آن   سطح  تا  نمایید  اضافه  کننده  خنک  مایع 
بین خطوط MAX )حداکثر( و MIN )حداقل( 

قرار بگیرید. 
درجه  به  کننده  خنک  مایع  دمای  که  وقتی   .f
خنک  مایع  سطح  مجددا  رسید  خود  عادی 
کننده در مخزن را چک کرده و در صورت لزوم، 
اگر سطح  و  نمایید.  اضافه  کننده  مایع خنک 
این  مفهومش  باشد  پایین  کننده  خنک  مایع 
است که در سیستم خنک کننده نشتی وجود 
دارد و بایستی جهت بررسی با نمایندگی مجاز 

خودروسازی کارمانیا تماس بگیرید.

  اخطار

هیچگاه در زمان داغ بودن موتور و رادیاتور اقدام 
به باز کردن درب رادیاتور ننمایید. فشار و دمای 
باالی آب رادیاتور بسیار خطرناک است و ممکن 

است منجر به آسیب های جسمی جدی شود.
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باید پشت  راننده  در زمان یدک کشی اضطراری، 
فرمان نشسته  و ترمز را  کنترل نماید  و در این 
شرایط خودرو نهایتا 10 کیلومتر و با سرعت زیر 30 

کیلومتر بر ساعت بکسل می گردد.

  اخطار

برای  )خودروبر(  مسطح  کامیون  چنانچه   •
شود.  می  توصیه  نباشد  مهیا  خودرو  حمل 
در  خودرو  اگر  نمایید.  استفاده  یدک کش  از 
شرایطی دچار نقص شده و صدمه دیده است 
روی  جلو  چرخ های  داشتن  قرار  با  فقط  و 
زمین می توان خودرو را یدک کشید، توصیه 
می شود دستورالعمل های زیر را مدنظر قرار 

دهید: 

گیربکس دستی )معمولی(   •
ترمز دستی را آزاد نمایید.   .a

قرار  را در موقعیت دنده خالص  دسته دنده   .b
دهید. 

مطمئن شوید که دکمه استارت در موقعیت   .c
تجهیزات جانبی )ACC( قرا دارد. تا غربیلک 

فرمان قفل نشود. 

گیربکس اتوماتیک : 

ترمز دستی را آزاد نمایید.   .a
موتور را روشن کنید.  .b

دسته دنده را در موقعیت D  و سپس موقعیت   .c
N قرار دهید. 

موتور را خاموش کنید.   .d
استارت در موقعیت  مطمئن شوید که دکمه   .e
تجهیزات جانبی )ACC( قرار دارد تا غربیلک 

فرمان قفل نشود. 

گیربکس  به  خودرو  نادرست  کردن  بکسل   •
صدمه خواهد زد. لطفا موارد ذکر شده در باال را 
به دقت رعایت نمایید . چنانچه امکان تعویض 
دنده یا روشن کردن موتور )خودروهای مجهز 
به گیربکس اتوماتیک( وجود نداشت . لطفا از 
بلند کردن چرخ های جلو خودرو برای بکسل 

کردن خودرو استفاده نمایید. 

کردن  بکسل  برای  است  قرار  که  زمانی   •
که  نمایید  دقت  نمود  بلند  را  جلو  چرخ های 
با  و  کیلومتر    10 نهایتا  توان  می  را  خودرو 
بکسل  ساعت  بر  30کیلومتر  از  کمتر  سرعت 

نمود. 

زمانی  که قرار است خودرو با روش اضطراری   •
الزم   ، بکسل شود  زمین  روی  بر  چهار چرخ 
مخصوص قالب  و  مخصوص  کابل  از  است 

c.  در مواقع اضطراری که کامیون یدک کش وجود 
ندارد، ممکن است خودرو به وسیله قالب بکسل 
یدک کشیده شود. روکش روی سپر جلو را باز 
و  آورده  بیرون  ابزار  جعبه  از  را  قالب  نمایید. 
آن را در محل نصب روی سپر محکم نمایید . 
سپس با استفاده از کابل مخصوص یدک کشی 

خودرو را بکسل نمایید.
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بکسل کردن استفاده شود. جهت آماده کردن   
شده  ذکر  باال  در  که  روش هایی  به  خودرو 
توجه نمایید. مطمئن شوید که دکمه استارت 
در موقعیت خاموش OFF قرار نداشته باشد 
تا غربیلک فرمان قفل نشود . برای جلوگیری 
از خالی شدن شارژ باتری باید تمام تجهیزات 

جانبی برقی خاموش باشند. 

اگر غربیلک فرمان قفل باشد ممکن است به   •
سیستم فرمان صدمه وارد شود. قبل از بکسل 
در  استارت  دکمه  که  شوید  مطمئن  کردن 
داشته  قرار   ACC جانبی  تجهیزات  موقعیت 

و غربیلک فرمان نیز به نرمی حرکت نماید. 

بلند کردن خودرو از قسمت سپر باعث بروز   •
برای  خودرو  سپر  می شود  خودرو  به  صدمه 

تحمل وزن خودرو طراحی نشده است. 

داشتن  قرار  با  همراه  خودرو  کردن  بکسل   •
تمام چرخ ها روی زمین و استفاده از قالب 

بکسل توصیه نمی شود. 

لطفا با نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی 
کارمانیا تماس بگیرید. 

فقط از قالب مخصوص بکسل کردن استفاده 
قرار  با  عقب  قسمت  از  را  خودرو  و  نمایید. 
داشتن تمام چرخ ها روی زمین بکسل نکنید، 
خودرو  به  است  ممکن  اینصورت  غیر  در 

صدمه وارد شود. 

را  الزم  دقت  خودرو،  کردن  بکسل  زمان  در   •
داشته باشید. لطفاً از شروع به حرکت ناگهانی 
و ترمز کردن ناگهانی خودداری کنید، ممکن 
زنجیر  یا  کابل  قالب،  به  زیادی  فشار  است 
بکسل وارد شود. ممکن است قالب، کابل یا 
زنجیر بکسل ترک برداشته که در این صورت 
یا صدمه  منجر به آسیب  های جسمی جدی 

دیدن خودرو می شود. 
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نکات مربوط به تعمیر و نگهداری رنگ بدنه 

برای استفاده و تعمیر و نگهداری خودرو به نکات 
زیر توجه نمایید. 

همواره قبل و بعداز استفاده از خودرو گردو غبار    .a
آن را تمیز نمایید تا جذب بدنه نشود. 

 . دهید  شستشو  را  خودرو  بارندگی  از  پس   .b
قطرات آب باقی مانده روی خودرو پس از توقف 
اسیدی  مواد  یعنی  شوند.  می  جمع  بارندگی 
موجود در باران د رحالت اشباع قرار می گیرند، 
را  بدنه  روی  مانده  باقی  آب  قطرات  بالفاصله 

تمیز کنید تا رنگ بدنه خراب نگردد. 

را شستشو  از خنک شدن موتور، خودرو  پس   .c
دهید. خودرو را در زیر نور شدید خورشید یا 
گرمای شدید شستشو ندهید در غیر اینصورت 
مواد شوینده پس از خشک شدن باعث ایجاد 
لک و بجا ماندن آن بر روی سطح خودرو خواهد 
شد در صورتی که خودرو را شخصاً می شویید 
خودرو  شستشوی  مخصوص  شوینده های  از 

استفاده نمایید و برای شستشوی خودرو از

سایر  و  صابون  آب  قوی  قلیایی  پودر های 
الیه  نکنید چون  استفاده  خانگی  شوینده های 
باعث  مرور  به  و  برد  می  بین  از  را  رنگ  روی 
در  خودرو  چنانچه  می شود.  بدنه  فرسودگی 
از مواد  نمایید  کارواش شسته می شود. دقت 
بدنه  سطح  به  چون  نشود.  استفاده  پولیش 
مناطق  در  خودرو  چنانچه  زند،  می  صدمه 
با  شهرهای  و  ساحلی  مناطق  غبار،  پرگردو 
آالیندگی باال استفاده شود الزم است که خودرو 

هر روز شسته شود.

فقط با استفاده از پارچه یا اسفنج نرم، تمیز و   .d
نمدار سطح خودرو را تمیز کنید. و دقت نمایید 
هیچ گرد و غبار یا براده های فلزی در آن وجود 
خراشیدگی  از  جلوگیری  جهت  باشد.  نداشته 
بدنه خودرو از پارچه یا اسفنج خشک یا حوله 
استفاده نکنید. جهت تمیز کردن، پارچه را به 
آرامی در جهت ریزش آب بکشید ولی آن را به 
بر جهت ریزش آب  یا عمود  صورت دایره ای 

حرکت ندهید.

لکه های به جا مانده از زنگ زدگی، مواد معلق   .e
در هوا ، قیر، فضوالت پرندگان و الشه حشرات 
مواد  از  لطفا  نمایید.  پاک  و  تمیز  سریع  را 
شوینده مخصوص استفاده نمایید و از چاقو یا 
بنزین برای از بین بردن لکه ها استفاده نکنید، 
وارد  صدمه  خودرو  رنگ  به  است  ممکن  زیرا 

شود. 

ابزارهای  و  روغنی  پارچه های  و  چرب  دستان   .f
آغشته به روغن را روی سطح خودرو قرار ندهید 
زیرا مواد روغنی وشوینده های ارگانیک به شدت 
واکنش شیمیائی ایجاد کرده که به رنگ بدنه 

صدمه وارد می کند.

در صورتی که بر روی بدنه خط و خش و رنگ   .g
پریدگی شدید وجود ندارد از رنگ کردن بدنه 
با تجهیزات غیر استاندارد  به صورت دستی و 

خودداری کنید. 

استفاده  خودرو  از  طوالنی  مدت  برای  اگر   .h
نمی کنید لطفا خودرو را در پارکینگی که دارای 

سیستم تهویه مناسبی است پارک کرده و 
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شستشو و واکس زدن خودرو 
در شرایط زیر ممکن است رنگ بدنه کنده شود یا 
خوردگی در بدنه و قطعات خودرو رخ دهد. لطفا 
در چنین شرایطی سریعا خودرو را شسته و تمیز 

نمایید. 

رانندگی در کنار ساحل   .a
رانندگی روی جاده پوشیده از نمک   .b

رانندگی روی جاده پوشیده شده از زغال سنگ،   .c
رزین ، فضوالت پرندگان و الشه حشرات 

رانندگی در مناطقی آلوده به دود زیاد ، خاکستر   .d
ذغال سنگ، گرد و غبار، گرده آهن یا عناصر 

شیمیایی 
و الی  گل  و  غبار  و  گرد  با  خودرو  که  زمانی   .e

پوشیده شده باشد. 

روش شستشوی دستی خودرو

توجه
خودرو را در محلی که آفتاب شدید نباشد و   •

در سایه قرارداده و تمیز نمایید. 
از  شاسی  یا  و  خودرو  زیر  کردن  تمیز  حین   •

دستکش استفاده نمایید. 

در فصل زمستان روی آن را با روکش مناسب 
بپوشانید و در صورت پارک موقت در زیر سایه 

و جای خنک خودرو را پارک نمایید. 

خودرو  سطح  روی  به  شدید  زدن  ضربه  از   .i
خودداری نمایید. 

قسمت های فلزی و براق را با مواد پاک کننده   .j
برای  واکس مخصوص  از  و  تمیز کرده  کربنی 

نگهداری از آن استفاده نمایید. 

برای تمیز کردن قطعات تزئینی از مواد شوینده   .k
با کیفیت استفاده نمایید. حین واکس زدن برای 
جلوگیری از نفوذ این مواد به رنگ بدنه نیروی 

زیادی بکار نبرید. 

لطفا خودرو را بطور مرتب )فصلی( واکس بزنید.      .l

استفاده  آب  شلنگ  از  خودرو  شستشو  برای   .a
نموده گردو خاک بدنه و گل و الی زیر خودرو 

و اطراف چرخ ها را بشویید. 

با استفاده از شوینده های مخصوص شستشوی   .b
خودرو و ترکیب آن با آب، خودرو را بشویید . 
پارچه نرمی را در محلول فرو برده و به آرامی 
بردن  بین  از  برای  و  دهید  را شستشو  خودرو 

کثیفی از محلول آب صابون استفاده نمایید. 

با استفاده از شلنگ آب در سرتاسر خودرو، آن   .c
باقی  لکه  های  اینصورت  غیر  در  کنید  تمیز  را 
مانده از محلول آب و صابون روی بدنه خشک 
فصل  در  خودرو  شستشوی  از  پس  می   شود. 
تابستان، هر قسمت خودرو را با استفاده از آب 

تمیز شستشو دهید. 



تعمیر و نگهداری بخش های بیرونی خودرو116

BYD S6 کتابچه راهنمای استفاده از خودروی

صدمه دیدن سطح بدنه، صافی و براقی سطح بدنه، 
مخصوصا در خودرو های با رنگ بدنه تیره را کاهش 
می دهد. معموال متصدی کارواش به شما خواهد 
گفت کدام نوع کارواش برای خودروی شما مناسب 

است . 

واکس زدن 
زیبایی  حفظ  برای  زدن  واکس  و  کردن  پولیش 
ظاهری خودرو توصیه می شود. ماهی یکبار خودرو 
آب  مقابل  در  بیشتری  تامقاومت  بزنید  واکس  را 

داشته باشد.   
و  تمیز  را  خودرو  بدنه   ، زدن  واکس  از  قبل   .a
مواد  از  ترکیبی  از  اگر  حتی  نمایید.  خشک 

شوینده و واکس استفاده نموده اید.
از پولیش و واکس با کیفیت باال استفاده   .b
رنگ  روی  پولیش  الیه  که  زمان  هر  نمایید. 
از  مجزا  کننده  پاک  از  شد  هوازدگی  دچار 
استفاده  آن  کردن  پاک  برای  خودرو  واکس 
آن  کننده  تولید  دستورالعمل های  از  و  کنید 

پیروی کنید.

