پیشگفتار

در اینجا ،پیوستن شما را به خانواده بزرگ مالکین خودرو جدید نیسان تبریک میگوییم .این خودرو اطمینان خاطر سازندگان را با خود همراه دارد .خودرویی که با تکیه بر جدیدترین و
پیشرفتهترین تکنیکها تحت نظارت کیفی عالی تولید شده است.
این راهنما با هدف ارائه مرجع کامل برای درک بهتر نحوه کارکرد و نگهداری خودرو توسط کاربر تهیه گردیده است .هدف ارائه تجربه رانندگی بی مانند و لذت بخش است .لطفا این راهنما
را پیش از استفاده از خودرو به طور کامل مطالعه نمایید.
کتاب کوچک مجزایی تحت عنوان راهنمای نگهداری و اطالعات ضمانتنامه نیز به همراه محصول ارائه گردیده است که جزئیات و اطالعات کامل را در ارتباط با پوشش ضمانت خودرو
خریداری شده در اختیار کاربر قرار خواهد داد.
البته باید خاطر نشان شد که نمایندگی فروش خودرو نیسان که محصول از ایشان خریداری گردیده است قطعا بهتر میتواند شما را در این راستا راهنمایی نماید .در صورت نیاز به هرگونه
خدمات یا اطالعات ،نمایندگی فروش خودرو نیسان بهتر میتواند شما را در کشف منابع در دسترستان یاری رساند.

اطالعات ایمنی مهم

نکات ایمنی مهم!

همواره به یاد داشته باشید که رعایت قوانین رانندگی ذیل جهت داشتن سفری ایمن و
مطلوب برای شما و همچنین ،سایر سرنشینها از اهمیت ویژهای برخوردار است!
• هرگز تحت تاثیر مشروبات الکلی یا مواد مخدر رانندگی ننمایید.
• همواره محدودیتهای سرعت را رعایت نمایید و از رانندگی با سرعت زیاد
خودداری نمایید.
• همواره از بسته بودن کمربند ایمنی خود و سرنشینها و همچنین ،وجود سیستم
ایمنی (بهطور اخص صندلی ویژه کودک) برای کودکان اطمینان حاصل نمایید.
• همواره اطالعات کافی را در ارتباط با نحوه استفاده مناسب از مشخصات ایمنی
خودرو در اختیار کلیه سرنشینها قرار دهید.
• این راهنما که برای مالکین تهیه گردیده است را جهت کسب اطالعات کافی در
ارتباط با مسائل ایمنی بهطور کامل مطالعه نمایید.
چرا این راهنما را باید مطالعه نماییم؟
این راهنما شامل بر اطالعات الزم در ارتباط با کلیه گزینههای در دسترس بر روی مدل
خوردو مفروض است .لذا ،این احتمال وجود دارد که برخی اطالعات ارائه شده در این
راهنما مربوط به خودرو خریداری شده شما نباشند.
کلیه اطالعات ،مشخصات و تصاویر در این راهنما جدیدترین اطالعات را در زمان نگارش
و چاپ این راهنما شامل میگردند .در اینجا باید خاطر نشان شد که حق تغییر مشخصات
یا طراحیها در هر زمان و بدون اعالن و تعهد قبلی نزد شرکت نیسان محفوظ خواهد بود.

اعمال تغییرات در خودرو

کاربر مجاز نیست تا تغییرات اضافی در خودرو اعمال نماید .چنین اصالحات یا تغییراتی
میتوانند بر عملکرد ،ایمنی ،یا دوام و ماندگاری خودرو اثر بگذارند .ضمناً ،اعمال چنین
تغییراتی نقض قوانین و مقررات حاکم محسوب میگردد .بهعالوه ،هرگونه خسارت یا مسائل
عملکردی در اثر چنین اصالحات یا تغییراتی مشمول ضمانتنامههای نیسان نخواهند شد.

برای رانندگی ایمن ،ابتدا نکات و مطالب ذیل را با دقت مطالعه نمایید.

پیش از رانندگی با خودروی خود ،ابتدا راهنمای مالک را با دقت مطالعه نمایید .این موضوع
آشنایی کامل شما با کنترلها و نیازمندیهای نگهداری خودرو را تضمین خواهد کرد و
شما را در تجربه رانندگی ایمن و لذت بخش با خودروتان یاری خواهد رساند.
هشدار

این عنوان وجود خطراتی را خاطر نشان میگردد که میتوانند باعث مرگ یا وارد شدن
صدمه جسمی جدی گردند .در راستای اجتناب یا کاهش ریسکها ،دستورالعملهای
توضیح داده شده در ذیل این عنوان باید با دقت و بهطور کامل رعایت گردند.

احتیاط

این عنوان وجود خطراتی را خاطر نشان میگردد که میتوانند باعث وارد شدن خسارت
به خوردو یا بروز صدمات جسمی اندک یا متوسط گردند .در راستای اجتناب یا کاهش
ریسکها ،دستورالعملهای توضیح داده شده در ذیل این عنوان باید با دقت رعایت شوند.

تذکر

این عنوان وجود اطالعات اضافی سودمند را نشان میدهد.

برچسبهای هشدار ایربگ

این نماد یعنی" :از انجام این کار خودداری نمایید" یا "از وقوع این اتفاق جلوگیری نمایید".
فلشهای فوق در یک تصویر جلوی خودرو را نشان میدهند.
فلشهای فوق در یک تصاویر حرکت یا عمل را نشان میدهند.
فلشهای فوق در یک تصویر توجه شما را به بخشی از یک تصویر جلب مینمایند.
[]
نماد کروشه برای نمایش پیامها ،کلیدها یا سایر موارد نمایش داده شده روی صفحه نمایش
مورد استفاده قرار میگیرد.
<>
نماد کروشه زاویهدار برای نمایش متنهای روی مولفههای کنترلکننده مانند دکمهها یا
سوئیچهای داخل یا روی خودرو مورد استفاده قرار میگیرد.

"هرگز از سیستمهای ایمنی کودکان درحالیکه صورت کودک به طرف عقب قرار میگیرد
در مقابل صندلی دارای ویژگی ایربگ فعال استفاده ننمایید؛ در غیر این صورت ،احتمال
مرگ یا وارد شدن صدمه جدی به کودک وجود خواهد داشت".
اطمینان حاصل نمایید که توضیحات "برچسبهای هشدار ایربگ" ذیل بخش "ایمنی" و
توضیحات "برچسب ایربگ" در انتهای این راهنما را با دقت مطالعه نمودهاید.

مدلهای 4WDو ON-PAVEMENT DRIVING :و OFF-ROAD DRIVING

این خودرو قابلیت جابجایی و مانورهای حرکتی را دارد که در خودروهای سواری معمولی
مشاهده نمیگردند؛ این موضوع بخاطر مرکز ثقل قویتر خودرو است .همانند سایر
خودروهای دارای ویژگیهایی از این نوع ،ناتوانی در استفاده صحیح از این خودرو میتواند
باعث از دست دادن کنترل خودرو یا تصادف گردد.
اطمینان حاصل نمایید که توضیحات "نکات احتیاطی رانندگی در جاده و خارج از جاده"و
"رانندگی با خودروهای  "4WDذیل بخش " .5استارت و رانندگی" از این راهنما را با دقت
مطالعه نمایید.

باتری قابل دفع
احتیاط
باتری که بهطور مناسب و صحیح دفع نگردد میتواند به محیطزیست خسارت وارد کند.
همواره قوانین و مقررات محلی را در زمان دفع باتری رعایت نمایید.

در ذیل فهرستی نمونه از باتریهایی ارائه گردیده است که در خودرو یافت میشوند:
• باتری خودرو
• باتری کنترل از راهدور (برای سیستم ورودی بدون کلید از راهدور ( )REMOTEیا کلید
هوشمند ())INTELIGENT KEY
• باتری حسگر سیستم کنترل فشار تایر ()TPMS
• باتری کنترل از راهدور (برای سیستم تفریحات و سرگرمی موبایل)
در صورت وجود هرگونه نقطه ابهام یا تردید ،جهت کسب اطالعات بیشتر و توصیحهای
الزم برای معدوم ساختن باتری با مقامات ذیصالح محلی ،نمایندگی مجاز نیسان تماس
حاصل نمایید.

® Bluetoothنماد تجاری تحت مالکیت شرکت Bluetooth SIG
 Incاست.
® iPodنماد تجاری شرکت  Apple Incاست.
( 2015)cنیسان اینترنشنال اس.ای ،.سوئیس

فهرست مطالب

جدول تصاویر

0

ايمني -صندليها ،کمربندهاي ايمنی و سيستم محافظ تكميلی

1

کنترلها و نشانگرها

2

تنظيمات و بازرسي قبل از رانندگی

3

صفحه نمايش ،بخاری ،کولر و سيستم صوتی

4

روشن کردن و رانندگی

5

در مواقع اضطراری

6

ظاهر و مراقبت

7

تعميرات و کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد

8

اطالعات فنی

9

راهنماي گارانتی ،سرويس و نگهداری

10

0

جداول تصاویر
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فهرست تصاویر

0-1

صندليها ،کمربندهاي ايمني و سيستم محافظ تكميلي
( )Aمدل های فرمان سمت چپ
( )Bمدل های فرمان سمت راست
 .1نقاط نگهدارنده صندلی ویژه کودک (جهت اتصال نوار
مهارکننده فوقانی صندلی ویژه کودک)
 .2پشت سري
 .3كيسه هاي هواي پرده اي و سقفي
 .4كمر بندهاي ايمني
 .5كيسه هاي هواي جلو
 .6صندلی ویژه کودک ISOFIX
 .7صندلي هاي عقب
 صندلی های ویژه کودک .8كيسه هاي هواي جانبي
 .9سيستم كمربند ايمني مجهز به پيش كشنده
 .10صندلي هاي جلو
 .11چراغ وضیعت كيسه هاي هواي جلو
 .12کلید تغییر وضعیت كيسههاي هواي جلو تعیبه شده
در داخل داشبورد

*
* :1به استثنای استرالیا
 :در صورت تجهيز

0-2

فهرست تصاویر

نماي بيروني قسمت جلو خودرو

.1
.2

.3

درب موتور
شيشه شوي و برف پاككن شيشه جلو
 عملكرد كليد مايع شيشهشوي تعویض برف پاک کنچراغ هاي حرکت در روز و چراغهاي راهنما
 -عملكرد كليد

.4
.5
.6
.7

 تعويض المپچراغ هاي راهنماي جانبي
 عملكرد كليدشيشه باالبر برقي
آينه هاي بغل (جانبی)
قالب يدك كش (بکسل)

 .8چراغهاي مهشكن
 عملكرد كليد تعويض المپ .9شوينده چراغهاي جلو
 .10چراغهاي جلو
 عملكرد كليد تعويض المپ .11الستيكها
 رينگها و الستيكها پنچر شدن الستيك مشخصات .12دربها
 كليدها قفل دربها سيستم كليد هوشمند سيستم كنترل از راه دور سيستم امنيتي .13چراغهاي حرکت در روز

*

 :در صورت تجهيز

فهرست تصاویر

0-3

نماي بيروني قسمت عقب خودرو
 عملكرد كليد تعویض المپ .9چراغ دنده عقب
 تعویض المپ .10مجموعه چراغ هاي عقب
 .11چراغ های راهنما
 عملكرد كليد تعویض المپ .12چراغ های ترمز
 تعویض المپ .13قفل کودک در عقب

*
** :به راهنمای جداگانه سیستم NISSAN Connect
 :در صورت تجهيز

مراجعه فرمایید.

.1
.2
.3

درب عقب
 سيستم كليد هوشمند سيستم كنترل از راه دورشيشه شوي و برف پاك كن درب عقب
 عملكرد كليد مايع شيشه شويچراغ سوم ترمز

0-4

فهرست تصاویر

.4
.5
.6
.7
.8

آنتن
گرم كن شيشه عقب
درب باك سوخت
 عملکرد راهنمای سوختدوربين ديد در دنده عقب
چراغ مه شكن عقب

قسمت سرنشينها
( )Aمدلهای فرمان سمت چپ
( )Bمدلهای فرمان سمت راست
 .1پوشش محفظه بار
 .2آويز كت
 .3آفتابگير
 .4زير دستي درب
 كليد شيشه باالبر برقي كليد درب قفلكن اتوماتيك .5چراغ تزئينی و چراغ نقشهخوان
 .6آينه ديد عقب داخلي
 .7محفظه بار
 -چراغ محفظه بار

فهرست تصاویر

0-5

کابین راننده

مدل فرمان چپ

 .1کلید تنظیم و کنترل آینه بیرونی (جانبی)
 .2كليد چراغ جلو ،چراغ مهشكن و چراغ راهنما
 چراغ جلو چراغ راهنما چراغهاي مهشكن .3غربيلك فرمان

0-6

فهرست تصاویر

 سيستم فرمان هيدروليك بوق كيسه هوای راننده .4كليد شيشه شوی و برف پاك كن
 کلید برف پاککن چراغهای جلو .5اهرم تعویض دنده

 .6جعبه فيوز تعبیه شده در داشبورت
 .7جعبه فيوز
 .8كليد تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو
 .9كليد قطع كن سيستم ضد لغزش الكترونيكی
 كليد قطع سيستم سونار كليد چراغشور چراغهای جلو کلید مشاهده فشار تایر كليد قفل شدن روی حالت 4WD كليد خاموش كردن سيستم كنترل حركت خودرو .10اهرم تنظيم غربيلك فرمان تلسكوپی
 .11كليدهاي كنترلی نصب روی غربيلك فرمان (سمت چپ)
 كنترل سيستم صوتي بلوتوث (مدلهای بدون سیستم راهیابی) کلیدها .12کلید استارت خودرو (مدل های بدون سیستم کلید
هوشمند)
کلید دکمهای استارت خودرو (مدلهای با سیستم
کلید هوشمند)
 .13كليدهای كنترلی نصب روي غربيلك فرمان (سمت
راست)
 کلیدهای تنظیم کروز کلیدهای تنظیمکننده سرعت .14نگه دارندههای جلویی لیوان

صفحه نشانگرها

مدل فرمان چپ

 .1نشانگرها و درجهها
 .2تهويه مركزي
 .3سيستم صوتی و یا سیستم جهتیابی
 -بلوتوث موبایل (مدلهای بدون سیستم راهیابی)

 بلوتوث هندزفری (مدلهای با سیستم راهیابی) ساعت .4كليد فالشر (وضعیت هشدار)
 .5چراغ نشانگر وضعيت كيسه هواي سرنشين جلو
 .6پنل كنترلي چند منظوره مركزي نیسان

 ساعت حالت رانندگی بخاري و تهويه مطبوع كليد گرمكن شيشه .6کنترل بخاری و تهويه مطبوع (مدلهای بدون پنل كنترلي
چند منظوره مركزي نیسان)
 كليد گرمكن شيشه .7كيسه هواي سرنشين جلو
 .8تهويه كناري
 .9كليد بازكن درب باك سوخت
 .10کلید آزادكننده درب موتور
 .11دكمه استارت (مدلهای بدون سیستم کلید هوشمند)
کلید دکمهای استارت خودرو (مدلهای با سیستم
کلید هوشمند)
 .12اتصال  AUXو USB
 .13ترمز دستی
 .14كليدهاي گرمكن صندلي
 .15خروجي برق
 .16جعبه داشبورد

*
** :جهت کسب اطالعات بیشتر ،به راهنمای جداگانه
 :در صورت تجهيز

سیستم  Nissan Connectمراجعه فرمایید.

فهرست تصاویر

0-7

نشانگرها و درجهها

 .1دورسنج موتور
 .2نشانگر دماي موتور
 .3صفحه نمايش
 مسافت سنج /مسافت سنج دو منظوره پردازشگر مسافت -صفحهنمايش کنترل کروز و تنظیمکننده سرعت

0-8

فهرست تصاویر

.4
.5
.6
.7

*

 دمای بیرون از خودرو اطالعات روغن موتورنشانگر مقدار سوخت
سرعت سنج خودرو
چراغ هاي هشدار /نشانگر
دكمه كنترل روشنايي صفحه نشانگرها

 :در صورت تجهیز

محفظه موتور
 .7موقعيت تسمه موتور
 .8خط کش بازدید روغن موتور
 .9منبع مايع خنك كننده موتور
 .10جعبه فيوز و اتصاالت برقي
 .11باتري
 -روشن كردن خودرو با باتري كمكي

موتور بنزینی مدل HR16DE
 .1منبع روغن ترمز (در صورت تجهیز در این سمت)
 .2درپوش پركردن روغن موتور
 .3درب رادياتور

 جوش آوردن موتور .4منبع روغن ترمز (در صورت تجهیز در این سمت)
 .5فيلتر هوا
 .6منبع مايع شيشهشوی شیشهها و چراغهای جلو

فهرست تصاویر
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 .7موقعيت تسمه موتور
 .8خط کش بازدید روغن موتور
 .9منبع مايع خنك كننده موتور
 .10جعبه فيوز و اتصاالت برقي
 .11باتري
 -روشن كردن خودرو با باتري كمكي

موتور بنزینی مدل MR16DDT

 .1منبع روغن ترمز (در صورت تجهیز در این سمت)
 .2درپوش پركردن روغن موتور
 .3درب رادياتور
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فهرست تصاویر

 جوش آوردن موتور .4منبع روغن ترمز (در صورت تجهیز در این سمت)
 .5فيلتر هوا
 .6منبع مايع شيشهشوی شیشهها و چراغهای جلو
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صندلیها

•

•

هشدار
با خودروي که پشتی صندلي آن خوابيده است،
رانندگي  /حرکت (در زمان حرکت خودرو) نکنید.
اين کار ميتواند خطرناک باشد .درصورت قرار نگرفتن
درست کمربند روي قسمت شانه و بدن و بروز حادثه،
ممکن است شما و سرنشينان به جلو پرتاب شده و از
ناحيه گردن يا ديگر نقاط آسيبهاي جدي ببينيد .شما
و سرنشينان همچنين ممکن است از زير لبه کمربند
سر بخوريد و دچار جراحتهاي شدیدی شوید.
ايمن ترين حالت در زماني که وسيله نقليه در حال
حرکت است ،اين است که صندلي در وضعيت عمودي
قرار گيرد ،هميشه بطور کامل به صندلي تکيه دهيد و
آن را بطور مناسب تنظيم کنید( .به قسمت کمربندهاي
ايمني در ادامه اين بخش رجوع کنيد)

صندلیهای جلو
هشدار
در هنگام رانندگي ،از تنظيم صندلي راننده خودداري
کنيد زيرا راننده مي بايست تمام حواس خود را معطوف
به هدايت خودرو نمايد.

راهنمای تنظيم صندلي
هشدار
بعد از تنظيم يک صندلي ،آن را به آرامي تکان دهيد تا از
محکم بودن و قفل شدن صندلي مطمئن شويد .اگر صندلي
کام ً
ال محکم نباشد ،ممکن است بطور ناگهاني حرکت کند
و باعث خارج شدن کنترل خودرو از دست راننده شود.

احتياط

در هنگام تنظيم وضعيت صندلي ،اطمینان حاصل نمایید
که با قسمت هاي متحرک برخورد پيدا نکنيد تا از صدمات
يا خسارت هاي احتمالي جلوگيري شود.
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حرکت به طرف جلو و عقب:
 .1اهرم تنظيم کننده را به طرف باال بکشيد و نگه داريد.
 .2صندلي را تا وضعيت مورد نظرتان به آرامي حرکت دهيد.
 .3اهرم تنظيم کننده را رها کنيد تا صندلي در جاي خود
قفل شود.

خوابانيدن صندلي:
ويژگي خواباندن صندلي اين امکان را فراهم مي سازد تا
سايزهاي مختلف براي محکم کردن و اندازه شدن کمربند
ايمني قابل دسترسي باشد( .به قسمت کمربندهاي ايمني
در ادامه اين بخش رجوع کنيد)
در هنگام پارک وسيله نقليه ،با خوابانيدن پشتي صندلي
ميتوان استراحت نمود.
 .1اهرم تنظيم کننده را به طرف با بکشيد.
 .2صندلي را تا وضعيت مورد نظرتان حرکت دهيد.
 .3اهرم تنظيمکننده را رها کنيد تا صندلي در همان
وضعيت قفل شود.

تغيير ارتفاع صندلي (در صورت تجهيز):
اهرم تنظيم کننده را به سمت باال بکشيد یا به سمت پايين
فشار دهيد تا ارتفاع صندلي در وضعيت مورد نظرتان قرار
گيرد.

گرمکن توسط يک ترموستات کنترل ميشود ،که به صورت
خودکار هيتر را روشن و خاموش ميکند و تا هنگاميکه کليد
روشن است چراغ نمايشگر نيز روشن ميماند.
زماني که داخل خودرو گرم است ،يا قبل از ترک آن ،از
خاموش بودن اين کليد اطمينان حاصل کنيد.
احتياط

گرمکن صندلیها

صندليها به کمک هيترهاي داخل صندلي ،گرم ميشوند.
کليدها (براي صندليهاي جلو) در کنسول وسط و در زير
آرنجي عقب (جهت صندليهاي عقب در صورت تجهيز)
نصب شده است و ميتوانند بطور مستقل از همديگر مورد
استفاده قرار گيرند.
 .1خودرو را روشن کنيد.
 .2ميزان حرارت را انتخاب نماييد
( HIزياد) را فشار دهيد.
• براي حرارت زياد ،کليد
( LOکم) را فشار دهيد.
• براي حرارت کم ،کليد
• چراغ نمايشگر با انتخاب کم يا زياد ،روشن خواهد شد.
 .3براي خاموش کردن گرمکن ،کليد را به وضعيت اول
برگردانيد .اطمینان حاصل نمایید که چراغ نمايشگر
خاموش است.

• استفاده از گرمکن صندلي هنگام خاموش بودن موتور
خودرو ،باعث ضعيف شدن باتري ميشود.
• ازگرمکن صندلي براي مدت طوالني يا هنگامي که
کسي روي صندلي نيست ،استفاده نکنيد.
• چيزهايي مانند پتو ،بالشت ،روکش صندلي و غيره
را که مانند عايق گرما عمل ميکنند ،بر روي صندلي
قرار ندهيد چرا که ممکن است صندلي بيش از حد
داغ شود.
• از قرار دادن اجسام سخت يا سنگين بر روي صندلي
و نيز سوراخ کردن صندلي با يک سنجاق یا چيزهايي
شبيه به اين ،خودداري کنيد زيرا ممکن است باعث
آسيبديدگي دستگاه گرمکن صندلي شود.
• اگر مايع يا محلولي روي صندلي ريخت بايستي سريعا
آن را با يک دستمال خشک ،پاک کنيد.
• براي تميز کردن صندلي هرگز از بنزين ،تينر يا موادي
مشابه آنها استفاده نکنيد.
• در صورت بروز هرگونه ايرادي یا عملکرد نادرست گرمکن
صندلي ،کليد آن را خاموش کرده و الزم است سيستم
معيوب توسط نمايندگي مجاز شرکت نیسان بررسي شود.
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پشت سریها
صندليهاي عقب

•

•
تا كردن صندليهاي عقب

اقدامات قبل از تا کردن صندلي:

كمربندهاي ايمني را روي قالبهاي كمربند ايمني تعبيه
شده روي جداره كناري صندلی عقبگير دهيد( .لطفاً به
قسمت قالبهاي كمربند ايمني در اين فصل مراجعه نمایید).
تنظیمکننده را
برای تا کردن صندلی عقب ،دستگیره
بکشید.
برای برگرداندن صندلي عقب به حالت اوليه (عمود) ،هر
یک از صندلیها را به حالت عمود بلند کرده و آن را هل
دهید تا چفت شود.
احتياط

وقتی که صندلیها را تا میکنید و یا آنها را به حالت عمود
برمیگردانید ،به منظور اجتناب از جراحت خود و دیگران:
• از خالی بودن مسیر حرکت صندلی قبل از حرکت دادن
صندلی اطمینان حاصل کنید.
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•

•

•

هشدار
هرگز اجازه ندهيد سرنشيني در محفظه بار خودرو يا
روي صندلي هاي عقب تاشده بنشيند .زيرا در اين
حالت سرنشين فاقد محافظت كافي و مناسب ميباشد،
لذا هنگام توقف ناگهاني يا تصادف ،سرنشين آسيب
جدي و شدید خواهد دید.
زمانیکه سرنشین در پشت خودرو سوار است و یا
وسایل بر روی صندلیهای عقب قرار دارد ،از تا کردن
صندلیهای عقب خودداری کنید.
كليه وسايل گذاشته شده در محفظه بار را كامال با
تسمه يا طناب محكم بسته و ثابت نگه داريد تا هنگام
حركت خودرو از جاي خود تكان نخورند .ضمن ًا ارتفاع
وسايل گذاشته شده در قسمت عقب نبايستي از ارتفاع
پشتيهاي صندلي عقب بلندتر باشد.
زمانیکه صندليهاي عقب را به حالت عمودي
برمیگردانید ،از قفل شدن كامل آنها در جاي خود
اطمینان حاصل نمایید .قفل نبودن صحيح وكامل آنها
باعث آسيب ديدن سرنشينان هنگام توقف ناگهاني يا
تصادف خواهد گرديد.
پشت سریها باید بطور صحیح تنظیم شوند .از آنجایی
که آنها محافظت قابل توجهی را در مقابل ضربات وارده
به گردن فراهم می کنند .اگر به هر دلیلی پشت سریها
برداشته شده اند ،همیشه آنها را جایگزین و به درستی
تنظیم کنید.

م ایمنی محافظ مکمل
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هشدار
پشت سریها مکمل دیگر سیستمهای ایمنی در خودرو
میباشند .آنها می توانند محافظتی اضافه در جراحتهای
نواحی گردن و ستون فقرات را فراهم کنند .همانطور که
در این بخش نشان داده شده ،پشت سریها را به درستی
تنظیم کنید .بعد از استفاده هر فرد ،تنظیمات آن را چک
کنید .هیچ چیز به پایههای پشت سریها نچسبانید و پشت
سریها را در نیاورید .اگرپشت سریها در آورده شدهاند،
قبل از اینکه سرنشینی از صندلی استفاده کند ،آن را نصب
و به درستی تنظیم کنید .رعایت نکردن این نکات از کارایی
پشت سریها میکاهد که میتواند خطر صدمات جدی و یا
حتی مرگ در تصادفات را افزایش دهد.

• خودروی شما مجهز به پشت سری میباشد که در
صندلیهای جلو قابل تنظیم و در صندلیها عقب
غیر قابل تنظیم میباشند که البته حجم اشغالکننده
کمتری دارد.
• به منظور قفل کردن در حالت مورد نظر ،در امتداد
پایههای پشت سریهای قابل تنظیم شکافهای
متعددی وجود دارد.
• پشت سریهای غیر قابل تنظیم تنها یک شکاف قفل
برای اتصال به بدنه صندلی دارد.
• تنظیم صحیح:
 برای مدل قابل تنظیم ،پشت سري را طوري تنظيمکنيد که مرکز آن با مرکز گوش شما ،در يک راستا
قرار گيرد.

 اگر موقعیت گوشتان هنوز باالتر از خط میزان است،پشت سری را در باالترین وضعیت خود قرار دهید.
 برای مدل غیر قابل تنظیم ،قبل از استفاده تا موقعیتقفل آن را باال بکشید .در وضعیت جمع کردن،
صندلی ،نباید مجهز به پشت سری باشد.
• اگر پشت سری در آورده شده است ،مطمئن شوید که
قبل از حرکت در سرجایش دوباره نصب و قفل شده
است.

قطعات پشت سری قابل تنظیم:

 .1پشت سری قابل تعویض
 .2شکافهای متعدد
 .3دکمه قفل
 .4پایهها

قطعات پشت سری غیر قابل تنظیم

 .1پشت سری قابل تعویض
 .2شکافهای متعدد
 .3دکمه قفل
 .4پایهها

جدا کردن

مراحل زیر را برای جدا کردن پشت سری انجام دهید.
 .1پشت سری را به باالترین حالت خود باال بکشید.
 .2دکمه قفل را فشار و نگه داشته.
 .3پشت سری را از صندلی جدا کنید.
 .4پشت سری را به درستی در محلی امن جا سازی
نمایید تا در خودرو تکان نخورد.
 .5اگر پشت سریها در آورده شدهاند ،قبل از اینکه
سرنشینی از صندلی استفاده کند ،آن را نصب و به
درستی تنظیم کنید.
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نصب

تنظیم

باال آوردن

 .1پایه های پشت سری را با سوراخ های صندلی هم تراز
کنید .مطمئن شوید که پشت سریها در جهت درستی
قرار دارند .پایهای که شکاف تنظیم آن باشد باید در
سوراخی که دکمه قفلش میباشد نصب شود.
 .2دکمه قفل را نگه و فشار داده و پشت سری را به پایین
فشار دهید.
 .3قبل از اینکه سرنشینی از صندلی استفاده کند ،پشت
سری را به درستی تنظیم کنید.

برای پشت سریهای قابل تنظیم جلو
پشت سري را طوري تنظيم کنيد که مرکز آن با مرکز
گوش شما ،در يک راستا قرارگيرد .اگر موقعیت گوشتان
هنوز باالتر از خط میزان است ،پشت سری را در باالترین
وضعیت خود قرار دهید.
برای پشت سریهای غیر قابل تنظیم
قبل از رانندگی مطمئن شوید که پشت سری ها به گونه ای
قرار گرفته اند که ضامن قفل در شکاف خود جا افتاده است.
صندلیهای عقب تنها دو حالت دارند:
 جمع شده :حالت تا شده با پشت سری در پایین ترینحالت خود مقابل باالی کفی صندلی ،تنها زمانیکه
سرنشین سوار آن نیست باید استفاده شود.
 هنگام استفاده :پشت سری باال آورده شده و در شکافخود بر پایه قفل میشود ،این حالتی است که وقتی
سرنشین سوار آن است باید استفاده شود.

برای باال آوردن پشت سری ،آن را به سمت باال بکشید.
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پایین آوردن

برای پایین آوردن ،دکمه قفل را فشار و نگه داشته و پشت
سری را به سمت پایین فشار دهید.

کمربند ايمني
احتياطهاي الزم در خصوص استفاده از كمربند ايمني
بستن كمربند ايمني بطور صحيح ،نشستن صاف روي صندلي
خودرو و تكيه دادن به پشتي صندلي باعث کاسته شدن از
آسيب ديدن ،مرگ یا ميزان جراحات ناشي از تصادفات شديد
خواهد شد .شركت نیسان راننده و سرنشينان خودرو را قويا
توصيه به بستن كمربند ايمني در هر بُعد مسافت از حركت
خودرو و حتي با وجود سيستم كيسه هوا مي نمايد.

بطور عمودی در صندلی بنشینید و کام ً
ال به عقب تکیه دهید.

بطور عمودی در صندلی بنشینید و کام ً
ال به عقب تکیه دهید.

هشدار

در صورت عدم بستن صحیح کمربندایمنی ،احتمال بروز
صدمات جانی جدی افزایش خواهد یافت.
• به تعداد کمربندهای ایمنی نصب شده در داخل خودرو،
سرنشین سوار خودرو نمایید.
• فقط يک سرنشين از يک كمربند ايمني استفاده نمايد.
• هر مجموعه از كمربند ايمني براي استفاده يک سرنشين
طراحي و ساخته شده است .بستن كمربند ايمني به دور
كودكي كه روي زانو نشانيده شده است خطر آفرين ميباشد.
• كليه سرنشينان خودرو ميبايستي در طول مدت حركت
خودرو كمربندهاي ايمني خود را بطور صحيح بسته نگه
دارند .كودكان ميبايستي بر روي صندلي عقب نشانده
شوند و كمر بند ايمني آنها بسته شود يا در صورت
امكان از سيستم صندلي كودک استفاده گردد.
• كمربندهاي ايمني به نحوي طراحي شده اند كه ساختار
استخواني بدن تحمل آنها را داشته باشد و بايستي از
روي قسمت پايين لگن يا لگن ،سينه و شانه عبور نمايد.
از قرار دادن نوار پاييني كمربند ايمني بر روي قسمت
شكم اجتناب نماييد .نبستن كمربند ايمني ميتواند در
تصادفات منجر به آسيبهاي شديد سرنشين گردد.
• نوار پاييني كمربند ايمني را در پايينترين قسمت ممكن
كفل (نه دوركمر) به نحوي كه كام ً
ال راحت باشيد ،ببنديد.
در هنگام تصادف فشار نوار پاييني كمربند ايمني بسته
شده باالتر از حد مجاز (دور كمر) احتمال خطر رسيدن
آسيبهاي داخلي به بدن را افزايش مي دهد.
• كمربندهاي ايمني نبايد هنگام بستن داراي پيچ خوردگي
باشند.
• به منظور ممانعت از كاسته شدن كارايي ،كمربندهاي
ايمني را پشت رو نبنديد.
• به منظور بهره گيري حد اكثري از محفاظتي كه از
كمربندهاي ايمني انتظار مي رود و در طراحي آنها لحاظ

•

•

•

•

در غير اينصورت ايمني مورد نياز سرنشينان خودرو
بطور چشمگيري كاهش خواهد يافت.
كمربند ايمني را از پشت يا زير بغل عبور ندهيد .نوار
بااليي كمربند ايمني را از روي شانه و سينه عبور
دهيد و نه تنها آن را از روي صورت يا گردن عبور
ندهيد بلكه از صورت و گردن ميبايستي دور باشد
ولي نبايد آنقدر شل باشد كه از روي شانه بيافتد.
هنگام تصادف احتمال آسيبهاي شديد به جهت
نبستن كمربند ايمني باال میرود.
نبايد هيچگونه اصالحات مانند افزايش طول تسمه كمربند
ايمني بر روي كمربندهاي ايمني توسط استفادهكننده
ايجاد شود زيرا اينكار يا ازعمل وسيله تنظيمكننده كشش
نوار كمربند ايمني در خصوص رفع شلي نوار كمربند ايمني
جلوگيري مي نمايد يا اينكه مجموعه كمربند ايمني جهت
رفع شلي نوار غير قابل تنظيم ميگردد.
رشتههاي الياف كمربند نبايد آلوده به واكس ،روغنها،
مواد شيميايي و بويژه اسيد باتري شوند .براي تميز
كردن بيخطر ،كمربند ايمني را با آب صابون رقيق
بشوييد .كمربندهاي ايمني نبايد فرسوده باشند و /يا
ساييدگي و /يا پارگي داشته باشند و  /يا نخ نما و /
يا آلوده به مواد فوق الذكر شده باشند  ،در صورت
مشاهده اين موارد ،سريع ًا بايستي تعويض شوند.
الزم است مجموعه كمربند ايمني شامل جمعكنندهها
و تجهيزات متعلقه بعد از هر تصادف توسط نمايندگي
مجاز شركت نیسان بررسي شود .شركت نیسان توصيه
مينمايد كه مجموعه كمربندهاي ايمني بسته شده در
هنگام تصادف شديد ،تعويض شوند مگر اينكه تصادف
شديد نباشد ،آسيبي به كمربندها وارد نيامده باشد و
كمربندها به درستي عمل كنند .مجموعه كمربندهاي
ايمني بسته نشده در هنگام تصادف نيز بايد مورد
بررسي قرار گيرند و در صورت لزوم (عدم عملكرد
صحيح يا رويت عيب ) تعويض گردنند.

ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیستم ایمنی محافظ مکمل
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•
•

•

تعويض مجموعه كمربند ايمني بسته شده پس از
رخ دادن تصادف شديد الزامي است ،حتي اگر عيب
كمربند مذكور قابل رويت نباشد.
كمربندهاي پيش كشنده (در صورت تجهيز) بعد از هر
بار فعال شدن ،بايستي تعويض شوند و قابليت استفاده
مجدد ندارند .آنها را بايستي با مجموعه جداكنندهها
با هم تعويض نمود .براي اين منظور به نمايندگيهاي
مجاز نیسان مراجعه نماييد.
باز و بستن تجهزات سيستم كمربندهاي ايمني پيش
كشنده (در صورت تجهيز) بايستي توسط نمايندگي
مجاز نیسان انجام گيرد.

ايمني كودک

•

•

هشدار
اطفال و كودكان نياز به مراقبت ويژه دارند .كمربندهاي
ايمني خودرو ممكن است بطور كامل اندازه (همسایز)
آنها نگردد .نوار بااليي كمربند ممكن است بيش از
حد به صورت و گردن آنها نزديک باشد .نوار پاييني
كمربند ممكن است كامال قسمت كفل كوچک آنها را
در بر نگيرد .در يک تصادف استفاده از يک كمربند
ايمني كه كامال متناسب و محكم نباشد ،ميتواند باعث
بروز آسيبهاي جدي و كشنده باشد.
هميشه از يک سيستم صندلی ویژه کودک مناسب
استفاد كنيد.

كودكان براي محافظت نياز به كمک بزرگساالن دارند .آنها
نياز دارند كه به شكل مناسبي محافظت شوند .محافظ
مناسب بستگي به سايز كودک دارد.
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اطفال و كودكان خردسال

شركت نیسان توصيه میکند كه اطفال و كودكان خردسال
روي صندلي كودک بنشينند .شما بايد از سيستمي استفاده
كنيد كه متناسب با خودرو و سايزكودک باشد ،و هميشه براي
نصب و استفاده از آن به دستورالعمل شركت سازنده رجوع كنيد.

كودكان بزرگتر
هشدار

• هرگز به كودكان اجازه ايستادن يا به حالت زانو نشستن
روي صندلي را ندهيد.
• هرگز هنگاميكه خودرو درحال حركت مي باشد ب كودكان
اجازه رفتن به قسمت بار را ندهيد زيرا ممكن است در اثر
تصادف يا ترمز ناگهاني كودک به شدت آسيب ببيند.

كودكان درشت هيكل كه قادر به نشستن در صندلي
كودک نمي باشند مي بايست روي صندلي عقب نشسته و
جهت حفاظت ،از كمربندهاي ايمني استفاده كنند.
اگر وضعيت نشستن كودک طوري است كه كمربند ايمني
در قسمت شانه ،به صورت و گردن او نزديک است ،استفاده
از يک صندلي مخصوص (كه در بازار موجود است) ميتواند
به حل مشكل كمک كند.

م ایمنی محافظ مکمل
ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیست 

صندلي مخصوص مي بايست كودک را به ميزاني باالتر
بياورد كه كمربند ايمني كامال روي قسمت بااليي و مياني
شانه ،و نوار پاييني كمربند ايمني قسمت ران را بپوشانند.
صندلي مخصوص همچنين بايد متناسب با صندلي خودرو
باشد .بعد از اينكه كودک بزرگتر شد بطوري كه كمربند
ايمني قسمت شانه ،ديگر نزديک به صورت و گردن او
نباشد ،مي تواند از كمربند ايمني بدون استفاده از صندلي
مخصوص استفاده كند .بعالوه ،بسياري از انواع سيستمهاي
صندلی ویژه کودک براي كودكان درشت هيكل موجود
است كه براي ايمني بيشتر ،ميتوان از آنها استفاده كرد.

زنان باردار

شركت نیسان توصيه مي كند كه زنان باردار از كمربند
ايمني استفاده كنند .كمربند ايمني مي بايست طوري
استفاده شود كه كامال راحت باشد و نوار پاييني آن هميشه
بايد تا حدي پايين باشد كه اطراف ران و نه شكم را در بر
بگيرد .نوار بااليي كمربند را كامال بر روي شانه و سينه قرار
دهيد .هرگز نوار باال يا نوار پايين كمربند را روي شكم قرار
ندهيد .براي توصيههاي ويژه با پزشک خود تماس بگيريد.

افراد آسيب ديده

شركت نیسان توصيه مي كند كه افراد آسيب ديده از
كمربندهاي ايمني استفاده كنند .براي توصيههاي ويژه با
پزشک خود تماس بگيريد.

عالمت وسط ضامن و قفل كمربند ايمني

انتخاب صحيحست كمربند ايمني
وسط مجموعه ضامن كمربند ايمني توسط عالمت
مشخص شده اند .ضامن كمربند ايمني فقط با وسط
مجموعه ضامن كمربند ايمني متناسب است.

كمربندهاي ايمني سه نقطه اي

كمربند ايمني در صورت كشيدن آرام نوارهاي (نوار
بااليي و پاييني) آن از جمع كننده كمربند ايمني
بيرون ميآيد تا استفاده كننده قادر باشد روي صندلي
به راحتي حركت كند.

هشدار

كليه سرنشينان خودرو ميبايستي در طول مدت حركت
خودرو كمر بندهاي ايمني خود را بطور صحيح بسته نگه دارند.

بستن كمربندهاي ايمني
هشدار

پشتي صندلي بايد در زاويه مناسب بطوري كه راحتي
سرنشين را فراهم سازد قرارگيرد .جهت كسب حداكثر
بهرهوري از كمربند ايمني ،سرنشين ميبايستي تا آخرين
حد ممكن عقب نشسته باشد و پشتي صندلي را در
موقعيت عمودي قرار دهد.

 .3نوار پاييني كمربند را زير شكم (دور تا دور ران) و با
اندازه (راحت) همانطور كه در شكل نشان داده شده
قرار دهيد.
 .4نوار بااليي كمربند (قسمت شانه) را به سمت جمع
كننده بكشيد تا شل بودن احتمالي كمربند رفع گردد.
نوار بااليي كمربند (قسمت شانه) را بطور كامل از روي
شانه عبور داده و از روي سينه به نحوي كه با اندازه
(راحت) باشد ،بگذرانيد.

 .1صندلي را تنظيم نماييد( .لطفاً به قسمت “صندليها” در
اين فصل مراجعه نماييد).
 .2به آرامي كمربندهاي ايمني را از جمعكننده بيرون
بكشيد و ضامن آن را در قفل جا بزنيد تا صداي (كليک)
بسته شدن آن را بشنويد.
جمعكننده كمربند ايمني براي قفل كردن كمربند در
زمان يک ضربه يا توقف ناگهاني طراحي شده است.

ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیستم ایمنی محافظ مکمل
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تنظيم ارتفاع كمربند قسمت شانه

•

•
•
•

هشدار
ارتفاع تکيهگاه کمربند قسمت شانه ميبايست در
وضعيتي که مناسب شماست تنظيم شود .کوتاهي در
اين زمينه ممکن است اثربخشي کل سيستم ايمني را
کاهش و شانس يا شدت وقوع آسيب در حادثهها را
افزايش دهد.
کمربند قسمت شانه مي بايست درست در وسط شانه
قرار گيرد .اين قسمت از کمربند ايمني نبايد مقابل
گردن قرار گيرد.
مطمئن شويد که کمربند ايمني در هيچجايي پيچ
نخورده باشد.
مطمئن شويد که تکيه گاه کمربند قسمت شانه کامالً
محکم است و آن را بعد از تنظيم با حرکت تکيه گاه
شانه به باال و پايين ،امتحان کنيد.

ارتفاع تکيه گاه کمربند قسمت شانه مي بايست در بهترين
وضعيت براي شما تنظيم شود.
کمربند ايمني مي بايست از صورت و گردن شما دور باشد،
اما نبايد از روي شانه پايين بيفتد.
برای تنظیم تکیهگاه نگهدارنده کمربند ایمنی ،دکمه
را رها نمایید و تکیهگاه کمربند شانه را در موقعیت مناسب
قرار دهید بطوری که کمربند در وسط شانه قرار گیرد.
دکمه را مجددا برای قفل شدن تکیهگاه کمربند شانه در
موقعیت مطلوب رها نمایید.
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باز کردن کمربند ايمني

دکمه روي ضامن را فشار دهيد .کمربند ايمني بطور
اتوماتيک جمع ميشود.

قالبههاي كمربند ايمني

هنگامي كه صندليهاي عقب را جمع میکنید يا از
كمربندهاي ايمني عقب استفاده نميگردد آنها را در
قالبهاي كمربند گير دهيد.

بررسي عملكرد کمربند ايمني

جمعکنندههاي کمربند ايمني طوري طراحي شده اند که
در موارد زير از جابجايي کمربند ايمني جلوگيري نموده و
کمربند را قفل ميکنند:
• زمانيکه کمربند ايمني سريع از جمعکننده بيرون
کشيده شود.
• زمانيکه سرعت خودرو ناگهان کاهش شديد يابد.
براي اطمينان بيشتر از عملکرد کمربندهاي ايمني ،کمربند
را از قسمت شانه گرفته و سريعا به سمت جلو بکشيد.

م ایمنی محافظ مکمل
ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیست 

جمعکننده بايد قفل شود و از جابجايي بيشتر کمربند
ايمني جلوگيري کند .اگر جمعکننده در هنگام اين
آزمايش قفل نشود ،سريعاً به نمايندگيهاي مجاز شرکت
نیسان مراجعه کنيد.

صندلی ویژه کودک
اقدامات احتياطي در استفاده از صندلی ویژه کودک

•
•

•
•

•

هشدار
اطفال و کودکان خردسال را در هنگام رانندگي ،هميشه
بايد در يک صندلی ویژه کودک مناسب قرار داد.
سهلانگاری در استفاده از يک صندلی ویژه کودک
ميتواند منجر به آسيبهاي جدي یا حتي مرگ شود.
اطفال و کودکان خردسال را هرگز روي زانوي خود قرا
ندهيد .حتي قويترين افراد هم در برابر ضربات وارد شده
در تصادفات شديد ،قدرت مقاومت ندارند .ممکن است
در اين حالت کودک بين فرد بزرگسال و قطعات خودرو
قرار گرفته و آسيب ببيند .همچنين از يک کمربند
ايمني مشترک براي خود و کودک استفاده نکنيد.
نیسان توصيه مي کند که صندلیهای ویژه کودک
در صندلي عقب نصب شوند .بر طبق آمار تصادفات،
محافظهاي لحاظ شده در صندلي عقب براي کودکان
امنتر از صندلي جلو میباشد.

•
•
•

•

استفاده یا نصب نامناسب صندلی ویژه کودک مي تواند
خطر يا شدت آسيب وارده را هم براي کودک و هم
براي سرنشينان خودرو افزايش دهد و در يک تصادف
ناگهاني باعث آسيبهاي جدي یا منجر به مرگ شود.
براي نصب و استفاده از صندلی ویژه کودک ،مطابق با
دستورالعمل هاي شرکت سازنده عمل کنيد .در هنگام
خريد يک صندلی ویژه کودک ،نمونهاي را انتخاب کنيد
که با کودک و خودرو شما متناسب و سازگار باشد.
ممکن است نصب بعضي از انواع صندلی ویژه کودک
در خودرو شما امکانپذير نباشد.
نصب صندلی ویژه کودک ،در هر دو نوع نصب به طرف
جلو و عقب ،به نوع صندلی و اندازه کودک بستگي دارد
جهت کسب اطالعات بيشتر به دستورالعمل شرکت
سازنده آن مراجعه کنيد.
پشتي صندلي قابل تنظيم بايد براي سيستم صندلی
ویژه کودک تنظيم گردد .به هر حال پشتي صندلي بايد
حتيالمقدور و حتياالمكان در حالت عمودي و ايستاده
قرار گيرد.
بعد از اتصال يک صندلی ویژه کودک ،و قبل از قرار دادن
کودک ،آن را تست کنيد ،بدينصورت که آن را به چپ
و راست فشار دهيد و محکم به طرف جلو بکشيد تا از
نصب ايمن آن مطمئن شويد .صندلی ویژه کودک نبايد
بيش از  25ميلي متر (يک اينچ) جابجا شود .اگر صندلی
ویژه کودک ،کام ً
ال محکم نمي شود در صورت لزوم از
کمربند ايمني استفاده کنيد یا صندلی ویژه کودک را
روي صندلي ديگري نصب و دوباره آن را تست کنيد.
وقتي صندلی ویژه کودک را استفاده نمیکنید ،آن را
توسط سيستم صندلی ویژه کودک ايزوفيکس یا يک
کمربند ايمني مهار نماييد تا در هنگام توقف هاي
ناگهاني یا تصادف به اطراف پرتاب نشود.

• هرگز ،صندلی ویژه کودک “رو به عقب“ را در صندلي
سرنشين جلو زماني که کيسه هوا فعال باشد نصب نکنيد.
کيسههاي هواي جلو ،در اثر يک تصادف با نيروي زيادي
منبسط مي شوند و ضربه شديد آن به صندلی ویژه کودک
ميتواند منجر به آسيب شديد یا مرگ کودک شما شود.
• اگر کمربند ايمني ،در جايي که صندلی ویژه کودک نصب
شده است ،نياز به وسيله قفلکننده داشته باشد و از اين
وسيله استفاده نشود ،کج شدن صندلی ویژه کودک،
حتي در اثر ترمزهاي عادي حين رانندگي یا پيچيدن
خودرو ،مي تواند منجر به وارد آمدن آسيب شود.

احتياط

به ياد داشته باشيد که اگر يک صندلی ویژه کودک که

در يک خودرو در بسته رها شود ،ممکن است داغ شود،
بنابراين قبل از قرار دادن کودک در صندلی ویژه کودک،
حرارت سطح محافظ بدنه و دسته هاي آن را کنترل کنيد.

نیسان توصيه ميکند که اطفال و کودکان خردسال
داخل صندلی ویژه کودک بنشينند .شما بايد صندلی
ویژه کودکي را انتخاب کنيد که با خودرو و کودک شما
سازگار و متناسب باشد و هميشه براي نصب و استفاده
از صندلی ویژه کودک به دستورالعملهاي شرکت سازنده
رجوع کنيد .بعالوه ،انواع بسياري از اين محافظها براي
کودکان بزرگتر ،در بازار موجود است که براي باالترين
حد محفاظت بايد از آنها استفاده کرد.

صندلیهای ویژه کودک با استاندارد جهاني براي
صندلي جلو و عقب
در هنگام انتخاب هر صندلی ویژه کودکي ،نکات زير را به
ياد داشته باشيد:

ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیستم ایمنی محافظ مکمل
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•

•
•
•

به جز استرالیا  :صندلی ویژه کودکي را که با آخرين

استاندارد ايمني اروپا ECE ،دستورالعمل شماره 44.04

مطابقت دارد ،انتخاب کنيد.
برای استرالیا :صندلی ویژه کودکی را انتخاب نمایید
که با جدیدترین مقررات  ADRشماره  34.02مطابقت
داشته باشد.
کودک خود را در صندلی ویژه کودک قرار دهيد و
تنظيمات مختلف آن را چک کنيد تا مطمئن شويد
که صندلی ویژه کودک با کودک شما سازگاري دارد.
هميشه تمامي رويههاي توصيه شده را دنبال کنيد.
صندلی ویژه کودک را بر روي خودرو نصب و اطمينان
حاصل كنيد كه با كمربندهاي ايمني خودرو سازگار
باشد.
براي مشاهده ليستي از صندلیهای ویژه کودک تأييد
شد براي وسيله نقليه شما ،به جدولي که در ادامه اين
بخش میباشد رجوع کنيد.
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م ایمنی محافظ مکمل
ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیست 

وضعيتهاي مورد تاييد صندلی ویژه کودک
گروه سنی

صندلی سرنشین جلو *1
*2

گروه 0+
(کمتر از  13کیلوگرم)
( 0تا  24ماه)

گروه I
(بین  9تا  18کیلوگرم)
( 9تا  48ماه)

گروه  IIو III
(بین  15تا  36کیلوگرم)
( 4تا  12سال)

موقعیت قرارگیری صندلی
صندلی وسط عقب

صندلی جانبی عقب

(فقط در حالتی که سیستم کیسه هوای
سرنشین جلو غیر فعال شده باشد)

*L

*L

 *Lیا *I

L

L

 Lیا I

L

L

L

 :Lمناسب براي سيستم صندلی ویژه کودک خاص قيد شده در جدول.
 :Uمناسب براي استفاده کليه رده هاي تاييد شده در اين گروه سنی.
 :Iمناسب برای سیستم صندلی ویژه کودک ایزوفیکس (دارای نوار مهارکننده فوقانی) مطابق با جدول.
* :فقط صندلی ویژه کودک به طرف عقب.
* :1برای  Juke Nismoمجهز به صندلی  :RECAROاز نصب صندلی ویژه کودک به طرف عقب یا جلو روی صندلی سرنشین جلو خودداری نمایید.
* :2برای استرالیا :از نصب صندلی ویژه کودک به طرف عقب یا جلو روی صندلی سرنشین جلو خودداری نمایید.

ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیستم ایمنی محافظ مکمل
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لیست محافظهای کودک تأیید شده
گروه سنی

گروه 0+
(کمتر از  13کیلوگرم)
( 0تا  24ماه)

گروه I
(بین  9تا  18کیلوگرم)
( 9تا  48ماه)

گروه  IIو III
(بین  15تا  36کیلوگرم)
( 4تا  12سال)

صندلی سرنشین جلو *6
*7

موقعیت قرارگیری صندلی

(فقط در حالتی که سیستم کیسه هوای
سرنشین جلو غیر فعال شده باشد)

Romer Baby-Safe*1,*2
Britax/Romer Duo Plus*1
Romer Kid*1

صندلی وسط عقب

Romer Baby-Safe*1,*2

هشدار

صندلی جانبی عقب

Romer Baby-Safe*1,*2
Fair G 1/0S*2,*3*4

Britax/Romer Duo Plus*5 Britax/Romer Duo Plus*1
Romer Kid*1

Romer Kid*1

* :1حالت  Universalفقط با استفاده از پایه صندلی ( Universalو همچنین ،پایه صندلی ایزوفیلکس) در دسترس است.
* :2فقط صندلی ویژه کودک به طرف عقب
* :3صندلی ویژه کودک ایزوفیلکس که نیازمند چارچوب نگهدارنده اضافی به طرف عقب است.
* RWF Frame A NISSAN :4قطعه شماره KS5309998A
 1S Seat NISSAN/0 Fair Gقطعه شماره KS5309998C
* :5صندلی  Britaxبا نوار نگهدارنده فوقانی KS53099990
جهت کسب اطالعات بیشتر ،به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه فرمایید.
* :6برای  Juke Nismoمجهز به صندلی  :RECAROاز نصب صندلی ویژه کودک به طرف عقب یا جلو روی صندلی سرنشین
جلو خودداری نمایید.
* :7برای استرالیا :از نصب صندلی ویژه کودک به طرف عقب یا جلو روی صندلی سرنشین جلو خودداری نمایید.
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در خودروهاي مجهر به كيسه هواي جانبي ،هر گز نوزاد يا
كودک خردسال را در صندلي جلو قرار ندهيد زيرا هنگام
تصادف كيسه هواي عمل كرده ميتواند آسيب شديد به
كودک وارد آورد.

تذکر

به استثنای استرالیا :صندلیهای ویژه کودک که مطابق
با مقررات  ECEشماره  44.04تأیید شدهاند ،با عالمت
 Universal، Semi-Universalیا  ISOFIXمشخص شدهاند.
برای استرالیا :صندلیهای ویژه کودک که مطابق با مقررات
 ADRشماره  34.02تأیید شدهاند با عالمت Universal،
 Semi-Universalیا  ISOFIXمشخص شدهاند.

سيستم صندلی ویژه کودک ايزوفيكس

مکان برچسب ایزوفیکس

خودرو شما مجهز به قالبهاي مخصوصي است که در
سيستمهاي صندلی ویژه کودک ايزوفيکس بکار ميآيد.

تكيهگاه صندلی ویژه کودک

وضعيت قرارگيري قالبهاي پاييني ايزوفيكس
()ISOFIX

خودرو شما طوري طراحي شده که ميتوان سيستم
صندلی ویژه کودک را در صندلي عقب آن نصب کرد.
هنگام نصب اين سيستم دستورالعملهاي موجود در اين
کتابچه و موارد مربوط به صندلیهای ویژه کودک را به
دقت خوانده و اجرا کنيد.

قالبهای نگهدارنده ایزوفیکس برای نصب صندلیهای ویژه
کودک فقط روی صندلیهای جانبی عقب قرار گرفتهاند .از
نصب صندلی ویژه کودک در صندلی وسط عقب با استفاده
از این قالبهای نگهدارنده ایزوفیکس خودداری نمایید.

اتصاالت نگهدارنده

تجهيزات قالبهاي صندلی ویژه کودک ايزوفيكس
()ISOFIX

مکان قالبهای نگهدارنده پایینی ایزوفیکس

قالبهاي ايزوفيکس در زير پشتيهاي صندلي و نزديک
محل نشيمن قرار دارند .برچسبی بر روی پشتی صندلی
چسبیده شده تا به شما کمک کند که تکیهگاه ایزوفیکس
را پیدا کنید.

صندلیهای ویژه کودک ايزوفيکس شامل  2اتصال محکم
میباشد که مي تواند به دو قالب موجود در صندلي متصل
شوند .با اين سيستم ،شما نيازي به استفاده از کمربند ايمني
براي محکم کردن صندلی ویژه کودک نداريد .بررسي کنيد
که صندلی ویژه کودک شما ،برچسب نشانگر سازگاري با
صندلیهای ویژه کودک ايزوفيکس را داشته باشد .اين
اطالعات همچنين ممکن است در دستورالعملهاي ارائه
شده توسط شرکت سازنده صندلی ویژه کودک موجود باشد.
صندلیهای ویژه کودک ايزوفيکس ،عموماً نياز به استفاده از
يک تسمه مهار بااليي يا ديگر وسايل جلوگيري از چرخش
نظير پايههاي نگه دارنده دارند .هنگام نصب صندلیهای ویژه
کودک ايزوفيکس ( )ISOFIXدستورالعملهاي موجود در اين
کتابچه و موارد مربوط به صندلیهای ویژه کودک را به دقت
خوانده و اجرا کنيد( .به قسمت “نصب صندلی ویژه کودک با
کمک ايزوفيکس“ در ادامه اين بخش رجوع کنيد).

•

•

هشدار
تکيهگاه صندلی ویژه کودک طوري طراحي شده که
تنها توان وزن کودک در صندلی را دارند .لذا تحت
هيچ شرايطي نبايد براي کمربند ايمني بزرگساالن،
بستن اشياء یا اتصال ديگر وسايل خودرو ،از آنها
استفاده کرد .در صورت عدم رعایت ،تکیهگاههای
صندلی ویژه کودک آسیب میبینند .اگر صندلی ویژه
کودک به خاطر تکیهگاه آسیب دیده به درستی نصب
نشود ،در یک تصادف کودک به شدت آسیب میبیند
و یا کشته میشود.
نوار بااليي سيستم مهار صندلی ویژه کودک ممكن
است به اشياء داخل صندوق يا الي پوشش محفظه
بارگير كند .لذا روكش محفظه بار يا اشياء داخل
صندوق را قبل از نصب صندلي كودک برداريد .در
صورتي كه نوار بااليي سيستم مهار صندلی ویژه
کودک خودرو شما صدمه ديده باشد كودک شما در
صورت برور تصادف يا اسيب جدي مي بيند يا كشته
ميشود.

ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیستم ایمنی محافظ مکمل

1-15

نصب صندلی ویژه کودک با کمك ايزوفيكس

•

نوع A

•
•
نوع ( Bدرصورت تجهیز)

محل قرارگيري تكيهگاه

•

تکيهگاهها زير پوشش موجود بر طاقچه پشت صندليهاي
عقب قرار دارند.

•
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هشدار

صندلیهای ویژه کودک ايزوفيکس ( )ISOFIXرا تنها
در مکانهاي خاص تعيين شده متصل کنيد .در مورد
جاي محل قرارگيري قالبهاي پاييني ايزوفيکس
به قسمت “سيستم صندلی ویژه کودک ايزوفيکس“
در قسمتهاي قبلي اين بخش رجوع کنيد .اگر يک
صندلی ویژه کودک به صورت صحيح نصب نگردد،
ميتواند در يک حادثه منجر به آسيب شديد یا مرگ
کودک شما شود.
صندلی ویژه کودک نياز به استفاده از نوار مهار بااليي
دارد ،لذا در جايي که تکيهگاه نوار بااليي وجود ندارد،
صندلی ویژه کودک را نصب نکنيد.
صندلی ویژه کودک را در قسمت وسط صندلي عقب ،با
استفاده از قالبهاي ايزوفيکس ،محکم نکنيد زيرا نصب
صندلی ویژه کودک در اين قسمت امن و مطمئن نمیباشد.
قالبهاي پاييني را کنترل کنيد .براي انجام اين کار،
با قرار دادن انگشتانتان داخل قسمت قالبهاي پايين
ازعدم وجود مانعي مانند نوار کمربند ايمني يا بالشت
صندلي براي مهاربندهاي ايزوفيکس ،مطمئن شويد.
در صورت مسدود شدن قالبهاي ايزوفيکس ،صندلی
ویژه کودک ايمن نمیباشد.
قالبهاي صندلی ویژه کودک طوري طراحي شدهاند که
تنها توان وزن کودک در محافظ را دارند .لذا تحت هيچ
شرايطي نبايد براي کمربند ايمني بزرگساالن ،بستن
اشياء یا اتصال ديگر وسايل خودرو ،از آنها استفاده کرد.

م ایمنی محافظ مکمل
ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیست 

مراحل  1و 2

نصب محافظها در صندليهاي کناري عقب

نصب رو به جلو:
براي استفاده مناسب از صندلی ویژه کودک ،دستورالعملهاي
شرکت سازنده را کام ً
ال دنبال کنيد .براي نصب يک صندلی
ویژه کودک رو به جلو با استفاده از ايزوفيکس در قسمت
کناري صندلي هاي عقب ،مطابق مراحل زير عمل کنيد:
 .1صندلی ویژه کودک را روي صندلي قرار دهيد .
 .2قالبهاي مهار صندلی ویژه کودک را به تکيهگاه پاييني
ايزوفيکس محکم کنيد .
 .3پشت صندلی ویژه کودک باید به پشتی صندلی خودرو
محکم گردد .در صورت لزوم ،پشت سری صندلی را برای
نصب صحیح صندلی ویژه کودک تنظیم یا جدا نمایید.
(جهت کسب اطالعات بیشتر ،به “پشت سریها” در این
بخش مراجعه فرمایید ).درصورتیکه پشت سری برداشته
شده است ،آن را در مکانی امن نگاه دارید .اطمینان حاصل
نمایید که پس از برداشتن صندلی ویژه کودک ،پشت سری
صندلی مجددا ً در جای خود نصب گردد .در صورتیکه
صندلی فاقد پشت سری قابل تنظیم است و این موضوع مانع
نصب صحیح و مناسب صندلی ویژه کودک میگردد ،صندلی
دیگر یا صندلی ویژه کودک متفاوتی را امتحان نمایید.

مرحله 4

 .4نوار محکم کننده محافظ را کوتاه تر کنيد تا صندلی ویژه
کودک کام ً
ال محکم شود .زانوي خود را وسط محافظ
و رو به
قرار داده و محکم آن را به سمت پايين
فشار دهيد تا تشک صندلي و پشت صندلي
عقب
به هم فشرده شوند.
 .5اگر صندلی ویژه کودک به يک نوار محافظ بااليي مجهز
است ،آن را جابجا کرده و به نقطه تکيهگاه نوارمحافظ
محکم کنيد( .به قسمت “محل قرارگيري تکيهگاههاي
صندلی ویژه کودک“ در قسمتهاي قبلي اين بخش
رجوع کنيد).
 .6اگر صندلی ویژه کودک به ديگر وسايل مهار چرخش
مانند پايههاي تقويتي ،مجهز است ،با دنبال کردن
دستورالعملهاي شرکت سازنده ،از آنها به جاي نوار
مهار بااليي استفاده کنيد.

مرحله 7

نصب صندلی رو عقب:
اطمینان حاصل نمایید که دستورالعملهای تولیدکننده
در ارتباط با استفاده صحیح از صندلی ویژه کودک کام ً
ال
رعایت گردیدهاند .مراحل ذیل را برای نصب صندلی ویژه
کودک صورت به عقب بر روی صندلی عقب بیرونی با
استفاده از  ISOFIXدنبال نمایید:
 .1صندلی ویژه کودک را روی صندلی قرار دهید.
 .2اتصاالت تکیهگاه نگهدارنده صندلی ویژه کودک به
نقاط اتصال تحتانی  ISOFIXمتصل نمایید.

 .7قبل از قرار دادن کودک داخل محافظ ،آن را تست کنيد
 .به اين طريق که محافظ را به هر طرف فشار داده
و آن را به سمت جلو بکشيد تا مطمئن شويد در جايش
محکم است.
 .8قبل از هرگونه استفاده ،مطمئن شويد که صندلی ویژه
کودک ايمن و محکم است ،اگر صندلی ویژه کودک شل
بود ،مراحل شماره  3تا  6را تکرار کنيد.

مراحل  1و 2

مرحله 3

 .3اتصال سخت صندلی ویژه کودک را برای محکم قرار
را به طرف
گرفتن آن در جای خود کوتاه نمایید؛
پایین و را محکم در مرکز صندلی ویژه کودک با قرار
دادن زانوی خود در محل برای فشردن تشک صندلی و
پشتی صندلی به طرف عقب فشار دهید .درصورت تماس
بین صندلی ویژه کودک و صندلی جلو ،صندلی جلو را تا
زمان برطرف شدن تماس به طرف جلو هل دهید.
 .4درصورتیکه صندلی ویژه کودک مجهز به نوار
مهارکننده فوقانی است ،نوار مهارکننده فوقانی را
بطور صحیح عبور دهید و به نقطه اتصال تعبیه شده
متصل نمایید( .رجوع شود به “تکیهگاه نگهدارنده
(فاق) صندلی ویژه کودک” در ابتدای این بخش).
 .5درصورتیکه صندلی ویژه کودک مجهز به سایر
دستگاههای جلوگیریکننده از دوران و چرخش آن است
ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیستم ایمنی محافظ مکمل
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(مانند پایههای تکیهگاهی) ،از آنها بجای نوار مهارکننده
فوقانی مطابق با دستورالعملهای تولیدکننده صندلی
ویژه کودک استفاده نمایید.

نصب صندلی ویژه کودک با استفاده ازکمربندهاي
ايمني سه نقطهاي

مرحله 2

مرحله 6

را
 .6پیش از قرار دادن کودک ،صندلی ویژه کودک
آزمایش کنید .صندلی ویژه کودک را به طرفین و جلو
هل دهید و اطمینان حاصل نمایید که در جای خود
ثابت و محکم شده است.
 .7پیش از هر بار استفاده ،بررسی و اطمینان حاصل نمایید
که صندلی ویژه کودک بطور مناسب در جای خود
محکم و ثابت شده است .درصورتیکه صندلی ویژه
کودک شل است ،مراحل  3تا  6را مجددا تکرار نمایید.

مرحله 1

نصب در صندليهاي عقب
نصب رو به جلو:
براي استفاده مناسب از صندلی ویژه کودک ،دستورالعملهاي
شرکت سازنده را کام ً
ال دنبال کنيد .براي نصب يک صندلی
ویژه کودک رو به جلو بدون قفل اتوماتيک در قسمت
صندليهاي عقب با استفاده از کمربندهاي ايمني سه
نقطهاي ،طبق مراحل زير عمل کنيد:
 .1صندلی ویژه کودک را روي صندلي قرار دهيد

 .2زبانه کمربند ايمني را از داخل صندلی ویژه کودک عبور
چفت کنيد بطوري
داده و آن را داخل قفل کمربند
که چفت شدن آن را حس کنيد و صدايش را بشنويد.
 .3براي جلوگيري از شل بودن کمربند ايمني ،الزم است که
کمربند ايمني را با استفاده از اتصال وسايل قفل کننده
به صندلی ویژه کودک ،محکم کنيم.

مرحله 4

 .4نوار محکم کننده محافظ را کوتاه تر کنيد تا صندلی ویژه
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م ایمنی محافظ مکمل
ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیست 

کودک کام ً
ال محکم شود .زانوي خود را وسط محافظ
قرار داده و محکم آن را به سمت پايين و رو به عقب
فشار دهيد تا تشک صندلي و پشت صندلي به هم
فشرده شده و کمربند ايمني روي آن کشيده شود.

 .2زبانه کمربند ايمني را از داخل صندلی ویژه کودک
چفت کنيد
عبور داده و آن را داخل قفل کمربند
بطوري که چفت شدن آن را حس کنيد و صدايش را
بشنويد.
 .3براي جلوگيري از شل بودن کمربند ايمني ،الزم است
که کمربند ايمني را با استفاده از اتصال وسايل قفل
کننده به صندلی ویژه کودک ،محکم کنيم.
مرحله 1

مرحله 5

 .5قبل از قرار دادن کودک داخل محافظ ،آن را تست کنيد
 .به اين طريق که محافظ را به هر طرف فشار داده
و آن را به سمت جلو بکشيد تا مطمئن شويد در جايش
محکم است.
 .6قبل از هرگونه استفاده ،مطمئن شويد که صندلی ویژه
کودک ايمن و محکم است ،اگر صندلی ویژه کودک شل
بود ،مرحله شماره  3تا  5را تکرار کنيد.

نصب رو به عقب:
براي استفاده مناسب از صندلی ویژه کودک ،دستورالعملهاي
شرکت سازنده را کام ً
ال دنبال کنيد .براي نصب يک صندلی
ویژه کودک رو به عقب بدون قفل اتوماتيک در قسمت
صندليهاي عقب با استفاده از کمربندهاي ايمني سه
نقطهاي ،طبق مراحل زير عمل کنيد:
 .1صندلی ویژه کودک را روي صندلي قرار دهيد

مرحله 4

 .4ویژه کودک کام ً
ال محکم شود .زانوي خود را وسط
محافظ قرار داده و محکم آن را به سمت پايين
فشار دهيد تا تشک صندلي و پشت
و روبه عقب
صندلي به هم فشرده شده و کمربند ايمني روي آن
کشيده شود.

مرحله 2

ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیستم ایمنی محافظ مکمل
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مرحله 5

 .5قبل از قرار دادن کودک داخل محافظ ،آن را تست کنيد
 .به اين طريق که محافظ را به هر طرف فشار داده
و آن را به سمت جلو بکشيد تا مطمئن شويد در جايش
محکم است.
 .6قبل از هرگونه استفاده ،مطمئن شويد که صندلی ویژه
کودک ايمن و محکم است ،اگر صندلی ویژه کودک شل
بود ،مرحله شماره  3تا  5را تکرار کنيد.

نصب روي صندلي سرنشين جلو

•
•

•
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•

هشدار
برای استرالیا :از نصب صندلی ویژه کودک رو به جلو یا
عقب بر روی صندلی سرنشین جلو خودداری نمایید .باد
شدن کیسههای هوا در زمان تصادف میتواند باعث بروز
صدمه جدی یا مرگ کودک گردد.
به استثنای استرالیا :از نصب صندلی ویژه کودک رو به
جلو یا عقب بر روی صندلی سرنشین جلو تا زمانیکه
ایربگ سمت سرنشین جلو فعال است خودداری نمایید.
باد شدن کیسههای هوا در زمان تصادف میتواند باعث
بروز صدمه جدی یا مرگ کودک گردد.
هرگز يک صندلی ویژه کودک داراي نوار مهار بااليي را
روي صندلي جلو نصب نکنيد.

م ایمنی محافظ مکمل
ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیست 

•

نیسان توصيه مي کند که صندلی ویژه کودک روي
صندلي عقب نصب شود .اگر شما مجبور شديد آن را
روي صندلي جلو نصب کنيد ،حتم ًا ریل صندلي جلو را
تا حد ممکن عقب بياوريد.
صندلیهای ویژه کودک مخصوص اطفال ميبايست رو به
عقب قرار گيرد و نبايد آنها را روي صندلي سرنشين جلو،
زماني که مجهز به کيسه هواي فعال میباشد نصب نمود.

نصب صندلی ویژه کودک رو به جلو (به استثنای استرالیا):

براي استفاده مناسب از صندلی ویژه کودک،
دستورالعملهاي شرکت سازنده را کام ً
ال دنبال کنيد.
براي نصب يک صندلی ویژه کودک رو به جلو در قسمت
صندليهاي جلو با استفاده از کمربندهاي ايمني سه
نقطهاي بدون استفاده از حالت قفل اتوماتيک ،طبق مراحل
زير عمل کنيد:
در صورتیکه صندلی ویژه کودک رو به جلو باید بر روی
صندلی سرنشین جلو نصب گردد ،مراحل زیر را دنبال نمایید:
 .1با استفاده از کلید کیسه هوای سرنشینان جلو ،کیسه
هوا را خاموش کنید.

(بعدا ً به بخش سیستم محافظتی تکمیلی ( )SRSدر این
بخش مراجعه شود ).کلید استارت را در حالت  ONقرار
دهید و مطمئن شوید که چراغ وضعیت کیسه هوای جلو
بر روی داشبورد روشن است.

 .5زبانه کمربند ايمني را از داخل صندلی ویژه کودک عبور
داده و آن را داخل قفل کمربند چفت کنيد به طوري
که چفت شدن آن را حس کنيد و صدايش را بشنويد.
 .6براي جلوگيري از شل بودن کمربند ايمني ،الزم است که
کمربند ايمني را با استفاده از اتصال وسايل قفل کننده
به صندلی ویژه کودک ،محکم کنيم.
مرحله 8

مراحل  2و 3

 .2صندلي را تا جاي ممکن به طرف عقب ببريد.
 .3محافظ پشت سري را تاجاي ممکن به طرف باال ببريد

.

 .4صندلی ویژه کودک را روي صندلي قرار دهيد.

مرحله 7

 .7نوار محکم کننده محافظ را کوتاهتر کنيد تا صندلی ویژه
کودک کامال محکم شود .زانوي خود را وسط محافظ قرار
داده و محکم آن را به سمت پايين و رو به عقب
فشار دهيد تا تشک صندلي و پشت صندلي به هم فشرده
شده و کمربند ايمني روي آن کشيده شود.

 .8قبل از قرار دادن کودک داخل محافظ ،آن را تست
کنيد  .به اين طريق که محافظ را به هر طرف فشار
داده و آن را به سمت جلو بکشيد تا مطمئن شويد در
جايش محکم است.
 .9قبل از هرگونه استفاده ،مطمئن شويد که صندلی ویژه
کودک ايمن و محکم است ،اگر صندلی ویژه کودک
شل بود ،مرحله شماره  5تا  8را تکرار کنيد.

مرحله 5

ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیستم ایمنی محافظ مکمل
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سيستم محافظ تكميلي  -ایربگ ()SRS
احتياطهاي الزم در خصوص استفاده ازسيستم
محافظ تكميلي  -ایربگ ()SRS

اين بخش با عنوان سيستم محافظ تکميلي ( )SRSحاوي
اطالعات مهمي است که به بررسي تجهيزات کيسههاي
هواي سمت راننده و سرنشين ،تجهيزات کيسههاي هواي
جانبي ،تجهيزات کيسههاي هواي پردهاي و پيشکشنده
کمربندهاي ايمني ميپردازد.

تجهيزات سيستم کيسه هواي جلو

اين سيستم از ضربه وارده بر سر و قفسه سينه راننده و
سرنشين جلو در تصادفات از روبرو جلوگيري ميکند .کيسه
هواي جلو طوري طراحي شده که هنگام برخورد ضربه به
جلوي خودرو ،باد مي شود.

سيستم کيسه هواي جانبي

این سیستم اثر ضربات به سینه و ناحیه لگن راننده و
یا سرنشین جلو را در تصادفات از کنار کاهش میدهد؛
بطوریکه در زمان تصادف خودرو از کنار،کیسه های هوا
باز میشوند.

سیستم کیسه هوای جانبی پردهای (در صورت تجهيز)

اين سيستم از ضربه وارده بر سر راننده و سرنشين جلو
و سرنشینهای عقب جانبی در تصادفاتي که از پهلو به
خودرو ضربه مي خورد ،جلوگيري ميکند .کيسه هواي
جانبي طوري طراحي شده است که هنگام برخورد ضربه
به کنارههاي خودرو ،باد مي شود.
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 SRSبراي تکميل محافظت تامين شده بواسطه
کمربندهاي ايمني راننده و سرنشينان طراحي شده و
براي جايگزين شدن آنها طراحي نشده است .اين سيستم
ميتواند به حفظ جان افراد و کاهش آسيبهاي وارده بر
آنان کمک کند .به هرحال ،باد شدن کيسههاي هوا ممکن
است باعث ايجاد خراش يا ديگر آسيبها به افراد شود.
کيسههاي هوا محفاظت از قسمت پاييني بدن را تأمين
نميکنند .بنابراين کمربندهاي ايمني ميايست به طور
صحيح بسته شده باشند و سرنشينان بايد به شکل صحيح
روي صندلي ها بنشينند و يک فاصله مناسب از فرمان و
داشبورد داشته باشند( .به قسمت “کمربندهاي ايمني“ در
قسمتهاي قبلي اين بخش رجوع کنيد) .کيسههاي هوا به
سرعت باد مي شوند بدين منظور که از سرنشينان محافظت
کنند .نيروي ناشي از باد شدن سريع کيسههاي هوا باعث
افزايش خطر آسيب به سرنشيناني ميشود که بسيار
نزديک یا مقابل محفظه کيسه هوا قرار دارند .کيسههاي
هوا بعد از عمل کردن به سرعت خالي ميشوند.
سيستم محافظ تکميلي  SRSتنها زماني عمل ميکند که
دکمه استارت در وضعيت  ONو یا  STARTقرار داشته باشد.

زماني که دکمه استارت در وضعيت  ONقرار گرفته باشد،
چراغ هشدار کيسه هوا ( )SRSبراي مدت  7ثانيه روشن
ميشود و سپس خاموش ميگردد .اين امر نشانگر اين است
که سيستمهاي کيسه هوا ( )SRSبه خوبي کار میکند( .به
قسمت صندلی ویژه کودک در ادامه این بخش رجوع کنید).

م ایمنی محافظ مکمل
ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیست 

شما و ديگر سرنشينان ،اگر هنگام باز شدن کيسه هوا
درست مقابل محفظه آن قرار داشته باشيد ،ممکن
است آسيبهاي جدي و کشنده اي را متحمل شويد.
هميشه کامال به صندلي تکيه دهيد و به اندازه کافي از
فرمان و داشبورد دور باشيد .هميشه از کمربندهاي
ايمني استفاده کنيد.

موقعیت صحیح نشستن سرنشینها

•

هشدار
تجهيزات سيستم کيسه هواي جلو ،به طور کلي در
هنگام وارد آمدن ضربه از اطراف ،عقب ،واژگون شدن
خودرو یا تصادفات از روبروي با شدت کم ،باز نميشوند.
هميشه کمربند ايمني را ببنديد تا ب ه کاهش خطر يا شدت
آسيبهاي وارده در يک تصادف ،کمک کند.

•

کمربندهاي ايمني و کيسه هواي جلو ،زماني مؤثرتر
هستند که شما به طرز کامال صحيح ،تکيه داده و
مستقيم نشسته باشيد .کيسه هاي هواي جلو ،با
نيروي زيادي باز ميشوند .اگر شما و ديگر سرنشينان
در وضعيت مناسبي ننشسته باشيد ،به طور مثال خم
شدن به جلو ،يا نشستن در کنار صندلي یا نشستن
خارج از فرم ،در اين صورت در معرض آسيب یا حتي
مرگ قرار داريد.

•
•

هشدار
هرگز به کودکان اجازه ندهيد دست ها و يا صورتشان را
از خودرو بيرون ببرند و هرگز تالش نکنيد تا آنها را روي
پا يا بازوي خود قرار دهيد .چند نمونه از وضعيت سوار
شدن خطرناک در اين شکلها نشان داده شده است.
همچنين در صورت عدم داشتن محافظ مناسب ،ممکن
است زماني که کيسههاي هواي جلو ،جانبي یا پردهاي
ناگهان باد مي شوند کودکان صدمه ببينند یا کشته شوند.

ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیستم ایمنی محافظ مکمل
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•

•

•

هرگز ،صندلی ویژه کودک رو به عقب را در صندلي
سرنشين جلو نصب نکنيد .يک کيسه هواي جلو فعال
شده مي تواند باعث صدمات گوناگون و حتي مرگ
کودک شما شود( .به قسمت “ صندلی ویژه کودک“ در
قسمتهاي قبلي اين بخش رجوع کنيد).

هشدار
کيسه هواي جانبي و کيسه هواي پردهاي معموال در
تصادفاتي که از جلو یا عقب خودرو ضربه وارد شود یا
هنگام واژگون شدن خودرو ،يا ضربات کناري نه چندان
شديد ،عمل نميکنند .هميشه کمربند ايمني را ببنديد
تا به کاهش خطر يا شدت آسيب هاي وارده در يک
تصادف ،کمک شود.
کمربندهای ایمنی و کيسه هواي جانبي هنگامي موثرتر
هستند که شما به طرز صحيح نشسته باشيد و کام ً
ال به
صندلي تکيه داده باشيد .کيسه هواي جانبي و کيسه
هواي پردهاي با نيروي زيادي باز ميشوند.
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اگر شما و ديگر سرنشينان در وضعيت مناسبي
ننشسته باشيد ،به طور مثال خم شدن به جلو ،يا
نشستن در کنار صندلي یا نشستن خارج از فرم ،در
اين صورت در معرض آسيب یا حتي مرگ قرار داريد.
• اجازه ندهيد که هيچ کس دستها ،پاها یا صورتش را نزديک
کيسه هواي جانبي و پرده اي قرار دهد .اين کيسههاي هوا
در کنار صندليهاي جلو یا نزديک به ريلهاي کناري سقف
قرار گرفته اند .به کساني که روي صندلي جلو یا صندلي هاي
عقب کنار در نشستهاند ،اجازه ندهيد دست خود را از پنجره
بيرون ببرند يا به درها تکيه دهند .چند نمونه از وضعيت
سوار شدن خطرناک در اين شکلها نشان داده شده است.
• زماني که روي صندلي هاي عقب نشسته ايد ،پشتي
صندلي هاي جلويي را به سمت جلو فشار ندهيد .چرا
که در صورت باز شدن کيسه هواي جانبي و پرده اي،
ممکن است به شدت آسيب ببينيد .هميشه مراقب
کودکان باشيد که به حالت صحيح نشسته باشند.
• از روکشهاي صندلي براي صندلي جلو استفاده نکنيد.
چرا که ممکن است باعث اخالل در عملکرد کيسههاي
هواي جانبي شوند.

سيستم پيشکشنده کمربند ايمني

سيستم پيشکشنده کمربند ايمني در زمان باز شدن
کيسه هاي هواي جلو ،فعال مي شوند .عملکرد آنها با جمع
کننده هاي جلويي و قفل ها ،در يک تصادف احتمالي ،به
سرنشينان جلويي بسيار کمک مي کند( .به قسمت “سيستم
پيشکشنده کمربند ايمني“ در ادامه اين بخش رجوع کنيد).

م ایمنی محافظ مکمل
ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیست 

نوع الف

نوع ب (درصورت تجهیز)

برچسبهاي هشدار کيسه هوا

برچسبهاي هشدار در مورد سيستم کيسه هوا در
مکانهايي که در شکل مشخص است ،قرار دارند.
کيسه هواي SRS
برچسب هشدار روي آفتابگير سرنشين جلو قرار دارد.

• چراغ هشدار کيسه هوا ( )SRSاصال روشن نشود.
در هر کدام از اين شرايط ممکن است يکي از سيستمهاي
کيسه هواي جلو ،کيسه هواي جانبي یا سيستمهاي
پيشکشنده کمربند ايمني به خوبي عمل نکنند و الزم
باشد کنترل و تعمير شوند .در صورت نياز به تعمير به
نمايندگي مجاز نیسان رجوع شود.

کيسه هواي روبرويي  SRSسرنشين جلو
در قسمت کناري داشبورد سمت
برچسب هشدار
سرنشين جلو قرار دارد.

نوع الف:

“بسيار خطرناک! هرگز صندلي روبه عقب كودک روي
صندلي كه كيسه هوا از روبروي آن باز مي شود قرار ندهيد”.

نوع ب (درصورت تجهیز):

“هرگز از صندلی ویژه کودک صورت به عقب روی صندلی
دارای کیسه هوا فعال در جلو استفاده ننمایید .در غیر
اینصورت ،احتمال مرگ یا وارد شدن صدمه جدی به
کودک افزایش مییابد”.

از خواندن توضیحات "برچسب کیسه هوا" در انتهای این
دفترچه راهنما اطمینان حاصل کنید.
اين بر چسب به شما هشدار مي دهد كه صندلي روبه عقب
كودک را روي صندلي جلو نصب نكنيد زيرا كودک در صورت
تصادف و عمل كردن كيسه هوا به شدت صدمه خواهد ديد.
در خودروهاي مجهز به كيسه هواي جلو صندلي روبه عقب
كودک را روي صندليهاي عقب نصب كنيد.
در خودروهايي که مجهز به يک سيستم کيسه هواي
سرنشين جلو میباشد ،مي بايست از سيستم صندلی ویژه
کودک رو به عقب تنها در صندليهاي عقب استفاده شود.
در هنگام نصب يک سيستم صندلی ویژه کودک در خودرو،
هميشه دستورالعملهاي شرکت سازنده سيستم صندلی
ویژه کودک را براي نصب آن دنبال کنيد.
براي کسب اطالعات بيشتر ،به قسمت “ صندلیهای ویژه
کودک“ در قسمتهاي قبلي اين بخش رجوع کنيد.

چراغ هشدار کيسه هوا SRS

را روي صفحه نمايشگر
چراغ هشدار کيسه هوا  SRSعالمت
نشان ميدهد که نشاندهنده بررسي مدارهاي کيسه هواي جلو،
کيسه هواي جانبي ،کيسه هواي پرده اي و سيستم هاي پيش
کشنده کمربند ايمني میباشد .مدارهاي بررسي شده توسط
چراغ هشدار کيسه هوا  SRSشامل واحد سنسور عيبياب،
سنسور تشخيص ناحيه ضربه ،سنسورهاي جانبي ،کيسه هواي
جلو ،کيسه هواي جانبي ،کيسه هواي پردهاي ،کمربندهاي ايمني
پيشکشنده و همه دسته سيمهاي مربوط به آنها میباشد.
زماني که دکمه استارت در وضعيت  ONقرار گرفته باشد،
چراغ هشدار کيسه هوا ( )SRSبراي مدت  7ثانيه روشن مي
شود و سپس خاموش مي گردد .اين امر نشانگر اين است
که سيستم هاي کيسه هوا ( )SRSبه خوبي کار میکند( .به
قسمت صندلی ویژه کودک در ادامه این بخش رجوع کنید).
اگر هر يک از شرايط زير رخ دهد ،سيستم هاي کيسه هوا یا
پيش کشنده کمربند ايمني نياز به سرويس دارند:
• چراغ هشدار کيسه هوا ( )SRSبیش از  7ثانيه روشن بماند.
• چراغ هشدار کيسه هوا ( )SRSبه سرعت روشن و
خاموش شود.
ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیستم ایمنی محافظ مکمل
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سيستمهاي كيسه هوا

•
•
•
•
.1
.2
.3
.4

سنسور تشخيص ناحيه ضربه
کيسههای هواي جلو
کيسههای هواي جانبي (در صورت تجهيز)
مدول کیسههای هوای پردهای (در صورت تجهيز)
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.5
.6
.7
.8
.9

کيسههای هواي پردهاي (در صورت تجهيز)
پیشکشنده بیرونی سمت صندلی راننده
مدول پیشکشنده کمربند ایمنی صندلی
سنسور ایربگ جانبی
کنترل پونیت ایربگ ()SRS

م ایمنی محافظ مکمل
ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیست 

•

هشدار
از قرار دادن هرگونه شی روی پد فرمان خودداری
نمایید .از قرار دادن هرگونه شی بین راننده و پد فرمان
خودداری نمایید .چنین اشیایی میتوانند در زمان باز
شدن کیسههای هوا پرتاب و باعث صدمه جانی گردند.
پس از باز شدن ،برخی مولفههای کیسه هوا داغ خواهند
بود .لذا از دست زدن به آنها خودداری گردد .در غیر
اینصورت ،احتمال سوختی شدید وجود دارد.
اعمال هرگونه تغییرات یا اصالحات در مولفهها یا
سیمکشی کیسه هوا غیرمجاز است .این موضوع با
هدف جلوگیری از باز شدن تصادفی کیسههای هوا یا
صدمه به سیستم ایمنی کیسه هوا توصیه میگردد.
از اعمال هر گونه تغییرات غیر مجاز در سیستم
الکتریکی ،سیستم تعلیق ،یا ساختار جلو خودرو
خودداری گردد .در غیر اینصورت ،احتمال عدم
عملکرد مناسب کیسه هوا افزایش خواهد یافت.
دستکاری کیسه هوا میتواند باعث بروز صدمه جانی
جدی گردد .چنین دستکاری موارد ذیل را شامل
میگردد :تغییرات در فرمان با قرار دادن اشیا یا موادی
بر روی و باالی پد فرمان و نصب اقالم اضافی در اطراف
کیسه هوا.

•

•

هرگونه فعالیتی که با کیسه هوا درگیر بوده باید توسط
نمایندگی فروش نیسان یا تعمیرگاه مجاز انجام گیرند.
سیمکشی  SRSنباید اصالح یا قطع گردد .تجهیزات
تست الکتریکی و دستگاههای بازرسی غیرمجار نباید
برای کیسه هوا مورد استفاده قرار گیرند.
اتصاالت سیمکشی  SRSبرای شناسایی آسانتر به رنگ
زرد و یا نارنجی هستند.

وقتي کيسه هوا عمل مي کند ،يک صداي نسبتاً بلند
شنيده ميشود که با انتشار دود همراه است .اين دود مضر
نمیباشد و نشانگر آتش نيست .با اينحال ميبايست مراقب
باشيد و آن را تنفس نکنيد ،چرا که ممکن است باعث
سوزش و احساس تنگي نفس شود .کساني که داراي سابقه
مشکالت تنفسي هستند بايد سريعا هواي آزاد تنفس کنند.

سيستم کيسه هواي جلو

کيسه هواي جلو سمت راننده در مرکز فرمان قرار دارد.
کيسه هواي جلو سمت سرنشين در قسمت پنل جلويي
خودرو و باالي جعبه داشبورد قرار دارد.
سيستم کيسه هواي جلو طوري طراحي شده که در
تصادفات شديد از روبرو عمل مي کند ،گرچه در صورت
ايجاد ضربه شديد ناشي از انواع ديگر تصادفات نيز ممکن
است ،عمل کند .همچنين ممکن است کيسه هواي جلو
در بعضي از تصادفات روبرو با آسيب ديدگي کم خودرو
عمل نکند.

برای مدلهایی که کلید کیسه هوای سرنشین جلو دارند:
با استفاده از کلید کیسه هوای سرنشین جلو در زمان الزم
میتوانید کیسه هوای سرنشین جلو را خاموش کنید.

• زمانیکه کیسه هوای جلو با کلید خاموش شود ،چراغ
وضعیت کیسه هوای جلو روشن میشود و تا زمانیکه
کلید کیسه هوای جلو در وضعیت  OFFباشد ،روشن
خواهد بود.
اگر چراغ وضعیت کیسه هوای جلو غیر از آنچه که در
باال توصیف شد عمل کند ،امکان دارد که کیسه هوا به
درستی کار نکند .به سرعت سیستم را چک کنید و در
صورت نياز به تعمير به نمايندگي مجاز نیسان رجوع شود.

چراغ وضعیت کیسه هوای سرنشین جلو (در صورت
تجهیز):

توجه

چراغ وضعیت کیسه هوا در مدلهای کشور استرالیا تعبیه
نشده است.

زماني که دکمه استارت در وضعيت  ONقرار گرفته باشد،
چراغ هشدار کيسه هوا ( )SRSبراي مدت  7ثانيه روشن
ميشود و سپس خاموش ميگردد و بعد براساس وضعیت
کیسه هوای سرنشین جلو روشن میماند.
• زمانيکه دکمه استارت در وضعيت  ONقرار گرفته باشد
و کیسه هوای سرنشین جلو فعال باشد ،چراغ وضعیت
کيسه هوا بعد از  7ثانيه خاموش مي شود.

()A

کلید کیسه هوا (در صورت تجهیز)

کلید کیسه هوای سرنشین جلو (در صورت تجهیز)

توجه

کلید کیسه هوا برای مدل های کشور استرالیا تعبیه

نشده است.

میتوانید کیسه هوای سرنشین جلو را با کلید کیسه هوای
سرنشین جلو ( ،)Aواقع شده در داخل داشبورد خاموش
کنید.
به منظور خاموش کردن کیسه هوای سرنشین جلو:
 .1کلید استارت را در موقعیت  OFFقرار دهید.

ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیستم ایمنی محافظ مکمل
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 .2جعبه داشبورد را باز کنید و کلید را در قفل کیسه هوای
سرنشین جلو قرار دهید .برای مدلهای کلید هوشمند،
به "کلیدها" در بخش " .3کنترلها و تنظیمات قبل
رانندگی" برای استفاده کلید مکانیکی ،رجوع کنید.
 .3کلید را فشار داده و چرخانده و در موقعیت  OFFقرار
دهید.
 .4کلید استارت را در وضعیت  ONقرار دهید .چراغ وضعیت
کیسه هوای جلو روشن میشود و روشن باقی می ماند.
به منظور روشن کردن کیسه هوای سرنشین جلو:
 .1کلید استارت را در موقعیت  OFFقرار دهید.
 .2جعبه داشبورد را باز کنید و کلید را در قفل کیسه هوای
سرنشین جلو قرار دهید.
 .3کلید را فشار داده و چرخانده و در موقعیت  ONقرار
دهید.
 .4کلید استارت را در وضعیت  ONقرار دهید .چراغ
وضعیت کیسه هوای سرنشین جلو روشن میشود و بعد
خاموش میشود.
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سيستم کيسه هواي جانبي

کيسه هواي جانبي در قسمت بيروني پشتی صندليهاي
جلو قرار دارد.
سيستم کيسه هواي جانبي  ،طوري طراحي شده است
که در تصادفات شديد اطراف خودرو عمل مي کند ،گرچه
در صورت ايجاد ضربه شديد ناشي از انواع ديگر تصادفات
نيز ممکن است ،عمل کند .همچنين ممکن است کيسه
هواي جانبي در بعضي از تصادفات اطراف خودرو با آسيب
ديدگي کم خودرو ( يا آسيب ديدگي جزئي) عمل نکند.

سيستم کيسه هواي پرده اي (در صورت تجهيز)

سيستم کيسه هواي پردهاي در ريلهاي کناري سقف قرار
دارد.
سيستم کيسه هواي پردهاي ،طوري طراحي شده است
که در تصادفات شديد اطراف خودرو عمل ميکند ،گرچه
در صورت ايجاد ضربه شديد ناشي از انواع ديگر تصادفات
نيز ممکن است ،عمل کند .همچنين ممکن است کيسه
هوا جانبي در بعضي از تصادفات اطراف خودرو با آسيب
ديدگي کم خودرو (يا آسيب ديدگي جزئي) عمل نکند.

م ایمنی محافظ مکمل
ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیست 

سيستم پيشکشنده کمربند ايمني
( در صورت تجهيز)
هشدار

• سيستم پيشکشنده کمربند ايمني بعد از فعال شدن قابل
استفاده مجدد نيست و بايد آن را به همراه جمعکننده و
قفل آن در قالب يک مجموعه تعويض کرد.
• اگر خودرو تصادف کند و مطمئن شويد که پيش
کشنده آن فعال نشده ،جهت اطمينان بيشتر به يکي از
نمايندگي هاي شمجاز نیسان جهت تست آنها رجوع
کنيد تا در صورت نياز قطعات مورد نظر تعويض شوند.
• هيچگونه تغيير غير مجازي نبايد در اجزا يا سيمکشي
سيستم پيشکشنده کمربند ايمني صورت بگيرد .اين کار
به خاطر جلوگيري از فعال شدن ناخواسته پيشکشنده
کمربند ايمني يا آسيب وارد شدن به سيستم آن میباشد.
• انجام هرگونه فرآيند تعميراتي در اطراف يا روي سيستم
پيشکشنده کمربند ايمني ميبايست توسط نمايندگي
مجاز نیسان انجام شود .سيمکشي سيستم SRS
نبايد دستکاري یا قطع شود .استفاده از دستگاه تست
الکتريکي و دستگاههاي عيبياب غيرمجاز بر روي
سيستم پيشکشنده کمربند ايمني مجاز نمیباشد.
• اگر ميخواهيد سيستم پيشکشنده کمربند ايمني را از
کار بياندازيد یا خودرو را اسقاط کنيد ،با نمايندگي مجاز
نیسان تماس بگيريد.

رويههاي از کار انداختن صحيح پيشکشنده در
راهنماي تعميرات اين خودروها آورده شده است.
رويههاي نادرست ميتواند منجر به جراحت افراد شود.

سیستم پیشکشنده در برخی انواع تصادفات به همراه
سیستم کیسه هوا فعال میگردد .با کمک جمعکننده
کمربند ایمنی ،این سیستم در برخی تصادفات باعث محکم
شدن کمربند ایمنی می گردد و سرنشین را مهار مینماید.
پيشکشنده در همان محفظه جمعکننده و تکيهگاه
کمربند ايمني جلو قرار دارد .استفاده از اين کمربندهاي
ايمني شبيه به ديگر کمربندهاي ايمني مي باشند.
وقتي پيشکشنده کمربند ايمني فعال شود ،يک صداي
نسبتا بلندي شنيده ميشود ،که همراه با انتشار دود است.
اين دود مضر نيست و عالمت آتش گرفتن چيزي نيست.
با اينحال مراقب باشيد آن را تنفس نکنيد چرا که ممکن
است باعث احساس سوزش يا تنگي نفس شود .افرادي که
سابقه بيماري تنفسي دارند ،ميبايست سريعاً هواي آزاد
تنفس کنند.

دستورالعمل تعمير و جايگزيني

•

هشدار
پس از باز شدن کيسههاي هوا ،محفظههاي کيسه هوا
ديگر کار نميکنند و بايد جايگزين شوند .محفظههاي
کيسه هوا بايد توسط نمايندگي مجاز نیسان تعويض
شود.

•
•

در صورت هرگونه آسيبديدگي قسمت جلويي خودرو،
سيستمهاي کيسه هوا بايد توسط نمايندگي مجاز
نیسان کنترل شود.
اگر الزم است که سيستم  SRSرا از کار بياندازيد یا
خودرو را اسقاط کنيد ،با نمايندگي مجاز نیسان تماس
بگيريد .رويههاي صحيح از کار انداختن در راهنماي
تعميرات اين خودروها آورده شده است .رويههاي از
کار انداختن نادرست ميتواند منجر به آسيبديدگي
افراد شود.

کيسههاي هوا و پيشکشنده کمربند ايمني طوري طراحي
شدهاند که تنها براي يک بار عمل کنند .اگر چراغ هشدار
کيسه هوا  ،SRSمعيوب نباشد پس از باز شدن کيسه
هوا ،براي يادآوري تعويض آن ،روشن ميماند .تعمير و
جايگزيني  SRSبايد تنها توسط نمايندگي مجاز نیسان
انجام شود.
وقتي که خودرو نياز به تعمير دارد ،اطالعات الزم در
مورد کيسههاي هوا ،پيشکشنده کمربندهاي ايمني و
قسمتهاي مربوطه بايد در اختيار شخص تعميرکننده قرار
داده شود .دکمه استارت در هنگام عمليات تعميرگاهي زير
موتور يا داخل وسیله نقليه بايد در وضعيت  LOCKقرار
داشته باشد.

ایمنی  -صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیستم ایمنی محافظ مکمل
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نشانگرها ودرجهها
تذکر

جهت مشاهده کلیات نشانگرها و کنترلها ،به عنوان
“نشانگرها و درجهها” در بخش “ .0فهرست تصاویر”
مراجعه فرمایید.
نشانگرهاي سوزني ممکن است زماني که دکمه استارت را
در وضعيت  LOCKقرار دهيد به آرامي حرکت نمايد .اين
دليل بر عملکرد نادرست آن نمي باشد.

مسافت سنج

صفر کردن مسافت سنج دو منظوره:
کلید صفر کننده مسافت ( )Cیا دکمه < (( > )iدرصورت
وجود) که بر روی غربیلک فرمان قرار گرفته است را فشار
داده و بيش از يک ثانيه آن را نگه داريد تا کيلومتر شمار
صفر شود.

احتیاط

نشانگرها را با مواد شیمیایی پاک نکنید.

تذکر

صفحات نمایشگر که در این بخش نمایش داده شده اند
بسته مدل متفاوت خواهند بود.

سرعت سنج

سرعت سنج ميزان سرعت خودرو را (برحسب کیلومتر بر
ساعت یا  )MPHنشان مي دهد.
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جهت کسب اطالعات بیشتر در ارتباط با رایانه سفر
(درصورت تجهیز) ،به “رایانه سفر (درصورت تجهیز)” در
ادامه این بخش مراجعه فرمایید.

تذکر

دور سنج موتور

دکمه < (( > )iدرصورت تجهیز) روی غربیلک فرمان بجای
کلید صفرکننده ( )Cقابل استفاده است.

مسافت سنج /مسافت سنج دو منظوره

صفحات نمایش که در این بخش نمایش داده شدهاند بسته
مدل متفاوت خواهند بود.
مسافت سنج /مسافت سنج دو منظوره در زماني که دکمه
استارت در حالت  ONمي باشد نمايش داده ميشود.
مسافت سنج ( )Aمسافت طي شده خودرو را نشان ميدهد.
مسافت سنج دومنظوره ( )Bمسافت طي شده هر سفرخودرو
را نشان ميدهد.
تغيير نمايش مسافت سنج دو منظوره:
کليد صفرکننده مسافت ( )Cرا فشارداده تا تغيير مسافت
را به ترتيب زير نشان دهد:
مسافت  !۱مسافت  !۲حالت رایانه سفر ! مسافت ۱

دورسنج موتور()rpm

ميزان دور موتور در هر دقيقه را

نشان ميدهد .هرگز نگذاريد دور موتور به محدوده قرمز
برسد.

محدوده قرمز در مدلهاي مختلف خودرو يکسان نيستند.

نشانگر دماي موتور

(به قسمت موارد اضطراري در فصل  ۶در بخشهاي
فوري مورد نیاز اگر موتور شما جوش آورد رجوع کنيد).

نشانگر ميزان سوخت

نشانگر آن است که درب باک سوخت در
عالمت
سمت راست خودرو ميباشد

احتیاط

قبل از رسيدن نشانگر سوخت به عالمت  0سوختگيري
نماييد.

زمانيکه نشانگر روي عالمت  0قرار ميگيرد مقدار بسيار
کمي سوخت ذخيره در مخزن موجود مي باشد.

نمایشگر اطالعات خودرو
نشانگر دماي موتور ميزان دمای موتور را نشان ميدهد.
درجه حرارت عادي براي موتور زماني است که نشانگر در
همان گونه که در شکل مشخص شده است
محدوده
قرار دارد.
تغييرات دماي موتور وابسته به دماي هوا و شرايط رانندگي
مي باشد.
احتياط

•
•
•

در صورتي که نشانگر دماي موتور نزديک به باالترين
درجه نرمال برسد ،سرعت خودرو را کاهش دهيد تا
دماي موتور تقليل يابد.
در صورتيکه نشانگر از انتهاي گرم محدوده عادي
عبور کند خودرو را ميبايستي در سريعترين زمان و
ايمنترين مکان متوقف نمود.
در صورت ادامه حرکت در حالتي که موتور جوش آورده
باشد ،احتمال وارد آمدن صدمه جدي به موتور وجود دارد.

صفحات نمایشگر که در این بخش نمایش داده شدهاند
بسته به مدل متفاوت خواهند بود.
نشانگر سوخت ميزان تقريبي سوخت موجود در مخزن
سوخت را زمانیکه دکمه استارت باز است نشان ميدهد.
نشانگر سوخت هنگام ترمز نمودن ،چرخش به طرفين،
شتاب گيري ،حرکت در سربااليي يا سر پاييني به اندازه
محسوسي به علت نوسان سوخت داخل مخزن سوخت
حرکت مينمايد.
هنگاميکه سطح سوخت در مخزن کم شود هشدار کم
بر روي صفحه نشانگرها نمايش
شدن سوخت
داده ميشود .سوختگيري ترجيحا قبل از رسيدن نشانگر
به عالمت مي بايستي صورت بپذيرد.
جهت کسب اطالعات بیشتر در ارتباط با فواصل سوختگیری،
به “فاصله قابل پیمایش تا زمان تخلیه کامل باک” (کیلومتر یا
مایل) در ادامه این بخش مراجعه فرمایید.

صفحات نمایشگر که در این بخش نمایش داده شده اند
بسته به مدل متفاوت خواهند بود.
زماني که دکمه استارت در وضعيت “ “ONقرار داشته
باشد نمایشگر اطالعات خودرو موارد زیر را نشان می دهد:
( - )Aمسافت سنج دومنظوره
 رایانه سفر( )Bمسافت سنج
 کنترل روشنایی صفحه نمایش نمایشگر کروز کنترل کلیدهای تنظیمکننده سرعتابزارها و کنترلها
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( )Cدمای هوای بیرون
( )Dنشانگر موقعيت دسته دنده
• اطالعات روغن موتور بر روی نمایشگر اطالعات خودرو
نیز نمایش داده میشود .جهت کسب اطالعات بیشتر،
به “اطالعات روغن موتور” در ادامه این بخش مراجعه
فرمایید.
• در ارتباط با نمایشگر سیستم محدودکننده سرعت/کنترل
کروز (درصورت تجهیز) ،به “سیستم محدودکننده
سرعت (درصورت تجهیز)” در بخش “کنترل کروز
(درصورت تجهیز)” در بخش “ .5استارت و رانندگی”
مراجعه فرمایید.

كنترل روشنايي صفحه نمايش

تذکر

نمایشگر کنترل روشنایی نور در برخی از وضعیت کنترل
کروزها و تنظیمکننده سرعت نشان داده نخواهد شد اما
هنوز میتوان روشنایی را کنترل کرد.

دمای بیرون خودرو

دمای بیرون خودرو به درجه فارنهایت و یا سانتی گراد
نمایش داده میشود.
وقتی که دمای بیرون از خودرو به  ۳درجه سانتی گراد (37
درجه فارنهایت) و یا کمتر برسد نمایشگر به منظور هشدار
دادن چشمک خواهد زد.
چشمک نمایشگر بعد از  ۱دقیقه و یا زمانیکه دمای بیرون
به  ۴درجه سانتی گراد و یا بیشتر برسد متوقف خواهد شد.

نشانگر موقعيت دسته دنده (درصورت تجهیز)

(لطفا به قسمت نشانگر موقعيت دسته دنده در فصل 5
و قسمت رانندگي با خودرو در ادامه اين فصل مراجعه
نماييد).
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را میتوانید تنظیم کنید .زمانیکه کلید کنترل فشار داده
میشود نمایشگر روشنایی ( )Bبطور خالصه در نمایشگر
اطالعات خودرو نشان داده میشود.
هنگامي كه درخشندگي نور به حداكثر برسد هشداردهنده
صوتي مربوطه توليد صدا مينمايد.

صفحات نمایشگر که در این بخش نمایش داده شدهاند
بسته به مدل متفاوت خواهند بود.
ي كه دكمه استارت در موقعيت  ONباشد تنظيمكننده
هنگام 
(دكمه) نور صفحه كيلومترشمار (نشانگرها) كار ميكند.
با فشار دادن کلید کنترل ( )Aروشنایی صفحه نمایشگر

تذکر

کامپيوتر سفری (در صورت تجهيز)

به جای کلید تغییر حالت رایانه سفری ،میتوانید از دکمه
< ( > )iبر روی غریبلک فرمان استفاده کنید.

زماني كه سوئيچ در وضعيت  ONقرار داشته باشد ،با فشار دادن
کلید  Aتغییر حالت کامپیتر پیمایشی و یا دکمه < ( > )iبر
روی فرمان میتوانید حالتهای مختلف رایانه سفری را انتخاب
کنید.
هر دفعه که کلید فشار داده شود صفحهنمایش به شکل
زیر تغییر میکند:
( ! )Trip A ! TRIP Bمصرف سوخت جاری ! مسافت
رانندگی تا سوخت گیری مجدد ( ! )dteمصرف سوخت
متوسط ! مدت زمان پیمایش ! گشتاور ! 4WD

نوع الف

()TRIP B ! TRIP A

مسافت سنج پیمایش (  Aیا )B

به بخش "مسافت سنج و مسافت سنج دو منظوره" کمی
عقبتر در همین فصل مراجعه شود.

مصرف سوخت جاری ()km 100/1

نوع ب (درصورت تجهیز)

( )Aکلید تغییر حالت رایانه سفری یا دکمه < (> )i
روی غریبلک فرمان.
( )Bصفحه نمایش رایانه سفری
کلید رایانه سفری بر روی صفحه نشانگرها میباشد.

بر

حالت مصرف سوخت جاری مصرف سوخت جاری را نشان
میدهد.

مسافت رانندگی تا سوخت گیری (( )dteکیلومتر یا
مایل – درصورت تجهیز)

اين وضعيت مسافت قابل رانندگي تا سوختگيري مجدد
را نمايش ميدهد .درصورت انتخاب این گزینه ،عالمت
نشان داده خواهد شد.

اين مسافت براساس ميزان سوخت موجود و مصرف
سوخت لحظهاي خودرو محاسبه و نمايش داده ميشود.
صفحه نمایش هر  30ثانیه بروزرسانی میشود.
زمانيکه سطح سوخت بسيار کاهش يابد ،وضعيت نمايش
مسافت قابل رانندگي تا سوخت گيري مجدد بطور اتوماتيک
توسط نمايشگر انتخاب ميشود و با چشمک زدن اعداد و چراغ
راننده را متوجه وضعيت
هشدار پایین بودن سطح سوخت
مينمايد .در اين حالت براي برگشت به وضعیت قبلی کافی
است که کلید ( )Aیا دکمه < ( > )iبر روی غربیلک فرمان
(درصورت تجهیز) را فشار دهید تا از اين حالت خارج شويد.
در صورتيکه سطح سوخت بسيار کاهش يابد نمايشگر،
مسافت مقدار پيمايش را عالمت “ ”----بر روي صفحه
نمايش نشان خواهد داد.

•
•

اگر میزان سوخت اضافه شده کم باشد ،صفحه نمایش
تا قبل از اینکه کلید در حالت خاموش قرار گیرد
روشن باقی میماند.
زمانیکه در سرباالییها و سراشیبیها و جاهای قوس
دار رانندگی میکنید ،سطح سوخت داخل باک سوخت
تغییر میکند که متعاقبا صفحه نمایش هم تغییر میکند.

ميزان مصرف سوخت متوسط ( MPGیا )L/100 Km
(درصورت تجهیز)

وضعيت مصرف سوخت متوسط ،از آخرين مرتبه صفر
شدن اين شمارنده ،نمايش داده ميشود .جهت شروع
مجدد و بازآوري این شمارنده کافی است کلید کنترل
( )Aو یا دکمه < ( > )iبر روی غربیلک فرمان (درصورت
تجهیز) را بیش از  1ثانیه فشار و نگه دارید.
صفحه نمایش هر  30ثانیه به روز رسانی میشود .تقریباً
بعد از اولین  500متر بعد از اولین صفر شدن ،عالمت
“ ”----بر روي صفحه نمايش نشان خواهد داد.
ابزارها و کنترلها
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مدت زمان پيمايش (ثانیه :دقیقه :ساعت – درصورت تجهیز)
اين حالت زمان طي شده و رانندگي شده با خودرو از
آخرين مرتبه صفر شدن اين شمارنده را نمايش ميدهد.
نشان داده
درصورت انتخاب این گزینه ،عالمت
خواهد شد .جهت شروع مجدد اين شمارنده کافي است
کلید کنترل ( )Aو یا دکمه < ( > )iبر روی غربیلک فرمان
(درصورت تجهیز) را فشار داده و بیش از  1ثانیه نگه داشته.

صفر کردن نمایشگرها

زمانیکه مصرف متوسط سوخت ،مدت زمان پیمایش و یا
 TRIP Bنمایش داده میشود ،کلید ( )Aو یا دکمه < ( > )iبر
روی غربیلک فرمان (درصورت تجهیز) را فشار دهید و بیش از
 3ثانیه نگه دارید .نمایشگر مصرف متوسط سوخت ،مدت زمان
پیمایش و مسافت سنج (فقط  )TRIP Bبا هم صفر میشوند.

اطالعات روغن موتور

وضعیت میزان روغن (درصورت تجهیز)

وضعیت سطح روغن

گشتاور 4WD

حالت گشتاور (فناوری انتقال گشتاور به چهار چرخ) مقدار
گشتاور جاری توزیع شده به هر یک از چرخها را نشان
میدهد .هر نشانگر گشتاور به شکل یک گراف خطی شکل
نشان داده شده است که به سه قسمت تقسیم میشوند.
نشانگر باالیی مقدار توزیع گشتاور را در چرخهای جلو نشان
میدهد .نشانگر پایینی مقدار توزیع گشتاور را در چرخهای
عقب نشان میدهد .تعداد بخشها ،مقدار جاری گشتاور
توزیع شده به هر چرخ را نشان میدهد.
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ابزارها و کنترلها

( )Aکلید صفر کردن
( )Bاطالعات روغن موتور
وقتی که کلید استارت در حالت روشن باشد ،نمایشگر
 LCDبه شکل زیر تغییر میکند:
مسافت رانندگی تا سرویس دورهای (با عالمت ) –
وضعیت سطح روغن ( Oil Goodیا  – )Oil Loنمایشگر
مسافت سنج دومنظوره و یا اطالعات خودرو

زمانیکه پیام  Oil goodو یا  Oil Loنمایان میشود ،کلید
تغییر حالت رایانه سفر ( )Aرا برای وضعیت سطح روغن
فشار دهید .یکی از مثالها ( – ) را نشان میدهد.
اگر میزان روغن خیلی کم باشد  ،به موتور باید روغن
اضافه گردد( .برای جزئیات به بخش روغن موتور در فصل
 .8تعميرات و کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد مراجعه
شود).
احتیاط

روغن موتور باید به طور مرتب چک شود .رانندگی با روغن
ناکافی به موتور آسیب می رساند و اینگونه خسارات شامل
گارانتی نمیباشد.

مسافت رانندگی تا سرویس دورهای (موتورهای بنزینی)

احتیاط
قبل از اینکه مسافت رانندگی تا تعویض روغن به
 0کیلومتر (مایل) برسد ،روغن موتور بایستی تعویض
شود.

•
•

در صورت عدم رعایت این موارد به موتور شما آسیب
میرسد.
ادامه رانندگی بعد از اینکه مسافت رانندگی تا سرویس
دورهای به  0kmبرسد باعث کاهش کارایی توانایی موتور
میشود .در این حالت نشانگر خرابی چراغ نارنجی
روشن میشود.

همیشه برای صفر کردن آالرم سرویس دورهای به
نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید .اگرچه تنظیم آالرم
سرویس دورهای در بخش تنظیم وقفههای تعویض روغن
موتور توضیح داده شده است( .تنها زمانیکه روغن تعویض
شده باشد).

وقفههای مسافت تا سرویس دورهای میتواند به وسیله
کلید تغییر حالت رایانه سفر ( )Aتنظیم ویا غیرفعال شوند.
جهت کسب اطالعات بیشتر در ارتباط با فواصل مناسب
برای سرویس دورهای ،به دفترچه راهنمای نگهداری
مراجعه فرمایید.
تنظیم آالرم سرویس دورهای:
 .1کلید ( )Aرا بیش از  3ثانیه فشار و نگه داشته درحالی
نماد آچار و اطالعات مسافت رانندگی تا سرویس دورهای
نشان داده شود.
اگر مسافت را از صفر ( )0تنظیم میکنید :کلید ( )Aرا
بیش از  3ثانیه در بین فاصله زمانی  5ثانیه از قرار دادن
کلید استارت را در حالت  ،ONفشار داده و نگه دارید.
نماد آچار و مسافت شروع به چشمک زدن خواهند کرد.

 .2در حالی که نمایشگر در حال چشمک زدن میباشد،
کلید ( )Aرا دوباره فشار دهید تا دوباره وارد حالت
تنظیم شوید.
اگر مسافت را از صفر ( )0تنظیم میکنید :کلید ()A
را فشار دهید .مسافت رانندگی تا تعویض روغن پیش
فرض ،به حالت اول خود باز میگردد.
 .3کلید ( )Aرا برای افزایش مسافت فشار دهید .هر فشار
مسافت را  km 1,000افزایش و یا کاهش میدهد.
اگر عملی صورت نگیرد ،صفحه نمایش به نشانگر سطح
روغن تغییر میکند و مسافت جدید تنظیم خواهد شد.

به منظور دوباره فعال سازی یادآورنده ،مسافت تا سرویس
دورهای را به مقدار باالتر از صفر تنظیم کنید.

روش لغو کردن یادآورنده سرویس دورهای:
 .1کلید ( )Aرابیش از  3ثانیه فشار و نگه داشته تا نماد
آچار و اطالعات مسافت رانندگی تا سرویس دورهای،
نمایش داده شود.
نماد آچار و مسافت شروع به چشمک زدن خواهند کرد.
 .2در حالی که نمایشگر در حال چشم زدن میباشد ،دوباره
کلید ( )Aرا فشار دهید تا وارد حالت تنظیم شوید.
 .3کلید ( )Aرا فشار دهید تا مسافت صفر شود.
اگر عملی صورت نگیرد ،صفحه نمایش به نشانگر سطح
روغن تغییر میکند و یادآورنده سرویس دورهای لغو
میشود.
زمانیکه کلید استارت در حالت  ONباشد ،هیچ نماد آچار
و مسافت رانندگی نمایش داده نمیشود.

ابزارها و کنترلها
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چراغهاي نشانگر /هشدار
و یادآوریهای صوتي
چراغ هشدار ترمز ABS

چراغ هشدار فرمان برقي (زرد)

چراغ نشانگر تنظیم کروز کنترل* (سبز)

چراغ هشدار شارژ باتری

چراغ نشانگر خاموش بودن سيستم ضد لغزش
(( *)ESPزرد)

چراغ نشانگر وضعیت چهار چرخ محرک 4WD

چراغ هشدار درب باز (قرمز)
چراغ هشدار فشار روغن موتور (قرمز)

چراغ نشانگر موقعيت P
* (قرمز)

پارک در دسته دنده

چراغ هشدار کمربند ايمني (قرمز)
چراغ نشانگر امنيت (قرمز)
چراغ هشدار سيستم ایربگ (( )SRSقرمز)
چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفل ()ABS
(زرد)
چراغ هشدار سیستم هشدار نقطه کور ()BSW
* (زرد)
چراغ نشانگر گيربکس با ضریب انتقال قدرت
نامحدود ((* )CVTزرد)

چراغ هشدار نشانگر سيستم ضد لغزش (*)ESP

(زرد)
چراغ هشدار نشانگر عملکرد استارت موتور*
(زرد)
چراغ هشدار حالت چهار چرخ محرک *4WD
(زرد)
چراغ هشدار غیر فعال سازی کیسه هوای
سرنشین جلو (( )OFFزرد)
چراغ هشدار کم بودن باد الستیک (*)TPMS
(زرد)

(سبز)

چراغ نشانگر حالت رانندگی ( *4WDسبز)
چراغ نشانگر چراغ هاي مه شکن جلو* (سبز)
چراغ هشدار سيستم کليد هوشمند* (زرد،
سبز)
چراغ هشدار خارج شدن از مسیر جاده (زرد،
سبز)
چراغ نشانگر چراغ کوچک (سبز)

چراغ نشانگر عيب فني (( *)MILزرد)

چراغ فعال بودن محدود کننده سرعت* (سبز)

چراغ نشانگر مه شکن عقب (زرد)

چراغ نشانگر سیستم استارت/توقف (سبز) *

چراغ هشدار سیستم هشدار نقطه کور (*BSW
(زرد ،سبز)

چراغ روشن بودن کروز کنترل* (سبز)

چراغ نشانگر فالشر /راهنما (سبز)
چراغ نشانگر نور باال (آبی)
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*( :درصورت وجود)

بازرسي المپها

در حاليکه تمامي دربها بسته است ،ترمز دستي را بکشيد،
کمربند ايمني را ببنديد و سوئيچ را بدون روشن کردن
موتور در وضعیت  ONقرار دهيد .چراغهاي زير (در صورت
.
تجهيز) روشن خواهند شد:
,
,
,
چراغهاي زير (در صورت تجهيز ) بطور موقت روشن و
,
,
,
, ,
خاموش ميشوند, :

.
,
,
,
در صورتيکه هر يک از نشانگرها روشن نشد ميتواند به
دليل سوختن چراغ مربوطه یا قطعي مدار تغذيه چراغ
نشانگر باشد .جهت بررسي و رفع مشکل به نماينده مجاز
نیسان مراجعه فرماييد.

چراغهاي هشدار
چراغ هشدار ترمز

•
•
•

هشدار

در صورتي که سطح روغن ترمز در مخزن روغن ترمز
پايينتر از خط عالمت  minميباشد از رانندگي با
خودرو قبل ازبازديد آن توسط نماينده مجاز نیسان
خودداري کنيد.
خودرو ميبايستي به کمک یدککش مخصوص به
تعميرگاه منتقل شود حتي اگر به نظر شما رانندگي با
خودرو ايمن باشد.
در صورت خاموش بودن موتور خودرو یا کاهش حجم
روغن ترمز در سيستم ترمز به کمتر از حد استاندارد،

مسافت توقف خودرو در زمان ترمز گرفتن طوالنيتر از
حد معمول بوده و جهت توقف نياز به تالش بيشتر جهت
فشردن پدال ترمز و جابجايي بيشتر آن خواهد داشت.

چراغ هشدار سيستم ترمز ،در سه وضعيت روشن ميشود:
وضعيت فعال بودن سيستم ترمز دستی ،کاهش سطح
روغن ترمز در مخزن روغن ترمز یا وجود عيب در سيستم
ترمز ضد قفل ( )ABSمیباشد.
هشدارفعال بودن ترمز دستی:
زماني که دکمه استارت در وضعيت  ONقرار داشته باشد،
چراغ هشدار ترمز دستی روشن ميشود .با روشن شدن
موتور و آزاد کردن ترمز دستی اين چراغ خاموش ميشود.
بايد توجه داشت در صورتي که ترمز دستی بطور کامل آزاد
نشود ،اين چراغ همچنان روشن خواهد ماند .همواره قبل
از حرکت کنترل کنيد که با آزاد کردن ترمز دستی اين
چراغ خاموش شده باشد( .به قسمت “ترمز دستی“ بخش 3
“تنظيمات و بازرسي قبل از رانندگي“ رجوع کنيد).
هشدارکاهش سطح روغن ترمز در مخزن:
در زمان حرکت خودرو و روشن بودن موتور ،در صورتيکه
ترمز دستی بطور کامل آزاد شده باشد ،روشن ماندن اين
چراغ مي تواند هشداري براي کاهش سطح روغن ترمز
مخزن سيستم ترمز باشد.
در اين شرايط با رعايت همه جوانب احتياط خودرو را به
کنار جاده و در محل مجاز و ايمن منتقل نموده و موتور را
خاموش کنيد .سپس سطح روغن ترمز در مخزن را کنترل
نماييد .در صورتيکه سطح روغن ترمز در مخزن به نشانگر
حداقل روي مخزن رسيده است به ميزان مجاز از همان نوع
و سطح کيفيت روغن ترمز موجود در سيستم به آن روغن
اضافه کنيد( .به قسمت “روغن ترمز“ بخش “ 8تعميرات و
کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد“ رجوع کنيد).

در صورتي که سطح روغن ترمز در مخزن مطابق
استاندارد و در حد مجاز مي باشد حتما با نماينده مجاز
شرکت نیسان تماس حاصل کنيد.
نشانگرهشدار سيستم ترمز ضد قفل (:)ABS
زماني که ترمز دستی آزاد بوده و سطح روغن در مخزن
سيستم ترمز نيز در محدوده مجاز مي باشد ،روشن شدن اين
چراغ به همراه چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفل ،ميتواند
هشدار جهت وجود عيب در عملکرد سيستم ترمز ضد قفل
باشد .با مشاهده اين وضعيت ،سيستم ترمز خودرو را کنترل
کرده و در صورت نياز ،جهت تعمير سريعا به نمايندگي مجاز
نیسان مراجعه کنيد( .به قسمت“ چراغ هشدار سيستم ترمز
ضد قفل“ در قسمتهاي قبلي اين بخش رجوع کنيد).

چراغ هشدار وضعيت شارژ باتري
اين چراغ زماني که کلید استارت در وضعیت  ONقرار
داشته و موتور خاموش است ،روشن ميشود و با روشن
شدن موتور خاموش ميشود .اين وضعيت بيانگر اين است
که سيستم شارژ باتري فعال بوده و سالم است.
در صورتيکه در زمان روشن بودن موتور یا حتي در حين
حرکت خودرو اين چراغ روشن شود ،ميتواند هشداري جهت
اعالم عيب در سيستم شارژ باتري بوده و ميبايست کنترل شود.
در اين وضعيت خودرو را در نزديک ترين محل ممکن و
مجاز با رعايت کليه موارد احتياطي متوقف نموده و موتور را
خاموش کنيد .سپس وضعيت تسمه دينام را کنترل کنيد.
در صورتيکه تسمه دينام از سفتی الزم برخوردار نيست یا
پاره شده است ،سيستم شارژ باتري نياز به تعمير خواهد
داشت( .به قسمت“تسمه دينام“ در بخش “8تعميرات و
کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد“ رجوع کنيد).
در صورتيکه تسمه دينام سالم باشد ولي چراغ هشدار
ابزارها و کنترلها
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همچنان در زمان روشن بودن موتور ،روشن بماند يا هنگام
رانندگي روشن شود ،سريعاً به نمايندگي مجاز نیسان
مراجعه کنيد.
احتیاط

در صورت شل بودن يا پاره شدن يا نبودن تسمه دينام
خودرو را سريع ًا متوقف و موتور را خاموش کنيد.

چراغ هشدار باز ماندن درب خودرو
زمانیکه سوئیچ خودرو در موقعیت  ONقرار دارد ،چراغ
هشدار باز ماندن درب خودرو زمانی روشن خواهد شد که
هر یک از دربها باز باشند یا به طور کامل بسته نشده باشند.

چراغ هشدار فشار روغن موتور
اين چراغ زماني که کلید استارت در وضعیت  ONقرار
داشته باشد و موتور خاموش است ،روشن ميشود و بعد از
روشن شدن موتور خاموش ميشود.اين وضعيت بيانگر اين
است که سنسور فشار روغن موتور سالم ميباشد.
در صورتيکه در زمان روشن بودن موتور یا در حين حرکت
خودرو اين چراغ روشن شود یا چشمک بزند ،ميتواند
هشداري جهت اعالم کاهش فشار روغن موتور باشد.
در اين صورت خودرو را سريعا متوقف و موتور را خاموش و
به نمايندگي مجاز نیسان مراجعه کنيد.
احتیاط

•
•

کارکرد موتور در زمان روشن بودن (چراغ هشدار فشار
روغن) میتواند به موتور خودرو خسارت جدی وارد نماید.
چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور در عمل
پایین بودن میزان روغن را نشان نمیدهد.
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میزان روغن باید با استفاده از میله ویژه اندازهگیری
سطح روغن موتور تعیین گردد (جهت کسب اطالعات
بیشتر ،به “روغن موتور” ذیل بخش “ .8نگهداری و
اقداماتی که راننده باید انجام دهد” مراجعه شود).

چراغ هشدار موقعيت حالت دنده پارک ()P
زمانیکه کلید استارت به منظور توقف موتور با قرارگیری
دسته دنده در هر حالتی به جز حالت پارک ،در وضعیت
 OFFباشد ،چراغ هشدار به رنگ قرمز چشمک خواهد زد.
اگر این هشدار پدید آمد ،دسته دنده را در حالت پارک قرار
دهید یا کلید استارت را در موقعیت  ONقرار دهید.
صدای آالرم همچنین از داخل به گوش میرسد.
لطفاً به بخش سیستم کلید هوشمند در بخش  .3تنظیمات
و کنترلهای قبل از رانندگی مراجعه کنید.

چراغ هشدار كمربند ايمني
چراغ هشدار كمربند ايمني و آالرم (صداي هشداردهنده
صوتي) جهت يادآوري باز بودن كمربند ايمني ميباشد.
زماني که کلید استارت در وضعیت  ONقرار داشته باشد،
چراغ هشدار كمربند ايمني روشن ميگردد و تا بستن
كمربند ايمني راننده روشن ميماند .چراغ هشدار كمربند
ايمني سرنشين جلو (در صورت تجهيز) هنگامي كه صندلي
جلو اشغال شده باشد و كمربند ايمني سرنشين جلو (در
صورت تجهيز) باز باشد ،روشن ميگردد سيستم در  5ثانيه
اوليه پس از قرار گرفتن دكمه استارت در موقعيت ،ON
چراغ هشدار كمربند ايمني سرنشين جلو را فعال نميکند.
(لطفا براي اقدامات احتياطي در استفاده از كمربند ايمني
به قسمت “كمربندهاي ايمني” در فصل  1مراجعه نماييد).

چراغ هشدار سيستم امنيتي

اين چراغ زمانيکه کلید در هر یک از وضعیتهای LOCK
 ,OFFو یا  ACCباشد ،چشمک خواهد زد .اين وضعيت
نشان ميدهد که خودرو به سيستم امنيتي و ضدسرقت
نيسان معروف به  NATSمجهز میباشد.
در صورتيکه اين سيستم داراي عيب باشد اين چراغ زماني
که کلید استارت در وضعیت  ONقرار داشته باشد روشن
ميماند .جهت کسب اطالعات بيشتر به بخش سيستم
امنيتي در همين فصل مراجعه نماييد.
چراغ هشدار کيسه هواي ایربگ ()SRS
زمانيکه کلید استارت در وضعیت  ONقرار داشته باشد اين
چراغ روشن مي شود .اين چراغ پس از حدود  7ثانيه در
صورتيکه عيبي در سيستم و عملکرد آن نباشد خاموش
خواهد شد.
در هر يک از موارد زير سيستم کيسه هوا و پيشکشنده
کمربندهاي ايمني ميبايست توسط افراد متخصص در
نمايندگيهاي مجاز نیسان کنترل گردد:
• چراغ هشدار پس از مدت زمان  7ثانيه خاموش نشود.
• دورهاي چشمک بزند.
• اصال روشن نشود.
توجه داشته باشيد که در صورتيکه اين بازديد و تعمير (در
صورت نياز) صورت نپذيرد احتمال عدم عملکرد صحيح
سيستم ايمني وجود خواهد داشت.

جهت کسب اطالعات بیشتر به فصل  ،1بخش چراغ و
هشدار کیسه هوا مراجعه کنید.

چراغهاي نشانگر

چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفل (:)ABS
زمانيکه کلید استارت در وضعیت  ONقرار داشته باشد چراغ
هشدار سيستم ترمز ضد قفل برای مدتي روشن و سپس
خاموش ميشود که نشانگر عملکرد صحيح اين سيستم
ميباشد .روشن ماندن چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفل
پس از روشن کردن موتور به معناي وجود عيب در سيستم
ميباشد که سيستم ترمز ضد قفل خودرو مي بايستي سريعاً
توسط نمايندگي مجاز نیسان بررسي و رفع ايراد گردد.
در صورتي که عيبي در سيستم  ABSوجود داشته باشد
سيستم ترمز خودرو همچنان بصورت نرمال و بدون سيستم
 ABSعمل خواهد نمود( .به قسمت“ سيستم ترمز“ در
بخش “ 5روشن کردن و رانندگي خودرو“ رجوع کنيد).

به بخش سیستم هشدار نقطه کور ( / )BSWسیستم
هشدار خارج شدن از مسیر جاده ( )LDWدر بخش .5
استارت و راندن مراجعه کنید.

چراغ نشانگر سيستم CVT
زمانيکه کلید استارت در وضعیت ON
روشن و سپس خاموش ميشود.

قرار داشته باشد،

چراغ سیستم هشدار نقطه کور ()BSW
زمانيکه کلید استارت در وضعیت  ONقرار داشته باشد،
چراغ نشانگر ابتدا به رنگ زرد روشن میشود و قبل از
اینکه خاموش شود سبز میشود .این نشان میدهد که
چراغ سیستم هشدار نقطه کور سالم کار میکند .اگر چراغ
زرد روشن شود و باقی بماند نشان میدهد که سیستم
 BSWبه درستی عمل نمیکند.
اگرچه خودرو قابل راندن است ،سیستم را توسط نمایندگی
مجاز نیسان چک کنید.

ابزارها و کنترلها
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چراغ هشدار فرمان برقي
زمانيکه کلید استارت در وضعیت  ONقرار داشته باشد،
این چراغ روشن ميشود .بعد از استارت موتور ،چراغ
هشدار فرمان برقي خاموش میشود که بيانگر فعال بودن
و کارکرد فرمان برقي است.
در صورتيکه پس از روشن شدن موتور خودرو همچنان
اين چراغ روشن باشد ،اين به معني اين است که سیستم به
درستی کار نمیکند و بایستی توسط یکی از نمایندههای
مجاز نیسان سرویس شود .در صورتيکه پس از روشن
شدن موتور خودرو همچنان اين چراغ روشن باشد ،در اين
وضعيت هيچگونه نيروي کمکي به فرمان وجود ندارد.
در اين حالت ،بايد توجه داشت تنها نيروي موجود جهت
گرداندن غربيلک فرمان نيروي دست راننده میباشد که
نسبت به حالت فعال بودن نيروي کمکي فرمان برقي،
مخصوصاً در پیچهای تند و سرعتهای پایین ،کمتر بوده و
گرداندن غربيلک فرمان مستلزم اعمال نيروي بسيار زيادي
است.
(به بخش سیستم فرمان برقی در بخش  .5استارت و راندن
مراجعه کنید).
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چراغ نشانگر غير فعال بودن سيستم ضد
لغزش الكترونيكي ()ESP

چراغ نشانگر فعال نبودن سيستم ضد لغزش الكترونيكي
زمانيكه كليد خاموش سيستم ضد لغزش الكترونيكي به
سمت خاموش فشار داده شود ،روشن ميگردد( .لطفاً به
قسمت سيستم ضد لغزش الكترونيكي در فصل  5مراجعه
کنید).

چراغ هشدار سيستم ضد لغزش الكترونيكي
()ESP

زماني که کلید استارت در وضعیت  ONقرار داشته باشد،
چراغ هشدار  ESPروشن میشود و سپس خاموش میشود
و نشان میدهد که سیستم سالم است.
وقتی چراغ هشدار  ESPچشمک میزند یعنی سیستم
کار کند .زمانیکه چراغ هشدار در هنگام رانندگی چشمک
بزند ،شرایط رانندگی لغزنده است و از حد اصطکاک
تایرهای خودرو گذشته است.
در صورتيكه هنگام رانندگي خودرو یا روشن بودن موتور،
چراغ نشانگر فعال نبودن سيستم ضد لغزش الكترونيكي يا
چراغ نشانگر لغزش روشن گردد ،ميتواند نشانهاي از عدم
عملكرد صحيح سيستم ضد لغزش الكترونيكي باشد ،لذا
سريعاً جهت بازديد و در صورت نياز تعمير سيستم ضد
لغزش الكترونيكي به نمايندگي نیسان مراجعه نماييد.

(لطفاً به قسمت سيستم ضد لغزش الكترونيكي در فصل
 5مراجعه کنید)

چراغ نشانگر عملکرد استارت موتور (در
صورت تجهیز)

زمانیکه دسته دنده در موقعیت پارک باشد این چراغ
روشن میشود .این چراغ بدین معنی است که موتور با
فشار دادن کلید استارت زمانیکه پدال ترمز پایین است،
روشن میشود.

چراغ هشدار ( 4WDزرد)
اين چراغ با قرار گرفتن سوئيچ در موقعيت  ONروشن
ميشود .به محض روشن شدن موتور خودرو اين چراغ
خاموش خواهد شد .در صورت وجود عيب در سيستم یا
تفاوت در دور و يا قطر الستيکهاي جلو و عقب اين چراغ
بطور دائم روشن مانده یا شروع به چشمک زدن ميکند.
جهت کسب اطالعات بيشتر به فصل  ،5بخش رانندگی با
چهار چرخ متحرک مراجعه کنید).

چراغ هشدار غیرفعالسازی کیسههای
هوای جلو

زمانيکه کلید استارت در وضعیت  ONقرار داشته باشد،
چراغ هشدار غیرفعالسازی کیسههای هوای جلو واقع
بر باالی وسط کنسول روشن میشود و سپس خاموش
میشود .این بدین معنی است که سیستم درست کار
میکند.

این چراغ وضعیت ایربگ سرنشین جلو را هشدار میدهد.
اگر کیسه هوای سرنشین جلو غیر فعال باشد ،چراغ روشن
میشود و تا زمانیکه کلید کیسه هوای سرنشین جلو در
موقعیت خاموش باشد ،روشن باقی میماند.
جهت کسب اطالعات بیشتر ،به “سیستم ایربگ (”)SRS
ذیل بخش “ .1ایمنی – صندلیها ،کمربندهای ایمنی و
سیستم حفاظت تکمیلی” مراجعه فرمایید.

چراغ هشدار کم بودن باد الستیک  -نظارت
بر فشار الستیک ()TPMS

زمانيکه کلید استارت در وضعیت  ONقرار داشته باشد،
چراغ نشانگر  TPMSروشن میشود و سپس خاموش
میشود .این نشان می دهد که سیستم درست کار میکند.
اگر فشار الستیک کم باشد ،این چراغ روشن میشود و یا
چشمک میزند ،در صورت خرابی سیستم هشدار ،چراغ به
مدت  1دقیقه فلش میزند و سپس روشن باقی میماند.

پس از  1دقیقه چراغ روشن باقی میماند .حتم ًا تمام

این سیستم فشار هوای همه الستیکها را به غیر از
الستیک زاپاس کنترل میکند.
هشدار

• درصورت بروز عیب در سیستم ،خودرو باید توسط
نمایندگی مجاز نیسان بازرسی گردد.
• اگر چراغ هشدار  TPMSدر هنگام رانندگی روشن شود:
 از حرکت ناگهانی فرمان اجتناب کنید. از ترمز ناگهانی اجتناب کنید. سرعت خودرو را کاهش دهید. تا موقعیت امن در امتداد جاده حرکت کنید. وسیله نقلیه را در سریعترین زمان ممکن متوقفکنید.
• رانندگی با تایرهای کم باد ممکن است بهصورت دائمی
به تایرها آسیب زده و احتمال خرابی تایر را افزایش
دهد .ممکن است خسارات جدی برای وسیله نقلیه به
وجود آید که منجر به تصادف شده و به آسیب بدنی
جدی ختم شود.
• فشار تمام تایرها را بازبینی کنید .فشار تایر را تا سطح
فشار تایر سرد که بر روی پالکارد تایر نمایش داده شده
است تنظیم کنید تا چراغ هشدار  TPMSخاموش شود.
در خصوص تایرهای پنچر ،آنها را در اسرع وقت با تایر
زاپاس تعویض کنید( .برای تعویض تایر پنچر ،به قسمت
تایر پنچر در بخش  .6موارد اضطراری مراجعه کنید).
• هنگامی که تایر زاپاس شود یا چرخ تعویض شودTPMS ،
عمل نمیکند و چراغ هشدار  TPMSبرای تقریب ًا 1
دقیقه چشمک میزند.

دستورات تعویض چرخ را انجام داده و سیستم TPMS

•
•

•

را بهطور صحیح سوار کنید.
تعویض تایرهای با تایرهایی که استاندارد آنها بهطور
مشخص توسط  NISSANمشخص نشده است میتواند
بر روی عملکرد  TPMSتأثیرگذار باشد.
برای تعمیر موقتی یک تایر میتوان از چسبها و
تجهیزات معادل اصل نیسان استفاده نمود .سایر
مایعات یا چسبهای ابند آئروسل را بر روی تایرها
تزریق نکنید ،زیرا این کار می¬تواند باعث خرابی
سنسورهای فشار تایر شود.
 NISSANتنها استفاده از چسب آببندی اضطراری
تایر  NISSANاصل را که با خودرو عرضه شده است
توصیه میکند .سایر چسبهای آببند ممکن است به
مجرای سوپاپ صدمه بزند که باعث خارج شدن فشار
هوای تایر میشود .پس از استفاده از آببندی تعمیر
تایر (برای مدلهای مجهز به کیت تعمیر اضطراری
پارگی تایر) به فروشگاه  NISSANیا کارگاههای مجاز
مراجعه کنید.

احتیاط

•

هنگامیکه چرخها به زنجیر تایر مجهز باشند یا
چرخها زیر برف باشند ممکن است  TPMSبهدرستی
عمل نکند.

ابزارها و کنترلها
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•

•
•

•

فیلم فلزی یا سایر قطعات فلزی (مانند آنتن و غیره)
را بر روی شیشه قرار ندهید .این امر ممکن است باعث
دریافت ضعیف سیگنال از سنسورهای فشار تایر شده و
 TPMSبهدرستی کار نخواهد کرد.
برخی دستگاهها و فرستندهها ممکن است بهصورت موقت
با عملکرد  TPMSتداخل کنند و باعث شوند که چراغ
هشدار  TPMSروشن شود .برخی موارد نمونه عبارتاند از:
 امکانات یا دستگاههای الکتریکی که از فرکانس رادیوییمشابهی استفاده میکنند در مجاورت خودرو باشند.
 اگر یک فرستنده که در فرکانس مشابهی تنظیم شدهاست در خودرو یا نزدیک آن استفاده شود.
 اگر یک کامپیوتر (یا تجهیزات مشابه) یا یک مبدل DC/ACدر خودرو یا نزدیک آن استفاده شود.
 اگر دستگاههایی که نویز الکتریکی ارسال میکند ،بهمنبع برق  12ولت خودرو متصل شود.
در هنگام باد کردن تایرها و بازبین فشار تایر هرگز
والفها را خم نکنید.
پ آلومینیومی مخصوصی جهت نگه داشتن
سوپا 
سنسورهای  TPMSبر روی چرخها نصب شده است و
سنسور  TPMSبر روی چرخ توسط یک مهره ثابت شده
است و این مهره نیاز است به صورت صحیح و با گشتاور
 7.5N.m±0.5سفت شود .اگر سنسور  TPMSبیشتر از حد
مجاز سفت شود ،این امکان وجود دارد که رینگ ضامن
سنسور آسیب ببیند .اگر سنسور کمتر از این میزان سفت
شود ،این امکان وجود دارد که هوا نشت کند.
از درپوشهای اصل  NISSANیا نمونه مشابه استفاده
کنید که با مشخصات درپوش والف تعبیه شده در
کارخانه مطابقت داشته باشد.
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• از درپوشهای والف فلزی استفاده نکنید.
• درپوش والف را بهصورت صحیح نصب کنید .بدون
درپوش والف ،والف و سنسورهای اندازهگیر فشار تایر
ممکن است صدمه ببینند.
• در هنگام انبار کردن چرخها یا نصب تایرهای مختلف به
و الفها و سنسورها صدمه نزنید.
• رینگ ضامن سنسور و واشر را در هنگام تعویض تایر با
قطعه نو تعویض کنید .رینگ ضامن سنسور و واشر را
نمیتوان مجددا ً استفاده کرد و باید تعویض شوند .ولی
سنسورهای  TPMSرا میتوان مجددا ً استفاده کرد.

هشدار کم بودن فشار هوای داخل تایر :
درصورتیکه خودرو با الستیکهای کم باد مورد استفاده
قرار گیرد ،این چراغ هشدار روشن میگردد.
زمانیکه این چراغ روشن شد ،خودرو را متوقف نمایید و
فشار هر  4تایر را مطابق با دستورالعمل در زمان سرد
بودن خودرو (که روی پالکارد تایر واقع در پشتی صندلی
راننده است) تنظیم نمایید( .رجوع شود به “پالکارد تایر”
ذیل بخش “ .9اطالعات فنی” زمانیکه فشار باد تایر تنظیم
شد ،این چراغ هشدار بهطور خودکار خاموش نخواهد شد.
پس از باد کردن تایر تا سطح فشار باد توصیه شده ،خودرو
باید با سرعت باالی  25کیلومتر بر ساعت ()16 MPH
برای فعال شدن  TMPSو خاموش شدن این چراغ هشدار
رانندگی شود .از گیج فشار باد تایر برای بررسی فشار باد
تایرها استفاده نمایید.
جهت کسب اطالعات بیشتر ،رجوع شود به “سیستم نمایش
فشار باد تایرها” (در صورت تجهیز) در بخش "  .5استارت
و حرکت دادن" .

زمانیکه چرخ ها به حسگرهای فشار باد تایر اصل نیسان
مجهز نیستند ،یا سیستم  TPMSدچار نقص شده است:

زمانیکه سوئیچ خودرو در موقعیت  ONقرار گرفت و
درصورتیکه  TPMSبهدرستی کار ننماید ،چراغ هشدار
فشار باد تایر به مدت تقریباً  1دقیقه چشمک میزند .این
چراغ هشدار پس از  1دقیقه به صورت ثابت روشن خواهد
ماند .بعد از اطمینان حاصل کردن از اینکه سنسورهای
اصلی شرکت نیسان یا معادل آن استفاده شده است .در
این حالت ،سیستم باید توسط نمایندگی فروش نیسان یا
تعمیرگاه مجاز بازرسی گردد.

راهنمای عیبیابی
چراغ(های)

نشانگر TPMS

چراغ نشانگر /هشدار عيب

علل احتمالی

اقدام توصیه شده

فشار باد تایر پایین است.
تایر را تا حد فشار
به صورت ثابت تذکر :عموما ،فشار باید
صحیح و مجاز باد
روشن است .تایر بطور طبیعی کاهش
کنید.
مییابد.
حسگر  TPMSاصل
نیسان در یک چرخ یا حسگرهای  TPMSرا
بیشتر استفاده نگردیده بررسی کنید.
است.
تداخل ارتباط رادیویی
به صورت سیستم  TMPSبین از منطقه تداخل دور
چشمکزن حسگر چرخ و گیرنده شوید
است.
بخاطر منابع بیرونی
درصورت ادامه مشکل،
بانمایندگیمجازنیسان
بروز نقص در قطعات
تماس حاصل نمایید یا
سیستم TPMS
به دستورالعملها عمل
نمایید.

جهت کسب اطالعات بیشتر ،به “سیستم پایش فشار باد
تایر (( )TPMSدرصورت تجهیز)” ذیل بخش “ .5استارت و
رانندگی” مراجعه فرمایید.

چراغ نشانگر عیب (موتور) (زرد):
زماني که کلید استارت در وضعیت  ONقرار داشته باشد،
چراغ موتور روشن میشود بعد از روشن کردن موتور این
چراغ خاموش میشود که به معني صحت عملکرد و فعال
بودن سيستم تشخيص عيب است.
در صورتيکه در زمان روشن بودن موتور خودرو اين چراغ
روشن بماند یا چشمک بزند اين وضعيت ميتواند نشانگر
وجود مشکل در سيستم کنترل موتور باشد.
چراغ هشدار به صورت ثابت روشن است:
اين وضعيت نشانهاي از وجود و ثبت عيب در سيستم
کنترل موتور ميباشد .در اين حالت خودرو ميبايست
توسط نمايندگي مجاز نیسان بازديد و کنترل گردد .نيازي
به حمل خودرو با يدککش نيست.
چراغ هشدار به صورت چشمکزن است (درصورت تجهیز):
اين وضعيت نشانه تشخیص احتراق ناقص در موتور است که
ممکن است موجب صدمه به سيستم کنترل موتور گردد.
جهت اجتناب از صدمه ديدن سيستم کنترل موتور در
صورت چشمک زدن چراغ:

•

•
•
•

با سرعتهايي باالتر از  70کيلومتر در ساعت رانندگي
نکنيد.
به صورت پر شتاب سرعت نگیرید و یا سرعت خودرو را
به صورت ناگهانی کم نکنید.
در سرباالییها تند رانندگی نکنید.
در صورت امکان از بار خودرو کاسته و وسيله ديگري
را يدک نکشيد.

در اينصورت ممکن است اين المپ ديگر چشمک نزده و بطور
ثابت روشن بماند.

هرچه سريعتر خودرو ميبايست توسط نمايندگي مجاز
نیسان بازديد و کنترل گردد .نيازي به حمل خودرو با
يدک کش به نمايندگي نيست.

احتياط

در صورت عدم مراجعه سریع به نمايندگي مجاز و عدم رفع
عيوب مربوطه ،ادامه اين وضعيت ميتواند موجب صدماتي
از جمله کاهش توان حرکتي خودرو ،افزايش مصرف
سوخت و در مواردي صدمه به سيستم کنترل موتور خودرو
گردد که ممکن است آن را از پوشش گارانتي خارج نمايد.

تنظیم نادرست سیستم کنترل موتور میتواند باعث
مغایرت با مقررات و قوانین محلی و ملی حاکم بر گازهای
آالینده هوا گردد.
چراغ هشدار عيب (قرمز) (درصورت تجهیز):
زماني که کلید استارت در وضعیت  ONقرار داشته باشد ،این
چراغ روشن میشود و سپس خاموش میشود .که به معني
صحت عملکرد و فعال بودن سيستم تشخيص عيب است.
در صورتيکه در زمان روشن بودن موتور خودرو اين چراغ
روشن بماند اين وضعيت ميتواند نشانگر وجود مشکل در
سيستم کنترل موتور باشد.
در اين حالت خودرو مي بايست توسط نمايندگي مجاز نیسان
بازديد و کنترل گردد .نيازي به حمل خودرو با يدککش نيست.
احتياط
در صورت عدم مراجعه سریع به نمايندگي مجاز و عدم
رفع عيوب مربوطه ،ادامه اين وضعيت ميتواند موجب
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صدماتي از جمله کاهش توان حرکتي خودرو ،افزايش
مصرف سوخت و در مواردي صدمه به سيستم کنترل موتور
خودرو گردد و آن را از پوشش گارانتي خارج نمايد.

چراغ نشانگر مهشكن عقب (درصورت تجهیز)
با روشن کردن مهشکن عقب اين چراغ نشانگر در صفحه
نشانگرها روشن میشود( .قسمت " سوئیچ چراغ مهشکن"
را ببنید).

چراغ نشانگر سيستم کروزکنترل (درصورت
تجهیز)

هنگاميکه سوئيچ اصلي فعال شدن اين سيستم فشرده
شود ،چراغ مربوطه روشن ميشود .با فشردن مجدد اين
سوئيچ سيستم غير فعال و چراغ خاموش خواهد شد .روشن
بودن چراغ در صورت فعال بودن اين سيستم بيانگر عملکرد
صحيح آن مي باشد .جهت کسب اطالعات تکمیلی به فصل
 ، 5بخش کروز کنترل مراجعه کنید.
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چراغ نشانگر فعال بودن کروز کنترل (درصورت
تجهیز)

زمانيکه سرعت خودرو تحت کنترل سيستم کروز کنترل
باشد اين چراغ روشن مي ماند .در صورتيکه در زمان
روشن بودن موتور خودرو اين چراغ چشمک بزند نشانه
وجود عيب در سيستم خواهد بود .در اينحالت ميبايست
خودرو توسط نمايندگي مجاز شرکت نیسان بازديد گردد.

چراغ نشانگر ( 4WDسبز) (درصورت تجهیز)
زمانیکه سوئیچ در حالت  ONقرار میگیرد چراغ ()4WD
چهارچرخ محرک روشن شده و سپس خاموش میشود.
زمانیکه حالت  4WDرا انتخاب می کنید در حالیکه موتور
روشن است ،چراغ نشانگر  4WDهمزمان با چراغ نشانگر
 4WD-Vروشن میشود( .جهت کسب اطالعات بيشتر به
فصل  ،5بخش استارت و راندن مراجعه کنید).

چراغ نشانگر ( 4WD-Vدرصورت تجهیز)
زمانیکه حالت  4WD-Vرا انتخاب میکنید در حالی که
موتور روشن است ،چراغ نشانگر  4WD-Vروشن میشود.
(جهت کسب اطالعات بیشتر ،به “حالت رانندگی 4WD
(درصورت تجهیز)” ذیل بخش “ .5استارت و رانندگی”
مراجعه فرمایید).

چراغ نشانگر چراغ مهشكن جلو (درصورت
تجهیز)

با روشن کردن چراغهای مه شکن جلو اين چراغ نشانگر
در صفحه نشانگرها روشن میشود( .مراجعه شود به "کلید
چراغ مهشکن" در ادامه این مطلب).

چراغ هشدار کليد هوشمند (درصورت تجهیز)
زماني که کلید استارت در وضعیت  ONقرار داشته باشد ،این
چراغ به مدت  2ثانیه روشن میشود و سپس خاموش میشود.
این چراغ در شرایط زیر روشن میشود یا چشمک میزند:
• زمانيکه کليد هوشمند در خارج خودرو باشد و سوئيچ
در وضعیت  ONو یا  ACCباشد و دربهای خودرو بسته
باشد ،چراغ به رنگ زرد چشمک خواهد زد .مطمئن
شوید که کلید در داخل خورو میباشد.
• زمانیکه باتری کلید هوشمند در حال اتمام باشد ،چراغ
به رنگ سبز چشمک میزند .باتری را تعویض کنید.
(جهت کسب اطالعات بیشتر ،به “باتری” ذیل بخش “.8
نگهداری و اقداماتی که راننده باید انجام دهد” مراجعه
فرمایید).

• زمانیکه خرابی در سیستم قفل فرمان برقی و یا سیستم
کلید هوشمند هشدار میدهد ،چراغ به رنگ زرد روشن
میشود.
اگر چراغ هشدار در حالی که موتور خاموش است به رنگ
زرد روشن شود ،می توانید قفل فرمان را آزاد کنید و یا
موتور را روشن کنید .اگر چراغ زمانیکه موتور روشن است
روشن بماند ،میتوانید با خودرو رانندگی کنید ولی در
اولین فرصت به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید.
تذکر

جهت کسب اطالعات بیشتر ،به “استارت زدن موتور
(مدلهای دارای سیستم کلید هوشمند)” ذیل بخش “.5
استارت و رانندگی” مراجعه فرمایید.

چراغ هشدار خارج شدن از مسیر جاده
(( )LDWدرصورت تجهیز)

زمانيکه کلید استارت در وضعیت  ONقرار داشته باشد،
چراغ زرد میشود ،بعد سبز میشود و بعد خاموش میشود.
این نشان میدهد که سیستم  LDWبدرستی کار میکند.
در زمانیکه این سیستم فعال است ،اگر خودروی در
حال حرکت به کناره چپ یا راست به خطکشیهای قابل
تشخیص نزدیک شود ،چراغ چشمک میزند و صدایی
هشدار شنیده خواهد شد.
اگر چراغ روشن شود و روشن باقی بماند ،نشان میدهد
که این سیستم به درستی کار نمیکند .سیستم را توسط
نماینده نیسان چک بکنید.
جهت کسب اطالعات بیشتر ،به “سیستم خروج از
خط(/)LDWهشدار نقطه کور ( ”)BSWذیل بخش “.5
استارت و رانندگی” مراجعه فرمایید.

چراغ نشانگر چراغهای کوچک

چراغ نشانگر چراغهاى نور پايين هنگام روشن شدن چراغهاى
نور پایین جلو ،صفحه كيلومترشمار ،مجموعه چراغهاي عقب
و چراغ پالک روشن ميگردد .چراغ نشانگر چراغهاى نور
پايين با خاموش كردن چراغهای جلو ،خاموش ميگردد.

چراغ نشانگر محدودکننده سرعت (درصورت
تجهیز)

زمانیکه کلید اصلی محدود کننده سرعت فشار داده میشود،
چراغ روشن میشود .زمانیکه کلید اصلی دوباره فشار داده
شود ،چراغ خاموش میشود .زمانیکه چراغ نشانگر روشن
میشود ،سیستم محدودکننده سرعت به درستی کار میکند.
(مراجعه شود به قسمت "محدود کننده سرعت (در صورت
تجهیز)" در قسمت " .5استارت و رانندگی")

چراغ نشانگر سیستم توقف  /استارت
(درصورت تجهیز)

زمانیکه موتور تحت سیستم کنترل توقف/استارت متوقف
میشود چراغ روشن میشود و یا برای نشان دادن خرابی
چشمک میزند.
تذکر

• اگر هر یک از اتفاقات زیر در زمان فعال بودن این سیستم
اتفاق بیافتد ،موتور به حالت توقف عادی تغییر میکند.
 کمربند ایمنی راننده بسته نیست. باز بودن درب جلو سمت راننده درب موتور خودرو باز شده است.مطمئن شوید که درب موتور و درب سمت راننده
بسته هستند و کمربند ایمنی بسته میباشد .سپس با
استفاده از کلید استارت ماشین را دوباره روشن کنید.

•

•

اگر هریک از شرایط باال بیش از  3دقیقه طول بکشد،
زنگ سیستم به صدا در خواهد آمد .با استفاده از کلید
استارت موتور را خاموش کنید و جهت کسب اطالعات
بیشتر مراجعه شود به بخش هشدار /یادآوری توقف و
استارت (در صورت تجهیز) در ادامه
زمانیکه سیستم خراب است ،چراغ نشانگر سیستم
به آرامی چشمک خواهد زد (تقریبا یک بار در ثانیه).
سیستم را برای بررسی به نمایندگی مجاز نیسان
ببرید .جهت کسب اطالعات بیشتر ،به “هشدار صوتی
یادآور سیستم توقف/استارت (درصورت تجهیز)” در
ادامه بخش مراجعه فرمایید.

جهت کسب اطالعات بیشتر ،به “سیستم توقف/استارت
(درصورت تجهیز)” ذیل بخش “ .5استارت و رانندگی”
مراجعه فرمایید.

نشانگر چراغ راهنما يا فالشر

با فعال نمودن چراغهاى راهنما یا فالشر چراغهاي نشانگر
چراغ راهنما يا فالشر چشمک مىزنند( .لطفا جهت اطالع
بيشتر به قسمت “مجموعه چراغهاي جلو چراغهاي
راهنما” در اين فصل يا “چراغهاي خطر -فالشر” در فصل
“ .6در موارد اضطراری” مراجعه نماييد).

نشانگر نور باالي چراغهای نور باال (آبی)

اين چراغ با انتخاب وضعيت نور باالی چراغهای جلو
روشن و با انتخاب وضعيت نور پايين خاموش میشود.
(جهت کسب اطالعات بیشتر ،به “کلید چراغهای جلو و
چراغ راهنما” مراجعه فرمایید).