محلول  با  فقط  را  چرخ ها  رینگ   : چرخ ها  رینگ 
رنگ  بی  و  خنثی  شوینده های  یا  و  آب  و  صابون 

بشویید. 
سپر: سپرها نمای جلوی خودرو هستند و الزم است 

که در شستن آن ها دقت بیشتری شود. 

برای برطرف نمودن لکه های آب ، لطفا با حوله   .d
نمایید.  را خشک  خودرو  تمیزی سطح  و  نرم 
پارچه را با فشار روی بدنه نکشید ممکن است 

به رنگ بدنه صدمه وارد شود.

قالپاق چرخ ها :
قالپاق چرخ ها به راحتی در اثر مواد ارگانیک صدمه 
برروی  ارگانیک  می بینند. در صورت ریختن مواد 
قالپاق ، آن را با آب تمیز شسته و بررسی نمایید که 

قالپاق ها صدمه ندیده باشند. 

توجه
از نصب قطعات تزئینی پالستیکی که به شدت 
صدمه دیده اند بر روی چرخ ها خودداری کنید. 

ممکن است حین رانندگی این قطعات بیفتند و 
بنابراین منجر به بروز تصادف گردد. 

مالیدن  از  سپرها،  خراشیدگی  از  جلوگیری  برای 
پارچه های زبر و یا خشن اجتناب نمایید. 

با  باید  را  به آسفالت  آسفالت جاده: سطح آغشته 
مضر  غیر  دارای عالمت  شوینده  مواد  یا  تریانتین 

برای سطوح رنگ شده تمیز نمود. 

  هشدار
از مواد ارگانیک )بنزین ، نفت سفید، روغن های 
فرار و حالل های قوی( استفاده نکنید ، ممکن 

است سمی و زیان آور باشند. 

کارواش اتوماتیک خودرو 

اتوماتیک  کارواش های  در  را  خودرو  می توانید 
شستشو دهید اگر چه ممکن است بعضی از انواع 
برس ها و مواد شوینده مورد استفاده به رنگ خودرو 

آسیب بزند.
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تمیز کردن داخل خودرو 

کمربندهای ایمنی 
کمربند های ایمنی را بوسیله مایع صابون طبیعی 
یا آب گرم شستشو دهید برای تمیز کردن کمربند 

ایمنی از اسفنج یا پارچه نرم استفاده کنید. 
کمربندایمنی را از نظر ساییدگی شدید، بریدگی یا 

پارگی بررسی نمایید. 

قطعات کرومی  شده نیز نیاز به پولیش کردن و 
واکس زدن دارند .

خودرو را مجدد واکس بزنید تا آب نتواند روی   .c
باقی  بزرگ  لکه های  به صورت  خودرو  سطوح 

بماند یا به سطح بدنه نفوذ نماید. 

توجه
روی  آب  ریختن  از  خودرو  کردن  تمیز  هنگام 

کف خودرو جلوگیری نمایید.

در غیر اینصورت ممکن است آب به قسمت های 
برقی و الکترونیکی صوتی نفوذ کرده و باعث ایجاد 
اختالل در عملکرد آن ها شود. ضمن اینکه ماندن 
آب در کف اتاق و در زیر روکش )موکت( باعث 

زنگ زدگی شدید و سریع بدنه می شود.

موکت کف 

 برای تمیز کردن موکت کف بهتر است از اسپری 
فوم های شوینده با کیفیت باال استفاده نمایید. 

ابتدا خاک موکت را بوسیله جاروبرقی تمیز نمایید. 
صورت  به  که  دارد  وجود  شوینده  فوم  نوع  چند 
اسپری فوم، پودری و یا مایع می باشد که اگر با 
یا  و  برس   . کند  ایجاد می  ترکیب شود کف  آب 
اسفنج را به کف آغشته نمایید و بصورت دایره وار 

روی موکت بمالید. 
از آب برای خیس کردن موکت استفاده نکنید. لطفاً 
دستورالعمل نحوه استفاده از این مواد را بخوانید و 

طبق روش سازنده عمل نمایید. 

توجه
• کمربند ایمنی نباید با مواد رنگی و یا سفید 
کننده که استحکام آن را کم می کند شستشو 

شود. 
• تا زمانی که کمربند ایمنی کامال خشک نشده 

باشد از آن استفاده نکنید. 

شیشه ها  

شیشه ها را می توانید با هر یک از تمیز کننده های 
شیشه خانگی تمیز نمایید. 
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روکش چرمی داخل خودرو 

از  خودرو  داخل  چرمی  روکش  کردن  تمیز  برای 
مواد شوینده خنثی مخصوص الیاف پشمی استفاده 

نمایید.

 %5 به  آغشته  نرم  پارچه  تکه  یک  از  استفاده  با 
محول شوینده خنثی، کثیفی را از روکش چرمی 
از  مانده  باقی  آثار  تمام  سپس  نمایید.  برطرف 
نمدار و  پارچه ای  از  استفاده  با  را  محلول شوینده 
تمیز پاک نمایید و اجازه دهید چرم در محل سایه 

دار و دارای تهویه خشک شود. 

توجه
و سیم های گرمکن  آنتن  نمایید که سیم  دقت 
آسیب  شیشه  داخلی  قسمت  در  عقب  شیشه 
نبینند، مراقب باشید که پارچه را با فشار و در 
امکان  نکشید چون  روی شیشه  عمودی  جهت 
و  آرامی  به  را  پارچه  شوند،  قطع  سیم ها  دارد 
تمیز  تا  بمالید  راست  به  چپ  از  افقی  بصورت 

شود.

داشبورد ، پشت آمپر و کلیدها 

توجه
• از مواد ارگانیک )نفت سفید، الکل، بنزین و 
غیره( یا محلول های قلیایی و اسیدی استفاده 
نکنید. ممکن است این مواد شیمیایی باعث 

خراب شدن سطوح داخلی این ادوات شود. 
• پیش از استفاده از هر تمیز کننده یا پولیش، 
ابتدا مطمئن شوید که حاوی مواد ذکر شده 

فوق نباشد. 

جدیدی  کننده  خوشبو  مایع  از  چنانچه   •
داخلی  سطوح  روی  را  آن  کنید  می  استفاده 
خودرو نپاشید ممکن است حاوی مواد ذکر شده 

باال باشد. 

توجه
• هرگز چرم را با مواد ارگانیک مانند روغن های 
یا  قلیایی  محلول های  یا  بنزین  الکل،   ، فرار 
اسیدی و غیره تمیز نکنید زیرا باعث خشک 

شدگی سطح چرم می شود. 
• برس نایلونی و یا پارچه هایی با الیاف مصنوعی 
چرم  سطح  به  چون  نکشید  چرم  روی  بر  را 

صدمه می زند . 
ایجاد  باعث  کثیف  چرمی  تزئینی  قطعات   •
را  قطعات  این  می شوند.  چرم  روی  کپک 
همیشه تمیز نگه دارید و لکه های روغن روی 

آن ها را پاک کنید. 
آفتاب  معرض  در  چرمی  قطعات  چنانچه   •
شدید قرار بگیرند خشک و چروک می شوند، 
بنابراین دقت نمایید که در تابستان خودرو را 

در جای خنک و سایه پارک نمایید. 
• در طول تابستان گرم با افزایش دمای داخل 
اتاق اشیاء پالستیکی و مومی ممکن است به 

چرم بچسبند.
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کنید.  بررسی  بودن  خیس  نظر  از  را  کفپوش ها 
مدت  به  را  رطوبت  کف،  موکت های  و  کفپوش 
طوالنی بخصوص در زمستان در خود نگه می دارند. 
زیر بدنه خودرو را با استفاده از سیستم پرفشار آب 
بشویید، بخصوص در زمستان که امکان رانندگی 
است  بیشتر  شده  ریزی  نمک  جاده های  برروی 
شرجی  که  مناطقی  در  خودرو  راندن  همچنین 
باد های موسمی  اغلب در معرض وزش  و  هستند 
قرار دارند. الزم است که زیر بدنه خودرو شستشو 

شود. 

بطور  را  بدنه  زیر  غبار  گردو  و  آب  ضد  الیه های 
لزوم  صورت  در  و  کرده  بررسی  و  کنترل  مرتب 

تعمیر نمایید. 

خوشبو کننده هوای داخل خودرو  

از آنجا که خوشبو کننده ها دارای مواد مضر برای 
چرم و قطعات داخلی خودرو می باشند باعث ترک 
 ، می شوند  قطعات  این  شدن  خشک  و  خوردگی 
لطفا از خوشبو کننده های جامد و یا برطرف کننده 

بو استفاده نمایید. 

چنانچه از خوشبو کننده های مایع استفاده می نمایید 
مطمئن شوید که در یک جای ثابت قرار دارد و حین 

رانندگی ریخته نمی شود. 

جلوگیری از زنگ زدگی  

بطور کلی دو دلیل برای زنگ زدگی خودرو وجود 
دارد: 

جمع شدن رطوبت در سوراخ ها و تجمع گل و   .a
الی در شکاف ها و سوراخ های زیر بدنه که منجر 

به زنگ زدگی خودرو می شود. 
کنده شدن الیه حفاظتی رنگ بدنه و همچنین   .b

قسمت های زیر خودرو 

سرویس های دوره ای می تواند از بروز این موارد تا 
حد قابل توجهی جلوگیری نماید. 

مشاهده  را  رنگ  شدن  پوسته  یا  خراش  چنانچه 
نمودید در اسرع وقت تعمیر نمایید . 

همواره حفره های زیر درب را بعد از شستشو خشک 
نموده و تخلیه آب از زیر خودرو را کنترل و بررسی 

نمایید. 
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تعمیر و نگهداری 

برنامه تعمیر و نگهدار ی بسیار اهمیت دارد

شرکت خودرو سازی BYD شدیداً توصیه می کند 
که رانندگان با استفاده از برنامه تعمیر و نگهداری 
زیر از خودروی BYDS6 خود محافظت نمایند زیرا 
برنامه تعمیر و نگهداری اهداف زیر را دنبال می کند. 

a.  صرفه جویی در سوخت 
b.  افزایش طول عمر خودرو

c.  لذت بردن از رانندگی 
d.  رانندگی ایمن و مطمئن 

e.  مطابقت با قوانین تعمیر و نگهداری 
f.  مطابقت با قوانین راهنمایی و رانندگی 

توجه
و  تعمیر  "راهنمای  کتابچه  می شود  توصیه 
و  مطالعه  را   BYDS6 نگهداری"خودروی 
خودرو  دوره ای  نگهداری  و  تعمیر  انجام  برای 
خودروسازی  شرکت  مجاز  نمایندگی های  به 

کارمانیا مراجعه کنید.

ثبت مراحل تعمیر و نگهداری

 لطفا تمام مراحل انجام تعمیر و نگهداری را در جدول 
نمایندگی های مجاز شرکت خودروسازی  خدمات 
انجام  رسید های  تمام  و  نمایید  یادداشت  کارمانیا 
تعمیر و نگهداری را در جای مناسبی حفظ کنید 
و مطمئن شوید که طبق برنامه تعمیر و نگهداری، 
خودرو در بهترین وضعیت رانندگی قرار دارد. طبق 
برچسب روی بدنه خودرو، زمان گارانتی 3 سال یا 

100/000 کیلومتر می باشد. 

انجام  نگهداری  و  تعمیر  خدمات  کجا  در 
می گردد؟ 

توصیه می شود تعمیر و نگهداری خودرو خود را در 
کارمانیا  مجاز شرکت خودروسازی  نمایندگی های 
آموزش  افراد  کارمانیا  متخصصین  دهید.  انجام 
دیده و حرفه ای می باشند . آنها با آخرین اطالعات 
انجام سرویس مانند جدیدترین تکنیک ها ، تعمیر 

و نگهداری و برنامه آموزش داخلی نمایندگی های

می شوند  آشنا  کارمانیا  مجاز شرکت خودروسازی 
تا خدمات تعمیر و نگهداری بهتر و حرفه ای تری را 

برای خودروی شما انجام دهند. 

کارمانیا  خودروسازی  شرکت  مجاز  نمایندگی های 
هزینه های زیادی را در خصوص تهیه تجهیزات و 
ابزارهای مخصوص تعمیر و نگهداری برای خودرو های 
BYD هزینه نموده  اند تا بدین ترتیب خدمات تعمیر 
و نگهداری کاملتر، بهینه تر و سریعتری را به مالکین 
دهند.  کاهش  را  هزینه ها  نیز  و  داده  ارائه  خودرو 
نمایندگی  های مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا می 
توانند مطمئن ترین و اقتصادی ترین برنامه های تعمیر 

و نگهداری را ارائه دهند. 

انجام  قابل  نگهداری  و  تعمیر  از  مواردی  چه 
توسط مالک خودرو است؟

چند مورد ساده تعمیر و نگهداری می تواند توسط 
مالک خودرو که دارای دانش فنی و ابزار مناسب 

تعمیر خودرو است، انجام شود. 
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جهت آشنا شدن با جزئیات دستورالعمل ها به فصل 
7 مراجعه نمایید. تمام موارد تعمیر و نگهداری را می 
توانید در نمایندگی های مجاز شرکت خودروسازی  

کارمانیا دریافت نمایید. 