ابزارها و کنترلها
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هشدارهاي صوتي

زنگ یادآور كليد

لنتهای ترمزدیسکی ،مجهز به سیستم هشدار صوتی
میباشد .زمانیکه لنت ترمز نیاز به تعویض پیدا میکند،
صدای سایش نسبتاً شدیدی از چرخها شنیده میشود .این
صدا در ابتدا تقریباً زمانیکه پدال ترمز فشرده میشود،
ایجاد میشود .ولی در صورت ادامه رانندگی در تمام
لحظات حرکت خودرو به گوش میرسد حتی زمانیکه پدال
ترمز فشرده نمیشود .با مشاهده این وضعیت در اولین زمان
ممکن لنتهای ترمز را بررسی نمایید و جهت تعمیر سریعاً
به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه و جهت کسب اطالعات
بیشتر به قسمت “ترمزها“ در بخش “ 8تعميرات و کارهايي
که خودتان بايد انجام دهيد“ رجوع کنيد.
هشدار صوتي كليد هوشمند (درصورت تجهیز)
هشدار صوتي كليد هوشمند در صورت بروز هر يكي از
موارد ذيل توليد صدا ميكند:
• زمان قفل کردن درها ،کلید استارت به موقعیت LOCK
برنگردد.
• زمان قفل کردن درها کلید هوشمند در داخل خودرو
جا بماند.
• زمان قفل کردن درها ،دری به طور کامل بسته نشود.
زمانیکه هشدار صوتی صدا میکند ،كليد هوشمند و خودرو
را بررسي كنيد .جهت کسب اطالعات بیشتر ،به “سیستم
کلید هوشمند (درصورت تجهیز)” ذیل بخش “ .3بازرسی ها
و تنظیمات پیش از رانندگی” مراجعه فرمایید.

زنگ یادآور چراغ

هشدار اتمام لنت ترمز
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زنگ یادآور كليد در صورت بروز يكي از موارد ذيل توليد
صدا ميكند:
مدلهای همراه سیستم کلید هوشمند:
• درحالی که کلید استارت در موقعیت  ACCقرار دارد ،در
سمت راننده باز است.
• کلید قفل مرکزی جهت قفل کردن دربها فشار داده
میشود در حالی که یکی از دربها باز است.
مدلهای بدون سیستم کلید هوشمند:
• زمانیکه دربها توسط کلید قفل مرکزی قفل میگردد
و یکی از دربها باز باشد و درحالی که کلید در سوئیچ
استارت است و سوئیچ استارت در وضعیتهایACC ,
 OFFو یا  LOCKباشد.

در زمان روشن بودن چراغهای جلو هشدار صوتي چراغ
هنگامي كه درب سمت راننده باز شود و در صورت بروز
يكي از موارد ذيل توليد صدا ميكند:
• در صورتيكه دكمه استارت در وضعيتهای ACC, OFF
و یا  LOCKو كليد مجموعه چراغهاي جلو در وضعيت
باشد.
یا
• در صورتيكه دكمه استارت در وضعيتهایACC ,OFF
و یا  LOCKو كليد مجموعه چراغهاي جلو در وضعيت
 AUTOباشد و چراغهاي مهشكن روشن باشد ،هشدار
صوتي چراغ براي مدت  2ثانيه توليد صدا ميكند( .در
صورت تجهیز)
مطمئن شوید هنگام ترک خودرو ،كليد مجموعه چراغهاي
جلو را در موقعيت  OFFیا  AUTOو چراغهاي مهشكن را
در موقعيت  OFFقرار دادهاید.

جهت کسب اطالعات بیشتر ،به “کلید چراغهای جلو و
چراغ راهنما” در ادامه بخش مراجعه فرمایید.

هشدار صوتي درگير بودن ترمز دستی

در صورتيكه بدون آزاد كردن ترمز دستی با بيش از 7
 km/hرانندگي نماييد هشدار صوتى اين وضعيت را به شما
يادآور مى شود .خودرو را متوقف و ترمز پارک را آزاد كنيد.

هشدار صوتي كمربند ايمني

در صورت نبستن كمربند ايمني جلو ،هنگامي كه سرعت
خودرو از  15كيلومتر درساعت تجاوز کند ،چراغ هشدار
کمربند ایمنی چشمک میزند و هشدار صوتي براي مدت
 90ثانيه توليد صدا ميكند مگر تا زمانیکه کمربند ایمنی
راننده یا سرنشین جلو کام ً
ال بسته شود.

هشدار صوتی سیستم توقف/استارت (درصورت تجهیز)

اگر هر یک از عملکردهای زیر در طول فعالسازی این
سیستم اتفاق افتاد ،موتور به حالت توقف عادی تغییر
میکند و سیستم صدا خواهد کرد:
 کمربند ایمنی راننده بسته نیست. درب سمت راننده باز است. درب موتور خودرو باز است.اگر هریک از شرایط باال بیش از  3دقیقه طول بکشد ،زنگ
سیستم در هر وقفه  5دقیقه ای به عنوان یادآوری جهت
جلوگیری از احتمال خالی شدن باتری ،به صدا در خواهد
آمد .برای خاموش کردن موتور از کلید استارت استفاده
کنید.

سیستم کنترل پایداری دینامیک نیسان (درصورت تجهیز)
درب موتور و یا درب سمت راننده و یا کمربند ایمنی را
ببندید .سپس با استفاده از کلید استارت ،ماشین را دوباره
روشن کنید.
جهت کسب اطالعات بیشتر ،به “سیستم توقف/استارت
(درصورت تجهیز)” ذیل بخش “ .5استارت و رانندگی”
مراجعه فرمایید.

سیستم کنترل پایداری دینامیکی نیسان در زیر سیستم
صوتی و یا سیستم مسیر یابی قرار گرفته است (در صورت
تجهیز) .دو حالت از این سیستم قابل انتخاب میباشد:
حالت رانندگی و حالت کنترل شرایط محیطی بسته به
حالت انتخاب شده ،صفحه نمایش و عملکردهای کلید
تغییر خواهد کرد.
• حالت رانندگی
در این حالت ،سه نوع حالت رانندگی را می توان انتخاب
کرد .NORMAL-SPORT-ECO :بعالوه ،SETUP
اطالعات رانندگی و اطالعات  ECOقابل تنظیم و نمایش
میباشد .جهت کسب اطالعات بیشتر ،به “سیستم
کنترل دینامیک نیسان (درصورت تجهیز)” ذیل بخش
“ .5استارت و رانندگی” مراجعه فرمایید.
• حالت کنترل شرایط محیطی
در این حالت ،عملکردهای کنترل شرایط محیطی را می
توان تنظیم و ست کرد .جهت کسب اطالعات بیشتر ،به
“بخاری و سیستم تهویه مطبوع” ذیل بخش “ .4صفحه
نمایشگر ،بخاری و سیستم تهویه مطبوع و سیستم
صوتی” مراجعه فرمایید.

حالت رانندگی

وقتی که دکمه حالت رانندگی فشار داده شود ،صفحه
نمایش و کلیدها همانطور که نشان داده شده است پدیدار
میشوند.

ابزارها و کنترلها
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عملکرد راهاندازی

هنگامی که در حالت راننگی هستید ،میتوانید موارد زیر با
فشار کلید  SETUPتنظیم کنید:
• روشنایی نور صفحه
• کلید روشنایی
• انتخاب زبان
• انتخاب مقیاس (واحد مقیاس)
• تنظیم زمان ساعت
• روشنایی خودکار داخل
• باز کردن انتخابی در
• حساسیت خودکار چراغهای جلو (در صورت تجهیز)
•  CLIMATE ECOسیستم تهویه مطبوع اقتصادی
تذکر

•
•

.1
.2
.3
.4
.5
.6

کلید اتخاب حالت رانندگی
کلید تنظیمات
کلید حالت رانندگی ( NORMALمعمولی)
کلید حالت رانندگی ( SPORTپرشتاب)
کلید حالت رانندگی ( ECOاقتصادی)
صفحه نمایش
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 .7کلید اطالعات رانندگی ()DRIVE INFO
 .8کلید اطالعات مصرف کم ()ECO INFO
 .9ولوم انتخاب/کلید ENTER

•

هنگام رانندگی نمی توانید عملکردهای  SETUPرا
تنظیم کنید .اگر این کار را انجام دهید ،صفحه سفیدی
نمایان خواهد شد.
اگر باتری جدا شود ،حافظه  SETUPپاک شده و به
تنظیمات پیش فرض خود بر می گردد .در صورت لزوم،
بعد از اتصال به باتری حافظه  SETUPرا دوباره تنظیم
کنید.
زمانیکه در حالت رانندگی هستید ،روشنایی صفحه
نمایش و کلید روشنایی را می توانید با فشار دادن
کلید  SETUPبیش از یک ثانیه ،به حالت روز یا شب
تنظیم کنید.

تنظیمات نور روشنایی صفح ه نمایش یا روشنایی
کلیدها:
 .1کلید (< )>D-MODEرا فشار دهید.
 .2کلید < >SETUPرا فشار دهید.
 .3ولوم انتخاب را به سمت  Display Brightnessیا Button
 Brightnessچرخانده و سپس کلید <( >ENTERکلید
ولوم) را فشار دهید.
رنگ مورد انتخاب شده با ولوم انتخاب تغییر خواهد کرد.

 .4ولوم انتخاب را به سمت  +برای افزایش روشنایی و
یا – برای کاهش روشنایی بچرخانید ،سپس برای اعمال
تغییرات کلید <( >ENTERولوم) را فشار دهید.
 Display Brightnessو  Button Brightnessدر طول
روز (زمانیکه چراغهای جلو خاموش باشد) و یا شب
(زمانیکه چراغهای جلو روشن باشد) به طور دستی
قابل تنظیم است.
زمانیکه مقدار تنظیم شدت نور در باالترین حد خود
باشد ،مقدار تنظیم شده در روز (در شرایط چراغ
خاموش) و در شب (در شرایط چراغ روشن) در
بیشترین حد خود است.

انتخاب زبان

 .1کلید (< )>D-MODEرا فشار دهید
 .2کلید < >SETUPرا فشار دهید.
 .3ولوم انتخاب را به سمت  Select Languageچرخانده
و سپس کلید <( >ENTERولوم) را فشار دهید.
رنگ آیتم انتخاب شده با ولوم تغییر خواهد کرد.

ابزارها و کنترلها
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 .4ولوم انتخاب را به سمت زبان دلخواه بچرخانید ،سپس
برای اعمال تغییرات کلید <( >ENTERولوم) را فشار
دهید .یک نشانگر قرمز در جلوی زبانی که انتخاب شده
پدیدار میشود.

 .3ولوم انتخاب را به سمت Clock Time Setting
(تنظیمات ساعت) چرخانده و سپس کلید <>ENTER
(ولوم) را فشار دهید.
رنگ مورد انتخاب شده با پیچه انتخاب تغییر خواهد کرد.

 .4ولوم انتخاب را به سمت L/100 km ,و  kmو یا ,MPG
( milesمایل بر ساعت) بچرخانید ،سپس برای اعمال
تغییرات کلید <( >ENTERولوم) را فشار دهید.

انتخاب واحدها

 .1کلید (< )>D-MODEرا فشار دهید
 .2کلید < >SETUPرا فشار دهید.
 .3ولوم انتخاب را به سمت ( Select Unitsانتخاب واحد)
چرخانده وسپس کلید <( >ENTERولوم) را فشار دهید.
رنگ مورد انتخاب شده با پیچه انتخاب تغییر خواهد کرد.

تنظیم زمان ساعت

 .1کلید (< )>D-MODEرا فشار دهید
 .2کلید < >SETUPرا فشار دهید.
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 .4ولوم انتخاب را برای انتخاب روز هفته بچرخانید ،سپس
برای اعمال تغییرات کلید <( >ENTERولوم) را فشار
دهید.
 .5ولوم انتخاب را برای انتخاب ساعت و ( AM/PMشب/
روز) بچرخانید ،سپس برای اعمال تغییرات کلید
<( >ENTERولوم) را فشار دهید.
 .6ولوم انتخاب را برای انتخاب دقیقه بچرخانید ،سپس
برای اعمال تغییرات کلید <( >ENTERولوم) را فشار
دهید.

روشنایی خودکار داخل (در صورت تجهیز)

جهت روشن و خاموش کردن اتوماتیک روشنایی داخل
زمانیکه دربها قفل نباشد :
 .1کلید (< )>D-MODEرا فشار دهید
 .2کلید < >SETUPرا فشار دهید.
 .3ولوم انتخاب را به سمت Auto Interior Illumination
(روشنایی داخل اتوماتیک) چرخانده و سپس کلید
<( >ENTERولوم) را فشار دهید.
رنگ مورد انتخاب شده با ولوم انتخاب تغییر خواهد کرد.
 .4کلید <( >ENTERولوم) را برای خاموش و روشن
کردن  Auto Interior Illuminationفشار دهید .وقتی
که روشنایی داخل خودکار روشن باشد ،نشانگر به رنگ
قرمز در میآید.

باز کردن انتخابی درب (درصورت تجهیز)

وقتی که این مورد روشن باشد ،بعد از اینکه باز کردن قفل
درب یکبار انجام شود ،تنها قفل درب راننده باز میشود و
مابقی دربها زمانی باز خواهند شد که عمل باز کردن درب
در عرض  1دقیقه تکرار شود.
وقتی که این مورد خاموش شود ،بعد از اینکه بازکردن قفل
درب یک بار انجام شد ،تمامی دربها قفلشان باز خواهند
شد.
 .1کلید (< )>D-MODEرا فشار دهید
 .2کلید < >SETUPرا فشار دهید.
 .3ولوم انتخاب را به سمت Selective Door Unlock
چرخانده وسپس کلید <( >ENTERولوم) را فشار دهید.
رنگ مورد انتخاب شده با ولوم انتخاب تغییر خواهد کرد.
 .4کلید < >ENTERرا برای خاموش و روشن کردن
 Selective Door Unlockفشار دهید .وقتی که باز
کردن انتخابی در روشن باشد ،نشانگر به رنگ قرمز در
میآید.

حساسیت خودکار چراغهای جلو (درصورت تجهیز)

برای تنظیم حساسیت سیستم خودکار چراغهای جلو،
انتخاب کنید.
 .1کلید (< )>D-MODEرا فشار دهید
.2کلید < >SETUPرا فشار دهید.
 .3ولوم انتخاب را به سمت Auto Headlight Sensitivity
چرخانده وسپس کلید <( >ENTERولوم) را فشار
دهید.
رنگ مورد انتخاب شده با پیچه انتخاب تغییر خواهد
کرد.
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فشار دادن کلید اطالعات راندن برای بار دوم و یا چرخاندن
ولوم انتخاب صفحه ( G-Forceنیروی جاذبه) را نشان
میدهد.

زمان سپری شده

زمان استفاده کردن از خودرو را از آخرین صفر کردن نشان
میدهد.

سرعت متوسط ()KM

 .4پیچه انتخاب را به سمت  +برای افزایش حساسیت و
یا – برای کاهش حساسیت بچرخانید ،سپس برای اعمال
تغییرات کلید <( >ENTERولوم) را فشار دهید.

اطالعات رانندگی

زمانیکه حالت راندن روشن است ،کلید اطالعات رانندگی
( )DRIVE INFOرا برای نمایش دادن زمان گذشته،
سرعت متوسط و فاصله پیمایش فشار دهید.
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متوسط سرعت حرکت خودرو را از آخرین صفر کردن این
عدد نشان میدهد.

مسافت پیمایش ( kmیا مایل)

مسافت رانده شده از آخرین صفر کردن را نشان میدهد.
برای صفر کردن زمان سپری شده ،سرعت متوسط و
مسافت پیمایش ،کلید <( >ENTERولوم) را بیش از یک
ثانیه نگه دارید .هر سه صفحهی اطالعات راندن هم زمان
صفر میشوند.

صفحه G-Force

احتیاط

ممکن است تاخیری بین نمایش اطالعات بر روی صفحه
نمایش و حرکت واقعی خودرو وجود داشته باشد .این ایراد
نمیباشد.

صفحه  G-Forceشتابگیری و کاهش سرعت لحظهای (رو
به جلو و عقب) و دور زدن (کنار به کنار) نیروی جاذبه بر
روی خودرو را در سه مرحله نمایش میدهد.

اطالعات ایمنی

احتیاط

هنگام رانندگی کنترلهای صفحه نمایش را تنظیم نکنید تا
تمامی حواستان به رانندگی باشد .هنگام رانندگی کنترلها
برای تنظیم کردن کار نمی کنند .اگر نیاز به تنظیم دارد در
جای مطمئن توقف نمایید.

اطالعات  ،ECOزمان فشار کلید اطالعات ECO (ECO
 )INFOو یا چرخاندن ولوم انتخاب برای حرکت در

صفحههای مختلف بر روی صفحه نمایش نمایان خواهند شد.
هنگام رانندگی ،تنها یک صفحه اطالعات  ECOنمایش
داده میشود .به منظور حرکت در صفحههای مختلف
خودرو باید متوقف شود.

صفر کردن زمان استارت
سوابق مصرف سوخت چهار باری که کلید استارت روشن
شده است ،بر روی صفحه نمایش داده میشود.
صفر کردن دستی
سوابق مصرف سوخت چهار باری که سیستم دستی صفر
شده است ،بر روی صفحه نمایش داده میشود.
اطالعات  ECOنمایش داده شده بر روی صفحه میتواند
با نگه داشتن کلید  ENTERبیش از  1ثانیه صفر شوند.

صفر کردن روزانه
سوابق مصرف سوخت چهار روز پیش بر روی صفحه نمایش
داده میشود.

صفر کردن هفتگی
سوابق مصرف سوخت چهار هفته پیش بر روی صفحه
نمایش داده میشود.
تذکر
زمانیکه ساعت تنظیم نشده است ،اطالعات ( ECOروزانه

و هفتگی) قابل استفاده نمیباشند.

ابزارها و کنترلها
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کليد چراغهاي جلو خودرو و چراغهاي راهنما
وضعيت

کليد چراغهاي جلو

چراغهاي جلو (نور پایین) همراه با ساير
وضعيت
چراغها را روشن ميکند.

احتیاط

شرکت نیسان توصيه مينمايد که قوانين کشوري در
خصوص استفاده از چراغها را رعايت کنيد.

وضعيت اتوماتيك ( AUTOدرصورت تجهیز)

زمانيکه کلید استارت در وضعیت  ONقرار داشته باشد،
“ “AUTOباشد،
کليد چراغهاي جلو در وضعيت
چراغهاي جلو ،چراغهاي جانبی جلو ،چراغهاي صفحه
نشانگر ،مجموعه چراغ عقب و ساير چراغها براساس نور
موجود در محیط به صورت اتوماتیک روشن میشوند.
زماني که دکمه استارت به وضعيت “ “OFFبرگردانده
ميشود ،کليه چراغها بصورت اتوماتيک خاموش ميشوند.

با توجه به اينکه سنسور سطح روشني محيط را تشخيص
ميدهد ( )Aو عملکرد نور اتوماتيک را کنترل ميکند،
گذاشتن هر گونه شيئي بر روي آن موجب ميشود که
سنسور تشخيص تاريکي داده و باعث روشن شدن
چراغهاي جلو شود.

وضعيت
چراغ هاي جانبی جلو ،چراغهاي صفحه
وضعيت
نشانگر و مجموعه چراغ عقب و پالک را روشن ميکند.

نور چراغهاي جلو

جهت روشن کردن نور باال ،کلید چراغ را بطرف جلو
فشاردهيد.
جهت خاموش کردن نور باال ،کلید چراغ را به وضعيت
عادي بر گردانيد.
جهت روشن و خاموش شدن لحظه اي چراغ هاي جلو،کلید
چراغ را بطرف وضعيت منتهي عليه عقب بکشيد .چراغ
هاي جلو بدون آنکه روشن باشند ،قابليت روشن و خاموش
شدن را دارند.

سيستم چراغ روز (درصورت تجهیز)

زمانیکه موتور روشن شود ،چراغ روز به طور خودکار روشن
میشود و این ارتباطی به اینکه کلید چراغهای جلو بر روی
حالت  OFFو یا  AUTOباشند ندارد.
زمانیکه چراغهای جلو روشن شوند ،چراغهای روز خاموش
میشوند.
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سیستم حفظ باتری

سیستم حفظ باتری پشتیبانی میکند از خالی شدن شارژ
باتری توسط چراغهای بیرونی و داخلی در شرایطی که
آنها روشن باشند و به صورت تصادفی خودرو ترک شود.
عملکرد سیستم حفظ باتری برای چراغهای بیرونی:
هنگامي كه موتور روشن است و کلید مجموعه چراغهاي
قرار دارد  ،چراغهای خارجی
يا
جلو در موقعيت
پس از آن كه دكمه استارت در موقعيت  ACC, OFFویا
 LOCKقرار بگيرد و درب سمت راننده باز گردد به صورت
خودكار خاموش ميشوند (در صورت تجهیز).
هنگامي كه کلید مجموعه چراغهاي جلو در موقعيت
باقی باشد پس از آنكه چراغها به صورت خودكار
يا
خاموش شدهاند ،چراغها روشن ميشوند .زمانیکه دكمه
استارت در موقعيت  ONقرار بگیرد یا خودرو روشن شود.
زمانیکه دکمه استارت در موقعیت  ACC OFFو یا LOCK
قرار بگيرد و راننده بخواهد چراغهاي جلو همچنان روشن
باشند کافي است کليد مربوطه بر روي کلید چراغها را
بچرخاند تا چراغها بطور دائم روشن بمانند .در اين وضعيت
هنگام بازکردن درب خودرو و ترک آن هشدار صورتي
راننده را از روشن بودن چراغها مطلع خواهد ساخت.
احتیاط

در زمان خاموش بودن موتور ،جهت جلوگيري از خالی
شدن باتري ،چراغها را براي مدت طوالني روشن نگذاريد.

عملکرد سیستم حفظ باتری برای چراغهای داخلی
در صورت روشن ماندن اتفاقي چراغهاي داخلي هنگام
ترک خودرو ،اين چراغها بطور خودکار پس از مدتی
خاموش میشوند .اگر دری باز و بسته شود ،مجددا ً روشن
خواهد شد .از قرار دادن کلید نور داخل در موقعیت وسط و
یا خاموش اطمینان حاصل کنید.

كليد تنظيم ارتفاع نور چراغهاي جلو

سیستم روشنایی دوستانه

این سیستم یکی از امکانات آسایشی برای راننده است .این
سیستم این امکان را فراهم می نماید که راننده بتواند بعد
از قرار گرفتن سوئیچ در موقعیت  Lockو کلید چراغها
در موقعیت  OFFو یا ( AUTOدر صورت تجهیز) ،نیز از
روشنايي چراغها استفاده نمايد.
کشیدن کلید تنظیم چراغها به سمت عقب ،چراغهای
جلو را روشن خواهد نمود ،بعد از این زمان چراغها بطور
خودکار خاموش خواهند شد .اين عمل را ميتوان تا چهار
مرتبه انجام داد و در حدود  2دقيقه از روشنايي چراغها
استفاده نمود.
تذكر

حالت "سیستم روشنایی دوستانه" زمانیکه سوئیچ به
حالت  ACCیا  ONبرگردد ،قطع میشود.

نوع دستي (درصورت تجهیز)

هنگامي كه دكمه استارت در موقعيت  ONو مجموعه
چراغهاي جلو روشن باشد جهت تنظيم محور نور براساس
شرايط رانندگي كليد تنظيم ارتفاع چراغهاي جلو عمل
ميكند.
زمانيكه خودرو بدون بار سنگين يا در جاده صاف تردد
مي كند ،كليد را روي موقعيت صفر ( )0تنظيم نماييد.
اگر تعداد سرنشينان و ميزان بار خودرو تغيير كند ،راستاي
نور چراغهاي جلو ممكن است باالتر از حد نرمال باشد.
در صورتي كه خودرو در جاده شيبدار در حال حركت
باشد نور چراغهاي جلو ميتواند راننده خودروي جلو یا
عبوري از باند مقابل را آزار دهد .به وسيله اين امکان
ميتوان ارتفاع راستاي نور چراغهاي جلو را كاهش داد.
با افزايش شمارنده كليد ،ارتفاع سطح نور پايينتر ميآيد.

ابزارها و کنترلها
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موقعیت کلید را با مراجعه به مثال های زیر انتخاب کنید:
تعداد
تعداد
وزن بار در محفظه
موقعیت
سرنشینهای سرنشینهای
بار
کلید
صندلی جلو صندلی عقب
0
0
 1یا 2
0

1

2

1

2

3

1

3

3

0

تقریبا  41کیلوگرم
3
( 90پوند)
تقریبا  295کیلوگرم
0
( 650پوند)
اتصال یدککش

نوع خودكار (درصورت تجهیز)

کلید چراغهاي راهنما

تنظيم محور ارتفاع نور درخودروهاي مجهز به سيستم
خودكار به صورت اتوماتيک انجام ميگيرد.

احتیاط

در صورتیکه زاویه چرخش فرمان کمتر از مقدار مشخصی
باشد کلید دسته راهنما به صورت خودکار بر نمیگردد
(خاموش نمیشود) ،لذا پس از هر تغيير مسير از خاموش
بودن چراغهاي راهنما اطمينان حاصل كنيد.

عالمت گردش

جهت روشن کردن راهنما زمان دور زدن کافی است كه
آورد .پس
دسته راهنما را به طور كامل باال يا پايين
از اينكه گردش انجام شد به طور خودكار دسته راهنما به
محل خود بازميگردد.

عالمت تغيير خط سرعت در جاده

جهت روشن کردن چراغ راهنما زمان تغيير باند سرعت در
جاده كافي است كه دسته راهنما را به طور جزيي به باال يا
حركت داده تا چراغهاي راهنما به طور خودكار
پايين
شروع به چشمک زدن كنند.
در صورتي كه دسته راهنما را به طور جزيي به باال يا پايين
حركت داده چراغهاي راهنما به طور خودكار سه مرتبه
چشمک خواهند زد (در صورت تجهیز).
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جهت متوقف نمودن چشمک زدن  ،دسته راهنما را به
طرف مخالف حركت دهيد.

کلید مهشکن
چراغ مهشكن جلو (درصورت تجهیز)

چراغهای مهشکن عقب و جلو

جهت روشن كردن مهشكنهاي جلو كافي است كليد
و کلید مجموعه چراغها در
مهشكن در موقعيت
قرار گيرد.
يا
موقعيت
جهت خاموش كردن مهشكنها كافي است كليد مربوطه
را به موقعيت  OFFبرگردانيد .هنگامي كه کلید مجموعه
چراغهاي جلو در موقعيت  AUTOقرارگيرد ،موارد ذيل
قابل انجام است:
• در حالیکه سوئیچ استارت در موقعیت  ONقرار دارد یا
موتور روشن است ،کلید چراغ مه شکن را در موقعیت
در حالیکه چراغهای جلو روشن است ،قرار دهید.

کلید برف پاكکن و شيشهشوی
قرار گيرد .بايد
كليد مه شكن مجددا در موقعيت
در صفحه كيلومترشمار (نشانگرها) خاموش
نشانگر
شود.
جهت خاموش کردن هر دو چراغ مهشکن جلو و مهشکن
عقب کافی است کلید مهشکن را بر روی حالت  OFFقرار
دهید .هنگامي كه کلید مجموعه چراغهاي جلو در موقعيت
 AUTOقرارگيرد ،موارد زير قابل انجام است:
• وقتی سوئیچ در حالت  ONیا خودرو روشن است کلید
قرار دهید در زمانیکه
مهشکن را در موقعيت
چراغهای جلو روشن است چراغهای مهشکن روشن
میشود.
تنها در صورتي كه حد ديد راننده كمتر از  100متر باشد
ميبايست از چراغ مه شكن عقب استفاده شود.
شرکت نیسان توصیه میکند که مقررات محلی مربوط به
نحوه استفاده از چراغهای مهشکن مطالعه شود.

هشدار
در هواى سرد امكان يخ زدن مايع شيشهشوى بر روى
شيشه و كاهش ديد شما وجود دارد .لذا قبل از شستن
شيشه ابتدا شيشه را با گرمكن شيشه گرم كنيد.

احتياط

•
•
•

شيشهشوى را بيش از  30ثانيه به طور مداوم فعال
نکنید.
زمانيكه مخزن خالى است شيشهشوى را فعال نكنيد.
در صورت وجود موانعي مانند يخ يا برف برف پاکكن
جهت محافظت از موتور برف پاکكن ممكن است
متوقف شود .در اين صورت برف پاکكن را خاموش
كنيد و پس از برداشتن موانع از روي شيشه و تميز
نمودن اطراف تيغه برف پاکكن مجددا ً آن را پس از 1
دقيقه روشن كنيد.

کلید برف پاكکن و شيشهشوی

چراغ مهشكن عقب

جهت روشن كردن مهشكنهاي عقب كافي است كليد
قرار گيرد .سپس كليد بطور
مهشكن در موقعيت
برميگردد و مهشكنهاي عقب
خودكار به موقعيت
همراه با مهشكنهاي جلو روشن خواهند شد .بايد نشانگر
در صفحه كيلومتر شمار (نشانگرها) روشن شود.
جهت خاموش كردن مهشكنهاي عقب كافي است

نوع A

ابزارها و کنترلها
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رفت و برگشت برف پاک كن با سرعت باال  :اهرم در
باشد.
موقعیت HI
خاموش كردن برف پاک كن :اهرم در موقعيت  OFFباشد.
يکبار رفت و برگشت برف پاک كن :اهرم در موقعيت
باشد.

نوع B

هنگامي كه دكمه استارت در موقعيت ON
پاککن و شیشهشوی عمل می کنند.

عملکرد برف پاککن

باشد ،برف

(( )INTنوع )A
اهرم در موقعيت
طور متناوب كار ميكند.
• حركت متناوب برف پاکكن با چرخاندن ولوم تنظيم
قابل تنظيم است بدينترتيب كه سرعت در جهت ()B
كاهش يافته و در جهت ( )Aافزايش مىيابد.
• سرعت عملکرد متناوب مطابق با سرعت خودرو تغییر
خواهد کرد (برای مثال ،زمانیکه سرعت خودرو باال
است ،سرعت عملکرد متناوب برف پاککن سریعتر
خواهد بود)
زمانيكه اهرم برف پاکكن در موقعيت ( AUTOنوع )B
قرار بگیرد ،سیستم سنسور باران برف پاکكن خودكار
را فعال ميشود( .در صورت تجهيز)( .لطفاً به قسمت
“سيستم سنسور باران برف پاکكن خودكار” دراين فصل
مراجعه نماييد).
رفت و برگشت برف پاکكن با سرعت پايين :اهرم در
باشد.
موقعیت LO
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 :برف پاکكن به

باال کشیدن بازوی برف پاککن:
زمانیکه تیغه برف پاککن را تعویض میکنید ،بازوی آن
باید در موقعیت ایستاده باشد.
برای باال آوردن بازوی برف پاککن:

مدل :A
برای باال آوردن آن زمانیکه کلید استارت در حالت OFF
قرار دارد ،اهرم کلید برف پاککن را در عرض  1دقیقه به
بکشید .عملکرد برف پاککن در وسط
طرف داخل
کار متوقف میشود و بازو را میتوانید به حالت ایستاده
باال بیاورید.
به منظور برگردادندن بازو ،زمانیکه کلید استارت در حالت
 ONقرار دارد ،بازو را پایین آورده و بعد اهرم کلید برف
یکبار به باال فشار دهید.
پاککن را در حالت
مدل :B
زمانیکه کلید استارت در موقعیت  ONیا  OFFباشد،
بازوی برف پاککن را میتوانید باال برید.
برای باال آوردن آن زمانیکه کلید استارت در حالت OFF
فشار دهید.
قرار دارد ،اهرم را در عرض  1دقیقه  2بار
عملکرد برف پاککن در وسط کار متوقف میشود و بازو را
میتوانید به حالت ایستاده باال بیاورید.
به منظور برگردادندن بازو ،بازو را پایین آورده و بعد کلید
برف پاککن را یکبار بزنید.

جهت کسب اطالعات بیشتر در جهت تیغههای برف
پاککن مراجعه شود به قسمت "تیغههای برف پاککن"
در ادامه این بخش
احتیاط

زمانیکه بازوهای برف پاککن در حالت ایستاده هستند،
برف پاککن را روشن نکنید .بازوی برف پاککن ممکن
است که آسیب ببیند.

عملکرد شيشهشور

جهت فعال كردن شيشه شور ،اهرم را به سمت خودتان
تا مقدار مايع مورد نظرتان
(عقب خودرو) بكشيد
روي شيشه پاشيده شود .در اين حالت برف پاکكن بطور
خودكار چندين سيكل رفت و برگشت انجام ميدهد.

سیستم پاککننده چراغهای جلو (درصورت تجهیز)

به بخش کلید پاککننده چراغهای جلو (در صورت تجهیز)
در ادامه این فصل مراجعه کنید.

سيستم برف پاکكن خودكار در صورت تشخيص
باران (درصورت تجهیز)

سيستم برف پاكن خودكار در صورت تشخيص باران به
صورت خودكار برف پاکكنها را توسط سنسور باراني كه
در قسمت بااليي شيشه جلو نصب است فعال مينمايد و
همچنين سرعت برف پاکكن را براساس ميزان بارش و
سرعت خودرو تنظيم مينمايد.

براي فعال نمودن سيستم برف پاکكن خودكار در صورت
تشخيص باران ،اهرم را به طرف پايين حركت دهيد تا در
قرار گيرد .در اين حالت و زمانيكه
موقعیت AUTO
دكمه استارت در موقعیت  ONباشد ،برف پاکكن يک رفت
و برگشت خواهد داشت.
حساسيت سنسور با چرخاندن دكمه به سمت جلو
حساسيت باال ( )Highو چرخاندن دكمه به سمت عقب
حساسيت پايين ( )Lowقابل تنظيم مي باشد.
•  -- Highحساسیت باال
•  – Lowحساسیت پایین
براي غير فعال نمودن برف پاککن خودکار ،اهرم را به طرف
باال حركت دهيد تا در موقعيت  OFFيا به طرف پايين تا در
( )Highقرار گیرد.
( )Lowیا
موقعيت
احتیاط
هنگاميكه اهرم برف پاکكن در موقعيت  AUTOو دكمه
استارت در موقعیت  ONقرار دارند سنسور باران و اطراف آن
را دست نزنيد ،زيرا برف پاکكن ممكن است دفعتا حركت
كرده و باعث آسيب به شما يا خود برف پاکكن گردد.
• برف پاکكن بايد در هواي باراني استفاده شود .اگر اهرم
برف پاکكن در موقعيت  AUTOقرار بگيرد ،هنگاميكه
گرد و غبار ،اثر انگشت ،لكه چربي ،دود يا رطوبت خارج
شده از اگزوز يا حشرهاي به سنسور باران چسبيده
باشد ،برف پاکكن ممكن است دفعتا حركت كند.

• هنگاميكه شيشه جلو با مواد دافع آب آغشته باشد
سرعت رفت و برگشت برف پاکكن راهاندازي شده در
حالت خودكار در صورت تشخيص باران علي رغم ميزان
بارش باران ممکن است باالتر باشد.
• هنگام شستشوي خودرو سيستم برف پاکكن خودكار
را خاموش كنيد.
• درصورتي كه باران روي سنسور باران نريزد سيستم
برف پاکكن خودكار حتي اگر هوا باراني باشد ،فعال
نخواهد گرديد.

عملکرد برف پاکكن و شيشهشوى عقب

نوع A

نوع B
برف پاککن و شیشهشوی عقب زمانیکه کلید استارت
در موقعیت  ONباشد ،عمل میکند.
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کليد گرمکن شيشه
احتياط

عملکرد شیشهشور

به منظور فعال نمودن برف پاک كن عقب ،كليد را از
موقعیت  OFFدر جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
 عملكرد متناوب (غير قابل تنظيم)(متناوب)
 رفت و برگشت دائم با سرعت كم(پایین)
با فشار دادن كليد به طرف جلو  ،شيشهشور فعال
ميگردد و همزمان برف پاکكن چندين رفت و برگشت
خواهد داشت.
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•
•

نوع A

نوع B
هنگامي که دكمه استارت در موقعيت  ONباشد ،کلیدهای
گرم كن شيشه عقب و آينه هاي بغل (در صورت تجهيز)
فعال ميگردند.
گرمكن شيشه براي افزايش ديد ،از بخارات ،شبنم يا
رطوبت ايجاد شده روي سطح شيشه عقب و آينههاي بغل
(در صورت تجهيز) خواهد كاست.
به داخل فشار داده
هنگاميكه كليد گرمكن شيشه
آن روشن و گرمكن شيشه براي
ميشود ،چراغ نشانگر
مدت  15دقيقه فعال ميگردد و سپس بطور خودكار خاموش
ميشود .براي خاموش نمودن گرمكن شيشه به صورت
دستي ،كليد گرمكن شيشه را دوباره به داخل فشار دهيد
و مطمئن شويد كه چراغ نشانگر خاموش گردد.

براي جلوگيري از ضعيف شدن باتري خودرو ،هنگام
استفاده از گرمكنهاي شيشه ،موتور خودرو را روشن
كنيد.
هنگام تميز كردن سمت داخلي شيشه ،دقت نماييد
كه به المنتهای گرمكن شيشه آسيب يا خراشي وارد
نياوريد.

تذکر

زمانیکه کلید گرمکن شیشه عقب روشن است ،سیستم
توقف /استارت فعال نخواهد شد.

کلید سیستم پاککننده چراغهاي جلو
(درصورت تجهیز)
احتیاط

چراغ شور مجموعه چراغهاي جلو را زمانيكه مايع مخزن
شيشهشور جلو یخزده یا خالى است فعال نكنيد.

(لطفا به قسمت “ برف پاکكن مجموعه چراغهاي جلو” در
اين فصل مراجعه نماييد).

بوق
بعد از اولین عملکرد ،بعد از هر  5بار عملکرد برف
پاککن و شيشهشوي ،سيستم شوينده چراغ جلو به
صورت خودکار عمل خواهد کرد.

نوع ( Bدرصورت تجهیز)

مدل A

بوق در صورت روشن نبودن دکمه استارت نيز کار
ميکند ،مگر اينکه باتري دشارژ شده باشد .با فشار دادن
آن ،بوق به صدا در ميآيد و با برداشتن فشار از بوق،
صداي آن قطع ميشود.

سیستم شستشوی چراغهای جلو تا زمانی فعال میشود
که:
 سوئيچ در وضعيت  ONقرار داشته باشد.قرار داشته باشد.
 کليد چراغ ها در وضعيت اهرم برف پاککن را به سمت خودتان بکشيد.تذکر

کلید سیستم پاک کننده چراغهای جلو در پنل زیر فرمان
سمت چپ قرار گرفته است .هر بار زمانیکه کلید استارت
در موقعیت  ONباشد و کلید چراغها در موقعیت
باشد ،پاک کننده چراغ ها روشن میشود.
احتیاط

به صورت پيوسته بيشتر از  15ثانیه از سيستم شوينده
چراغها استفاده نکنيد.

هر زمانیکه کلید استارت در موقعیت  ONباشد و یا کلید
باشد ،چراغشوی جلو روشن
چراغها در موقعیت
میشود.
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شيشهها
شیشه باالبرهای برقی

•
•

هشدار
قبل از فعال کردن باال بر برقي شيشههاي برقي اطمينان
حاصل کنيد که دستهاي همه سرنشينان داخل خودرو
است.
هرگز کودکان یا بزرگساالني که در حالت معمول به
کمک ديگران نياز دارند ،تنها در خودرو رها نکنيد .زيرا
ممکن است ندانسته کليدها يا کنترلها را فعال کنند و
به طور غير عمد باعث بروز حادثه شوند.

کليد شيشه باالبر سمت راننده

کليد باالبر برقي سمت راننده ،کليد اصلي است که کليه
شیشه باالبرهای برقی را کنترل ميکند.
قفل نمودن شیشه باالبرهای سرنشينان خودرو:
وقتي که دکمه قفل ( )Aبه داخل فشار داده ميشود،
شيشههاي سرنشينان کار نميکند .براي باز کردن قفل
شيشههاي سرنشينان ،دکمه قفل ( )Aرا دوباره فشار دهيد
تا قفل شيشه سرنشينان را آزاد کند.

زماني که دکمه استارت در وضعيت  ONقرار داشته باشد،
شیشه باالبرهای برقی کار ميکند.
براي باز کردن شیشه کليد باال بر برقي را بطرف پايين
فشار دهيد.
براي بستن شیشه کليد باالبر برقي را بطرف باال بکشيد.

کليد شيشه سرنشين جلو

کليد سمت هر يک از مسافران ميتواند شيشه مربوطه را
کنترل کند .اگر در مجموعه کليد شيشه باالبر سمت راننده،
دکمه قفل شيشه سرنشينان به داخل فشار داده شده باشد،
کليد سرنشينان کار نميکند.
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کليد شيشه سرنشين عقب

کليد سمت هر يک از مسافران مي تواند شيشه مربوطه را
کنترل کند.
اگر در مجموعه کليد شيشه باالبر سمت راننده ،دکمه قفل
شيشه سرنشينان به داخل فشار داده شده باشد ،کليد
سرنشينان کار نميکند.

عملكرد اتوماتيك

باشد ،عملکرد
کليدي که روي سطح آن عالمت
اتوماتيک دارد .کارکرد اتوماتيک این قابلیت را به ما میدهد
که شیشه بهصورت کامل بسته یا باز شود و بدون اینکه
کلید شیشه باالبر برقی را پایین یا باال نگهداریم.
براي باز کردن کامل شيشه ،کليد شيشه باالبر برقي را تا
ضامن دوم به پايين فشار داده و سپس رها کنيد .براي
بستن کامل شيشه ،کليد شيشه باالبر برقي را تا ضامن دوم
به باال کشيده و سپس رها کنيد.
الزم نيست که در طول باز کردن يا بستن شيشه کليد را
نگه داريد .در طول کارکرد اتوماتيک ،براي متوقف کردن
باز شدن يا بستن شيشه کليد را در جهت مخالف به پايين
فشار دهيد يا به باال بکشيد.
سيستم برگشت اتوماتيك
هشدار
زمان بسیار کمی طول میکشد که شیشه در موقعیت بسته
قرار گیرد و این زمان قابل کنترل نیست ،قبل از فعال کردن
باال بر برقي شيشه ها اطمينان حاصل کنيد که دست ها و ...
همه سرنشينان داخل خودرو است.

در صورتي که هنگام بسته شدن شیشهها ،شیشهها با
مانعي برخورد نمايند ،سيستم برگشت اتوماتيک ،سريعاً آن
را متوقف و بر ميگرداند.

بسته به محيط و شرايط رانندگي ،اگر ضربه يا باري به
شيشه وارد شود که حالتي شبيه به گير کردن چيزي
بين شيشه را ايجاد کند ،سيستم برگشت اتوماتيک فعال
ميشود.

سقف شیشهای قابل باز شدن
سانروف (درصورت تجهیز)

زمانيکه شیشهها بصورت اتوماتیک بسته نمیشوند.

اگر وضعیت اتوماتیک شیشه باالبر برقی (فقط حالت بستن)
بدرستی عمل نمیکند ،مراحل زیر را انجام دهید تا کلید
شیشه باالبر رجیستر شود:
 .1دکمه استارت رادروضعيت  ONقرار دهید.
 .2درب خودرو را ببنديد.
 .3توسط کليد باال بر برقي شيشه را به صورت کامل باز کنید.
 .4کليد باال بر برقي را بکشيد و شيشه را کامال ببنديد.
کليد را تا  3ثانيه بعد از باال رفتن کامل شيشه نگه
داريد.
 .5کليد را رها کنيد و سپس شيشه را با کليد باال بر برقي
اتوماتيک باز کنيد و مطمئن شوید که مراحل را کامل
انجام دادهاید.
در صورتي که با اجراي روش فوق عيب رفع نشد ،به
نمايندگي مجاز نیسان جهت بازديد خودرو خود مراجعه
کنید.

باز
بستن
شیبدار
احتياط

•

هرگز اشياء سنگين را روي يا اطراف سانروف نگذاريد.
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• سايبان را فشار ندهيد و آن را نکشيد .انجام اين عمل
ميتواند باعث خرابي آن شود.
• قبل از ترک خودرو به مدت طوالنی سایبان را ببندید تا
از باال رفتن دمای داخل خودرو جلوگیری شود.
• چیزی را به سانروف متصل نکنید که اینکار باعث تداخل
با عمکرد دستگاه و یا آسیب به آن میشود.
• مطمئن شوید که تمامی سرنشینان دستانشان و بدنشان
در داخل ماشین و دور از سانروف در هنگام بسته شدن
سقف شیشهای و یا در هنگام عملکرد آن باشد.
• در هنگام رانندگی بلند نشوید و هیچجا از بدنتان را
خارج از سانروف نکنید.

عملکرد سقف شیشهای

سانروف زمانی عمل میکند که کلید استارت در موقعیت
 ONباشد.
هشدار

هنگام عملکرد سان روف ،اجازه ندهید دستها ،انگشتان
و قسمتی از بدن شما یا دیگران در محدوده عملکرد
سانروف باشد.

باز و بسته کردن

عمکرد سایبان سانروف

برای باز کردن سقف شیشهای کلید را به سمت باز کردن
( )1فشار و نگه دارید .برای متوقف کردن کامل باز شدن
سقف شیشه ای ،کلید را رها کنید.
برای بستن سقف شیشه ای کلید را به سمت بستن ()2
فشار و نگه دارید .برای متوقف کردن کامل بستن سقف
شیشهای ،کلید را رها کنید.

هنگام عمکرد سایبان ،اجازه ندهید دستها ،انگشتان و هر
قسمتی از بدن شما یا دیگران در محدوده عملکرد سایبان
سانروف باشد.

کنترل دستی:

عملکرد خودکار:

برای کامل باز و بسته کردن سقف شیشهای به صورت
خودکار کلید را به سمت باز و بسته کردن فشار کمی
بدهید و سپس رها کنید .برای متوق کردن باز و بسته
شدن سقف شیشهای  ،هر طرف از سمتهای کلید را بزنید.
برای باز کردن سقف شیشه ای در موقعیت شیب دار ،کلید
( )3را بزنید.
برای بستن سقف شیشه ای در موقعیت شیب دار ،کلید
( )3را دوباره بزنید.
سيستم برگشت خودكار:

در زمان عملكرد سانروف و سقف شيشهاي  ،به محض اينكه
سيستم احساس كند كه مانعي در جهت بستن سانروف و
سقف شيشهاي وجود دارد ،بطور خوكار سانروف و سقف
شيشهي را باز ميكند.
تذکر

سیستم برگشت خودکار ،چه سقف شیشه ای دستی بسته
شده باشد چه خودکار ،فعال باقی می ماند.
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احتیاط

باز و بسته کردن

برای بستن سایبان ،سایبان را به جلو هل دهید.
برای باز کردن سایبان ،سایبان را به عقب هل دهید.

ساعت (درصورت تجهیز)
زماني که دکمه استارت در وضعيت  ONیا  ACCقرار
داشته باشد ،ساعت ديجيتالي روي صفحه نمايش مرکزي
يا سيستم صوتي در صورتیکه از قبل انتخاب شده باشد،
نمايش داده ميشود.
جهت کسب اطالعات بیشتر در ارتباط با مدلهای صوتی
به “مدلهای صوتی” در ادامه بخش و در ارتباط با ساعت
دیجیتال در سیستم کنترل دینامیک نیسان به “تنظیمات
ساعت” در ادامه بخش مراجعه فرمایید.
در صورت قطع کابل باتري ،ساعت خودرو از کار افتاده و
صفر میشود ،پس از وصل مجدد باتري بايد تنظيم شود.

[:]Set Time
[ ]Set Timeرا انتخاب کنید و سپس ساعت را به شکل

رادیو  FM,AMبا ( CDدرصورت تجهیز)

[:]On/Off

مدلهای صوتی

روشن کردن صفحه نمایش ساعت و تنظیمات آن:

اگر ساعت با قرار دادن دکمه استارت در وضعيت  ONیا
 ACCنمایان نشد ،حالت روشن ساعت را به شکل زیر
انتخاب کنید:

Power On/

 .1سیستم صوتی را با فشار دادن دکمه
 Offروشن کنید.
 .2کلید < >SETUPرا بزنید.
< >MENUرا ساعت گرد و یا پادساعت گرد
 .3ولوم
بچرخانید تا  Clockانتخاب شود.
 .4دکمه < >ENTERرا برای تأیید انتخاب فشار دهید.

[:]Format

میتوانید صفحه ساعت را بین حالتهای  24ساعت و 12
ساعت تنظیم کنید.

زمانیکه مورد [ ]Clockرا از منو تنظیمات انتخاب کنید،
صفحهی تنظیمات منوی ساعت به نمایش در میآید.

زیر تنظیم کنید:
 .1اعداد ساعت شروع به چشمک زدن میکند .ولوم
< >MENUرا برای تنظیم کردن ساعت بچرخانید.
< >ENTERرا بزنید .اعداد دقیقه شروع به
 .2دکمه
چشمک زدن میکند.
< >MENUرا برای تنظیم کردن دقیقه
 .3پیچه
بچرخانید.
< >ENTERرا برای اتمام تنظیمات ساعت
 .4کلید
بزنید.
زمانیکه سیستم صوتی خاموش است میتوانید صفحه
ساعت را بین حالت های روشن و خاموش تنظیم کنید.
اگر در موقعیت [ ]ONتنظیم شود ،وقتی که سیستم صوتی
و چه زمانیکه کلید
خاموش است ،چه با فشار دکمه
استارت در موقعیت  OFFقرار دارد ،ساعت نمایان خواهد
شد.

رادیو  LW-MW-FMبا  CDو ( AUXدرصورت تجهیز)
روشن کردن صفحه نمایش ساعت و تنظیمات آن:

اگر ساعت با قرار دادن دکمه استارت در وضعيت  ONیا
 ACCنمایان نشد ،حالت روشن ساعت را به شکل زیر
انتخاب کنید:
Power
 .1سیستم صوتی را با فشار دادن دکمه
 On/Offروشن کنید.
 Menuرا به آرامی بزنید و سپس ولوم
 .2کلید
< >MENU/VOLرا بچرخانید تا [ ]Clockنمایان شود.
 .3دکمه < >ENTERرا فشار دهید]CLOCK OFF[( .
نشان داده میشود).
 .4ولوم < >MENU/VOLرا برای روشن کردن حالت
صفحه ساعت بچرخانید ]CLOCK ON[( .نشان داده
میشود).
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 .5دکمه < >ENTERرا فشار دهید .اعداد ساعت شروع به
چشمک زدن میکند.
 .6پیچه < >MENU/VOLرا برای تنظیم زمان بچرخانید.
 .7دکمه < >ENTERرا فشار دهید .اعداد دقیقه شروع به
چشمک زدن میکند.
 .8پیچه < >MENU/VOLرا برای تنظیم زمان بچرخانید.
 .9دکمه < >ENTERرا برای اتمام تنظیمات فشار دهید.
زمانیکه ساعت نمایش داده میشود:

 .1سیستم صوتی را با فشار دادن دکمه
 On/Offروشن کنید.
 .2کلید  Menuرا به آرامی بزنید و سپس ولوم <MENU/

Power

 >VOLرا بچرخانید تا [ ]CLOCKنمایان شود.
 .3دکمه < >ENTERرا فشار دهید ]CLOCK ON[( .نشان
داده میشود).
 .4مراحل  5تا  9باال را برای تنظیم زمان انجام دهید.

رادیو  AM,FMبا  CDو AUX

روشن کردن صفحه نمایش ساعت و تنظیمات آن:

اگر ساعت با قرار دادن دکمه استارت در وضعيت  ONیا
 ACCنمایان نشد ،حالت روشن ساعت را به شکل زیر
انتخاب کنید:
PWR
 .1سیستم صوتی را با فشار دادن دکمه
( )Power On/Offروشن کنید.
 .2کلید
 Menuرا به آرامی بزنید تا []CLOCK OFF
نمایان شود.
را فشار دهید تا
یا
،
یا
.3دکمه
[ ]CLOCK ONنمایان شود.
 .4دکمه  Menuرا فشار دهید و صفحه تنظیمات ساعت
شروع به چشمک زدن میکند.
را برای تنظیم کردن ساعت بزنید.
 .5کلید یا
را برای تنظیم کردن دقیقه بزنید.
یا
 .6کلید
 .7برای اتمام تنظیم ساعت :کلید  Menuو یا  DISPرا
فشار داده و یا برای  10ثانیه بدون فشار دادن کلیدی
صبر کنید تا از منوی صفحه بیرون آید.
زمانیکه ساعت نمایش داده میشود:

 .1سیستم صوتی را با فشار دادن دکمه  PWRروشن کنید.
 .2کلید  Menuرا به آرامی بزنید تا صفحه ساعت برای
تنظیمات زمان شروع به چشمک زدن کند.
 .3مراحل  5تا  7باال را برای تنظیم زمان انجام دهید.
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سیستم ( Nissan Connectدرصورت تجهیز)

ساعت دیجیتالی در سیستم  Nissan Connectنمایش
داده میشود .جهت کسب اطالعات بیشتر ،به راهنمای
جداگانه سیستم  NISSAN Connectمراجعه فرمایید.

محل قرار گيري اشياء (جعبه داشبورد)

خروجي برق

•
•
•
مدلهای فرمان سمت چپ

خروجي برق جهت تامین برق موردنیاز تجهیزات جانبی
استفاده میگردد.
احتياط

•

•

خروجي برق هنگام استفاده يا بالفاصله پس از استفاده
ممکن است گرم شود.
این خروجي برق براي استفاده فندک طراحي نشده
است.

•
•
•
•

وسايل برقي بيش از  12ولت 120 ،وات ( 10آمپر) ،مورد
استفاده قرار نگيرد و بيش از يک آدابتور يا يک وسيله
برقي استفاده نشود.
از خروجي برق هنگام روشن بودن موتور استفاده شود
در غير اين صورت باعث خالی شدن شارژ باتري خواهد
شد.
از خروجي برق زماني که کولر ،چراغهاي جلو یا گرمکن
شيشه عقب روشن مي باشد ،استفاده نشود.
قبل از استفاده کردن از خروجي برق کليد وسيله برقي
خاموش باشد.
جهت جلوگيري از زياد گرم شدن خروجي برق يا قطع
شدن فيوز ،پالگ اتصال وسیله برقی را به درستی و
کامل فشار دهید تا به درستی جا زده شود.
اجازه ندهید آب به خروجی برق وارد شود.
درپوش خروجي برق را زماني که مورد استفاده قرار
نميگيرد ،ببنديد.

هشدار

• هنگام رانندگي از محل قرار گيري اشياء استفاده نکنيد
زيرا راننده مي بايست تمام حواس خود را معطوف به
هدايت خودرو نمايد.
• جهت جلوگيري از صدمه ،هنگام رانندگي درب محل
قرار گيري اشياء را بسته نگاه داريد.

جعبه داشبورد

جهت بازكردن جعبه داشبورد دستگيره را به طرف بيرون
بكشيد.
جهت بستن جعبه داشبورد آن را با فشار به جلو ببنديد تا
در ضامن مربوطه گير كند.

محل نگهداري فنجان
هشدار
راننده نبايد در حين رانندگي فنجان را داخل نگه دارنده
فنجان گذاشته يا بردارد بلکه راننده ميبايست تمام
حواس خود را معطوف به هدايت خودرو نمايد.
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جعبه كفي صندوق عقب (درصورت تجهیز)

احتیاط

از حرکت ناگهانی و ترمز ناگهاني خودداري کنيد ،به ويژه
در زمانيکه از نگه دارنده فنجان استفاده ميکنيد تا از
ريختن محتويات فنجان جلوگيري شود .اگر محتويات
فنجان داغ باشد ،ممکن است شما و سرنشينان خودرو
دچار سوختگي شويد.
کنسول وسط

 .1برای باز کردن جعبه كفي صندوق عقب ،صفحه را
بکشید)A( .

آویز کت

دربهای عقب و جلو

محل نگهداری بطریهای پالستیکی

احتیاط

•
•
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از محل نگهداری بطریهای پالستیکی برای نگه داری
چیزی که ممکن است در خودرو پرت شود در حین
ترمز کرد و یا تصادفی کسی را مجروح کند.
از این بخش برای نگهداری بطریهای باز حاوی مایعات
استفاده ننمایید.

قالب آویز کت در باالی پنجره عقب واقع شده است.
احتیاط

روي جالباسي وزنهاي بيش از  2كيلوگرم ( 4پوند) آويزان
نكنيد.

پوشش محفظه بار

•
•
•

 .1در عقب را باز کنید.
 .2گیرههای ( )Aرا به حاشیه پایینی در عقب متصل
کنید.
 .3گیرههای ( )Bرا به حاشیه کناری در عقب متصل کنید.
به همان روشی که برای باز کردن انجام میدهید ،االن
برعکسش را انجام دهید.

هشدار
هرگز هيچ وسيلهاي حتي وسايل نرم و سبک را بر روي
اين پوشش قرار ندهيد .وجود هرگونه وسيله در اين
قسمت ميتواند در تصادفات احتمالي يا ترمزهاي
ناگهاني و شديد موجب صدمه گردد.
پوشش محفظه بار را هميشه به قالبهاي مربوطه گير
دهید.
اگر پوشش محفظه بار با تسمه فوقاني صندلي كودک
در تماس باشد ،ممکن است به آن آسیب رساند که بايد
پوشش محفظه بار را از داخل خودرو برداشت يا به كف
صندوق عقب در پشت اتصاالتش محكم بسته شود.
تسمه فوقاني آسيب ديده صندلي كودک ميتواند خطر
مرگ يا آسيب شديد براي كودک شما در يک تصادف
به همراه داشته باشد.

پوشش محفظه بار تمام محتويات داخل محفظه بار را برای
دیده نشدن از بیرون ميپوشاند.

برای برداشتن پوشش محفظه بار:
 .1در پشت را باز کنید.
 .2گیرههای ( )Bرا از حاشیه کنار در عقبی جدا کنید.
 .3گیرههای ( )Aرا از حاشیه پایینی در عقبی جدا کنید.
برای نصب پوشش محفظه بار:
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آفتاب گير

چراغهاي داخل خودرو
احتياط

•
•

جهت جلوگيري از خالی شدن شارژ باتري ،زماني که
موتور خاموش است ،چراغ هاي داخل خودرو را براي
مدت طوالني روشن نگذاريد.
چراغهاي داخل را قبل از ترک خودرو خاموش کنيد.

کليد کنترل چراغ داخل خودرو

چراغ نقشهخوان

کليد کنترل چراغهاي داخل خودرو داراي سه وضعيت:
 OFF ،و  Centreمیباشد.
ON

وضعیت ON

زمانيکه کليد در وضعيت ON

 .1جهت جلوگيري از تابش نور خورشيد از جلو ،سايبان را
بچرخانيد.
به سمت پايين
 .2جهت جلوگيري از تابش نور خورشيد از کنار ،سايبان را
از پايه مرکزي باز کرده ،به کنار بچرخانيد.
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برای روشن و خاموش کردن چراغ نقشهخوان از کلید آن
استفاده کنید:
 :وضعیت ON
 :وضعیت OFF

روشنایی اتاق روشن شود.

قرار داشته باشد ،چراغ

وضعیت OFF

قرار داشته باشد،
زمانيکه کليد در وضعيت OFF
چراغها تحت هيچ شرايطي روشن نميشوند.

وضعیت ( Centreوسط)

قرار داشته باشد،
زمانيکه کليد در وضعيت Centre
چراغ روشنایی اتاق در شرایط زیر روشن ميشوند:
• زمانيکه دکمه استارت در وضعيت  OFFقرار داشته
باشد( .برای مدلهای با کلید هوشمند)
 چراغ حدود  30ثانيه روشن ميماند.• زمانيکه کلید از سوئیچ استارت برداشته شده باشد.
(برای مدلهای بدون کلید هوشمند)

•
•
•

 چراغ حدود  30ثانيه روشن ميماند.زمانيکه دکمه استارت در وضعيت  LOCKقرارداشته
باشد و با دکمه روي دستگيره درب يا با فشار دادن
دکمه  UNLOCKروي ريموت دربها باز شوند.
 چراغ حدود  30ثانيه روشن مي ماند.زمانيکه دکمه استارت در وضعيت  LOCKقرارداشته
باشد ،و هر يک از دربها باز و بسته شوند.
 چراغ حدود  30ثانيه روشن مي ماند.زمانيکه دکمه استارت در وضعيت  ONيا  ACCقرار
داشته باشد ،و هر يک از دربها باز باشد
 چراغ تا زمانیکه در باز است ،روشن ميماند وقتی کهدر بسته شود چراغ خاموش میشود.

سیستم محافظ باتری

چراغها بعد از مدتی برای جلوگیری از دشارژ شدن باتری
خاموش میشوند .جهت کسب اطالعات بیشتر ،به “سیستم
محافظ باتری” ذیل بخش “کلید چراغهای جلو و چراغ
راهنما” در ابتدای این بخش مراجعه فرمایید.

چراغ صندوق عقب

چراغ صندوق عقب ،زماني که درب صندوق عقب باز شود
روشن و پس از بستن آن چراغ خاموش ميشود.
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کليدها
خودروي شما فقط با کليدهاي مخصوص به خود حرکت
ميکند .يک پالک شماره کليد همراه با کليد به شما داده
ميشود .شماره کليد را يادداشت کرده و پالک شماره کليد
را نيز در جاي امني به جز داخل خودرو نگه داري کنيد تا
در صورت نياز به ساختن کليد از آن استفاده کنيد .شما
تنها زماني ميتوانيد کليد يدکي بسازيد که از کليد اصلي
یا شماره کليد اصلي استفاده کنيد .زماني که شما تمامي
کليد ها را گم کرده باشيد و کليد اصلي جهت ساخت کليد
جديد در اختيار نداريد ،از شماره کليد استفاده ميکنيد.
اگر کليدها را گم کرديد يا نياز به کليدهاي بيشتري
داشتيد ،کليد اصلي يا شماره کليد اصلي را به نمايندگي
مجاز نیسان ارائه کنيد.

کلید ریموتدار (نوع )A

1
2

کلید NATS
پالک شماره کلید

احتیاط

در هنگام ترک خودرو ،کليد ها را داخل خودرو نگذاريد.

کلید ریموتدار (نوع ( )Bدر صورت تجهیز)

1
2

کلید NATS
پالک شماره کلید

 .1کلید هوشمند
 .2کلید مکانیکی (داخل کلید هوشمند)
 .3پالک شماره کلید

کلید هوشمند (درصورت تجهیز)

خودروي شما فقط با کليدهاي هوشمندی که در سيستم
کليد هوشمند و ضدسرقت خودروي شما تعریف شدهاند
قابل راهاندازی است و تعداد  4عدد ریموت هوشمند را
ميتوان براي یک خودرو رجیستر کرد که تنها با يک خودرو
کار کند .کليدهاي جديد مي بايست قبل از استفاده برای
سيستم کليد هوشمند خودروي شما توسط نمايندگي
نیسان رجیستر شوند .از آنجايي که پروسه ثبت نام نياز
به پاک کردن تمامي حافظه در سيستم کليد هوشمند را
دارد ،هنگام مراجعه و ثبت کليدهاي جديد ،حتما تمامي
کليدهاي سيستم کليد هوشمند را به نمايندگي مجاز
نیسان تحويل دهيد.

*

ایموبالیزر :دستگاه امنیت الکترونیک که از سرقت خودرو
جلوگیری میکند.
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احتياط

•
•

در هنگام ترک خودرو ،كليد ها را داخل خودرو نگذاريد
و مطمئن شوید که کلیدها همراه شما هستند.
در هنگام رانندگي كليد هوشمند را همراه داشته باشيد.
كليد هوشمند يک قطعه دقيق مجهز به فرستنده (Buit-
 )in-transmitterمي باشد  ،لذا جهت نگهداري صحيح
موارد ذيل را رعايت نماييد:
 علي رغم ضدآب بودن كليد هوشمند ،آب ميتواند بهآن آسيب برساند ،لذا در صورت خيس شدن سريع ًا
آن را با دستمال تميز كامال خشک نماييد.
 از افتادن ،پرتاب کردن يا ضربه خوردن كليد هوشمندجلوگيري نماييد.
 اگر دمای هوای بیرون کمتر از  -10درجه سانتیگرادباشد ممکن است باتری ریموت کلید هوشمند به
درستی کار نکند.
كليد هوشمند را در مكان با درجه حرارت باالي 60
درجه سانتيگراد براي مدت طوالني نگه نداريد.
 هرگز اقدام به تعويض يا اصالح كليد هوشمند ننماييد. هرگز از جاكليدي داراي قوه مغتاطيسي استفادهنكنيد.
 هرگز كليد هوشمند را نزديک يا اطراف تجهيزاتيكه داراي ميدان مغناطيسي هستند يا توليد ميدان
مغناطيسي ميكنند مانند راديو ،تلویزیون و لوازم
صوتي و رايانه نگذاريد.
 از تماس كليد هوشمند با آب يا آبشور ممانعت بهعمل آوريد و آن را با ماشين لباسشويي نشوييد.

اين كار ها بر عملكرد سيستم كليد اثر ميگذارد.

• نیسان توصيه مينمايد كه در صورت گم شدن یا سرقت
شدن كليد هوشمند خودرو ،به منظور عدم دسترسي
افراد غيرمجاز به داخل خودرو ،رمز كد  IDرا پاک كنيد.
جهت انجام پاک كردن رمز كد  IDكليد هوشمند با
نمايندگي مجاز نیسان تماس حاصل نماييد.

کليد مكانيكي

براي جدا کردن کليد مکانيکي ،دکمه قفل در پشت کليد
هوشمند را آزاد کنيد.
براي نصب کليد مکانيکي ،آن را محکم به داخل کليد
هوشمند فشار دهيد تا دکمه قفل به وضعيت قفل باز
گردد.
از کليد مکانيکي براي باز و بسته کردن قفل دربها و
داشبورد استفاده مي شود .جهت کسب اطالعات بیشتر،
به “قفل دربها” در ادامه این بخش مراجعه فرمایید.

كليد مجهز به سيستم ضدسرقت نيسان ()NATS

ریموت کلیددار با کلید ضامنی

کلید هوشمند

خودروي شما فقط با كليد مجهز به سيستم ()NATS
راهاندازی میگردد ،که برای تجهیزات  NATSنصب شده
بر روی خودروی شما تعریف شده باشد .همزمان ميتوان
تعداد  5عدد كليد مجهز به  NATSرا براي یک خودرو
اختصاص داد .كليدهاي جديد ميبايست قبل از استفاده
در سيستم  NATSخودروي شما توسط نمايندگي نيسان
تعریف شوند .از آنجا كه در فرآيند رجیستر نیاز است تمام
حافظه سیستم ضدسرقت پاک شود و مجدد پیکربندی
صورت پذیرد ،مطمئن گردید که هنگام مراجعه به
نمایندگی نیسان برای تعریف کلیدهای هوشمند تمامی
کلیدهای خود را به همراه آوردهاید.
احتیاط

كليدهاي  NATSمجهز به ترانسپوندر (فرستنده) برقي
ميباشد ،لذا جهت جلوگيري از معيوب شدن آن ،از تماس
كليد با آب يا آبشور ممانعت به عمل آوريد.

بازرسیها و تنظیمات پیش از رانندگی
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قفلهاي درب

•
•

هشدار
هنگام بازكردن درب مراقب خودروهاي عبوری در جاده
یا خیابان باشید.
كودكان و افرادي كه نياز به كمک ديگران دارند
ميتوانند ندانسته كليدها يا تجهزات كنترلكننده را
فعال نموده و سهوا ً باعث آسيب جدي به خود گردند.
لذا به منظور جلوگيري و اجتناب از صدمات شديد،
هرگز كودكان ،افرادي كه نياز به كمک ديگران دارند
را در خودرو تنها نگذاريد.

قفل كردن با كليد

نوع A

جهت قفل كردن درب ،كليد را داخل مغزي كليد درب
بچرخانيد.
جلو چپ قرار داده و به طرف جلوي خودرو
تمامی درها از جمله درب عقب قفل میشوند.
جهت باز كردن قفل درب ،كليد را به طرف عقب خودرو
بچرخانيد .تمامی درها از جمله در عقب باز میشوند.

نوع B

جهت قفل كردن درب ،كليد را داخل مغزي كليد درب جلو
بچرخانيد .در
چپ قرار داده و به طرف جلوي خودرو
راننده قفل میشود.
جهت باز كردن قفل درب ،كليد را به طرف عقب خودرو
بچرخانيد .درب سمت راننده باز میشود.

3-4

بازرسیها و تنظیمات پیش از رانندگی

قفل کردن با کليد برقي درب

مدلهای بدون سیستم قفل دوبل

جهت قفل نمودن دربها ،به وسیله کلید قفل برقی ،زمانی
که درب سمت راننده باز است .كليد قفل مركزي را در
موقعيت قفل قرار دهيد و سپس درب راننده را ببنديد.
تمامی درها از جمله در عقب قفل میشوند.
جهت باز كردن قفل درب ها ،كليد قفل برقی را به طرف
موقعيت فشاردهيد.

مدلهای با سیستم قفل دوبل (درصورت تجهیز)

دستگیره درب سمت راننده (جلو چپ)

جهت قفل نمودن دربها ،به وسیله کلید قفل برقی ،زمانی
که درب سمت راننده باز است كليد قفل مركزي را در
قراردهيد و سپس درب راننده را ببنديد.
موقعيت قفل
تمامی درها از جمله در عقب قفل میشوند.
جهت باز كردن قفل درب ها ،كليد قفل برقی را به طرف
موقعيت فشاردهيد.
وقتی که سیستم قفل دوبل فعال باشد ،کلید قفل برقی در
کار نمیکند.

دستگیره درب سمت سرنشین (جلو راست)

احتیاط

زمانيکه براي قفل کردن درب ها از کليد قفل برقي درب
استفاده ميکنيد ،مطمئن شويد که ريموت را داخل خودرو
جا نگذاشتهاید.

سيستم هشدار دهنده جا ماندن کليد در داخل خودرو

کلید قفل برقی ،تحت شرایط زیر درها را قفل نمیکند:
نوع :A
• وقتی که کلید در سوئیچ استارت باشد و درب سمت
راننده باز است.
• وقتی دری به غیر از درب سمت راننده باز است.
نوع :B
• وقتی که کلید هوشمند داخل خودرو است و دری باز است.

مکانیزم قفل خودكار درب (در صورت تجهیز)

قفل تمامی درها وقتی که کلید استارت از موقعیت  ONبه
 OFFمیرود ،به طور خودکار باز میشوند.

برای فعال و یا غیر فعال کردن قفل خودکار درب

برای فعال و یا غیرفعال کردن قفل خودکار درب ،مراحل
زیر را انجام دهید.
 .1دكمه استارت را در موقعيت  ONقرار دهید.
 .2در عرض  20ثانیه ،کلید قفل برقی درب را در موقعیت
 UNLOCKبه مدت  5ثانیه فشار و نگه داشته.
 .3اگر عملکرد سوئیچ کردن درست انجام شود ،چراغهای
هشدار به شکل زیر چشمک خواهند زد:
• دو بار – فعال
• یک بار – غیر فعال

مکانیزم بازکننده قفل درب حساس به تصادف
(برخورد)

وقتی که سنسورهای ضربه ،ضربهای را در زمانیکه کلید
استارت در موقعیت  ONقرار داشته باشد حس کنند ،قفل
تمامی درها به طور خودکار باز میشوند.

بازرسیها و تنظیمات پیش از رانندگی
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سيستم ريموت کنترل (درصورت تجهیز)
قفل ايمني كودک ،درب عقب

اين سيستم قادر است در فاصله يک متري با توجه به
شرايط اطراف خودرو عمل کند .تا  5کليد را ميتوان در
يک خودرو مورد استفاده قرار داد.
براي اطالعات بيشتر در مورد خريد و استفاده از کليدهاي
هوشمند بيشتر ،به نمايندگي مجاز نیسان رجوع کنيد.
سيستم کليد ريموتدار در شرايط زيرعمل نخواهد کرد:
• زماني که فاصله کلید تا خودرو بیشتر از حدود  1متر
باشد.
• زمانيکه باتري کليد دشارژ شده باشد.
• وقتیکه کلید در سوئیچ استارت باشد.

قفل ايمني كودک درب عقب از باز شدن درب عقب به
صورت اتفاقی جلوگیری میکند ،خصوصاً زمانی که كودكان
كوچک در خودرو باشند.

احتياط

زماني كه اهرم حفاظت از كودک درب عقب در وضعيت
قفل قرار گيرد ،درب خودرو فقط از بيرون باز ميشود.
جهت خالص كردن ضامن ،آن را در وضعيت باز
دهيد.

قرار
( )Aدکمه آزاد کردن کلید
( )Bالمپ نشاندهنده موقعیت
دکمه قفل کردن
دکمه باز کردن
سيستم کلید ريموتدار ميتواند تمامي دربها و حتي
درب صندوق عقب را باز و بسته کند ،اين سيستم همچنين
قابليت فعال نمودن آژير را در صورت تجهيز بودن خودرو
دارد.
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• زمانیکه درها را با استفاده از کلید یکپارچه قفل
میکنید ،مطمئن شوید که کلید را در داخل خودرو جا
نگذارید.
• اجازه ندهيد کليد که داراي قطعات الکتريکي میباشد،
در تماس با آب یا آبنمک قرار گيرد .اين کار بر عملکرد
سيستم کليد اثر ميگذارد.
• کليد را به زمين پرتاب نکنيد.
• کليد را با شدت به قطعات ديگر نزنيد.
• اگر کليد را در دماي کمتر از  -10درجه سانتيگراد (14
درجه فار نهایت) براي مدت طوالني قرار دهيد ،باتری
کلید ممکن است بدرستی کار نکند.

•

کليد را در دماي بیشتر از  60درجه سانتيگراد (140
درجه فارنهایت) براي مدت طوالني قرار ندهيد.

نیسان توصيه ميکند جهت جلوگيري از دستيابي افراد
غير مجاز به خودرو در صورت گم شدن يا به سرقت رفتن
کليد ،کد شناسايي ( )ID Codeآن را پاک کنيد .اين کار از
سوءاستفاده از کليد براي باز کردن درب خودرو جلوگيري
ميکند .جهت کسب اطالعات بيشتر در خصوص روش پاک
کردن کد به نمايندگي مجاز نیسان رجوع کنيد.
براي کسب اطالعات بيشتر جهت تعويض باتري به قسمت
باتري در بخش  8تعميرات و کارهايي که خودتان بايد انجام
دهيد رجوع کنيد.

استفاده از سيستم ريموت کنترل (ورود بدون کلید)
قفل کردن دربها:

 .1کلید را از روی سوئیچ استارت بردارید.
 .2تمامی درها ،پنجرهها و سانروف (در صورت تجهیز)
را ببندید.
 LOCKروی کلید را فشار دهید.
 .3دکمه
 .4کليه دربها قفل مي شوند
 .5دستگيره دربها را کنترل کنيد تا اطمينان حاصل کنید
که دربها کام ً
ال قفل شدهاند.
احتياط

پس از قفل نمودن دربها با استفاده ازکلید ،با کنترل
دستگيره دربها ،از قفل شدن آنها اطمينان حاصل کنيد.

باز نمودن قفل دربها

 UNLOCKرا روی کلید را فشار دهید.
 .1دکمه
 .2تمامی دربها قفلشان باز میشوند.
تمامي دربها بصورت اتوماتيک با هم قفل ميشوند مگر
اين که ظرف مدت  30ثانیه پس از فشار دادن دکمه
 UNLOCKيکي از اقدامات زير انجام شود.
• باز کردن يکي از دربها
• گذاشتن کليد در سوئیچ استارت
انتخاب درب در حالت بازکردن قفل (در صورت تجهیز):

زمانی که خورو را تحویل میگیرید ،حالت باز کردن قفل
درب بر روی باز کردن قفل تمامی دربها با یک بار فشار
تنظیم شده است .حالت باز
دکمه UNLOCK
کردن قفل میتواند به حالت باز کردن انتخابی قفل در
تغییر یابد که درب راننده را با اولین فشار دکمه
و دربهای سرنشینان و عقب را با فشار
UNLOCK
ثانوی همان دکمه باز میکند.
حالت باز کردن قفل انتخابی درب:
 UNLOCKروی کلید را فشار دهید.
 .1دکمه
 .2درب راننده باز میشود.
روی کلید را دوباره فشار
 .3دکمه UNLOCK
دهید.
 .4تمامی درها باز میشوند.
برای تغییر به حالت باز کردن انتخابی قفل درب ،مراحل
زیر را انجام دهید.

 LOCKو
کلیدهای
هم بیشتر از  4ثانیه فشار دهید.
همین روش را برای غیر فعال کردن حالت انتخابی قفل
درب انجام دهید.

UNLOCK

را همزمان با

عملکرد نشانگر فالشر

زمانی که قفل دربها را باز و بسته میکنید ،نشانگر
فالشر برای تأیید چشمک خواهد زد.
  :LOCKنشانگر فالشر یکبار چشمک میزند. :UNLOCK -نشانگر فالشر دوبار چشمک میزند.

قفل مجدد خورکار (درصورت تجهیز):
اگر کابر بعد از بازکردن کامل یا قسمتی از قفلها عملی از
خود نشان ندهد ،قفل مجدد خودکار در مدت زمان کمی
فعال میشود .قفل مجدد در صورتیکه دری باز باشد و یا
کلید در سویئچ استارت باشد ،لغو خواهد شد.

شرایط خطا در عملکرد مجموعه کلید و ریموت

کلید ممکن است که به درستی کار نکند اگر:
• باتری ریموت کلید ضعیف باشد.

•

به بخش تعویض در فصل  .8تعميرات و کارهايي که
خودتان بايد انجام دهيد برای دستورالعمل تعویض
باتری کلید و نوع باتری مورد نیاز مراجعه کنید.

سیستم قفل کردن و یا باز کردن قفل به صورت پشت
سر هم در مدت کوتاه استفاده شده باشد.

اگر از سیستم مداوم استفاده شود ،سیستم ضداستفاده
سو از قفل ،برای جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه
موتورهای قفل و عملکرد قفل کردن کلید را برای مدت
زمان کوتاهی غیر فعال میکند.
بازرسیها و تنظیمات پیش از رانندگی
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سیستم کلید هوشمند (درصورت تجهیز)
• زمانیکه از مجموعه کلید و ریموت استفاده میکنید،
دستگیره در کشیده شود.
• باتری خودرو تمام شده باشد.

شرايط یا تأثيرات محيطي ميتواند برعملکرد سيستم
کليد هوشمند اثر بگذارد .قبل از استفاده از سيستم کليد
هوشمند موارد زيررا مطالعه کنيد.
احتیاط

•
•

 .1ریموت هوشمند
 .2کلید مکانیکی (در داخل کلید هوشمند)
 .3پالک شماره کلید

•
•

هشدار
امواج راديويي اثرات منفي بر روي تجهيزات برقي
ميگذارند .افرادي كه از باتري در قلبشان استفاده
ميكنند بايد بخش پزشكي و درماني سازنده تجهيزات
برقي جهت اخذ مشاوره هاي الزم تماس حاصل نمايند.
کليد هوشمند وقتی که دکمههای کلید هوشمند فشار
داده شوند ،از خود امواج رادیویی ساطع میکند .امواج
رادیویی ممکن است سیستمهای مسیریابی و برقراری
ارتباط هواپیما را تحت تأثیر قرار دهد .زمانیکه سوار
بر هواپیما هستید ،با کلید هوشمند کار نکنید .مطمئن
شوید زمانیکه کلید در هنگام پرواز همراه است،
دکمهها به طور تصادفی فشار داده نشوند.

سيستم کلید هوشمند ميتواند تمامي دربها و حتي درب
صندوق عقب را با استفاده از مجموعه کلید و ریموت و یا
فشار دادن دکمه روي دستگيره درب خودرو ،بدون نیاز به
خارج کردن آن از جیب و یا کیف ،باز و بسته کند.
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هميشه مطمئن شوید کليد هوشمند را هنگام رانندگي
همراه داشته باشيد.
هرگز هنگام ترک خودرو ،کليد هوشمند را داخل خودرو
جا نگذاريد.

کليد هوشمند هميشه با دريافت امواج راديويي با خودرو
ارتباط ايجاد ميکند .سيستم کليد هوشمند امواج راديوئي
ضعيفي ارسال ميکند .شرايط زيست محيطي زير ممکن
است در عملکرد سيستم کليد هوشمند ايجاد تداخل کند:
• نزديک محلهايي که امواج راديويي قوي انتقال مييابد،
مانند برج تلويزيون ،ايستگاه برق و ايستگاه راديو و
تلويزيون.
• زمانيکه دستگاههاي بيسيم مانند تلفنهمراه ،دستگاه
گيرنده فرستنده و دستگاه  CBراديو همراه باشد.
• زمانيکه کليد هوشمند در مجاورت مواد فلزي قرار داشته
باشد يا اين مواد روي کليد هوشمند را پوشانده باشند.
• زمانيکه از يکي از انواع ريموت کنترل موج راديويي در
نزديکي کليد هوشمند استفاده شود.
• زمانيکه کليد هوشمند نزديک يکي از وسايل الکتريکي
مثل رايانه قرار داشته باشد.

جهت بکارگيري کليد هوشمند در صورت برخورد با موارد
فوق ميبايستي شرايط را مناسب نمود يا از کليد مکانيکي
استفاده کرد.
طول عمر مفيد باتري  2سال است اگرچه بستگي به شرايط
استفاده از آن دارد .در صورت دشارژ باتري آن را با باتري
نو عوض کنيد.
جهت کسب اطالعات در خصوص تعويض باتري به قسمت
“باتري“ در بخش “ 8تعميرات و کارهايي که خودتان بايد
انجام دهيد “ رجوع کنيد.
از آنجايي که کليد هوشمند دائماً امواج راديويي دريافت
ميکند ،اگر کليد نزديک وسايلي که امواج راديويي قوي
ارسال ميکنند (مانند تلويزيون و رايانه) قرار گيرد عمر
مفيد باتري آن کم ميشود
زمانيکه باتري خودرو بطور کامل دشارژ شده است و
غربيلک فرمان بصورت الکتريکي قفل شده و دکمه استارت
در وضعيت  LOCKقرار دارد ،امکان آزاد کردن غربيلک
فرمان وجود ندارد حتي با گذاشتن کليد هوشمند در پورت
ريموت نيز نميتوان اين کار را انجام داد .توجه داشته باشيد
که باتري خودرو هيچ زماني بطور کامل دشارژ نشود.
تا  4عدد ریموت هوشمند را ميتوان در يک خودرو مورد
استفاده قرار داد .براي اطالعات بيشتر در مورد خريد و
استفاده از کليدهاي هوشمند بيشتر ،به نمايندگي مجاز
نیسان رجوع کنيد.
احتیاط

•

اجازه ندهيد کليد هوشمند که داراي قطعات الکتريکي
میباشد ،در تماس با آب یا آبنمک قرار گيرد .اينکار بر
عملکرد سيستم کليد اثر ميگذارد.

• کليد را به زمين پرتاب نکنيد.
• کليد را با شدت به قطعات ديگر نزنيد.
• کليد هوشمند را تعويض يا تعمير نکنيد.
• رطوبت باعث خرابي کليد هوشمند ميشود .در صورت
خيس شدن سريع ًا آن را به صورت کامل خشک کنيد.
• اگر کليد را در دماي کمتر از  -10درجه سانتيگراد براي
مدت طوالني قرار گیرد ،باتری کلید ممکن است درست
کار نکند.
• کليد را در دماي بیشتر از  60درجه سانتيگراد براي
مدت طوالني قرار ندهيد.
• کليد هوشمند را در جا کليدي که داراي خاصيت
مغناطيسي است قرار ندهيد.
• کليد هوشمند را نزديک تجهيزاتي که ميدان مغناطيسي
ايجاد ميکنند ،همانند تلويزيون ،تجهيزات صوتي و
رايانه شخصي قرار ندهيد.

نیسان توصيه ميکند جهت جلوگيري از دستيابي افراد
غيرمجاز به خودرو در صورت گم شدن يا به سرقت رفتن
کليد هوشمند ،کد شناسايي ( )ID Codeآن را پاک کنید.
اين کار از سوء استفاده از کليد هوشمند براي کار با خودرو
جلوگيري ميکند .جهت کسب اطالعات بيشتر در خصوص
روش پاک کردن کد به نمايندگي مجاز نیسان رجوع کنيد.
کليد هوشمند را ميتوان غيرفعال نمود .جهت کسب
اطالعات بيشتر در خصوص روش غيرفعال کردن کليد
هوشمند به نمايندگي مجاز نیسان رجوع کنيد.

دامنه و محدوده عملكرد کليد هوشمند

زماني ميتوان از عملکرد کليد هوشمند بهرهبرداري
کرد که کليد هوشمند در محدوده عملکرد دکمه روي
دستگيره درب قرار داشته باشد .
در صورتيکه باتري کليد هوشمند دشارژ شده باشد يا
امواج راديويي قوي در نزديکي خودرو منتشرشود ،دامنه
فعاليت کليد هوشمند کم ميشود و کليد هوشمند
نميتواند بدرستي عمل کند.

بازرسیها و تنظیمات پیش از رانندگی
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محدوده عملکرد کليد هوشمند از هر دکمه روي دستگيره
درب  80سانتي متراز هر طرف مي باشد .
در صورتيکه کليد هوشمند بيش از حد به سپر عقب،
شيشه درب يا دستگيره درب نزديک باشد ،ممکن است
دکمههاي روي دستگيره درب به خوبي کار نکنند .زماني
که کليد هوشمند در محدوده عملکرد خود باشد ،هر فرد
حتي بدون داشتن کليد هوشمند نيز ميتواند با فشار دکمه
روي دستگيره درب ،قفل دربها يا درب صندوق عقب را باز
و بسته کنند.

بكارگيري سيستم کليد هوشمند

•

•

•
دکمه روي دستگيره درب در شرايط زير کار نميکند:
• زمانيکه کليد هوشمند داخل خودرو باشد .
• زمانيکه کليد هوشمند در محدوده عمل کرد قرار
نداشته باشد.
• زمانيکه دربها باز یا کام ً
ال بسته نشده باشند.
• زمانيکه باتري کليد هوشمند دشارژ شده باشد.
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•
•

زمانیکه کلید استارت در موقعیت  ONو یا  ACCقرار
داشته باشد.

هنگاميكه كليد هوشمند را در دست داريد سعي نكنيد
مانند آنچه كه در شكل نشان داده شده است دكمه
قفل روي دستگيره درب را فشار دهيد  .در اين حالت
تشخيص سيستم كليد هوشمند اين خواهد بود كه
كليد هوشمند داخل خودرو ميباشد.
پس از قفل كردن درب با دكمه قفل روي دستگيره
درب ،از قفل شدن درب مطمئن شويد.
قبل از بستن درب خودرو مطمئن شويد كه كليد
هوشمند را از داخل خودرو برداشته باشيد.
فقط زمانی که کلید هوشمند توسط سیستم کلید
هوشمند شناخته شود ،کلید قفل دستگیره در کار
میکند.

• قبل از فشار دادن دكمه قفل روي دستگيره ،درب را
نكشيد زيرا عليرغم باز شدن قفل درب باز نخواهد شد.
در اين حالت دكمه قفل روي دستگيره را رها كنيد و با
فشار دادن مجدد آن درب را باز كنيد.

قفل كردن دربها

 .1دكمه استارت را در موقعيت  OFFقرار دهید.
 .2كليد هوشمند را همراه داشته باشيد.
 .3كليه دربها را بنديد.
 .4دكمه قفل روي دستگيره درب راننده و سرنشين جلو
( )Aيا درب صندوق عقب ( )Bرا فشار دهيد.
 .5كليه دربها و درب صندوق عقب قفل ميشوند.
 .6با كشيدن دستگيرههاي درب ،از قفل شدن درب
مطمئن شويد.
سيستم هشداردهنده جا ماندن کليد هوشمند در داخل
خودرو:

هنگاميكه كليد هوشمند را در دست داشته باشيد و در
محدوده تعريف شده باشيد ميتوانيد با دكمه قفل روي
دستگيره درب راننده و سرنشين جلو ( )Aو درب صندوق
عقب ( ،)Bآنها را قفل يا قفل آنها را باز كنيد.
هنگاميكه دربها (شامل درب صندوق عقب) را قفل
ميكنيد يا قفل آن ها را باز ميكنيد ،فالشرها همراه با
صداي بوق (صداي آهنگ) براي تأييد عمل باز و بسته
كردن قفل چشمک ميزنند( .جهت كسب اطالعات به
قسمت “نشانگر فالشر وعملكرد بوق” در اين فصل مراجعه
نماييد).

جهت جلوگيري از جاماندن كليد هوشمند به صورت اتفاقی
داخل خودرو ،اين سيستم به هشدار دهندهايي مخصوص
مجهز ميباشد.
• در صورتیكه كليد هوشمند داخل خودرو باشد و شما سعي
كنيد پس از خارج شدن درب خودرو را با كليد قفل مركزي
يا دكمه (شاسي قفل) قفل (در صورت تجهیز) ،قفل كنيد،
قفل كليه دربها بطور خودكار باز میشود و یک صدای
هشدار بعد از بسته شدن دربها به گوش میرسد.
• در صورتيكه كليد هوشمند داخل خودرو و درب راننده
باز باشد و شما سعي كنيد پس از خارج شدن از
خودرو با كليد قفل مركزي درب را قفل كنيد ،صداي
هشداردهندهايي از داخل خودرو پس از فعال كردن
كليد قفل مركزي يا دكمه (شاسي قفل) قفل درب
راننده  ،شنيده ميگردد.
احتياط

• هنگاميكه كليد هوشمند روي داشبورد باشد.
• هنگامي كه كليد هوشمند روي پوشش محافظ بار
باشد.
• هنگاميكه كليد هوشمند داخل جعبه داشبورد باشد.
• هنگاميكه كليد هوشمند داخل نگه دارندههای درب
باشد.
• هنگاميكه كليد هوشمند نزديک اجسام از جنس فلز
باشد.
سيستم هشداردهنده جا ماندن کليد هوشمند داخل
خودرو ممكن است هنگامي که کليد هوشمند بيرون از
خودرو ولي بسيار نزديك خودرو باشد عمل نمايد.

باز كردن دربها

تغييرحالت باز کردن قفل درب:

جهت انتخاب حالت باز کردن قفل درب از يكي به ديگري
به قسمت “سيستم كليد كنترل از راه دور” در اين فصل
مراجعه نماييد.

حالت باز کردن انتخابي قفل درب:

 .1كليد هوشمند را همراه داشته باشيد.
 .2دكمه قفل روي دستگيره درب ( )Aيا دكمه قفل روي
دستگيره درب عقب ( )Bرا فشار دهيد.
 .3کلید دستگیره در راننده و یا در عقب :تنها درب
پاسخگو قفلش باز میشود.
کلید دستگیره در سرنشین جلو:

سيستم هشداردهنده جا ماندن كليد هوشمند داخل
خودرو در شرايط ذيل ممکن است عمل نکند:

بازرسیها و تنظیمات پیش از رانندگی
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تمامي درها (از جمله درب عقب) قفلشان باز ميشوند.
(حالت باز کردن قفل انتخابي در موجود نميباشد).
 .4کلید دستگیره در را دوباره در عرض  5ثانیه فشار دهید.
 .5قفل كليه درب ها باز مي شوند.
 .6با دستگيرههاي دربها ،آنها را باز كنيد.
حالت باز کردن قفل همه دربها:

 .1كليد هوشمند را همراه داشته باشيد.
 .2دكمه قفل روي دستگيره درب ( )Aيا دكمه قفل روي
دستگيره درب صندوق عقب ( )Bرا فشار دهيد.
 .3قفل كليه دربها و قفل درب عقب باز ميشوند.
اگر دستگيره درب همزمان با باز نمودن قفل درب كشيده
شود ،آن درب ممكن است باز نگردد .با رها كردن دستگيره
درب به موقعيت اوليه ميتوان قفل درب را باز نمود .اما در
صورتیكه قفل درب باز نشد دكمه قفل روي دستگيره را
جهت باز نمودن قفل فشار دهيد.
در صورت عدم اجراي يكي از مراحل ذيل ظرف مدت 30
ثانيه پس از اينكه دكمه قفل روي دستگيره همزمان با قفل
شدن دربها فشار داده شود كليه دربها به صورت خودكار
قفل ميشوند.
• هر كدام از در بها باز گردد.
• دكمه استارت فشار داده شود.
اگر در خالل زمان پيش تنظيم دكمه UNLOCK
كليد هوشمند فشار داده شود كليه دربها پس از پيش
تنظيم بعدي به طور خودكار قفل ميشوند.
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باز كردن درب صندوق عقب

 .1كليد هوشمند را همراه داشته باشيد.
 .2کليد درب بازكن درب صندوق عقب ( )Cرا فشار دهید.
 .3تمامی درها و در صندوق عقب باز میشوند.
 .4در عقب را باز کنید.

سيستم محافظ باتری

اگر كليه موارد ذيل در مدت زمانی صورت پذيرد ،به منظور
جلوگيري از خالی شدن باتري خودرو ،برق آنها قطع
ميگردد:
• کلید استارت در موقعیت  ACCو یا  ONقرار داشته باشد
• تمامی درها بسته باشند
• دسته دنده در وضعیت پارک  Pباشد.
مشخصه محافظ باتری در صورت اتفاق هر یک از موارد زیر
متوقف میشود:
• یکی از دربها باز باشد
• موقعیت سوئیچ استارت تغییر کند
• موقعیت دسته دنده تغییر کند
• کلید فالشر روشن باشد

سيستم اعالم خطر صوتی و بصری

سيستم كليد هوشمند به نحوي طراحي شده است كه
ضمن داشتن خطاي حداقلي ،ضدسرقت نيز باشد .در
صورت يافتن عملكرد مغاير زنگ هشدار به صدا در ميآيد و
هشدار روي صفحه ديجيتالي ظاهر ميگردد.

لطفاً به راهنماي رفع عيب در صفحه بعد رجوع نماييد.
(جهت كسب اطالعات در خصوص چراغهای نشانگر و
هشدار به قسمت کنترلها و نشانگرها در فصل  2مراجعه
نماييد).
چراغ هشدار سیستم کلید هوشمند

چراغ هشدار انتخاب موقعیت P
احتیاط

در صورت شنيدن زنگ هشدار يا مشاهده هشدار روي
صفحه ديجيتالي ،خودرو و كليد هوشمند را بررسي نماييد.

راهنماي رفع عيب سيستم كليد هوشمند
علتهاي احتمالي
عيب
زمان فشردن دكمه استارت براي خاموش كردن هشدار  SHIFT Pبر روی صفحه نمایش ظاهر دسته دنده در حالت پارک نمیباشد.
موتور
شده و صداي زنگ هشدار داخل قطع نميشود یا
برای چند ثانیه ادامه دارد.
وقتی که دسته دنده در حالت پارک قرار میگیرد .صداي زنگ هشدار داخل قطع نميشود.
کلید استارت در وضعیت  ACCو یا ON
قرار دارد.
زمان باز شدن درب راننده هنگام خروج از خودرو صداي زنگ هشدار داخل قطع نميشود.
دكمه استارت در وضعيت ACC
مىباشد.
زمان بستن دربها بعد از خارج شدن از خودرو چراغ هشدار سیستم کلید هوشمند در قسمت دكمه استارت در وضعيت  ACCو یا
درجهها به رنگ زرد چشمک میزند ،صداي زنگ  ONمىباشد.
هشدار بیرون  3بار شنیده میشود و صداي زنگ
هشدار داخل برای چند ثانیه شنیده میشود.
چراغ هشدار انتخاب موقعیت پارک در قسمت درجه دكمه استارت در وضعيت  ACCو یا OFF
ها روشن می شود ،صداي زنگ هشدار شنیده میشود .مىباشد و دسته دنده در موقعیت پارک
نمیباشد.
زمانی که کلید قفل دستگیره و یا دکمه  LOCKبر صداي زنگ هشدار بیرون برای چند ثانیه شنیده کلید هوشمند در داخل خودرو میباشد.
روی کلید هوشمند را به منظور قفل در فشار میدهید .می شود و قفل تمامی دربها باز میشود.
زمان بستن درب با دكمه قفل داخلي  LOCKبر صداي زنگ هشدار بیرون برای چند ثانیه شنیده کلید هوشمند در داخل خودرو و یا در
قسمت بار میباشد.
میشود و قفل تمامی دربها باز میشود.
روی دستگیره داخلی درب
وقتی که کلید قفل دستگیره درب را برای قفل صداي زنگ هشدار بیرون برای چند ثانیه شنیده کلید هوشمند در داخل خودرو و یا در
قسمت بار میباشد.
میشود.
درب فشار میدهید
دری بطور کامل بسته نشده است.
کلید قفل دستگیره درب قبل از اینکه
در بسته شود ،فشار داده شده است.
زمان فشردن دكمه استارت براي روشن كردن چراغ هشدار سیستم کلید هوشمند در قسمت شارژ باتری کم است.
درجهها به رنگ سبز چشمک میزند.
موتور
چراغ هشدار سیستم کلید هوشمند در قسمت کلید هوشمند در داخل خودرو
درجهها به رنگ زرد چشمک میزند ،صداي زنگ نمیباشد.
هشدار داخل برای چند ثانیه شنیده میشود.

رفع عيب
دسته دنده در حالت پارک قرار دهید.

کلید استارت را در وضعیت OFF

قرار

کلید استارت را در وضعیت OFF

قرار

کلید استارت را در وضعیت OFF

قرار

دهید.
دهید.
دهید.

دسته دنده را در موقعیت پارک قرار دهید
و کلید استارت را در وضعیت  OFFقرار
دهید.
کلید هوشمند را با خود به همراه داشته
باشید.
کلید هوشمند را با خود به همراه داشته
باشید.
کلید هوشمند را با خود به همراه داشته
باشید.
درب را به طور کامل ببندید.
کلید قفل دستگیره درب بعد از اینکه
درب بسته شد ،فشار دهید.
باتری با باتری جدیدی تعویض کنید.
کلید هوشمند را با خود به همراه داشته
باشید.

بازرسیها و تنظیمات پیش از رانندگی
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وقتی سوئیچ استارت را فشار میدهید

علتهاي احتمالي

عيب

درباره خرابی از سیستم قفل برقی فرمان و
چراغ هشدار سیستم کلید هوشمند در
قسمت درجهها به رنگ زرد روشن میشود .یا سیستم کلید هوشمند هشدار میدهد.

استفاده از سيستم كنترل از راه دور (ورود
بدون کلید)

• هنگامي كه كليد در محدوده تعريف شده نباشد
• هنگامي كه باطري كليد خالی شده باشد.
هشدار

کلید LOCK
کلید UNLOCK

محدوده عمل

كليد كنترل از راه ميتواند قفل تمام دربها شامل درب
عقب و درب مخزن سوخت را باز و بسته كند .عملكرد كليد
كنترل از راه دور بستگي به شرايط محيط اطراف خودرو
دارد .جهت باز و بسته ايمن در فاصله  1متري از درب
خودرو مستقر باشيد.
سيستم كنترل از راه دور تحت شرايط ذيل كار نميكند:
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برای مدلهای مجهز به سیستم قفل دوبل ،در صورت عدم
رعایت احتیاطهای زیر ممکن است به موقعیت خطرناکی
منجر شود .مطمئن شوید که فعالسازی سیستم قفل دوبل
همیشه ایمن انجام میگیرد.
• وقتیکه خودرو دارای سرنشین است ،هرگز دربها
را با کلید هوشمند قفل نکنید .از آنجایی که سیستم
قفل هوشمند از باز شدن دربها از داخل جلوگیری
میکند (در صورت تجهیز) ،این کار باعث حبس کردن
سرنشینان میشود.
• زمانیکه تصویر واضحی از خودرو دارید ،از کلید
هوشمند استفاده کنید .این کار برای جلوگیری از
حبس شدن افراد در داخل خودرو به خاطر فعالسازی
سیستم قفل دوبل میباشد.

رفع عيب

با نمایندگی مجاز نیسان تماس بگیرید.

قفل كردن دربها

 .1كليد هوشمند را همراه داشته باشيد و دكمه استارت را
در موقعيت  OFFقرار دهید.
 .2كليه دربها از جمله درب صندوق عقب را بنديد.
 .3دکمه  LOCKبر روی کلید هوشمند را فشار دهید.
 .4تمامی دربها بسته میشوند.
 .5با كشيدن دستگيرههاي درب ،از قفل شدن درب
مطمئن شويد.
احتیاط

پس از قفل كردن دربها توسط كليد ،با دستگيره درب از
قفل شدن آنها مطمئن شويد.

باز كردن دربها

زمانیکه خورو را تحویل میگیرید ،حالت باز کردن قفل
درب بر روی باز کردن قفل تمامی دربها با یک بار فشار
تنظیم شده است .حالت باز کردن
دکمه UNLOCK
قفل میتواند به حالت باز کردن انتخابی قفل در تغییر یابد.
حالت باز کردن قفل تمامی دربها:
 .1دکمه  UNLOCKروی کلید هوشمند را فشار دهید.
 .2تمامی دربها از جمله در عقب قفلشان باز میشوند.

حالت باز کردن قفل انتخابی درب:
 .1دکمه  UNLOCKروی کلید هوشمند را فشار دهید.
 .2درب راننده باز میشود.
 .3دکمه  UNLOCKروی کلید هوشمند را دوباره فشار
دهید.
 .4تمامی دربها از جمله در عقب قفلشان باز میشوند.
حالت انتخاب باز کردن قفل درب:
برای انتخاب حالت باز کردن قفل درب ،کلیدهای LOCK
بر روی کلید را همزمان با هم بیشتر
و UNLOCK
از  4ثانیه فشار دهید.
• زمانی که حالت باز کردن در انتخابی تنظیم شود 3 ،بار
نشانگر فالش چشمک می زند.
• زمانی که حالت باز کردن تمامی دربها انتخاب شود،
نشانگر فالش یک بار چشمک میزند.

قفل مجدد خودکار:
تمامی دربها به طور خودکار قفل میشوند ،مگر اینکه
یکی از عملکردهای زیر در عرض  30ثانیه پس از فشار
دادن دکمه  UNLOCKبر روی کلید هوشمند در حالی
که دربها بسته هستند ،رخ دهد .اگر در طول این 30
بر روی کلید هوشمند فشار
ثانیه ،دکمه UNLOCK
داده شود ،تمامی دربها بعد از  30ثانیهی بعدی بطور
خودکار قفل خواهند شد.
• باز کردن یکی از دربها و درب عقب
• فشار دادن کلید استارت.

بازرسیها و تنظیمات پیش از رانندگی
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حالت عملكرد فالشر

زمانیکه دربها و یا در عقب را با کلید قفل دستگیره درب
و یا سیستم کنترل از راه دور باز و بسته میکنید ،نشانگر
فالش به عنوان تأیید چشمک خواهد زد.
توصیف زیر نشان میدهد که چگونه نشانگر فالش در زمان
قفل کردن و باز کردن قفل دربها و در عقب عمل میکند.
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حالت نشانگر فالش
عملکرد

سیستم کلید هوشمند (استفاده
از کلید قفل دستگیره درب و یا
درب عقب)

قفل کردن درب

فالش – یک بار

سیستم کنترل از راه دور (استفاده فالش – یک بار
)
یا
از کلید

باز کردن انتخابی درب

باز کردن قفل درب

فالش – دو بار (چشمک سریع)

فالش – دو بار

فالش – دو بار (چشمک سریع)

فالش – دو بار

سيستم امنيتي
خودرو شما به یکی یا دو سيستم امنيتي قيد شده ذيل
مجهز ميباشد:
• هشدار سرقت (در صورت تجهیز)
• سيستم ضدسرقت نيسان (( )NATSایموبالیزر)
وضعيت سيستم ايمني توسط چراغ نشانگر ايمني نشان
داده ميشود.

سيستم هشدار سرقت (در صورت تجهیز)

در صورتيكه قسمتي از خودرو ضربه بخورد ،سيستم
هشدار سرقت سيگنال اعالن خطر ديداري و شنيداري
ساطع ميكند.

چراغ نشانگر امنیتی

چراغ نشانگر امنيتي که بر روی صفحه درجهها نصب شده
است ،زمانیکه کلید استارت در موقعیت  OFF, LOCKو
یا  ACCباشد عمل میکند که این مورد عادی میباشد.

فعال کردن سيستم:

 .1کليه پنجره ها را ببندید.
 .2دكمه استارت را در موقعيت  OFFقرار دهید (برای
مدلهای با سیستم کلید هوشمند) و یا كليد را از روی
سوئیچ استارت برداريد( .برای مدلهای بدون سیستم
کلید هوشمند)
 .3تمامی دربها و درب موتور را با سیستم كليد هوشمند
و یا کلید بسته و قفل کنید.
مدلها با سیستم کلید هوشمند :اگر دری و یا درب
موتور باز باشد 12 ،صدای کوتاه شنیده میشود .خودرو
قفل نمیشود و سیستم هشدار فعال نمیشود .اگر
دزدگیر فعال شود و در موتور باز باشد ،صدای بلند و
ممتدی به مدت  20ثانیه شنیده خواهد شد.
مدلها بدون سیستم کلید هوشمند :اگر دری باز باشد،
خودرو قفل نمیشود و سیستم هشدار فعال نمیشود.
اگر فقط وقتی در موتور باز باشد ،خودرو قفل خواهد شد.
 .4مطمئن شوید که چراغ سیستم هشدار امنیتی روشن
میشود .چراغ هشدار امنیتی به مدت  20ثانیه به صورت
سریع و بعد از آن به صورت آهسته چشمک میزند ،بعد
از آن سیستم فعال خواهد بود .اگر در طول مدت این 20
ثانیه یکی از دربها توسط کلید ریموت کلید هوشمند
(در صورت تجهیز) باز شود ،یا سوئیچ بر روی حالت ON
قرار گیرد ،سیستم فعال نمیشود.

حتي در صورتيکه دربها قفل و راننده یا سرنشين داخل

خودرو باشد با گذاشتن دکمه استارت در موقعيت OFF

سيستم فعال ميگردد.

دکمه استارت را در موقعيت  ONقرار دهيد تا سيستم
غير فعال گردد .در صورتيکه سيستم معيوب باشد،
هنگام فعال شدن  5صداي کوتاه از آن شنيده ميشود.
جهت رفع عيب به نمايندگي مجاز نیسان مراجعه کنيد.
عملكرد سيستم هشدار سرقت:

اين سيستم ،هشدارهاي زير را ميدهد:
• سيستم براي مدت  28ثانيه چشمک ميزند و سیستم
هشدار به طور متناوب توليد صدا ميكند( .اين هشدار
براي  8بار تكرار ميگردد)
• سيستم هشدار سرقت به صورت خودكار بعد از زمان
تنظیم شده قطع ميشود .سيستم هشدار سرقت در
صورتيكه خودرو مجددا دستكاري شود فعال ميگردد.
سيستم هشدار سرقت تحت شرايط ذيل فعال ميگردد:
• باز و بست دربها بدون استفاده از كليد هوشمند یا
ریموت کنترل (در صورت تجهیز)
• باز كردن درب موتور
• مدار استارت بدون اینکه کلید صاحب خودرو استفاده
شود ،روشن شود.
متوقف کردن سیستم هشدار:

• با باز كردن قفل هر كدام از دربها بوسيله دكمه
 UNLOCKبر روی ریموت کنترل یا بوسیله کلید
هوشمند صدای هشدار سیستم متوقف میشود.
• وقتی که دكمه استارت در موقعيت  ONبا استفاده از
کلید هوشمند و یا کلید خودرو قرار گیرد ،سیستم
هشدار متوقف میشود.

بازرسیها و تنظیمات پیش از رانندگی
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درب موتور
سيستم هشدار ضدسرقت نيسان ()NATS

سیستم ضدسرقت  NATSاجازه نميدهد که موتور خودرو
بدون استفاده از کليد رجیستر شده  NATSروشن شود.
اگر موتور با کلید ثبت شده نیسان روشن نشود ،ممکن
است به خاطر یکی از دالیل زیر باشد:
• کلید  NATSاشتباه باشد.
• سیگنال دستگاه خودکار عوارض جاده.
• سیگنال دستگاه خودکار پرداخت (خودپرداز).
• دیگر دستگاههایی که سیگنالهای یکسانی را میفرستند.
با استفاده از روش های زیر موتور را روشن کنید:

 .1هر موردی را که باعث تداخل کلید NATS

شود را از

آن جدا کنید.
 .2کلید استارت را در موقعیت  ONبه مدت تقریبا  5ثانیه
رها کنید.
 .3کلید استارت را در موقعیت  OFFو یا  LOCKقرار دهید،
و به مدت تقریبا  10ثانیه صبر کنید.
 .4مراحل  2تا  3را دوباره انجام دهید.
 .5موتور را استارت بزنید.
 .6تمامی مراحل باال را تا رفع تداخالت احتمالی تکرار
کنید.
اگر این روش به شما اجازه روشن کردن موتور را داد،
نیسان پیشنهاد میکند که کلید ثبت شده  NATSرا جدا
از دیگر دستگاهها برای جلوگیری از تداخل ،جدا نگه دارید.
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•
•
چراغ نشانگر امنيتي

چراغ نشانگر امنيتي که بر روی صفحه درجهها نصب شده
است و وضعیت سیستم  NATSرا نشان میدهد.
چراغ نشانگر امنيتي زمانيكه دكمه استارت در موقعيت
 OFF ,LOCKو یا  ACCفعال ميباشد .اين چراغ نشانگر
حاضر به كاربودن سيستم ميباشد.
در صورت معيوب بودن سيستم چراغ نشانگر ايمني زمانيكه
دكمه استارت در وضعيت  ONقرار دارد ،به صورت مداوم
روشن ميماند.

در صورتيکه چراغ روشن ماند یا موتور روشن نشد ،سریع ًا
به نمايندگي مجاز نیسان جهت تعمير سيستم NATS
رجوع کنيد .هنگام مراجعه به نمايندگي مجاز نیسان کليه
کليدهاي رجیستر شده  NATSرا با خود همراه داشته
باشيد.

•

هشدار
همواره از بسته بودن و درگير بودن قفل درب موتور
به طور كامل مطمئن باشيد تا در زمان حركت به طور
ناگهاني باز نشود.
تنها در زمان بسته بودن درب موتور با خودرو رانندگي
نماييد.
به منظور جلوگيري از آسيب ديدن ،هرگز درب موتور را
زمانيكه در محفظه موتور بخار يا دود مشاهده مشود،
باز نكنيد.

در صندوق عقب
( )Aفرمان سمت چپ
را كه در زير
 .1دستگيره آزادكننده قفل درب موتور
صفحه كيلومترشمار قرار دارد ،بكشيد تا قفل درب موتور
آزاد شود.
 .2اهرم بين درب موتور و جلو پنجره را با نوک انگشتان
جابجا كنيد و درب موتور را به باال بكشيد.
 .3درب موتو را بلند كنيد .
را بلند و در جاي خود
 .4ميله نگه دارنده درب موتور
قرار دهيد.

هشدار

• همواره از بسته بودن درب عقب اطمينان حاصل نماييد
تا از باز شدن ناگهاني آن هنگام رانندگي جلوگيري
شود.
• هيچگاه در زمان باز بودن درب عقب رانندگي نكنيد.
اين وضعيت ميتواند موجب ورود گازهاي اگزوز به
داخل اتاق شود.

قسمتهای عایق شده را بگیرید :هنگام بلند کردن ميله

نگه دارنده درب موتور ،قسمت عایق شده قطعات ()4A

فلزی را بگيريد .زيرا ممکن است که آنها بالفاصله پس از
خاموش کردن موتور داغ باشند.

بستن درب موتور

احتیاط

قبل از بستن در موتور ،مطمئن شوید که میله نگه دارنده را
رها کنید و آن را در جایگاه تصلی خود قرار دهید.

 .1هنگام بستن درب موتور ،ميله درب موتور را سر جاي
خود برگردانيد.
 .2درب موتور را به آرامي تا ارتفاع  20تا  30سانتی متر از
قفل در موتور پايين آورده و سپس آن را رها کنید
 .3مطمئن شوید که در موتور در چفتهایش افتاده و کام ً
ال
در بسته شده است.

جهت باز كردن درب صندوق عقب معمولي پس از باز
کردن قفل آن ،دكمه قفل باز كن ( )Aرا فشار داده و
درب را بلند كنيد.
قفل در عقب را میتوانید با استفاده از روشهای زیر باز
کنید:
• کلید قفل دستگیره در عقب را فشار دهید( .در صورت
تجهیز) به بخش کلید هوشمند در قسمت قبلی
مراجعه شود.
• دکمه  UNLOCKبر روی کلید هوشمند را فشار دهید.
(در صورت تجهیز)

بازرسیها و تنظیمات پیش از رانندگی
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درب باك سوخت
• دکمه  UNLOCKبر روی کلید و ریموت را فشار دهید.
(در صورت تجهیز)
• کلید قفل برقی درب را در موقعیت  UNLOCKفشار
دهید( .در صورت تجهیز)

اهرم آزادكننده درب صندوق عقب

اگر درب پشت را به دلیل ضعیف بودن باتری نتوانستید باز
کنید طبق روش زیر عمل نمایید:
 .1پوشش پشت درب صندوق عقب را جهت دسترسي پيدا
كردن با ابزار مناسب برداريد.
 .2با حركت دادن اهرم آزادكننده درب صندوق عقب در
جهت ( )Aطبق شكل درب صندوق عقب را باز كنيد.
براي تعمير به نمايندگي مجاز نیسان مراجعه نماييد.
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هشدار

• سوخت خودرو تحت شرايط خاص کام ً
ال اشتغالپذير و
قابل انفجار ميباشد .در صورت استفاده و بكارگيري
نادرست آن ممكن است به شدت صدمه و آسيب
ببينيد .همواره موتور خودرو را خاموش كرده و هرگز
در زمان سوختگيري سيگار نكشيد یا اجازه ندهيد كه
هرگونه شعله و جرقهاي در نزديک خودرو وجود داشته
باشد.
• سوخت در داخل باک ممكن است تحت فشار باشد.
همواره در زمان باز كردن درب باک به منظور جلوگيري
از پاشش سوخت به بيرون و صدمه احتمالي شما ،ابتدا
آن را تا نيمه باز كرده و منتظر بمانيد تا صداي خروج
گاز باک تمام شود.
• همواره از درپوش باک مورد تأييد استفاده نماييد .اين
درب داراي سوپاپ داخلي است كه به عنوان بخشي
از سيستم سوخترساني است و در سيستم كنترل
آلودگي خودرو نقش دارد .استفاده از درپوش نا مناسب
ميتواند مشكالت جدي را ايجاد نموده و موجب صدمه
شود.

( )Aفرمان سمت چپ
براي باز كردن درب باک ،اهرم بازكننده درب باک را
بکشید.

فرمان
درپوش باک سوخت

هشدار
هرگز هنگام رانندگي فرمان را تنظيم نکنيد .زيرا راننده
ميبايست تمام حواس خود را معطوف به هدايت خودرو
نمايد.

آينهها
هشدار
قبل از رانندگي وضعيت آينهها را تنظيم کنيد .هنگام
رانندگي آينهها را تنظيم نکنيد ،زيرا راننده ميبايست
تمام حواس خود را معطوف به هدايت خودرو نمايد.

آينه ديد عقب داخلي

جهت تنظيم آينه ديد عقب داخلي ،آينه را با دست گرفته
و در زاويه مورد نظرتان تنظيم کنيد.
درپوش باک سوخت از نوع درپوش جغجغهاي میباشد.
جهت باز کردن درپوش آن را خالف عقربههاي ساعت
بچرخانيد  .جهت بستن درپوش آن را جهت عقربههاي
ساعت بيش از دو دور بچرخانيد  .هنگام سوختگيري
درپوش را در نگه دارنده درپوش بگذاريد.
احتیاط

اگر بنزين روي بدنه خودرو ريخت ،آن را با آب بشوييد تا به
رنگ خودرو آسيبي نرسد.

فشار دهيد و سپس
اهرم تنظيم فرمان را بطرف پايين
فرمان را در مسير باال يا پايين حرکت دهيد تا وضعيت
مناسب بدست آيد.
برگردانيد تا فرمان
اهرم تنظيم فرمان را بطرف باال
قفل شود.

جهت جلوگيري از انعکاس نور خودرو پشت سر ،اهرم
تنظيمکننده آينه را به طرف خود بکشيد.
در طول روز براي ديد بهتر عقب ،اهرم تنظيمکننده آينه
فشار دهيد.
را به وضعيت

بازرسیها و تنظیمات پیش از رانندگی
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آينه بغل

•
•
•
•

هشدار
هرگز وقتي که آينههاي بغل خودرو حرکت ميکنند ،به
آنها دست نزنيد .با اين کار ممکن است انگشتانتان يا
آينه آسيب ببينند.
هرگز در حالي که آينه بغل خوابانيده شدهاند رانندگي
نکنيد .اين کار ديد عقب را کم کرده و ممکن است
باعث تصادف شود
اجسامي که در آينه بغل ديده ميشوند نزديکتر از
مکاني هستند که در آينهها به نظر ميرسند.
ابعاد تصاوير و فاصله آنها در آينههاي بغل واقعي
نيستند.

 .2هر يک از آينهها را با فشار دادن کليد تا رسيدن به
وضعيت ديد مناسب تنظيم کنيد.

گرمکن شيشه

زمانيکه کليد گرمکن شيشه عقب روشن است ،آينههاي
بغل نيز گرم خواهند شد.

خوابانيدن آينههاي بغل

تنظيمات
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•

زمانيکه آینههای بغل بطور دستی باز یا بسته شده
باشند ،بسته به موقعیت کلید ،با قرار دادن دکمه
استارت در وضعيت  ACCيا  ،ONکليد برقي آينههاي
بغل کار ميکند.
زمانیکه آینههای بغل را با قرار دادن کلید در حالت
 AUTOباز میکنید ،با قرار دادن دکمه استارت در
وضعيت  ACCيا  ،ONآینهها بیشتر باز خواهند شد.
برای بازگشت به موقعیت اصلیاش ،یکبار آینه بغل را
ببندید.

زمانیکه دکمه استارت در وضعيت ON

مدل داراي کليد برقي با سیستم خودکار قفل درونی درب:

زمانيکه دکمه استارت در وضعيت  ONقرار داشته باشد،
سيستم ريموت کنترل آينههاي بغل کار ميکند.
را جابهجا
 .1جهت انتخاب آينه چپ يا راست کليد
کنید.

•

هشدار

آینههای بیرون به صورت خودکار توسط سیستم قفل
داخلی درب بسته میشوند .از این عملکرد زمانیکه کلید
در حالت  AUTOقرار دارد میتوان استفاده کرد.
• زمانیکه درب قفل شود ،آینههای بیرون به صورت
خودکار توسط کلید قفل روی در و یا ریموت کنترل
بسته میشوند.
• زمانيکه دکمه استارت در وضعيت  ACCيا  ONقرار
داشته باشد ،آینههای بغل باز میشوند.

باشد ،ریموت

کنترل آینههای بغل کار میکند.
زمانیکه کلید آینههای بیرون در موقعیت CLOSE
فشار داده شود ،آینههای بغل به طور خودکار بسته خواهند
قرار
شد .برای باز کردن ،کلید را در موقعیت AUTO
دهید.
احتیاط

•
•
•

از باز و بسته کردن مدام آينه بغل ،ممکن است باعث از
کار افتادن عملکرد کليد آن شود.
به آینهها در هنگام باز شدن دست نزنید .ممکن است
دستتان فشار به آن وارد کند و باعث خراب شدن آینه
شود.
هرگز وقتی که آینههای بغل بسته هستند رانندگی
نکنید .این امر باعث کاهش دید عقب میشود و ممکن
است که منجر به تصادف شود.

ترمز دستی

•

اگر آینهها با دست باز یا بسته شدهاند ،احتمال دارد
که آینه هنگام رانندگی به جلو و یا عقب حرکت کند.
اگر آینهها با دست باز یا بسته شده اند ،مطمئن شوید
که قبل از رانندگی آنژها را به صورت الکتریکی دوباره
تنظیم کرده باشید.

آينه سايبان

•
•
•
جهت استفاده از آينه سايبان ،سايبان جلو را به طرف پايين
کشيده و در پوش آن را باال بزنيد.

مدل کنترل دستی:

•

هشدار
هرگز با ترمز دستی درگير حرکت نکنيد .ترمز بيش از
حد گرم شده و از کار ميافتد و منجر به تصادف ميشود.
هرگز ترمز دستی را از بيرون خودرو آزاد نکنيد .اگر
خودرو حرکت کند ،نميتوانيد پدال ترمز را فشار
دهيد و اين باعث ايجاد تصادف خواهد شد.
هرگز از دنده بجاي ترمز دستی هنگام پارک نمودن
خودرو استفاده نکنيد .در زمان پارک خودرو ،مطمئن
شويد که ترمز دستی کام ً
ال درگير میباشد.
هرگز کودکان یا بزرگساالني که در حالت معمول به
کمک ديگران نياز دارند را تنها در خودرو رها نکنيد.
زيرا ممکن است ندانسته ترمز دستی را آزاد کنند و
بطور غيرعمد باعث ايجاد تصادف جدي شوند.

برای بستن آینه بغل آن را به سمت عقب خودرو فشار
دهید.

جهت بکار انداختن ترمز دستی ،اهرم آن را به باال بکشید
.
جهت آزاد کردن ترمز دستی ،پدال ترمز را محکم فشار
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و نگه داريد و سپس ترمز دستی را کمی باال کشیده و
را فشار داده و اهرم را کام ً
ال پایین آورید
سپس دکمه

.

قبل از رانندگي اطمينان حاصل کنيد که چراغ هشدار ترمز
دستی خاموش میباشد.
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احتياطهاي الزم ايمني
هشدار

• جهت معطوف بودن كليه حواس به رانندگي ،هرگز تهويه
مطبوع ،بخارى و سيستم صوتي را در هنگام رانندگي
تنظيم نكنيد زيرا ممكن است باعث از دست دادن
كنترل خودرو شود.
• در صورت مشاهده يا متوجه شدن به وجود دود يا بوي
ناشي از سوختگي ،پاشش مايع يا افتادن جسمي به
داخل دستگاه يا رخ دادن هر مورد غيرعادي ،سريع ًا
دستگاه صوتي را خاموش كنيد و به نمايندگى نیسان
مراجعه نماييد .الزم به ذكر است كه عدم رفع عيب
ميتواند باعث بروز تصادف ،آتشسوزي يا شوک برقي
(الكتريكى) گردد.
• جهت جلوگيري از بروز تصادف ،آتشسوزي يا شوک
برقي (الكتريكى) احتمالي ،هرگز سيستم صوتي را باز
يا دستكاري نكنيد.

احتياط

جهت جلوگيري از ضعيف شدن باطري خودرو ،از سيستم
صوتي زمانيكه موتور خودرو روشن است استفاده نماييد و
در صورت خاموش بودن موتور از آن به مدت بسياركوتاه
استفاده كنيد .در غير اين صورت باعث ضعيف شدن باطري
خودرو ميگردد.
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صفحه نمايش ديد عقب خودرو
(در صورت تجهیز)

زمانىكه دسته دنده در موقعيت عقب  )Reverse( Rقرار
گيرد ،صفحه نمايشگر  NissanConnectديد عقب خودرو
را نشان مىدهد .اين سيستم براى كمک به راننده در
تشخيص /ديدن اجسام بزرگ در حال سكون و كمک به
جلوگيرى از آسيب زدن به خودرو طراحى شده است .اين
سيستم نمىتواند اجسام كوچک زير سپر را نشان دهد و
همچنين احتمال نشان دادن اجسام نزديک به سپر يا روى
زمين توسط اين سيستم كم ميباشد.
هشدار

• اگرچه صفحه نمايش ديد عقب وسيله مناسبي است اما
براى ديد كامل عقب كافي نيست ،لذا هنگام حركت
به عقب ،با برگرداندن سر ضمن مراقب بودن از شرايط
پشت خودرو خود و بيخطر بودن آهسته به عقب
حركت كنيد.
• به دليل وجود عدسي (لنز) داراي زاويه ديد باز ،فاصله
اجسامى كه در صفحه نمايشگر ديد عقب خودرو ديده
مىشوند با فاصله واقعى آنها تفاوت دارد.

صفحه نمایشگر ،بخاری و تهویه مطبوع و سیستم صوتی

• اين اجسام در صفحه نمايشگر مانند تصاوير در آينههاي
داخل و بيرون از نظر ديداري از روبرو ديده ميشوند.
• هنگام حركت به عقب ،اطمينان حاصل كنيد كه درب
صندوق عقب محكم بسته شده است.
• به علت محدوديت دامنه ديد صفحه نمايشگر ديد
عقب ،اجسام زير سپر و قسمت هاى گوشه سپر در آن
غيرقابل رويت ميباشند.
• از گذاشتن اشياء (اجسام) روى دوربين عقب خودداري
نماييد .دوربين عقب باالى پالک عقب خودرو نصب
شده است.
• به منظور جلوگيري از ورود آب به داخل سيستم دوربين
و جمع شدن بخار يا قطرات آب روي عدسي (لنز) آن
و در نتيجه ايجاد خرابى و عيب در سيستم دوربين
يا شوک الكتريكى ،رخ دادن آتش سوزى هرگز هنگام
شستشوى خودرو با آب فشار قوى آب به اطراف
دوربين نپاشيد.
• دوربين وسيله دقيقى است ،لذا مراقب باشيد به دوربين
ضربه نخورد ،زيرا ضربه ميتواند عيب در سيستم
دوربين بوجود آورد ،باعث ايجاد شوکالكتريكى يا رخ
دادن آتشسوزى گردد.

احتیاط

مراقب باشيد هنگام تميز كردن گرد و غبار يا برف از روي
دوربين به پوشش محافظ دوربين خراشي وارد نگردد.

نحوه خواندن خطوط نمايش داده شده

هشدار

• از خطوط نمايش داده شده به عنوان خط راهنماى تعيين
جهات و خط مبنا استفاده كنيد .كيفيت و دقت خطوط بسيار
زياد تحت تأثير تعداد سرنشين ،ميزان سوخت ،موقعيت
خودرو ،شرايط و كالس و درجه شیب جاده قرار ميگيرد.
• هنگاميكه خودرو روي جاده مسطح آسفالت شده قرار
دارد ،خط راهنماي فاصله و خط راهنماي پهناي خودرو
فقط به عنوان خط راهنماى تعيين جهات و خط مبنا بايد
مورد استفاده قرار گيرند .الزم به ذكر است كه فواصل نشان
داده شده روي صفحه نمايشگر فقط به عنوان فواصل مبنا
ميباشند و با فواصل حقيقي بين خودرو و اجسام نمايش
داده شده روي صفحه نمايشگر مغايرت دارند .اين بدان
معني است كه فاصله حقيقى بين خودرو و اجسام ،با آنچه كه
در صفحه نمايشگر نشان داده شده است متفاوت ميباشد.
• هنگام حركت دنده عقب در سربااليي اجسام در صفحه
نمايشگر دورتر از آن هستند كه ظاهر ميشوند .هنگام
حركت دنده عقب در سر پاييني اجسام در صفحه
نمايشگر نزديكتر از آن هستند كه ظاهر ميشوند.

جهت تشخيص فاصله اجسام تا خودرو از آينه داخلي
استفاده كنيد يا سر خود را به عقب برگردانيد .پهناي
خودرو و خطوط سير محاسبه شده ،پهنتر از پهناي و
خط سير حقيقي ميباشند.

فواصل خطوط راهنما که بر روی مونیتور نمایش داده
میشود ،شامل پهنای خودرو و فاصله بین اشیاء تا سپر
عقب ( )Aمیباشد.
فاصله خطوط راهنما ( تا ) ،فاصله مانع از سپر را به
ترتیب زیر نشان ميدهد:
• خط قرمز  :تقريباً نيم متر
• خط زرد  :تقريباً یک متر
• خط سبز  :تقريباً دو متر
• خط سبز  :تقريباً سه متر
خطوط راهنمای پهناي خودرو :
خطوط راهنماى پهناي خودرو ،پهناي خودرو را هنگام
حركت به عقب نشان ميدهد.

تفاوت بين فواصل محاسبه شده و فواصل واقعي

هنگاميكه خودرو روي جاده مسطح آسفالت شده قرار دارد،
خط راهنماي فاصله و خط راهنماي پهناي خودرو فقط به
عنوان خط راهنماى تعيين جهات و خط مبنا بايد مورد
استفاده قرار گيرند .الزم به ذكر است كه فواصل نشان داده
شده روي صفحه نمايشگر فقط به عنوان فواصل مبنا مي
باشند و با فواصل حقيقي بين خودرو و اجسام نمايش داده
شده روي صفحه نمايشگر مغايرت دارند .اين بدان معني
است كه فاصله حقيقى بين خودرو و اجسام  ،با آنچه كه
در صفحه نمايشگر نشان داده شده است متفاوت ميباشد.

حركت به عقب در سربااليي با شيب تند

هنگاميكه در سربااليي با شيب تند حركت به عقب
ميكنيد ،خطوط راهنماي فاصله و خطوط راهنماي
پهناي خودرو نزديكتر از فاصله حقيقي نشان داده
ميشوند .براي مثال ،فاصله در صفحه نمايشگر  1متر تا
نقطه ( )Aرا نشان ميدهد ،اما فاصله  1متر تا نقطه ()B
ميباشد .الزم به ذكر است كه هر شيئي باالي شيب در
صفحه نمايشگر دورتر از آن است كه ظاهر ميشود.
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حرکت به عقب در سرپاييني با شيب تند

هنگامي كه در سر پاييني با شيب تند حركت به عقب
ميكنيد ،خطوط راهنماي فاصله و خطوط راهنماي پهناي
خودرو دورتر از فاصله حقيقي نشان داده ميشوند .براي
مثال ،فاصله در صفحه نمايشگر  1متر تا نقطه ( )Aرا نشان
مي دهد ،اما فاصله حقيقي  1متر تا نقطه ( )Bميباشد.
الزم به ذكر است كه هر شيئي باالي شيب در صفحه
نمايشگر نزديكتر از آن است كه ظاهر ميشود.
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حرکت به عقب نزديك يك جسم ساکن

در صفحه نمايشگر خطوط سير محاسبه شده ( )Aبرخورد با
جسم ساكن را نشان نميدهد ،ولي اگر خودرو از خط سير
حقيقي خود تجاوز كند ممكن است به جسم برخورد كند.

صفحه نمایشگر ،بخاری و تهویه مطبوع و سیستم صوتی

حرکت به عقب پشت يك جسم ساکن

در صفحه نمايشگر نقطه ( )Cاز نقطه ( )Bدورتر نشان داده
شده است .اما نقطه ( )Cو نقطه ( )Aدر حقيقت در يک
فاصله از خودرو ميباشد .اگر جسم از مسير حقيقي حركت
به عقب تجاوز كند ،خودرو ممكن است هنگامي كه به عقب
(به طرف نقطه ( ))Aحركت مي كند با جسم برخورد كند.

نكاتي درخصوص كار با سيستم صفحه نمايشگر ديد
عقب خودرو

• هنگاميكه دسته دنده در موقعيت عقب )Reverse( R
قرار گيرد ،صفحه نمايشگر بطور خودكار نماي عقب
خودرو را نشان مىدهد .در اين تغيير صفحه نمايش،
راديو همچنان كار ميكند و صداي آن به گوش ميرسد.
• امكان دارد كه تغيير تصوير در صفحه نمايش زماني طول
بكشد هنگامي كه دسته دنده از موقعيتهاي ديگر در
موقعيت دنده عقب  )Reverse( Rقرار گيرد يا از دنده
عقب در موقعيت دندههاي ديگر قرار داده شود .همچنين
تصوير اجسام ممكن است پس از آن كه صفحه نمايش
عوض شود چند لحظه زمان ببرد تا واضح شود.
• هنگاميكه دما به شدت باال يا پايين است ،ممكن است
صفحه نمايش اجسام را بطور واضح نشان ندهد .اين
نشان دهنده عيب سيستم نميباشد.
• زمانىكه نور مستقيم به دوربين میتابد ،ممكن است
اجسام به وضوح نشان داده نشود .اين نشاندهنده عيب
سيستم نميباشد.
• امكان رويت خطوط عمودى روى اجسام (كه ناشي از
انعكاس نور سپر است) در صفحه نمايشگر ميباشد .اين
نشاندهنده عيب سيستم نميباشد.
• صفحه نمايشگر ممكن است تحت تأثير نور المپ مهتابى
بلرزد يا سوسو كند .اين نشاندهنده عيب سيستم نميباشد.
• رنگ هاى تصوير اجسام در صفحه نمايشگر ديد عقب خودرو
ممكن است تا حدى با رنگ واقعى اجسام تفاوت داشته باشد.
• امكان دارد تصوير اجسام در تاريكى يا شب روي صفحه
نمايشگر بطور واضح نشان داده نشوند .اين نشاندهنده
عيب سيستم نميباشد.

•
•

•
•

امكان دارد گردوغبار ،باران يا برف بر روي دوربين باعث
عدم نشان دادن تصوير واضح از اجسام روي صفحه
نمايشگر ديد عقب خودرو شود .دوربين را تميز كنيد.
دوربين را با موادي مانند الكل ،بنزين ،يا تينر تميز
نكنيد .اين نوع مواد باعث بيرنگي و رنگرفتگي دوربين
خواهند شد .جهت تميز كردن دوربين ،از دستمال
آغشته به ماده تميزكننده رقيق استفاده كنيد و سپس با
دستمال تميز آن را خشک كنيد.
مراقب باشيد دوربين صدمه نبيند .دوربين صدمه ديده
نميتواند تصاوير صحيح به صفحه نمايشگر ارسال كند.
شیشه دوربین را با مواد براقكننده مانند پوليش تميز
نكنيد .در صورت آغشته بودن شيشه دوربين به مواد
براقكننده ،آن را با دستمال آغشته به ماده تميزكننده
رقيق شده با آب تميز كنيد.
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صفحه نمايشگر ديد جانبي و عقب خودرو
( )Reverseقرار داده تا صفحه نمایش دید اطراف فعال
شود .صفحه نمایش دیدهای مختلفی از موقعیتهای
خودرو را نشان میدهد.
توجه

در ابتدای عملکرد ،خطوط گوشه برای  3ثانیه به رنگ زرد
چشمک میزند .این نشانه خرابی نیست بلکه یادآوری
برای احتیاط میباشد.
دیدهای موجود:

( )Aرانندگی با فرمان چپ
پیام هشدار
نشانگر دید جلو یا عقب
خطوط دید گوشههای سیستم مونیتور دید  360درجه
نشان دید گوشههای سیستم مونیتور دید  360درجه
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دید سیستم مونیتور دید  360درجه یا دید جانبی و جلو
دید جلو یا عقب
دکمه ( CAMERAدوربین)
هنگامی که کلید استارت در موقعیت  ONقرار دارد ،کلید
< >CAMERAرا فشار داده و یا دسته دنده را در حالت R
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• دید مانیتور  360درجه (دید اطراف خودرو)
• دید جلو و جانبی (دید اطراف و جلوی چرخ جانبی
سرنشین جلو)
• دید جلو (دید به جلوی خودرو)
• دید عقب (دید به عقب خودرو)
این سیستم به عنوان کمکی برای راننده در موقعیتهایی
مثل پارک دوبل و پارک در پارکینگ طراحی شده است.

هشدار

نواحی وجود دارند که سیستم اجسام را نشان نمیدهد
و برای اجسام در حال حرکت هشدار نمیدهد .زمانیکه
صفحه نمایش جلو و یا عقب را نشان میدهد ،اجسام
پایینتر از سپر و یا روی زمین قابل دیدن نمیباشند .
وقتیکه در حالت دید مانیتور  360درجه هستید ،جسم
باشد ،در صفحه
بلندی که در نزدیکی شکاف دوربین
نمایش نشان داده نمیشود .

• صفحه نمایش برای استفاده در نور روز منظور شده است.
از این سیستم در شرایط نوری بد استفاده نکنید.
• صفحه نمايشگر ديد جلو خودرو ،يک وسيله و ابزار
راحتى و كمكي ميباشد ،لذا از آن به عنوان يک وسيله
اصلي و قابل اتكا كامل جهت رانندگي استفاده نكنيد
چراکه نواحی هستند که در آن اجسام دیده نمیشوند.
مخصوص ًا چهار نقطه خودرو نقاط کوری هستند که
اجسام در دیدهای چشم پرنده ،جلو و یا عقب نشان
داده نمیشوند .همیشه بیرون از پنجره را نگاه کنید و
از حرکت کردن مطمئن شوید .راننده همیشه مسئول
رعایت نکات ایمنی در هنگام پارک کردن و انجام دیگر
مانورها میباشد.
• راننده همیشه مسئول رعایت نکات ایمنی در هنگام
پارک کردن و انجام دیگر مانورها میباشد.
• هنگامي كه آينه بغل جلو تا (جمع) شده است از صفحه
نمايشگر ديد جلو خودرو استفاده نكنيد و مطمئن شوید
که در صندوق عقب در هنگام استفاده از صفحه نمایش
بسته میباشد.
• فاصله اجسامى كه در صفحه نمايشگر ديد جلو خودرو
ديده مىشوند با فاصله واقعى آنها تفاوت دارد.
• دوربینها بر روی شبکه پنجرهای جلو ،آینههای بیرون
و باالی پالک پشت نصب شدهاند .هیچ چیزی را بر روی
دوربینها قرار ندهید.
• به منظور جلوگيري از ورود آب به داخل سيستم دوربين
وجمع شدن بخار يا قطرات آب روي عدسي (لنز) آن
و در نتيجه ايجاد خرابى و عيب در سيستم دوربين يا

شوک الكتريكى ،رخ دادن آتشسوزى هرگز هنگام
شستشوى خودرو با آب فشار قوى آب به اطراف
دوربين نپاشيد.
• دوربين وسيله دقيقى است ،لذا مراقب باشيد به دوربين
ضربه نخورد ،زيرا ضربه ميتواند عيب در سيستم
دوربين بوجود آورد ،باعث ايجاد شوکالكتريكى يا رخ
دادن آتشسوزى گردد.

احتیاط

در هنگام تمیز کردن گرد و خاک و یا برف از دوربین جلو،
مراقب باشید تا لنز خط و خش نیافتد.

توجه

رنگ دید در صفحه نمایش با دید واقعی متفاوت میباشد،
چرا که سیستم از دوربین های مادون قرمز استفاده
میکند.
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نحوه کار با سیستم

نمونه مربوط به مدلهای فرمان سمت چپ ،مدلهای فرمان راست
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صفحه نمایش دید پیرامون خودرو شامل صفحههای جلو،
عقب ،چپ و راست میباشد .میتوانید ترکیبی از دیدهای
مختلف را همانطور که نمایش داده شده است مشاهده
کنید.
( :)Aصفحه هدایت و یا صوتی قبل از عملکرد صفحه
نمایش دید پیرامون خودرو.
 :دید جلو و دید مانیتور  360درجه
 :دید عقب و دید مانیتور  360درجه
 :دید جلو و دید جانبی جلو
 :دید عقب و دید جانبی جلو
 :دید عقب
 :دسته دنده در موقعیت R
 :دسته دنده خارج از موقعیت R
 :دکمه < >CAMERAرا فشار دهید.
دو راه برای استفاده از صفحه نمایش وجود دارد:
 دنده  Rرا انتخاب کنید. دکمه < >CAMERAرا فشار دهید.استفاده از سیستم با استفاده از دسته دنده
• زمانیکه دسته دنده در موقعیت  Rقرار گیرد ،صفحه
نمایش بطور خودکار روشن میشود و دید عقبی و دید
مانیتور  360درجه نمایش داده میشوند.
• زمانیکه دسته دنده خارج از موقعیت  Rقرار گیرد (،)A
صفحه نمایش از حالت صفحه نمایش به صفحه هدایت
و یا صوتی تغییر پیدا میکند.

•

در موقعیت دنده  ،Rدید عقب و دید مانیتور  360درجه
نشان داده میشود .زمانیکه دکمه <>CAMERA
فشار داده شود ،دید جانبی سرنشین بر روی صفحه
نمایش به دید جانبی جلو تغییر پیدا میکند.
با فشار دادن دوباره دکمه < >CAMERAبه دید عقب
تغییر پیدا میکند .زمانیکه دسته دنده از موقعیت
 Rخارج شود ،صفحه نمایش به قبل از صفحه نمایش
دنده عقب تغییر میکند.
برای برگرداندن
دکمه < >CAMERAرا از حالت
به دید عقب و دید مانیتور  360درجه فشار دهید.

استفاده از سیستم با استفاده از دکمه <>CAMERA

• زمانی که دکمه < >CAMERAفشار داده شود ،صفحه
نمایش دید پیرامون عمل میکند و دید جلو و دید
مانیتور  360درجه نمایش داده میشوند .
• دید جلو و دید مانیتور  360درجه نمایش داده میشوند
 .1زمانیکه دکمه < >CAMERAدوباره فشار داده شود
 ،دید جانبی سرنشین بر روی صفحه نمایش به دید
جانبی جلو تغییر پیدا میکند .با فشار دوباره دکمه
< >CAMERAصفحه نمایش خاموش میشود.
• برای تغییر صفحه جانبی راننده بین دید جلو و عقب از
دسته دنده استفاره کنید.
• زمانیکه دسته دنده در موقعیت  Rنباشد و سرعت
خودرو تقریباً از  km/h 10فراتر برود ،صفحه نمایش از
حالت صفحه نمایش به صفحه هدایت و یا صوتی تغییر
پیدا میکند.

خطوط راهنما
هشدار

• صفحه نمايشگر ديد جلو خودرو ،يک وسيله و ابزار راحتى و
كمكي ميباشد ،لذا از آن به عنوان يک وسيله اصلي و قابل
اتكا كامل جهت رانندگي استفاده نكنيد .همیشه سرتان را
برگردانید و با چشم برای حرکت با دنده عقب از امن بودن
مطمئن شوید .همیشه به آرامی دنده عقب بگیرید.
• از آینهها استفاده کنید و یا حتم ًا برای ارزیابی فواصل تا
اجسام به درستی نگاه کنید.
• به خاطر استفاده از لنز زاویه باز در سیستم ،فاصله
اجسامى كه در صفحه نمايشگر خودرو ديده مىشوند
با فاصله واقعى آنها تفاوت دارد.
• اين اجسام در صفحه نمايشگر مانند تصاوير در آينه هاي
داخل و بيرون از نظر ديداري از روبرو ديده ميشوند.
• هنگام حركت به عقب ،اطمينان حاصل كنيد كه درب
صندوق عقب محكم بسته شده است.
• به علت محدوديت دامنه ديد صفحه نمايشگر ديد عقب،
اجسام زير سپر و قسمتهاى گوشه سپر در آن غيرقابل
رويت ميباشند.
• از گذاشتن اشياء (اجسام) روى دوربين عقب خودداري نماييد.
دوربين عقب باالى پالک عقب خودرو نصب شده است.
• به منظور جلوگيري از ورود آب به داخل سيستم دوربين و
جمع شدن بخار يا قطرات آب روي عدسي (لنز) آن و در
نتيجه ايجاد خرابى و عيب در سيستم دوربين يا شوک
الكتريكى ،رخ دادن آتش سوزى هرگز هنگام شستشوى
خودرو با آب فشار قوى آب به اطراف دوربين نپاشيد.

• دوربين وسيله دقيقى است ،لذا مراقب باشيد به دوربين
ضربه نخورد ،زيرا ضربه ميتواند عيب در سيستم
دوربين بوجود آورد ،باعث ايجاد شوکالكتريكى يا رخ
دادن آتشسوزى گردد.
• هنگاميكه خودرو روي جاده مسطح آسفالت شده قرار
دارد  ،خط راهنماي فاصله و خط راهنماي پهناي خودرو
فقط به عنوان خط راهنماى تعيين جهات و خط مبنا بايد
مورد استفاده قرار گيرند .الزم به ذكر است كه فواصل نشان
داده شده روي صفحه نمايشگر فقط به عنوان فواصل مبنا
ميباشند و با فواصل حقيقي بين خودرو و اجسام نمايش
دادهشدهرويصفحهنمايشگرمغايرتدارند.اينبدانمعني
است كه فاصله حقيقى بين خودرو و اجسام  ،با آنچه كه در
صفحه نمايشگر نشان داده شده است متفاوت ميباشد.
• از خطوط نمايش داده شده و دید چشم پرنده به عنوان
خط راهنماى تعيين جهات و خط مبنا استفاده كنيد.
كيفيت و دقت خطوط و دید چشم پرنده بسيار زياد
تحت تاثير تعداد سرنشين ،ميزان سوخت ،موقعيت
خودرو ،شرايط و كالس و درجه جاده قرار ميگيرد.
• اگر الستیکها با الستیکهایی با سایزی متفاوت
جایگزین شدهاند ،خط سیر محاسبه شده و دید چشم
پرنده ممکن است به اشتباه نمایش داده شوند.
• هنگام حركت دنده عقب در سربااليي اجسام در صفحه
نمايشگر دورتر از آن هستند كه ظاهر ميشوند .هنگام
حركت دنده عقب در سرپاييني اجسام در صفحه
نمايشگر نزديكتر از آن هستند كه ظاهر ميشوند.
جهت تشخيص فاصله اجسام تا خودرو از آينه داخلي
استفاده كنيد يا سر خود را به عقب برگردانيد.
• پهناي خودرو و خطوط سير محاسبه شده ،پهنتر از
پهناي و خط سير حقيقي ميباشند.

صفحه نمایشگر ،بخاری و تهویه مطبوع و سیستم صوتی
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• خط زرد
• خط سبز
• خط سبز

توجه

 :تقريبا یک متر
 :تقريبا دو متر
 :تقريبا سه متر

خطوط راهنمای ثابت پیشبینی پهناي خودرو

:

خطوط راهنماى پهناي خودرو ،پهناي خودرو را هنگام
حركت به عقب نشان ميدهد.

خطوط مسير محاسبه شده متحرک
نمای جلو

هشدار

دید جلو و عقب

نمای عقب

خطوط راهنما که پهنای خودرو و فواصل تا اجسام را بر
مبنای خط بدنه خودرو ( )Aنشان میدهد ،بر روی صفحه
نمایش نشان داده میشوند.

خطوط راهنمای فاصله:
فواصل را از بدنه خورو نشان میدهد.
 :تقريباً نيم متر
• خط قرمز
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:

خطوط سير محاسبه شده متحرک ،زمانىكه فرمان را
بچرخانيد روي صفحه نمايشگر ظاهر ميگردد .خطوط سير
بستگى به ميزان گردش فرمان ،حركت مىكند و زمانى كه
فرمان صاف باشد ،نشان داده نخواهد شد.
دید جلو زمانی که سرعت خودرو باالی  km/h 10میباشد،
نشان داده نخواهد شد.
• به خاطر استفاده از لنز زاویه باز در سیستم ،فاصله
اجسامى كه در صفحه نمايشگر خودرو ديده مىشوند
با فاصله واقعى آن ها تفاوت دارد .اين اجسام در صفحه
نمايشگر مانند تصاوير در آينه هاي داخل و بيرون از
نظر ديداري از روبرو ديده ميشوند.
• در جادههاي برفي يا لغزنده ،ممكن است بين خط سير
محاسبه شده و خط واقعى مغايرت مشاهده گردد.
• به دليل عدم نصب دوربين عقب در قسمت وسط عقب
خودرو ،خطوط سير محاسبه شده نيز كمي متمايل به
سمت راست روي صفحه نمايشگر ظاهر ميشوند.
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زمانیکه صفحه نمایش دید جلو را نشان میدهد و فرمان
حدود  90درجه بچرخد و یا کمتر از موقعیت معمول فرمان
باشد ،هر دو خطوط سیر محاسبه شده  6نمایش داده
میشوند .زمانی که فرمان به زاویه تقریبا  90درجه و یا
بیشتر بچرخد ،خطی فقط در جهت مخالف چرخش نشان
داده میشود.

دید مانیتور  360درجه

•
•
•
•
•

هشدار
اجسام در دید مانیتور  360درجه دورتر از فاصله
واقعیشان به نظر میرسند ،چرا که دید چشم پرنده،
دید کاذبی است که با ترکیب دیدها از دوربینهای روی
آینههای بیرون ،جلو و عقب پردازش میشود.
اجسام بلندی همچون جدول خیابان و خودرو ممکن
هستند که ناهمتراز دیده شوند و یا در شکاف دیدها
نشان داده نشوند.
اجسامی که باالتر از دوربین باشند ،نمایش داده
نمیشوند.
زمانی که موقعیت دوربین تغییر کند ،دید مانیتور 360
درجه ممکن است به اشتباه نمایش دهد.
خط بر روی زمین ممکن است آنطور که در شکاف دیدها
صاف دیده میشود ،ناهمتراز دیده شود .هرچه خط از
خودرو دورتر شود ،ناهمترازی آن بیشتر میشود.

خطوط راهنما که پهنا و جلوی انتهای خودرو را نشان
می دهند ،بر روی صفحه نمایش نمایش داده میشوند.
خط جلوی خودرو  ،قسمت جلوی خودرو را نشان
میدهد.
خط جانبی خودرو  ،پهنای خودرو که شامل آینهها نیز
می باشد ،را نشان میدهد.
با خط
و جانبی
هر دو خطوط جلو
امتداد
چین سبز نشان داده میشود.

نمای جانبی جلو ،مدلهای فرمان سمت چپ

دید مانیتور  360درجه دید کلی از باالی خودرو نشان
میدهد که کمک به تأیید موقعیت خودرو و مسیر محاسبه
شده در فضای پارک و قرارگیری خودرو میکند.
آیکون خودرو ،موقعیت خودرو را نشان میدهد.

تفاوت بين فواصل محاسبه شده و فواصل واقعي
هشدار

توجه

اندازه آیکون خودرو در دید مانیتور  360درجه ممکن است
با اندازه واقعی خودرو فرق داشته باشد.

زمان شروع استفاده ،خطوط نمایان گردید .گوشههای
از هر چهار طرف به رنگ زرد به مدت  3ثانیه
خودرو
به رنگ قرمز
چشمک میزند .چهار گوشه خودرو
نمایش میشود.
توجه

•

•

نواحی که دوربینها نمیتوانند پوشش دهند به رنگ
مشکی نشان داده میشوند.
 ،در تمام چهار گوشه
خطوط گوشهای نقاط کور
آیکون خودرو ،به عنوان یادآور احتیاط به رنگ زرد
چشمک میزند .این نشانه خرابی سیستم نیست.

نمای جانبی جلو ،مدلهای فرمان سمت چپ

دید جانبی و جلو خودرو
خطوط راهنما:

احتیاط

فاصله واقعی تا اجسام ممکن است از آنچه که نشان داده
میشود متفاوت باشد.

هنگاميكه خودرو روي جاده مسطح آسفالت شده قرار
دارد ،خط راهنماي فاصله و خط راهنماي پهناي خودرو
فقط به عنوان خط راهنماى تعيين جهات و خط مبنا بايد
مورد استفاده قرار گيرند .الزم به ذكر است كه فواصل
نشان داده شده روي صفحه نمايشگر فقط به عنوان
فواصل مبنا ميباشند و با فواصل حقيقي بين خودرو و
اجسام نمايش داده شده روي صفحه نمايشگر مغايرت
دارند .اين بدان معني است كه فاصله حقيقى بين خودرو
و اجسام  ،با آنچه كه در صفحه نمايشگر نشان داده شده
است متفاوت ميباشد.
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حرکت نزديك يك جسم ساکن

در صفحه نمايشگر خطوط سير محاسبه شده ( )Aبرخورد
با جسم ساكن را نشان نميدهد ،ولي اگر خودرو از خط
سير حقيقي خود تجاوز كند ممكن است به جسم برخورد
كند.
هشدار
فاصله نشان داده شده بر روی صفحه نمایش تنها برای
محاسبه فاصله میباشد ،فاصله واقعی تا اجسام ممکن
است از آنچه که نشان داده می شود متفاوت باشد.

حركت در سربااليي با شيب تند

هنگاميكه در سربااليي با شيب تند حركت ميكنيد،
خطوط راهنماي فاصله و خطوط راهنماي پهناي خودرو
نزديكتر از فاصله حقيقي نشان داده ميشوند .براي مثال،
فاصله در صفحه نمايشگر  1متر تا نقطه ( )Aرا نشان
ميدهد ،اما فاصله  1متر تا نقطه ( )Bميباشد .الزم به ذكر
است كه هر شيئي باالي شيب در صفحه نمايشگر دورتر از
آن است كه ظاهر ميشود.
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حرکت در سرپاييني با شيب تند

هنگامي كه در سر پاييني با شيب تند حركت مي كنيد،
خطوط راهنماي فاصله و خطوط راهنماي پهناي خودرو
دورتر از فاصله حقيقي نشان داده ميشوند .براي مثال،
فاصله در صفحه نمايشگر  1متر تا نقطه ( )Aرا نشان
ميدهد ،اما فاصله حقيقي  1متر تا نقطه ( )Bميباشد .الزم
به ذكر است كه هر شيئي باالي شيب در صفحه نمايشگر
نزديكتر از آن است كه ظاهر ميشود.

صفحه نمایشگر ،بخاری و تهویه مطبوع و سیستم صوتی

خطوط سیر محاسبه شده ( )Aبا اجسام در صفحه نمایش
برخورد نمیکند .اگرچه خودرو ممکن است که با اجسام
برخورد کند اگر از مسیر حرکت واقعی خارج شود.

ممکن است که فاصله قابل رویت کوچکی بین خودرو و
جسم در دید مانیتور  360درجه ( )Bدر صفحه نمایش
باشد.

حرکت به سمت یک جسم نزدیک

موقعیت ( )Cدورتر از موقعیت ( )Bدر صفحه نمایش
نشان داده میشود .اگرچه موقعیت ( )Cدر واقع در فاصله
یکسانی همچون موقعیت ( )Aقرار دارد .خودرو ممکن
است زمانیکه به سمت جسم حرکت میکند ،با آن
برخورد کند اگر مسیر تا جسم موردنظر به صورت واقعی
محاسبه نشده باشد.
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شناسایی جسم متحرک ()MOD

سیستم شناسایی اجسام در حال حرکت ( )MODدر هنگام
خارج شدن از پارکینگ ،مانور دادن در پارکینگها و دیگر
موارد شبیه ،میتواند راننده را از اجسام در حال حرکت
پیرامون خودرو آگاه کند.
سیستم  MODاجسام در حال حرکت را با استفاده از
تکنولوژی پردازش تصویر بر روی تصویر نشان داده شده
در صفحه نمایش ،تشخیص میدهد.
این سیستم زمانیکه صفحه نمایش دوربین روشن است ،در
شرایط زیر کار میکند:
• زمانیکه دسته دنده در موقعیت  Nو یا ( Pمدلهای
گیربکس اتوماتیک) قرار داشته باشد و یا ترمز دستی (در
مدلهای گیربکس معمولی) اعمال شده باشد و خودرو
متوقف باشد ،سیستم  MODاجسام در حال حرکت را در
دید مانیتور  360درجه تشخیص میدهد .این سیستم
زمانیکه آینههای بیرون در حال بسته شدن و یا باز
شدن باشند و یا دری باز باشد ،عمل نخواهد کرد.
• زمانیکه دسته دنده در موقعیت ( Dمدلهای گیربکس
اتوماتیک) باشد و یا ترمز دستی (مدلهای گیربکس
معمولی) اعمال نشده باشد و سرعت خودرو تقریباً کمتر
از  km/h 8باشد ،این سیستم اجسام در حال حرکت را
در دید جلو تشخیص میدهد.
• زمانیکه دسته دنده در موقعیت  Rباشد و سرعت خودرو
تقریبا کمتر از  km/h 8باشد ،این سیستم اجسام در حال
حرکت را در دید عقب تشخیص میدهد .سیستم MOD
زمانیکه در صندوق عقب باز باشد عمل نخواهد کرد.
این سیستم اجسام در حال حرکت را در دید جانبی جلو
تشخیص نمیدهد .زمانیکه در این دید هستید ،نماد
 MODنمایش داده نخواهد شد.
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•

•

هشدار
سیستم  MODجایگزینی برای درست کار کردن با
خودرو نیست و برای جلوگیری از برخورد با اجسام
پیرامون خودرو طراحی نشده است .زمانیکه مانوری
میدهید ،همیشه از آینههای بغل و عقب خودرو
استفاده کنید و برگردید تا پیرامون خود را جهت انجام
مانوری ایمن کنترل کنید.
سیستم  MODنمیتواند اجسام ثابت پیرامون را
تشخیص دهد.
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نمای مانیتور  360درجه

نمای جلو/نمای عقب

دید باز جلو  /دید باز عقب
نمای پهن جلو/نمای پهن عقب

زمانیکه سیستم  MODجسم در حال حرکتی را در
پیرامون خودرو تشخیص دهد ،قاب زرد رنگ بر روی دیدی
که اجسام تشخیص داده شدهاند ،نمایش داده میشود و
صدای زنگی یک بار شنیده میشود .در حالی که سیستم
 MODاجسام در حال حرکت را باز هم تشخیص دهد ،قاب
زرد رنگ همچنان نمایش داده خواهد شد.
بر روی هر
در دید مانیتور  360درجه ،قاب زرد رنگ
تصویر دوربین (جلو ،عقب ،راست و چپ) بسته به مکان
تشخیص اجسام ،نمایش داده خواهد شد.
قاب زرد رنگ بر روی هر دیدی در حالتهای دید جلو،
دید باز جلو ،دید عقب و دید باز عقب نمایش داده میشود.
یک نماد  MODآبی رنگ در دیدی که سیستم MOD
کار میکند نمایش داده میشود .نماد  MODخاکستری
رنگ در دیدی که سیستم  MODکار نمیکند نمایش داده
میشود.

•

هشدار

زمانیکه تریلری را یدک میکشید ،از سیستم MOD

استفاده نکنید .سیستم ممکن است بدرستی عمل
نکند.
• صدای اضافی (برای مثال صدای سیستم صوتی و یا
صدای بیرون زمان باز بودن شیشه) ممکن است که با
صدای زنگ سیستم تداخل کند و به درستی شنیده
نشود.
• کارایی سیستم  MODبسته به شرایط زیست محیطی و
اجسام پیرامون در موارد زیر محدود میشود:
 زمانیکه تضاد نوری پایینی بین پیشزمینه و اجساممتحرک باشد.
 زمانیکه منبع نور چشمک زنی وجود داشته باشد. زمانیکه نور شدیدی مانند نور جلوی خودروی دیگرییا نور خورشید وجود داشته باشد.
 زمانیکه جهت دوربین در جای همیشگیاش نباشد،مانند زمانیکه آینهها بسته هستند.
 زمانیکه گردوخاک ،قطرات آب یا برف بر روی لنزدوربین باشد.
 زمانیکه موقعیت اجسام در حال حرکت در صفحهنمایش تغییر نکند.
• سیستم  MODممکن است که چیزی شبیه قطرات
آب جاری بر روی لنز دوربین ،دود سفید رنگ اگزوز،
سایههای در حال حرکت و غیره را تشخیص دهد.
• سیستم  MODممکن است بسته به سرعت ،جهت ،فاصله
و یا شکل اجسام در حال حرکت به درستی عمل نکند.

• اگر به قطعاتی از خودروی شما که دوربین روی آن نصب
است صدمه وارد شده باشد ،این اتفاق باعث خمیدگی
و یا تغییر جهت دید دوربین میگردد و سیستم MOD
اجسام را به درستی تشخیص نمیدهد.

نگهداری از دوربین

اگر خاک ،باران یا برف بر روی دوربین انباشته شود،
سیستم  MODممکن است به درستی کار نکند .دوربین
را تمیز کنید.