توجه : ابزار های مخصوص و مهار ت های الزم برای 
نیاز  مورد  نگهداری  و  تعمیر  امور  از  برخی  انجام 
است. این امور بایستی توسط تکنسین های تایید 
خودروسازی  شرکت  مجاز  نمایندگی های  شده 
کارمانیا انجام شود . لیست امور تعمیر و نگهداری 
در  که  گردد.  می  ثبت  شما  خودروی  شده  انجام 
نیاز به تعمیر و نگهداری مجدد می تواند  صورت 

مفید واقع شود. 

آیا خودرو نیاز به تعمیر دارد؟

نیز  و  عادی  غیر  صدای  و  عملکردی  تغییرات  به 
عالئم بصری در مورد خودرو که نیاز به تعمیر دارد 

توجه نمایید. 
تعدادی از ایراد های مهم به شرح زیر می باشند: 

شنیدن صدای غیرعادی از موتور ، کاهش قدرت   .a
موتور و نامنظم کارکردن موتور. 

بدلیل  آب  قطرات  )نشتی  موتور  زیر  از  نشتی   .b
کارکردن کولر طبیعی است(. 

c.  شنیدن صدای غیرعادی از اگزوز. 

d.  پنچر شدن تایر، شنیدن صدای زیاد از تایر ها 
حین دور زدن و ساییدگی آج تایرها. 

e.  کشیده شدن خودرو به یک طرف هنگام ترمز 
گرفتن یا حرکت در جاده مستقیم و هموار. 

عملکرد سیستم  از  عادی  غیر  f.  شنیدن صدای 
تعلیق.

g.  کاهش نیروی ترمز و احساس حالت اسفنجی در 
پدال ترمز به هنگام ترمز گرفتن.

h.  باال ماندن دمای مایع خنک کننده موتور بیشتر 
از حالت طبیعی.

i.  روشن شدن چراغ نقص فنی موتور )چک(  پس 
از شروع به حرکت خودرو. 

توصیه  موارد  این  از  کدام  هر  مشاهده  در صورت 
نمایندگی مجاز شرکت  با  می شود دراسرع وقت 

خودروسازی کارمانیا تماس حاصل نمایید.  
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انجام عملیات سرویس اولیه رایگان درکارکرد 2500  تا 3500 کیلومتر

چک لیست سرویس اولیه رایگان خودرو
توضیحاتموضوع خدمات

تعویض با روغن توصیه شده شرکت خودروسازی کارمانیا با مقدار استاندارد به صورت رایگانروغن موتور
تعویض فیلتر روغن با قطعه اصلی به صورت رایگانفیلتر روغن موتور
تمیز کردن فیلتر و محفظه فیلتر به صورت رایگانفیلتر هوای موتور

بازدید رایگان سطح مایع خنک کننده موتور سطح مایع خنک کننده موتور
بازدید رایگان سطح سیال ترمز سطح سیال ترمز

بازدید رایگان نشتی و سطح روغن گیربکس سطح روغن گیربکس
بازدید رایگان نشتی و سطح سیال هیدرولیک فرمان سطح سیال هیدرولیک فرمان

بازدید رایگان سطح مایع شیشه شوی و بررسی عملکرد پمپ شیشه شویسطح مایع شیشه شوی
بازدید رایگان نشتی لوله ها، شلنگ ها و زیر خودرونشتی بنزین و سایر سیاالت

بازدید رایگان عملکرد سیستم تهویه مطبوع و نشتی گاز کولر عملکرد سیستم تهویه مطبوع
بازدید رایگان عملکرد چراغهای جلو، عقب، راهنما، مه شکنچراغهای خارجی
بازدید رایگان کلیه چراغهای داخل خودرو چراغهای داخلی
بازدید رایگان ساییدگی، آج و تنظیم باد تایر به همراه تایر زاپاسرینگ و الستیک

بازدید رایگان عملکرد و وضعیت سیستم ترمز، لنت ترمز و ترمز دستیسیستم ترمز
بازدید رایگان صحت عملکرد باتری خودرو و اتصاالت باتریباتری

بازدید رایگان، در صورت مشاهده عیب طبق  دستورالعمل فنیتست با دستگاه عیب یاب
آچارکشی رایگان سیستم تعلیق و اهرم بندی فرمان در صورت نیازآچارکشی

شستشوی رایگان خودرو کارواش
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الزامات سرویس اولیه رایگان خودرو :
1.  مشتری می بایست در بازه کارکرد 2500 تا 3500 کیلومتر به نمایندگی های مجاز مراجعه نماید.

2.  در خدمات سرویس اولیه، تعویض روغن موتور، فیلتر روغن و بازدید های مندرج در لیست باال در نمایندگی های مجاز به صورت رایگان قابل ارائه خواهد بود.
3.  خدمات سرویس اولیه حداکثر تا شش ماه پس از شروع گارانتی خودرو طبق تاریخ درج شده در کارت گارانتی قابل ارائه می باشد.

4.  در صورت عدم مراجعه در کارکرد و زمان معین شده به نمایندگی های مجاز، سرویس اولیه رایگان از درجه اعتبار ساقط میگردد و پذیرش خودرو بصورت "نخستین 
بازدید آزاد" و با هزینه مشتری انجام خواهد شد.

5.  در صورت عدم انجام به موقع و منظم سرویس اولیه و سایر سرویس های ادواری در نمایندگی های مجاز، گارانتی کلی خودرو لغو خواهد شد.

سرویس های ادواری
به منظور جلوگیری از استهالک زود هنگام قطعات و افزایش طول عمر خودروی خود، لطفا پس از انجام سرویس اولیه رایگان، درکیلومتر یا زمان مقرر نسبت به انجام 

سرویس های ادواری به شرح دفترچه راهنما اقدام فرمایید .
    زمان انجام سرویس های ادواری در شرایط آب و هوایی سخت و مناطق پرگرد و غبار و آلوده بایستی نسبت به شرایط عادی کوتاهتر باشد، در چنین شرایطی توصیه 

می شود که پیوسته سطح روغن، آب و وضعیت تسمه ها را بازدید نمایید.
   به خاطر داشته باشید که تعمیرات صحیح و تعویض قطعات اصلی فقط در نمایندگی های مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا و توسط تکنسین های آموزش دیده 

میسر است.
   هزینه اجرت سرویس های ادواری شامل مواردی است که در جدول استاندارد دستمزد خدمات تعمیرگاه ذکر شده است و درصورت نیاز به خدماتی که ذکر نشده 

باشد، اجرت مربوطه مطابق قوانین و مقررات شرکت محاسبه و از مشتری اخذ می گردد.
   هزینه قطعات تعویض شده و یا مواد مصرف شده برای خودرو در سرویس های ادواری بطور جداگانه مطابق قوانین شرکت خودروسازی کارمانیا محاسبه و با ارائه 

صورتحساب رسمی و سیستمی از مشتری اخذ می گردد.
    از فیلترهای روغن و هوای استاندارد مورد تایید شرکت خودروسازی کارمانیا استفاده نمایید.

    مسئولیت انجام به موقع سرویس های ادواری برعهده مالک خودرو می باشد و خسارات ناشی از عدم انجام آن متوجه مالک خودرو خواهد بود.
    جهت اطالع از حجم و مشخصات روغن و سایر سیاالت مورد استفاده در خودرو به کتابچه راهنمای مشتری یا نمایندگی مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا مراجعه 

نمایید.



دستورالعمل های تعمیر و نگهداری 126

BYD S6 کتابچه راهنمای استفاده از خودروی

جدول سرویس های دوره ای
I: بازدید        R: تعویض موتور تنفس طبیعی )بدون توربو شارژر(

شرح 
1.000KM31015202530354045505560657075×سرویس ها

3زمان حدودی انجام سرویس )ماه(

69121518212427303336394245 سرویس اولیه 
رایگان

موتور و گیربکس
1. بازدید از نظر ترک خوردگی، پوسته شدگی، سائیدگی و تنظیم 

IIIIIIRIکشش تسمه موتور

)موتور خودرو مجهز به زنجیر تایمینگ می باشد(2. تعویض تسمه تایمینگ موتور      
3IIIIIIII. چک نمودن هر گونه آسیب دیدگی وایر شمع ها

4. بازدید و تعویض 
شمع

شرایط کارکرد 
عادی

اولین بازدید و تعویض در کارکرد 20,000KM و پس از آن هر 20,000KM ، تعویض گردد. شمع معمولی
)488QA( 30,000 تعویض گردد. شمع ایریدیوم پالتینیومKM 30,000 و پس از آنKM اولین بازدید و تعویض در کارکرد

مطابق با شرایط ، کیلومتر تعویض را کوتاه تر نمایید. شرایط کارکرد سخت
5IIIIIIII. بازدید سیستم تهویه محفظه میل لنگ  

6IIIIIIII. بازدید لوله آب سیستم خنک کننده از نظر خرابی و محکم بودن اتصاالت لوله
7IIIIIIII. بازدید سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن انبساط 

تعویض هر 840,000KM. تعویض مایع خنک کننده موتور  

9. تعویض فیلتر هوا
اولین تعویض در کارکرد 10,000KM، پس از آن هر 10,000KMتعویض گردد. شرایط کارکرد عادی

مطابق با شرایط ، کیلومتر تعویض را کوتاه تر نمایید. شرایط کارکرد سخت  
10. تعویض روغن 

موتور        
RRRRRRRRRRRRRRRشرایط کارکرد عادی

تعویض: هر 3000KMشرایط کارکرد سخت  
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همزمان با تعویض روغن موتور، فیلتر روغن نیز تعویض شود11. تعویض فیلتر روغن موتور
12IIIIIIII. بازدید ظرفیت باتری
13IIIIIIII. بازید دورآرام موتور

14IIIIIIII. بازدید اتصاالت لوله اگزوز از نظر نشتی
15IIIIIIII. بازدید شلنگ روغن خنک کن گیربکس

16IIIIIIII. بازدید سیم کنترل دریچه گاز
در صورت لزوم تمیز نمایید )در زمانی که موتور خاموش است(17. بازدید داخل دریچه گاز

در صورت لزوم تمیز نمایید )در زمانی که موتور خاموش است(18. بازید انژکتور
19IIIIIIII. بازدید سنسور اکسیژن

20IIIIIIII. بازدید کاتالیزور
21RRRRRRR. تعویض فیلتر سوخت

22IIIIIIII. بازدید درپوش باک بنزین، لوله ها و اتصاالت لوله های بنزین
23IIIIIIII. بازدید کنیستر

شرایط کارکرد عادی 24. بازدید و تعویض روغن گیربکس دستی
خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک می باشد. شرایط کارکرد سخت   

IIIIRIIIIRIIIIR-25. تعویض فیلتر سیال گیربکس اتوماتیک 
26. بازدید و تعویض سیال گیربکس 

اتوماتیک BDT35 نوع کالچ دوبل  
تعویض)روغن گیربکس( برای اولین بار در کارکرد 50,000KM یا هر 30 ماه : پس از آن هر 50,000KM تعویض گردد.شرایط کارکرد عادی 

تعویض: مطابق با شرایط، کیلومتر تعویض را کوتاه تر نمایید.شرایط کارکرد سخت   
شاسی و بدنه

27IIII. آچار کشی اتصاالت شاسی و بدنه 
28IIIIIIII. بازدید پدال ترمز و ترمز دستی  

29IIIIIIII. بازدید لنت و دیسک ترمز 
تعویض هر 40,000KM انجام گردد.30. تعویض سیال ترمز

31IIIIIIII. بازدید شلنگ ها و لوله های ترمز  
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تعویض هر 30,000KM انجام گردد.32. تعویض سیال هیدرولیک فرمان
33IIIIIIII. بازدید اتصاالت فرمان و میل فرمان

34IIIIIIII. بازدید گردگیر پلوس 
35IIIIIIII.  بازدید سیبک وگردگیر

36IIIIIIII. بازدید سیستم تعلیق جلو و عقب
37IIIIIIIIIIIIIII. بازدید آج و فشار بادتایرها 

38IIIIIIII. بازدید تنظیم بودن چرخ  های جلو و عقب 
39IIIIIIII. بازدید عملکرد سیستم کالچ و خالصی پدال کالچ 

40IIIIIIII. بازدید سیستم سرمایش و گرمایش 
41IRRRRRRR. تعویض فیلتر تهویه مطبوع  

42IIII. بازدید گاز کولر
43IIII. بازدید کیسه هوا

هر سال یک بار44. بازدید بدنه خودرو از جهت صدمات وارده 
هر سال یک بار45. بازدید داشبورد و کمربند های ایمنی
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توصیه های مهم
   انجام سرویس های ادواری و کنترل کارکرد موتور خودرو عالوه بر اطمینان از رانندگی و ایمنی سفر، در کاهش آالینده های زیست محیطی تاثیر بسزایی خواهد 

داشت.
   قبل از هر رانندگی طوالنی و به ویژه در فصول گرم سطح روغن موتور، آب رادیاتور و دیگر سیاالت را بازدید نمایید.

   فقط از بنزین بدون سرب با اکتان 93 یا باالتر استفاده شود.
   برای حفظ کارکرد طوالنی و جلوگیری از سوختن مجموعه پمپ بنزین و سیستم پاشش سوخت خودرو بهتر است که باک بنزین را قبل از رسیدن سوخت به مقدار  

25 % ظرفیت باک، پر نمایید.
   درصورت متوقف بودن خودرو به مدت بیش از 6 ماه ، روغن و فیلتر روغن را تعویض نمایید تا از بروز ایراد فنی به موتور جلوگیری گردد.

در صورت عدم مراجعه ظرف 6 ماه از تاریخ تحویل خودرو و یا گذر از کارکرد 3500 کیلومتر ، سرویس اولیه رایگان باطل و مشتری باید "نخستین بازدید آزاد" که از 
نظر فنی کامال مشابه سرویس اولیه می باشد را در نمایندگی انجام و هزینه آن را پرداخت نماید.

همچنین در صورتی که خودرو به هر دلیل بالاستفاده بوده و ظرف 1 سال یا بیشتر استفاده نشده باشد، بمنظور جلوگیری از آسیب دیدن موتور و سایر قسمتهای خودرو، 
باید حتماً نخستین بازدید آزاد برای آن انجام و سپس سرویس بعدی نیز در کارکرد 5000 کیلومتر انجام شود. 

    سیستم تهویه خودرو را هر 15 ماه چک کنید.
   همیشه به چراغ و عالئم هشدار دهنده روی صفحه نمایش پشت آمپر توجه نمایید و در صورت مشاهده عالمتی خاص سریعاً با نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید.

   شستشوی خودرو در شرایطی انجام شود که به رنگ خودرو آسیب نرسد. پیشنهاد می گردد شستشو زیر آفتاب مستقیم و یا دمای پایین صورت نگیرد.
   هرگز در زمانی که بدنه خودرو خشک می باشد اقدام به تمیز کردن بدنه ننمایید. هرگز بدنه خودرو یا اجزای پالستیکی خودرو را با استفاده از گازوئیل، مایع 

حالل،الکل یا مواد سفید کننده قوی پاک نکنید.
   فضوالت پرندگان و حشرات، شهد درختان را در اسرع وقت پاک نمایید. چون ممکن است به رنگ خودرو صدمه وارد شود.

   در زمان استفاده از کارواش آب داغ، هرگز آب داغ را بصورت مستقیم به اجزا مختلف قطعات الستیکی گیربکس و قطعات فرمان و سایر اجزاها مانند تزئینات خارجی، 
واشرهای سقف،رادیاتور و اجزاء موتور پاشش ننمایید.

   میزان مایع شیشه شوی را چک نمایید.
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   میزان باد الستیک ها را به طور مرتب چک نمایید.
   از اقدام به تعمیر و دستکاری خودرو توسط اشخاص غیر مسئول و در تعمیرگاههای غیر مجاز جداً خودداری نمایید.

   زمان انجام سرویس های ادواری در شرایط سخت، شرایط آب و هوایی نامساعد، مناطق پر گرد و غبار و آلوده بایستی نسبت به شرایط عادی کوتاهتر باشد. در چنین 
شرایطی توصیه می شود که پیوسته سطح روغن، آب و وضعیت تسمه ها را بازدید نموده و سرویس های دوره ای را در بازه کوتاه تری انجام نمایید.

شرایط سخت کارکرد:
1. کار کردن خودرو در مناطق دارای گرد و خاک و یا نمکزار .

2. رانندگی مداوم روی جاده های پر دست انداز، شیب دار، آب گرفته یا جاده های کوهستانی .
3.  رانندگی در مناطق سردسیر.

4.  کارکردن مداوم موتور در وضعیت دور آرام به مدت طوالنی یا رانندگی مداوم در مسیرهای کوتاه.
5.  استفاده زیاد از ترمز و اجبار در ترمز ناگهانی.

6.  استفاده از خودرو بعنوان تاکسی سرویس.
7.  بیش از نیمی از کل زمان رانندگی در ترافیک سنگین در دمای 45 درجه یا باالتر باشد.

8.  بیش از نیمی از کل زمان رانندگی در دمای 45 درجه سانتی گراد یا باالتر با سرعت 120 کیلومتر در ساعت یا بیشتر باشد.
9.  بیش از نیمی از کل زمان رانندگی در آب و هوای خیلی سرد و با توقفهای مکرر خودرو باشد. 

10.  رانندگی مستمر در ترافیکهای سنگین شهری.
    به خاطر داشته باشید که تعمیرات صحیح و تعویض قطعات اصلی فقط در نمایندگی های مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا و به دست تکنسین های آموزش 

دیده میسر است.
    استفاده صحیح، تعمیر و نگهداری و مراقبت از خودرو طبق دستورالعمل های قید شده در دفترچه راهنمای مالک انجام گردد.
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    حفظ و نگهداری از مدارک تعمیراتی مشتری و یا فاکتورهای خرید قطعات اصلی،که نشان دهنده تاریخ فروش قطعات، انجام منظم سرویس های ادواری و داشتن 
مدارکی دال بر انجام سرویس های دوره ای در دوره گارانتی، الزامی می باشد.

    مالک خودرو مسئول بکارگیری، استفاده و سرویس و نگهداری مناسب از خودروی خود بر اساس دستورالعمل های شرح داده شده در دفترچه راهنمای مالک می 
باشد.

    درصورت تغییر آدرس یا در صورت خریداری خودروی دست دوم، مراتب را به نمایندگی مجاز جهت اعمال تغییرات اطالع رسانی نمایید.
    درصورت وجود هرگونه سوال جهت دریافت پاسخ دقیق و موثرتر( درصورتیکه نمایندگی مجاز قادر به پاسخگویی نبود )با شرکت خودروسازی کارمانیا تماس حاصل 

فرمایید و با ارائه اطالعات ذیل ما را در پاسخگویی بهتر یاری فرمائید:
-  اسم،آدرس،شماره تلفن و ایمیل مالک خودرو.

-  سال و مدل خودرو.
.)Bشماره شاسی خودرو )شماره 17 رقمی ذکر شده در برگه ثبت مالکیت،کارت خودرو و یا روی پالک مشخصات نصب شده در پائین ستون  -

-  تاریخ خرید،کیلومتر کارکرد خودرو.
-  نام نمایندگی مجاز )که به آن مراجعه نموده اید(. 

-  سواالت مورد نظر.
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حقوق مشتری
    شرح کامل تعمیرات و لیست قطعات تعمیر یا تعویض شده به صورت مکتوب و در قالب فاکتور رسمی و سیستمی به مشتری اعالم می گردد.

    برای تعمیری که در زمان پذیرش به مشتری اطالع رسانی نشده، کسب اجازه از مشتری الزامی است.
    در صورت تعویض قطعه اصلی شرکتی برای خودرو در زمان اتمام دوره گارانتی ،قطعه تعویض شده به مدت 6 ماه یا 10.000 کیلومتر )هر کدام زودتر فرا برسد( 

از زمان تعویض، تحت پوشش گارانتی قرار می گیرد )قطعات مصرفی در این بند قرار نمی گیرند(.
    ارائه خدمات برای خودرو در زمان اتمام دوره گارانتی،  به مدت 2 ماه و یا 3000 کیلومتر )هرکدام زودتر فرا برسد( تحت پوشش گارانتی قرار می گیرد.

    در دوره گارانتی، چنانچه مالک خودرو به نمایندگی مجاز مراجعه نموده و به هر دلیلی رفع کامل ایرادات خودرو در مدت زمان باقی مانده از دوره گارانتی خودرو 
برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد، شرکت خودروسازی کارمانیا رفع ایرادات خودرو را با ارائه مستندات الزم به مشتری در اولین فرصت ممکن تحت شرایط گارانتی، 

ضمانت می نماید.
    برای دسترسی به اطالعات بیشتر در خصوص قانون حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، می توانید به سایت شرکت خودروسازی کارمانیا به آدرس 

الکترونیکی www.karmania-auto.ir مراجعه و یا با شماره 44998250تماس حاصل نمایید.
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متن اطالعیه حقوق مشتریان:
الف- ضوابط دوره ضمانت:

ماده 1( عرضه کننده خودرو می بایستی کتابچه راهنمای مشتریان )شامل: نحوه استفاده از خودرو و بازدیدهای دوره ای،قانون و آئین نامه حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان خودرو(،اوراق ضمانت نامه به زبان فارسی و دستورالعمل ضمانت،مشخصات خودرو،پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان و نظرسنجی،نام و آدرس نمایندگیهای 

مجاز در سراسر کشور و ... را در زمان تحویل خودرو به مصرف کننده تحویل نماید.
ماده 2( رعایت ضوابط مندرج در دستورالعمل ضمانت عرضه کننده ،برای مصرف کننده الزم االجرا است. در غیر اینصورت پرداخت هزینه خسارت وارده،توسط عرضه 

کننده اجباری نیست.
ماده 3( حداقل دوره تضمین برای خودروهای سبک)سواری،وانت،دو دیفرانسیل و ون( از تاریخ تحویل به مصرف کننده دو سال یا کارکرد برابر 40000 کیلومتر،هرکدام 
زودتر فرا برسد و برای خودروهای وارداتی پنج سال یا 150000 کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسدو برای خودروهای سنگین )مینی بوس،میدی باس،اتوبوس،کامیونت،کامیون 

و کشنده( از تاریخ تحویل به مصرف کننده سه سال یا 200000 کیلومتر هر کدام زودتر فرا برسد، باشد.
تبصره 1- عرضه کننده می تواند بر اساس سیاست تجاری خود و به منظور ارتقاء رضایت مندی مصرف کننده نسبت به افزایش دوره ضمانت با تعهدات مربوطه اقدام 

نماید که در این صورت می بایست جزئیات شرایط آن به طور شفاف به مصرف کننده اعالم گردد.
ماده 4( ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه سال و برای خودروهای سنگین حداقل هجده ماه می باشد.

ماده 5( اقالم ضمانت در خودرو شامل مواد و قطعات مصرفی)روغن،مایع خنک کننده و ...(و استهالک قطعات استهالکی )لنت ترمز، تیغه برف پاک کن،صفحه کالچ 
و ...( نمی شود.

تبصره 2- تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهالکی در صورتی که ناشی از عیب موجود در هر یک از مجموعه های خودرو باشد بر عهده عرضه کننده بوده و مشمول 
تضمین می گردد.

ماده 6( تعمیر خودرو یا تعویض قطعات ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف بوجود آمده، که به علت ایرادات فنی خودرو نباشد مشمول ضمانت نمی گردد.
ماده 7( عرضه کننده موظف به تهیه و راه اندازی سامانه ای می باشد که به کمک آن،مصرف کننده گان در صورت تمایل بتوانند قبل از مراجعه به نمایندگی های مجاز 
با ارتباط با این سامانه زمان و محل مراجعه خود را مشخص نمایند.در صورتیکه مصرف کننده تاکید به پذیرش در نمایندگی خاصی را داشته باشد می بایست با توافق 

مصرف کننده نسبت به این موضوع اقدام گردد.
ماده 8( در دوران ضمانت نمایندگی های مجاز موظف به پذیرش کلیه خودروهای تحت مسئولیت می باشند.شرح خدمات انجام شده و لیست قطعات تعویض شده 

می بایست کتباً به مصرف کننده تحویل گردد.
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ماده 9( چنانچه رفع عیوب خودرو تحت ضمانت )که ناشی از خسارت منتج از حادثه و / یا تصادف نباشد( بیش از دو روز کاری طول بکشد واسطه خدمات پس از فروش 
موظف به تامین خودرو مشابه جایگزین و در صورت عدم امکان ، پرداخت خسارت خواب خودرو به شرح ماده 10 این آئین نامه می باشد.

ماده 10( مدت زمان خواب خودرو برای پرداخت خسارت از بعد از دو روز کاری ، برای کلیه روزهای توقف خودرو در نمایندگی )اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در 
نظر گرفتن فرآیندهای داخلی عرضه کننده،واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز( شروع و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات الزم ،آمادگی 

تحویل خودرو خودرو به مصرف کننده را اعالم می نماید،خاتمه می یابد.
تبصره 3- در صورت مراجعه مصرف کننده به همان نمایندگی مجاز یا هر یک از نمایندگی های دیگر،برای بار دوم جهت رفع ایراد تکراری زمان خواب خودرو از بدو 

تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه می گردد.
ماده 11( ضوابط پرداخت خسارت خواب خودرو)به استثنای خسارت ناشی از موارد حادثه و تصادف(بصورت زیر می باشد:

الف- خودروهای سواری:جهت کلیه خودروهای سواری از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد بر دو روز کاری یا بعد از زمان توافق شده کتبی با 
مصرف کننده )بر اساس زمان استاندارد تعمیرات(بمقدار پانزده ده هزارم )0.0015(بهای خودرو بعنوان هزینه ایاب و ذهاب توسط عرضه کننده یا واسطه خدمات پس 

از فروش)یا از طریق نمایندگی مجاز(به مصرف کننده پرداخت می شود.
ب- خودروهای عمومی)تاکسی ،وانت،ون(:جهت توقف کلیه خودروهای عمومی از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد بر دو روز کاری یا بعد از 
زمان توافق شده کتبی با مصرف کننده)بر اساس زمان استاندارد تعمیرات(به مقدار بیست ده هزارم )0.0020( بهای خودرو توسط عرضه کننده یا واسطه خدمات پس 

از فروش )یا از طریق نمایندگی مجاز( به مصرف کننده پرداخت می شود.
ج- خودروهای سنگین)مینی بوس،میدی باس،اتوبوس،کامیونت،کامیون،کشنده(:جهت کلیه خودروهای سنگین به ازای هر روز توقف مازاد بر دو روز کاری یا بعد از 
زمان توافق شده کتبی با مصرف کننده )بر اساس زمان استاندارد تعمیرات(به مقدار یک ده هزارم )0.0001( بهای خودرو توسط عرضه کننده یا واسطه خدمات پس 

از فروش )یا از طریق نمایندگی مجاز( به مصرف کننده پرداخت می گردد.
تبصره 4- در صورتیکه توقف خودرو سنگین بیش از یک ماه بطول انجامد،با موافقت کتبی مصرف کننده ،برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه واسطه خدمات 

پس از فروش ملزم به پرداخت دو ده هزارم )0.0002( بهای خودرو عالوه بر مقدار قبلی می باشد.
ماده 12( در دوران ضمانت چنانچه مصرف کننده به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفع کامل ایرادات خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقیمانده از دوره ضمانت 
خودرو برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد،عرضه کننده یا واسطه خدمات پس از فروش موظف است ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعالم کتبی موضوع به مصرف کننده 
ترتیبی اتخاذ نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط ضمانت رفع نقص گردد.تضمین تعمیرات انجام شده بر اساس ماده 19 این آئین نامه الزامی می باشد.
تبصره 5- کلیه خدمات ارائه شده در دوران ضمانت ،از جمله تعمیرات اشاره شده در ماده 12 آئین نامه ، مشمول ضمانت مورد اشاره در ماده 19 این آئین نامه می باشد.