نحوه تنظیم صفحه نمایش

برای تنظیم روشنایی صفحه نمایش ،از تنظیمات توصیف
شده در دفترچه راهنمای  NissanConnectارائه شده
استفاده کنید.
تنظیمات را زمانیکه خودرو در حال حرکت است تنظیم
نکنید .مطمئن شوید که ترمز دستی کامال باال کشیده
شده باشد.

تنظیمات صفحه نمایش دید جانبی خودرو
برای روشن با خاموش کردن سیستم  ، MODطبق روش

زیر ادامه دهید:
 )1دکمه  SETUPرا فشار دهید
 )2کلید  Systemرا لمس کنید.
 )3کلید  Driving Aidsرا لمس کنید.
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[شناسایی جسم متحرک (]:)MOD

فعال یا غیرفعال کردن حالت (.)MOD
زمانیکه این مورد برای حالت روشن تنظیم شده است،
 MODفعال است .زمانی که این مورد خاموش است (نشانگر
خاموش میشود) ،سیستم  MODغیر فعال میشود.

 )4کلید  Moving Object Detectionرا برای  OFFیا ON
کردن لمس کنید.

تنظیم موارد

طرحها و موارد نمایش داده شده بر روی صفحه ممکن
است بسته به نوع مدلها متفاوت باشد.

خرابی دید

زمانی که نماد [ ! ] بر روی صفحه نمایش داده میشود،
شرایط غیر عادی در صفحه نمایش دید پیرامون وجود دارد.
این خرابی جلوگیری از عملکرد عادی رانندگی نمیکند اما
سیستم بایستی توسط نمایندگی مجاز نسیان بازرسی شود.
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زمانی که نماد [  ] Xبر روی صفحه نمایش داده میشود،
تصویر دوربین ممکن است که از دستگاههای پیرامون
اختالالت الکتریکی موقتی دریافت کند .این مشکل
جلوگیری از عملکرد عادی رانندگی نمیکند اما اگر اغلب
این اتفاق میافتد ،سیستم بایستی توسط نمایندگی مجاز
نسیان بازرسی شود.

نکات نحوه کار با سیستم

• دسته دنده در هر موقعیتی غیر از موقعیت  Rباشد،
صفحه نمايشگر بعد مدت  3دقیقه پس از فشار دادن
دكمه دوربين < >CAMERAبه صفحه قبلی باز
میگردد.
• زمانیکه دید عوض شده است ،تصویرهای صفحه نمایش
ممکن است با کمی تأخیر نمایش داده شوند.
• هنگاميكه دما به شدت باال يا پايين است ،ممكن است
صفحه نمايش اجسام را بطور واضح نشان ندهد .اين
نشاندهنده عيب سيستم نميباشد.

هواکشها
• زمانى كه نور مستقيم به دوربين مىتابد ،ممكن است
اجسام به وضوح نشان داده نشود .اين نشاندهنده عيب
سيستم نميباشد.
• صفحه نمايشگر ممكن است تحت تأثير نور المپ مهتابى
بلرزد يا سو سوكند .اين نشاندهنده عيب سيستم
نميباشد.
• رنگهاى تصوير اجسام در صفحه نمايشگر ديد عقب
خودرو ممكن است تا حدى با رنگ واقعى اجسام تفاوت
داشته باشد.
• امكان دارد تصوير اجسام در تاريكى يا شب روي صفحه
نمايشگر به طور واضح نشان داده نشوند .اين نشاندهنده
عيب سيستم نميباشد.
• ممکن است تفاوت هایی بین دقت نور هر یک از دیدهای
دوربینهای دید مانیتور  360درجه باشد.
• امكان دارد گردوغبار ،باران يا برف بروي دوربين باعث
عدم نشان دادن تصوير واضح از اجسام روي صفحه
نمايشگر ديد عقب خودرو شود .دوربين را تميز كنيد.
• دوربين را با موادي مانند الكل ،بنزين ،يا تينر تميز
نكنيد .اين نوع مواد باعث بيرنگي و رنگ رفتگي
دوربين خواهند شد .جهت تميز كردن دوربين ،از
دستمال آغشته به ماده تميزكننده رقيق استفاده كنيد
و سپس با دستمال تميز آن را خشک كنيد.
• مراقب باشيد دوربين صدمه نبيند .دوربين صدمه ديده
نميتواند تصاوير صحيح به صفحه نمايشگر ارسال كند.
• شيشه دوربين را با مواد براقكننده مانند پوليش تميز
نكنيد .در صورت آغشته بودن شيشه دوربين به مواد
براقكننده ،آن را با دستمال آغشته به ماده تميزكننده
رقيق شده با آب تميز كنيد.

تهويه مطبوع و بخاری

هواكشهاي وسط

هشدار

با حركت دادن دكمه وسط هواكشها به (باال /پايين ،چپ/
راست) جهت جريان هواى هواكشها را در وضعيت مورد
نظر تنظيم كنيد.

هواكشهاي جانبي

• بخاري و سيستم تهويه مطبوع فقط زمانيکه موتور
روشن است کار ميکنند.
• هرگز کودکان یا افرادي که در حالت عادي به کمک
ديگران نياز دارند ،تنها در خودرو رها نکنيد .حتي
حيوانات خانگي نيز نبايد در خودرو تنها بمانند زيرا
ممکن است ندانسته کليدها يا کنترلها را فعال کنند و
به طور ناگهاني در معرض خطر قرار گرفته و به خودشان
آسيب برسانند .در هواي گرم و روزهاي آفتابي ،ممکن
است دما آنقدر باال باشد که باعث بروز صدمات جدي يا
حتي مرگآور در افراد یا حيوانات شود.
• براي مدت طوالني از سيستم گردش مجدد هواي داخل
اتاق استفاده نکنيد ،چون ممکن است هواي داخل
خودرو سنگين شده و شيشهها بخار کنند.
• در حين رانندگي بخاري و سيستم تهويه مطبوع را
تنظيم نکنيد ،زيرا راننده ميبايست تمامي حواس
خود را معطوف به هدايت خودرو نمايد.

توجه

برای باز و بسته کردن هواکشها و تنظیم جهت مسیر هوای
هواکشها ،همانطور که نمایش داده شده است عمل کنید.

• زمانیکه تهویه هوا روشن میباشد ،رطوبت هوا جذب
شده توسط سیستم تهویه مطبوع به صورت ایمن از
زیر خودرو تخلیه میشود.
اثر رطوبت و آبهای روی زمین عادی می باشد.
• بوهای داخل و خارج خودرو میتواند از طریق
هواکشهای سیستم تهویه مطبوع وارد قسمت
سرنشینان شود.
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•

زمانیکه در حالت پارک هستید ،حالت چرخش هوا
) تنظیم
) را به حالت چرخش هوای خارج (
(
کنید .این کار امکان این را میدهد که هوای تازه وارد
قسمت سرنشینان شود .این روش کمک در کاهش
بوهای داخل خودرو میکند.
مدلهای با سیستم خاموش /روشن
زمانیکه موتور توسط سیستم خاموش /روشن متوقف
میگردد ،جریان هوا را به سمت زیر شیشه هدایت
کنید تا فن سیستم تهویه مطبوع روشن شود یا شیشه
گرمکنهای عقب را روشن کنید تا موتور به صورت
اتوماتیک روشن شود.
زمانیکه موتور روشن میشود ،جریان هوا را به سمت
زیر شیشههای جلو زمانیکه فن بخاری روشن است
هدایت کنید یا کلید شیشه گرمکن عقب را روشن
نمایید تا جلوگیری کند از فعالیت سیستم خاموش/
روشن شدن اتوماتیک و خاموش شدن موتور.
سیستم خاموش  /روشن جلوگیری میکند از مصرف
بیدلیل سوخت و خروج گازهای آالینده از اگزوز.
زمانیکه موتور توسط سیستم خاموش /روشن متوقف
میشودکاراییسیستمبخاریوتهویهمطبوعکاهشمییابد.
برای دستیابی به تمام توانایی بخاری و تهویه مطبوع موتور
را روشن کنید و سیستم خاموش /روشن را خاموش نمایید.

هنگامیكه دماي مايع خنکكن موتور و خارج خودرو پايين
است ،هواي خروجي تهويه مطبوع سمت پاها (پایین) كار
نمیكند و این یک ایراد محسوب نمیشود .هنگاميكه
دماي مايع خنکكن موتور نرمال شد هواي خروجي تهويه
مطبوع سمت پايين به كار ميافتد.
نصب شده روي جلو داشبورد دماي
و
سنسورهاي
هوا را ثابت نگه ميدارد .اطراف يا روي سنسورها را نپوشانيد.

جهت کسب اطالعات بیشتر از سیستم خاموش /روشن مراجعه
شود به "سیستم خاموش /روشن (در صورت تجهیز)" در
قسمت " .5روشن کردن خودرو و رانندگی" بخارى و سيستم
تهويه مطبوع فقط زمانىكه موتور روشن است كار مىكنند ،اما
فندمنده هوا زمانيكه سوئیچ در حالت  ONباشد نيز كار ميكند.
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کنترل سرعت فن:

برای افزایش سرعت فن ،کلید کنترل سرعت فن (
ساعت گرد بچرخانید.
برای کاهش سرعت فن ،کلید کنترل سرعت فن (
پاد ساعت گرد بچرخانید.

) را
) را

عملکرد ( A/Cتهویه هوا) (در صورت تجهیز) :

تهويه مطبوع و بخاری دستی

 .1اهرم هوای ورودی (گردش هوای خارج/گردش (
) داخل )
هوای(

برای روشن یا خاموش کردن تهویه هوا دکمه < >A/Cرا
فشار دهید .زمانیکه تهویه هوا روشن باشد ،چراغ نشانگر
 A/Cبر روی دکمه روشن خواهد شد.

کنترلها
)

 .2کلید کنترل جهت جریان هوا
 .3کلید کنترل سرعت فن ( )
 .4دکمه <( >A/Cتهویه هوا) (در صورت تجهیز)
 .5دکمه کنترل دما
 .6دکمه گرمکن شيشه عقب ( )

برای خاموش کردن تهويه مطبوع و بخاری ،دکمه کنترل
سرعت فن ( ) را در موقعیت  OFFبچرخانید.

چرخش هوا از خارج:

اهرم ورود هوا را در موقعیت
وارد خودرو میشود.
چرخش هوای داخل:

اهرم ورود هوا را در موقعیت
خودرو می چرخد.
کنترل جهت جریان هوا:

کنترل دما:

قرار دهید .هوا از بیرون

قرار دهید .هوا در داخل

با گرداندن کليد کنترل دما ميتوان دماي هواي خروجي
دلخواه را تنظيم نمود .کلید را بین موقعیت وسط و راست
برای انتخاب دمای زیاد بچرخانید .کلید را بین موقعیت
وسط و چپ برای انتخاب دمای پایین بچرخانید.

نحوه کار با سیستم بخاری

گرمايش:

برای تغییر حالت جریان هوا ،دکمه کنترل جریان هوا را
بچرخانید.
 جریان هوا از هواکشهای مرکزی و جانبی جریان هوا از هواکشهای مرکزی و جانبی و پایین پا جریان هوا فقط از هواکشهای پایین پا جریان هوا از خروجيهاي بااليي (زير شيشه جلو) وخروجيهاي پاييني
 -جریان هوا فقط از خروجيهاي بااليي (زير شيشه جلو)

اين وضعيت زماني مورد استفاده قرار ميگيرد که راننده
بخواهد تمام جريان هواي گرم را از خروجيهاي پاييني به
سمت کف اتاق و پاي سرنشينان هدايت نماييد.
 .1جهت گرمايش عادي اهرم هوای ورودی را در موقعیت
قرار دهید.
 .2کليد کنترل مسير جريان هوا را در وضعيت
تنظيم نماييد.
 .3با استفاده از کليد تنظيم سرعت دوران فن ( )،
سرعت را در مقدار مطلوب تنظيم نماييد.
 .4کليد تنظيم دما را در وضعيت بين وسط و حداکثر دما
تنظيم نماييد.
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تعويض هوا:

اين وضعيت امکان ورود هواي خارج از دريچههاي مرکزي
و کناري را فراهم ميکند.
قرار دهید.
 .1اهرم هوای ورودی را در موقعیت
تنظيم
 .2کليد کنترل مسير جريان هوا را در وضعيت
نماييد.
 .3با استفاده از کليد تنظيم سرعت دوران فن ( )،
سرعت را در مقدار مطلوب تنظيم نماييد.
 .4کليد کنترل دما را جهت تنظيم دماي دلخواه بگردانيد.
بخارزدايي یا يخزدايي از روي شيشهها:

از اين وضعيت جهت از بين بردن بخار/يخ روي شيشهها
استفاده نماييد.
قرار دهید.
 .1اهرم هوای ورودی را در موقعیت
تنظيم
 .2کليد کنترل مسير جريان هوا را در وضعيت
نماييد.
 .3با استفاده از کليد تنظيم سرعت دوران فن ( )،
سرعت را در مقدار مطلوب تنظيم نماييد.
 .4کليد تنظيم دما را در وضعيت بين وسط و حداکثر دما
تنظيم نماييد.
• جهت پاک کردن سريعتر بخار/يخ از روي شيشهها
کليد تنظيم سرعت دوران فن ( ) را بر روي موقعیت
حداکثر و کليد تنظيم دماي هوا را بر روي حداکثر دما
قرار دهيد.
• اگر بخارزایی شیشه جلو مشکل است ،کلید < >A/Cرا
فشار دهید.
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گرم کردن دو سطح:

این حالت هوای سرد را از هواکشهای کناری و مرکزی و
هوای گرم را از خروجیهای پایین هدایت میکند .زمانی
که کلید کنترل دما در موقعیت حداکثر و حداقل دما
چرخانیده شود ،هوای بین هواکشها و دریچههای پایین
یکسان خواهد بود.
قرار دهید.
 .1اهرم هوای ورودی را در موقعیت
تنظيم
 .2کليد کنترل مسير جريان هوا را در وضعيت
نماييد.
 .3با استفاده از کليد تنظيم سرعت دوران فن ( )،
سرعت را در مقدار مطلوب تنظيم نماييد.
 .4کليد کنترل دما را جهت تنظيم دماي دلخواه بگردانيد.
گرمايش محفظه سرنشين و بخار زدايي از شيشه جلو :

اين وضعيت امکان گرم کردن هواي داخل اتاق و پاک
کردن بخار از روي شيشه جلو را همزمان فراهم ميکند.
قرار دهید.
 .1اهرم هوای ورودی را در موقعیت
تنظيم
 .2کليد کنترل مسير جريان هوا را در وضعيت
نماييد.
 .3با استفاده از کليد تنظيم سرعت دوران فن ( )،
سرعت را در مقدار مطلوب تنظيم نماييد.
 .4کليد تنظيم دما را در وضعيت حداکثر دما تنظيم نماييد.

نحوه کار با سیستم تهویه هوا (کولر) (در صورت
تجهیز)

سیستم تهویه هوا تقریباً باید به مدت  10دقیقه ،یک بار در
ماه کار کند .این امر از آسیب به سیستم تهویه هوا به خاطر
نبود روغنکاری جلوگیری میکند.
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سرمايش:

اين وضعيت جهت خنک کردن و کاهش رطوبت هواي
داخل محفظه سرنشين کاربرد دارد.
قرار دهید.
 .1اهرم هوای ورودی را در موقعیت
تنظيم
 .2کليد کنترل مسير جريان هوا را در وضعيت
نماييد.
 .3با استفاده از کليد تنظيم سرعت دوران فن ( )،
سرعت را در مقدار مطلوب تنظيم نماييد.
 .4دکمه < >A/Cرا فشار دهید( .چراغ نشانگر  A/Cروشن
خواهد شد)
 .5کليد تنظيم دما را در وضعيت بين وسط و حداقل دما
تنظيم نماييد.
زمانيکه دماي هوا و ميزان رطوبت آن باالست با سرد کردن
سريع هوا و پايين آوردن دما ،بخار قابل مشاهده اي از
دريچهها خارج ميشود که بيانگر عيب در سيستم نميباشد.
گرمايش و رطوبت زدايي:

اين وضعيت جهت افزايش دما و کاهش رطوبت هوا مورد
استفاده قرار ميگيرد.
قرار دهید.
 .1اهرم هوای ورودی را در موقعیت
تنظيم
 .2کليد کنترل مسير جريان هوا را در وضعيت
نماييد.
 .3با استفاده از کليد تنظيم سرعت دوران فن ( )،
سرعت را در مقدار مطلوب تنظيم نماييد.
 .4دکمه < >A/Cرا فشار دهید( .چراغ نشانگر  A/Cروشن
خواهد شد)
 .5کليد تنظيم دما را در وضعيت بين وسط و حداکثر دما
تنظيم نماييد.

پاک کردن بخار شيشه و رطوبتزدايي:
اين وضعيت جهت پاک کردن بخار شيشهها و رطوبت
زدايي استفاده ميشود.
) قرار دهید.
 .1اهرم هوای ورودی را در موقعیت (
)
 .2کليد کنترل مسير جريان هوا را در وضعيت (
تنظيم نماييد.
 .3با استفاده از کليد تنظيم سرعت دوران فن ( )،
سرعت را در مقدار مطلوب تنظيم نماييد.
 .4دکمه < >A/Cرا فشار دهید( .چراغ نشانگر  A/Cروشن
خواهد شد)
 .5کليد کنترل دما را جهت تنظيم دماي دلخواه بگردانيد.

تهویه هوای خودکار
(مدلهای دارای سیستم کنترل دینامیکی نیسان)
 .1دکمه </>AUTOدکمه کنترل دما
 .2دکمه <( >OFFخاموش)
 .3دکمه <( >A/Cتهویه هوا)

 .4دکمه <( >CLIMATEانتخاب حالت آب و هوا)
 .5صفحه نمایش
 .6دکمههای کنترل جریان هوا
 .7دکمه کنترل سرعت فن ( )
)
 .8دکمه سيستم بخارزداي شيشه جلو (
 .9دکمه مسیر هوای ورودی (چرخش هوای بیرون (
))
چرخش هوای داخل(
).
 .10دکمه گرمکن شيشه عقب (
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عملكرد اتوماتيك ()AUTO
میتوان از حالت  AUTOدر تمام مدت سال استفاده کرد

چون اين سيستم بعد از تنظيم دستي دماي مورد نظر شما،
بطور اتوماتيک دماي ثابت ،توزيع جريان هوا و سرعت فن
را کنترل ميکند .براي خاموش کردن بخاري و تهويه هوا،
دکمه < >CLIMATEرا فشار دهید ،سپس دکمه < >OFFرا
برای تغییر از کنترل آبوهوا فشار دهید.

انتخاب حالت آب و هوا ()Climate
دکمه < >CLIMATEرا برای انتخاب حالت کنترل آبوهوا

فشار دهید .زمانیکه این حالت انتخاب شود ،دمای داخلی
و سرعت فن بر روی صفحه نمایش داده میشوند .اگر حالت
خودکار انتخاب شود ]AUTO[ ،بر روی صفحه ،نمایان
خواهد شد.

خنك کردن و گرم کردن همراه با رطوبتگيري:

 .1دکمه < >AUTOرا فشار دهید.
 .2دکمه کنترل دما را برای تنظیم دماي موردنظر
بچرخانید .دما میتواند بین  16تا  30درجه سانتیگراد
تنظیم شود.
 .3دکمه هوای ورودی را تقریباً به مدت  2ثانیه فشار
دهید .چراغهای نشانگر (هم چرخش هوای بیرون و هم
چرخش هوای داخل) خاموش خواهند شد.
زمانيکه دماي هوا و ميزان رطوبت آن باالست با سرد
کردن سريع هوا و پايين آوردن دما ،بخار قابل مشاهدهاي از
دريچهها خارج ميشود که بيانگر عيب در سيستم نميباشد.
گرمايش ( A/Cخاموش):

 .1دکمه < >CLIMATEرا برای انتخاب حالت کنترل
آبوهوا فشار دهید.
 .2دکمه < >AUTOرا فشار دهید.
 .3اگر چراغ نشانگر < >A/Cروشن است ،دکمه  A/Cرا
فشار دهید.
 .4دکمه کنترل دما را برای تنظیم دماي موردنظر
بچرخانید .دما میتواند بین  16تا  30درجه سانتیگراد
تنظیم شود.
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•
•

دماي تنظيم شده هوا نبايد از دماي هواي محيط کمتر
باشد .در غيراينصورت احتمال عدم بازدهي مناسب
سيستم وجود دارد.
اگر شيشه ها بخار گرفت ،به جاي استفاده از گرمایش
 A/Cخاموش ،از گرم کردن همراه با رطوبتگيري
استفاده کنيد.

مه زدايی  /يخ زدايی هواي رطوبت زدايي شده:

) را فشار دهيد( .چراغ

 .1كليد گرمكن شيشه جلو (
روشن مىشود).
نشانگر
 .2كليد كنترل دما را بچرخانيد و دماى موردنظر را تنظيم
كنيد.
• براى پاک كردن شبنم منجمد روي سطح بيرونى
شيشه ،كنترل دما وكنترل سرعت فن را روى
باالترين وضعيت تنظيم كنيد.
) ،كليد گرم كن
• پس از پاک شدن شيشه جلو (
شيشه جلو را دوباره فشار دهيد( .چراغ نشانگر
خاموش مىشود).
• هنگامی كه كليد گرمكن شيشه جلو فشار داده
شود و دماى هواى بیرون به  -2درجه سانتیگراد
برسد ،تهويه مطبوع به طور خودكار جهت بخارزدايى
شيشه جلو روشن خواهد شد .حالت گردش مجدد
هوا بطور خودكار خاموش مىشود .حالت گردش
هواى بيرون براى بخار زدايى بهتر وارد مدار ميشود.

عملكرد دستى:

از حالت دستی میتوان برای کنترل بخاری و تهویه هوا در
تنظیمات مورد نظرتان استفاده کنید.
دکمه < >CLIMATEرا برای انتخاب حالت کنترل آبوهوا
فشار دهید.

برای خاموش کردن بخاری و تهویه هوا ،دکمه < >OFFرا
فشار دهید.
• در حالیکه [ ]Drive Modeبر روی صفحه نمایان است،
تنظیم میزان جریان هوا و کنترل جهت جریان هوا
ممکن نمیباشد .دکمه < >CLIMATEرا برای تغییر
حالت کنترل آبوهوا فشار دهید.
کنترل سرعت فن:

) را

براى تنظيم سرعت فن ،درجه كنترل سرعت فن (
ساعت گرد ( )+یا پاد ساعت گرد ( )-بچرخانيد.
کلید < >AUTOرا برای تغییر سرعت فن به حالت خودکار
فشار دهید.
کنترل جريان هوا:

خروجی هوای دلخواه را با فشار دادن دکمه کنترل جریان
هوای مربوطه انتخاب کنید:
 جریان هوا از هواکشهای مرکزی و جانبی جریان هوا از هواکشهای مرکزی و جانبی و پایین پا جریان هوا فقط از هواکشهای پایین پا جریان هوا از خروجيهاي بااليي (زير شيشه جلو)و خروجيهاي پاييني
کنترل دما:

دکمه کنترل دما را برای تنظیم دماي موردنظر بچرخانید.
دما میتواند بین  16تا  30درجه سانتیگراد تنظیم شود.

گردش هواي خارج:

براي داخل كردن هواي بيرون ،كليدورود هوا را فشار دهيد.
) روشن خواهد شد).
(در اين حالت چراغ نشانگر (
گردش هواي داخل:

براي گردش هواي داخل ،كليد ورود هوا را فشار دهيد( .در
) روشن خواهد شد).
اين حالت چراغ نشانگر (
کنترل ورود هواي خودکار:

جهت فعال نمودن كنترل خودكار بين وضعيتهاي گردش
هوا و گردش هواي خارج  ،كليد ورود هوا را براي مدت بيش
از  2ثانيه فشار دهيد  .زمانيكه وضعيت كنترل خودكار
فعال شد ،چراغ نشانگر پس از دو بار چشمک زدن خاموش
خواهد شد و سپس ورود هوا به طور خودکار کنترل میشود.

تنظیم آب و هوا ECO
زمانیکه  Drive Modeفعال است ،میتوانید [CLIMATE
 [ECOرا بر روی  ONیا  OFFتنظیم کنید.
(به قسمت [ .5 ]CLIMATE ECOروشن کردن و راهاندازی
مراجعه کنید)

سرويس و نگهداری سیستم تهويه مطبوع:
هشدار

سيستم تهويه هوا دارى ماده سردكننده تحت فشار
ميباشد .براى جلوگيرى از آسيب ديدگى ،هرگونه تعميرات
تهويه مطبوع فقط بايد توسط افراد با تجربه و با تجهيزات
مناسب انجام شود.

سيستم تهويه مطبوع خودروى شما توسط موادی دوست
دار محيط زيست شارژ شده است.

سيستم تهويه مطبوع مذکور اگرچه در گرم شدن کره
زمين بيتأثير نيست ولي به اليه ازن آسيبى نخواهند
رساند .جهت سرويس تهويه مطبوع خودرو  ،تجهيزات

و روان سازهاى مخصوصى بايد مورد استفاده قرار گيرد.
استفاده از مواد سردكننده يا روان سازهاى نامناسب،
ممكن است به سيستم تهويه مطبوع به شدت آسيب
برساند .نمايندگى مجاز نیسان مىتواند سيستم تهويه
مطبوع دوستدار محيط زيست خودرو شما را سرويس
كند.

فيلتر تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع مجهز به فيلتر هوا جهت فيلتر كردن
هواي ورودي به خودرو از آلودگيهايي مانند گردوغبار،
دانه گرده و غيره ميباشد .براى اطمينان از اينكه عمل
گرم كردن شيشه  ،بخارزادايي از روي شيشهها و تصفيه
هوا بازدهي مناسبي داشته باشند بايد فيلتر تهويه مطبوع
طبق برنامه سرويس و تعميراتي ذكر شده در دفترچه
تعمير و نگهداري مربوطه تعويض گردد .جهت تعويض
فيلتر تهويه مطبوع به نمايندگي نیسان مراجعه نماييد.
در صورت مشاهده كاهش چشمگير جريان هوا يا جمع
شدن بخار روي شيشهها بالفاصله پس از روشن كردن
تهويه مطبوع يا بخاري ،فيلتر تهويه مطبوع بايد تعويض
گردد.
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سيستم صوتی
نكات قابل توجه جهت کار با سيستم صوتی
هشدار
هرگز هنگام رانندگي سيستم صوتي را تنظيم نكنيد و
توجه كامل به رانندگي داشته باشيد.

سیستم صوتی زمانی که کلید استارت در موقعیت  ONیا
 ACCباشد عمل خواهد کرد .در صورتيکه تمايل داريد در
زمان خاموش بودن موتور خودرو به راديو CD ،و یا AUX
گوش دهيد ،زمانیکه موتور روشن نیست ،کلید استارت را
در موقعيت  ACCقرار دهيد .در حالتيکه موتور خودرو

• لوح فشرده را زير نور مستقيم خودرو نگذاريد.
• لوحهاي فشرده زخمي شده ،كثيف ،كيفيت پايين ،داراي
لكه اثر انگشت يا سوراخ شده ممكن است كار نكنند.
• لوحههاي فشرده نامبرده ذيل بازدهي درست ندارند:
 لوحهاي فشرده غير قابل كپي كردن ()CCCD لوحهاي فشرده قابل ضبط ()CD-R -لوحهاي فشرده قابل رايت دوباره ()CD-RW

خاموش است در طوالني مدت در اين وضعيت از سيستم
صوتي استفاده ننماييد.

راديو

• امواج راديويي تحت تأثير امواج ايستگاههاي راديويي،
ساختمانها ،كوهها و تداخلهاي امواج ساطع شده ديگر
قرار ميگيرد .تداخل امواج به طور متناوب به علت موارد
فوقالذكر ميباشد.
• استفاده از تلفن همراه ممكن است در امواج راديو تداخل
ايجاد كند.

دستگاه صوتي لوح فشرده ()CD

•

•
•

سيستم سيديپلير در روزهاي باراني يا سرد به دليل
رطوبت هوا ممكن است درست عمل نكند ،در اينصورت
لوح فشرده را از دستگاه خارج كنيد و پس از پاک و خشک
كردن لوح فشرده يا خشک كردن دستگاه با سيستمدمنده
هواي خودرو مجددا ً لوح فشرده را داخل دستگاه بگذاريد.
دستگاه ممكن است در جاده هاي ناهموار پرش صدا
داشته باشد.
بعضي مواقع دستگاه ممكن است به علت گرماي بيش
از حد داخل خودرو كارنكند .در اين صورت دماي داخل
خودرو را پايين آوريد.
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• جهت جلوگيري از آسيب ديدن دستگاه لوحهاي فشرده
ذيل را مورد استفاده قرار ندهيد:
 لوحهاي فشرده  8سانتيمتري لوحهاي فشرده تغيير شكل داده لوحهاي فشرده داراي ليبل -لوحهاي فشرده خراشيده شده ،داراي پوشش يا لبه خراب

•
•

 لوحهای فشرده پاککننده لنزاين دستگاه صوتي فقط ميتواند با لوحهاي فشرده از
قبل پر شده كار كند .اين دستگاه صوتي قابليت رايت
لوح فشرده يا كپي كردن ندارد.
در صورتیکه سی دی قابل پخش نباشد ،پیام توجهی
نشان داده خواهد شد.
با فشار دادن دکمه  > < Ejectسیدی را خارج کنید ،و
 از جا رفتن صحيح لوح فشرده مطمئن شويد (برايمثال ،ليبل به طرف باال باشد).
 مطمئن شويد لوح فشرده سالم باشد براي مثالخراشيدگي نداشته باشد ،خم نشده باشد و تغییر
شکل نداده باشد.
 مطمئن شوید که لوح فشرده سیدی میباشد نهدیویدی.
 مطمئن شوید که سی دی با فایلهای صوتی پر شدهباشد.

( USBحافظه جانبی)
(در صورت تجهیز)
هشدار

هنگام رانندگی با دستگاه  USBکار نکنید و چیزی را متصل و
یا جدا نکنید .انجام این کار باعث حواس پرتی و در نتیجه باعث
از دست دادن کنترل خودرو می شود و باعث تصادف میشود.

احتیاط

•

دستگاه  USBرا به زور در درگاه  USBجا نزنید .جا زدن
دستگاه  USBکج شده و یا برعکس ممکن است به درگاه
 USBآسیب برساند.

•
•

زمانیکه میخواهید دستگاه  USBرا از درگاه خارج
کنید ،پوشش درگاه  USBرا نگیرید .این امر میتواند
به درگاه و پوشش آسیب رساند.
کابل  USBرا د ر جایی قرار ندهید که بطور غیرعمدی
کشیده شود .کشیدن کابل باعث صدمه به درگاه میشود.

خودرو مجهز به دستگاه  USBتحویل داده نشده است .در
صورت لزوم دستگاههای  USBباید جداگانه خریداری شوند.
از این سیستم نمیتوان برای پاک کردن اطالعات حافظه
 USBاستفاده کرد و جهت این کار میبایست از دستگاههای
رایانه شخصی استفاده نمایید.
این سیستم دستگاههای حافظه  USBمتعدد ،هارد
درایوهای  USBو پخشکنندههای  iPodرا پشتیبانی
میکند .بعضی از دستگاههای  USBممکن است که توسط
این سیستم پشتیبانی نشود.
• دستگاههای  USBقسمتبندی شده (پارتیشن شده)
ممکن هستند که بدرستی پخش نشوند.
• برخی از کارکترها در دیگر زبانها (چینی ،ژاپنی و غیره)
ممکن است که بدرستی در صفحه نمایش داده نشوند.
استفاده از کارکترهای زبان انگلیسی توصیه میشود.
توجههای کلی در مورد استفاده از :USB

به دفترچه راهنمای تولیدکننده دستگاهتان درباره
استفاده درست و مراقبت از دستگاه رجوع کنید.

توجههایی برای استفاده از :iPod

 iPodعالمت تجاری ثبت شده شرکت اپل در آمریکا و دیگر
کشورها میباشد.
• کتابهای صوتی ممکن است به آن صورتیکه در iPod
نمایش داده میشوند ،پخش نشوند.

• فایلهای تصویری با حجم باال باعث آرام شدن سرعت
پاسخ در  iPodمیشود.
دستگاههای پشتیبانی شده:
تیپ
مدل
نوع دستگاه

Classic

Nano
iPod

Touch

iPhone

iPhone

پخشکننده صوتی بلوتوث:

Gen5
Gen6
Gen1
Gen2
Gen3
Gen4
Gen5
Gen6
Gen7
Gen1
Gen2
Gen3
Gen4
Gen5
3G
3GS
4
4S
5

• برخی از دستگاههای صوتی بلوتوثی ممکن است که نتوان
با این سیستم استفاده کرد .برای اطالعات بیشتر در مورد
دستگاههای صوتی بلوتوثی که برای استفاده با این سیستم
موجود می باشند ،با نمایندگی مجاز نیسان تماس بگیرید.
• اولیه برای دستگاه صوتی الزم میباشد.
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•
•
•
•

•
•

عملکرد سیستم صوتی بلوتوثی بسته به دستگاه صوتی
که متصل شده است ممکن است متفاوت باشد .قبل از
استفاده از راه کارهای عملکردی مطمئن شوید.
پخش صوتی بلوتوث تحت شرایط زیر متوقف میشود.
 زمان استفاده از تلفن همراه زمان کنترل اتصال با تلفن همراهپخش بعد از اینکه شرایط ذکر شده کامل شدند ادامه
داده خواهد شد.
آنتن درونی خودرو برای ارتباطات بلوتوثی در سیستم
صوتی ساخته شده است .دستگاه صوتی بلوتوثی را
در محیطهایی که توسط فلز احاطه شده است ،دور
از سیستم و یا در فضای باریکی که دستگاه بصورت
نزدیک با بدن یا صندلی در تماس است ،قرار ندهید.
در غیراینصورت کاهش صدا و یا تداخل ارتباط ممکن
است به وجود آید.
زمانیکه دستگاه صوتی بلوتوثی از طریق اتصال بدون
سیم بلوتوث متصل شده است ،نیروی باتری دستگاه
ممکن است زودتر از معمول خالی شود.
این سیستم با پروفایل ( Bluetooth AV A2DPو
 AVRCPورژنهای  1.0 ,1.3 ,1.4و یا قبلتر) مطابقت
دارد.

4-26

لوح فشرده  /حافظه
صورت تجهیز)

 USBبا  MP3و WMA

(در

شرايط:

•  MP3 – MP3کوتاه شده Moving Picture Experts Group
 3 Audio Layerمیباشد MP3 .برنامهاي بسيار مشهور
براي فشردهتر كردن فايلهاي صوتي ميباشد .اين فرمت
با حجمگيري بسيار كم نسبت به حجم عادي فايل ،داراي
صدايي تقريباً مشابه صداي فايل روي لوح فشرده ميباشد.
فورمت  MP3با هدف فشرده كردن كيفيت آهنگ بدون از
دست دادن و صدمه به كيفيت صداي آن ،يک سيستم متراكم
و فشردهاي است كه باعث كاهش تعداد بايتهاي موجود در
يک فايل صوتي به نسبت  10به  )10:1( 1می گردد .تراكم
ايجاد شده در فايلهاي صوتي  MP3باعث رفع صداهاي
زايدي كه براي انسان قابل شنيدن نميباشد ،ميگردد.
•  - WMAفايلهاي صوتي فشرده شده اجرا شونده با برنامه
 WMA-Window Media Audioیکی از محصوالت
كمپاني مايكروسافت است .فايلهاي  WMAحجم
بسيار كمتري از  MP3را براي يک فايل مشابه را اشغال
مينمايد ،و كيفيت آن ها نيز كام ً
ال قابل قبول است.
• سرعت بیت – سرعت بیت نشاندهنده تعداد بايت در 1
ثانيه است كه يک فايل صوتي مصرف ميكند .اندازه و
كيفيت يک فايل صوتي متراكم و فشرده شده ديجيتالي
بوسيله سرعت بیت استفاده شده كه هنگام كدگذارى
مورد استفاده قرار ميگيرد ،تعريف ميشود.
• نمونهبردارى بسامد /تناوب  -نمونهبردارى بسامد /تناوب
نرخ (ميزان) نمونهايي از پيامها است كه در ثانيه از
آنالوگ به ديجيتال تبديل ميشوند.
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•  Multisession – Multi Sessionيكي از روشهاي وارد
كردن داده به برنامه ميباشد .وارد كردن يک بار داده به
برنامه  Single Sessionو وارد كردن بيش از يكبار داده
به برنامه را  Multi Sessionمینامند.
• پیوست  - WMA/ID3اين پيوست قسمت کدگذاري فايل
 MP3یا  WMAميباشد که شامل اطالعاتي درباره عنوان
آهنگ ،خواننده ،ميزان بيت کدگذاري شده ،مدت زمان
آهنگ ،و غيره ميباشد .اطالعات پيوست  ID3بر روي
صفحه نمايشگر با عنوان آلبوم/خواننده/آهنگ نمايش
داده ميشود.
*  Windowsو  Windows Mediaبا عالمت تجاري در
ايالت متحده آمريکا و شرکتهاي ثبت شده مايکروسافت
در ديگر کشورها ثبت ميشود.

• نام پوشههايي که حاوي فايلهاي  WMA / MP3نميباشند
در صفحه نمايش نشان داده نميشوند.
• اگر يک فايل در باالي ديسک وجود داشته باشد ،نام
پوشه نمایش داده میشود.
• دستور اجراي مجدد ،دستوري است که فايلها بوسيله
رايتر ثبت شدهاند اما اجرا نميشوند.

 .Aپوشه اصلی
 .Bپوشه
 .Cفایل صوتی

دستور اجراي مجدد:
دستور پخش مجدد موزيک از  CDبا  MP3و یا  WMAرا
در شکل باال مالحظه ميکنيد.
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راهنمای رفع عيب:
عالمت

اقدام متقابل

کنترل کنيد ديسک درست قرار گرفته است.
اجرا نميشود
کنترل کنيد ديسک کثيف یا خراشيده نباشد.
کنترل کنید که چیزی داخل دستگاه پخش کننده وارد (جمع) نشده باشد ،و اگر چیزی داخل دستگاه بود تا یک ساعت بعد از خارج شدن
آن از دستگاه استفاده ننمایید.
اگر هشدا خطا در مورد افزایش دما دارید ،بعد از برگشت دمای عادی ،پخشکننده  CDبه خوبی عمل خواهد کرد.
اگر در  CDموزیک شما فایلهای اطالعات ( )Dataو  ACC/WMA/MP3با هم در یکجا ترکیب شدهاند ،تنها فایلهای صوتی درون CD
قابل پخش خواهد بود.
فايلهايی با پسوندهای غیر از  wma ,WMA, MP3 ,MP3نمیتوانند اجرا شوند .عالوهبر اينکه ،کدهاي کاراکتر و شماره کاراکترها براي
نامهاي فايل و فلدر بايد با مشخصات آن مطابق باشد.
ديسک و يا فايل غيرعادي ايجاد شده را کنترل کنيد .ممکن است اين اتفاقات مربوط به نحوه رایت یا تغييرات متن یا تنظيمات  WMA/MP3باشد.
اگر در فرآيند نهايي ،اتفاقي از قبيل بسته شدن ديسک روي دهد ،آن را کنترل کنيد.
اگر ديسک بوسيله کپي رايت محافظت مي شود ،آن را کنترل کنيد.
اگر ديسک کثيف یا خراشيده باشد آن را کنترل کنيد.
کيفيت ضعيف صدا
زمان نسبتاً طوالني ميبرد قبل از اينکه موسيقي اگر پوشه و یا فایلهای  WMA/MP3بزرگ بسیاری روی یک دیسک  Multisessionداشته باشید ،ممکن است بعضی اوقات نیاز به کمی
شروع شود.
زمان قبل از شروع اجرای موسیقی باشد.
ترکیب نرم افزار رایت و سخت افزار ،ممکن است با هم تطبيق نداشته باشند ،يا اين امکان وجود ندارد که سرعت ،عرض ،عمق و غيره نوشتن
موسيقي قطع ميشود و يا ميپرد
يا خصوصيات آن مطابقت کنند .سعي کنيد از کمترين سرعت رایت استفاده کنید.
پریدن ممکن است با مقدار زیاد اطالعات اتفاق بیافتد ،از قبیل اطالعات با میزان بیت باال.
پريدن فايلهاي با ميزان بیت باال
حرکت سريع به آهنگ بعدي در زمان اجرا زمانی که یک فایل غیر  WMA/MP3به پسوندهای  wma ,WMA, MP3 ,MP3متصل شده است و یا پخش کننده به دلیل وجود محافظ
کپیرایت قادر به اجرا نمیباشد ،پخشکننده به آهنگ بعدی میپرد.
درخواست دوباره آهنگ مورد نظر اجرا نميشود .نرم افزار مربوط به دستور اجرای دوباره آهنگ باید برای فایلها نوشته شود ،بنابراین فایلها ممکن نيست دستور موردنظر را اجرا کنند.
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سوکت (( AUXILARY )AUX/USBدر صورت تجهیز)

برای اطالعات بیشتر به توصیفات آمده در این بخش و یا
دفترچه راهنمای جدای  NissanConnectمراجعه کنید.

آنتن

( )Aسوکت USB
( )Bسوکت  AUXبرای ورودی پایه استریو
احتیاط

از برداشتن آنتن قبل از ورود خودرو به پارکینگهای
سقف کوتاه و یا کارواش خودکار مطمئن شوید ،در غیر این
صورت آنتن آسیب میبیند.

برداشتن آنتن
( )Aسوکت USB
( )Bسوکت  AUXبرای ورودی پایه استریو
( )Cنگه دارنده iPod Touch / iPhone

جهت برداشتن آنتن پايين آنتن را گرفته و آن را عكس
عقربههاي ساعت بچرخانيد تا باز گردد.
جهت نصب آنتن ،پس از گذاشتن آن سرجايش ،پايين آنتن
را گرفته و آن را در جهت عقربههاي ساعت بچرخانيد تا
محكم گردد.
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رادیو  LW-MW-FMبا  CDو ( AUXدر صورت تجهیز)
حالت  :CDدکمههای سریع جلو رفتن ( )Cueو سریع
عقب رفتن ()Review
دکمه NEWS
سوکت AUX
دکمههای ایستگاه از قبل تنظیم شده
دکمه ENTER
کنترل صدا و تنظیم منو (دکمه )MENU/VOL
دکمههای ایستگاه از قبل تنظیم شده
دکمه ( MIXتصادفی یا )Random
دکمه ( RPTتکرار)
حالت رادیو :دکمههای تنظیم جستجو
حالت  :CDدکمههای آهنگ بعدی و قبلی
دکمه تنظیمات صدا

دکمه  ONو  OFFدستگاه
دکمه بی صدا کردن
دکمه FM
دکمه AM
دکمه CD
دکمه AUX
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صفحه نمایش
درگاه ورود CD
دکمه بیرون آمدن CD
دکمه MENU
دکمه ( TAاعالت ترافیک)
حالت رادیو :دکمه های تنظیم دستی
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سیستم ضد سرقت

سیستم صوتی بطور انحصاری با سیستم ضدسرقت
 )NATS( NISSANطراحی شده است و بنابراین به
خودروی دیگری نمیتوان انتقال داد .این سیستم تنها
زمانیکه کلید استارت در موقعیت  ONیا  ACCقرار گیرد
کار میکند.

نحوه کار با سیستم اصلی صوتی

سیستم صوتی زمانی عمل میکند که سوئیچ در حالت
 ACCیا روشن قرار گرفته باشد.

دکمه روشن یا خاموش کردن
این را برای روشن کردن سیستم صوتی فشار
دکمه
دهید .اگر سیستم صوتی توسط کلید استارت خاموش شده
است ،میتوان آن را با کلید استارت نیز روشن نمود .حالتی
(رادیو یا  )CDقبل از خاموش شدن سیستم در حال پخش
بود ،به پخش ادامه خواهد داد و صدا در میزان بلندی
صدای پخش آخر تنظیم خواهد شد.
سیستم صوتی را میتوان همچنین با فشار دادن دکمه
یا چرخاندن کلید استارت در موقعیت " "OFFیا LOCK
خاموش کرد.

کنترل میزان سطح صدا

در حالتهای  CD, FM, AMیا  AUXپیج تنظیمکنندهی
بلندی صدا را در جهت موافق یا مخالف عقربههای ساعت
بچرخانید.
سیستم صوتی با عمکرد کنترل صدا تنظیم شده است ،این
به این معناست که سیستم صوتی به طور خودکار میزان
بلندی صدا را متناسب با سرعت خودرو تنظیم میکند.

برای جزئیات بیشتر به بخش "دکمه  "MENUرا در این
بخش رجوع منید.
دکمه قطع صدا
دکمه

را برای قطع صدا فشار دهید و  MUTEبر روی

صفحه نمایش داده میشود .برای لغو این حالت ،یکی از
حالتهای زیر را انتخاب کنید:
را دوباره فشار دهید.
 دکمه کلید < >MENU/VOLرا بچرخانید دکمه  CD, FM, AMیا  AUXرا فشار دهید.دکمه صدا
دکمه را برای وارد شدن یه منوی صدا فشار دهید .هر بار که
این دکمه فشار داده شود ،حالت به شکل زیر تغییر میکند.

"][BASS]" [TREBLE]" [BALANCE]" [FADE
][EQ]"[BASS

زمانیکه حالت مطلوب نمایش داده شد ،کلید < >MENU/VOLرا
ساعت گرد و یا پاد ساعت گرد برای تنظیم تنظیمات بچرخانید.
زمانی که پیکرهبندی کامل شد ،دکمه < >ENTERرا دوباره
برای خروج از صفحه منوی صدا فشار دهید یا  5ثانیه بدون
فشار دکمهای صبر کنید.

کنترل BASS

استفاده از این کنترل به منظور افزایش یا کاهش بمی (بم
بودن ) می باشد .کلید < >MENU/VOLرا ساعت گرد یا پاد
ساعت گرد برای تنظیم تنظیمات باس بچرخانید.

کنترل TREBLE

استفاده از این کنترل به منظور افزایش یا کاهشزیری
صدا میباشد .کلید < >MENU/VOLرا ساعت گرد یا پاد
ساعت گرد برای تنظیم تنظیمات زیری صدا بچرخانید.

کنترل BALANCE

استفاده از این کنترل به منظور تنظیم تعادل بلندی صدا

بین بلندگوهای چپ و راست میباشد .کلید <>MENU/VOL
را ساعت گرد یا پاد ساعت گرد برای تنظیم تعادل صدا
بچرخانید.

کنترل FADE

استفاده از این کنترل به منظور تنظیم تعادل بلندی صدا
بین بلنگوهای عقب و جلو (در صورت تجهیز) میباشد.
کلید < >MENU/VOLرا ساعت گرد یا پاد ساعت گرد برای
تنظیم تعادل صدا عقب و جلو بچرخانید.

EQ

از این کنترل برای تغییر حالت صدا به صدای از قبل
تنظیم شده استفاده کنید .کلید < >MENU/VOLرا ساعت
گرد یا پاد ساعت گرد چرخانید و حالت صدا به شکل زیر
تغییر میکند:

][OFF]" [ENHANCE]" [ACOUSTIC]" [LIVE
]"[OFF
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عملکرد رادیو

زمانیکه دکمه خاموش/روشن فشار داده شود بخش صوتی
بر روی آخرین ایستگاه رادیویی در صورتیکه بخش صوتی
قب ً
ال در حالت رادیو خاموش شده باشد روشن میشود.

کلید انتخاب باند

برای تغییر باند موج دریافتی
عمل کنید:
• برای :FM

/

بصورت زیر

FM T ! 2 FM ! 1 FM
• برای :AM
MW ! LW ! MW

در حالیکه سوئیچ خودرو بر
/
وقتی دکمه
روی وضعیت  ACCیا  ONباشد فشار داده شود رادیو بر
روی آخرین ایستگاه رادیویی میآید .اگر وضعیت  CDیا
/
 AUXهم روشن باشد فشار دادن دکمه
منجر به خاموش شدن وضعیت  CDیا  AUXشده و آخرین
ایستگاه رادیویی انتخاب میشود.
ذخیره خودکار :FM

وقتی دکمه < >FMبرای زمانی بیش از  1.5ثانیه فشار
داده شود 6 ,ایستگاه با قویترین فرکانس در دکمههای 1
تا  6پیش تعیین شده ( )6-1باند  FM Tذخیره میشوند.
در زمان فرکانسیابی ,یک پیغام بر روی صفحه نمایش
داده شده و صدا تا زمان تکمیل این عملیات بسته میشود.
زمانیکه عملیات کامل شد رادیو دکمه پیش تعیین را
انتخاب میکند.
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دکمههای تنظیم دستی
هشدار
به علت توجه کامل به رانندگی ,رادیو نباید در حین
رانندگی تنظیم شود.

برای باالبردن یا پایین آوردن فرکانسها باید دکمه جلو
و عقب را متناوباً فشار داد .فرکانس در دامنههای 100
کیلوهرتز در باند  FMو  9کیلو هرتز بر روی  MWو  3کیلو
هرتز بر روی  LWکاهش و یا افزایش میابد .اگر دکمههای
جلو و عقب به مدت طوالنی نگه داشته شوند ،تا زمانیکه
دکمه رها شود فرکانس بطور پیوسته کاهش یا افزایش
مییابد.

دکمههای جستجوی خودکار

فشار دادن مختصر دکمههای جستجوی خودکار حالت
تنظیم را آغاز میکند .تنظیمکننده رادیو در فرکانسهای
پایین به باال و باال به پایین جستجو کرده و در ایستگاه
رادیویی بعدی متوقف میشود .در زمان وضعیت جستجو
خروجی صدا صامت میشود .اگر در یک دوره کامل
جستجوی باند هیچ ایستگاهی پیدا نشود به فرکانس اولیه
بازمیگردد.
دکمههای ایستگاه های پیش تعیین شده
فشار دادن دکمه پیش تعیین شده برای کمتر از  2ثانیه
ایستگاه رادیویی ذخیره شده را انتخاب میکند.
فشار دادن دکمه پیش تعیین برای بیش از  2ثانیه منجر
به ذخیره شدن ایستگاه دریافت شده جدید در دکمه پیش
تعیین میشود.
 18ایستگاه میتوانند در باند  FMذخیره میشوند ( .برای هر
کدام از  FM2 , FM1و  FM Tشش ایستگاه)
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• شش ایستگاه میتوانند برای هردو باند  MWو  LWذخیره
شوند.
• اگر باطری قطع شود و یا فیوز بپرد حافظه رادیو پاک
میشود.
در اینصورت ایستگاه های دلخواه بعد از وصل باطری یا
جاگذاری فیوز باید دوباره تنظیم شوند.

عملکرد سیستم داده رادیویی ()RDS

با استفاده از سیستم  RDSاطالعات کدگذاری شده
دیجیتالی توسط ایستگاه رادیویی  FMدر کنار پخش عادی
رادیویی  FMمنتقل میشوند RDS .سرویسهای اطالعاتی
مانند اسم ایستگاه و ترافیک اطالعات و اخبار را مهیا میکند.
توجه

در بعضی کشورها و مناطق جغرافیایی ,بعضی از این
سرویسها ممکن است مهیا نباشند.
وضعیت فرکانس جایگزین (:)AF

عمکرد وضعیت فرکانس جایگزین در وضعیت رادیویی .AF
• وضعیت  AFدر موج  FMرادیو و یا  CDیا حالت AUX
(در صورتیکه موج  FMقبال در حالت رادیو انتخاب شده
باشد) فعال است.
• وقتی حالت  AFبرای وضعیت روشن در حالت منو
تنظیم کاربر انتخاب شود ,نشانگر  AFروشن میشود.
برای جزئیات فعالیت یا عدم فعالیت بعدا ً دکمه منو را در
این قسمت مطالعه کنید.
عملکرد  AFمیزان قدرت سیگنالها را مقایسه میکند و
ایستگاهی با باالترین وضعیت دریافتی را برای ایستگاه
تنظیم شده فعلی انتخاب میکند.

عملکرد RDS

عملکرد سرویس برنامه ( PSعملکرد نمایش اسم ایستگاه):

زمانیکه یک ایستگاه  RDSتوسط تنظیمکننده خودکار یا
دستی تنظیم شود ،اطالعات  RDSدریافت شده و اسم PS
نشان داده میشود.

عملکرد وقفه اضطراری پخش (قطع هشدار – EBU SPEC
برای اطالعات) (در صورت تجهیز):

وفتی رادیو  PTYکد  31را دریافت میکند (کد نشر
اضطراری) ,صدا قطع شده و پخش اضطراری شنیده
میشود و  ALARMنمایش داده میشود .میزان بلندی صدا
در این زمان برابر با اعالن های ترافیکی است .زمانیکه
پخش اضطراری پایان یافت پخش فورا ً به منبع قبلی باز
میگردد.
حالت منطقهای :REG

بعضی از ایستگاههای رادیویی محلی براساس منطقه بهم
وصل میشوند ,زیرا آنها تنها پوششدهی محدودی
براساس تعداد محدود فرستندهها ارائه میدهند .اگر
سیگنالی از یکی از ایستگاه از این ایستگاهها در هنگام
رانندگی ضعیف شود ,حالت  RDSبه یک ایستگاه محلی در
منطقه با سیگنالی قویتر کلید خواهد خورد.
وقتی حالت  REGدر باند  FMفعال میشود و گیرنده رادیو
روی یک ایستگاه رادیوئی محلی تنظیم میشود ,این ایستگاه
رادیوئی بدون تغییر به ایستگاه محلی دیگری بطور پیوسته
دریافت میشود .برای جزئیات فعالسازی یا غیرفعالسازی
دکمه  MENUدر آخر این بخش مطالعه شود.

اعالن ترافیک ()TA

این مشخصه در باند  FMرادیو و همچنین  CDیا ( AUXاگر
 FMقبال در حالت رادیو انتخاب شده باشد) کار میکند.
• فشار دادن دکمه  TAحالت  TAرا انتخاب میکند.
نشانگر  TAزمانیکه حالت  TAروشن است نمایش داده
میشود.
• اگر دکمه  TAدوباره فشار داده شود ,حالت خاموش شده
و نشانگر  TAاز صفحه نمایش حذف میشود.
• اگر حالت  TAفعال نباشد ,زمانیکه ایستگاه رادیوئی در
حال دریافت ,قابلیت پخش اعالنهای ترافیکی را داشته
باشد ,تصویر  Tبر روی نمایشگر میآید .با فشار دادن
دکمه  TAحالت تیای را فعال کرده و شاخص از  Tبه
 TAتغییر میکند.
تابع قطع اعالن ترافیک:

زمانیکه یک اعالن ترافیک دریافت میشود ,اعالن تنظیم
میشود.
وقتی اعالن ترافیکی تمام شود ,آن واحد به منبعی که قبل
از شروع اعالن ترافیک فعال بود باز میگردد .بلندی صدا
هم به سطح قبلی باز میگردد .اگر دکمه  TAدر زمان
اعالن ترافیک فشار داده شود ,حالت قطع اعالن ترافیک
کنسل میشود.
حالت  TAبه حالت در حال انتظار بازگشته و واحد رادیوئی
به منبع قبلی بازمیگردد.

توجه

حالت  TAبدون توجه به روشن یا خاموش بودن حالت
 AFکار میکند.

حالت NEWS

در حالت  FMفشار داده میشود,تابع
زمانیکه دکمه
اخبار فعال میشود .عبارت  NEWSبرای پنج ثانیه نمایش
داده شده و نشانگر  NEWSبر روی صفحه نمایش پدیدار
می شود.
زمانیکه حالت  NEWSفعال میشود و رادیو کد اخبار
را از یک ایستگاه فرستنده  FMدریافت میکند ,حالت
پخش قطع می شود .زمانیکه پخش اخبار پایان میپذیرد
,واحد صوتی به منبع قبلی خود باز میگردد .در زمان
قطع ,عبارت  NEWSو اسم ایستگاه فرستنده نمایش داده
میشوند.
برای فعالسازی یا غیر فعالسازی حالت  NEWSکلید
فشار داده شود.

 .1حالت جانشین NEWS

• حالت جانشین اخبار میتواند در حالت  ,FM ,CDیا
 AUXفعال شود.
• قطع  NEWSاعالم شده و عبارت  NEWSزمانیکه
رادیو کد اخبار را از ایستگاه تنظیم شده یا ایستگاههای
 EONپیدا میکند نشان داده میشود .نمایشگر سپس
به نام ایستگاه قطع شده تغییر میکند.
• زمانیکه دکمه اخبار فشار داده میشود ،حالت
جایگزین اخبار خاموش شده و شاخص از نمایشگر
محو میگردد.
 .2حالت قطع اخبار NEWS
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•
•

در هنگام قطع اخبار منجر به
فشار دادن دکمه
بازگشت به واحد صوتی به منبع قبلی شده و حالت
جایگزین اخبار فعال باقی میماند.
در حین قطع NEWS
یا
زمانیکه دکمه
فشار داده میشود ,حالت در انتظار  NEWSفعال باقی
میماند.
فشار داده شود و باند موج
هر چند اگر دکمه
رادیوئی به  MWیا  LWتغییر کند ,سپس حالت در
انتظار  STANDBYاخبار  NEWSخاموش خواهد شد.

دکمه MENU

برای پیکربندی فرکانس جایگزین ( )AFتنظیمات منطقهای
( )REGو زبان در مراحل زیر اجرا میشوند:
 )1فشار دادن و نگه داشتن دکمه < >MENUبرای حداقل
 1.5ثانیه.
 )۲با پیچاندن صفحه < >MENU/VOLدر جهت یا عکس
عقربههای ساعت پیغام به ترتیب زیر نمایش داده میشود:
AF
REG
LANGUAGE
AF
• برای فعالسازی یا غیرفعالسازی حالتهای  AFو REG
کمی دکمه < >ENTERرا زمانیکه  AFو یا  REGبر
روی نمایشگر هست فشار داده و دکمه <>MENU/VOL
را در جهت ساعتگرد یا پادساعتگرد بچرخانید تا بین
وضعیت روشن یا خاموش کلید بخورد .بعد از انتخاب
دکمه < >ENTERرا برای ثبت تنظیمات فشار دهید.

•

 زمانیکه حالت AFفعال باشد اگر سیگنال رادیوضعیف شود ,واحد صوتی بطور اتوماتیک به یک
فرکانس قویتر بازمیگردد.
 زمانیکه حالت  REGفعال است ,واحد صوتی باقیمانده و به ایستگاهی که برنامههای محلی (منطقهای)
را میفرستد متصل میشود.
برای تغییر زبان نمایشگر ،به ارامی دکمه < >ENTERرا
زمانیکه [ ]LANGUAGEبر روی نمایشگر نشان داده
میشود فشار داده و سپس < >MENU/VOLرا در جهت
ساعتگرد و یا پادساعتگرد برای انتخاب تنظیمات زبان
موردنظر بچرخانید .بعد از انتخاب دکمه < >ENTERرا
برای ذخیره تنظیمات فشار دهید.

][ENGLISH] [DUTCH] [FRENCH
][SPANISH] [GERMAN] [ITALIAN
][PORTUGUESE] [ENGLISH

بعد از اینکه سطوح موردنظر تنظیم شد ،دکمه <>MENU

را برای حداقل  1.5ثانیه نگه دارید و یا دکمه برگشت را
بزنید ،و یا بدون فشار دادن کلیدی  5ثانیه برای خروج از
صفحه نمایش صبر کنید.
برای پیکربندی تنظیمات  CLOCK, SPEED VOLو
 BEEPکارهای زیر را انجام دهید:
 .1دکمه < >MENUرا فشار دهید.
 .2کلید < >MENU/VOLرا ساعتگرد یا پادساعتگرد
بچرخانید ،پیام صفحه یه شکل زیر نمایان میشود:

][BEEP
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][CLOCK

][SPEED VOL
][SPEED VOL

• زمانیکه  SPEED VOLنماش داده شده است ،دکمه
< >ENTERرا فشار دهید و سپس کلید <>MENU/VOL
را ساعت گرد یا پادساعتگرد برای تنظیم بلندی صدا
بچرخانید.
تنظیم کردن بر روی صفر ،مشخصه میزان سرعت را
خاموش میکند .افزایش تنظیم میزان سرعت منجر
به افزایش مکرر میزان صدا متناسب با سرعت خودرو
میشود .زمانی که انتخاب شد >ENTER< ،را برای
ذخیره تنظیمات فشار دهید.
• زمانیکه  BEEPدر صفحه نمایش نمایان می شود،
دکمه < >ENTERرا فشار دهید و سپس کلید <MENU/
 >VOLرا ساعت گرد یا پادساعتگرد برای خاموش یا
روشن کردن صدای  Beepبچرخانید .زمانیکه این
مورد روشن شود ،در صورت فشار دکمهای صدای
 Beepشنیده میشود .دکمه < >ENTERرا برای ذخیره
تنظیمات فشار دهید.
بعد از اینکه سطوح مورد نظر تنظیم شد ،دکمه <>MENU
را فشار دهید و یا بدون فشار دادن کلیدی  10ثانیه برای
خروج از صفحه نمایش صبر کنید.

عملکرد CD

کلید استارت خودرو را در موقعیت  ACCیا  ONقرار دهید،
شروع به پخش
را فشار دهید و حالت
دکمه
دیسک میکند.
فشار داده شود و حالت رادیو یا
زمانیکه دکمه
 AUXفعال باشد ،بطور خودکار خاموش میشود و حالت
 CDپخش میشود.

اگرچه اگر دیسک لود نشده باشد ،پیام یادآوری نمایان
میشود و سیستم صوتی در حالت رادیو یا  AUXباقی
میماند.
احتیاط

• به زور  CDرا در شکاف قرار ندهید .این کار باعث آسیب
به دستگاه پخش میشود.
• از دیسکهای  8سانتیمتری استفاده نکنید.

نحوه قرار دادن CD

لوح فشرده را در مقر خود به طور صحيح (ليبل به طرف باال
باشد) بگذاريد .لوح فشرده به طور خودكار به داخل ميرود
و دستگاه شروع به پخش لوح فشرده ميكند .بعد از لود
دیسک ،اطالعات آهنگ نمایش داده میشود .با فشار دادن
دکمه < >ENTERزمان پخش را نمایش میدهد.
اگر رادیو فعال باشد ،بطور خودکار خاموش میشود پخش
کننده  CDشروع به پخش میکند

دکمه پخش CD

دکمه  CDرا برای پخش دیسک فشار دهید .پخش شدن
از آهنگی شروع میشود که زمانیکه حالت پخش CD
خاموش شد ،در حال پخش بود.

دکمههای سریع جلو و عقب رفتن

زمانیکه دکمههای سریع جلو یا عقب رفتن بطور دائم فشار
داده میشود ،آهنگ با سرعت زیاد پخش میشود .زمانیکه
دکمه رها شود ،آهنگ با سرعت معمولی پخش میشود.

دکمههای آهنگ بعدی و قبلی

با فشار دادن یک بار دکمههای آهنگ قبلی و بعدی ،به
آهنگ بعدی یا اول آهنگی در حال پخش میروید .با فشار
میتوانید بین
و
دادن بیش از یکبار کلیدهای
آهنگها جستجو کنید.

دکمه تکرار

برای تغییر حالت پخش دکمهی تکرار را فشار داده و یکی
از حالتهای زیر را انتخاب کنید:

RPT TRACK"RPT ALL"RPT TRACK
 :RPT TRACKآهنگ در حال پخش مکررا ً پخش میشود.
 :RPT ALLتمامی آهنگهابه ترتیب پخش میشوند.

دکمه MIX

برای تغییر حالت پخش دکمهی

را فشار داده و

یکی از حالتهای زیر را انتخاب کنید:

MIX DISC"RPT ALL"MIX DISC

 :MIX DISCتمامی آهنگها بطور تصادفی پخش میشوند.
 :RPT ALLتمامی آهنگها به ترتیب پخش میشوند.
دکمهی خروج دیسک
برای خارج کردن  CDدکمهی خروج دیسک را فشار دهید.

خارج کردن ( CDزمانیکه کلید استارت در موقعیت
 OFFیا  LOCKباشد):
زمانیکه کلید استارت در موقعیت  OFFیا  LOCKباشد،
میتوان دیسک در حال پخش را خارج کرد .اگرچه
سیستم صوتی فعال نخواهد بود.
پخشکننده :CD
برای خارج کردن  CDدکمهی خروج دیسک را فشار
دهید.
توجه
• اگر لوح فشرده خارج شده در مدت زمان  15ثانیه بر
نداشته شود ،لوح فشرده جهت محافظت به داخل باز
خواهد گشت.
• اگر در صفحه نمایش پیام خطایی نمایان شد ،دکمه
) را برای خروج دیسک معیوب
خروج دیسک (
فشار دهید و دیسک دیگری را قرار دهید و یا مطمئن
شوید که دیسک برعکس در داخل پخش کننده قرار
نگرفته باشد.

دکمه AUX

فيش ورودي  AUX INروي دستگاه صوتي تعبيه شده
است .از طريق اين فيش ميتوان از رايانه لپتاپ ،دستگاه
كاست ،دستگاه سيديپلير يا  MP3استفاده نمود.
زمانیکه فیش دستگاه سازگار دستگاه را در داخل سوکت
 AUX INزدید ،دکمه  AUXرا فشار دهید.
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رادیو  FM/AMبا CD
(در صورت تجهیز)

 .1دکمه روز/شب (دکمه روشنایی صفحه نمایش) دکمه
 MENUرا برای تنظیم روشنایی صفحه نمایش
بچرخانید.
میزان روشنایی نور هماهنگ با نور جلو خودرو میباشد.
زمانیکه چراغها روشن شوند ،روشنایی بطور خودکار
کم نور میشود.
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تغییر منبع پخش صوتی ()CD, USB, AUX, BT

.2
.3
.4
.5

این دکمه را برای تغییر سطوح روشنایی نور بین
تنظیمات نور روز و نور شب بسته به وضعیت نور چراغ
فشار دهید.
شکاف CD
صفحه نمایش
دکمه خروج CD
دکمه MEDIA

صفحه نمایشگر ،بخاری و تهویه مطبوع و سیستم صوتی

 .6بسته به مدل:
 دکمه تلفن دکمه قطع صدا .7حالت رادیو :کلید TUNE
حالت سیستم صوتی :کلید MENU
دکمه تأیید ENTER
 .8دکمه برگشت
 .9حالت رادیو :دکمه از پیش تنظیم شده
حالت  CD USB/MP3یا تلفن :دکمه جستجو سریع
 .10دکمه SETUP
 .11حالت رادیو :دکمه های از پیش تنظیم شده
 .12دکمههای سریع جلو و عقب رفتن آهنگ/دکمههای
تغییر آهنگ
 .13حالت رادیو :دکمه از پیش تنظیم شده
بسته به مدل :حالت صوتی :CD/iPod/USB/Bluetooth
دکمه MIX
 .14بسته به مدل:
 دکمه اعالن ترافیک دکمه MIX .15حالت رادیو :دکمه از پیش تنظیم شده
بسته به مدل :حالت صوتی :CD/iPod/USB/Bluetooth
دکمه تکرار ()RPT
 .16دکمه خاموش و روشن کردن دستگاه پخش /کلید
کنترل بلندی صدا
 .17دکمه DISP

زمانیکه اطالعات موجود باشد ،آن را بر روی صفحه
نمایش نشان میدهد( .پیوست موسیقی)RDS ،
 .18دکمه RADIO

نحوه کار با سیستم اصلی صوتی

• دکمه چرخان بلندی صدا را بچرخاید.
• دکمه  RADIOیا  MEDIAرا فشار دهید.

سیستم صوتی زمانی عمل میکند که سوئیچ در حالت
 ACCیا رشوشن قرار گرفته باشد.

عملکرد رادیو

دکمه این را برای روشن کردن سیستم صوتی فشار
دهید .اگر سیستم صوتی توسط کلید استارت خاموش
شده است ،می توان آن را با کلید استارت نیز روشن نمود.
حالتی (رادیو یا  )CDقبل از خاموش شدن سیستم در حال
پخش بود ،به پخش ادامه خواهد داد و صدا در میزان بلندی
صدای پخش اخیر تنظیم خواهد شد.
سیستم صوتی را می توان همچنین با فشار دادن دکمه
یا چرخاندن کلید استارت در موقعیت  OFFیا LOCK
خاموش کرد.

دکمههای انتخاب رادیو
دکمه < >RADIOرا برای تغییر منبع پخش رادیو فشار به

دکمه روشن خاموش کردن

کنترل تنظیم صدا

پیچ تنظیمکنندهی بلندی صدا را در جهت موافق یا
مخالف عقربههای ساعت بچرخانید .سیستم صوتی مجهز
به عملکرد کنترل صدا متناسب با سرعا میباشد که به
طور خودکار میزان بلندی صدا را متناسب با سرعت خودرو
تنظیم شود.

دکمه قطع صدا

دکمه قطع صدا را برای قطع میزان بلندی صدا فشار دهید
و  MUTEبر روی صفحه نمایش داده میشود .برا لغو حالت
بیصدا ،یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
• دکمه  MUTEرا دوباره فشار دهید.

زمانیکه دکمه خاموش /روشن فشار داده شود بخش
صوتی بر روی آخرین ایستگاه رادیویی در صورتیکه
پخش صوتی قبال در حالت رادیو خاموش شده باشد
روشن میشود.
رادیو قادر به دریافت انواع پخشهای صوتی میباشد:
 FM  DABکه به عنوان  DRنشان داده شده استAM -

شکل زیر فشار دهید:

FM1"FM2"DR1"DR2"AM"FM1

زمانیکه دکمه < >RADIOفشار داده شده است ،رادیو
حداقل از یک ایستگاه پخش می شود .اگر سیستم صوتی
در حال پخش منابع دیگر صوتی (USB, CD, AUX in,
 )Bluetooth, iPodباشد ،فشار دکمه < >RADIOحالت
پخش منبع را خاموش میکند و آخرین ایستگاه رادیویی
در حال پخش ،انتخاب میشود.
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تنظیم ایستگاههای از پیش تعیین شده

پرکردن خودکار :FM LIST
وقتی دکمه  FMبرای زمانی بیش از  1ثانیه و نیم فشار داده
شود ,شش ایستگاه با قویترین فرکانس در دکمههای  1تا
 6پیش تعیین شده ( )6-1باند ذخیره میشوند .در زمان
فرکانسیابی ،یک پیغام بر روی صفحه نمایش داده شده و صدا
تا زمان تکمیل این عملیات بسته میشود .زمانیکه عملیات
کامل شد رادیو به ایستگاه قبلی انتخاب شده برمیگردد.

تنظیمات دستی
زمانیکه فرکانس ایستگاه پخشکننده را بطور دستی
تنظیم میکنید ،به  FM Listبروید و کلید < >MENUتا
تنظیم ایستگاه مطلوب بچرخانید .فرکانس در دامنههای
 100کیلوهرتز در باند  FMو  9کیلو هرتز بر روی AM
کاهش و یا افزایش مییابد.
هشدار
بعلت توجه کامل به رانندگی ,رادیو نباید در حین رانندگی
تنظیم شود.

دکمه های تنظیم جستجو

حالت :FM

حالت تنظیم شروع
یا
با فشار دکمههای
میشود .فشار مختصر دکمه فرکانس را برای یک توقف
افزایش یا کاهش میدهد .فشار طوالنی مدت کلید حالت
جستجو را فعال میکند .تنظیمکننده رادیو در فرکانسهای
پایین به باال و باال به پایین جستجو کرده و در ایستگاه
رادیویی بعدی متوقف میشود.
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در زمان وضعیت جستجو خروجی صدا صامت میشود .اگر
در یک دوره کامل جستجوی باند هیچ ایستگاهی پیدا نشود
به فرکانس اولیه بازمیگردد.

حالت :DR

یا
دکمههای
بعدی فشار دهید.
دکمههای ایستگاه های پیش تعیین شده
فشار دادن دکمه پیش تعیین شده برای کمتر از 2
ثانیه ایستگاه رادیویی ذخیره شده را انتخاب میکند.
فشار دادن دکمه پیش تعیین برای بیش از  2ثانیه زمانی
که در  FM Listیا صفحه اصلی رادیو هستید ،منجربه
ذخیره شدن ایستگاه دریافت شده جدید در دکمه پیش
تعیین میشود.
• دوازده ایستگاه میتوانند در باند  FMذخیره میشوند.
(برای هر کدام از  FM2 , FM1شش ایستگاه)
• دوازده ایستگاه میتوانند در باند  DRذخیره میشوند.
(برای هر کدام از  DR2 , DR1شش ایستگاه)
• شش ایستگاه میتوانند در باند  AMذخیره میشوند.
اگر باطری قطع شود و یا فیوز بسوزد حافظه رادیو پاک
میشود .در اینصورت ایستگاه های دلخواه بعد از وصل
باطری یا جاگذاری فیوز باید دوباره تنظیم شوند.
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را برای انتخاب ایستگاه قبلی یا

عملکرد سیستم  DABو RDS

با استفاده از سیستم  RDSاطالعات کدگذاری شده
دیجیتالی توسط ایستگاه رادیویی  FMدر کنار انشار عادی
رادیویی  FMمنتقل میشوند RDS .سرویس های اطالعاتی
مانند اسم ایستگاه و ترافیک اطالعات و اخبار را مهیا میکند.

DAB
توجه

•

زمانیکه در حالت  DRقرار دارید ،عملکرد با حالت FM

یکسان است و ممکن است تفاوت بسیار جزیی داشته باشد.
• در بعضی کشورها و مناطق جغرافیایی ،بعضی از این
سرویسها ممکن است مهیا نباشند.
وضعیت فرکانس جایگزین (:)AF

عمکرد وضعیت فرکانس جایگزین در وضعیت رادیویی .AF
• وضعیت  AFدر موج  FMرادیو و یا  CDیا حالت AUX
(در صورتیکه موج  FMقب ً
ال در حالت رادیو انتخاب شده
باشد) فعال است.
• وقتی حالت  AFبرای وضعیت روشن در حالت منو تنظیم
کاربر انتخاب شود ,نشانگر  AFروشن میشود .برای
جزئیات فعالیت یا عدم فعالیت بعدا دکمه منو را در این
قسمت مطالعه کنید .عملکرد  AFمیزان قدرت سیگنالها
را مقایسه میکند و ایستگاهی با باالترین وضعیت دریافتی
را برای ایستگاه تنظیم شده فعلی انتخاب میکند.

عملکردهای  DABو RDS

عملکرد سرویس برنامه ( PSعملکرد نمایش اسم ایستگاه)

 :FMزمانیکه یک ایستگاه  RDSتوسط تنظیمکننده خودکار
یا دستی تنظیم شود داده RDS ,دریافت شده و اسم PS
نشان داده میشود.

 :DRزمانیکه ایستگاه با تنظیم دستی یا جستجوی خودکار
تنظیم شده است ،داده دریافت میشود و نام  PSنمایش
داده میشود.

دکمه SETUP

اعالن ترافیک :TA

برای پیکربندی تنظیمات Audio, Clock, Radio
 Languageکارهای زیر را انجام دهید:

این عملکرد در حالت ( FM/DRرادیو) کار میکند .اگر
منبع مدیایی انتخاب شود (حالت  CD, USBیا )MEDIA
این عملکرد هنوز در پیشزمینه فعالیت میکند.
• فشار دکمه  TAحالت  TAرا انتخاب میکند .نشانگر TA
زمانیکه این حالت روشن است ،روشن می شود.
• زمانیکه  TAدوباره فشار داده شود ،حالت خاموش
میشود و نشانگر از صفحه ناپدید میشود.
عملکرد تداخل اعالن ترافیک:
زمانیکه اعالن ترافیکی دریافت میشود ،اعالن پخش
میشود و صفحه ،پیام یادآورنده ای با نام ایستگاه رادیویی
(برای مثال  ) 1 TA: Radioنشان میدهد.
زمانیکه اعالن ترافیک تمام شد ،سیستم به مدیایی که
قبل از اعالن ترافیک پخش میشد برمیگردد.
اگر < >TAهنگام اعالن خبر فشار داده شود ،حالت تداخل
اعالن ترافیک لغو میشود .حالت  TAبه حالت انتظار بر
میگردد و سیستم صوتی به مدیای قبلی بر میگردد.

منوی :Sound

و

 .1دکمه < >SETUPرا فشار دهید.
 .2کلید < >MENUرا ساعت گرد یا پادساعتگرد بچرخانید،
صفحه به شکل زیر نشان داده میشود:

Audio"Clock"Radio"Language

بعد از تنظیم سطح موردنظر ،دکمه برگشت
بزنید و یا دکمه < >SETUPرا فشار دهید.

را دوباره

تنظیمات صوتی
 .1دکمه < >SETUPرا برای وارد شدن به منوی تنظیمات
فشار دهید و بعد  Audioرا انتخاب کنید.
 .2کلید < >MENUرا ساعت گرد یا پادساعتگرد بچرخانید،
صفحه به شکل زیر نشان داده میشود:

Sound"AUX in"Speed Volume"Bass
Boost"Audio Default

استفاده از این کنترل به منظور افزایش یا
:Bass
کاهش صدا بمی میباشد .کلید <>MENU
را ساعتگرد یا پادساعتگرد برای تنظیم
تنظیمات باس بچرخانید و بعد برای تأیید
< >Enterرا فشار دهید.
 :Trebleاستفاده از این کنترل به منظور افزایش یا
کاهش زیری صدا میباشد .کلید <>MENU
را ساعتگرد یا پادساعتگرد برای تنظیم
تنظیمات زیری صدا بچرخانید و بعد برای
تأیید < >Enterرا فشار دهید.
 :Balanceاستفاده از این کنترل به منظور تنظیم تعادل
بلندی صدا بین بلنگوهای چپ و راست
میباشد .کلید < >MENUرا ساعتگرد یا
پادساعتگرد برای تنظیم تعادل صدا بچرخانید
و بعد برای تأیید < >Enterرا فشار دهید.
استفاده از این کنترل به منظور تنظیم
:Fade
تعادل بلندی صدا بین بلنگوهای عقب و جلو
میباشد .کلید < >MENUرا ساعتگرد یا پاد
ساعت گرد برای تنظیم تعادل صدا عقب و
جلو بچرخانید و بعد برای تأیید < >Enterرا
فشار دهید.
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منوی :AUX in

از این کنترل برای تنظیم بلندی صدای خروجی از منبع
کمکی استفاده کنید .کلید < >MENUرا ساعتگرد یا
پادساعتگرد برای انتخاب حالت  Low, Mediumیا High
بچرخانید و بعد برای تأیید < >Enterرا فشار دهید.
بلندی صدای  AUX inرا تنظیم کنید .یکی از منوهای
اصلی را در منوی  AUX inانتخاب کنید:

 Low MediumHigh -

منوی :Speed Volume

سیستم صوتی را به گونهای تنظیم کنید که به طور خودکار
میزان بلندی صدا را متناسب با سرعت خودرو تنظیم شود.
کلید < >MENUرا ساعتگرد یا پادساعتگرد برای تنظیم
بلندی صدا بچرخانید ،خطهای بیشتر به این معنی است که
بلندی صدا متناسباً زمانی که سرعت خودرو بیشتر یا کمتر
میشود تغییر میکند .برای تأیید < >Enterرا فشار دهید.
این حالت بلندی صدای خروجی را از بلندگوها متناسب
با سرعت خودرو به طور خودکار کنترل میکند .زمانیکه
 Speed Volumeنمایش داده شده است ،کلید <>MENU
را ساعتگرد یا پادساعتگرد برای تنظیم میزیان بلندی
صدا بچرخانید.
تنظیم کردن بر روی صفر ،مشخصه میزان سرعت را خاموش
میکند .افزایش تنظیم میزان سرعت منجر به افزایش مکرر
میزان صدا متناسب با سرعت خودرو میشود .زمانیکه
انتخاب شد >MENU< ،را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید.
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منوی :Bass Boost

 Bass Boostرا خاموش و روشن میکند.