ماده 13( عرضه کننده موظف است معدل مدت خواب خودرو )بر اساس ماده10 این آئین نامه( را به زمان دوره تضمین خودرو مربوطه اضافه نماید.
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ب: ضوابط دوران تعهد
ماده 14( حداقل مدت زمان تعهد خدمات شامل تأمین کلیه قطعات یدکی و ارایه خدمات تعمیراتی به مدت حداقل ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از 

نوع و مدل مربوطه توسط عرضه کننده می باشد.
ماده 15( در دوران تعهد نمایندگی های مجاز موظف به پذیرش کلیه خودروهای تحت مسئولیت می باشند.صورتحساب مربوط به تعمیر و یا تعویض کلیه قطعات و 

مجموعه های معیوب گزارش شده توسط مصرف کننده میبایست بر اساس دستورالعمل زمان استاندارد )ماده 17(تنظیم و به مصرف کننده ارائه گردد.
ماده 16( عرضه کننده موظف به بکارگیری سامانه پذیرش مورد اشاره در ماده 7برای دوران تعهد نیز می باشد.

ماده 17( عرضه کننده باید نسبت به تدوین جدول زمان تعمیرات )STANDARD TIME( و همچنین تعیین نرخ ساعت تعمیرات اقدام نماید و آن را به واسطه خدمات 
پس از فروش و نمایندگی های مجاز خود ابالغ نماید تا صورتحساب مصرف کننده بر آن اساس صادر و به مصرف کننده تحویل شود.عرضه کننده باید در نمایندگی 

های مجاز امکاناتی را فراهم نماید تا درصورت درخواست مصرف کننده ، امکان مقایسه صورتحساب صادره با جداول مذکور وجود داشته باشد.
ماده 18( عرضه کننده میبایست سرویسهای سیار خدماتی جهت انجام خدمات امدادرسانی را مستقر نماید.

ماده 19( عرضه کننده موظف است نمایندگیهای مجاز را ملزم نماید تا خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه و یا سه هزار کیلومتر،هر کدام زودتر فرا برسد،ضمانت 
نماید.

ماده 20( نمایندگی مجاز تحت هر شرایطی ملزم به پذیرش خودروهایی که قادر به تردد نیستند و یا نقص فنی )موارد ایمنی( دارند، می باشد.
ماده 21( اگر نمایندگی مجاز تشخیص دهد عالوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش ،خودرو دارای عیب دیگری است،قبل از تعمیر آنها بایستی با مصرف کننده تماس 

گرفته و از او جهت انجام تعمیرات کسب تکلیف نماید.
ماده 22( در دوران تعهد،نمایندگی مجاز بایستی داغی قطعات تعویضی را به مصرف کننده تحویل دهد.

ماده 23( چنانچه به علت استفاده از قطعات غیر استاندارد،توسط عرضه کننده ،واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی مجاز و یا ناشی از عدم کیفیت تعمیرات، 
خسارتی متوجه مصرف کننده گردد،عرضه کننده موظف به جایگزین کردن قطعات استاندارد و رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجوه جبران خسارت وارده میباشد.
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پیشگیری های مرتبط با انجام تعمیر و نگهداری 
توسط مالک خودرو

مالک  توسط  نگهداری  و  تعمیر  انجام  صورت  در 
را  بخش  دراین  صحیح  روش های  باید  خودرو، 

دنبال نمایید. 

به  که  نگهداری  و  تعمیر  امور  فقط  فصل  این  در 
راحتی می تواند توسط مالک انجام گردد، توضیح 
داده شده است . با این وجود بازهم مواردی وجود 
داردکه باید در نمایندگی مجاز شرکت خودروسازی 

کارمانیا انجام گردد. 

حین روشن بودن موتور، برای جلوگیری از پیش 
انجام دهید و  را  مراقبت الزم  آمدن هر حادثه ای 

اقدامات پیشگیرانه زیر را انجام دهید. 

توجه
و  لباس  دست،  موتور،  بودن  روشن  حین   •
ابزارها را دورتر از فن رادیاتور و تسمه موتور 
و  انگشتر   ، ساعت  است  بهتر  و  قراردهید 

کروات خود را در آورید.

و  داغ  موتور  قطعات  تمام  رانندگی،  از  بعد   •
لذا قطعات  زیاد هستند  دارای حرارت بسیار 
را  احتیاط  جانب  و  ننموده  لمس  را  موتور 

رعایت نمایید. 
در صورت داغ بودن موتور ، برای جلوگیری از   •

سوختگی هرگز درب رادیاتور را باز نکنید .
در  را  دستمال  کاغذ،  مانند  زا  آتش  اشیاء   •

اطراف موتور قرار ندهید. 
فن  نزدیکی  در  که  زمانی  شوید  مطمئن   •
در  باشد  بسته  سوئیچ  می کنید،  کار  رادیاتور 
درجه  بودن  باال  و  سوئیچ   بازبودن  صورت 
روشن  یا  موتور  کننده  خنک  مایع  حرارت 
بودن سیستم تهویه هوای مطبوع )کولر( ، فن 
خنک کننده رادیاتور به صورت خودکار شروع 

به کار می نماید. 
در  آتش سوزی،  احتمال  از  جهت جلوگیری   •
اطراف مخزن سوخت یا باتری سیگار نکشید. 

• در حمل باتری دقت بسیار نمایید ، چون باتری 
دارای اسید سولفوریک خورنده می باشد. 

در زیر خودرویی که بوسیله پایه جک پنچرگیری   •
بلند شده نروید چنانچه می خواهید زیر خودرو 
بروید همواره از پایه های جک خودرو یا سایر 

پایه های محکم و ثابت استفاده نمایید.
از  کارکنید  خودرو  زیر  در  خواهید  می  اگر   •
عینک ایمنی استفاده نمایید تا به چشمانتان 

آسیبی نرسد. 
خودرو  رنگ  به  هم  ترمز  روغن  که  آنجا  از   •
دقت  به چشمان شما،  و هم  زند  صدمه می 
 ، ترمز  روغن  مخزن  پرکردن  زمان  نمایید 
درصورت تماس روغن ترمز با پوست، آن را با 
آب و صابون بشویید و در صورت تماس آن با 
چشمانتان ، بالفاصله چشم ها را شسته و به 

پزشک مراجعه نمایید. 
تمیز کننده شیشه ، روغن هیدرولیک فرمان   •
و روغن ترمز قابل اشتعال هستند لذا آن ها را 

دور از جرقه و شعله مستقیم قرار دهید.
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باز کردن درب موتور 

  اخطار
درب  که  شوید  مطمئن  رانندگی  از  قبل   •
موتور کامال بسته وقفل شده است . در غیر 
درب  رانندگی  حین  است  ممکن  اینصورت 
بروز  به  منجر  و  بازشده  ناگهانی  بطور  موتور 

تصادف شود. 

هستند  باالیی  ولتا ژ  دارای  کویل  و  باتری   •
به هم  باتری  نمایید که قطب  بنابراین سعی 
نزدیک نشوند و یا اتصال کوتاه نداشته باشند. 
از  ترمز  روغن  و  کننده  خنک  مایع  چنانچه   •
سریعا  بایستی  شوند،  پاشیده  بیرون  مخزن 
تا  داد  با آب شستشو  را  آغشته شده  مواضع 

به رنگ خودرو آسیب نرسد. 
از ریخته شدن هر چیزی به داخل حفره شمع   •

جلوگیری نمایید. 
شما بایستی از شمع استاندارد خودرو استفاده   •
نمایید استفاده از شمع غیر استاندارد موجب 
آسیب به موتور و اختالل در مدار جرقه خواهد 

شد. 
از  بیش  را  فرمان  هیدرولیک  روغن  مخزن   •
هنگام  چون  ننمایید  پر  شده  معین  سطح 
مخزن  از  روغن  خودرو،  حرکت  به  شروع 

بیرون پاشیده می شود. 
استفاده  خودرو  از  هوا،  فیلتر  بدون  هرگز   •
باعث  است  ممکن  اینصورت  غیر  در  نکنید 
سایش شدید موتور بدلیل ورود گردو غبار به 

سیلندر و احتراق ناقص در موتور گردد. 

توجه: برف پاک کن را بدون تیغه الستیکی   •
استفاده نکنید چون روی شیشه خط می اندازد. 

ضامن قفل
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روغن موتور 

روغن موتور یکی از مواد مصرفی بسیار مهم برای 
خودرو است. دقت نمایید که کارکرد موتور عادی 
را چک  موتور  روغن  منظم سطح  به طور  و  بوده 

نمایید. 
 ، رانندگی  شرایط  براساس  موتور  روغن  مصرف 
وضعیت آب و هوا و شرایط جاده تعیین می گردد. 
مصرف روغن در خودرو نو ممکن است بیشتر باشد. 
خودرو را روی سطح صاف پارک کرده و موتور را 
خاموش نمایید مدت 3 دقیقه منتظر بمانید وسپس 

سطح روغن موتور را چک کنید. 
چنانچه سطح روغن پایین و یا کمتر از خط شاخص 
باشد جهت اضافه نمودن مقدار مناسب روغن موتور 
خودروسازی  شرکت  مجاز  نمایندگی  به  بایستی 

کارمانیا مراجعه نمایید. 

  هشدار
و  موتور  روی  موتور  روغن  که  باشید  مراقب   •

قطعات خودرو ریخته نشود. 

سطح  موتور،  روغن  مخزن  پرکردن  از  بعد   •
گیری  اندازه  میله  بوسیله  مجدد  را  روغن 
اندازه  از  بیش  پرکردن  از  نمایید.  بازدید 
وارد  صدمه  موتور  به  زیر   . کنید  خودداری 

می شود. 

روغن موتور، تجهیزات موتور و سیستم اگزوز   •
به  منجر  و  باشند  داغ  بسیار  است  ممکن 
روشن  و  کار  حین  بنابراین  شود.  سوختگی 

بودن موتور، لباس ایمنی مناسب بپوشید. 

کارکردن طوالنی با روغن موتور ممکن است   •
پوست  در  خارش  و  حساسیت  ایجاد  باعث 
شود ازاین رو همیشه بعدازکار با روغن موتور 

دست های خود را با آب و صابون بشویید. 

روغن موتور توصیه شده 

موتور  عملکرد  پشتیبان  ترین  اصلی  موتور  روغن 
و افزایش دهنده طول عمر آن می باشد بنابراین 
مناسب  و  باال  کیفیت  با  موتور  روغن  از  همواره 

استفاده نمایید. 
توصیه می شود ا زهمان درجه روغن موتور یا باالتر 

در خودرو استفاده نمایید.  
: SG یا باالتر           API grade

 )483.4G69 قابل استفاده در موتورهای(
SJ یا باالتر

)قابل استفاده در موتور 488( 
5w-30)< -30 C( ن :SAE grade

10w-30/40)< -15 C( ن    

476ZQA: روغن موتور مخصوص موتور
API grade: SM

 5w-40 :SAE grade

از روغن موتور مخصوص   ،  476ZQA برای موتور
 FUCHS TITAN EM 5C1420 استفاده کنید. )مانند
و برای اطالع از جزئیات بیشتر و روغن موتور توصیه 
شده با نمایندگی مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا 

مشورت نمایید(. 
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سیستم خنک کننده 
مخصوص موتور 483

مخصوص موتور 488

در  مخزن  در  کننده  خنک  مایع  سطح  چنانچه 
زیر عالمت MIN )حداقل( باشد، مخزن را از مایع 
خنک کننده تا عالمت MAX )حداکثر( پر نمایید. 
توجه داشته باشید که دو نوع مایع خنک کننده با 

برندهای مختلف را باهم مخلوط نکنید. 

سیستم خنک کننده را از نظر نشتی بازدید نمایید. 
اگر مخزن کامال خالی می باشد. سطح مایع خنک 

کننده در رادیاتور را نیز بررسی نمایید.

 هرگز هیچ نوع ضد زنگ یا سایر مواد افزودنی را 
به سیستم خنک کننده اضافه نکنید ، زیرا ممکن 
است با مایع خنک کننده یا قطعات موتور سازگاری 

نداشته باشد. 

  اخطار
به منظور جلوگیری از سوختگی از باز کردن   •
درب رادیاتور حین داغ بودن موتور خودداری 

نمایید. 

شیشه شوی 

در زمان استفاده عادی از خودرو و حداقل ماهی 
یکبار سطح مایع شیشه شوی را بررسی نمایید. 

اگر در شرایط هوای نامساعد از شیشه شوی مکرر 
استفاده می کنید. در هنگام سوختگیری سطح مایع 
شیشه شوی  را در مخزن بررسی کنید. مخزن مایع 
شیشه شوی در محفظه  موتور پشت چراغ جلوی 

راست قراردارد. 