منوی :Audio default
سیستم صوتی تنظیمات ذخیره شده از قبل تنظیمشدهای
به عنوان پیشفرض کارخانه دارد Yes .را برای برگرداندن
تمامی تنظیمات به تنظیمات از قبل تنظیم شده کارخانه
انتخاب کنید No .را برای خروج از منو برای نگه داشتن
تنظیمات جاری فشار دهید.

تنظیم ساعت

زمانیکه مورد  Clockرا از منوی تنظیمات انتخاب می کنید،
صفحه تنظیم منوی ساعت پدیدار می شود.

:Set Time

 Set Timeرا انتخاب کنید و سپس ساعت را به شکل زیر
تنظیم کنید:
 .1صفحه ساعت شروع به فلش زدن میکند .کلید <>MENU
را برای تنظیم ساعت بچرخانید.
 .2دکمه < >Enterرا فشار دهید .صفحه دقیقه شروع به
فلش زدن میکند.
 .3کلید < >MENUرا برای تنظیم دقیقه بچرخانید.
 .4دکمه < >Enterرا برای اتمام تنظیم ساعت فشار دهید.

:On/Off

نمایش ساعت را زمانیکه سیستم صوتی خاموش است بین
خاموش و روشن تنظیم میکند.
اگر در موقعیت  ONتنظیم شود ،ساعت زمانیکه سیستم
صوتی توسط دکمه خاموش شود یا زمانیکه کلید استارت
در موقعیت  OFFقرار بگیرد ،نمایش داده میشود.
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:Format

نمایش ساعت را بین حالت  24ساعت حالت  12ساعت
تنظیم کنید.

منوی Radio

برای جزئیات فعال سازی یا غیر فعالسازی به قسمت دکمه
 SETUPبعدا ً در این بخش رجوع کنید.
از این کنترل زمانی که سیستم روشن
[]TA
میشود ،برای خاموش و روشن کردن اعالن
خبر استفاده میشود .کلید < >MENUرا
ساعتگرد یا پادساعتگرد بچرخانید و بعد
برای تأیید < >Enterرا فشار دهید.
 …DR Interruptبرای مدلهای فقط مجهز به عملکرد .DAB
تداخل های دیجیتال لیست شده مشخصی
را خاموش یا روشن میکند .زمانی که
انتخاب شده باشد ،اگر پیام مشخصی
موجود باشد ،ایستگاههای رادیویی DAB
قطع میشود .کلید < >MENUرا ساعتگرد
یا پادساعتگرد بچرخانید و بعد برای تأیید
< >Enterرا فشار دهید.
> <Enterرا برای شروع جستجو ایستگاه
Ref. FM List
ها فشار دهید .متن Updating FM list
… نمایش داده میشود .در مدت زمان
کوتاهی ایستگاهها بروزرسانی میشوند و
آخرین ایستگاه (اگر ممکن باشد) شروع
به پخش میکند.

تنظیمات زبان

زبان مربوطه را انتخاب کنید و دکمه < >ENTERرا فشار
دهید .هنگام اتمام ،صفحه بطور خودکار تنظیمات زبان را
سازگار میکند.

• AUTO

(زبان از پیش تنظیم شده کارخانه متصل به زبان سنج)

دکمه < >MEDIAرا فشار دهید و CD

میکند.
زمانیکه < >MEDIAفشار داده شود و رادیو و یا حالت منبع
دیگری در حال کار باشد ،بطور خودکار منبع در حال پخش
را خاموش میکند و حالت پخش  CDشروع میشود.
احتیاط
• به زور  CDرا در شکاف قرار ندهید .این کار باعث آسیب
به دستگاه پخش میشود.
• از دیسکهای  8سانتیمتری استفاده نکنید.

• Chinese
• Chinese Simplified
• Deutsch
• Español
• Français
• Italiano
• Nederlands
• Polski
• Português
• Türkçe
• UK English

•

نحوه کار با CD

•

• русский

پخشکننده  CDمیتواند  CDموسیقی یا  CDفایلهای
کدگذاری شده  WMA/MP3را پخش کند و هنگامیکه
به موسیقیهای  CDگوش میکنید ،پیوست اطالعات
(آهنگها و اطالعات هنرمند) میتواند نمایش داده شود.
(زمانی که  CDبا متن کدگذاری شده مورد استفاده است).

شروع به پخش

قرار دادن ( CDپخشکننده )CD

لوح فشرده را در مقر خود بطور صحيح (ليبل به طرف باال
باشد) بگذاريد .لوح فشرده بطور خودكار به داخل ميرود
و دستگاه شروع به پخش لوح فشرده ميكند .بعد از لود
دیسک ،اطالعات آهنگ نمایش داده میشود.
توجه

•

پخشکننده CD، CDهای معمولی صوتی یا CDهایی که
با فایلهای  WMA/MP3ضبط شدهاند را میپذیرد.
با قرار دادن  CDضبط شده با فایلهای ،WMA/MP3
سیستم صوتی بطور خودکار شناسایی میکند و MP3
 CDنشان داده خواهد شد.
زمانیکه دیسک اشتباهی قرار داده شود ( )DVDیا
پخشکننده نتواند دیسک  CDرا بخواند ،پیام خطا
نشان داده میشود .دیسک را خارج کرده و دیسک
دیگری را بگذارید.

دکمه MEDIA

دیسک  CDرا لود کنید .بعد از مدت زمان کوتاه لود
کردن CD ،شروع به پخش میکند.
اگر دیسک تا االن لود شده باشد:
دکمه < >MEDIAرا برای انتخاب  CDفشار دهید (بسته
به دیگر منابع صوتی متصل شده اگر الزم باشد چند بار).
پخش شدن از آهنگی شروع می شود کهزمانی که حالت
پخش  CDخاموش شد ،در حال پخش بود.

عملکرد اصلی سیستم صوتی
دید لیست:

در حالی که آهنگ در حال پخش می باشد ،دکمه <>ENTER

را فشار دهید یا کلید  MENUرا برای نمایش دادن آهنگ های
موجود در حالت دید لیست بچرخانید .برای انتخاب آهنگی
از لیست یا آهنگی برای گوش کردن ،کلید < >MENUرا
بچرخانید و سپس < >ENTERرا فشار دهید .دکمه برگشت
را برای بازگشت به آهنگ فشار دهید.
دکمههای سریع جلو و عقب رفتن:

زمانیکه دکمههای سریع جلو یا عقب رفتن بطور دائم فشار
داده میشود ،آهنگ با سرعت زیاد پخش میشود .زمانیکه
دکمه رها شود ،آهنگ با سرعت معمولی پخش میشود.
دکمههای آهنگ بعدی و قبلی:

با فشار دادن یک بار دکمههای آهنگ قبلی و بعدی ،به
آهنگ بعدی یا اول آهنگی در حال پخش میروید .با فشار
میتوانید
یا
دادن بیش از یک بار کلیدهای
بین آهنگها جستجو کنید.
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چارت مشخصات
پشتيباني مديا
اندازه CD
سيستمهاي فايل پشتيباني برای CD

سيستمهاي فايل پشتيباني برای USB
پشتيباني نسخه *1

MP3

3* WMA
ACC
اطالعات پيوست (عنوان آهنگ و نام خواننده)

پشتیبانی آهنگها /فایلها
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MSC 2.0 CD-R, CD-ROM, CD-RW, USB

قطر  12سانتیمتر .تا  1.9میلیمتر ضخامت

*  3 Level Romeo, Joliet ISO9660 ,LEVEL2 ISO9660 ,LEVEL1 ISO9660پشتیبانی نمیشود.
* فایلهای ذخیره شده با استفاده از جز سیستم فایل زنده (بر روی کامپیوتر تحت ویندوز ویستا)
پشتیبانی نمیشود.
نسخه
فرکانس نمونه
نرخ بيت
نسخه
فرکانس نمونه
نرخ بيت
نسخه
فرکانس نمونه
نرخ بيت

CD

MP3

WMA
ACC
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32-FAT ,16-FAT
3 Layer ,MPEG1
kH 48 - KHz 44.1 - KHz 32
4* Kbps, VBR ,320 ,288 ,256 ,224 ,192 ,160 ,144 ,128 ,112 ,96 ,80 ,64 ,56 ,48 ,40 ,32
WMA9 ,WMA8 ,WMA7
kH 48 ,44.1KHz ,KHz 32, KHz 22.05 ,KHz 16
4* Kbps, VBR 320 ,256 ,192 ,160 ,128 ,96 ,80 ,64 ,48
AAC ,4-MPEG
kHz 48 ,44.1 ,32 ,22.05 ,16 ,11.025 ,8
4* Kbps, VBR 192 ,160 ,128 ,96 ,80 ,64 ,48 ,32
CDDA
پیوست  ID3نسخه 2.4 ,2.2 ,1.1 ,1.0
پیوست WMA
پیوست AAC
 99-CDDAآهنگ
 WMA/AAC/MP3در  999 CDفایل
 30000-USBفایل

پشتیبانی پوشهها

 100پوشه در CD
 2500پوشه در USB

پشتیبانی لیست پخش در USB

 1000 – M3U, WPL, PLSلیست پخش

عمق – تا  ،8پوشه های عمیق تر بایستی زیر  8باشند .حداکثر

پشتیبانی کارکتر متن
طول کارکتر قابل تنظیم ،وابسته به محتوای مدیا نام فایل :حداقل  11کارکتر (حداکثر  30کارکتر) پیوست  :ID3حداقل  24کارکتر(.حداکثر  60کارکتر)*5
کاراکتر کدهاي قابل نمايش*01:ASCll, 02: ISO1-8859-, ISO15–8859(French), ISO5–8859(Russian Cyril ic), 03: UNICODE(UTF16- BOM Big Unicode, ISO15–8859(French), ISO–8859 2
Endian), 04: UNICODE (UTF16- Ncn-BOM Big Endian), 05: UNICODE(UTF06 ,)8-:UNICODE(Non-UTF16- 5(Russian Cyrillic), GB2000–18030(Chinese),
)BOM Little Endian), 07: SHIFT-JIS, GB2000–18030(Chinese), BIG5-(Taiwanese), KSX2002 –1001(Korean) BIG5(Taiwanese), KSX2002 –1001(Korean
جستجو
جستجوی پوشه/فایل برای USB ,CD/MP3
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رادیو  FM-AMبا  CDو AUX
(در صورت تجهیز)

 .13سوکت ورودی AUX
 .14دکمهی از پیش تنظیم کردن اتوماتیک ()Auto.P
 .15دکمهی اسکرول ()SCRL
 .16دکمهی تنظیم موج رادیو/جلو زدن و عقب زدن/پوشه
 .17دکمهی منو ()MENU

کار کردن اصلی سیستم صوتی

سیستم صوتی زمانی عمل میکند که سوئیچ در حالت
[ ACCلوازم جانبی] یا روشن قرار گرفته باشد.

دکمهی خاموش/روشن ()POWER

برای روشن کردن سیستم صوتی این دکمه را فشار دهید.
• سیستم صوتی در حالتی (رادیو یا  )CDروشن خواهد شد
که پیش از خاموش کردن از آن استفادهمیشده است.
• اگر  CDداخل سیستم نباشد حالت رادیو فعال خواهد شد.
برای خاموش کردن سیستم صوتی دکمهی خاموش/روشن
را فشار دهید.

کنترل بلندی صدا
 .1دکمهی صامت ()MUTE
 .2دکمهی انتخاب باندهای  FMو AM
 .3دکمهی CD
 .4دکمههای حافظهی رادیو
 .5دکمهی AUX
 .6دکمهی خروج CD
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 .7دکمهی نمایش ()DISP
 .8دکمهی جست و جو/آهنگ /فایل
 .9دکمهی اسکن ()SCAN
 .10دکمه پخش تصادفی ()RDM
 .11دکمهی تکرار ()RPT
 .12دکمهی روشن و خاموش/پیچ کنترل صدا
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در حالتهای  ,CD, FM, AMیا  AUXپیج تنظیمکنندهی
بلندی صدا را در جهت موافق یا مخالف عقربههای ساعت
بچرخانید.

دکمهی منو

کیفی صدا ،در حالیکه سیستم در
برای تغییر تنظیمات
ِ
حالت رادیو یا  CDقرار گرفته است ،دکمهی منو را فشار
دهید تا نوع موردنظر تنظیمات را انتخاب کنید.

دکمهی منو را مکررا ً فشار دهید تا حالت مورد نظرتان را
پیدا کنید:

" BASS " TREBLE " FADE " BALANCE
BEEP " CLOCK " BASS

دکمهی جست و جو/آهنگ/فایل را به پایین یا باال فشار
دهید و یا به همین نحو از دکمهی دکمهی تنظیم موج
رادیو/جلو زدن و عقب زدن/فولدر استفاده کنید تا تنظیمات
را تغییر دهید.
هنگامیکه تنظیمات به حالت دلخواهتان نزدیک شدند
دکمهی منو یا نمایش را فشار دهید و یا به مدت ده ثانیه
هیچ دکمهای را فشار ندهید تا از صفحهی منو خارج شوید.

:BASS

با فشار دادن دکمهی <تنظیم موج> یا <جست و جو> در
این حالت ،پاسخ صدای بمی را بیشتر یا کمتر کنید.

:TREBLE

با فشردن همان دکمهها صدای زیر را کم یا زیاد کنید.

:FADER

با استفاده از همان دکمهها در این حالت تناسب بلندگوهای
عقب و جلو را تنظیم کنید.

:BALANCE

با فشردن دکمهی <تنظیم موج> یا <جست و جو> در این
حالت تناسب صدا بین بلندگوهای چپ و راست را تنظیم
کنید.

روشن و خاموش کردن بوق)BEEP( :
هر بار که دکمهای فشار داده شود این صدا شنیده میشود.
در تنظیمات حالت  ،BEEPبا استفاده از دکمههای <تنظیم
موج> یا <جست و جو> بوق را خاموش یا روشن کنید.
ساعت:
اگر ساعت نمایش داده نمیشود حالت ساعت روشن را بدین
صورت فعال کنید :دکمهی منو را چند بار فشار دهید تا با عبارت
ساعت خاموش [ ]CLOCK OFFمواجه شوید .دکمهی <تنظیم
موج> یا <جست و جو> را فشار دهید تا این حالت به ساعت روشن
[ ]CLOCK ONتغییر کند .ساعت را میتوان بدین نحو تنظیم کرد:
دکمهی منو را مجددا ً فشار دهید .نشانگر ساعت چشمکزن
خواهد شد .دکمهی <جست و جو> را برای تنظیم ساعت و سپس
دکمهی <تنظیم موج> را برای تنظیم دقیقه فشار دهید.

دکمهی AUX

سوکت ورودی  AUXجلوی ضبط قرار گرفته است .سوکت صوتی
ِ
آنالوگ استاندارد از جمله
ورودی  AUXهر گونه منبع صوتی
پخشکنندهی کاست همراه ،پخشکنندهی ،CDپخشکنندهی
 MP3یا کامپیوتر لپتاپ را پذیرفته و پخش میکند.
هنگامیکه جک وسیلهی سازگار در سوکت ورودی  AUXقرار
گرفته باشد میتوانید با فشردن دکمهی  AUXآن را پخش کنید.
نیسان قویاً تأکید دارد که از یک عدد کابل کوچک استریو
برای اتصال وسیلهی پخش موسیقیتان به سیستم صوتی
استفاده کنید .اگر از کابل تکصدایی استفاده کنید ممکن
است موسیقی به درستی پخش نشود.

کار کردن پخشکنندهی CD

سیستم صوتی هنگامی کار میکند که سوئیچ در حالت
روشن یا  ACCقرار گرفته باشد.

قرار دادن CD
 CDرا در حالتی که طرف لیبلدار آن رو به باال قرار گرفته
است داخل شیار قرار دهید CD .به صورت خودکار به

درون شیار کشیده و پخش میشود .برای متوقف ساختن
پخش  CDدکمهی روشن/خاموش را فشار دهید.
احتیاط

 CDرا به زور وارد شیار نکنید چرا که این کار باعث صدمه
دیدن سیستم پخش میشود.

دکمهی CD
هنگامیکه  CDدر ضبط قرار گرفته باشد با فشردن این
دکمه  CDبه صورت خودکار پخش میشود.

دکمهی بیصدا

برای قطع صدا و همچنین اتصال دوبارهی آن از این
دکمه استفاده کنید.
صفحه نمایشگر ،بخاری و تهویه مطبوع و سیستم صوتی
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دکمهی ( DISPنمایش)

اگر  CDدر ضبط قرار گفته و در حال پخش شدن باشد،
اطالعات عنوان آهنگها با فشردن دکمهی نمایش به این
ترتیب تغییر میکند:
:CD
نمایش عادی  >-عنوان آلبوم  >-عنوان ترانه >-نمایش عادی

 CDحاوی  MP3یا :WMA
نمایش عادی ! عنوان پوشه ! عنوان آلبوم
هنرمند ! عنوان ترانه ! نمایش عادی

!

نام

دکمهی جست و جو/آهنگ/پوشه

به باال یا پایین فشردن این دکمه باعث میشود  CDبه جلو
یا عقب ،یا به عبارتی ،به ابتدای آهنگ/فایل بعدی/قبلی
برود .با هر بار فشردن کوتاه مدت همان دکمهها میتوانید
به آهنگ بعدی یا قبلی  CDبروید.
دکمهی تنظیم موج /جلو و عقب/پوشه
جلو-عقب:
هنگامی که دکمه را به سمت باال یا پایین نگه دارید آهنگ
با سرعت باال پخش میشود .وقتی دکمه را رها کنید
سرعت پخش به حالت عادی بازمیگردد.

پوشه:
هنگام پخش  CDحاوی  MP3یا  WMAوقتی دکمهی باال
یا پایین به مدت کمتر از  1.5ثانیه نگه داشته شود آهنگ
اول پوشهی بعدی یا قبلی پخش میشود.
دکمهی اسکن
اگر دکمهی اسکن را هنگام پخش شدن  CDفشار دهید
ده ثانیهی اول تمامی آهنگها به ترتیب پخش خواهد شد.
وقتی دکمه را برای بار دوم فشار دهید  CDحین پخش
همان آهنگ به حالت پخش عادی بازمیگردد.

دکمهی تکرار

برای تغییر حالت پخش دکمهی تکرار را فشار داده و یکی
از حالتهای زیر را انتخاب کنید:
:CD
تکرار دیسک ! تکرار آهنگ ! تکرار دیسک
 CDحاوی  MP3یا :WMA

تکرار دیسک
دیسک

!

تکرار پوشه

!

تکرار آهنگ

!

تکرار

تکرار دیسک:
تمام آهنگهای  CDبه همان ترتیب به صورت ادامهدار
پخش میشوند .صفحهی نمایش عالمت خاصی را نشان
نمیدهد.

با فشردن دکمهی تکرار عبارت RPT DISC
نمایش ظاهر میشود.

تکرار آهنگ:

آهنگ موردنظر از  CDبه صورت مکرر پخش میشود.
عبارت  RPT TRACKبر صفحهی نمایش ظاهر میشود.
تکرار پوشه :تمام آهنگهای پوشهی مورد نظر با حفظ ترتیب
و به صورت مکرر پخش میشوند ( CDحاوی  MP3یا .)WMA
عبارت  RPT FOLDERبر صفحهی نمایش ظاهر میگردد.
دکمهی رندوم
برای تغییر ترتیب پخش شدن آهنگها دکمهی رندوم را
فشار داده و یکی از حالتهای زیر را انتخاب کنید:

:CD

برای تغییر دادن ترتیب پخش شدن آهنگها دکمهی
رندوم را فشار داده و یکی از حالتهای زیر را انتخاب کنید.
 :CDدیسک رندوم پخش میشود  >-دیسک تکرار میشود
> دیسک رندوم پخش میشود CDحاوی  MP3یا :WMA
دیسک رندوم پخش میشود  >-پوشه رندوم پخش میشود
 >-دیسک تکرار میشود  >-دیسک رندوم پخش میشود.

تکرار دیسک:

تمام آهنگهای  CDبترتیب و ادامهدار پخش میشوند .صفحه
نمایش عالمتی خاصی نشان نمیدهد .وقتی دکم ه رندوم را فشار
دهید برصفحهنمایش عبارت  RPT DISCبه چشم میخورد.

پخش رندوم دیسک:

تمامی آهنگها و پوشهها (تنها در صورتی که  CDحاوی MP3
یا  WMAباشد) به صورت ادامهدار و تصادفی پخش میشوند.
بر صفحهی نمایش عبارت  RDM DISCبه چشم میخورد.

پخش رندوم پوشه
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بر صفحهی

تمامی آهنگهای پوشه انتخاب شده بصورت ادامهدار و با ترتیبی
تصادفی پخش میشوند(تنها اگر CDحاوی MP3یا WMAباشد).
بر صفحهنمایش عبارت  RDM FOLDERبهچشم میخورد.

دکمهی اسکرول
اگر عنوان آهنگ آنقدر طوالنی باشد که بر صفحهی نمایش
جا نگیرد با هر بار فشردن دکمهی اسکرول متن مقداری
جلوتر رفته و قسمت پنهان متن نمایش داده میشود،
همچنین میتوانید سه ثانیه صبر کنید تا متن هر پنج ثانیه
یک بار به صورت خودکار جلوتر برود .با فشردن دکمهی
 DISPمیتوانید از حالت اسکرول متن خارج شوید.

کار کردن رادیو FM-AM

دکمهی خروج دیسک
برای خارج کردن  CDدکمهی خروج دیسک را فشار دهید.
اگر این دکمه را دو بار فشار دهید دیسک بیشتر بیرون
آمده و در نتیجه راحتتر خارج میشود.
اگر با فشردن این دکمه دیسک خارج شود اما از شیار
ورودی برداشته نشود ،به منظور حفظ دیسک سیستم
صوتی آن را دوباره به دورن شیار بازمیگرداند.

هنگامیکه سوئیچ در حالت  ACCیا روشن قرار گرفته باشد
سیستم صوتی فعال میگردد.

دکمهی FM-AM

اگر وقتی سیستم صوتی خاموش است این دکمه را فشار
دهید ضبط در حالت رادیو روشن میشود.
اگر هنگامی که سیستم در حال پخش موسیقی از منبعی
دیگر است این دکمه را فشار دهید آن منبع غیرفعال شده
و حالت رادیو فعال میشود.
با هر بار فشردن این دکمه موج رادیو را به ترتیب زیر
تغییر دهید:

AM " FM2 " AM " FM1

دکمهی حافظهی رادیو

سیستم صوتی قادر است تا دوازده فرکانس ایستگاه FM
(برای  FM1و  )FM2و شش فرکانس ایستگاه  AMرا ذخیره

کند.

به منظور ذخیره کردن فرکانس ایستگاه:
 .1با استفاده از دکمههای تنظیم موج به فرکانس ایستگاه
رادیویی مورد نظر بروید.
 .2یکی از دکمههای حافظه ( )6-1را فشار داده و نگه
دارید تا صدای بوق شنیده شود.
 .3اگر ذخیرهسازی به صورت صحیح اجرا شده باشد
بر صفحهی نمایش شمارهی سوئیچ و فرکانس ظاهر
خواهد گشت.
 .4برای دیگر دکمههای حافظه نیز از همین فرآیند
استفاده کنید.
به منظور انتخاب ایستگاه ذخیره شده یکی از دکمههای
حافظه ( )6-1را فشار دهید.
اگر کابل باتری متصل نباشد یا اگر فیوز سیستم صوتی از
کار بیفتد حافظهی رادیو نیز پاک میشود .در اینصورت
ایستگاههای مورد نظر را دوباره ذخیره کنید.

دکمهی تنظیم موج/جلو-عقب/پوشه

هنگامیکه فرکانس ایستگاه رادیویی را به صورت دستی
تغییر میدهید دکمهی تنظیم موج را به باال یا پایین فشار
دهید تا به فرکانس مورد نظر نزدیک شوید.

دکمهی جست و جو/آهنگ/فایل

هنگامیکه فرکانس ایستگاه پخشکننده را به صورت
اتوماتیک تغییر میدهید دکمهی جست و جو را به مدت
کمتر از  1.5ثانیه به باال یا پایین فشار دهید .هنگامیکه
سیستم صوتی ایستگاهی را تشخیص دهید در همان موج
ثابت میشود.
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یکپارچهسازی تلفن همراه*
دکمهی اسکن
با فشار دادن دکمهی اسکن ،سیستم شروع به جست و جو
کرده و به مدت  5ثانیه در ایستگاهی که پیدا کرده است
میماند و پس از آن شروع به جست و جو برای ایستگاه
بعدی میکند.
دکمه را دومرتبه فشار دهید تا این حالت لغو شده و در
ایستگاهی که پیدا شده است بمانید.
دکمهی از پیش تنظیم کردن اتوماتیک

(نوع  Aدر صورت تجهیز)

* :به جز کشورهای آمریکای التین

ویژگی تلفن همراه بلوتوث

•

 FM <-> FM APیا AM AP <-> AM

هنگامیکه این دکمه را حداقل به مدت  1.5ثانیه نگه
دارید ،رادیو باندهای  FMو  AMرا جست و جو میکند
و  6عدد از قویترین ایستگاهها در دکمههای حافظهی
رادیوی ( 1تا  )6حالت  FM APو  AM APذخیره
رسان AUTO
میشوند .هنگام جستوجو پیغام پیام ِ
 PRESETبر روی صفحهی نمایش پدیدار میشود و
تا پایان یافتن این فرآیند صدای سیستم صوتی قطع
میماند .پس از پایان جستوجو ،سیستم دکمهی
حافظهی رادیوی  1را به صورت خودکار انتخاب میکند.
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•

•

()AUTO.P

سیستم صوتی قادر است فرکانس  6ایستگاه رادیو  FMو 6
ایستگاه رادیو  AMرا در دکمههای حافظهی رادیوی حالت
 FM APو  AM APذخیره کند.
• دکمهی  Auto.pرا کوتاه فشار دهید تا بین دکمههای
حافظهی رادیوی دستی (ایستگاههای  )AM/FMو
دکمههای حافظهی رادیوی از پیش تنظیمشدهی
اتوماتیک انتخاب کنید ( FM APو .)AM AP

احتياط

هشدار

• استفاده از تلفن همراه حین رانندگی بسیار خطرناک
است چرا که مکالمه با تلفن تمرکز شما را ضعیف کرده
و از قابلیت واکنش نشان دادن به تغییرات آنی بر روی
جاده میکاهد ،بنابراین استفاده از تلفن میتواند منجر
به تصادف مرگبار شود .این مسئله در تمامی حالتهای
استفاده از تلفن همراه ،چه زنگ زدن یا دریافت زنگ،
صادق است.
• پس از پارک کردن خودرو در مکانی امن از تلفن استفاده
کنید .در صورتي كه صحبت با تلفن حين رانندگي
برايتان الزامي است ،همواره مراقب رانندگي خود باشيد
تا توجهتان به کار کردن با خودرو معطوف باشد.
امكان توجهِ كامل به رانندگي هنگام
• در صورت عدم
ِ
صحبت نمودن با تلفن ،پیش از این کارخودرو را در
مكاني مناسب و ايمن پارک نماييد.
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برای جلوگيري از خالی شدن باطري خودرو ،موتور
خودرو را هنگام صحبت نمودن با تلفن روشن نگه
داريد.
در برخی از کشورها استفاده از تلفن همراه حین
رانندگی بدون هندزفری غیرقانونی است.

خودرو شما به سيستم تلفن هندزفری بلوتوث نیسان مجهز
است تا تجربهی رانندگی و همچنین امنیت شما را ارتقا
بخشد .در صورتي كه داراي تلفن همراه مجهز به بلوتوث
هستید ،مي توانيد اتصال بیسیم تلفن همراه خود را با
سيستم بلوتوث خودرو برقرار و تنظيم نماييد .با فن آوري
بیسيم بلوتوث ،مي توانيد در حالیکه موبایلتان در جیب
شما است تماس تلفنی برقرار کرده یا دریافت کنید.
به منظور استفاده از تلفن همراهتان با سیستم تلفن
هندزفری نیسان بایست آن را با سیستم جفت کنید .برای
جزئیات ،به قسمت "جفت کردن و اتصال" که در ادامهی
این بخش میآید توجه کنید .پس از جفت شدن تلفن
همراه با سيستم تلفن هندزفری ،جهت مكالمه تلفني به
روند اتصال دیگری نیاز نیست .تلفن همراه شما پس از قرار
دادن دكمه استارت در موقعيت " ،"ONدر صورت روشن
بودن و قرار داشتن در خودرو ،به طور خودكار به سيستم
تلفن هندزفری متصل میگردد.
شما ميتوانيد تا  5تلفن همراه مجهز به سيستم بلوتوث را
در سيستم تلفن هندزفری خودرو ثبت نماييد ولي در آن
واحد تنها میتوانید از يک تلفن همراه استفاده كنيد.
هنگامي كه در حال مکالمه هستید ،سيستم صدا ،ميكروفون

(تعبيه شده زير سقف و جلوي آينه) و دکمههای قرار گرفته
بر روی فرمان امکان ارتباط هندزفري براي مكالمه تلفني
را مهیا میسازند.
اگر پیش از مكالمه سيستم صوتي روشن و در حال پخش
باشد ،رادیو یا  CDتا پايان مكالمه تلفني صامت ميشود.
قبل از استفاده از سيستم تلفن هندزفري بلوتوث به نكات
ذيل توجه نماييد:
• قبل از استفاده از سيستم تلفن هندزفري بلوتوث ،ارتباط
بیسيم بين تلفن همراه و سیستم را برقرار نماييد.
• ممكن است بعضي از تلفنهاي همراه مجهز به بلوتوث
توسط سیستم تلفن هندزفری خودرو تشخيص داده
نشوند.
• تحت شرايط ذيل نمیتوانید از تلفن هندزفري استفاده
كنيد:
 بلوتوث تلفن همراه روشن نباشد. تلفن همراه با بلوتوثِ سیستم تلفن هندزفری نیسانجفت نشده باشد.
 فاصلهی تلفن همراه از خودرو بسیار زیاد باشد. خودرو در مكانهايي باشد كه امواج راديويي درآنجا ضعيف باشد مانند تونل ،پاركينگهاي طبقاتي
زيرزميني ،پشت ساختمانهاي بلند و مناطق
كوهستاني.

 تلفن همراه قفل باشدتا نتوانند با آن تماس بگیرند.• ممكن است صداي طرف مكالمه (آن سوي خط تلفن)
در شرايطي كه امواج راديويي ضعيف باشند يا صدا در
محيط اطراف بسيار باشد ،مشكل شنيده شود.
• ممكن است بالفاصله پس از اينكه دكمه استارت در
موقعيت  ONقرار میگيرد ،براي چند لحظهايي دريافت
تلفن غير ممكن شود.
• جهت جلوگيري از ضعيف شدن خط تلفن و قطع ارتباط
بیسيم ،تلفن همراه را دور از خودرو نگذاريد و همچنين
آن را نزديک اجسام فلزي قرار ندهيد.
• باطري تلفن همراهي كه از طريق بلوتوث به سیستم
متصل است سريعتر از مدت معمول خالی میشود.
• ممكن است بعضي از تلفنهاي همراه يا تجهيزات مشابه
با صداي بلندگوهاي سيستم صوتي تداخل پیدا کرده و
روی آن نویز بیندازند .جهت کاهش یا رفع اين مشكل
وسیلهی نويزانداز را در مكاني ديگر بگذاريد.
• برای جلوگیری از پژواک و واضح شنیدن صدای پشت
خط محیط داخل ماشین را تا حد امکان ساکت نگه
دارید.
• اگر صدای پشت خط واضح نیست با تنظیم صدای تماس
ارسالی یا دریافتی میتوانید صدا را واضحتر کنید.

•

•
•

این کیت هندزفری وایرلس خودرو بر پایهی فنآوری
بلوتوث کار میکند،
 فرکانس 2402 :مگاهرتس 2480-مگاهرتس قدرت خروجیdBm E.I.R.P 4.14 : 4DQPSK/8DPSK, π Modulation: FHSS GFSK شمارهی کانال79 : از این وسیلهی وایرلس نمیتوان برای هرگونهخدمات ایمنی استفاده کرد چرا که مستعد به وجود
آوردن تداخل رادیویی است.
جهت كسب اطالع در خصوص نحوهی كار با تلفن
همراه مانند جفت کردن آن با سيستم تلفن هندزفری
خودرو ،آنتن دهي ،شارژ كردن باطري و غيره به
دفترچه راهنماي تلفن همراه رجوع كنيد.
اگر در مورد یکپارچهسازی تلفن همراه به مشکل بر
خوردید به نمایندگی مجاز نیسان محلتان یا تعمیرگاه
مجاز مراجعه کنید.

دكمههاي تنظيمات سيستم تلفن هندزفري
دکمهی اسکرول
دکمههای کنترل صدا
صفحه نمایشگر ،بخاری و تهویه مطبوع و سیستم صوتی
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تنظیمات

دکمهی برقراری تماس
دکمهی پایان تماس
میکروفون

دکمههای کنترل هندزفری
)
،
دکمهی اسکرول (
باال یا پایین را فشار دهید تا آیتمهای مختلف را انتخاب
کنید

:

دکمههای کنترل صدا ( )
برای تنظیم صدا دکمههای  +یا – را فشار دهید.

:

دکمهی برقراری تماس ( )
این دکمه به شما اجازه میدهد تا:
• به تماس دریافتی پاسخ داده یا آن را رد کنید.
• به منوی تنظیمات سیستم هندزفری بروید یا یکی از
تنظیمات را انتخاب کنید.

:

)
دکمهی پایان تماس (
این دکمه به شما اجازه میدهد تا
• تماس فعال را قطع کنید.
• از منو خارج شوید یا یکی از تنظیمات را لغو کنید.

:

انتخاب زبان:
برای تغییر دادن زبان سیستم پاسخ صوتی این کارها را
انجام دهید:
را فشار داده و برای بیشتر
 .1دکمهی برقراری تماس
از  5ثانیه نگه دارید.
 .2سیستم میگوید دکمهی پایان تماس را فشار دهید تا
زبان دیگری انتخاب کنید.
را فشار دهید.
 .3دکمهی پایان تماس
 .4سیستم زبان فعلی را به شما میگوید و شما میتوانید
با استفاده از دکمههای اسکرول
تغییر دهید.

یا

زبان را

توجه

باید ظرف  5ثانیه دکمهی برقراری یا قطع تماس را فشار
دهید تا زبان تغییر کند.

 .5اگر تصمیم به تغییر دادن زبان ندارید هیچ دکمهای فشار
ندهید .پس از  5ثانیه تنظیمات صدای سیستم تمام
میشود و زبان تغییر نمیکند.

نحوهی جفت کردن :PAIRING PROCEDURE

 .1دکمهی برقراری تماس را فشار دهید .سیستم از شما
میخواهد موبایل جدیدی را جفت کنید.
 .2فرآیند جفت کردن را از تلفن موبایل شروع کنید و پین
کد  1234را در تلفن وارد کنید تا با سیستم جفت شود.
مستقل از تعداد تلفنهای جفت شده پین کد همواره
 1234خواهد بود.
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رویهی جفت شدن هر موبایل ممکن است بسته به
مدل آن تفاوت داشته باشد .برای جزئیات به دفترچهی
راهنمای تلفن همراه رجوع کنید.
 .3پس از وارد نمودن کد سیستم از شما میخواهد تا برای
موبایل جفت شده اسمی انتخاب کنید .اسم تلفن را
بگویید و رو به میکروفون (قرار گرفته بر روی سقف و در
جلوی آینهی دید عقب) به صورت نرمال و واضح صحبت
کنید .اگر اسم خیلی طوالنی باشد ثبت نمیشود.
 .4سیستم اعالم میکند که موبایل موردنظر با موفقیت
جفت شده است.

ثبت موبایل دیگر:
شما میتوانید تا  5تلفن مختلف را در سیستم ثبت کنید
اما در لحظه فقط میتوانید یکی از آنها را استفاده کنید.
 .1دکمهی برقراری تماس را فشار دهید و با استفاده از
دکمهی اسکرول  Connect Phoneرا انتخاب کنید و
دکمهی برقراری تماس را فشار دهید.
 .2به کمک دکمهی اسکرول گزینهی  Add Phoneرا
انتخاب کرده و دکمهی برقراری تماس را فشار دهید.
 .3سیستم از شما میخواهد که رویهی جفت شدن را از
تلفن موبایل ادامه دهید .پین کد  1234را در موبایل
وارد کنید.
نحوهی جفت شدن موبایل بسته به شرکت سازندهی
آن متفاوت است .برای جزئیات به دفترچهی راهنمای
موبایل رجوع کنید

 .4پس از وارد نمودن کد سیستم از شما میخواهد تا برای
موبایل جفت شده اسمی انتخاب کنید .اسم تلفن را
بگویید .اگر اسم خیلی طوالنی باشد ثبت نمیشود.
 .5سیستم اعالم میکند که موبایل مورد نظر با موفقیت
جفت شده است.
انتخاب موبایل ثبت شده:
 .1دکمهی برقراری تماس را فشار دهید و به کمک دکمهی
اسکرول گزینهی  Connect Phoneرا انتخاب کرده و
دکمهی برقراری تماس را فشار دهید.
 .2به کمک دکمههای اسکرول گزینهی Select Phone
را انتخاب کنید و دکمهی برقراری تماس را فشار دهید.
 .3دکمهی باال یا پایین اسکرول را فشار دهید .با هر بار
فشار دادن کلید سیستم نام تلفن را اعالم میکند .تلفنی
که میخواهید استفاده کنید را انتخاب کنید.
 .4برای تکمیل انتخاب دکمهی برقراری تماس را فشار
دهید.
حذف تلفن ثبت شده:
 .1دکمهی برقراری تماس را فشار دهید و به کمک دکمهی
اسکرول گزینهی  Connect Phoneرا انتخاب کرده و
دکمهی برقراری تماس را فشار دهید.
 .2با دکمههای اسکرول گزینهی  Delete Phoneرا انتخاب
کرده و دکمهی برقراری تماس را فشار دهید.
 .3دکمهی باال یا پایین اسکرول را فشار دهید .با هر بار
فشار دادن کلید سیستم نام تلفن را اعالم میکند .تلفنی
که میخواهید حذف کنید را انتخاب کنید.

 .4هنگامی که سیستم از شما میپرسد که آیا میخواهید
این تلفن را حذف کنید با فشار دادن برقراری تماس
تلفن حدف شده و با فشار دادن قطع تماس عملیات
حذف لغو میشود.
 .5سیستم از شما میخواهد حذف کردن را تأیید کنید.
برای حذف تلفن مورد نظر دکمهی برقراری تماس را
دومرتبه فشار دهید.
توجه
اگر تلفنی را حذف کنید دفتر تلفن آن نیز حذف میشود.

روشن یا خاموش کردن بلوتوث:

 .1دکمهی برقراری تماس را چند بار فشار دهید تا سیستم
بگوید Settings Menu
 .2با استفاده از دکمههای اسکرول بلوتوث را روشن یا
خاموش کنید.
 .3برای روشن یا خاموش کردن بلوتوثِ سیستم تلفن
هندزفری دکمهی برقراری تماس را فشار دهید.
وقتی بلوتوث خاموش است نمیتوانید از سیستم هندزفری
استفاده کرده و تماس تلفنی برقرار کنید .همچنین به دفتر
تلفن نیز دسترسی نخواهید داشت.

دفتر تلفن

میتوانید برای هر تلفن جفت شده با سیستم  40شمارهی
تلفن ذخیره کنید.
توجه
هر تلفن دفتر تلفن مخصوص خود را دارد .شما وقتی با

تلفن  Aمتصل شدهاید نمیتوانید از دفتر تلفن موبایل B

استفاده کنید.

ثبت شمارهی جدید:
این قابلیت در حال رانندگی در دسترس نیست
 .1دکمهی برقراری تماس را فشار دهید و با دکمههای
اسکرول عبارت  Phonebookرا انتخاب کرده و
برقراری تماس را فشار دهید.
 .2با استفاده از دکمههای اسکرول گزینهی Transfer Entry
را انتخاب کنید و دکمهی برقراری تماس را فشار دهید.
 .3هنگامی که سیستم از شما میخواهد شماره تلفن را از
موبایل به سیستم انتقال دهید از موبایل استفاده کرده و
دفتر تلفن را از طریق بلوتوث به سیستم صوتی منتقل کنید.
روند انتقال حافظه از تلفن بلوتوثی بسته به شرکت
تولیدکنندهی آن متفاوت است .برای اطالع از جزئیات
به دفترچهی راهنمای تلفن مراجعه کنید.
 .4پس از اینکه سیستم به شما پیام داد اسم مورد نظرتان
را برای دفتر تلفن جدید انتخاب کنید و بگویید.
با صدای طبیعی حرف بزنید و بین کلمات مکث نکنید.
 .5هنگامی که سیستم از شما میخواهد اسم را تکرار
کنید این کار را انجام دهید.
 .6دکمهی برقراری تماس را فشار دهید تا به وارد کردن
دفتر تلفن ادامه دهید یا دکمهی پایان تماس را فشار
دهید و به حالت تلفن پایان دهید.
حذف کردن دفتر تلفن:
این قابلیت هنگام رانندگی امکانپذیر نیست.
 .1دکمهی برقراری تماس را فشار دهید و با دکمههای
اسکرول عبارت  Phonebookرا انتخاب کرده و
برقراری تماس را فشار دهید.
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 .2با استفاده از دکمهی اسکرول  Delete Entryرا انتخاب
کنید سپس دکمهی برقراری تماس را فشار دهید.
 .3با استفاده از دکمهی اسکرول دفتر تلفنی که مایل به
حذف کردنش هستید را انتخاب کنید.
 .4هنگامی که سیستم از شما میپرسد آیا میخواهید این
دفتر تلفن را حذف کنید ،برای حذف کردن دکمهی
برقراری تماس و برای لغو حذف دکمهی پایان تماس
را فشار دهید.
 .5سیستم از شما میخواهد فرآیند حذف را تأیید کنید.
 .6برای حذف دکمهی برقراری تماس را دومرتبه فشار
دهید.
 .7برای ادامهی حذف کردن دکمهی برقراری تماس و برای
لغو آن دکمهی پایان تماس را فشار دهید.

زنگ زدن

دفتر تلفن:
برای برقراری تماس تلفنی با کسی که شمارهاش در دفتر
تلفن ثبت شده است رویهی زیر را دنبال کنید:
 .1دکمهی برقراری تماس را فشار دهید .با استفاده از
دکمهی اسکرول  Callرا انتخاب کنید و سپس دکمهی
برقراری تماس را فشار دهید.
 .2دکمهی اسکرول را فشار دهید تا به گزینهی List Name
برسید .حاال دکمهی برقراری تماس را فشار دهید.
 .3با استفاده از دکمههای اسکرول شمارهی مورد نظر را
پیدا کنید .سیستم اسم را تأیید میکند و تماس برقرار
میگردد.
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برقراری تماس مجدد :Redial

با استفاده از این قابلیت میتوانید دو مرتبه با شمارهی قبلی
تماس بگیرید.
 .1دکمهی برقراری تماس را فشار دهید .با استفاده از
دکمهی اسکرول  Callرا انتخاب کنید و سپس دکمهی
برقراری تماس را فشار دهید.
 .2دکمهی اسکرول را فشار دهید تا به گزینهی Redial
برسید .حاال دکمهی برقراری تماس را فشار دهید.
 .3برای برقرار شدن تماس مجدد دکمهی برقراری تماس
را فشار دهید.
صفحه کلید موبایل بلوتوس:
شما همچنین میتوانید با استفاده از گوشی موبایلی که در
سیستم ثبت شده است تماس برقرار کنید ،در این حالت
تماس شما به صورت خودکار به سیستم تلفن هندزفری
منتقل میشود.
قطع کردن تماس:
دکمهی پایان تماس بر غربیلک فرمان را فشار دهید یا از
گوشی موبایل  End Callرا بزنید.
دریافت یا رد تماس
وقتی صدای تماس دریافتی را میشنوید میتوانید:
• با استفاده از دکمهی برقراری تماس به تلفن پاسخ دهید.
• با استفاده از کلید پایان تماس به تلفن پاسخ نداده و
تماس را رد کنید.
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انتقال تماس

حین مکالمهی تلفنی ،بسته به توانایی تلفن همراهتان،
میتوانید در صورتی که میخواهید خصوصی صحبت کنید
دکمهی برقراری تماس را فشار دهید و مکالمه را به گوشی
منتقل کنید.
اگر میخواهید تماس را مجددا ً به سیستم هندزفری
بازگردانید دکمهی برقراری تماس را دوباره فشار دهید.
توجه

•
•

ممکن است برخی از تلفنهای همراه نتوانند تماس
را مجددا ً به سیستم تلفن هندزفری بازگردانند .برای
کسب اطالعات پیرامون برقراری مجدد ارتباط به
دفترچهی راهنمای تلفن همراه رجوع کنید.
اگر دکمهی استارت به وضعیت  OFFبرود و دوباره به
وضعیت  ONبازگردانده شود سیستم به صورت خودکار
به حالت هندزفری میرود.

یکپارچهسازی تلفن همراه
برای رادیو  FM-AMهمراه با CD
این قسمت برای مدلهایی که از امکان نیسان کانکت
برخوردارند ،نمیباشد .برای اطالعات بیشتر به دفترچهی
راهنمای جداگانه رجوع کنید.

ویژگی موبایل تلفن بلوتوث

هشدار
استفاده از تلفن همراه حین رانندگی بسیار خطرناک است
چرا که مکالمه با تلفن تمرکز شما را ضعیف کرده و از قابلیت
واکنش نشان دادن به تغییرات آنی بر روی جاده میکاهد،
بنابراین استفاده از تلفن میتواند منجر به تصادف مرگبار
شود .این مسئله در تمامی حالتهای استفاده از تلفن
همراه ،چه زنگ زدن یا دریافت زنگ ،صادق است.

احتیاط

استفاده از تلفن حین رانندگی بدون هندزفری در برخی از
کشورها جرم است.

در این بخش در مورد سیستم تلفن هندزفری نیسان که از
بلوتوث استفاده میکند توضیح خواهیم داد.
خودرو شما به سيستم تلفن هندزفری بلوتوث نیسان مجهز
است تا تجربهی رانندگی و همچنین امنیت شما را ارتقا
بخشد .در صورتي كه داراي تلفن همراه مجهز به بلوتوث
هستید ،مي توانيد اتصال بیسیم تلفن همراه خود را با
سيستم بلوتوث خودرو برقرار و تنظيم نماييد .با فن آوري
بیسيم بلوتوث ،مي توانيد در حالیکه موبایلتان در جیب
شما است تماس تلفنی برقرار کرده یا دریافت کنید.
به منظور استفاده از تلفن همراهتان با سیستم تلفن هندزفری
نیسان بایست آن را با سیستم جفت کنید .برای جزئیات ،به
قسمت "جفت کردن و اتصال" که در ادامهی این بخش میآید
توجه کنید .پس از جفت شدن تلفن همراه با سيستم تلفن
هندزفری ،جهت مكالمه تلفني به روند اتصال دیگری نیاز
نیست .تلفن همراه شما پس از قرار دادن دكمه استارت در
موقعيت " ،"ONدر صورت روشن بودن و قرار داشتن در خودرو،
به طور خودكار به سيستم تلفن هندزفری متصل میگردد.
شما ميتوانيد تا  5تلفن همراه مجهز به سيستم بلوتوث را
در سيستم تلفن هندزفری خودرو ثبت نماييد ولي در آن
واحد تنها میتوانید از يک تلفن همراه استفاده كنيد.
هنگامي كه در حال مکالمه هستید ،سيستم صدا ،ميكروفون
(تعبيه شده زير سقف و جلوي آينه) و دکمههای قرار گرفته بر روی
فرمان امکان ارتباط هندزفري براي مكالمه تلفني را مهیا میسازند.
اگر پیش از مكالمه سيستم صوتي روشن و در حال پخش
باشد ،رادیو یا  CDتا پايان مكالمه تلفني صامت مي شود.
به دالیل ذيل بلوتوث نمیتواند به تلفن شما وصل شود:
• بلوتوث تلفن همراه روشن نباشد.

• تلفن همراه با بلوتوثِ سیستم تلفن هندزفری نیسان
جفت نشده باشد.
• فاصلهی تلفن همراه از خودرو بسیار زیاد باشد.
• تلفن همراه از تکنولوژی بلوتوث پشتیبانی نکند
(نسخهی )2
توجه

•

•
•

برای مدلهای مجهز به نیسان کانکت (سیستم صوتی
و مسیریابی) به دفترچهی جداگانه مراجعه کنید.
برای دیدن جزئیات به دفترچهی راهنمای تلفن
همراهتان نگاه کنید.
برای گرفتن کمک در خصوص سیستم یکپارچه سازی
تلفنهمراهبهنمایندگیمجازنیسانمحلتانمراجعهکنید.

دکمهی جست و جوی سریع دفتر تلفن A-Z
دکمهی بازگشت
دکمهی تلفن
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دکمهی منو یا ورود (برای انتخاب دکمه را بچرخانید
و فشار دهید)

تنظیمات بلوتوث

با فشار دادن کلید تلفن وارد منوی ستاپ تلفن شوید ،کلید
بلوتوث را انتخاب کنید و بررسی کنید که بلوتوث روشن باشد
(در حالت عادی بلوتوث روشن است ،در صورت خاموش بودن
دکمهی ورود  ENTERرا فشار دهید .برای تنظیم سیستم بلوتوث
برای جفت شدن با تلفن همراهتان مراحل زیر را اجرا کنید
برای جفت کردن تلفن همراه کلید  Scan Deviceیا Pair
 Deviceرا فشار دهید.
شما میتوانید حداکثر  5تلفن همراه را در سیستم ثبت کنید
اما در لحظه تنها میتوانید از یکی از آنها استفاده کنید .اگر
پنج وسیله در سیستم ثبت شدهاند با ثبت موبایل جدید یکی
از قبلیها حذف میگردد .برای حذف تلفن از کلید Del.
 Deviceاستفاده کنید .برای جزئیات بیشتتر به قسمت Del.
 Deviceکه در ادامهی فصل قرار گرفته است توجه کنید.
پس از اینکه تلفن شما با موفقیت با سیستم جفت شد
پیامی دریافت میکنید ،سپس صفحهی نمایش سیستم
صوتی به منبع پخش قبلی بازمیگردد .هنگامیکه اتصال
برقرار است آیکنهای زیر در قسمت باال و سمت چپ
صفحهی نمایش به چشم میخورند :قدرت سیگنال،
وضعیت باتری* ،و روشن بودن بلوتوث.
* :اگر با پیغام کمبود باتری مواجه شوید بایست دستگاه را
فورا ً شارژ کنید.
رویهی جفت شدن هر تلفن همراه بسته به نوع آن و
امکاناتش متفاوت است .برای اطالعات بیشتر به دفترچهی
راهنمای تلفنن همراه رجوع کنید.
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توجه

• برای جزئیات دستگاهتان به دفترچهی راهنما رجوع کنید.
• اگر برای کار کردن با سیستم هندزفری بلوتوث نیسان
به کمک نیاز داشتید به نمایندگی مجاز نیسان در
نزدیکی محل زندگیتان بروید.
• حداکثر  5دستگاه بلوتوثی را میتوان در سیستم ثبت نمود
برای ستاپ کردن سیستم بلوتوث با دستگاهتان آیتمهای
زیر وجود دارند:

• Scan Device

تمام دستگاههای بلوتوثی در دسترس را نشان میدهد و
از سیستم صوتی به آنها وصل میشود.

• Pair Device

سیستم صوتی اتصال بلوتوثی با وسیله را برقرار میسازد.

• Sel. Device

دستگاههای ثبت شده لیست میشوند و میتوانید از
میانشان انتخاب کنید.

• Del. Device

میتوانید یک وسیلهی ثبت شده را حذف کنید.

• Bluetooth
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اگر در حالت خاموش تنظیم شده باشد اتصال وسایل
بلوتوثی با سیستم خودرو قطع میگردد.

:Scan Devices
 )1دکمهی تلفن را فشار دهید .با انتخاب Scan Device

سیستم صوتی به دنبال دستگاههای بلوتوثی در دسترس
میگردد و آنها را به شما نشان میدهد.
اگر در این حین دکمهی بازگشت را فشار دهید جست
و جو لغو میشود.
 )۲دستگاه مورد نظرتان را انتخاب کنید تا با سیستم جفت
شود.
از دکمهی منو استفاده کنید و با فشار دادن آن دستگاه
را انتخاب کنید.
 )3رویهی جفت شدن به دستگاه بلوتوثی بستگی دارد
 )1دستگاه بدون پین کد:
اتصال بلوتوث به صورت خودکار برقرار میگردد
 )2دستگاه با پین کد:
بسته به وسیله دو راه برای جفت کردن وجود دارد:
 نوع :Aپیغام [ 0000 ]To pair] [Enter Pinبه همراه
شمارش معکوس نشان داده میشود .پین کد را بر
دستگاه تأیید کنید .اتصال بلوتوث برقرار میگردد.
اگر شمارش معکوس به صفر برسد رویهی جفت
شدن لغو میگردد.
 نوع :Bپیغام []Pairing request] [Confirm password
به همراه یک کد  6رقمی ظاهر میگردد.

شما باید همان کد را بر روی دستگاهتان مشاهده کنید.
اگر کد همان بود آن را از روی دستگاهتان تأیید کنید.
اتصال بلوتوث برقرار میگردد.

:Pair Device

•

•

•

بلوتوث سیستم صوتی را روشن کنید .به توضیح
 Bluetoothنگاه کنید.
برای جفت کردن از سیستم صوتی استفاده کنید:
دکمهی تلفن را فشار دهید .کلید  Pair Deviceرا
انتخاب کنید .سیستم صوتی صبر میکند تا از طرف
دستگاه شما با درخواست اتصال مواجه شود.
رویهی جفت شدن به دستگاه بلوتوثی شما بستگی دارد:
 )1دستگاه بدون پین کد:
اتصال بلوتوث به صورت خودکار برقرار میگردد
 )2دستگاه با پین کد:
بسته به وسیله دو راه برای جفت کردن وجود دارد.
برای توضیح به قسمت  Scan Deviceمراجعه کنید.
برای جفت کردن از دستگاه صوتی یا موبایل دارای
بلوتوثتان استفاده کنید:
 )1گزینهی جستوجوی دستگاه بلوتوثی را از موبایل
خود فعال کنید.
اگر دستگاه شما سیستم صوتی را پیدا کند آن را
نمایش میدهد.
 )2سیستم صوتی تحت نام  My Carرا انتخاب کنید.
 )3کد موردنظر را که بر روی دستگاهتان نشان داده
میشود

با صفحهی کلید موبایل وارد کنید و گزینهی تأیید را
انتخاب کنید.
برای جزئیات بیشتر به دفترچهی راهنمای دستگاه
بلوتوثی رجوع کنید.

کنترل تلفن هندزفری

با استفاده از دکمهی تلفن بر روی سیستم صوتی یا
دکمههای غربیلک فرمان (در صورت تجهیز) میتوانید
از حالت هندزفری استفاده کنید.

:Sel. Device

لیست دستگاههای جفت شده به شما نشان میدهد چه
دستگاههایی با سیستم صوتی جفت شدهاند .اگر تلفن
موبایل مورد نظرتان را در لیست میبینید آن را انتخاب
کنید.
عالمتهای زیر (در صورت تجهیز) تواناییهای دستگاه ثبت
شده را نشان میدهند:
 :یکپارچهسازی تلفن همراه
•
•  :استریم صوتی (A2DP – Advanced Audio

)Distribution Profile
:Del. Device

شما میتوانید دستگاه بلوتوثی ثبت شده را از سیستم
صوتی حذف کنید .یکی از دستگاههای ثبت شده را انتخاب
کنید و سپس دکمهی  ENTERرا فشار دهید تا حذف
کردن را تأیید کنید.

:Bluetooth

اگر بلوتوث سیستم صوتی خاموش باشد هنگام انتخاب
 Bluetoothاز تلفن همراه (دکمهی تلفن را فشار دهید)
با پیغام  ON/OFFمواجه میشوید .برای روشن کردن
سیگنال بلوتوث  ENTERرا فشار دهید تا وارد صفحهی
دیگری شوید .حاال  ONرا انتخاب کنید و  ENTERرا فشار
دهید تا وارد صفحهی منوی تنظیمات بلوتوث شوید.

دریافت تماس

هنگام دریافت تماس ،صفحهی نمایش شمارهی تلفن
تماس گیرنده (یا پیامی مبنی بر اینکه سیستم نمیتواند
شمارهی تماس گیرده را نشان دهد) و همچنین سه آیکن
برای دستور دادن نشان میدهد.
 .1پاسخ دادن و حین یک تماس:

با فشار دادن دکمهی  ENTERبه تماس پاسخ دهید
(دکمهی تلفن باید پررنگ شده باشد).
با فشار دادن < >ENTERمیتوانید یکی از گزینههای زیر
را انتخاب کنید:
• قطع تماس با انتخاب پایان تماس و فشار دادن
<.>ENTER
و سپس < >ENTERدر
• تماس را با فشار دادن
حالت انتظار قرار دهید.
• از این آیتم (فرمان انتقال تماس به موبایل) برای انتقال
تماس از سیستم صوتی به تلفن موبایل استفاده کنید.
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] را

برای انتقال دادن دوبارهی تماس به سیستم صوتی [
انتخابکنید.
• [:]#123
از این آیتم برای وارد کردن شماره حین تماس تلفنی
استفاده کنید .برای مثال ،هنگامی که اپراتور پاسخ
تماس شما را داده است.
 .2گذاشتن تماس در حالت انتظار
پررنگ شود،
گردونهی < >MENUرا بچرخانید تا
< >ENTERرا فشار دهید .تماس در حالت انتظار قرار گرفته
است .با فشار دادن < >ENTERتماس پذیرفته میشود.
گردونه را در جهت عقربههای ثابت بچرخانید و <>ENTER
را فشار دهید تا تماس را رد کنید.

برقراری تماس

با یکی از روشهای زیر میتوانید تماس برقرار کنید:
 با استفاده از دفتر تلفن برقراری تماس دستی برقراری تماس مجدد -با استفاده از تاریخ تماسها (منوی لیست زنگها)
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• تماسهای برقرار شده
• تماسهای دریافتی
• تماسهای از دست رفته
برقراری تماس با استفاده از دفتر تلفن:
هنگامی که اتصال بلوتوث برقرار شده باشد ،بین گوشی
موبایل ثبت شده و سیستم صوتی ،اطالعات دفتر تلفن به
صورت خودکار به سیستم صوتی منتقل میشود .ممکن
است این فرآیند کمی طول بکشد.
توجه

در یکی از حالتهای زیر اطالعات دفتر تلفن پاک میشود:
• به یکی از موبایلهای ثبت شدهی دیگر سوئیچ کنید.
• اتصال تلفن همراه قطع شود.
• موبایل ثبت شده از سیستم صوتی حذف گردد.

 .1دکمهی تلفن < > را فشار دهید.
 .2با استفاده از گردونهی < >MENUگزینهی دفتر تلفن را
پیدا کرده و < >ENTERرا فشار دهید.
 .3لیست را پایین بروید تا نام مخاطب مورد نظر پررنگ
شود سپس < >ENTERرا فشار دهید.
 .4در صفحهای که از پی میآید شمارهای که با آن تماس
گرفتهاید را مشاهده خواهید کرد ،اگر شماره درست
است < >ENTERرا دوباره فشار دهید تا تماس برقرار
شود.
اگر مخاطبتان چندین شماره برای خانه  ،موبایل
یا دفتر کار دارد ،اسکرول کنید تا شمارهی موردنظر
را پیدا کنید.
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اگر مخاطبتان چندین شماره برای خانه ،موبایل یا دفتر
کار دارد ،اسکرول کنید تا شمارهی مورد نظر را پیدا کنید.
میتوانید به جای روش جایگزین از روش جست و جوی
سریع استفاده کنید:
 .1هنگامی که در صفحهی دفتر تلفن قرار دارید دکمهی
< >)6(/A-Zرا فشار دهید.
 .2گردونهی < >MENUرا بچرخانید تا روی حرف یا عدد
اول اسم مخاطبتان بروید .در صورت پررنگ شدن آن
حرف < >ENTERرا فشار دهید تا حرف انتخاب شود.
 .3اسامی تحت آن حرف به نمایش درمیآیند .در صورت
لزوم دوباره از گردونهی < >MENUاستفاده کنید تا پایین
تر رفته و مخاطب مورد نظر را پیدا کنید.
 .4در صفحهای که از پی میآید شمارهای که با آن تماس
گرفتهاید را مشاهده خواهید کرد ،اگر شماره درست
است < >ENTERرا دوباره فشار دهید تا تماس برقرار
شود.

 .4پس از وارد کردن آخرین عدد به عالمت تلفن اسکرول
کنید و < >ENTERرا فشار دهید تا تماس برقرار شود.

برقراری تماس مجدد:
برای برقراری تماس مجدد با شمارهی قبلی که با آن تماس
را به مدت بیش از  2ثانیه فشار دهید.
گرفتید دکمهی تلفن
برقراری تماس به روش دستی:
هشدار
قبل از برقراری تماس خودرو را در محلی امن پارک کرده و
ترمز پارک را درگیر کنید.

برای برقراری تماس به روش دستی به روش زیر از صفحهی
نمایش سیستم صوتی (صفحهی کلید مجاری) استفاده
کنید:
را فشار دهید ،گردونهی < >MENUرا
 .1دکمهی تلفن
بچرخانید تا  Call Numberپررنگ شود.
 ENTER .2را فشار دهید تا  Call Numberرا انتخاب کنید.
 .3برای اسکرول کردن و انتخاب اعداد گردونهی <>MENU
را بچرخانید .هنگامی که عدد مورد نظر پررنگ شد برای
ثبت آن عدد < >ENTERرا فشار دهید.
برای حذف کردن آخرین شمارهی وارد شده به عالمت
 Backspaceرفته و در صورت پررنگ شدن <>ENTER
را فشار دهید .آخرین عدد پاک میشود .فشار دادن
پشت سر هم < >ENTERاعداد را یک به یک حذف
میکند.

استفاده از تاریخ تماسها (منوی لیست تماسها):

شما میتوانید از قسمتهای تماسهای برقرار شده،
تماسهای دریافتی ،و تماسهای از دست رفته شمارهای
انتخاب کرده و با آن تماس بگیرید.
• تماسهای ارسالی
از این حالت برای برقراری تماس با شمارههایی که با
آنها تماس گرفتهاید استفاده کنید.
• تماسهای دریافتی
از این حالت برای برقراری تماس با شمارههایی که با
شما تماس گرفتهاند استفاده کنید.
• تماسهای از دست رفته
با استفاده از این حالت میتوانید با شمارههایی که از
آنها تماس از دست رفته دارید تماس بگیرید.
 .1دکمهی تلفن را فشار داده و  Call Listرا انتخاب کنید.
 .2گردونهی < >MENUرا بچرخانید تا به آیتم مورد نظر
برسید و با فشار دادن < >ENTERآن را انتخاب کنید.
 .3به کمک گردونهی < >MENUشماره تلفن مورد نظر را
انتخاب کنید .سپس < >ENTERیا دکمهی تلفن را فشار
دهید تا تماس برقرار شود.

تماس دریافتی دوم

هنگامی که تماس دریافتی دومی داشته باشید بر روی
صفحهی نمایش نشان داده میشود .با فشار دادن دکمهی تلفن
میتوانید تماس را بپذیرید و تماس فعلی را در انتظار نگه دارید.
انتخاب گزینهی پایان تماس به کمک گردونهی < >MENUو
فشار دادن < >ENTERتماس دریافتی دوم را رد میکند .اگر این
کار را حین حرف زدن انجام دهید تماس قطع میشود .انتخاب
با استفاده از گردونهی < >MENUو فشار دادن <>ENTER
باعث میشود بتوانید بین تماسها رفت و برگشت انجام دهید.
(برای دیگر انتخابها به قسمت برقرار کردن تماس تلفنی از
دفترچهی تلفن که در صفحات قبلی این فصل آمده رجوع کنید).

تنظیمات کلی

تنظیمات را از منوی تلفن انتخاب کنید.
با استفاده از این منو میتوانید صدا را تنظیم کنید یا دفتر
تلفن را به صورت دستی دانلود کنید.
کار کردن با منو:
با فشار دادن < >ENTERانتخاب کنید و با چرخاندن

<.>MENU

< >ENTERرا فشار دهید تا تنظیم ثابت شود.
آیتمهای منو:
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نیسان کانکت (در صورت تجهیز)

•

بلندی صدا
 [زنگ]صدای زنگ تلفن را تنظیم کنید.
 [تماس]تنظیم صدای مکالمهی تلفنی.

• Ringtone

•

تمام موبایلها از این آپشن پشتیبانی نمیکنند.
 [خودرو]صدای زنگ تلفن خودرو را انتخاب کنید.
[تلفن]
صدای زنگ تلفن همراه را انتخاب کنید.
[دانلود دفترچهی تلفن]
به صورت دستی دفتر تلفن موبایلتان را بر روی سیستم
صوتی دانلود کنید.

دكمههای غربیلک فرمان (در صورت تجهیز)

دکمهی تلفن
دکمهی پایان /رد تماس
حالت هندزفری را میتوان با استفاده از دکمههای غربیلک
فرمان کنترل کرد.

دکمهی کم کردن صدا

برای کم کردن صدای بلندگوها این دکمه را فشار دهید.

دکمهی زیاد کردن صدا

برای زیاد کردن صدای بلندگوها این دکمه را فشار دهید

دکمهی تلفن

میتوانید:
با این دکمه
• منوی تلفن را انتخاب کنید
• با یک بار فشار دادن تماس دریافتی را پاسخ دهید
• با فشار دادن به مدت بیشتر از  2ثانیه با آخرین شماره
تماس مجدد برقرار کنید.

دکمهی پایان تماس

• با فشار دادن این دکمه
را رد کنید.
• با یک بار فشار دادن تماس فعلی

دکم ه کم و زیاد کردن صدا

4-58

صفحه نمایشگر ،بخاری و تهویه مطبوع و سیستم صوتی

میتوانید تماس دریافتی
را قطع کنید

برای اطالعات به دفترچهی جداگانه مراجعه کنید.

دکمههای غربیلک فرمان برای کنترل سیستم صوتی (در صورت تجهیز)
دکمهی انتخاب منبع پخش

با فشار دادن پشت سر هم این دکمه منبع پخش عوض
میشود.

دکمهی کنترل بلندی صدا

با فشار دادن  +و – بلندی صدا را تنظیم کنید.

دکمهی اسکرول

یا

تغییر دادن ایستگاه پیشفرص (حالت رادیو):

دکمهی باال یا پایین اسکرول را به مدت بیشتر از 1.5
ثانیه فشار دهید تا به دنبال ایستگاه رادیویی قبلی یا بعدی
بگردید.
آهنگ قبلی/بعدی (یا دیگر منابع پخش صوتی):

باال را برای رفتن به آهنگ بعدی و پایین را برای بازگشتن
به ابتدای آهنگ فعلی فشار دهید .با چند بار فشار دادن
این دکمهها میتوانید همان آهنگ را عقب یا جلو بزنید.

 .1کلید انتخاب منبع پخش
 .2کلید اسکرول
 .3دکمهی کم یا زیاد کردن صدا

کنترل سیستم صوتی

با استفاده از دکمههای غربیلک فرمان میتوانید سیستم
صوتی را کنترل کنید.
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برنامهریزی برای رانندگی و آببندی کردن
موتور

در طول  1600کیلومتر اول ،این توصیهها را بهمنظور حفظ
قابلیت اتکا و مقرونبهصرفه بودن خودروی جدید خود
انجام دهید .عدم انجام این توصیهها ممکن است منجر
به کاهش عمر کاری موتور و کاهش عملکرد موتور شود.
• از رانندگی با سرعت ثابت ،خواه سریع یا کند ،برای
فواصل طوالنی پرهیز کنید.
• از افزایش دور موتور بیش از  4000دور در دقیقه (برای
مدلهای بنزینی) خودداری اجتناب نمایید.
• در هیچ دندهای تخته گاز نروید.
• از استارتهای سریع پرهیز کنید (حرکت اولیه سریع
و پرشتاب).
• از ترمز سنگین تا جایی که امکان دارد پرهیز کنید.
• در طول  800کیلومتر اول تریلری یدککشی نکنید.

پیش از روشن کردن موتور
هشدار
ويژگيهاي رانندگي شما با قرار دادن بار اضافي و پراكندگي
آن و نيز با اضافه كردن تجهيزات اضافي (باربند و غيره)
تا حد قابل توجهي تغيير مي كند .بايد روش رانندگي و
سرعت شما بر اساس اين شرايط تنظيم شود .به ويژه در
صورت حمل بار هاي سنگين بايد سرعت را تا حد لزوم
كم كنيد.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

اطمينان حاصل كنيد كه در اطراف خودرو مانعي وجود
ندارد.
ظاهر و شرايط الستيک ها را به صورت چشمي بازرسي
كنيد .فشار باد الستيک ها را اندازهگيري و كنترل كنيد
تا به اندازه كافي باشد.
كنترل كنيد كه همه شيشهها و چراغها تميز باشند.
وضعيت صندلي و پشت سري را تنظيم كنيد.
وضعيت آينه ديد عقب داخلي و آينه بغل خودرو را
تنظيم كنيد.
كمربند ايمنيتان را بسته و از ساير سرنشينان نيز
بخواهيد كه اين كار را انجام دهند.
مطمئن شوید که تمام دربها بستهاند.
زمانيكه دكمه استارت در وضعيت " "ONقرار داشته
باشد ،عملكرد چراغهاي هشدار را كنترل كنيد.
به صورت دورهاي موارد تعميراتي عنوان شده در فصل
 8را كنترل كنيد.

احتياطهاي الزم در زمان روشن کردن
و رانندگي کردن

•

•

هشدار
هرگز كودكان يا افرادي كه در حالت عادي به كمک
ديگران نياز دارند ،تنها در خودرو رها نكنيد .حتي
حيوانات خانگي نيز نبايد در خودرو تنها بمانند زيرا
ممكن است ندانسته كليدها يا كنترل ها را فعال
كنند و به طور ناگهاني در معرض خطر قرار گرفته و به
خودشان صدمه بزنند .در هواي گرم و روزهاي آفتابي،
ممكن است دما آنقدر باال باشد كه باعث بروز صدمات
جدي يا حتي مرگ آور در افراد يا حيوانات شود.
بارها را به خوبي ببنديد تا از سرخوردن يا برگشتن آن
ها جلوگيري شود .ارتفاع بارها نبايد بيشتر از ارتفاع
پشتي صندلي باشد .در يک تصادف يا ترمز شديد،
محكم نبودن بار مي تواند باعث صدمه ديدن سرنشين
شود.

گاز خروجي از اگزوز (مونو اكسيد كربن)

•
•
•

هشدار
گازخروجي از اگزوز را تنفس نكنيد .اين گاز حاوي
مون و اكسيد كربن كه بيرنگوبو است ،میباشد .مونو
د كربن خطرناک است و ممكن است سبب
اكسي 
بيهوشي يا مرگ شود.
اگر احساس كرديد كه دود اگزوز وارد خودرو مي شود،
همه شيشهها را كام ً
ال پايين دهيد و سريع ًا وضعیت
خودرو را كنترل كنيد.
در محيطهاي بسته مثل گاراژ ،موتور را بيشتر از نياز
روشن نگه نداريد.
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•
•

•

•

خودرو را براي مدت طوالني در وضعيت پارک ،روشن
نگه ندارید.
هنگام رانندگي درب عقب را ببنديد ،در غيراينصورت
گاز هاي خروجي از اگزوز وارد كابين سرنشين ميشود.
اگر ناچار هستيد كه در حين رانندگي درب عقب را
باز نگه داريد ،احتياطهاي زير را در نظر داشته باشيد:
 تمام شيشهها را پايين دهيد. گردش هواي مجدد را خاموش كرده و كنترل سرعتفن را روي باالترين درجه قرار دهيد تا هوا را به
گردش در آورد.
اگر اتاقک حمل میکنید و میخواهید سیم برق یا
اتصاالتی دیگر در آن استفاده کنید که بایست از در
عقب به اتاقک منتقل شوند ،از توصيههاي كارخانه
سازنده در خصوص جلوگيري از ورود مونو اكسيد كربن
به داخل خودرو پيروي كنيد ).بعضي از اين تجهيزات از
قبيل فر گاز ،يخچال ،گرم كننده ها وغيره ،ممكن است
توليد گاز منو اكسيد كربن كنند.
در مواقع زير بايد سيستم اگزوز و بدنه خودرو توسط
نمايندگي مجاز بازديد شود:
 احساس ميكنيد كه دود اگزوز وارد كابين سرنشينميشود.
 متوجه تغيير صداي سيستم اگزوز ميشويد. اگر حین سرویس کردن ماشینتان را از زمین بلندکنند.
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 پس از تصادفي كه در آن سيستم اگزوز ،زير بدنه ياعقب خودرو آسيب ديده است.

کاتالیست سهراهه (در صورت تجهیز)

•
•

هشدار
گازهاي خروجي از اگزوز و سيستم اگزوز بسيار داغ
هستند .افراد ،حيوانات و مواد قابل اشتعال را دور از
قطعات سيستم اگزوز نگه داريد.
خودرو را روي مواد قابل اشتعال مثل چمن خشک ،كاغذ
باطله يا پارچه كهنه پارک نكنيد زيرا ممكن است به
آساني آتش بگيرند.

كاتاليستهاي سهراهه قطعهاي براي كاهش آلودگي
ميباشند كه در مسير اگزوز نصب شده است .در اين
مبدلها جهت كاهش آاليندههاي زيست محيطي ،گازهاي
خروجي در دماهاي باال ميسوزند.

•
•
•

اگر موتور خوب روشن نشد ،يا زمانيكه توان موتور به
مقدار قابل توجهي كاهش پيدا كرد يا شرايط غيرعادي
ديگري پيش آمد ،به رانندگي ادامه ندهيد .سريع ًا به
نمايندگي نیسان یا تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.
از رانندگي در زمانيكه ميزان سوخت بيش از اندازه
پايين است ،خود داري كنيد .كم بودن سوخت ممكن
است باعث احتراق ناقص در موتور شود و اين مورد
باعث آسيب ديدن كاتاليست سه راهي ميشود.
زمانيكه در حال گرم كردن خودرو ميباشيد ،بیش از
حد گاز ندهید.
براي روشن كردن موتور ،خودرو را هل ندهيد و بكسل
نكنيد.

سیستم نظارت بر فشار باد الستیک (( )TPMSدر
صورت تجهیز):

احتياط

• از بنزين سربدار استفاده نكنيد( .به قسمت "سوخت
توصيه شده  /روغنها" در فصل  9رجوع كنيد) .رسوبات
بنزين سربدار بطور مؤثري باعث كاهش كارايي
كاتاليست سهراهي در كنترل مواد آالينده اگزوز يا حتي
آسيب ديدن كاتاليست سهراهي ميشود.
• هميشه موتور خودرو را تنظيم كنيد .بد كار كردن سيستم
احتراق ،تزريق سوخت ،يا سيستمهاي الكتريكي ممكن
است جريان سوخت بيش از اندازه وارد كاتاليست
سهراهي شده و باعث گرم شدن بيش از حد آن شود.

( )Aسوپاپ باد الستیک با حسگر
این سیستم فشار الستیک هر چهار چرخ را وقتی ماشین در
حرکت است اندازه میگیرد .در صورت افت فشار در یکی از
الستیکها سیستم راننده را با هشداری تصویری آگاه میسازد.
هر حسگر ( TPMS )Aاطالعات مربوط به فشار و دما را بهصورت
رادیویی به دریافتکنندهی داخل خودرو انتقال میدهد.

هر الستیک ،به همراه الستیک زاپاس (در صورت تجهیز)
بایست ماهانه و زمانی که سرد است (دمای محیط) بررسی
شوند تا فشار آنها به همان مقداری باشد که بر پالکارد
خودرو توصیه شده است (اگر اندازهی الستیکهای شما با
الستیکهای درج شده در پالکارد فرق دارد باید خودتان
فشار مناسب آن الستیکها را تنظیم کنید).
به عنوان یک ویژگی ایمنی اضافه ،خودروی شما به سیستم
کنترل فشار باد الستیک مجهز شده است که در صورت
کم شدن بیش از حد فشار در هریک از الستیکها راننده
را مطلع میسازد .همانطور که گفته شد ،هنگامی که چراغ
اخطار کاهش فشار در الستیک روشن میشود ،باید سریعاً
توقف کرده ،الستیکها را بررسی کنید و فشار آنها را
به حد مطلوب برسانید .رانندگی با الستیکی که فشار آن
بسیار کم است منجر به داغ شدن و از دست رفتن الستیک
میشود .کمبود فشار همچنین مصرف بنزین را بیشتر و
عمر الستیک را کم میکند و حتی میتواند بر کنترل
خودرو و نحوهی توقف کرده آن تأثیر بگذارد.

هنگامیکه سیستم ایرادی در الستیکها پیدا میکند،
چراغهای هشدار برای مدتی کوتاه به صورت چشمکزن
و پس از مدتی به صورت دائم روشن میمانند.

تا وقتی که این ایراد رفع نشود پس از هر بار روشن کردن
خودرو چراغها روشن میشوند هنگامیکه چراغ هشدار روشن
است ،ممکن است سیستم نتواند الستیکهای کمفشار را آن
طور که باید تشخیص دهد .سیستم تشخیص فشار الستیک
ممکن است به دالیل مختلف دچار ایراد گردد ،از جمله ،نصب
و استفاده از چرخ یا الستیک جدید بر روی خودرو که اجازه
نمیدهد سیستم کارش را انجام دهد .هر بار پس از تعویض
هر تعداد از الستیکها به دلیل کاهش فشار چراغ هشدار
سیستم را بررسی کنید تا مطمئن شوید که الستیک یا چرخ
جدید اجازه میدهد سیستم  TPMSکارش را درست انجام
دهد و حسگر سیستم آسیب ندیده است.

•

•

تذکر

 TPMSجایگزین مراقبت و تعمیر الستیکها نیست .به
عهدهی راننده است که فشار الستیکها را حتی قبل از
هشدار سیستم متوجه شده و رفع کند.

اطالعات بیشتر

•  TPMSفشار الستیک زاپاس (در صورت تجهیز) را اندازه
نمیگیرد.
•  TPMSزمانی فعال میشود که خودرو سرعتی بیشتر از
 25کیلومتر بر ساعت داشته باشد .همچنین ،ممکن است
این سیستم کاهشهای آنی در فشار الستیک (برای مثال
پنچر شدن الستیک حین رانندگی) را تشخیص ندهد.
• ممکن است چراغ هشدار فشار کم الستیک به صورت
خودکار پس از تنظیم فشار الستیک خاموش نشود .پس
از اینکه الستیک به فشار مطلوب رسید ،روند تنظیم
 TPMSرا اجرا کرده

•
•

و سپس با سرعت بیشتر از  25کیلومتر بر ساعت
رانندگی کنید تا  TPMSفعال شود و چراغ هشدار آن
خاموش گردد.
بسته به تغییر دمای بیرون ،ممکن است چراغ سیستم
علیرغم تنظیم بودن فشار الستیکها روشن شود .فشار
الستیک را پس از سرد شدنشان برای بار دیگر به فشار
سرد مطلوب برسانید و تنظیم سیستم را دوباره فعال
کنید.
اگر  TPMSبه درستی کار نمیکند ،وقتی سوئیچ در
حالت روشن قرار گرفته باشد چراغ هشدار به مدت
یک دقیقه چشمک میزند .پس از یک دقیقه چراغ
روشن میماند .سیستم را کامل بررسی کنید و برای
رفع ایراد به نمایندگی مجاز نیسان یا تعمیرگاه مجاز
مراجعه کنید.
هشدار
در صورت بروز ایراد در سیستم ( TPMSچشمک
زدن چراغ هشدار) فورا ً به نمایندگی مجاز نیسان یا
تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.
اگر چراغ  TPMSحین رانندگی روشن میشود:
 از تکان دادن سریع و ناگهانی فرمان جلوگیری کنید. سریع ترمز نکنید. سرعت خودرو را کاهش دهید. در نقطهای امن از جاده کنار بزنید. خودرو را در اسرع وقت متوقف کرده و فشارالستیکها را بررسی کنید.

استارت و رانندگی
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•
•

•

•
•

رانندگی کردن با الستیکهای کمفشار میتواند به
الستیکها آسیب جدی وارد کند و آنها را از بین ببرد.
ممکن است به خودرو آسیب وارد شود و در نتیجهی
آن سرنشینان تصادف کرده و مجروح شوند.
فشار هر چهار الستیک را بررسی کنید .فشار الستیک
را به مقدار مورد نظر برای الستیک خنک که در پالکارد
الستیک نوشته شده است برسانید .تنظیمات  TPMSرا
از اول انجام دهید .اگر الستیک پنچر شد ،سریع ًا آن
را با الستیک زاپاس تعویض کنید( .برای کسب اطالع
از چگونگی تعویض الستیک زاپاس به قسمت پنچری
الستیک در فصل ششم مراجعه کنید).
هنگامی که از الستیک زاپاس یا الستیکی استفاده
میکنید که حسگر  TPMSندارد ،سیستم کار نمیکند
و چراغ هشدار آن به مدت یک دقیقه چشمک میزند.
پس از یک دقیقه چراغ روشن میماند .برای انداختن
الستیک نو و بررسی سیستم  TPMSبه نمایندگی مجاز
نیسان یا تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.
تعویض الستیکها با مدلهایی که نیسان تأیید نکرده
است میتواند بر عملکرد سیستم تأثیر بگذارد.
برای پنچرگیری موقت الستیک میتوانید از درزگیر
اضطراری اصلی نیسان یا کاالهای مشابه استفاده کنید.
به الستیک هیچ مایع الستیک یا درزگیر آیروسول
تزریق نکنید ،این کار میتواند در عملکرد حسگر خلل
ایجاد کند.

احتیاط

•

اگر خودرو با الستیک پنچر حرکت کند ممکن است
سنسور  TPMSآن الستیک آسیب ببیند.
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• ممکن است هنگامی که از زنجیر چرخ استفاده میکنید
یا الستیک در برف فرو رفته است  TPMSنتواند
درست کار کند.
• بر روی پنجرهها شیء فلزی (مانند آهن و  )...قرار ندهید
چرا که ممکن است سیگنالهای دریافتی از سنسور
 TPMSکاهش پیدا کنند و سیستم خوب کار نکند.
احتمال دارد برخی دستگاهها یا فرستندهها به صورت
موقت با سیستم تداخل پیدا کنند و باعث روشن شدن
چراغ هشدار شوند .برخی مثالها در زیر میآیند:
 هنگامی که دستگاهها یا تأسیساتی نزدیک خودروقرار دارند که از فرکانسهای نزدیک استفاده
میکنند.
 هنگامی که فرستندهای تنظیم شده بر فرکانسهایمشابه در نزدیکی یا درون خودرو فعال باشد.
 اگر کامپیوتر یا تبدیل برق  DCبه  ACدر نزدیکی یادرون خودرو کار کند.
 اگر دستگاههایی که نویز الکترونیکی میفرستند بهباتری  12ولت خودرو متصل شده باشند.
• هنگام تنظیم فشار الستیکها هرگز سوپاپها را خم
نکنید.
• سوپاپهای مخصوص آلومینیومی برای به کار رفتن در
سنسورها استفاده شدهاند .سنسور  TPMSبا یک مهره
روی الستیکها سفت شده است .مهره باید به صورت
صحیح در گشتاور  N•m 0.5 ± 7.5تنظیم شوند.

•
•
•
•
•
•

اگر سنسور را محکمتر از حد ببندید احتمال دارد
دهانهی فلزی سنسور آسیب ببیند .اگر سنسور را شل
ببندید احتمال نشت هوا وجود دارد.
از سرپوشهای سوپاپ اصلی نیسان استفاده کنید که با
تنظیمات کارخانه همخوان باشد.
از سرپوشهای سوپاپ فلزی استفاده نکنید.
سرپوش سوپاپ را درست ببندید .بدون سرپوش ممکن
است سوپاپ و سنسورها آسیب ببینند.
هنگام نگهداری از چرخها یا تعویض الستیکهای
مختلف به سنسورها آسیب نزنید.
واشر و دهانهی سنسور را هنگام تعویض الستیک عوض
کنید .پس از جدا شدن دهانهی سنسور قابل استفاده
نیست و باید جایگزین گردد .سنسورهای  TPMSرا
میتوان دوباره استفاده کرد.
هنگام استفاده از تجهیزات تنظیم فشار الستیک با
تیوب هوای سفت احتیاط کنید چرا که قدرت اهرم
وارد شده توسط لولهی بلند میتواند به سیستم
سوپاپ آسیب وارد کند.

راهنمای رفع عیب

چراغهای نشانگر سیستم TPMS

علل احتمالی

اقدام توصیه شده

فشار باد تایر پایین
تایرهـا را بـرای تصحیـح فشـار بـاد آن
تذکر :عموماً ،فشار باد تایر بطور طبیعی
مجـدد بـاد نمایید
کاهش مییابد

حسگر  TPMSاصلی نیسان در یک بررسی نمایید آیا حسگرهای TPMS
وجود دارند .در صورت عدم وجود ،حسگر
چرخ یا بیشتر تشخیص داده نشده است
 TPMSاصلی نیسان را نصب نمایید
تداخل ارتباط رادیویی سیستم TPMS
بین حسگر چرخ  TPMSو گیرنده از محل تداخل دور شوید
 TPMSبخاطر منابع خارجی
بروز عیب در قطعات سیستم TPMS

درصورت ادامه مسئله ،با نمایندگی
مجاز نیسان تماس حاصل نمایید

برای اطالعات بیشتر در خصوص چراغ هشدار فشار پایین
الستیک به چراغهای هشدار/نشانگر و هشدارهای صوتی در
فصل دوم قسمت وسایل و کنترلها رجوع کنید.

رویهی تنظیم TPMS

برای اینکه سیستم به درستی کار کند ،باید تحت شرایط
زیر سنسور را ریست کرد:
• وقتی فشار الستیک را تغییر دادهاید
تذکر

•

فشار را با توجه به فشار مطلوب برای الستیک خنک
تنظیم کنید.

( )Aفرمان سمت چپ
( )Bفرمان سمت راست
برای راهاندازی سنسورهای  TPMSمراحل زیر را اجرا
کنید.
 .1خودرو را در موقعیتی ایمن و دور از ترافیک پارک کنید.

وقتی الستیک ،چرخ ،یا سنسور را تعویض کردهاید

استارت و رانندگی

5-7

 .2مدلهای گیربکس دستی :ترمز دستی را فعال کنید و
دنده را در وضعیت خالص بگذارید.
مدلهای  :CVTترمز دستی را درگیر کنید و دنده را در
موقعیت پارک قرار دهید.
 .3موتور را خاموش کنید.
 .4سوئیچ را در وضعیت  ONروشن قرار دهید .موتور را
روشن نکنید.
را برای سه ثانیه نگه دارید.
 .5کلید تنظیم
چراغ  TPMSسه بار چشمک میزند که نشاندهنده
شروع به کار کردن است.
 .6برای تمام کردن رویه ،موتور را روشن کنید و با سرعت
بیشتر از  25کیلومتر بر ساعت رانندگی کنید.
برای اطالعات بیشتر در خصوص چراغ هشدار فشار پایین
الستیک به بخش چراغهای هشدار/نشانگر و هشدارهای
صوتی در فصل دوم قسمت وسایل و کنترلها رجوع کنید.

سیستم توربوشارژر (در صورت تجهیز)

احتياطهاي الزم در جاده هاي شوسه و
خارج از راه اصلی (آفروود)

سیستم توربوشارژر از روغن موتور استفاده میکند تا اجزاء
چرخندهاش را خنک و روغنی نگه دارد .توربین توربوشارژر
با سرعت بسیار باالیی میچرخد و دمای آن بسیار زیاد
میشود .مهم است که جریان روغن تمیز همواره از سیستم
توربوشارژر گذر کند .یک وقفهی کوچک در ذخیرهی
روغن میتواند منجر به ایراد در توربوشارژر شود.
برای حصول اطمینان از طول عمر و کارکردن توربوشارژر،
مهم است که طبق رویهی زیر عمل کنید:

احتمال واژگون شدن خودرو هاي شاسي بلند نسبت به
خودروهاي ديگر بيشتر است .اين خودرو ها نسبت به
خودرو هاي سواري از سطح زمين بلندتر بوده و توانايي
بيشتري در جادههاي شوسه و برون شهري دارند .این
مسئله باعث میشود این خودروها مركز ثقل باالتری نسبت
به خودروهاي معمولي داشته باشند و از ويژگيهاي اين
خودروها  ،ديد بهتر نسبت به جاده و قدرت پيشبيني
بهتر موانع است .اگرچه ،آنها براي پیچیدن با سرعتهاي
مشابه خودرو هاي سواري يا اسپرت طراحي نشده اند اما
بطور رضايت بخشي براي جادههاي برون شهري طراحي
شده اند .در صورت امكان از چرخش تند يا مانورهاي شديد
در سرعت باال اجتناب كنيد .با همه اين ويژه گيها ،در
صورت عدم رعايت موارد فوق ،ممكن است كنترل خودرو
از دست راننده خارج شده و باعث واژگوني خودرو شود.
برای اطالعات بیشتر به قسمت ( 4WDدر صورت تجهیز)
که در ادامهی این بخش میآید رجوع کنید.

تذکر

فاصلهی تعمیر و نگهداری بسته به نوع رانندگی سریعتر
کاهش مییابد ،برای مثال ،رانندگی با سرعت کم در محیط
شهری.

احتیاط

•

•
•
•
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روغن موتور دارای توربوشارژر را همانطور که توصیه
شده است تعویض کنید .برای اطالعات بیشتر به
اطالعات گارانتی و کتابچهی تعمیر و نگهداری که به
صورت مجزا در اختیارتان قرار گرفته است رجوع کنید.
تنها از روغن موتورهای تأییدشده استفاده کنید .به فصل
 9قسمت مایعها/روغنها و ظرفیتها رجوع کنید.
اگر موتور برای مدت طوالنی با دور موتور باال کار کرده
است قبل از خاموش کردن آن را چند دقیقه به حال
خود بگذارید.
بالفاصله پس از روشن کردن خودرو با آن با دور باال
شتاب نگیرید.

سوئیچ استارت موتور (مدل بدون کلید
هوشمند)

احتياط هنگام رانندگي
در هنگام رانندگي براي ايمني و راحتي خود ،الزم است كه
با شرايط سازگار شويد .به عنوان راننده ،شما بايد بهتر از
هر كسي بدانيد كه در شرايط موجود چگونه رانندگي كنيد.

روشن كردن موتور در وضعيت سرد

بعد از روشن كردن موتور در حالت سرد بايد توجه بيشتري
داشته باشید ،زيرا موتور سرد است و دور موتور باال است.
تا گرم شدن موتور بايد در انتخاب دنده دقت داشته باشيد.

رانندگي در شرايط زمستاني

•
•
•
•
•

با احتياط رانندگي كنيد.
از شتاب گرفتن و توقف ناگهاني خودداري كنيد.
از پيچيدن تند و تغيير مسير ناگهاني خودداري كنيد .
از حركت دادن ناگهاني فرمان اجتناب كنيد.
فاصله مجاز را از خودرو جلويي حفظ كنيد.

هشدار
هرگز هنگام رانندگی سوئیچ را خارج نکنید و آن را به
حالت قفل نگردانید .در این حالت فرمان قفل میشود و
باعث میشود راننده کنترل خودرو را از دست بدهد .این
اتفاق میتواند منجر به آسیب دیدن خودرو و سرنشینان
شود.

قرار دادن بار در خودرو

حمل بار و نحوه توزيع آن و نصب تجهيزات اضافي جهت
حمل بار (اتصال وسايل ،باربند و غيره) شرايط رانندگي با
خودرو را به ميزان قابل توجهي تغيير میدهد .بايد چگونگي
و سرعت رانندگي شما بر اساس شرايط موجود تنظيم شود.

رانندگي در شرايط باراني و جادههای مرطوب

• از شتاب گرفتن و توقف ناگهاني خودداري كنيد.
• از پيچيدن تند و تغيير مسير ناگهاني خودداري كنيد.
• فاصله مجاز را از خودرو جلويي حفظ كنيد.
گلوالي پوشانده ،براي
وقتيكه آب سطح جاده را به همراه 
جلوگيري از لغزيدن و از دست دادن كنترل خودرو ،سرعت
را كاهش دهيد .ساييدگي الستيکها ريسک لغزش خودرو
را بيشتر ميكند.

( )1خاموش Off

سوئیچ دارای قفل فرمان ضدسرقت است.
وجود
بین موقعیتهای قفل و  ACCموقعیت Off
دارد .هنگامی که سوئیچ در موقعیت  Offقرار گرفته باشد
فرمان قفل نمیشود.

استارت و رانندگی
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سيستم گيربكس CVT

قفل دكمه استارت بگونهاي طراحي شده ،تا زمانيكه
دسته دنده در وضعيت “( ”Pپارک) قرار نگيرد ،نميتواند
به وضعيت “ ”LOCKبرود .زمانيكه میخواهید دکمه
استارت را در وضعيت  OFFقرار دهید یا کلید را خارج
کنید ،مطمئن شويد كه دسته دنده در وضعيت “( ”Pپارک)
قرار دارد.
زمانيكه نمیتوانید سوئیچ +استارت را در وضعيت LOCK
بچرخانید:
 .1دسته دنده را در وضعيت “( ”Pپارک) قرار دهید.
 .2سوئیچ استارت را کمی در جهت  ONبچرخانید.
 .3سوئیچ را در حالت قفل قرار دهید.
 .4کلید را خارج کنید.
 .5فرمان را در جهت عقربههای ساعت بگردانید تا قفل
شود.
زمانيكه سوئیچ استارت در وضعيت  LOCKقرار داشته
باشدنمیتوان دسته دنده را از وضعيت “( ”Pپارک) خارج
نمود .اگر سوئیچ استارت را در وضعيت  ONقرار داده و بر
پدال ترمز فشار دهيد ،ميتوانيد دسته دنده را به حركت
در آوريد.

قفل فرمان

برای قفل كردن فرمان ،دستورالعمل زیر را دنبال نمایید:
 .1دكمه استارت را در وضعیت قفل قرار دهید.
 .2کلید را خارج کنید.
 .3غربيلک فرمان را به اندازه  1/6دور ،از وضعيت مستقيم
در جهت عقربههای ساعت بچرخانيد.

برای بازكردن قفل غربيلک فرمان ،دستورالعمل زیر
را دنبال نمایید
 .1کلید را در دکمه استارت قرار دهید
 .2در حالی که فرمان را به آرامی به راست یا چپ
میچرخانید سوئیچ را به آرامی حرکت دهید.

وضعيتهاي دكمه استارت

وضعيت ( LOCKحالت معمول هنگام پارک) ()0

دكمه استارت و قفل فرمان تنها در اين وضعيت ميتوانند
قفل شوند.

وضعيت )1( OFF

موتور خاموش مي شود و فرمان قفل نمي باشد.

وضعيت )2( ACC

در اين وضعيت بدون روشن شدن موتور ،وسایل الکترونیکی
همچون رادیو فعال ميشوند.

وضعيت ( ONکارکرد معمول خودرو) ()3

سيستم استارت و تجهيزات الكتريكي در اين وضعيت فعال
مي شوند اما موتور روشن نمیشود.
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استارت ()4

استارت موتور فعال میشود و موتور روشن میگردد .به
محض روشن شدن موتور کلید را رها کنید تا به وضعیت
 ONبرگردد.

احتیاط

به محض روشن شدن موتور کلید را رها کنید.

تذکر

مدلهای دارای سیستم توقف/استارت
در پایان سفر استارت را در وضعیت  Offقرار دهید تا باتری
خالی نشود .سیستم توقف/استارت استارت را به صوت
خودکار خاموش نمیکند.

سوئیچ استارت دکمهای فشاری (مدل دارای سیستم کلید هوشمند)
احتیاطهایی برای کار کردن با سوئیچ استارت دکمهای
فشاری

هر چه زودتر باتري را شارژ كنيد .به قسمت “روشن
كردن خودرو با باتري كمكي” در فصل  6رجوع کنید.

هشدار
به جز در موارد اضطراري  ،از دكمه استارت در زمان
رانندگي استفاده نكنيد (زمانی كه دكمه استارت  3بار
متوالي فشار داده شود ،موتور خاموش ميشود يا زماني
كه اين دكمه را فشار داده و براي مدت بيش از  2ثانيه نگاه
داريد موتور خاموش ميشود) .در اين وضعيت ممكن است
غربيلک فرمان قفل شده و كنترل خودرو از دست راننده
خارج شود و باعث آسيبهاي جدي براي خودرو و جراحات
شديد براي سرنشينان آن گردد.

مطمئن شوید که قبل از کار کردن با دکمه فشاری استارت
دنده در حالت پارک قرار گرفته باشد.

سيستم كليد هوشمند (در صورت تجهيز)

سيستم كليد هوشمند ميتواند استارت را بدون خارج
نمودن كليد از كيف يا جيب فعال كند .شرايط و/يا تأثيرات
محيطي ميتواند بر عملكرد سيستم كليد هوشمند اثر
بگذارد.
احتياط

• زمانيكه مي خواهيد از خودرو استفاده كنيد ،از به همراه
داشتن كليد هوشمند مطمئن شويد.
• هرگز زمانيكه قصد خارج شدن از خودرو را داريد ،كليد
هوشمند را در داخل خودرو قرار ندهيد.
• اگر باتري خودرو دشارژه شده باشد ،دكمه استارت از
وضعيت  LOCKخارج نمي شود ،و اگر قفل فرمان فعال
باشد نميتوان غربيلک فرمان را حركت داد.

•
•

اگر كليد هوشمند روي صفحه نشانگرها ،پوشش
محفظه بار ،داخل جعبه داشبورد يا داخل جيب دربها
قرار داشته باشد ممكن است عمل نكند.
اگر كليد هوشمند نزديک در يا بيرون پنجره خودرو
باشد ممكن است عمل كند.

سيستم گيربكس CVT

محدوده عملكرد

فقط زماني ميتوان از كليد جهت روشن كردن موتور
استفاده كرد كه كليد در محدوده خاص عملكرد خود
قرار داشته باشد.
در صورتيكه باتري كليد دشارژه شده باشد يا امواج
راديويي قوي در نزديكي خودرو منتشرشود ،دامنه فعاليت
كليد كم ميشود و كليد نميتواند به درستي عمل كند.
زماني كه كليد در محدوده عملكرد خود باشد ،هر فرد حتي
بدون داشتن كليد نيز ميتواند دكمه استارت را فشار داده
و موتور را روشن كنند.
• اطراف قسمت بار شامل محدوده عملكرد نميشود ،اما
ممكن است كليد عمل كند.

قفل دكمه استارت بگونهاي طراحي شده ،تا زمانيكه
دسته دنده در وضعيت “( ”Pپارک) قرارنگيرد ،نميتواند به
وضعيت  LOCKبرود .زماني كه میخواهید دکمه استارت را
در وضعيت  OFFقرار دهید یا کلید را خارج کنید ،مطمئن
شويد كه دسته دنده در وضعيت “( ”Pپارک) قرار دارد.

زمانيكه نمیتوانید دكمهی استارت را در وضعيت
 LOCKقرار دهید:

 .1دسته دنده را در وضعيت “( ”Pپارک) قرار دهید.
 .2دكمه استارت را فشار دهيد تا در وضعيت  OFFقرار گيرد.
 .3در را باز کنید .دکمه استارت به وضعیت  LOCKتغییر
میکند.
زمانيكه دكمه استارت در وضعيت  LOCKقرار داشته
باشد نمیتوان دسته دنده را از وضعيت “( ”Pپارک) خارج
نمود .اگر دكمه استارت را در وضعيت  ONقرار داده و بر
پدال ترمز فشار دهيد ،ميتوانيد دسته دنده را به حركت
در آوريد.

قفل فرمان

سوئیچ خودرو مجهز به دستگاه قفل فرمان ضدسرقت
است.

استارت و رانندگی
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برای قفل كردن فرمان ،دستورالعمل زیر را دنبال نمایید

 .1سوئیچ خودرو را در موقعیت  OFFقرار دهید؛ درحالیکه
نشانگر موقعیت سوئیچ استارت روشن نخواهد بود.
 .2در را باز یا بسته کنید .کلید استارت در وضعیت قفل
قرار میگیرد.
 .3غربيلک فرمان را به اندازه  1.6دور ،از وضعيت مستقيم
در جهت چپ یا راست بچرخانيد.

برای بازكردن قفل غربيلک فرمان ،دستورالعمل زیر
را دنبال نمایید
دکمه استارت را فشار دهید و فرمان به صورت خودکار
آزاد میشود.
احتیاط

•
•

اگر شارژ باتری خودرو تمام شده باشد کلید استارت
فشاری را نمیتوان ار وضعیت قفل خارج کرد.
اگر وضعیت کلید از حالت قفل خارج نمیشود ،در
حالیکه فرمان را کمی به راست و چپ میچرخانید
کلید استارت را دوباره فشار دهید.

وضعيتهاي دكمه استارت
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در اين وضعيت بدون روشن شدن موتور ،برق تجهیزات
جانبی فعال مي شود.

وضعيت ON

برق سيستم استارت و تجهيزات الكتريكي در اين وضعيت
بدون روشن شدن موتور فعال ميشوند.

وضعيت OFF

موتور خاموش مي شود و فرمان قفل نیست.

وقتي كه دكمه استارت بدون فشار دادن پدال ترمز فشرده
مي شود وضعيت آن به صورت زير تغيير مي يابد:
• مركز آن را فشار دهيد تا به وضعيت “ “ACCتغيير يابد.
• مركز كليد آن را دوبار فشار دهيد تا به وضعيت ON
تغيير يابد.
• مركز آن را سه بار فشار دهيد تا به وضعيت  OFFتغيير يابد.
• مركز آن را چهار بار فشار دهيد تا به وضعيت  ACCباز گردد.
• يكي از درها را باز يا بسته كنيد تا وقتی در وضعيت OFF
قرار دارد به وضعيت“ “LOCKبرگردد.

وضعيت LOCK

دكمه استارت و قفل فرمان تنها در اين وضعيت مي وانند
قفل شوند.

استارت و رانندگی

وضعيت ACC

هشدار

هرگز در هنگام رانندگي دكمه استارت را در وضعيت OFF

قرار ندهيد .زيرا ممكن است فرمان قفل شده و كنترل
خودرو از دست راننده خارج شود و باعث آسيبهاي جدي
براي خودرو و جراحات شديد براي سرنشينان آن گردد.

احتياط

زمانيكه موتور خاموش است ،دكمه استارت را براي مدت
طوالني ،در وضعيت “ “ACCيا “ “ONقرار ندهيد ،اين کار
باعث خالی شدن شارژ باتري ميشود.

تذکر

مدلهای دارای سیستم توقف/استارت
در پایان سفر استارت را در وضعیت  Offقرار دهید تا باتری
خالی نشود .سیستم توقف/استارت ،استارت را بصورت
خودکار خاموش نمیکند.

تمام شدن باتری کلید هوشمند

تذکر

•

•
اگر باتری کلید هوشمند تمام شد ،یا شرایط محیطی با
کارکرد آن تداخل داشتند ،موتور را به این روش روشن کنید:
 .1دنده را در وضعیت پارک قرار دهید.
 .2ترمز پایی را به آرامی فشار دهید.
 .3همانطور که در شکل میبینید کلید هوشمند را به
دکمهی استارت نزدیک کنید( .صدای زنگ خواهید
شنید)
 .4در حالی که پدال ترمز را تا ده ثانیه پس از صدای
زنگ فشار دادهاید دکمهی استارت را فشار دهید .موتور
روشن میشود.
پس از اجرای مرحلهی سوم ،اگر کلید استارت را بدون
نگه دادن پدال ترمز فشار دهید ،دکمهی استارت به حالت
 ACCمیرود.

هنگامیکه دکمهی استارت در حالت  ACCیا  ONقرار
بگیرد یا موتور طی مراحل باال روشن شود ،چراغ هشدار
کلید هوشمند ممکن است حتی وقتی که داخل ماشین
قرار دارد با نور زرد روشن باشد و این ایراد محسوب
نمیشود .برای خاموش کردن نور چشمکزن کلید
هوشمند ،یکبار دیگر آن را به دکمهی استارت بزنید.
اگر چراغ هشدار کلید هوشمند نور سبز چشمکزن
نشان داد باتری را فورا ً تعویض کنید( .به قسمت باتری
در فصل هشت تحت عنوان تعمیرات و کارهایی که
خودتان باید انجام دهید رجوع کنید).

روشن کردن موتور (مدل بدون سيستم
كليد هوشمند)

 .1ترمز دستی را درگير كنيد.
 .2پدال ترمز پایی را فشار دهید.

 .3برای مدلهای :CVT

دنده را در وضعيت ( Pپارک) يا ( Nخالص) قرار دهيد.

استارتر بگونهاي طراحي شده است که تنها زمانيکه
دنده در وضعيت مناسب قرار گيرد ،عمل ميکند.

مدلهای دنده دستی :MT
هنگام روشن کردن موتور دنده را در وضعیت خالص
قرار داده و پدال کالچ را فشار دهید.
 .4برای مدلهای دارای موتور دیزلی :صبر کنید تا چراغ
خاموش شود.
نشانگر گرمکن شمع
 .5در حالیکه پدال گاز را فشار نمیدهید موتور را توسط
چرخاندن سوئیچ به حالت استارت روشن کنید.
 .6به محض روشن شدن موتور ،فورا ً دكمه استارت را رها
كنيد .اما در صورتيكه موتور روشن نشد ،مراحل باال
را تكرار كنيد.
تذکر

•

مدلهای مجهز به موتور  :HR16DEدرصورتیکه
موتور به دلیل جمع شدن بخار بنزین به سختی
روشن میشود ،پدال گاز را به طور کامل تا آخر
فشار دهید و نگاه دارید .به مدت  5تا  6ثانیه
استارت بزنید و سپس ،توقف نمایید .پس از این
مدت ،پدال گاز را رها نمایید .سپس ،استارت بزنید
درحالیکه پا را از پدال گاز برداشته اید؛ به این
منظور ،سوئیچ خودرو را در موقعیت  STARTقرار
دهید .سوئیچ خودرو را زمانیکه موتور روشن شد
رها نمایید.

استارت و رانندگی
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درصورتیکه موتور روشن شد ولی شروع به کار
نکرد ،این دستورالعمل را مجددا ً تکرار نمایید.
مدلهای مجهز به موتور  MR16DDTیا :HRA2DDT
در صورتیکه موتور در آب و هوای بسیار سرد یا در
زمان استارت مجدد با مشکل روشن می شود ،پدال
گاز را اندکی (تقریبا  1/3تا کف) فشار دهید و نگاه
دارید .موتور را استارت بزنید .سوئیچ استارت و پدال
گاز را در زمان روشن شدن موتور رها نمایید.

•

احتياط

•

•

هر بار بيش از  15ثانيه استارت نزنيد .اگر موتور
روشن نشد ،قبل از اينكه دوباره استارت بزنيد،
دكمه استارت را در وضعيت “ ”OFFقرار داده و 10
ثانيه صبر كنيد .در صورت عدم رعايت اين موضوع
ممكن است استارتر آسيب ببيند.
در صورت نياز به استفاده از باتري كمكي يا
كابل رابط براي روشن كردن موتور ،بايد كام ً
ال
دستورالعمل و احتياط هاي عنوان شده در فصل “6
در مواقع اضطراري“ را رعايت كنيد.

 .7بعد از روشن كردن موتورحداقل  30ثانيه صبر كنيد تا
موتور در جا كار كرده و گرم شود .به ويژه در هواي سرد،
ابتدا مسير كوتاهي را با سرعت كم رانندگي كنيد.
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استارت و رانندگی

احتياط

در حال گرم كردن خودرو ،آن را ترک نكنيد.

روشن کردن موتور (مدلهای دارای سیستم
کلید هوشمند)

 .1ترمز پارک را درگیر کنید.
 .2مدلهای :CVT
پدال ترمز را فشار دهید
مدلهای دنده دستی:

پدال کالچ را فشار دهید.

استارتر طوری طراحی شده است که بدون فشار دادن
پدال کالچ کار نکند.

 .3مدلهای :Xtronic

دنده را در وضعیت خالص یا پارک قرار دهید.

استارتر طوری طراحی شده است که اگر دنده در
وضعیت پارک یا خالص نباشد کار نکند.

 .4در حالی که پا را از پدال گاز برداشتهاید و پدال ترمز
(مدلهای  )Xtronicیا کالچ (مدلهای دنده دستی) را
فشار میدهید دکمهی استارت را زده و رها کنید .موتور
فورا ً روشن میشود.
هنگام کار با دکمهی استارت باید کلید هوشمند را
همراه داشته باشید.

هنگامی که پدال ترمز (مدلهای  )Xtronicیا کالچ
(مدلهای  )MTرا فشار ندادهاید :دکمهی استارت را
در وضعیت  ONقرار دهید ،پدال ترمز یا کالچ را فشار
دهید ،سپس در حالی که پدال گاز را فشار نمیدهید
دکمهی استارت را مجددا ً فشار دهید تا موتور فورا ً روشن
شود .پس از روشن شدن موتور دکمهی استارت را به
سرعت رها کنید.

رانندگي با خودرو
 .5اگر موتور روشن شد اما راه نیفتاد مراحل باال را تکرار کنید.
تذکر

•

•

مدلهای مجهز به موتور  :HR16DEدرصورتیکه موتور
به سختی روشن میشود بدلیل جمع شدن بخارات
بنزین ،پدال گاز را به طور کامل تا آخر فشار دهید و
نگاه دارید .به مدت  5تا  6ثانیه استارت بزنید و سپس،
توقف نمایید .پس از این مدت ،پدال گاز را رها نمایید.
سپس ،استارت بزنید درحالیکه پا را از پدال گاز برداشته
اید؛ به این منظور ،سوئیچ خودرو را در موقعیت START
قرار دهید .سوئیچ خودرو را زمانیکه موتور روشن شد
رها نمایید .درصورتیکه موتور روشن شد ولی شروع به
کار نکرد ،این دستورالعمل را مجددا ً تکرار نمایید.
مدل های مجهز به موتور  MR16DDTیا :HRA2DDT
درصورتیکه موتور در آبوهوای بسیار سرد یا در
زمان استارت مجدد با مشکل روشن میشود ،پدال گاز
را اندکی (تقریبا  1/3تا کف) فشار دهید و نگاه دارید.
موتور را استارت بزنید .سوئیچ استارت و پدال گاز را در
زمان روشن شدن موتور رها نمایید.

احتياط

•

•

به مجرد روشن شدن موتور ،سوئیچ استارت را رها
نمایید.
هر بار بيش از  15ثانيه استارت نزنيد .اگر موتور روشن
نشد ،قبل از اينكه دوباره استارت بزنيد ،دكمه استارت
را در وضعيت “ ”OFFقرار داده و  10ثانيه صبر كنيد.

•

در صورت عدم رعايت اين موضوع ممكن است استارتر
آسيب ببيند.
در صورت نياز به استفاده از باتري كمكي يا كابل رابط
براي روشن كردن موتور ،بايد كام ً
ال دستورالعمل و
احتياطهاي عنوان شده در فصل “ 6در مواقع اضطراري“
را رعايت كنيد.

 .6بعد از روشن كردن موتور حداقل  30ثانيه صبر كنيد
تا موتور در جا كار كرده و گرم شود .به ويژه در هواي
سرد ،ابتدا مسير كوتاهي را با سرعت كم رانندگي كنيد.
احتياط

در حال گرم كردن خودرو ،آن را ترک نكنيد.

تذکر

برای خاموش کردن موتور دنده را در وضعیت خالص
(مدل  )MTیا پارک (مدل  )Xtronicقرار دهید .سپس
ترمز دستی را درگیر کرده و دکمهی استارت را در
وضعیت  OFFقرار دهید.

رانندگی با گیربکس دستی (( )MTدر صورت تجهیز)
هشدار

•

زمانيكه خودرو با دندهی سنگین حرکت میکند  ،از
گاز دادن و باال بردن دور موتور خودداري كنيد .اين
كار باعث از دست دادن کنترل یا آسیب دیدن موتور
میشود.
از دنده معكوس كردن ناگهاني بر روي سطوح لغزنده
اجتناب كنيد .ممكن است سبب از دست دادن كنترل
شود.

•

هنگام رانندگی پایتان را بر روی پدال کالچ استراحت
ندهید .این کار میتواند به سیستم کالچ آسیب بزند.
پیش از عوض کردن دنده کالچ را کامل فشار دهید تا
به سیستم دنده آسیب نرسد.
قبل از اینکه دنده عقب بروید مطمئن باشید که خودرو
بصورت کامل ایستاده است.
هنگامیکه خودرو برای مدتی متوقف است ،مث ً
ال
ایستادن پشت چراغها ،دنده را به وضعیت خالص
درآورید ،کالچ را رها کنید و ترمز را فشار دهید.

•

احتیاط

•
•
•

حرکت کردن با خودرو

 .1پس از روشن کردن موتور کالچ را کامل فشار دهید و
دنده را در وضعیت ( )1یا عقب قرار دهید.
 .2پدال گار را به آرامی فشار دهید و در عین حال
پدالهای کالچ و ترمز دستی را به آرامی رها کنید.

استارت و رانندگی
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عوض کردن دنده

برای عوض کردن دنده پدال کالچ را کام ً
ال فشار دهید ،دنده
را عوض کنید و کالچ را به آرامی رها کنید.
از دنده یک شروع کنید و با توجه به سرعت خودرو به
دندههای  ،5 ،4 ،3 ،2و ( 6در صورت تجهیز) بروید.
اگر رفتن به دنده عقب یا دنده یک سخت است دنده را به
حالت خالص درآورید و پدال کالچ را رها کنید .حاال کالچ
را کام ً
ال فشار دهید و به دندهی یک یا عقب بروید.
وقتی دنده در وضعیت  Rقرار دارد مونیتور پشت سر
(در صورت تجهیز) فعال میشود .برای جزئیات بیشتر به
دفترچهی جداگانهی نیسان کانکت رجوع کنید.

مدل دستی پنج دندهای:

شما نمیتوانید به صورت مستقیم از دندهی  5به دنده عقب
بروید ،ابتدا دنده را در حالت خالص قرار دهید سپس دنده
عقب بگیرید.

نشانگر دنده (در صورت تجهیز)

مدل دستی شش دندهای:

•
•
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برای دنده عقب گرفتن خودرو را متوقف کنید و دنده
را به وضعیت خالص درآورید .سپس حلقه را به باال
بکشید.
هنگامی که دنده را در وضعیت خالص قرار دهید حلقه
به جای خود بازمیگردد.

این نشانگر به راننده زمان مناسب برای رفتن به دنده باالتر
یا پایینتر را نشان میدهد .این قابلیت میتواند به حفظ
محیط زیست و کاهش مصرف سوخت کمک کند .عمل
کردن به پیشنهادهای این نشانگر توصیه میشود .فلش باال
به معنی تعویض به دندهی باالتر و فلش رو به پایین به
معنای تعویض به دندهی پایینتر است.
تذکر

•
•

مسئولیت انتخاب دندهی مناسب با توجه به خودرو،
جاده و وضعیت ترافیک به عهدهی راننده است.
در برخی موارد فلشی در نشانگر مشاهده نمیشود ،از
جمله:
 دندهی فعلی همان دندهی مناسب است ،یا -سرعت خودرو نزدیک به صفر است.

رانندگي با سيستم گيربكس ( CVTمدلهای
بدون حالت تیپ ترونیک)

سيستم گيربكس  CVTدر خودروي شما بطور الكترونيكي
كنترل شده و باعث ايجاد حداكثر نيرو و عملكرد نرم خودرو
ميشود.
روشهاي كاري توصيه شده براي اين نوع گيربكس
اتوماتيک در صفحات بعدي نشان داده شده است .براي
استفاده از حداكثر عملكرد خودرو و لذت بردن از رانندگي،
به توصيه هاي زير عمل كنيد.
هشدار
از دنده معكوس كردن ناگهاني بر روي سطوح لغزنده
اجتناب كنيد .ممكن است سبب از دست دادن كنترل شود

احتیاط

•

دور موتور در حالت درجا ،در زمان سرد بودن موتور باال
است ،بنابراين قبل از گرم شدن موتور ،دسته دنده را با
احتياط به وضعيت دنده جلو وعقب حركت دهيد.

•

هرگز وقتي خودرو در حال حركت به جلو است ،دنده را
در وضعيت ( Pپارک) يا ( Rعقب) و همينطور در زماني
كه خودرو در حال حركت به عقب است ،دنده را در
وضعيت ( )Pپارک يا ( )Dرانندگي قرار ندهيد .اين كار
باعث آسيب جدي به گيربكس مي شود.

•

زمانيكه خودرو متوقف است ،از گاز دادن و باال بردن
دور موتور خودداري كنيد .اين كار باعث حركت غير
منتظره خودرو مي شود.

•
•
•
•
•

موتور را در وضعيت ( )Pپارک يا ( )Nخالص روشن كنيد.
اگر دنده در وضعيت هاي ديگر باشد ،موتور روشن نمي
شود .در صورت روشن شدن موتور ،به نمايندگي نیسان
یا تعمیرگاه مجاز مراجعه كنيد.
هنگام توقف نسبتا طوالني ،دنده را به حالت ( )Pپارک
درآورده و ترمز دستی را درگير كنيد.
به هنگام تعويض دنده از وضعيت ( )Nخالص به هر يک
از وضعيت هاي ديگر ،موتور را در حالت دور آرام نگه
داريد.
زمانیکه که در سرباالیی توقف کردهاید ،خودرو را با
فشار دادن پدال گاز ثابت نگهندارید .در اين شرايط بايد
پدال ترمز را فشار دهيد.
بجز مواقع اضطراری هنگام رانندگی دنده را در وضعیت
خالص قرار ندهید .پایین رفتن از شیب با دندهی خالص
به گیربکس آسیب میرساند.

از وضعيت ( Pپارك) به هر يك از وضعيتهاي ديگر ،پدال
ترمز را فشار دهيد.
اگر دکمه استارت در وضعيتهاي  OFF LOCKيا ""ACC
باشد ،دسته دنده را نميتوان از حالت ( Pپارك)به ساير
وضعيتها تغيير داد.

احتياط

•

•

حركت دادن خودرو

 .1بعد از روشن كردن موتور ،قبل از حركت دادن دنده از
وضعيت ( )Pپارک پدال ترمز را كام ً
ال فشار دهيد.
 .2در زماني كه به پدال ترمز فشار مي دهيد ،دسته دنده را
روي يكي از وضعيت هاي حركت قرار دهيد.
 .3ترمز دستی و پدال ترمز را آزاد كرده و سپس به آرامي
خودرو را حركت دهيد.

•

پدال ترمز را فشار دهيد .وقتي موتور روشن است
تغيير وضعيت دنده از ( Dرانندگي) و ( Rعقب) يا
وضعيت گيربكس دستي ،بدون فشاردادن پدال ترمز،
باعث ميشود كه خودرو به آرامي حركت كند .قبل از
اينكه دسته دنده را حركت دهيد ،مطمئن شويد كه
پدال ترمز را كام ً
ال فشار داده و خودرو متوقف شده
است.
از وضعيت دنده مطمئن شويد-مطمئن شويد كه دنده
در وضعيت مطلوب قرار گرفته باشد .از وضعيت (D
رانندگي) يا وضعيت دستي جهت حركت كردن به جلو
و ( Rعقب) جهت حركت به عقب استفاده ميشود.
گرم كردن موتور-زماني كه موتور سرد است ،دور
موتوردر حالت درجا باالتر از معمول ميباشد لذا
الزم است تا در زمان شروع حركت ،نهايت توجه را
در هنگام حركت دسته دنده به وضعيتهاي حركتي
بعمل آوريد.

 CVTبه گونهاي طراحی شده است که وقتی دکمه استارت
در وضعيت " "ONقرار داشته باشد ،بايد قبل از تغيير دنده

استارت و رانندگی
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تغيير وضعيت دنده

•

مدلهای فرمان سمت چپ

در حالتي كه پدال ترمز را فشرده نگه داشتهايد،
ضامن روي دنده را فشار دهيد.
براي تغيير وضعيت دنده ،ضامن روي دنده را فشار
دهيد.
فقط اهرم دنده را حركت دهيد.

•

هشدار
زمانيكه موتور كار نميكند اگر دنده در هر وضعيتي قرار
گيرد ،ترمز دستی را درگير كنيد .در غيراينصورت،
خودرو بطور ناگهاني حركت كرده يا واژگون شده و
منجر به آسيبهاي جاني و مالي شديد خواهد شد.
اگر زمانيكه موتور كار ميكند و به پدال ترمز فشار
ميدهيد ،نتوانيد دسته دنده را از وضعيت ( Pپارک)
خارج سازيد ،ممكن است چراغهاي ترمز كار نكند .كار
نكردن چراغهاي ترمز ميتواند باعث بروز تصادف و
آسيب ديدگي شما و ديگران شود.

بعد از روشن كردن موتور ،پدال ترمز را كامال فشار داده،
ضامن دنده را فشار دهید و آن را از وضعيت ( Pپارک)
خارج كنيد.
اگر دكمه استارت به هر دليلي در وضعيت  ACCقرار گيرد،
تا زمانيكه دنده در هر وضعيتي غير از وضعيت ( Pپارک)
قرار دارد ،دكمه استارت نميتواند به وضعيت  LOCKدر
بيايد.
در صورتيكه دكمه استارت را نميتوان در وضعيت LOCK
قرار داد مراحل زير را انجام دهيد:
 .1ترمز دستی را درگیر کنید.
 .2در حالی که پدال ترمز را فشار میدهید دکمهی استارت
را در وضعیت  ONقرار دهید.
 .3دنده را در وضعیت پارک قرار دهید.
 .4مدلهای دارای سیستم کلید هوشمند:

دکمهی استارت را در وضعیت  OFFقرار دهید.
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مدلهای بدون سیستم کلید هوشمند:

دکمهی استارت را در وضعیت  LOCKقرار دهید.

( Pپارك):
از اين وضعيت وقتي كه خودرو پارک شده است يا هنگام
روشن كردن موتور استفاده كنيد .اطمينان حاصل کنيد که
خودرو کام ً
ال متوقف شده است و سپس دسته دنده را در
وضعيت ( Pپارک) قرار دهيد .ترمز دستی را درگير كنيد.
زمانيكه در سر بااليي پارک مي كنيد ،ابتدا ترمز دستی را
درگير كنيد و سپس دسته دنده را در وضعيت ( Pپارک)
قرار دهيد.
 ( Rعقب):
فقط زماني كه خودرو كام ً
ال متوقف شد ،دسته دنده را
در اين وضعيت قرار دهيد .از اين وضعيت براي حركت به
سمت عقب استفاده كنيد.
هنگامی که دارید دنده عقب میگیرید مونیتور پشت سر
(در صورت تجهیز) فعال میشود .برای اطالعات بیشتر به
دفترچهی راهنمای جداگانهی نیسان کانکت رجوع کنید.
( Nخالص):
نه دنده عقب و نه دنده هاي جلو فعال نيستند .در اين
وضعيت ميتوان موتور را روشن كرد .اگر در حال حركت
موتور ناگهان توقف كرد ،ميتوانيد دنده را در وضعيت N
(خالص) قرار داده و دوباره استارت بزنيد.

( Dرانندگي):
از اين وضعيت براي رانندگي عادي به سمت جلو استفاده
كنيد.

 ) low ( Lدر صورت تجهيز:
از اين دنده هنگام باال رفتن از سر باالييهاي تند يا رانندگي
آهسته در برف سنگين ،شن ،گل يا براي حداكثر رساندن
در گيري ترمز و دور نگرفتن موتور در سرازيريهاي با شيب
تند استفاده كنيد.
نشانگر دنده:

موقعیت دنده ( P, R, N, Dیا  )Lدر این پنل نمایش داده
میشود.

وضعيت :OFF
از وضعيت “ “OFFدر رانندگي و مصرف سوخت اقتصادي
استفاده كنيد.
وضعيت :ON
از اين وضعيت براي رانندگي در سرازيريها و سرباالييهاي
طوالني كه ترمز موتور مفيد است یا هنگام گاز دادن زياد
استفاده كنيد .در اين حالت با توجه به اينكه موتور نياز
به نيروي زيادتري دارد ،دنده بصورت اتوماتيک انتخاب
ميشود.
زماني كه وضعيت رانندگي تغيير ميكند ،كليد وضعيت
اسپرت را خاموش كنيد.
به خاطر بسپاريد كه در حالت  ONبا سرعت باال براي مدت
زياد با وضعيت اسپرت رانندگي نكنيد .اين باعث افزايش
مصرف سوخت شما خواهد شد.

كم كردن گاز -در وضعيت D
مدل فرمان سمت چپ

دکمهی حالت اسپرت

براي انتخاب وضعيت اسپرت ،زمانيكه دسته دنده در
وضعيت ( Dرانندگي) قرار داشته باشد ،كليد وضعيت
اسپرت را فشار دهيد .چراغ نشانگر وضعيت اسپرت در
صفحه نمايش نشانگرها روشن ميشود .وضعيت اسپرت را
خاموش كنيد و كليد وضعيت اسپرت را دوباره فشاردهيد.
چراغ نشانگر وضعيت اسپرت خاموش خواهد شد .زمانيكه
دسته دنده در هر وضعيت ديگر غير از وضعيت  Dقرار
داشته باشد ،وضعيت اسپرت بطور اتوماتيک خاموش
خواهد شد.

براي عبور يا باال رفتن از سر بااليي ،پدال گاز را تا آخر فشار
دهيد تا به كف خودرو بچسبد .اين كار بسته به سرعت
خودرو ،جعبه دنده را روي دنده پايينتر تنظيم ميكند.

آزاد كردن كردن قفل دنده
( )1مدلهای چپ دست
( )2مدلهای راست دست
( )3دکمهی آزاد کردن قفل دنده
اگر باتري دشارژه شده باشد ،حتي اگر دكمه دسته دنده
فشار داده شود و اهرم ترمزدستی را تحت فشار قرار دهيد،
دسته دنده از وضعيت ( Pپارک) تغيير نميكند.
برای حرکت دادن دنده مراحل زیر را اجرا کنید:
 .1مدلهای دارای سیستم کلید هوشمند:

دکمهی استارت را در وضعیت  OFFیا  LOCKقرار دهید.
مدلهای بدون سیستم کلید هوشمند:

دکمهی استارت را در وضعیت LOCK

سوئیچ را خارج کنید.
 .2ترمز دستی را درگير كنيد.

قرار داده و

استارت و رانندگی
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 .3دکمهی آزاد كننده قفل دنده ()A

را به پايين فشار

دهيد .از ابزار مناسب استفاده کنید.
 .4در حالي كه دكمه دنده را فشار ميدهيد آن را به همراه
دکمهی آزاد كننده قفل دنده نگه داشته و دنده را در
وضعيت ( Nخالص) قرار دهيد.
دکمهی استارت را در وضعیت  ONقرار دهید تا قفل فرمان
باز شود .حاال میتوانید خوددرو را حرکت دهید.
برای مدلهای دارای سیستم کلید هوشمند :اگر باتری
کام ً
ال خالی شده باشد قفل فرمان باز نخواهد شد .خودرو را
وقتی فرمان قفل است حرکت ندهید.
اگر نتوانستيد دنده را از وضعيت ( Pپارک) خارج كنيد،
سريعا به نمايندگي نیسان جهت كنترل سيستم CVT
مراجعه كنيد.
هشدار
در صورتیکه دسته دنده از موقعیت ( Pپارک) خارج
نمیگردد در حالیکه موتور روشن است و پدال ترمز
فشرده شده است ،چراغهای ترمز کار نخواهند کرد .خرابی
چراغهای توقف میتواند باعث بروز تصادف و وارد شدن
صدمه جانبی به راننده و سایرین گردد.

وضعيت محافظت در زمان باال رفتن دمای مایع خنککاری
اين جعبه دنده داراي وضعيت محافظت دماي باالي مايع
خنککاری است .اگر دماي مايع بيش از حد باال برود (هنگام
باال رفتن از سرباالييهاي تند در دماي باالي محيط يا بار
سنگين ،مثل هنگام بكسل كردن يدکكش) سرعت موتور،
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و در برخي از شرايط سرعت خودرو بطور اتوماتيک كاهش
پيدا ميكند تا احتمال آسيب ديدن جعبه دنده كاهش يابد.
سرعت خودرو را ميتوان با پدال گاز كنترل كرد ،اما سرعت
خودرو ممكن است محدوديت داشته باشد .

ايراد  -ايمني

زمانيكه وضعيت ايراد  -ايمني اتفاق ميافتد سيستم
گيربكس  CVTدر وضعيت هاي راندن رو به جلو قرار
نميگيرد.
وقتي كه خودرو در شرايط سخت ،مثل چرخيدن بيش از
اندازه چرخها ،و ترمز شديد متوالي باشد ،سيستم ايراد
ايمني فعال ميشود اين اتفاق حتي وقتي كه همه مدارهاي
الكتريكي خوب كار ميكنند نيز ميافتد .در اين وضعيت،
دكمه استارت را در وضعيت  OFFقرار دهيد و  10ثانيه صبر
كنيد .سپس مجددا ً دكمه استارت را در وضعیت  ONقرار
دهيد .خودرو به شرايط عملكرد عادي خود باز ميگردد.
اگر به شرايط عملكرد عادي باز نگشت ،سريع ًا به نمايندگي
نیسان جهت كنترل سيستم جعبه دنده مراجعه كنيد.

هشدار
وقتی این حالت اتفاق میافتد سرعت خودرو به تدریج کم
میشود .ممکن است سرعت شما از ماشینهای دیگر کمتر
باشد و این ممکن است باعث وقوع تصادف شود .هنگام
راندن بسیار دقت کنید .در صورت لزوم کنار بزنید تا
گیربکس به حالت عادی خود بازگردد یا آن را تعمیر کنید.

رانندگي با سيستم گيربكس ( CVTمدلهای
دارای تیپ ترونیک)

سيستم گيربكس CVTدر خودروي شما بطور الكترونيكي كنترل
شده و باعث ايجاد حداكثر نيرو و عملكرد نرم خودرو ميشود.
روشهاي كاري توصيه شده براي اين نوع گيربكس
اتوماتيک در صفحات بعدي نشان داده شده است .براي
استفاده ازحداكثر عملكرد خودرو و لذت بردن از رانندگي،
به توصيه هاي زير عمل كنيد.
هشدار
از دنده معكوس كردن ناگهاني بر روي سطوح لغزنده
اجتناب كنيد .ممكن است سبب از دست دادن كنترل شود.

احتیاط

• دور موتور در حالت درجا ،در زمان سرد بودن موتور باال
است ،بنابراين قبل از گرم شدن موتور ،دسته دنده را با
احتياط به وضعيت دنده جلو وعقب حركت دهيد.
• زمانيكه خودرو متوقف است ،از گاز دادن و باال بردن دور
موتور خودداري كنيد .اين كار باعث حركت غيرمنتظره
خودرو ميشود.
• هرگز وقتي خودرو در حال حركت به جلو است ،دنده
را در وضعيت ( Pپارک) يا ( Rعقب) و همينطور در
زمانيكه خودرو در حال حركت به عقب است ،دنده را
در وضعيت ( )Pپارک يا ( ) Dرانندگي قرار ندهيد .اين
كار باعث آسيب جدي به گيربكس ميشود.
• موتور را در وضعيت ( )Pپارک يا ( )Nخالص روشن
كنيد .اگر دنده در وضعيتهاي ديگر باشد ،موتور روشن
نميشود .در صورت روشن شدن موتور ،به نمايندگي
نیسان یا تعمیرگاه مجاز مراجعه كنيد.

• هنگام توقف نسبت ًا طوالني ،دنده را به حالت ( )Pپارک
درآورده و ترمز دستی را درگير كنيد.
• به هنگام تعويض دنده از وضعيت ( )Nخالص به هر يک از
وضعيتهاي ديگر ،موتور را در حالت دور آرام نگه داريد.
• زمانیکه در سرباالیی توقف کردهاید ،خودرو را با فشار
دادن پدال گاز ثابت نگه ندارید .در اين شرايط بايد پدال
ترمز را فشار دهيد.
• به جز مواقع اضطراری هنگام رانندگی دنده را در وضعیت
خالص قرار ندهید .پایین رفتن از شیب با دندهی خالص
به گیربکس آسیب میرساند.

حركت دادن خودرو

 .1بعد از روشن كردن موتور ،قبل از حركت دادن دنده از
وضعيت ( )Pپارک پدال ترمز را كام ً
ال فشار دهيد.
 .2در زمانيكه به پدال ترمز فشار مي دهيد ،دسته دنده را
روي يكي از وضعيتهاي حركت قرار دهيد.
 .3ترمز دستی و پدال ترمز را آزاد كرده و سپس به آرامي
خودرو را حركت دهيد.

 CVTبه گونهاي طراحی شده است که وقتی دکمه استارت
در وضعيت " "ONقرار داشته باشد ،بايد قبل از تغيير دنده
از وضعيت ( Pپارك) به هر يك از وضعيتهاي ديگر ،پدال
ترمز را فشار دهيد.

اگر دکمه استارت در وضعيتهاي  OFF LOCKيا ""ACC
باشد ،دسته دنده را نميتوان از حالت ( Pپارك) به ساير
وضعيتها تغيير داد.
احتياط
• پدال ترمز را فشار دهيد .وقتي موتور روشن است تغيير
وضعيت دنده از ( Dرانندگي) و ( Rعقب) يا وضعيت
گيربكس دستي ،بدون فشاردادن پدال ترمز ،باعث
ميشود كه خودرو به آرامي حركت كند .قبل از اينكه
دسته دنده را حركت دهيد ،مطمئن شويد كه پدال ترمز
را كام ً
ال فشار داده و خودرو متوقف شده است.
• از وضعيت دنده مطمئن شويد -مطمئن شويد كه دنده
در وضعيت مطلوب قرار گرفته باشد .از وضعيت D
(رانندگي) يا وضعيت دستي جهت حركت كردن به جلو
و ( Rعقب) جهت حركت به عقب استفاده ميشود.
• گرم كردن موتور-زمانيكه موتور سرد است ،دور موتور
در حالت درجا باالتر از معمول مي باشد لذا الزم است تا
در زمان شروع حركت ،نهايت توجه را در هنگام حركت
دسته دنده به وضعيتهاي حركتي بعمل آوريد.

مدلهای فرمان سمت چپ

.

دکمه ( )Aرا فشار دهید درحالیکه پدال ترمز را
فشار می دهید.
براي تغيير وضعيت دنده ،ضامن روي دنده را فشار
دهيد.
فقط اهرم دنده را حركت دهيد.
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تغيير وضعيت دنده
هشدار

• زمانيكه موتور كار نميكند اگر دنده در هر وضعيتي قرار
گيرد ،ترمز دستی را درگير كنيد .در غيراينصورت،
خودرو بطور ناگهاني حركت كرده يا واژگون شده و
منجر به آسيبهاي جاني و مالي شديد خواهد شد.
• اگر زمانيكه موتور كار ميكند و به پدال ترمز فشار
ميدهيد ،نتوانيد دسته دنده را از وضعيت ( Pپارک)
خارج سازيد ،ممكن است چراغهاي ترمز كار نكند .كار
نكردن چراغهاي ترمز مي تواند باعث بروز تصادف و
آسيب ديدگي شما و ديگران شود.

بعد از روشن كردن موتور ،پدال ترمز را كامال فشار داده،
ضامن دنده را فشار دهید و آن را از وضعيت ( Pپارک)
خارج كنيد.
اگر دكمه استارت به هر دليلي در وضعيت  ACCقرارگيرد،
تا زمانيكه دنده در هر وضعيتي غير از وضعيت ( Pپارک)
قرار دارد ،دكمه استارت نمي تواند به وضعيت  LOCKدر
بيايد.
در صورتيكه دكمه استارت را نميتوان در وضعيت LOCK
قرار داد مراحل زير را انجام دهيد:
 .1ترمز دستی را درگیر کنید.
 .2در حالیکه پدال ترمز را فشار میدهید دکمهی استارت
را در وضعیت  ONقرار دهید.
 .3دنده را در وضعیت پارک قرار دهید.
 .4مدلهای دارای سیستم کلید هوشمند:
دکمهی استارت را در وضعیت  OFFقرار دهید.
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مدلهای بدون سیستم کلید هوشمند:

دکمهی استارت را در وضعیت  LOCKقرار دهید.
( Pپارك):
از اين وضعيت وقتي كه خودرو پارک شده است يا هنگام
روشن كردن موتور استفاده كنيد .اطمينان حاصل کنيد که
خودرو کام ً
ال متوقف شده است و سپس دسته دنده را در
وضعيت ( Pپارك) قرار دهيد .ترمز دستی را درگير كنيد.
زماني كه در سر بااليي پارک مي كنيد ،ابتدا ترمز دستی را
درگير كنيد و سپس دسته دنده را در وضعيت ( Pپارک)
قرار دهيد.
( Rعقب):
فقط زمانیکه خودرو كام ً
ال متوقف شد ،دسته دنده را در اين
وضعيت قرار دهيد .از اين وضعيت براي حركت به سمت
عقب استفاده كنيد.
هنگامی که دارید دنده عقب میگیرید مونیتور پشت سر
(در صورت تجهیز) فعال میشود .برای اطالعات بیشتر به
دفترچهی راهنمای جداگانهی نیسان کانکت رجوع کنید.
( Nخالص):
نه دنده عقب و نه دندههاي جلو فعال نيستند .در اين
وضعيت مي توان موتور را روشن كرد .اگر در حال حركت
موتور ناگهان توقف كرد ،ميتوانيد دنده را در وضعيت N
(خالص) قرار داده و دوباره استارت بزنيد.
( Dرانندگي):
از اين وضعيت براي رانندگي عادي به سمت جلو استفاده
كنيد.

حالت تغيير دستي دنده (در صورت تجهيز)

وقتي كه خودرو متوقف است و دنده از وضعيت  Dبه
وضعيت تغيير دستي دنده برده ميشود ،جعبه دنده وارد
وضعيت تغييردستي دنده ميشود .ميتوان محدوده تغيير
دنده را بطور دستي انتخاب كرد.
در وضعيت تغيير دستي دنده ،محدوده تغيير روي صفحه
نشانگر نشان داده ميشود.
• در زمان تغيير دادن ،دسته دنده را به وضعيت ( )+باال
حركت دهيد تا دنده به محدوده باالتر تغيير كند .در
زمان تغيير دادن ،دسته دنده را به وضعيت (–) پايين
حركت دهيد تا دنده به محدوده پايين تر تغيير کند.
• حركت دسته دنده به يک طرف براي تغيير دوباره
وضعيت به صورت پيدرپي انجام خواهد شد .در
صورتيكه اين حركت سريعاً انجام شود ،ممكن است
تعويض دوم به طور كامل انجام نشود.
• هنگام لغو کردن حالت دندهی دستی دنده را به حالت
 Dبازگردانید .گیربکس به حالت رانندگی معمولی تغییر
میکند.
دامنهی حرکت دنده:
دامنه تغییر حرکت دنده به سمت زیاد یا کم به صورت
مرحله به مرحله به ترتیب زیر انجام میشود :

M1 D M2 D M3 D M4 D M5 D M6 D M7
( M7هفتم):

از این موقعیت برای رانندگی معمولی رو به جلو در
بزرگراههای با قابلیت سرعت باال استفاده کنید.
با این حال ،اگر میخواهید سبقت بگیرید یا از کنار اتومبیل
دیگری بگذرید بایست دنده را به صورت دستی عوض کنید.

( M6ششم):
از اين وضعيت براي رانندگي در سرازيريها و سرباالييهاي
طوالني كه ترمز موتور مفيد است استفاده كنيد.
( M5پنجم)( M4 ،چهارم)( M3 ،سوم) و ( M2دوم):
از اين دنده براي باال رفتن از سر بااليي يا ترمز موتور در
سرازيريها استفاده كنيد.
( M1اول):
از اين دنده هنگام باال رفتن از سر باالييهاي تند يا رانندگي
آهسته در برف سنگين ،شن يا گل يا براي به حداكثر
رساندن در گيري ترمز موتور در سرازيريهاي با شيب زياد
استفاده كنيد.
• به خاطر داشته باشيد كه در دنده پايينتر از  M6براي
مدت طوالني با سرعت باال رانندگي نكنيد .اين كار باعث
افزايش مصرف سوخت ميشود.

•
•
•

در وضعيت تغيير دستي دنده ،قبل از متوقف شدن
خودرو ،گيربكس به طور اتوماتيك به دنده ( M1اول)
ميرود .اگر بخواهيد دوباره شتاب بگيريد ،بايد جعبه
دنده را در محدوده موردنظر قرار دهيد.
در وضعيت تغيير دنده دستي ،ممكن است گيربكس
به دنده انتخاب شده نرود .اين کار به حفظ عملكرد
رانندگي کمك کرده و امكان آسيب ديدن يا از دست

رفتن کنترل خودرو را کم ميکند.
وقتي كه دماي روغن  CVTبيش از حد پايين مي آيد،
وضعيت تغيير دنده دستي كار نميكند و بطور اتوماتيک
به وضعيت رانندگي باز ميگردد .این یک ایراد نیست،
در اين حالت دسته دنده را به وضعيت “ “Dبرگردانده
و مدتي رانندگي كنيد ،سپس به وضعيت تغيير دنده
دستي باز گردانيد.

•

وقتي كه دماي روغن  CVTبيش از حد باال مي رود،
ممكن است محدوده تغيير در دور موتور ،كمتر از حد
معمول تغيير كند .اين نشانه بد كار كردن سيستم
نیست.

تذکر

•
•

مسئولیت انتخاب دندهی مناسب با توجه به خودرو،
جاده و وضعیت ترافیک به عهدهی راننده است.
در برخی موارد فلشی در نشانگر مشاهده نمیشود،
از جمله:
 دندهی فعلی همان دندهی مناسب است ،یا -سرعت خودرو نزدیک به صفر است.

نشانگر دنده

مدل  Aو مدل :B
موقعیت دنده (N, D
داده میشود.

 P, R,یا )L

در این پنل نمایش

مدل ( Bدر صورت تجهیز):
این نشانگر به راننده زمان مناسب برای رفتن به دنده باالتر
یا پایینتر را نشان میدهد .این قابلیت میتواند به حفظ
محیط زیست و کاهش مصرف سوخت کمک کند .عمل
کردن به پیشنهادهای این نشانگر توصیه میشود .فلش باال
به معنی تعویض به دندهی باالتر و فلش رو به پایین به
معنای تعویض به دندهی پایینتر است.

مدل فرمان سمت چپ

آزاد كردن كردن قفل دنده

اگر باتري دشارژه شده باشد ،حتي اگر دكمه دسته دنده
فشار داده شود و پدال ترمز پايي را تحت فشار قرار دهيد،
دسته دنده از وضعيت ( Pپارک) تغيير نميكند.
برای حرکت دادن دنده مراحل زیر را اجرا کنید:
 .1مدلهای دارای سیستم کلید هوشمند

استارت و رانندگی
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دکمهی استارت را در وضعیت  OFFیا  LOCKقرار دهید.
مدلهای بدون سیستم کلید هوشمند:

دکمهی استارت را در وضعیت  LOCKقرار داده و سوئیچ
را خارج کنید.
 .2ترمز دستی را درگير كنيد.
 .3پوشش دکمهی آزادکنندهی قفل دنده ( )Aرا با استفاده
از ابزاری مناسب خارج کنید.
 .4دکمهی آزادكننده قفل دنده ( )Aرا به پايين فشار دهيد.
از ابزار مناسب استفاده کنید.
 .5در حالي كه دكمه دنده را فشار ميدهيد آن را به همراه
دکمهی آزادكننده قفل دنده نگه داشته و دنده را در
وضعيت ( Nخالص) قرار دهيد.
دکمهی استارت را در وضعیت  ONقرار دهید تا قفل فرمان
باز شود .حاال میتوانید خوددرو را حرکت دهید.
برای مدلهای دارای سیستم کلید هوشمند :اگر باتری
کام ً
ال خالی شده باشد قفل فرمان باز نخواهد شد .خودرو را
وقتی فرمان قفل است حرکت ندهید.
پوشش قفل را پس از اتمام کار سر جای خوود قرار دهید
برای مدلهای دارای سیستم کلید هوشمند :اگر شارژ باتری
کام ً
ال خالی شده باشد قفل فرمان باز نمیشود .خودرو را با
فرمان قفل حرکت ندهید.
اگر نتوانستيد دنده را از وضعيت ( Pپارک) خارج كنيد،
سريعاً به نمايندگي نیسان جهت كنترل سيستم CVT
مراجعه كنيد.
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هشدار
درصورتیکه دسته دنده از موقعیت ( Pپارک) خارج نشود،
درحالیکه موتور روشن است و پدال ترمز فشرده شده
است ،چراغهای توقف کار نخواهند کرد .بروز عیب در
چراغهای توقف می تواند باعث بروز تصادف و وارد شدن
صدمه جانی به راننده و سایرین گردد.

وضعيت محافظت دماي باالي مايع خنککاری

اين جعبه دنده داراي وضعيت محافظت دماي باالي مايع
خنککاری است .اگر دماي مايع بيش از حد باال برود
(هنگام باال رفتن از سرباالييهاي تند در دماي باالي محيط
يا بار سنگين ،مثل هنگام بكسل كردن يدکكش) سرعت
موتور ،و در برخي از شرايط سرعت خودرو بطور اتوماتيک
كاهش پيدا ميكند تا احتمال آسيب ديدن جعبه دنده
كاهش يابد .سرعت خودرو را ميتوان با پدال گاز كنترل
كرد ،اما سرعت خودرو ممكن است محدوديت داشته باشد.

ايراد  -ايمني

زمانيكه وضعيت ايراد  -ايمني اتفاق ميافتد سيستم
گيربكس  CVTدر وضعيتهاي راندن رو به جلو قرار
نميگيرد.
وقتي كه خودرو در شرايط سخت ،مثل چرخيدن بيش از
اندازه چرخها ،و ترمز شديد متوالي باشد ،سيستم ايراد
ايمني فعال ميشود اين اتفاق حتي وقتي كه همه مدارهاي
الكتريكي خوب كار ميكنند نيز ميافتد .در اين وضعيت،
دكمه استارت را در وضعيت  OFFقرار دهيد و  10ثانيه صبر
كنيد .سپس مجددا دكمه استارت را در وضعت  ONقرار
دهيد .خودرو به شرايط عملكرد عادي خود باز مي گردد.

اگر به شرايط عملكرد عادي باز نگشت ،سريعاً به نمايندگي

نیسان جهت كنترل سيستم جعبه دنده مراجعه كنيد.

هشدار
وقتی این حالت اتفاق میافتد سرعت خودرو به تدریج کم
میشود .ممکن است سرعت شما از ماشینهای دیگر کمتر
باشد و این ممکن است باعث وقوع تصادف شود .هنگام
راندن بسیار دقت کنید .در صورت لزوم کنار بزنید تا
گیربکس به حالت عادی خود بازگردد یا آن را تعمیر کنید.

سیستم کنترل دینامیک نیسان
(در صورت تجهیز)
هشدار
هنگام رانندگی نباید صفحهی نمایش را برای مدت طوالنی
نگاه کنید تا حواستان معطوف به رانندگی باشد.

سیستم کنترل دینامیک نیسان زیر سیستم صوتی یا
مسیریابی (در صورت تجهیز) قرار گرفته است .این سیستم
دارای دو حالت است که میتوانید از میانشان انتخاب کنید:
حالت رانندگی و حالت کنترل آب و هوا.
بسته به اینکه کدام حالت را انتخاب کرده باشید کارکرد
صفحهی نمایش و برخی دکمهها تغییر میکند.
• حالت رانندگی
در این وضعیت میتوانید سه حالت رانندگی را انتخاب
کنید ..NORMAL، SPORT، ECO :جهت کسب
اطالعات بیشتر به “سیستم کنترل دینامیک نیسان
(درصورت تجهیز)” ذیل بخش “ .2ابزارها و کنترل ها”
مراجعه فرمایید.

•

حالت کنترل آب و هوا
در این حالت میتوانید کارکردهای کنترل تهویه مطبوع
را تنظیم کرده و تغییر دهید .جهت کسب اطالعات
بیشتر ،به “بخاری و سیستم تهویه مطبوع” ذیل بخش
“ .4صفحه نمایشگر ،بخاری و سیستم تهویه مطبوع و
سیستم صوتی” مراجعه فرمایید.

 .1دکمهی حالت رانندگی ( NORMALمعمولی)
 .2دکمهی انتخاب حالت کنترل ( CLIMATEتهویه مطبوع)
 .3دکمهی انتخاب حالت رانندگی D-MODE
 .4دکمهی ( SETUPتنظیمات)
 .5دکمهی حالت رانندگی ( SPORTورزشی)
 .6دکمهی حالت رانندگی ( ECOاقتصادی)

 .7صفحهی نمایش
 .8گردونهی انتخاب/دکمهی ( ENTERورود و تأیید)

استارت و رانندگی
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حالت رانندگی

نمونه

بسته به شرایط رانندگی میتوانید سه حالت NORMAL،
 ،SPORTو  .ECOرا انتخاب کنید .هنگامیکه یک حالت
را انتخاب میکنید وضعیت کنترل موتور ،CVT ،فرمان و
تهویهی هوا به مدت کوتاه نمایش داده میشود.
حالت رانندگی انتخاب شده در باالی صفحه نمایش داده
میشود.
تذکر

ممکن است صفحهی نمایش واقعی با آنچه در شکل نشان
داده شده است تفاوت داشته باشد.
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حالت رانندگی NORMAL

این حالت برای رانندگی نرمال توصیه میشود .برای انتخاب
حالت رانندگی  NORMALدکمهی انتخاب حالت رانندگی
را فشار دهید و سپس دکمهی حالت رانندگی NORMAL
را فشار دهید .حالت کنترل موتور ،گیربکس  ،CVTفرمان
و سیستم تهویه مطبوع به طور کوتاه نمایش داده میشود.
زمانیکه حالت رانندگی نرمال انتخاب شده است ،ولتاژ و
گشتاور خروجی موتور بر روی صفحه نمایشگر به نمایش
درخواهند آمد.
تذکر

ولتاژ بسته به شرایط رانندگی تغییر نمیکند .این موضوع
نباید به عنوان خرابی فرض گردد.

مدلهای موتور MR

مدلهای موتور HR

حالت رانندگی SPORT

این حالت برای احساس کیفیت رانندگی باالتر مناسب است.
برای تنظیم در این حالت دکمهی انتخاب حالت رانندگی
را فشار دهید ،سپس دکمهی حالت رانندگی  SPORTرا
بزنید .حالت کنترل موتور ،گیربکس  ،CVTفرمان و سیستم
تهویه مطبوع به طور کوتاه نمایش داده می شود.
زمانیکه حالت رانندگی اسپرت انتخاب شده است ،بوست متر

(مقدار تقویت شده) (مدلهای مجهز به موتور MR16DDT
یا  )HRA2DDTیا پاورمتر (قدرت خروجی) (مدلهای
مجهز به  HR16DEیا  )K9Kبر روی نمایشگر ظاهر
میشود.
تذکر

در این حالت مصرف بنزین افزایش پیدا میکند.

هنگامی که حالت آب و هوای  ECOفعال گردد سیستم
تهویهی هوا به صورتی کار میکند که باز هم بنزین کمتری
مصرف شود.
تذکر

•
•

حالت رانندگی .ECO
این حالت برای صرفهجویی در مصرف بنزین توصیه
میشود .حالت کنترل موتور ،گیربکس  ،CVTفرمان و
سیستم تهویه مطبوع به طور کوتاه نمایش داده میشود.
برای تنظیم کردن حالت رانندگی  ECOدکمهی انتخاب
حالت رانندگی را فشار داده و سپس دکمهی حالت
رانندگی  ECOرا فشار دهید .حالت کنترل موتور ،گیربکس
 ،CVTفرمان و سیستم تهویه مطبوع بطور کوتاه نمایش
داده میشود.
زمانیکه حالت آب و هوا  ECOفعال میشود ،شاخص
مصرف سوخت بر روی نمایشگر نشان داده خواهد شد.

 CLIMATE ECO .3را انتخاب کنید.
 .4برای روشن یا خاموش کردن این حالت  ENTERرا
فشار دهید .در صورت روشن بودن این حالت نشانگر
( )Aقرمز میشود.

بسیاری از فاکتورها در رانندگی بر مصرف بنزین تأثیر
میگذارند .انتخاب حالت  ECOبه تنهایی نمیتواند
موجب صرفهجویی در مصرف بنزین شود.
در حالت  ECOکیفیت سواری ماشین کمی افت میکند.

تنظیم حالت :CLIMATE ECO

وقتی این حالت فعال باشد ،سیستم تهویهی هوا طوری کار
میکند که بنزین کمتری مصرف شود.
برای فعال یا غیرفعال کردن این حالت ،دستورالعمل زیر
را دنبال نمایید:
 .1دکمهی انتخاب حالت رانندگی  D-MODEرا فشار دهید.
 .2دکمهی  SETUPرا فشار دهید.

استارت و رانندگی
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سیستم توقف/استارت (در صورت تجهیز)
نماد شهروند آبی نیسان
این سیستم به منظور کاهش مصرف بنزین ،آالیندهها ،و
سروصدا در نظر گرفته شده است.

• هنگامی که خودرو به حالت استراحت برسد موتور خود
به خود خاموش میشود* .
• سپس موتور به صورت خودکار قبل از اینکه شما آماده به
رانندگی باشید دوباره روشن میشود** .

احتیاط

در پایان سفر موتور باید خاموش گردد .خودرو را طبق
معمول قفل کنید .خاموش کردن استارتر تمام سیستمهای
برقی را از کار میاندازد .در صورتیکه این اتفاق نیافتد
احتمال دارد باتری خودرو خالی شود.

کارکرد عادی

سیستم توقف/استارت موتور را متوقف کرده و آن را از نو
به کار میاندازد.

* سیستم توقف/استارت در صورت مهیا بودن تمام
شرایط زیر موتور را خاموش میکند:

 دنده در حالت خالص قرار گرفته باشد. پدال کالچ کام ًال رها شده باشد.
 سرعت خودرو کمتر از  2کیلومتر بر ساعت باشد. کمربند ایمنی راننده بسته باشد. -درب سمت راننده بسته باشد.
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تذکر

برای اینکه موتور به صورت خودکار خاموش شود بایست
شرایط زیر نیز مهیا باشند .اگر موتور خاموش نشد دلیل بر
ایراد در سیستم نیست:
 دمای خنککنندهی موتور در حالت عادی قرار داشته باشد. خودرو پس از روشن شدن مسیری را طی کرده باشد. ولتاژ باتری در حالت عادی باشد. دمای باتری کمی باالتر از  5درجهی سانتیگراد باشد. درب موتور ماشین بسته باشد. فرمان نچرخد. -المنتهای ضدبخار شیشههای جلو یا عقب خاموش باشد.

** سیستم توقف/استارت در صورت وجود حداقل یکی از
شرایط زیر موتور را به صورت خودکار دوباره راه میاندازد:
 پدال کالچ فشرده شده باشد. پدال ترمز فشرده و رها شده باشد. ولتاژ باتری کم شود. -المنتهای ضدبخار شیشهی عقب یا جلو روشن باشد.

 سرعت خودرو بیش از  2کیلومتر بر ساعت باشد.تذکر

•

•
•

درصورتیکه هر یک از شرایط زیر در زمان فعال سازی
سیستم توقف/استارت رخ دهد ،موتور در وضعیت توقف
نرمال قرار میگیرد:
 کمربند ایمنی راننده باز شود. درب راننده باز شود. درب موتور باز شود.اطمینان حاصل نمایید که درب موتور و درب راننده
بستهاند و کمربند ایمنی را ببندید و سپس ،موتور را با
استفاده از سوئیچ استارت روشن نمایید.
درصورتیکه یکی از شرایط فوق ادامه یابد ،پیام هشدار
صوتی سیستم توقف/استارت به صدا درخواهد آمد تا
راننده را از احتمال تخلیه باتری آگاه سازد .از سوئیچ
استارت برای خاموش کردن موتور استفاده نمایید.
چراغ نشانگر سیستم توقف/استارت به طور آهسته
چشمک زن خواهد بود (یک بار تقریبا هر یک ثانیه)،
اگر سیستم توقف/استارت دچار نقص شود .در این
صورت ،سیستم باید توسط نمایندگی مجاز نیسان
بازرسی و در صورت لزوم ،تعمیر گردد.

اقدامات احتیاطی

درصورتیکه چراغ نشانگر سیستم توقف/استارت چشمک
زن شود ،سیستم دچار نقص شده است .در اینصورت،
سیستم باید توسط نمایندگی مجاز نیسان بازرسی گردد.

مدل چهار چرخ محرک 4WD
دکمهی خاموش کردن سیستم توقف/استارت

•
•

مدلهای فرمان سمت چپ

میتوان با فشار دادن دکمهی خاموش کردن سیستم توقف/
استارت آن را بطور موقت غیرفعال کرد .با فشار دادن مجدد
این دکمه سیستم دوباره فعال میشود.
• هنگامی که موتور در حال کار کردن باشد و سیستم
خاموش شود ،موتور به صورت خودکار از کار
بازنمیایستد.

اگر سیستم توقف/استارت را پس از اینکه موتور به
صورت خودکار توسط آن از کار افتاده باشد خاموش
کنید موتور فورا ً در صورت مهیا بودن شرایط کارکرد
عادی روشن میشود.
هر بار که سیستم توقف/استارت غیرفعال شود چراغ
نشانگر کلید خاموش کردن توقف/استارت روشن
میشود .در این شرایط سیستم نمیتواند از مصرف
غیرضروری بنزین ،سروصدا و آالیندههای اگزوز بکاهد.

(در صورت تجهيز)

عملكرد كليد 4WD

سوئیچ حالت چهار چرخ محرک

با استفاده از سیستم ( )4WDمیتوانید بسته به شرایط
رانندگی یکی از حالتهای  ،4WD-V ،2WDیا  4WDرا
انتخاب کنید.
هنگامی که دکمهی استارت در وضعیت  ONقرار
گرفته باشد چراغهای نشانگر حالت ( 4WDسبز) روشن
میشوند .چراغهای نشانگر در عرض یک ثانیه خاموش
میشوند.
چراغهای نشانگر  4WDحالتی را که توسط کلید 4WD
انتخاب شده است را در حالی که موتور روشن است نشان
میدهند.
کلید حالت  4WDرا که بر روی داشبورد قرار گرفته است
فشار دهید تا یکی از سه حالت  4WD-V ،2WDیا 4WD
را انتخاب کنید.
 :2WDجهت استفاده بهصورت  2WDکلید حالت 4WD
را از سمت باال فشار دهید.