سطح مایع شیشه شوی را با باز کردن درب مخزن 
مایع  شیشه شوی  و مشاهده شاخص سطح آب که 
روی درب مخزن نصب شده مشاهده نمایید مخزن 
را از مایع شیشه شوی با کیفیت باال پر کنید چون 
عالوه بر تمیز کردن در زمستان نیز یخ نمی زند.  
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می کنید.  پر  را  شوی  شیشه  مخزن  که  زمانی 
لبه های تیغه برف پاک کن شیشه جلو را نیز با 
آغشته کردن پارچه ای تمیز به مایع  شیشه شوی 
تمیز نمایید. تا تیغه های برف پاک کن همواره در 

وضعیت خوبی باشند. 

  اخطار

هیچگاه در مخزن مایع شیشه شوی ضدیخ یا   •
به  نریزید چون ضد یخ  محلول آب و سرکه 
رنگ خودرو و محلول آب و سرکه به موتور 

شیشه شوی صدمه وارد می کند.  

فقط از مایع شیشه شوی توصیه شده توسط   •
نمایندگی مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا 

استفاده نمایید. 

تیغه های برف پاک کن 

تیغه های برف پاک کن از مواد ترکیبی الستیکی 
استفاده  مرور سائیده می شوند.  به  و  ساخته شده 
مداوم و نامناسب باعث صدمه دیدن تیغه های برف 
و  مطمئن  رانندگی  منظور  به  می شود.  پاک کن 
افزایش طول عمر تیغه ها به موارد زیر توجه نمایید. 

از روی  یخ  پاک کردن الیه های  برای  1. هیچگاه 
شیشه جلو از تیغه برف پاک کن استفاده نکنید. 
به جای آن از کاردک های پالستیکی مخصوص 

استفاده نمایید. 

2. چربی، لکه های روغنی یا کثیفی برروی شیشه 
جلو را با برف پاک کن تمیز نکنید. 

3. شیشه جلو را همواره تمیز نگه دارید و گرد و 
خاک ، شن، حشرات و مواد خارجی روی شیشه 

را با برف پاک کن تمیز نکنید. 

4. حین شستشو و پولیش زدن رنگ بدنه خودرو 
نیاز به واکس زدن تیغه های برف پاک کن شیشه 
منعکس  را  نور  واکس  الیه  باشد.  نمی  جلو 
کرده و باعث محدود شدن دید راننده و نیز بر 
رانندگی ایمن تاثیر می گذارد. پس از شستشوی 
تیغه های برف پاک کن با آب تمیز با استفاده از 
واکس  واکس شیشه، الیه  کننده  تمیز  محلول 

باقی مانده روی شیشه جلو را تمیز نمایید. 
5. هیچ گاه برف پاک کن ها را با آب پرفشارشستشو 

ندهید چون به تیغه ها صدمه می زند. 
قبل از تمیز کردن شیشه جلو، برف پاک کن ها را 
به آرامی از شیشه جلو بلند نمایید و به روش زیر 

عمل کنید:
1. موتور خودرورا خاموش نمایید. 

2. انتهای باالیی بازوی برف پاک کن را با شست 
و انگشتان دیگر خود گرفته و با دقت مجموعه 

تیغه و بازوی برف پاک کن را بلند کنید. 
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توجه
)هر  منظم  بطور  پاک کن ها  برف  و  شیشه   •

دوهفته یکبار( تمیز نمایید. 
توصیه می شود حتی در زمان باران نباریدن   •
بطور دوره ای)هر دو روز یکبار( برف پاک کن ها 

را تمیز نمایید. 
برف  بعد  و  باشد  خیس  کامال  باید  شیشه   •
است  نباریده  باران  )اگر  کند  کار  کن   پاک 
ابتدا مایع شستشو را روی شیشه جلو اسپری 

کنید.( 
کننده  تمیز  از  جلو  کردن شیشه  تمیز  برای   •

مخصوص شیشه جلو استفاده نمایید. 
در صورت چسبیدن الشه حشرات به شیشه   •
تمیز  ای  پارچه  تکه  با  بالفاصله  را  آن  جلو، 

نمایید. 
ضربه  شیشه  به  سنگ  پرتاب  با  چنانچه   •
خورده، بایستی نسبت به تعمیر آن بالفاصله 

اقدام نمایید. 
تیغه برف پاک کن را بطور منظم )هر شش ماه   •

یکبار( تعویض نمایید. 

روغن گیربکس 

بازدید و تعویض روغن گیربکس نیازمند مهارت و 
دانش خاصی می باشد از این رو این نوع سرویس ها 
خودروسازی  شرکت  مجاز  های  نمایندگی  در  را 

کارمانیا انجام دهید. 

روغن ترمز و روغن کالچ 

سطح روغن را در مخزن بطور ماهانه بازدید نمایید. 
و روغن کالچ یک مخزن وجود  ترمز  برای روغن 

دارد. 

روغن ترمز را براساس زمان و مسافت بطور دوره ای 
بطور  نگهداری  و  تعمیر  جدول  در  شده  تعیین 

دوره ای تعویض نمایید. 

حتما از روغن ترمز اصلی BYD ،ن DOT4 استفاده 
ترمز  سیستم  با  ترمز  های  روغن  سایر  نمایید 
خودروی شما سازگاری ندارند. نوع روغن کالچ و 

روغن ترمز یکسان می باشد. 

سیستم ترمز 

عالمت پایین  

عالمت باال  

و   )MIN( حداقل  عالمت  بین  باید  روغن  سطح 
قرار  ترمز  روغن  مخزن  روی  بر   )MAX( حداکثر 
داشته باشد. چنانچه سطح روغن به عالمت حداقل 
)MIN( و یا کمتر از آن برسد ، نشتی سیستم ترمز و 

ساییدگی دیسک ترمز رابازدید نمایید. 

روغن هیدورلیک فرمان 

سطح روغن هیدرولیک فرمان را در مخزن روغن 
بطور ماهانه بازدید نمایید. 
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این بازدید را حین خنک بودن موتور انجام دهید، 
سطح روغن باید بین  خط سطح پایین و خط سطح 
باال قرار داشته باشد. اگر سطح روغن زیر خط سطح 
پایین باشد مخزن را تا رسیدن سطح روغن به باالی 

خط سطح باال پر نمایید. 
امکان  یعنی  فرمان  سیستم  در  روغن   شدن  کم 
را  روغن  بنابراین سطح  در سیستم،  نشتی  وجود 
را  سیستم  بالفاصله  و  کرده  بازدید  مرتب  بطور 

کنترل و بررسی نمایید. 

مبدل سه راهه کاتالیست
باعث  که  است  ارزشی  با  فلزات  حاوی  کاتالیست 
تشدید واکنش های شیمیایی بین این مواد در دود 
خروجی از اگزوز می شود و دود اگزوز پاک تری 
خارج می گردد، با این وجود این فلزات تحت تاثیر 
و واکنش قرار نمی گیرند . کاتالیست تاثیر مثبتی 
جهت  دارد.   NOX و   HC ، CO گازهای  روی  بر 
 BYD اصلی شرکت  قطعات  از  کاتالیست  تعویض 

استفاده نمایید. 

توجه
فقط از روغن هیدرولیک فرمان توصیه شده   •
به  اینصورت  غیر  در  نمایید.  استفاده   BYD
می  وارد  صدمه  فرمان  هیدرولیک  سیستم 

شود. 
مخزن روغن را به آرامی و با دقت پر نمایید.   •
و مراقب باشید سر زیر نشود. بالفاصله روغن 

پاشیده شده به اطراف را تمیز نمایید. 

  ممکن است به تجهیزات محفظه موتور صدمه 
وارد شود. 

و روش  نوع  روغن مصرفی  در  در صورتیکه   •
پر کردن ابهامی دارید لطفا با نمایندگی مجاز 

شرکت خودروسازی کارمانیا تماس بگیرید. 
سمت  به  انتها  تا  را  فرمان  غربیلک  هیچگاه   •
اینصورت  غیر  در   ، نچرخانید  چپ  و  راست 
ممکن است به پمپ هیدرولیک فرمان صدمه 

واردشود. 

جهت انجام واکنش شیمیایی بایستی که حرارت 
کاتالیست بسیار باال باشد و ممکن است مواد قابل 
اشتعال اطراف خود را بسوزاند بنابراین سعی نمایید 
خودرو را به دور از مواد قابل اشتعال مانند علف و 
فنی در  بروز نقص  نمایید. در صورت  پارک  برگ 
کاتالیست ، باعث  آلودگی هوا و کاهش بازده موتور 
به  کاتالیست  بهتر  برای حفظ عملکرد  می گردد. 

موارد زیر توجه نمایید.

از بنزین بدون سرب استفاده نمایید، وجود مقدار   .a
فلزات داخل  به  بنزین می تواند  کمی سرب در 
آلودگی  باعث  و  نماید  وارد  صدمه  کاتالیست 
"گرفتگی  کاتالیست  در  فنی  نقض  بروز  و  هوا 

کاتالیست" شود. 
عملکرد  شرایط  در  همیشه  موتور  کنید  سعی   .b

خوب و عادی کار نماید. 
چنانچه موتور بد کار کند، ضربه ایجاد کرده و یا   .c
بدکارکردن  از  هایی  نشانه  و  کند  می  خاموش 
موتور وجود دارد لطفا سریعا در نمایندگی مجاز 
شرکت خودرو سازی کارمانیا خودرو را بازرسی 

نمایید.   
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فیلتر هوا 
 فیلتر هوا را مطابق با کیلومتر و زمان تعیین شده 
در جدول تعمیر ونگهداری دوره ای تمیز یا تعویض 

نمایید. 

فیلتر هوا در محفظه فیلتر هوا در اتاق موتور سمت 
راننده نصب شده است. 

تمیز کردن فیلتر هوا 
تمیز  پرفشار  کمپرسور  باد  بوسیله  را  هوا  فیلتر 
به خارج  از داخل  باید  باد گرفتن  ، جهت  نمایید 
مجاز  نمایندگی  از   اینصورت  غیر  در  باشد  فیلتر 
شرکت خودرو سازی کارمانیا بخواهید این کار را 

انجام دهد.

فیلتر سوخت 
فیلتر سوخت را مطابق با زمان و کیلومتر تعیین 
شده در جدول تعمیر و نگهداری دوره ای تعویض 

نمایید. 

سریع  سوخت  فیلتر   ، باشد  آلوده  بنزین  چنانچه 
سوخت  فیلتر  باید  بنابراین  گردد.  می  مسدود 
از  یکی  در  یکبار  ماه   6 هر  یا   10.000km هر  را 
کارمانیا  مجاز شرکت خودروسازی  نمایندگی های 
تعویض نمود. اگر اتصاالت  لوله های بنزین کامال 
های  لوله  داخلی  فشار  بعلت  باشد.  شده  محکم 
و خطرساز  بنزین نشت کرده  است  بنزین ممکن 

باشد. 

  اخطار
از  کند  کار می  و  است  روشن  موتور  که  وقتی 
را  اشتعال  قابل  ومواد  بایستید  دور  اگزور  لوله 
نیز از لوله اگزوز دور نمایید. بدلیل حرارت باالی 
اگزوز ممکن است منجر به آسیب جسمی و آتش 

سوزی شود.

آلوده  و  نامناسب  سوخت  از  گاهی  صورتیکه  در 
استفاده می نمایید الزم است که فیلتر سوخت را 
زودتر از موعد تعویض نمایید. چنانچه فیلتر در اثر 
آلودگی بنزین مسدود شده باشد ، جهت تعویض 
خودروسازی  شرکت  مجاز  های  نمایندگی  به  آن 

کارمانیا مراجعه نمایید.  

قفل درب موتور

لوال 

مجموعه قفل 

با استفاده از شوینده مالیم، قفل درب موتور را تمیز 
کنید و سپس با روغن چند منظوره آن را روانکاری 

نمایید. 
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اضطراری  موارد  در  کردن  باتری  به  باتری  برای 
حتما قطب های منفی و مثبت را جدا نمایید تا به 

سیستم های الکترونیکی صدمه وارد نشود.

و در نهایت روی ترمینال ها گریس بمالید تا دوباره 
زنگ نزنند. 

شرکت  مجاز  نمایندگی  با  امور  این  انجام  برای 
خودروسازی کارمانیا تماس حاصل نمایید.

  اخطار

قبل از رانندگی از قفل بودن  قفل درب موتور 
اطمینان حاصل کنید.

باتری 
همچنین  و  نمایید  بازدید  یکبار  ماهی  را  باتری 
های  قطب  باتری،  شارژ  دریچه  بازدید  بر  عالوه 
باتری را از نظر سولفاته شدن )خوردگی( بررسی 
نمایید. انتهای ترمینال های باتری را بررسی کنید 
چنانچه زنگ زدگی )وجود پودرهای زرد یا سفید 
با  را  آن  شده  جمع  ترمینال ها  اطراف  در  رنگ( 
بی کربنات سدیم بر طرف نمایید. با این کار در 
اطراف قطب های باتری حباب های هوا ایجاد می 
گردد و سپس به تدریج به رنگ قهوه ای در می 
آیند و زمانی که این حباب ها از بین رفتند باتری 
را با آب معمولی شسته و با پارچه یا کاغذ خشک 

نمایید. 

  اخطار
پیشگیری های مرتبط با باتری :

باتری به دلیل فعل و انفعال هایی که درون آن   •
انجام می شود تولید گاز هیدروژن می کند که 
سعی  بنابراین  است،  احتراق  و  اشتعال  قابل 
ابزار  بوسیله  باتری  های  قطب  که  نمایید 
بهم متصل نشوند. چون ایجاد جرقه می کند 
یا  نکشید  سیگار  باتری  اطراف  در  همچنین 

چیزی روشن ننمایید. 
چشم،  با  باتری  الکترولیت  مایع  تماس  از   •

پوست یا لباس خودجلوگیری نمایید. 
هنگام کار در نزدیکی باتری از عینک ایمنی   •
استفاده نمایید و در صورت ورود الکترولیت 
مراجعه  پزشک  به  بالفاصله  چشم  داخل  به 

کنید .
کودکان را از باتری دورنگه دارید.   •

با پوست  الکترولیت  در صورت تماس مایع    •
بالفاصله با استفاده از بی کربنات سدیم محل 
درد  و  سوختگی  احساس  اگر  و  شسته  را 
مراجعه  پزشک  به  وقت  اسرع  در  کنید.  می 

نمایید. 
در صورت پاشیدن الکترولیت بر روی لباس،   •
با پوست   ممکن است به لباس نفوذ کرده و 
را  خود  لباس  بالفاصله  نماید.  پیدا  تماس 
عمل  قبل  مانند  لزوم  صورت  ودر  درآورده 

نمایید. 
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  اخطار

شارژ کردن باتری بدون جدا کردن کابل های   •
به  است صدمه جدی  منفی ممکن  و  مثبت 
ECU وارد نماید بنابراین قبل از شارژ کردن 
باتری حتما کابل های باطری را از قطب های 

مثبت و منفی جدا نمایید. 

در صورت خالی شدن شارژ باتری، ساعت و   •
سیستم صوتی از کار خواهد افتاد و باید بعداز 
اتمام شارژ باتری آنها را مجددا تنظیم نمود. 

توجه
وسایل  از  است  خاموش  موتور  که  زمانی   •
سیستم  صوتی،  سیستم  مانند  الکتریکی 
مسیریاب )در صورت مجهز بودن( ، فن خنک 
کن کولر ، سیستم روشنایی و غیره به مدت 
طوالنی استفاده نکنید، زیرا ممکن است باعث 

خالی شدن شارژ باتری شود.

  و پس از آن نمی توان موتور را روشن نمود. زیرا 
منجر به صدمه دیدن دائمی باتری می گردد. 

قبل از خارج شدن از خودرو ، مطمئن شوید   •
تجهیزات  تمام  و  بسته  ها  درب  تمام  که 

الکتریکی نیز خاموش باشند. 

سیستم تهویه هوای مطبوع )کولر( 

کولر سیستمی مدار بسته می باشد و انجام هر تعمیر 
شرکت  مجاز  نمایندگی  توسط  باید  نگهداری  و 
خودرو سازی کارمانیا انجام پذیرد. جهت افزایش 

بازده عملکردی کولر روشهای زیر را انجام دهید.
رادیاتور موتور و کندانسور کولر را بطور منظم بازدید 
نمایید. برگ، الشه حشرات و گردوغبار چسبیده به 
سطوح را تمیز نمایید. این مواد باعث مسدود شدن 
سیستم  کنندگی  خنک  اثر  کاهش  و  هوا  جریان 
یا  آب  ضعیف  فشار  از  بااستفاده  شوند.  می  کولر 

برس نرم این مواد را پاک نمایید. 

توجه
به  رادیاتور  های  پره  و  کندانسور  صفحات   •
از فشار  با استفاده  راحتی خم میشوند. فقط 

ضعیف آب و برس نرم آنها را تمیز کنید. 
زمانی که با سرعت یکنواخت و دمای عادی   •
موتور رانندگی می کنید. لطفا سیستم کولر 
زمستان  در  حتی  یکبار  ای  هفته  حداقل  را 
روشن نمایید و هر بار به مدت ده دقیقه اجازه 
دهید کولر کار کند. تا سیستم کولر روانکاری 

شود.
کند  نمی  کامال خنک  کولر  چنانچه سیستم   •
مجاز  های  نمایندگی  با  آن  بررسی  جهت 
شرکت خودروسازی کارمانیا تماس بگیرید . 
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تایرها 
برای رانندگی ایمن الزم است از تایرهای با سایز ، 

آج و فشار باد مناسب استفاده نمایید. 

فشار باد تایرها 
دادن  مانور  قابلیت  تایرها،  در  مناسب  باد  فشار 
فراهم  برای شما  را  راحت  رانندگی  امکان یک  و 
مصرف  باعث  تایرها،  باد  بودن  کم  و  می نماید. 
گرم  و  یکنواخت  غیر  ساییدگی  بیشتر،  سوخت 
شدن باد تایر می شود و چنانچه فشار باد الستیک

پذیری  فرمان  است  ممکن  باشد،  اندازه  از  بیش 
خودرو سخت تر وامکان ساییدگی بیش از حد و 

انحراف از جاده را موجب گردد. 

فشار باد توصیه شده )در زمان خنک بودن تایرها( 
در روی قاب درب راننده حک شده است.  

بازدید 

 ، می کنید  چک  را  تایرها  باد  که  زمان  هر  در 
وضعیت تایرها را از نظر آسیب دیدگی، ساییدگی 

و وجود اشیاء خارجی روی آن بازدید نمایید. 

متورم  یا  دیدگی  صدمه  مشاهده  صورت  در   .a
آن  الستیک  روی  یا  و  الستیک  دیواره  شدن 

راتعویض نمایید. 
در صورت مشاهده بریدگی، ترک و کنده شدن   .b
الستیک بطوری که الیاف داخلی آن دیده شود. 

حتما باید الستیک راتعویض نمایید. 

در صورت ساییدگی شدید آج الستیک بایستی   .c
آن را تعویض نمود.

توجه
مناسب  باد  فشار  زیر  شرایط  به  باتوجه   •

الستیک را تنظیم نمایید. 
1( فشار باد کم یا نامناسب الستیک 

2( سایش بیش از اندازه الستیک 
3( سایش غیر طبیعی الستیک

4( فرمان پذیری سخت 
5( نشتی باد بدلیل گرم بودن بیش از اندازه 

تایرها 
6( خراب شدن آب بندی لبه های تایر

7( تغییر شکل دادن رینگ و تایر 
8( فشار باد باالی الستیک )باد کردن بیش از 

اندازه الستیک(
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9( وجود مشکل در نحوه عملکرد تایرها 

10( سایش بیش از حد بخصوص در وسط آج 
الستیک  

تایرها دارای عالئم ساییدگی هستند که بصورت 
را مشاهده  آن  تایر  نوار عریض در سرتا سر  یک 
مانده  باقی  ضخامت  اینکه  یعنی  کرد  خواهید 
و  است  میلیمتر   1/6 از  کمتر  تایر  آج  برروی 
در  بخصوص  را  مناسب  اصطکاک  و  چسبندگی 

هوای بارانی نخواهد داشت .

عالئم ساییدگی آج الستیک

 درصورت مشاهده سه یا چند تا از این عالمت ها 
بهتر است که تایر را تعویض نمایید. 

تعمیر و نگهداری 

باد مناسب در تایر عالوه بر جلوگیری از ساییدگی 
زیاد در تنظیم بودن جلوبندی و فرمان نیز بسیار 

موثر است. 

چنانچه تایر بیش از اندازه ساییدگی داشته باشد، 
مجاز  نمایندگی های  از  یکی  به  بررسی  جهت 

شرکت خودروسازی کارمانیا مراجعه نمایید. 

چرخ ها در کارخانه باالنس می شوند اما اگر حین 
رانندگی لرزشی را در چرخ ها حس کردید، الزم 
شرکت  مجاز  نمایندگی  با  بررسی  جهت  است 
صورت  ودر  گرفته  تماس  کارمانیا  خودروسازی 
تعمیر و یا سرویس شدن تایر آن را مجددا باالنس 

نمایید. 

جابجا کردن  تایرها 

جابه جا کردن خطی
مناسب برای الستیکهای دارای جهت چرخش

جابه جا کردن ضربدری 
مناسب برای الستیکهای بدون جهت چرخش

جلو 

جلو 

به منظور افزایش طول عمر تایر و ساییدگی منظم 
10.000km یکبار الستیک ها را جابه جا  لطفا هر 
نمایید. تصویر فوق روش جابه جا کردن تایرها را 
نشان می دهد، هنگام جابه جا کردن تایرها از این 

روش استفاده نمایید. 
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زنجیر چرخ  
زنجیر چرخ فقط در شرایط اضطراری و در مناطق 
خاص برروی چرخ های جلو نصب می گردد. لطفا 
زنجیر  با  یخبندان  جاده  برروی  رانندگی  هنگام 

چرخ، دقت بسیار داشته باشید.

  اخطار
الستیک های رادیال را همزمان با الستیک های   •

بایاس بر روی خودرو استفاده نکنید . 
استاندارد  غیر  سایز  با  الستیک  و  رینگ   •
استفاده  خودرو  روی  بر  را  سازنده  کارخانه 

نکنید.
دانید  نمی  که  را  کارکرده  های  الستیک   •
روی  بر  را  اند  شده  استفاده  کجا  و  چگونه 

خودرو استفاده نکنید. 

به  است  ممکن  ها  چرخ  زنجیر  از  بعضی  چون 
تایرها ، رینگ، سیستم تعلیق بدنه خودرو صدمه 
زبانه های  و  دندانه  با  زنجیر چرخ ها  از  کند،  وارد 
کوتاه استفاده نمایید تا فاصله کافی بین الستیک 
تمام دستورالعمل ها   . آید  بوجود  قطعات  و سایر 
مطالعه  دقت  با  را  سازنده  کارخانه  نقشه های  و 
لطفا  چرخ،  زنجیر  نصب  و  خرید  ار  قبل  نمایید. 
کارمانیا  خودروسازی  شرکت  مجاز  نمایندگی  با 
مشورت کنید. پس از نصب زنجیر چرخ با سرعت 
کمتر از 30km/h روی جاده های یخبندان و برفی 
تایرها  ساییدگی  کاهش  جهت   . کنید  رانندگی 
برروی  چرخ  زنجیر  با  دارد  امکان  که  جایی  تا 

جاده های خشک رانندگی ننمایید. 

توجه
نباید  سرعت  چرخ  زنجیر  از  استفاده  هنگام   •
بیشتر از 30km/h باشد و ممکن است کارخانه 
سازنده زنجیر چرخ، محدوده سرعت را تعیین 

کرده باشد. 

• هنگام استفاده از زنجیر چرخ با دقت رانندگی 
اندازها و  از چاله ها ، دست  از عبور  نمایید و 
ممکن  زیرا  نمایید  خودداری  سریع  گردش 

است باعث صدمه دیدن خودرو شود.
ترمز کردن  از  از زنجیر چرخ  استفاده  هنگام   •
شدید، گردش تند و سریع به طرفین در حال 
ممکن  نمایید.  اجتناب  چرخ ها  بودن  قفل 

است بر عملکرد خودرو تاثیر بگذارد. 
دور  آرامی  به  چرخ  زنجیر  از  استفاده  هنگام   •

بزنید  تا کنترل خودرو را از دست ندهید. 

چراغ ها 

چراغ ها قبل از تحویل تنظیم شده اند ولی ممکن 
نیاز  خودرو  در  زیاد  بار  گذاشتن  علت  به  است 
از  یکی  به  منظور  بدین  باشند.  داشته  تنظیم  به 
نمایندگی های مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا 

جهت تنظیم چراغ ها مراجعه نمایید. 

جهت تعویض ، سوکت فلزی المپ را نگه دارید.
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هرگز قسمت شیشه ای المپ را لمس ننمایید یا با 
جسمی سخت نگه ندارید . 

بخار گرفتگی چراغ ها  

روی  با شستشوی خودرو،  و  باران سنگین  بعداز 
چراغ های جلو، چراغ های عقب، چراغ های راهنما 
و آینه های بغل ممکن است حالت بخار گرفتگی 
مانند  و  است  طبیعی  حالت  این  گردد.  ایجاد 
اختالف  علت  به  شیشه  برروی  رطوبت  نشستن 
دمای بیرون و داخل می باشد. المپ ها در فضای 
شدن  روشن  از  بعد  و  گرفته اند  قرار  کوچکی 
حرارت بسیار زیادی ایجاد می کنند. )باعث تغییر 
این حرارت  که  آینه می گردد.(  پوشش  و  شکل 
باید به نحوی خارج شود. بدین منظور منفذهای 
حرارت  تا  شده  تعبیه  چراغ  محفظه  در  کوچکی 
این منافذ  از  تبادل حرارت  نماید. حین  را خارج 
ریز، امکان ورود هوا به داخل محفظه چراغ وجود 
دارد و درصورت وجود اختالف بین هوای داخل 
و بیرون چراغ، رطوبت هوای وارد شده به محفظه 
چراغ باعث ایجاد بخار بعلت داغی  چراغ می شود

برطرف  دما  شدن  یکسان  با  و  بوده  طبیعی  که 
شمار  به  خودرو  فنی  نقص  واقع  در  و  گردد  می 

نمی آید. 

توجه
های  چراغ  جلو،  چراغ های  داخل  چنانچه   •
راهنما و سطح روی آینه های بغل بخار ایجاد 
بین  دمای  اختالف  آن  دلیل  است،  شده 
محفظه داخل و خارج از محفظه چراغ است، 
حین رانندگی با روشن کردن چراغ های جلو 
بخار  دقیقه  چند  از  پس  راهنما  چراغ های  و 

گرفتگی برطرف خواهد شد.

چنانچه در محفظه چراغ آب جمع شده باشد   •
نمایندگی های  از  یکی  به  مراجعه  با  بایستی 
به  اقدام  کارمانیا،  خودروسازی  شرکت  مجاز 

تعمیر آن نمود.

  اخطار
هالوژنی  المپ های  بودن  روشن  صورت  در 
ایجاد  باالیی  بسیار  حرارت  جلو،  چراغ های 
می گردد، لذا تماس هر چیز چرب و یا مرطوب 

باعث شکستن المپ خواهد شد. 

پارک شدن خودرو در مدت زمان طوالنی 

برای پارک نمودن خودرو به مدت طوالنی )بیشتر 
از یک ماه( لطفا مراحل زیر را انجام دهید. ممکن 
خراب شدن  از  سازی  آماده  روش های  این  است 
خودرو جلوگیری کرده و خودرو به راحتی شروع 
در  را  خودرو  امکان  صورت  در  نماید.  حرکت  به 

فضای بسته ای پارک نمایید. 

a. مخزن سوخت را پر کنید.
b. روغن موتور و فیلتر روغن را تعویض کنید. 
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c. بدنه خودرو را تمیز و خشک نمایید.
d. داخل اتاق را تمیز نمایید و مطمئن شوید که 

کفپوش و موکت کف کامال خشک باشند. 
خودرو های  ودر  نمایید  آزاد  را  دستی  ترمز   .e
در  را  دنده  دسته  دستی،  گیربکس  به  مجهز 
R و در خودروهای مجهز  موقعیت دنده عقب 
به گیربکس اتوماتیک دسته دنده را در موقعیت 

پارک P قرار دهید. 
بهتر  به مدت طوالنی  پارک کردن خودرو  برای   .f
است که تایرها قدری از زمین فاصله داشته باشند 
که این کار را با استفاده از جک انجام دهید و زیر 

تایرها چیزی مناسب و تخت قرار دهید. 
پارک  بسته  فضای  در  را  خودرو  چنانچه   .g
باز  تهویه کمی  را جهت  پنجره  نموده اید، یک 

بگذراید. 
h. کابل قطب منفی باتری را جدا نمایید. 

با  کن ها  پاک  برف  تماس  از  جلوگیری  جهت   .i
شیشه جلو ، بازوی برف پاک کن ها راکمی بلند 
کرده و زیر آنها حوله یا تکه پارچه قرار دهید. 

درب ها  الستیک  چسبیدن  از  جلوگیری  برای   .j
الستیک  تماس  محل  در  مخصوص  اسپری  از 

درب ها استفاده نمایید. 

بپوشانید،  پارچه ای  روکش  با  را  خودرو  روی   .k
روکش پالستیکی باعث ایجاد بخار آب در روی 
وارد  صدمه  بدنه  رنگ  به  و  شده  خودرو  بدنه 

می نماید. 
l. در صورت امکان هر ماه یکبار موتور را روشن 
کار  جا  در  دقیقه ای  چند  دهید  واجازه  کرده 

نماید. 

شده  پارک  یکسال  از  بیشتر  خودرو  چنانچه 
کلیه  نگهداری  و  تعمیر  انجام  برای  لطفا  باشد، 
سیستم ها به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت 

خودروسازی کارمانیا مراجعه نمایید.   
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نمایندگی های مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا
آدرس و شماره تماس نمایندگی های مجاز

خریدار گرامی، جهت اطالع از آخرین تغییرات نمایندگی های مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا به سایت www.karmania-auto.ir مراجعه فرمایید.   

شهرستاناستانردیف
کد 

نمایندگی
نوع 

نمایندگی
نام نمایندگی 

فاکستلفنکد پستیآدرسمجاز

1121کرمانکرمان1
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

شرکت خدمات 
بازرگانی هزار

کرمان- اتوبان هفت باغ علوی-کیلومتر اول- 
33257801-33257806034-1989876351034مجتمع خدماتی خودرو هزار

2
تهران )تعمیرگاه 

1110تهرانمرکزی تهران(
فروش و 

خدمات پس 
از فروش

گروه خودروسازی 
کارمانیا 

تهران، کیلومتر16 جاده مخصوص کرج - بلوار 
44987015-449988250021-1388143913021ارگ انتهای آبان 3

شهریار- باالتر از میدان جهاد-بلوار عالمه-نبش نادر افشارهافروش1016شهریارتهران3
165291219-65272700-3351739434021کوچه الوند

تهران-اندرزگو-بلوار صبا-نبش کوچه شهید خدا اندرزگوفروش2101تهرانتهران4
22676754-22212334021-16311021-19386رحمی-پالک 7

2102تهرانتهران5
خدمات 
پس از 
فروش

امیرحسین توکلی 
طرقی

44365744-44365741021-1486875934021تهران-شهر زیبا-حیابان احمد کاشانی-پالک 98

شرکت جهان سازان فروش0111تهرانتهران6
پیشتاز

تهران باالتر از میدان ونک- برج نگار طبقه 18- 
88641557-88641557021-1969833111021واحد 6 )11(

تهران- خیابان جمهوری- ابتدای خیابان رضا زیدآبادی نژادفروش2103تهرانتهران7
66124829-66121423021-1311694941021اسکندری- نبش کوچه خوشخویی- پالک 396

کرمان- خیابان امام جمعه- نبش کوچه 20- اکسون موتور پویافروش0112کرمانکرمان8
32463696-32471700034-1969833111034ساختمان پارس- طبقه اول-واحد 2

سیرجان- خیابان دهخدای جنوبی- جنب بیمه پوریا سیاوشیفروش3401سیرجانکرمان9
42209082-42209082034-35696034-78157ایران- پالک 19
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شهرستاناستانردیف
کد 

فاکستلفنکد پستیآدرسنام نمایندگی مجازنوع نمایندگینمایندگی

محمدرضا میرزائي فروش3402رفسنجانکرمان10
عباس آبادی

رفسنجان- بلوار امام رضا )ع(- روبروی 
34287712-12034-34287710-7717913939034اداره صنایع

فروش و خدمات 1521تبریزآذربایجان شرقی11
پس از فروش

شرکت تیزران خودرو 
تبریز

تبریز- سه راهی فرودگاه- کیلومتر 2 
32861147-5194835551041جاده مرند

041-32861150041-32861149

فروش و خدمات 4101تبریزآذربایجان شرقی12
تبریز- باالتر از هتل مرمر- جنب دانشگاه رحیم برزگر کهنموئيپس از فروش

33329113-33320352041-5158913716041آزاد

فروش و خدمات 1111مشهدخراسان رضوی13
پس از فروش

سید معید امامی 
میبدی

مشهد- خیابان ملک الشعرا بهار- بین بهار 
38527432-2051-38527431-149173675647051 و 16

فروش و خدمات 5101مشهدخراسان رضوی14
امیرحسین هادی زادهپس از فروش

فروش: مشهد- بین معلم 43 و 45-
38939327-38939328051-9174135396051 پالک 649

خدمات پس از فروش: مشهد- 100 
متری- بین چراغچی 27 و 29- جنب 

پمپ گاز تاکسیرانی
9197956755051-37529510-12051-37529511

فروش و خدمات 4501اردبیلاردبیل15
اردبیل- اول جاده سرعین- روبروی شهرک مهدی حیاتیپس از فروش

33746000-33746006045-5619111167045نادری

فروش و خدمات 7601بندرعباسهرمزگان16
احمد حاج ملکپس از فروش

فروش: بندرعباس- بلوار پاسداران- روبروی 
33514600-33559285076-7917878903076موزه میراث فرهنگی ارشاد

خدمات پس از فروش: بندرعباس- بلوار 
33563977-33563977076-7917845535076پاسداران- پل جهان بار- بلوار ساحلی

فروش و خدمات 2801قزوینقزوین17
پس از فروش

شرکت سفیر خودرو 
امین

فروش: قزوین- میدان جانبازان- ابتدای 
33688087-33688088028-3414765899028بلوار ایران- جنب تأمین اجتماعی شعبه 3

خدمات پس از فروش: قزوین- بلوار 
33557717-33559053028-3418916698028اسدآبادی- جنب بانک کشاورزی- پالک 76

فروش و خدمات 1701گرگانگلستان18
پس از فروش

شرکت بازرگانی 
هیرکان خودرو جاللی

فروش: گرگان- کیلومتر 1 جاده گرگان 
4914183854گنبد

خدمات پس از فروش: گرگان- انتهای بلوار 
1-32129740-32145976017-13854017-87416جرجان- جنب کارواش جاللی

فروش و خدمات 1311اصفهاناصفهان19
اصفهان- خیابان ارتش- جنب پل هوایی عباس حاجی نیلیپس از فروش

36252828-3031-36261181-8175916984031حسین آباد- پالک 335
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شهرستاناستانردیف
کد 

نام نمایندگی نوع نمایندگینمایندگی
فاکستلفنکد پستیآدرسمجاز

فروش و خدمات 3102کاشاناصفهان20
خانم زهرا دست مردپس از فروش

55235782-55235782031-13854031-87416فروش: کاشان- بلوار چمران
خدمات پس از فروش: کاشان- آران و 

بیدگل- میدان محمدرسول اهلل- بلوار یک 
شهرک هالل

87416-13854031-54760993031-54760994

فروش و خدمات 1321یزدیزد21
پس از فروش

غالم رسول دشتی/ 
سیدمحمد نباتی

فروش : یزد- بلوار کوثر- نرسیده به میدان 
37221140-37221140035-8916173115035امام علی از سمت میدان امام حسین

خدمات پس از فروش : یزد- بلوار کوثر 
38205805-035ابتدای خیابان طلوع

فروش و خدمات 1101بابلمازندران22
32259012-32254562011-4716139534011بابل- خیابان قائم شهر- بعد از علمدارسید حسن قریشیپس از فروش

فروش و خدمات 1201آملمازندان23
پس از فروش

شرکت روان خودرو 
نگین پارس

مازندان- آمل- جاده محمودآباد- ابتدای 
44288502-44288501011-4615145977011جاده سرخ رود )دوراهی اوجی آباد(

فروش و خدمات 1221ساریمازندان24
پس از فروش

بنیامین نادری 
علمداردهی

ساری- بلوار کشاورز- نرسیده به مهدشت 
33224210-33226134011-4813637639011)به سمت جاده سمنان(

فروش و خدمات 1441شیرازفارس25
افشین آذری جهرمیپس از فروش

فروش: شیراز- خیابان جهاد- حد فاصل 
32286382-32286324071-7144714476071فلکه گاز و چهارراه چنچنه

خدمات پس از فروش: شیراز- چهارراه 
38237652-38223470071-7176895317071ریشمک- روبروی آتش نشانی

فروش و خدمات 6101اهوازخوزستان26
آقای امیرحسین صیادپس از فروش

اهواز- سه راه خرمشهر- ابتدای جاده 
خرمشهر- بعد از کالنتری 19- جنب 

نمایندگی سایپا
6148613374061-33393444

061-33393555061-33393444

سیستان و 27
فروش و خدمات 5401زاهدانبلوچستان

رضا غازی زادهپس از فروش
فروش : زاهدان- میدان امام علی- ابتدای 

33217651-33217651054-9816713316054بلوار مطهری

33227300-33222232054-97836054-98137خدمات پس از فروش : زاهدان میدان 15 خرداد

فروش و خدمات 7701بوشهربوشهر28
عبدالمحمد کاردانیپس از فروش

فروش: بوشهر- خیابان معلم خیابان 
33335261-7513819113077تنگستان روبروی ایران پیمان سابق

خدمات پس از فروش: بوشهر میدان 
آزادی ابتدای بزرگراه نیروگاه اتمی پشت 

نمایندگی سایپا
7518858197077-33452876077-33452876
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BYD S6 کتابچه راهنمای استفاده از خودروی

شهرستاناستانردیف
کد 

فاکستلفنکد پستیآدرسنام نمایندگی مجازنوع نمایندگینمایندگی

فروش و خدمات 2601کرجالبرز29
محمدرضا رنجیپس از فروش

فروش: کرج- بلوار شهید چمران جنب 
32804569-32802479026-3158765555026درب شرقی دانشکده منابع طبیعی 

خدمات پس از فروش: کرج چهاراره 
کارخانه قند بعد از میدان شهیده فهمیده 

سمت ترمینال شهید کالنتری
3136853194026-32740004026-32740004

فروش و خدمات 8301کرمانشاهکرمانشاه30
امیرحسین الهیاریپس از فروش

فروش: کرمانشاه- خیابان 22 بهمن- 
نرسیده به میدان مرکزی- روبروی 

دبیرستان استقالل
67146-96548083-38388138083-38388139

خدمات پس از فروش: کرمانشاه- خ اربابی- 
38226130-2083-38258741-17531083-67196تقاطع خیابان حکیم نظامی



آدرس شرکت خودروسازی کارمانیا 

تهران - جاده مخصوص کرج کیلومتر 16 - بلوار نخل )خیابان - 56( مجتمع اداری صدف )کرمان خودرو( - طبقه اول
صندوق پستی: 1388143913  

تلفن: 44998250 -021 
نمابر: 021-44987015

 info@Karmania-auto.ir   :پست الکترونیکی
 WWW.karmania-auto.ir : پایگاه اینترنتی

WWW.karmania-auto.ir  :قانون حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
 asd@Karmania-auto.ir   :پست الکترونیکی خدمات پس از فروش

@karmaniaaftersales :کانال تلگرامی خدمات پس از فروش
شماره تلفن پشتیبانی فنی و امداد تهران )ساعات کاری(:  09018734499

شماره امداد خودروی رفاه ایرانیان )جاده ای و سیار-24 ساعته(: 02164026
شماره ارتباط با مشتریان:  44998250 -021

 crm@karmania-auto.ir : پست الکترونیک رسیدگی به شکایات
@karmaniaCRM :کانال تلگرامی واحد ارتباط با مشتریان

سامانه پیام کوتاه رسیدگی به شکایات :  9830004554550506+