استارت و رانندگی
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 :4WD-Vجهت استفاده از حالت  4WD-Vکلید  4WDرا
به حالت وسط قرار دهید .در چراغ نشانگر عبارت 4WD-V
را مشاهده خواهید کرد.
 :4WDقسمت پایین کلید حالت  4WDرا فشار دهید .چراغ
نشانگر عبارت  4WDرا نشان میدهد و سبز میشود.
اگر چراغ هشدار ( 4WDزرد) روشن شود چراغ نشانگر
خاموش میگردد.

وضعیت 4WD

چرخهای محرک

چراغ راهنمای وضعیت 4WD
)
،
(( سبز)

شرایط رانندگی

2WD

چرخهای جلو
هنگام رانندگی بر روی جاده عادی وضعیت
چرخهای محرک در حالت  2WDقرار دارد1* .

خاموش میشود.

برای رانندگی بر روی
جادههای خشک و آسفالت
شده

4WD-V

4WD
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توزیع گشتاور بر روی چرخهای جلو و عقب به
صورت خودکار بسته به شرایط جاده پیشرو
تغییر میکند.
[نسبت؛ ])4WD( 50:50 ! )2WD( 100:0
این امر منجر به بهبود پایداری رانندگی میشود.

توزیع گشتاور بر روی چرخهای جلو و عقب
به صورت خودکار بسته به شرایط جاده پیش
رو تغییر میکند.
[نسبت؛ ])4WD( 50:50 ! )2WD( 100:0
این امر منجر به بهبود پایداری رانندگی میشود.

روشن میشود

روشن میشود (سبز)

برای رانندگی بر روی
جادههای آسفالت یا لغزنده

برای رانندگی بر روی
جادههای لغزنده

نکاتی در خصوص کار با 4WD

• اگر زمانيكه شتاب ميگيريد يا از سرعت خودرو
ميكاهيد ،و یا در حال پیچیدن هستید کلید حالت 4WD
را فعال کنید ،يا زمانیکه در حالت  4WDیا 4WD-V
دكمه استارت در وضعيت  OFFقرار بگیرد ،شما ممكن
است يک تكان (ضربه) احساس كنيد .اين طبيعي است.
• دماي روغن قواي محركه خودرو در صورتيكه خودرو
در حالت ممتد در شرايطي كار كند كه اختالف سرعت
چرخهاي جلو و عقب زياد باشد (لغزش چرخها) ،باال مي
رود .بطور مثال شرايط رانندگي در جادههاي ناهموار و بين
گل و الي و ماسه یا زماني كه چرخها بكسباد كند .در اين
شرايط ،چراغ هشدار  4WDبه سرعت روشن و خاموش مي
شود و براي محافظت از قواي محركه ،خودرو به صورت
اتوماتيک از وضعيت  4WDبه وضعيت  2WDتغيير وضعيت
مي دهد .اگر خودرو را متوقف كنيد (در شرايط كاركرد دور
آرام) و منتظر شويد ،چراغ نشانگر خاموش شده وضعيت
 4WDبه وضعيت  4WDیا  4WD-Vتغيير حالت ميدهد.
• فاصلهی ترمز در حالتهای  4WDو  2WDیکسان است.

احتیاط

•

•

تحت شرایط زیر موتور را در حالت  4WDروشن نکنید:
 هنگامی که خودرو روی غلطک قرار دارد یا زیر خودروجک زدهاید و چرخهای جلو در هوا قرار گرفتهاند
 هنگامی که خودرو را یدک میکشید و چرخهای عقباز زمین بلند شدهاند.
فقط وقتی که در حال رانندگي به صورت مستقيم مي
باشيد ،كليد  4WDرا فعال کنید .زمانيكه در حالت دور
زدن یا عقب رفتن مي باشيد از حات  4WDاستفاده نكنيد.

•
•

كليد  4WD LOCKرا زمانيكه چرخهاي جلو بكسباد
کردهاند فعال نكنيد.
زمانيكه گرماي خودرو باال ميرود ،سرعت درجا كار
كردن موتور نيز باال مي رود .خصوصا وقتي كه موتور
را در حالتهای  4WD-V 4WDبر روي سطوح لغزنده
روشن کرده و با آن رانندگي مي كنيد مراقب باشيد.

چراغ هشدار 4WD
چراغ هشدار (زرد) روشن یا چشمکزن ،زمانیکه

روشن میشود

چشمکزن سریع

چشمکزن آهسته

بروز عیب در سیستم چهار چرخ
محرک
افزایش غیرنرمال دمای روغن
پاورترین
اختالف زیاد در نسبت چرخش
چرخها

زمانيكه دكمه استارت در وضعيت  ONقرار داشته باشد،
چراغ هشدار  4WDدر سرعتسنج روشن ميشود .بعد از
روشن كردن خودرو اين چراغ سريعاً خاموش مي شود.
اگر زمانيكه موتور روشن است ،هر عيبي در سيستم 4WD
بوجود بيايد،

چراغ هشدار روشن خواهد ماند یا چشمک میزند.
باال بودن دماي روغن محفظه نيروي محركه زمانيكه
خودرو در وضعيتي است كه به آن فشار وارد ميشود،
ميتواند باعث خاموش و روشن شدن اين چراغ شود
(تقريباً دوبار در ثانيه) .اگر در طي حركت چراغ هشدار
به سرعت چشمک بزند ،در اين حالت وضعيت رانندگي
ممكن است به  2WDتغيير کند.
در اين حالت فورا خودرو را در يک مكان امن متوقف كنيد
تا با دور آرام (درجا) كار كند .در صورتيكه بعد از چند
لحظه چراغ هشدار خاموش شد ،ميتوانيد به رانندگي
ادامه دهيد.
احتياط

•

•

درصورتیکه چراخ هشدار در زمان رانندگی روشن
شود ،حالت  4WDبه حالت  2WDتغییر مینماید.
سرعت خودرو را کاهش دهید و خودرو را جهت
بازدید نزد نمایندگی مجاز نیسان ببرید .در زمان
رانندگی دقت الزم را مبذول دارید.
پاورترین در صورتی خسارت خواهد دید که شما
رانندگی را به رغم چشمکزن بودن سریع چراغ
هشدار  4WDادامه دهید.
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اقدامات احتیاطی رانندگی ایمن در شرایط خارج از جاده

• در خارج از جاده با دقت رانندگی کنید و از بخشهای
خطرناک کناره بگیرید .همواره کمربند ایمنی خود
را ببندید تا خود و مسافران در هنگام رانندگی در
زمینهای ناهموار سرجای خود باقی بمانید.
• در هنگام حرکت به باال یا پایین سطوح شیبدار ،سطح
جاده را در خصوص دستاندازه و چاله مورد بازبینی قرار
دهید .حتماً از شیبهای مالیم باال رفته و از شیبهای
مالیم پایین بیایید.
• از عرض شیبهای تند ،رانندگی نکنید .در عوض به
صورت مستقیم به سمت باال یا پایین شیب حرکت
کنید .خودروهای شاسی بلند از کنار بسیار راحتتر
چپ میشوند تا از عقب یا از جلو.
• به منظور جلوگیری از آسیب دیدن خودرو بر روی سطوح
خشک و سخت جادهها در وضعیت  LOCKرانندگی نکنید.
• بسیاری از تپهها برای هر خودرویی شیب تندی دارند .اگر
از آنها باال بروید ممکن است متوقف شوید .اگر از آنها
پایین بیایید ممکن است نتوانید سرعت خود را کنترل
کنید .اگر آنها را قطع کنید ،ممکن است چپ شوید.
• در هنگامی رانندگی بر روی سرپایینیها ،دنده عوض
نکنید ،زیرا ممکن است باعث شود ،کنترل خودرو را
از دست بدهید.
• حتماً از ترمز موتور استفاده کنید .عملکرد ترمزپایی ممکن
است کاهش یابد که این امر منجر به بروز تصادف میشود.
• در هنگام رانندگی در نوک تپهها ،مواظب باشید .در
نوک ممکن است پرتگاه یا سایر خطراتی باشد که باعث
سانحه میشود.
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• اگر موتور خودو متوقف شود یا نتواند تا باالی سرباالیی
برسید ،هرگز سعی نکنید که دور بزنید .ممکن است
خودرو چپ شود .همواره به سمت عقب و به صورت
مستقیم در دنده ( Rدنده عقب) حرکت کنید .هرگز با
دنده ( Nخالص) فقط با استفاده از ترمز به عقب نروید
زیرا این امر ممکن است باعث از دست رفتن کنترل شود.
• ترمزگرفتن سنگین در سرازیری ممکن است باعث شود
که ترمز داغ کرده و از بین برود ،که باعث از دست رفتن
کنترل و سانحه میشود .ترمز را به نرمی اعمال کرده و از
دنده سنگین برای کنترل سرعت خودرو استفاده کنید.
• محمولههای مهار نشده ممکن است در هنگام رانندگی
بر روی زمینهای ناهمواره سرنگون شوند .محموله را به
صورت صحیح مهار کنید تا به سمت جلو واژگون نشده
و باعث آسیب بدنی برای خودتان یا سرنشینان نشود.
• به منظور جلوگیری از باالرفتن مرکز گرانش خودرو
بیش از حد مجاز از ظرفیت اسمی باربند/جعبه سقف (در
صورت تجهیز) تجاوز نکرده و بار را به صورت یکنواخت
توزیع کنید .بارهای سنگین را در بخش محموله تا جاییکه
میشود به جلو و در قسمتهای پایین مهار کنید .خودرو
را به تایرهایی بزرگتر از آنچه تعیین شده است مجهز
نکنید .این امر میتواند باعث چپ شدن خودرو شود.
• داخل یا پرههای فرمان را در هنگامی که خارج از جاده
رانندگی میکنید ،در دست نگیرید .فرمان ممکن است ضربه
زده و به دستانتان آسیب بزند .در عوض در وضعیتی رانندگی
کنید که انگشتان و شست شما خارج از حلقه فرمان باشد.
• قبل از رانندگی با خودرو ،مطمئن شوید که راننده و تمام
مسافرین کمربند ایمنی خود را بستهاند.
• همواره در وضعیتی رانندگی کنید که زیرپاییها در جای خود
قرار گرفتهباشند زیرا ممکن است کف خودرو بسیار داغ شود.

•

مخصوصاً اگر پابرهنه هستید به این موضوع توجه ویژه
داشته باشید.

در هنگامی مواجهه با بادهای شدید از کنار سرعت خود
را کم کنید NISSAN .با مرکز گرانش باالتر ،بیشتر تحت
تأثیر بادهای شدید از کنار قرار میگیرد .سرعتهای
پایینتر باعث تضمین کنترل بهتر خودرو میشود.

• حتی با سیستم  4WDبیشتر از حد عملکرد تایرها رانندگی
نکنید .گاز دادن ناگهانی ،حرکات تند فرمان ،یا ترمزگرفتن
ناگهانی ممکن است باعث از دست رفتن کنترل شود.
• همواره از تایرهایی از نوع ،اندازه ،برند ،ساخت (bias,
 )bias-belted or radialو الگوی آجگذاری یکسان بر
روی هر چهار چرخ استفاده کنید .در هنگام رانندگی بر
سطوح لغزنده زنجیر چرخ را بر روی تایرهای جلو نصب
کرده و با دقت رانندگی کنید.
• مطمئن شوید که ترمزها را بالفاصله پس از رانندگی در
گل و الی یا آب کار میکنند و آنها را بازبینی کنید( .به
قسمت سیستم ترمز در ادامه این بخش مراجعه کنید).
• هرگاه از میان شن ،گل و الی یا آب به عمق بیشتر از
ارتفاع رینگ چرخ حرکت می کنید ،عملیات نگهداری به
دفعات بیشتری مورد نیاز است .برای اطالع از جزئیات به
قسمت عملیات نگهداری برای حرکت در خارج از جاده
در دفترچه نگهداری مجزا مراجعه کنید.
• از پارک کردن خودرو بر روی شیبهای تند خودداری
کنید .اگر هنگامی که از خودرو خارج شوید ،به سمت
جلو ،عقب یا به کنار چپ شود ،ممکن است آسیب ببینید.

تایرهای مدل 4WD

احتیاط

• همواره از تایرهایی از نوع ،اندازه ،برند ،ساخت (bias,
 )bias-belted or radialو الگوی آج-گذاری یکسان بر
روی هر چهار چرخ استفاده کنید.

•

عدم انجام این کار ممکن است منجر به اختالف
محیط بین تایرهای محور جلو و عقب شود که منجر
به فرسودگی بیش از حد تایرها شده و آسیب دیدن
سیستم انتقال قدرت جعبه انتقال قدرت و دندههای
دیفرانسیل عقب شود.
تنها از تایرهای یدکی تعیین شده برای هر مدل 4WD
استفاده کنید.

در صورت مشاهده فرسودگی بیش از حد تایرها ،توصیه میشود
که هر چهار چرخ با تایرهایی با اندازه ،برند ،ساخت و الگوی
آجگذاری یکسان تعویض شوند .فشار تایر و همراستاسازی
چرخها باید بسته به نیاز مورد بازبینی و تصحیح قرار گیرد .با
فروشگاه  NISSANیا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

تایرهای برفی

اگر تایرهای برفی نصب میکنید بر روی هر چهار چرخ از
یک اندازه ،برند ،ساخت و الگوی آجگذاری باشند.

فشار باد تایرها

فشار تمام تایرها از جمله تایر یدکی را با یک فشارسنج به صورت
دورههای در هنگامی که خودرو در ایستگاه سرویس است،
بازبینی کنید .در صورت نیاز آن را در فشار تعیین شده تنظیم
کنید .فشار تایر بر روی پالکارد تایر نشان داده شده است.

جابجایی گردشی تایرها

 NISSANتصویه میکند که تایرها هر 10.000 ،کیلومتر
به صورت گردشی جابجا شوند .تایر یدکی را در عملیات
جابجایی تایرها وارد نکنید.

زنجیر تایر

زنجیرهای تایر تنها بر روی چرخهای جلو و نه چرخهای
عقب قابل نصب هستند.

بر روی جادههای آسفالت که بدون برف هستند،

با زنجیر چرخ حرکت نکنید .حرکت با زنجیر چرخ در این
شرایط ،میتواند به مکانیزمهای مختلف خودرو به دلیل
برخی تنشهای بیش از حد آسیب بزند.

سیستم برنامه پایداری الکترونیکی
( )ESPدر صورت تجهیز
هشدار

• سیستم  ESPبه منظور بهبود پایداری رانندگی طراحی
شده است ولی مانع تصادفات ناشی از عملکرد ناگهانی
فرمان در سرعتهای باال ،یا حرکات بیدقت و خطرناک
رانندگی نمیشود .سرعت خودرو را کاهش داده و
مخصوص ًا در هنگام رانندگی و دور زدن بر روی سطوح
لغزنده بسیار دقت کنید.
• سیستم تعلیق خودرو را دستکاری نکنید .اگر قطعات
سیستم تعلیق مانند کمک فنر ،پایه ،فنر ،میلهها و
بوشنهای پایدارکننده مورد توصیه  NISSANنبوده یا
بسیار مستهلک شده باشند ،.سیستم  ESPنمیتواند به
درستی عمل کند .این امر بر روی عملکرد هدایت خودرو
)
اثر نامطلوب داشته و چراغ راهنمای لغزش (
ممکن است روشن شود.
• اگر قطعات مربوط به ترمز مانند صفحات ،روتورها
و انبرک ترمز از موارد توصیه شده توسط NISSAN
نبوده یا بسیار مستهلک شده باشند ،سیستم ESP
ممکن است به درستی عمل نکرده و چراغ راهنمای
) ممکن است روشن شود.
لغزش (
• اگر قطعات مربوط به کنترل موتور مورد توصیه
 NISSANنبوده یا بسیار مستهلک شده باشند ،چراغ
) ممکن است روشن شود.
هشدار ( ESP
• در هنگام رانندگی بر روی سطوح بسیار شیبدار ،مانند
پیچیهای با لبه کناری بلندتر ،سیستم  ESPممکن
است به درستی عمل نکرده و چراغ راهنمای لغزش
) ممکن است روشن شود .در این نوع جادهها
(
رانندگی نکنید.

استارت و رانندگی
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• در هنگام رانندگی بر روی سطوح ناپایدار مانند صفحه گردان،
پل معلق ،باالبر یا سطح شیبدار ،چراغ هشدار ( ESPشکل)
روشن خواهد شد .این امر به منزله خرابی نیست .پس از ورود
به سطح پایدار موتور را مجددا ً خاموش و روشن کنید.
• اگر چرخها یا تایرهایی به غیر از موارد توصیه شده استفاده
شوند ،سیستم  ESPممکن است به درستی عمل نکرده و
چراغ راهنمای لغزش (شکل) ممکن است روشن شود.
• سیستم  ESPجای تایرهای زمستانی یا زنجیر چرخها را
بر روی جادههای پوشیده از برف نمیگیرد.

سیستم برنامه پایداری الکترونیکی ( )ESPاز سنسورهای
مختلف برای پایش ورودیهای راننده و حرکت خودرو
استفاده می کند .در شرایط رانندگی خاصی ،سیستم ESP
به انجام کارکردهای زیر کمک میکند:
• فشار ترمز را کنترل میکند تا لغزش چرخ را بر روی یکی
از چرخهای محرک در حال لغزش کاهش دهد تا توان
به چرخ محرک غیرلغزنده روی همان محور منتقل شود.
• فشار ترمز و ورودی موتور را کنترل میکند تا براساس
سرعت خودرو لغزش چرخ محرک را کاهش دهد.
(کارکرد کنترل کشش)
• فشار ترمز را در هر یک از چرخها به صورت انفرادی و
خروجی موتور را کنترل میکند تا به راننده کمک کند
که کنترل خودرو را در شرایط زیر حفظ کند:
 عدم تغییر جهت خودرو در دورها (هنگامی که خودرومسیر فرمان را صرفنظر از افزایش گردش فرمان
دنبال نمیکند).
 تغییر جهت بیش از حد (هنگامی که خودرو به دلیلشرایط خاص رانندگی یا جاده تمایل به چرخیدن دارد).
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از سیستم  ESPمیتواند به راننده کمک کند تا کنترل
خودرو را حفظ کنید ،ولی نمیتواند در کلیه وضعیتهای
رانندگی مانع از دست رفتن کنترل خودرو شود.
هنگامی که سیستم  ESPعمل میکند ،چراغ هشدار ESP
در مجموعه کیلومترشمار چشمک میزند پس به
موارد زیر توجه کنید:
• جاده ممکن است لغزنده باشد یا سیستم ممکن است
چنین تعیین کند که اقداماتی الزم است تا خودرو در
مسیر فرمان قرار گیرد.
• ممکن است ضربهای در پدال ترمز احساس کرده و صدای
یا ارتعاشی از زیر کاپوت بشنوید .این امر عادی است و به
معنای آن است که سیستم  ESPبه درستی کار میکند.
• سرعت و رانندگی خود را با شرایط جاده تنظیم کنید.
)
اگر اشکالی در سیستم رخ دهد ،چراغ هشدار ( ESP
در مجموعه کیلومترشمار روشن خواهد شد .سیستم  ESPبه
صورت خودکار خاموش خواهد شد.
دکمه خاموش کردن  ESPبه منظور خاموش کردن سیستم
 ESPاستفاده میشود .چراغ راهنمای خاموش شدن ESP
) روشن میشود تا نشان دهد که سیستم  ESPدر
(
وضعیت خاموش است .هنگامی که دکمه خاموش  ESPبرای
خاموش کردن سیستم استفاده میشود ،سیستم  ESPهمچنان
عمل میکند تا با انتقال قدرت به چرخ محرک غیرلغزنده از
لغزش یکی از چرخهای محرک جلوگیری کند .اگر این امر
چشمک میزند .سایر
رخ دهد ،چراغ هشدار ESP
کارکردهای  ESPخاموش شده و چراغ هشدار  ESPچشمک
نخواهد زد .هنگامی که سوئیچ استارت در وضعیت  OFFقرار
گرفته و مجددا ً به وضعیت  ONبرگردانده میشود،

سیستم ESP

به صورت خودکار در وضعیت روشن قرار

خواهد گرفت.
برای اطالعات بیشتر به قسمت چراغ راهنمای خاموش
شدن برنامه پایداری الکترونیکی ( )ESPدر بخش  .2ابزارها
و کنترلها و قسمت کلید خاموش کردن سیستم برنامه
پایداری الکترونیکی ( )ESPدر ادامه این بخش مراجعه
کنید.

كليد خاموش كردن سيستم برنامه پايداري الكترونيكي

ESP

خودرو باید در بیشتر شرایط رانندگی در وضعیت روشن
بودن سیستم برنامه پایداری الکترونیکی ( )ESPحرکت
کند.
اگر خودرو در گل و الی یا برف گیر کند ،سیستم ESP
خروجی موتور را کاهش میدهد تا لغزش چرخها را کم کند

محدودکننده سرعت (در صورت تجهیز)
سرعت موتور حتی اگر پدال گاز تا ته فشار داده شود،
کاهش خواهد یافت .اگر حداکثر توان موتور برای آزاد کردن
خودرو گیر کرده الزم باشد ،سیستم  ESPرا خاموش کنید.
به منظور خاموش کردن سیستم  ،ESPدکمه خاموش
کردن  ESPرا فشار دهید .چراغ راهنمای ESP OFF
روشن خواهد شد.
دکمه  ESP OFFرا مجددا ً فشار داده یا موتور را مجددا ً
استارت کنید تا سیستم روشن شود.

محدودکننده سرعت به شما این امکان را میدهد که
محدوده سرعت مورد نظر خود را برای خودرو تعیین کنید.
در هنگامی که محدودکننده سرعت فعال است ،راننده
میتواند عملیات ترمز و گاز را به صورت عادی انجام دهد،
ولی خودرو از سرعت تعیین شده تجاوز نمیکند.

•
•

هشدار
همواره محدوده سرعت اعالم شده طی عالئم راهنمایی
و رانندگی را رعایت کنید .محدوده سرعت را بیشتر از
این مقادیر قرار ندهید.
همواره وضعیت تنظیمات محدودکننده سرعت را که
بر روی صفحه نمایش اطالعات خودرو نشان داده شده
است ،بازبینی کنید.

 .1دکمه <>CANCEL
 .2دکمه +/RES
 .3دکمه -/SET
 .4دکمه اصلی کروز کنترل (برای اطالع از جزئیات به
قسمت کروز کنترل (در صورت تجهیز) در ادامه این
بخش مراجعه کنید).
 .5دکمه اصلی محدودکننده سرعت
(هنگامی که این دکمه فشار داده میشود ،محدوده
کننده سرعت وارد وضعیت آماده به کار میشود .اگر
سیستم کروز کنترل روشن باشد ،این سیستم خاموش
شده و محدودکننده سرعت وارد وضعیت آماده به کار
میشود).

هنگامی که محدودکننده سرعت روشن است ،سیستم کروز
کنترل نمیتواند کار کند.

عملکرد محدودکننده سرعت

محدودکننده سرعت را میتوان در سرعتهای بین  30تا
 210کیلومتربرساعت تنظیم کرد.
دکمههای تنظیم محدودکننده سرعت ،بر روی فرمان قرار دارند.

استارت و رانندگی
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چراغ راهنمای سرعت تعیین شده چشمک زده و پدال گاز
عمل نمیکند تا اینکه سرعت خوردرو پایین آمده و به
سرعت تعیین شده برسد.
پانل ابزار سنجش:

( )Bسرعت سنج
( )Cچراغ نشانگرمحدودکننده سرعت
( )Dچراغ نشانگر SET

محدودکننده سرعت به صورت خودکار سرعت خودرو را تا
حد سرعت تعیین شده کاهش نخواهد داد.

روشن کردن محدودکننده سرعت

دکمه اصلی محدودکننده سرعت را فشار دهید .چراغهای
راهنمای محدودکننده سرعت و سرعت تعیین شده بر روی
صفحه نمایش اطالعات خودرو نمایش داده خواهند شد.

تعیین محدوده سرعت

نشانگرها و نمایشگر محدودکننده سرعت

شرایط عملیات محدودکننده سرعت بر روی صفحه نمایش
اطالعات خودرو نشان داده شده است.

نمایشگر اطالعات خودرو:

( )Aنشانگر سرعت تعیین شده
هنگامیکه در سرعت خودرو از حد سرعت تعیین شده
تجاوز کند،
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 .1دکمه < >SETرا فشار دهید.
• سرعت  30کیلومتر بر ساعت یا  20مایل بر ساعت
تنظیم خواهد شد.
• در حین رانندگی ،حد سرعت ،به اندازه سرعت کنونی
خودرو تعیین خواهد شد.
 .2هنگامی که حد سرعت تعیین شد ،چراغ های راهنمای
 SETو سرعت تعیین شده بر روی صفحه نمایش
اطالعات خودرو نشان داده خواهد شد.
تغییردادن محدوده سرعت
از یکی از عملیات زیر به منظور تغییر محدوده سرعت فعال
استفاده کنید:

• دکمه  +/RESیا  -/SETرا فشار دهید .سرعت تعیین
شده با فواصل تقریبی  5کیلومتر بر ساعت یا  5مایل
برساعت افزایش یا کاهش خواهد یافت.
• سپس دکمه  +/RESیا  -/SETرا فشار داده و سریع رها
کنید .هر بار که اینکار را انجام میدهید ،سرعت تعیین
شده با فواصل تقریبی  1کیلومتر بر ساعت یا  1مایل بر
ساعت افزایش یافته یا کاهش مییابد.
از سرگیری سرعت تعیین شده قبلی
اگر محدوده سرعت تعیین شده لغو شود ،سرعت تعیین
شده در حافظه محدودکننده سرعت ذخیره میشود .این
محدوده سرعت را میتوان با فشار دادن دکمه +/RES
(ازسرگیری) به سمت باال مجددا ً فعال کرد.اگر سرعت
کنونی خودرو بیشتر از سرعت تعیین شده قبلی باشد ،پدال
گاز کار نخواهد کرد و مقدار سرعت تعیین شده چشمک
خواهد زد.

لغو محدوده سرعت

به منظور لغو محدوده سرعت تعیین شده ،دکمه
< >CANCELرا فشار دهید .عالمت محدودکننده سرعت و
مقدار سرعت تعیین شده در صفحه نمایش اطالعات خودرو
خاموش خواهند شد.
در صورتیکه پدال گاز بطور کامل فشار داده شود،
محدودکننده سرعت موقتاً غیرفعال میگردد و سرعت
خودرو بیش از سرعت تعیین شده قابل کنترل خواهد بود.
(گیربکس دنده را به دنده سبک تر تغییر خواهد داد) .چراغ
نشانگر  SETروشن باقی خواهد ماند.
درصورتیکه پدال گاز به نقطه مقاومت خود باز گردد و
سرعت خودرو به سرعت تعیین شده برگردد،

کروز کنترل
محدودکننده سرعت مجددا ً فعال خواهد شد و سرعت
خودرو را محدود خواهد کرد.

•
•

فشار دادن سوئیچ  MAINمحدودکننده سرعت
فشار دادن سوئیچ  MAINکروز کنترل

خرابی محدودکننده سرعت

هشدار

•

همواره تابلوهای حدود سرعت را رعایت نمایید و با
سرعت بیش از سرعت مجاز رانندگی ننمایید.
در شرايط زير از كروز كنترل (سيستم تنظيم سرعت
ثابت) استفاده نكنيد .كروز كنترل در شرايط زير
ميتواند باعث از دست رفتن كنترل خودرو و تصادف
شود.
 زمانيكه نگه داري خودرو در يک سرعت ثابت امكانپذير نميباشد.
 در زمان رانندگي در ترافيک سنگين. در زمان رانندگي در ترافيک با سرعت متغير. هنگام رانندگي در مناطق بادخيز. هنگام رانندگي در سطوح هاي پر پيچ و خم و شيبدارد.
 هنگام رانندگي در سطوح لغزنده (سطوح باراني،برفي ،يخي و غيره)

•

اگر سيستم كروز کنترل بد عمل كند ،به صورت
اتوماتيک غيرفعال ميشود .در اين حالت چراغ نشانگر
 CRUISEدر صفحه نشانگرها چشمک ميزند تا راننده
را آگاه كند.
اگر دماي مايع خنک كننده موتور بيش از اندازه باال
رود ،سيستم كروز كنترل به صورت اتوماتيک غير فعال
مي شود.
اگر چراغ نشانگر  CRUISEخاموش و روشن شود،
كليد  MAINكروز كنترل را خاموش كرده و سريعاً به
نمايندگي مجاز مراجعه كنيد.

•

در صورت خرابی محدودکننده سرعت ،عالمت محدودکننده
سرعت صفحه نمایش اطالعات خودرو چشمک خواهد زد.
دکمه اصلی محدودکننده سرعت را خاموش کرده و سیستم
را توسط نمایندگی  NISSANیا تعمیرگاه مجاز مورد بازبینی
قرار دهید.

•

چراغ نشانگر  SETو چراغ نشانگر کروز کنترل با
روشن شدن سوئیچ  MAINکروز کنترل و فشار دادن
کلید  CANCELیا  ،+/RESیا  -/SETچشمکزن
خواهند شد .برای تنظیم مناسب سیستم کروز کنترل،
دستورالعملهای زیرا را دنبال نمایید.

نحوه عملكرد كروز كنترل

كروز كنترل اين امكان را به شما ميدهد كه بدون اينكه
پايتان را روي پدال گاز نگه داريد ،با سرعت بيش از Km/h
 40رانندگي كنيد.
اگر سرعت خودرو تقريباً  13Km/hزير سرعت تنظيم شده
كاهش يابد ،كروز كنترل بطور اتوماتيک از كار ميافتد.
حركت دادن دسته دنده به وضعيت ( Nخالص) ،باعث از
كار افتادن كروز كنترل خواهد شد.
کلیدهای سیستم کروز کنترل روی غربیلک فرمان واقع
شدهاند.

احتياطهاي الزم در خصوص سيستم كروز كنترل

•
•

 .1دکمه +/RES

استارت و رانندگی
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پانل ابزار سنجش:
( )Bسرعت سنج
( )Cچراغ نشانگرکروز کنترل
( )Dچراغ نشانگر SET

 .2دکمه -/SET
 .3دکمه CANCEL
 .4دکمه اصلی کنترل عملکرد موتور
 .5دکمه اصلی محدودکننده سرعت (برای اطالع از جزئیات
به قسمت کنترل عملکرد موتور (در صورت تجهیز) در
ابتدای این بخش مراجعه کنید).

روشن کردن کروز کنترل

دکمه اصلی کروز کنترل را فشار دهید .چراغ نشانگر کروز
کنترل روش می شود و نشانگر تعیین سرعت  ---نمایش
داده می شود.

تعیین سرعت کروز

نشانگرها و نمایشگرکروز کنترل

شرایط عملیات کروز کنترل بر روی صفحه نمایش اطالعات
خودرو نشان داده شده است.
نمایشگر اطالعات خودرو:
( )Aنشانگر سرعت تعیین شده
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 .1خودرو را به سرعت مطلوب برسانید.
 .2دکمه < >SETرا فشار دهید و رها نمایید.
 .3چراغ نشانگر  SETو چراغ نشانگر سرعت تعیین شده بر
روی آمپر و نمایشگر اطالعات خودرو روشن می شوند.
 .4پا را از روی پدال گاز بردارید.
سرعت خودرو روی سرعت تعیین شده حفظ خواهد شد.
عبور از خودروی دیگر
پدال گاز را برای شتاب گرفتن خودرو فشار دهید .پس از
رها کردن پدال گاز ،خودرو به سرعت تعیین شده قبلی باز
خواهد گشت.
در زمان باال و یا پایین رفتن از سطوح شیبدار ،سرعت
خودرو را با سرعت تعیین شده مطابقت نمیکند .در این
شرایط ،رانندگی بدون گزینه کروز کنترل توصیه میشود.
تنظیم مجدد و تغییر به سرعت پایینتر
یکی از شیوههای زیر را برای تنظیم مجدد و تغییر به
سرعت پایینتر دنبال نمایید.

پارک کردن
• پدال ترمز را فشار دهید .زمانیکه سرعت خودرو به
سرعت مطلوب رسید ،دکمه  -/SETرا فشار دهید و
رها کنید.
• دکمه  -/SETرا فشار دهید و نگاه دارید .زمانیکه سرعت
خودرو به سرعت مطلوب رسید ،این دکمه را رها کنید.
• دکمه  -/SETرا سریع فشار دهید و رها کنید .این
موضوع باعث کاهش سرعت خودرو به میزان حدود 1
کیلومتر بر ساعت یا  1 MPHمیگردد.
تنظیم مجدد و تغییر به سرعت باالتر:
یکی از شیوه های زیر را برای تنظیم مجدد و تغییر به
سرعت پایین تر دنبال نمایید.
• پدال گاز را فشار دهید .زمانیکه سرعت خودرو به سرعت
مطلوب رسید ،دکمه  -/SETرا فشار دهید و رها کنید.
• دکمه  +/RESرا فشار دهید و نگاه دارید .زمانیکه
سرعت خودرو به سرعت مطلوب رسید ،این دکمه را
رها کنید.
• دکمه  +/RESرا سریع فشار دهید و رها کنید .این
موضوع باعث افزایش سرعت خودرو به میزان حدود 1
کیلومتر بر ساعت یا  1 MPHمیگردد.
برگشت به سرعت از پیش تعیین شده:
دکمه  +/RESرا فشار دهید و رها نمایید.
خودرو به سرعت کروز قبلی باز خواهد گشت زمانیکه
سرعت خودرو بیش از  40کیلومتر بر ساعت ( 25مایل
بر ساعت) باشد.

غیرفعال ساختن کروز کنترل

• دکمه  CANCELرا فشار دهید .چراغ نشانگر SET

•
•

خاموش خواهد شد.
پدال ترمز را فشار دهید .چراغ نشانگر  SETخاموش
خواهد شد.
دکمه  MAINکروز کنترل را فشاردهید .چراغ های
نشانگر  SETو کروز خاموش خواهند شد.

هشدار

• خودرو را روي مواد قابل اشتعال مثل چمن خشک،
كاغذ باطله يا پارچه كهنه پارک نكنيد.
• پارک كردن ايمن مستلزم اين است كه هم ترمز دستی
درگير بوده و هم دسته دنده در وضعيت ( pپارک) قرار
داشته باشد .عدم توجه به توصيه هاي فوق ممكن
است باعث حركت غير منتظره یا چرخش خودرو و
باعث بروز تصادف شود.
هنگام پارک خودرو ،اطمينان حاصل كنيد كه دسته
دنده در وضعيت ( pپارک) قرار دارد .بدون فشار دادن
پدال ترمز نميتوان دسته دنده را از وضعيت ( pپارک)
خارج نمود.
• هرگز خودرو را زمانيكه موتور روشن است و كسي
داخل آن نيست ترک نكنيد.
• هرگز كودكان یا افرادي كه در حالت عادي به كمک
ديگران نياز دارند ،تنها در خودرو رها نكنيد .حتي
حيوانات خانگي نيز نبايد در خودرو تنها بمانند زيرا
ممكن است ندانسته كليدها و كنترلها را فعال كنند و
بطور ناگهاني در معرض خطر قرار گرفته و به خودشان
صدمه بزنند .در هواي گرم و روزهاي آفتابي ،ممكن
است دما آنقدر باال باشد كه باعث بروز صدمات جدي
يا حتي مرگ آور در افراد یا حيوانات شود.
• در زمان پارک خودرو ،اطمینان حاصل نمایید که دسته
دنده در وضعیت ( pپارک) قرار گیرد.

استارت و رانندگی
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دسته دنده بدون فشار دادن پدال ترمز از وضعیت p

(پارک) خارج نمیشود.

تذکر

در مدلهای مجهز به سیستم توقف/استارت:

از این سیستم در زمان توقف به مدت طوالنی مثال انتظار
پشت چراغهای راهنمایی استفاده نمایید.
در زمان پارک کردن و غیره به مدت طوالنی ،موتور را
خاموش نمایید.

مدل فرمان سمت چپ

 .1ترمز دستی را درگير كنيد.
 .2مدلهای دنده دستی :دنده در موقعیت دنده  1قرار
دهید.
مدلهای مجهز به گیربکس  :CVTدسته دنده را در
وضعيت پارک قرار دهيد.
 .3زمانيكه خودرو در سرازيري پارک شده است ،براي
كمک به جلوگيري از حركت آن ،بهتر است كه چرخها
را مطابق آنچه كه در شكل نشان داده شده است
بچرخانيد.
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جلو خودرو به سمت پايين در خيابان داراي جدول

چرخها را به سمت جدول بچرخانيد و خودرو را به جلو
حركت دهيد تا چرخ كناري به آرامي با جدول تماس پيدا
كند .سپس ترمز دستی را درگير كنيد.

جلو خودرو به سمت باال در خيابان داراي جدول

چرخها را از جدول دور كرده و اجازه دهيد خودرو به سمت
عقب حركت كند تا وقتي كه چرخ سمت جدول به آرامي با
جدول تماس پيدا كند .سپس ترمز دستی را درگير كنيد.

سیستم های هشدار نقطه کور (/)BSWهشدار خروج از الین جاده ()LDW
جلو خودرو بهسمت باال يا پايين در خيابان
بدون جدول

چرخها را به سمت كنار خيابان بچرخانيد .در اين حالت
اگر خودرو حركت كند از وسط خيابان دور مي شود.
سپس ترمز دستی را درگير كنيد.

زمان رانندگی ،سیستم  BSWراننده را از خودروهای دیگر
در الین های مجاور آگاه می کند.
زمانی که خودرو نزدیک به الین های چپ یا راست شود،
سیستم  LDWراننده را آگاه می کند.

 .4مدل با سیستم کلید هوشمند:

دكمه استارت را در وضعيت  OFFقرار دهید.
مدل بدون سیستم کلید هوشمند:

دكمه استارت را در وضعيت  LOCKقرار دهید و کلید
را بردارید.

سیستم های  LDW/BSWاز سیستم دوربین دید عقب ()A

با شوینده و دمنده خودکار استفاده می کند.

•

•

هشدار
سیستم  BSWجایگزینی برای روش رانندگی صحیح
نمیباشد و این سیستم برای جلوگیری از برخورد با
خودروها و اجسام طراحی نشده است .هنگام رانندگی
همیشه از آینههای بغل و پشت و برگشتن برای دیدن
مسیر رانندگی برای مطمئن شدن از تغییر الین استفاده
کنید .هرگز فقط به سیستم  BSWاتکا نکنید.
سیستم  LDWفقط یک دستگاه هشدار می باشد که
راننده را از خروج احتمالی از الینهای جاده بطور
ناخواسته آگاه میکند.

این سیستم مسیر خودرو را تغییر نمی دهد و یا
جلوگیری برای از دست دادن کنترل نمیکند .راننده
همیشه مسئول هوشیار بودن ،امن رانندگی کردن،
حفظ کردن خودرو در الینهای جاده و در دست
داشتن کنترل خودرو می باشد.
• دوربین ممکن است که تحت شرایط زیر کار نکند:
 زمانیکه تریلری را یدک میکشید زمانیکه نور شدیدی وارد دوربین شود (برای مثالنوری که مستقیم ًا بر روی پشت خودرو در هنگام
غروب و طلوع میدرخشد)
 زمانیکه روشنایی محیط پیرامون ناگهان تغییرکند( .برای مثال زمانیکه خورد وارد یا خارج تونل
میشود و یا زمانیکه از زیر پلیرد میشود).
• اگر لنز دوربین به شدت کثیف باشد ،ممکن است که
شوینده خودرو نتواند کامل لنز را تمیز کند .این امر
ممکن است منجر به ناتوانایی دوربین در تشخیص
خودروها یا خطکشیهای الینها شود.
• صدای اضافی (برای مثال بلندی صدای سیستم صوتی،
پنجره باز خودرو) با صدای زنگ سیستم تداخل
میکند و ممکن است که صدای زنگ شنیده نشود.

استارت و رانندگی
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عملکرد سیستم BSW

منطقه تشخیص

اگر بعد از اینکه راننده چراغ راهنما را فعال کرد ،خودرویی
به ناحیه شناسایی وارد شود ،فقط چراغ نشانگر نقطه کور
فلش میزند و هیچ صدای زنگی شنیده نمی شود.

خاموش و روشن کردن سیستم BSW
سیستم  BSWمیتواند به وسیله استفاده از منوی تنظیمات

چراغ نشانگر نقطه کور

سیستم  BSWباالی  32km/hعمل میکند.
زمانیکه دوربین خودرویی را در محدوده نقطهکور
شناسایی کند ،چراغ نشانگر نقطه کور بر روی تریم درب
نزدیک آینههای بیرونی روشن میشود .اگر چراغ راهنما
فعال باشد ،سیستم دو بار زنگ میزند و چراغ نشانگر نقطه
کور برای آگاه کردن شما فلش میزند.
چراغ تا زمانیکه خودرو تشخیص داده شده ناحیه شناسایی
را ترک کند ،فلش خواهد زد.

زمانیکه قسمتی از خودروهای دیگر در محدوده شناسایی
همانند شکل نشان داده شده باشد ،دوربین می تواند آنها
را در هر سمتی که باشند تشخیص دهد.
اصوالً محدوده شناسایی از آینه های بیرون خودرو شروع
میشود و تقریبا تا  3متر ( 10فوت) پشت سپر عقب و 3
متر ( 10فوت) کنار ادامه دارد.
تذکر

زمانیکه کلید استارت خودرو در موقعیت  ONقرار گیرد،
چراغ نشانگر نقطه کور برای چند ثانیه ای روشن میشود.

روشنایی چراغهای نشانگر نقطه کور بطور خودکار بسته به
روشنایی نور محیط پیرامون تنظیم میشود.
زمانیکه راننده چراغ راهنما را فعال کند ،اگر دوربین
خودرویی را شناسایی کرده باشد ،صدای زنگی شنیده
میشود.
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بر روی صفحه نمایش مرکزی خاموش یا روشن شود.
سیستم روشن:
چراغ ( BSWسبز) بر روی صفحه نشانگرها روشن می شود.
سیستم خاموش:
چراغ ( BSWسبز) بر روی صفحه نشانگرها خاموش میشود.

روشن و خاموش کردن سیستم  BSWبوسیله سیستم NISSAN
CONNECT
کلید سیستم هشدار برای روشن یا خاموش کردن سیستم
 BSWاستفاده می شود در زمانیکه کلید سیستم هشدار با
استفاده از  NISSAN Connectفعال شود .دکمه SETUP
بر روی سیستم را فشار دهید .کلید  Driving Aidsرا فشار
دهید .حالت مورد نظر را در کلید  Blind Spot Warningبا
لمس [ ]ONیا [ ]OFFانتخاب کنید.

تذکر

اگر سیستم  BSWبا استفاده از صفحه NISSAN Connect

خاموش شود ،سیستم با استفاده از کلید سیستمهای
هشدار فعال نخواهد شد.

•
•

کلید سیستم های هشداربرای خاموش کردن موقت
سیستمهای هشدار ( )BSWو ( )LDWکه توسط NISSAN
 Connectفعال شده اند ،استفاده میشود.

•

•

هشدار
زمانی اجسام خاصی همانند اجسام زیر حضور داشته
باشند ،دوربین ممکن است است قادر به شناسایی
نباشد:
 عابران پیاده ،دوچرخهها ،حیوانات برخی از خودروهای کوچک همانند موتورسیکلتهاخودروهایی با طول بسیار کم
 خودروهای در حال حرکت به جلو خودرویی که به سرعت از پشت در حال نزدیک شدناست.

•

 خودرویی که خودروی شما از آن به سرعت سبقتگیرد.
 خودرویی که به سرعت و مستقیما در کنار خودرویشما الین عوض کند و یا در بین  2الین حرکت کند.

زمانیکه خودروی شما کنار بخش میانی خودرویی با
طول دراز (همانند کامیون تریلر ،تراکتور نیمه تریلر)
حرکت کند ،ممکن است قادر به تشخیص درست
نباشد.
محدوده تشخیص دوربین بر اساس پهنای استاندارد
الین طراحی شده است .زمانی که در الین پهن تری
رانندگی می کنید ،دوربین ممکن است که خودروها را
در الین مجاور تشخیص ندهد .زمانی که در الین باریک
تری حرکت می کنید ،دوبین امکان دارد که خوروها را
دو الین دورتر تشخیص دهد.
دوربین برای نادیده گرفتن بیشتر اجسام ثابت طراحی
شده است ،اگرچه اجسامی همچون گارد ریل ها،
دیوارها ،شاخ وبرگ درختان و خودروهای پارک شده
ممکن هستند که تشخیص داده شوند .این حالت از
عملکرد عادی می باشد.
دوربین ممکن است که تصویر منعکس شده خودروها و
یا اجسام کنار جاده را که معموال در محدوده شناسایی
نیستد را تشخیص دهد ،مخصوصا زمانی که جاده خیس
است.

موقعیتهای رانندگی با BSW

خودروی دیگری از پشت در حال نزدیک شدن است

اگر خورویی از پشت وارد محدوده شناسایی در الین
مجاوری شود ،چراغ نشانگر نقطه کور روشن میشود.
اگرچه اگر خودروی سبقت گیرنده سریعتر از خودروی
شما در حال حرکت باشد ،چراغ نشانگر ممکن است تا
زمانیکه خودروی تشخیص داده شده در کنار خودروی
شما قرار نگیرد ،روشن نشود .هنگام رانندگی همیشه
از آینههای بغل و پشت و برگشتن برای دیدن مسیر
رانندگی برای مطمئن شدن از تغییر الین استفاده کنید.
هرگز فقط به سیستم  BSWاتکا نکنید.

استارت و رانندگی
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اگر از خودرویی سبقت بگیرید و آن خودرو برای تقریبا 3
ثانیه در ناحیه تشخیص باقی بماند ،چراغ راهنمای نقطه
کور روشن خواهد شد.
دوربین ممکن است خودروهایی را که کندتر حرکت
میکنند را در صورتی که به سرعت از کنارشان عبور کنید،
تشخیص ندهند.

عملکرد سیستم LDW

اگر راننده راهنمای گردش را فعال کند ،در این صورت
چراغ راهنمای نقطه کور چشمک زده و دوبار صدای بوق
شنیده میشود.
تذکر

اگر راننده راهنمای گردش را قبل از اینکه خودرو وارد
ناحیه تشخیص شود فعال کند ،چراغ راهنمای نقطه
کار چشمک میزند ولی صدای بوق در هنگام تشخیص
خودروی دیگر به صدا درن خواهد آمد.

سبقت از سایر خودروها
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اگر راننده راهنمای گردش را در هنگامیکه یک خودروی
دیگر در ناحیه تشخیص است ،روشن کند ،در اینصورت
چراغ راهنمای نقطهکور چشمک زده و صدای بوقی برای
دوبار شنیده میشود.

چارغ راهنمای ( LDWدر صفحه نمایش اطالعات خودرو)
سیستم  LDWدر هنگامیکه خودرو در سرعت حدودا ً 60
کیلومتر بر ساعت ( 37مایل برساعت) و بیشتر حرکت
میکند عملکرد هشدار خروج از خط را انجام میدهد.
هنگامی که خودرو به سمت چپ یا راست خط حرکت میرسد،
یک بوق هشدار به گوش میرسد و چراغ  LDWدر صفحه
نمایش اطالعات خودرو چشمک میزند تا به راننده هشدار دهد.
هنگامی که خودرو به داخل عالئم خطوط بازمی گردد،
عملکرد هشدار متوقف خواهد شد.
سیستم  LDWبه منظور هشدار تحت شرایط زیر طراحی
نشده است:

• هنگامیکه راهنمای تغییر خط را روشن کردن و در
جهت راهنما اقدام به تغییر خط کنید( .سیستم LDW
حدود  2ثانیه پس از خاموش شدن راهنمای گردش
مجددا ً عملیاتی خواهد شد).
• هنگامیکه سرعت خودرو کمتر از تقریباً  60کیلومتر بر
ساعت ( 37مایل بر ساعت) باشد.
پس از اتمام شرایط فوق و برآورده شدن شرایط عملیاتی
مورد نیاز ،کارکردهای  LDWاز سرگرفته میشود.

کلید  Driving Aidsرا فشار دهید .حالت موردنظر را در
کلید  LANE DEPARTURE WARNINGبا لمس  ONیا
 OFFانتخاب کنید.
تذکر

اگر سیستم  LDWبا استفاده از صفحه NISSAN Connect

خاموش شود ،سیستم با استفاده از کلید سیستمهای
هشدار فعال نخواهد شد.

خاموش و روشن کردن سیستم LDW

سیستم  LDWمیتواند به وسیله استفاده از منوی تنظیمات
بر روی صفحه نمایش مرکزی خاموش یا روشن شود.
سیستم روشن:
چراغ ( LDWسبز) بر روی صفحه نشانگرها روشن می شود.
سیستم خاموش:
چراغ ( LDWسبز) بر روی صفحه نشانگرها خاموش میشود.

وضعیت غیرفعال بودن موقتی BSW/LDW
تحت شرایط زیر سیستم  BSWو یا LDW

کلید سیستمهای هشدار برای خاموش کردن موقت
سیستمهای هشدار ( )BSWو ( )LDWکه توسط NISSAN
 Connectفعال شدهاند ،استفاده می شود.

•
روشن و خاموش کردن سیستم  LDWبوسیله سیستم NISSAN
CONNECT
کلید سیستم هشدار برای روشن یا خاموش کردن سیستم
 LDWاستفاده می شود در زمانیکه کلید سیستم هشدار با
استفاده از  NISSAN Connectفعال شود .دکمه <>SETUP
بر روی سیستم را فشار دهید.

 برخی از خودروهای کوچک همانند موتورسیکلتهاخودروهایی با طول بسیار کم
 خودروهای در حال حرکت به جلو خودرویی که به سرعت از پشت در حال نزدیکشدن است.
 خودرویی که خودروی شما از آن به سرعت سبقتگیرد.
 خودرویی که به سرعت و مستقیما در کنار خودرویشما الین عوض کند و یا در بین  2الین حرکت کند.
• زمانیکه خودرو در پیچ رانندگی میشود ،این هشدار
دیرتر و خارج از پیچ داده خواهد شد.

بطور موقت

خاموش می شوند:
• درب عقب باز باشد
• لنزهای دوربین عقب پوشیده شده باشند.
در این شرایط ،چراغ نشانگر  BSWو یا ( LDWسبز)
چشمک زن خواهد شد.

هشدار
زمانی اجسام خاصی همانند اجسام زیر حضور داشته
باشند ،دوربین ممکن است است قادر به شناسایی
نباشد:
 -عابران پیاده ،دوچرخهها ،حیوانات

استارت و رانندگی
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یدك کشيدن
زمانیکه شرایط فوق برطرف شوند ،سیستم BSW
 LDWمجددا ً به طور خودکار فعال میشوند.

و یا

نگهداری واحد دوربین BSW

غیرفعالسازی خودکار BSW/LDW

در هنگامیکه گرد و خاک ،باران یا برف روی دوربین عقب
را بپوشاند و با شوینده و دمنده خودکار قابل تمیز شدن
نباشند ،سیستم  BSWیا  LDWبه صورت خودکار خاموش
میشود .چراغ  BSWیا ( LDWسبز) چشمک خواهد زد.
اقداماتی که باید انجام شود:
اگر پیام ظاهر شود ،خودرو را در مکانی امن پارک کرده،
واحد دوربین را با یک پارچه نرم پاک کنید .سپس موتور را
خاموش کرده و مجددا ً استارت کنید.

خرابی BSW/LDW

اگر سیستم  BSW/LDWخراب شود ،به صورت خودکار
خاموش خواهد شد و چراغ  BSWیا  LDWروشن خواهد
شد.

اقداماتی که باید انجام شود:
خودرو را در یک مکان امن پارک کرده ،موتور را خاموش
کرده و مجددا ً استارت کنید .اگر چراغ  BSWیا LDW
(نارنجی) همچنان روشن بماند ،سیستم  BSWرا توسط
نمایندگی  NISSANیا تعمیرگاه مجاز مورد بازبینی قرار
دهید.
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واحد دوربین عقب ( )1برای سیستم  BSW / LDWدر باالی
پالک شماره عقب خودرو واقع شده است .به منظور حفظ
عملکرد صحیح سیستم  BSW / LDWو کمک به حفظ
شرایط کاری سیستم از رعایت موارد زیر اطمینان حاصل
کنید:
• همواره واحد دوربین را تمیز نگه دارید .دقت کنید که با
نازل و شوینده اتوماتیک کارواش صدمه نبیند.
• متعلقاتی که منعکس کننده نور هستند به پالک شماره
خودرو نصب نکنید.
• به قسمتهای اطراف واحد دوربین ضربه یا آسیب نزنید.

نكات عملكردي

• از يدک كشيدن با خودرو قبل از آب بندي آن خودداري
كنيد.
• قبل از رانندگي ،مطمئن شويد كه سيستم روشنايي
چراغ هاي وسيله يدک شده سالم باشد.
• قوانين محدوديت سرعت براي يدک كشيدن را رعايت
نماييد (مطابق قوانين راهنمايي و رانندگي كشوري كه
خودرو در آن تردد ميکند)
• از شروع به حركت ،ترمز گيري و شتاب گيري ناگهاني
بپرهيزيد.
• از پيچيدن و تغيير مسير ناگهاني بپرهيزيد.
• هميشه با سرعت متعادل برانيد.
• هميشه روش هاي ارايه شده توسط سازنده وسيله يدک
شده را دنبال كنيد.
• از تجهيزات اتصال صحيح (ابزارهاي اتصال وسيله يدک
كش شده ،زنجيرهاي اطمينان و غيره) براي خودرو و
وسيله يدک كش شده استفاده نماييد .اين تجهيزات در
نمايندگي موجود مي باشد و شما مي توانيد

اطالعات بيشتر در خصوص اين تجهيزات را از
نمايندگيهاي نیسان بخواهيد.
• هرگز اجازه ندهيد تا مجموع وزن وسيله يدک كش شده
(وزن وسيله يدک كش شده و بار آن) ،از بيشترين مقدار
حد تحمل تجهيزات اتصال بيشتر شود .براي كسب
اطالعات بيشتر در اين خصوص ،با نمايندگي نیسان
تماس بگيريد.
• حد االمكان وسايل سنگين را در روي اكسل وسيله يدک
شده و در ارتفاع پايين قرار دهيد .توزيع نامناسب وزن
بار ،ميتواند باعث برهم خوردن تعادل وسيله يدکكش
شده و خودرو شود.
• در اين شرايط الزم است تا سرويسهاي ادواري را مطابق
فصل  10در فاصله زماني كوتاهتري نسبت به شرايط
عادي انجام دهيد.
• در شرايط يدک كشيدن ،مصرف سوخت خودرو نسبت
به شرايط عادي بيشتر ميشود و به دليل افزايش نيروي
مقاوم ،نيروي كشش بيشتري براي يدک كشيدن نياز
مي باشد.
• زمانيکه وسيله يدك کش شده (بطور مثال کاروان) را
به خودرو متصل نموده ايد ،بمنظور جلوگيري از داغ
شدن موتور ،بطور منظم به دماي مايع خنكکننده
موتور توجه کنيد.

 حداکثر  12000کیلوگرم برای مدلهای موتور دیزل• كل بار تريلر بايد از موارد زير كمتر باشد ،حتى اگر از
حداكثر بار مجاز يدک كش بيشتر نشود.
 ظرفيت بكسل روى ميله بكسل نشان داده شده است. وزن ناخالص خودروى يدک كش كه روى بدنه اتصالىمشخص شده است.
 وزن ناخالص خودرو كه روى پالک مشخصاتيدکكش مشخص شده است.
حداكثر بار يدکكش كه مىتوانيد با خودرو بكسل كنيد به
تجهيزات بكسل خودرو بستگى دارد .بنابراين ،نه تنها بايد
تجهيزات مناسبى روى خودرو نصب شود ،بلكه بايد از آنها
به درستى استفاده كنيد .بكسل كردن بارهايى سنگين تر
از آن چه كه براى خودروى شما مشخص شده يا استفاده از
تجهيزات تامين نشده ،ميتواند تأثير بسيار زيادى بر كنترل
و /يا عملكرد خودرو دارد.
آسيبهايى كه در اثر بكسل كردن نادرست به خودرو
مىرسد ،تحت پوشش گارانتي قرار نميگيرد .براي كسب
اطالعات بيشتر در مورد نحوه بكسل كردن يدکكش و
تهيه تجهيزات موردنياز آن ،به نمايندگي نیسان مراجعه
كنيد.

()A
()B
()C

بار زبانه
بار کل تریلر
کمتر از  10درصد

حداكثر بار مجاز (براى آفریقای جنوبی)

•

هرگز اجازه ندهيد كه كل بار يدک كش از :
 حداكثر  850کیلوگرم برای مدلهای موتور بنزینیو دنده دستی
 حداکثر  750کیلوگرم برای مدلهای موتور بنزینی ودنده اتوماتیک
استارت و رانندگی
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فشار باد الستيک

زمانيكه وسيله يدک شده را به خودرو متصل نموده ايد،
الستيک ها را تا بيشترين مقدار توصيه شده در حالت
سرد و براساس اطالعات برچسب باد الستيکها (بر اساس
بيشترين وزن بار) باد كنيد.
زمانيكه الستيک زاپاس در زير خودرو مي باشد ،وسيلهاي
را يدک نكشيد.

حداكثر وزن ناخالص محور عقب

زنجيرهاي اطمينان

وزن ناخالص محور عقب نبايد بيشتر از ميزان وزن ناخالص
مجاز محور عقب باشد.)PAW( .

هميشه از زنجير اطمينان مناسب بين وسيله يدک كش شده
و خودرو استفاده كنيد .اين زنجيرها بايستي به ابزار اتصال
وسيله يدک كش شده متصل شود و نبايد آن را به سپر و
اكسل خودرو متصل نمود .مطمئن شويد كه زنجير به اندازه
كافي بلند بوده تا تا در هنگام دور زدن مشكلي بوجود نيايد.

يدکكش بايستي بارگيري كند بهطوري كه بارهاي سنگين
روي محور قرار گرفته باشد

مطمئن شويد كه ترمزهاي وسيله يدکكش شده ،مطابق با
قوانين محلي كشور استفاده كننده ،نصب شده باشد.
همچنين بررسي كنيد كه ساير تجهيزات وسيله يدکكش
شده نيز مطابق با قوانين محلي كشور استفاده كننده باشد.
هميشه جلوي چرخهاي هر دو وسيله ،هم خودرو و هم
يدکكش در هنگام پارک كردن مانع قرار داده و آنها
را مهار كنيد .ترمز دستي يدکكش را بكشيد (در صورت
تجهيز) .پارک كردن روي سراشيبي توصيه نميگردد.
اگر پارک كردن در سراشيبي اجتنابناپذير ميباشد ،دسته
دنده را در وضعيت ( Pپارک) قرار داده و چرخهاي جلو را
به سمت كناره خيابان بچرخانيد.

عقب GAMR -
Kg 850
Kg 935
Kg 935
Kg 850

مدل گیربکس – مدل موتور

حداكثر بار زبانه اتصال

HR16DE-CVT
MR16DDT-MT
MR16DDT-CVT
HRA2DDT-MT

هرگز اجازه ندهيد كه بار قسمت زبانه اتصال از  ٪10كل بار
يدکكش بيشتر شود .اگر بار زبانه اتصال بيش از  ٪10شد،
بار را دوباره روى يدک كش مرتب كنيد.

ترمزهاي وسيله يدک شده

ردياب يدکكش (در صورت تجهيز)

زمانيكه با كمک كيت الكتريكي ميل بكسل يک خودرو نيسان
وسيلهاي را يدک ميكشيد هنگام استفاده از كليد راهنما،
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سيستم الكتريكي خودرو بار اضافي مربوط به يدکكش را
تشخيص مي دهد .در نتيجه صداي نشانگر مسير متفاوت
خواهد بود.

نصب ابزار اتصال (براي اروپا)

توصيه ميشود در شرايط زير ،ابزار اتصال وسيله يدکكش
شده نصب شود:
• حداكثر بار عمودي وارده بر روي ابزار اتصال  981نيوتن
( 100كيلو گرم 221 ،پوند)

•
•

تمامي قطعات اتصالي مطابق نمونه تصوير نشان داده
شده باشد.
تجهيزات اتصال عقب A 1066ميليمتر ( 42اينچ)

تمامي دستورالعملهاي سازندگان تجهيزات اتصال را براي
نصب و استفاده مورد نظر قرار دهيد.

استارت و رانندگی
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يدك کشيدن (جز اروپا ،افريقای جنوبی یا
استراليا)
خودروي شما به گونه اي طراحي شده كه بتواند سرنشين
يا بار را جا به جا كند .نیسان توصيه ميكند از اين خودرو
جهت يدک كشيدن استفاده نگردد ،زيرا اين امر باعث
ايجاد بار اضافي روي موتور ،گيربكس ،فرمان ،ترمز و ديگر
سيستمها ميشود.

سیستم فرمان الکتریکی

•
•

هشدار
در صورتى كه موتور كار نمىكند يا در طول رانندگى
خاموش شده است ،فرمان الکتریکی كار نمىكند .كار
كردن با فرمان بسيار دشوارتر است.
سيستم موتور فرمان به گونه ايى طراحى شده است كه
براى كمک به فرمان از پمپ الکتریکی كه توسط موتور
فعال شده است استفاده مىكند.

اگر موتور متوقف شده ،باز هم مىتوانيد خودرو را كنترل
كنيد .اما به ويژه در پيچهاى تند و سرعتهاى كم ،نيروى
بيشترى براى چرخاندن فرمان الزم است.
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سيستم ترمز
سيستم ترمز داراي دو مدار هيدروليكي جداگانه است .اگر
يكي از مدارها درست كار نكند ،شما هنوز داراي قابليت
ترمزكردن در دو چرخ را خواهيد داشت .ممكن است
هنگامي كه پدال ترمز را به آرامي كامال تا انتها فشار
ميدهيد يک تيک احساس كنيد و صدايي بشنويد .اين
اتفاق نشانگر اين نيست كه سيستم خوب كار نميكند ،بلكه
نشان ميدهد كه مكانيزم ترمز به درستي عمل ميكند.

احتياطهاي الزم در خصوص سيستم ترمز
ترمزهاي به كمک خالء

بوستر ترمز با استفاده از خالء موتور به ترمز گرفتن كمک
ميكند .اگر موتور متوقف شود ،ميتوانيد با فشار دادن
پدال ترمز ،خودرو را متوقف كنيد .اما براي متوقف كردن
خودرو ،بايد فشار بيشتري روي پدال ترمز بياوريد و مسافت
ايستادن طوالنيتر خواهد بود.
اگر موتور روشن نباشد يا در زمان رانندگي خاموش شود،
ترمزهاي كمكي كار نميكنند و ترمز گرفتن دشوارتر خواهد شد.
هشدار
با موتور خاموش در سرازيري حركت نكنيد.

استفاده از ترمزها
در زمان رانندگي از تكيه دادن پايتان بر روي پدال ترمز ،خودداري
كنيد .اين كار باعث گرم شدن بيش از حد ترمزها ،ساييدگي
سريعتر لنتهاي ترمز و افزايش مصرف سوخت ميشود.
براي كمک به كاهش استهالک ترمز و جلوگيري از گرم شدن
بيش از حد ترمزها ،قبل از رسيدن به سرازيري يا شيب طوالني،
سرعت خودرو را كم كرده و با دنده سنگين حركت كنيد.

اگر ترمزها بيش از حد گرم شوند ،عملكرد ترمز را كاهش
داده و باعث از دست رفتن كنترل خودرو ميشوند.
در زمان رانندگي بر روي سطوح لغزنده ،هنگام ترمز
گرفتن ،با شتاب حركت كردن يا رفتن به دنده پايينتر
احتياط كنيد .ترمز گرفتن و گاز دادن ناگهاني ميتواند
باعث ليز خوردن چرخ ها و در نتيجه تصادف خودرو شود.

ترمزهاي خيس
هنگاميكه خودرو شسته شده است یا از ميان آب عبور
كند ،ترمزها ممكن است خيس شوند .در نتيجه مسافت
ترمز گرفتن شما طوالنيتر خواهد بود و اتومبيل ممكن
است در زمان ترمز گرفتن ،به يک طرف كشيده شود براي
خشک كردن ترمزها ،خودرو را با يک سرعت ايمن برانيد
و پدال ترمز را به آرامي فشار دهيد تا ترمزها گرم شوند.
اين كار را تا زمانيكه ترمزها به حالت عادي برگردند انجام
دهيد .تا زمانيكه ترمزها درست عمل نميكنند ،از رانندگي
خودرو با سرعتهاي باال ،خودداري كنيد.

ايراد در ترمز دستی
به منظور اطمينان از عملكرد بهينه ترمز در صورتيكه
عملكرد ترمز دستی ضعيف شده باشد يا كفشکها ،كاسه
چرخ يا روتورها تعويض شده باشند ميبايست كفشکهاي
ترمز دستی آماده استفاده گردد.
اين روش در راهنماي تعميرات قيد گرديده است و توسط
نمایندگی قابل اجرا می باشد

رانندگی در سرباالیی

زمان رانندگی در سرباالییها دقت کنید که ترمزدستی
و کالچ خودرو شما به درستی کار میکند .جهت شروع
حرکت در سرباالیی بعد از روشن کردن خودرو زمانی که
ترمزدستی باال است کالچ را گرفته (در خودروهای دنده
دستی) سپس دنده را در موقعیت حرکت قرار دهید .بعد
از آن فشار دادن پدال گاز به آرامی و رها کردن کالچ
(در خودروهای گیربکس دستی) ،همزمان ترمزدستی را
آزاد کنید.

رانندگی در سرپایینی

تأثیر ترمز موتوری میتواند در کنترل جهت خودرو در
سرپایینی کمک کند.
در این حالت زمان حرکت رو به پایین در خودروهای دنده
دستی با دندههای سنگینتر حرکت کنید و در خودروهای
 CVTبدون تیپ ترونیک با قراردادن اهرم تعویض بر روی
 Lاز دور گرفتن خودرو در سرپایینی جلوگیری نمایید
و برای خودروهای با تیپ ترونیک با انتخاب دندههای
پایینتر نسبت به شیب جاده شرایط ترمز موتوری را ایجاد
نمایید.

كمكي ترمز
زمانيكه فشار بر پدال ترمز از حد معيني بيشتر ميشود،
كمكي ترمز فعال شده و نيروي ترمز بيشتري ايجاد
ميكند و بوستر ترمز حتي با نيروي كمي به پدال عمل
ميكند.

استارت و رانندگی
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سيستم ترمز ضد قفل ABS

•

•

هشدار
سيستم ترمز ضد قفل  ABSدستگاه پيشرفته اي
ميباشد اما نميتواند باعث جلوگيري از تصادفات ناشي
از روشهاي رانندگي بي احتياط یا خطرناک جلوگيري
كند .اين سيستم به حفظ كنترل خودرو در هنگام
ترمز گرفتن روي سطوح لغزنده كمک ميكند .به خاطر
داشته باشيد كه فاصله توقف بر روي سطوح لغزنده
حتي با داشتن  ABSاز سطوح عادي بيشترخواهد بود.
همچنين فاصله توقف ممكن است بر روي جادههاي
ناهموار ،شني ،پوشيده از برف یا زمانيكه از زنجير چرخ
استفاده مي كنيد بيشتر شود .هميشه فاصله ايمني را از
خودروي جلويي حفظ كنيد .در نهايت ،راننده مسئول
ايمني سرنشينان است.
نوع الستيک و وضعيت آن نيز ميتواند بر كارآيي ترمز
تأثير داشته باشد.
• هنگام تعويض الستيکها ،الستيکهايي با اندازه
تعيين شده بر روي هر چهار چرخ نصب كنيد.
• در زمان نصب الستيک زاپاس ،اطمينان حاصل كنيد
كه اندازه و نوع آن مطابق با اندازه و نوع مشخص شده
در برچسب مشخصات الستيکها ميباشد( .به قسمت
“مشخصات الستيکها” در فصل  9رجوع كنيد).
• براي اطالعات بيشتر (به قسمت “رينگها و الستيکها”
در فصل  8رجوع کنید).

سيستم ترمز ضد قفل  ABSترمزها را كنترل ميكند ،به
طوريكه هنگام ترمزهاي سخت يا ترمز گرفتن در سطوح
لغزنده ،چرخها قفل نميكنند .اين سيستم سرعت گردش

5-52

استارت و رانندگی

هر يک از چرخها را تشخيص داده و فشار روغن ترمز را
به گونهايي تغيير ميدهد كه از قفل كردن يا ليز خوردن
چرخها جلوگيري كند .اين سيستم با جلوگيري از قفل
كردن چرخها ،به راننده در حفظ كنترل فرمان كمک كرده
و منحرف شدن و پيچ خوردن خودرو را به حداقل ميرساند.

استفاده از سيستم

پدال ترمز را فشار داده و نگه داريد .پدال ترمز را فشار
دهيد ،اما باال و پايين نبريد .سيستم  ABSبه گونه اي عمل
خواهد كرد كه از قفل كردن چرخ ها جلوگيري كند.
هنگام رانندگي از روي موانع عبور نكنيد.
هشدار
پدال ترمز را باال و پايين نكنيد .اين كار باعث افزايش
فاصله توقف مي شود.

ويژگي خود كنترلي

 ABSشامل سنسورهاي الكترونيكي ،پمپهاي الكتريكي،
سولنوئيدهايهيدروليک و يک كامپيوتر ميباشد .كامپيوتر
داراي ويژگي تشخيص داخلي است كه در هر بار كه موتور
را روشن ميكنيد و خودرو را با سرعت كمي به جلو يا عقب
حركت ميدهيد ،سيستم را كنترل ميكند .هنگاميكه خود
كنترلي انجام ميشود ،صدايي به گوش رسيده و در پدال
ترمز احساس ضربه ميكنيد .اين عادي است و نشانگر اين
است كه اين سيستم به خوبي كار ميكند .اگر كامپيوتر
وجود عيبي را تشخيص دهد ABS ،را خاموش كرده و چراغ
هشدار روي صفحه نشانگرها روشن ميشود.
در اين حال سيستم ترمز بطور عادي و بدون كمک سيستم

ضد قفل كار ميكند .اگر در زمان خود كنترلي طي رانندگي
چراغ هشدار  ABSروشن شد ،سريعاً به نمايندگي مجاز
مراجعه كنيد.

عملكرد عادي

 ABSدر سرعتهاي باالي  5تا  10 km/hعمل ميكند .اين
سرعت بر اساس شرايط جاده تغيير ميكند.
وقتي كه  ABSتشخيص ميدهد كه يک يا چند چرخ در
حال قفل شدن ميباشند ،فورا ً توسط فعالكننده ،فشار
هيدروليكي را آزاد ميكند .اين عمل شبيه اين است
كه ترمزها با سرعت ،باال و پايين شوند .ممكن است در
اينحال ضربههايي را در پدال ترمز احساس كنيد ،صدايي
از زير درب موتور بشنويد یا ارتعاش هايي را در فعالكننده
احساس كنيد .اين عادي است و نشانگر اين است كه ABS
به خوبي كار ميكند .هر چند ضربه ها بيانگر اين مطلب
هستند كه شرايط جاده خطرناک است و احتياط بيشتري
هنگام رانندگي الزم است.

امنيت خودرو
هنگاميكه خودرو را بدون سرنشين ترک ميكنيد:
• هميشه سوييچ را از خودرو خارج كنيد و آن را همراه
خود ببريد ،حتي اگر خودرو داخل پاركينگ شخصي
باشد.
• تمام شيشهها را ببنديد و درها را قفل كنيد.
• هميشه خودرو را در جايي پارک كنيد كه امكان ديدن
آن باشد .شبها خودرو را در يک محيط روشن پارک
كنيد.
• در صورتيكه خودروتان به ابزارهاي هشداردهنده مجهز
شده باشد ،از آن حتي براي زمانيكه مدت كوتاهي
خودرو را ترک ميكنيد استفاده كنيد.
• هرگز كودكان و حيوانات اهلي را بدون مراقبت در خودرو
رها نكنيد.
• هرگز وسايل با ارزش خود را در خودرو قرار ندهيد.
• هميشه وسايل با ارزش را با خود همراه داشته باشيد.
• مدارک خودرو را داخل خودرو قرار ندهيد.
• وسايل خود را روي باربند جا نگذاريد .در صورت امكان،
آنها را از روي باربند برداريد و در داخل خودرو قرار
دهيد.
• كليد يدک را در داخل خودرو قرار ندهيد

رانندگی در هوای سرد
هشدار

• تحت هر شرايط ،با احتياط رانندگي كنيد .موقع شتاب گرفتن
يا كم كردن سرعت دقت زيادي بعمل آوريد .اگر سريع گاز را
كم و زياد كنيد ،اصطكاک چرخها كمتر ميشود.
• هنگام رانندگي در هواي سرد ،توجه داشته باشيد كه
فاصله مسافت ترمز گيري تا توقف كامل بيشتر از حالت
عادي ميباشد .لذا مي بايست نسبت به مسيرهاي
خشک ،زودتر ترمز گرفته شود.
• در جادههاي لغزنده فاصله خود را با خودرو جلويي
بيشتر كنيد.
• يخ مرطوب (صفر درجه سانتي گراد و تگرگ) ،برف بسيار
سرد و يخ ميتواند لغزنده باشد و رانندگي روي آنها
بسيار دشوار است .در اين شرايط اصطكاک خودرو بسيار
كمتر است .سعي كنيد كه از رانندگي روي يخ مرطوب
خودداري كنيد تا جاده نمک پاشي و شن پاشي شود.
• مراقب مكانهاي لغزنده (يخ زده) روي جادهها باشيد.
اين مكانها در قسمتهاي سايه جادههاي بدون برف
ديده ميشوند .در صورتيكه يک تكه يخ جلوي مسير
ديديد ،قبل از رسيدن به آن ترمز كنيد .سعي كنيد
وقتي روي يخ هستيد ترمز نكرده و از انجام مانورهاي
ناگهاني خودداري كنيد.
• از سيستم كروز كنترل ،بر روي سطوح يخ زده استفاده
نكنيد.
• برف ممكن است باعث حبس كردن گاز خطرناک اگزوز
در زير خودرو شود .برف روي لوله اگزوز و اطراف
خودرو را پاک كنيد.

باتري

اگر در هواي بسيار سرد ،باتري كام ً
ال شارژ نشده باشد ،ممكن
است مايع درون آن يخ زده و به باتري آسيب برساند .براي
حفظ حداكثر كارايي باتري ،بايد مرتباً آن را كنترل كرد .براي
كسب جزييات بيشتر به قسمت “باتري” در فصل  8رجوع كنيد.

مايع خنکكننده موتور

اگر الزم است كه خودرو را بدون ضد يخ در محيط باز
پارک كنيد ،سيستم خنکكننده كه شامل پوسته موتور
نيز ميباشد را تخليه كنيد .قبل از استفاده از خودرو دوباره
آنها را پر كنيد .براي كسب جزئيات بيشتر به قسمت
تعويض مايع خنکكننده موتور در فصل  8رجوع كنيد.

تجهيزات الستيک

 .1اگر روي چرخهاي جلو يا عقب خودروي خود
الستيکهاي مخصوص برف نصب كردهايد ،الستيکها
بايد در گل ،سايز ،حدود بار ،برند ،و نوع (سيمدار،
تيوپدار ،راديال بدون تيوپ) مانند يكديگر باشند.
 .2اگر از خودرو در شرايط سخت زمستاني استفاده
ميكنيد ،بايد روي هر چهار چرخ الستيک مخصوص
برف نصب كنيد.
 .3براي اصطكاک بيشتر در جادههاي يخ زده ،بايد از
الستيکهاي يخشكن استفاده كنيد .اما ممكن است
استفاده از اين الستيکها در برخي از كشورها ممنوع
باشد .قبل از نصب الستيکهاي يخشكن قوانين
كشوري را بررسي كنيد.
قابليت لغزش و کشش الستيكهاي يخشكن در
سطوح مرطوب يا خشك از الستيكهاي مخصوص
برف بدون يخشكن کمتر است.

 .4در صورت تمايل مي توانيد از زنجير چرخ استفاده كنيد
استارت و رانندگی
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اطمينان حاصل كنيد كه سايز آنها متناسب با الستيک
باشد و بر اساس دستورالعمل سازنده زنجير چرخ نصب
شده باشد .سفتي زنجير چرخ ميبايستي مطابق آنچه
در دستورالعمل كارخانه سازنده قيد گرديده تنظيم
شود .جهت جلوگيري از ضربه خوردن به گلگيرها و زير
بدنه خودرو ،زنجير چرخ را به نحوي نصب كنيد كه هيچ
قسمتي از آن آزاد نباشد .در صورت امكان بار سنگين
با خودرو مجهز به زنجير چرخ حمل نكنيد .ضمنا جهت
جلوگيري از حادثه و از دست دادن تعادل خودرو مجهز
به زنجير چرخ ،آن را با سرعت آرام برانيد.

تجهيزات مخصوص زمستان

توصيه ميشود كه در زمستان موارد زير را همراه داشته
باشيد:
• يک برس مويي زبر يا ليسه براي پاک كردن يخ و برف
از شيشهها.
• يک تخته صاف و محكم براي قرار دادن زير جک.
• يک بيلچه براي مواقعي كه خودرو درون برف گير كرده
باشد.
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استارت و رانندگی

ترمز دستی

هنگام پارک كردن در منطقهاي كه دماي بيرون آن كمتر
از صفر درجه  32Cدرجه  Fميباشد ،از ترمز دستی استفاده
نكنيد تا از يخ زدن آن جلوگيري كنيد .براي پارک ايمن:
• دسته دنده را در وضعيت ( Pپارک) قرار دهيد.
• با موانع مطمئن چرخها را مهار كنيد.

محافظت از برابر خوردگي

مواد شيميايي مورد استفاده براي يخ زدايي سطوح جادهها،
داراي اثر خورندگي زيادي هستند .اين مواد باعث افزايش
سرعت خوردگي و تخريب قطعات زير بدنه همچون سيستم
اگزوز ،لولههاي سوخت و ترمز ،كابلهاي ترمز ،كف خودرو
و گلگيرها ميشوند.
در زمستان ،بايد زير بدنه مرتب ًا تميز شود .براي کسب
اطالعات بيشتر به قسمت محافظت از خوردگي در فصل
 7رجوع کنيد.

براي محافظت بيشتر در برابر زنگ زدگي و خوردگي در
برخي از مناطق ممكن است الزم باشد با نمايندگي مجاز
مشورت كنيد.
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کلید فلشر هشداردهندهی خطر

پنچرشدن الستيك
اگر خودروي شما پنچر شد ،طبق دستورالعمل زير عمل كنيد.

متوقف كردن خودرو

•
•
کلید هشدار خطر چشمکزن (فالشر) صرفنظر از موقعیت
سوئیچ استارت عمل میکند ،مگر هنگامی که باتری تخلیه
شده باشد.
چراغ فالشر در هنگامی که باید خودرو را در شرایط اضطراری
متوقف کرده یا پارک کنید ،به منظور هشدار به سایر رانندگان
استفاده میشود.
هنگامی که کلید فالشر فشار داده میشود ،کلیه چراغهای
راهنمای گردش چشمک خواهند زد .به منظور خاموش
کردن فالشر ،مجددا ً کلید فالشر را فشار دهید.
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•
•
•

هشدار
مطمئن شويد كه ترمز دستی را درگير كرده ايد.
مطمئن شوید که دنده در حالت ( Rعقب) قرار دارد
(مدلهای گیربکس دستی .)MT
مطمئن شويد دنده در حالت ( Pپارک) قرار دارد
(مدلهای .)CVT
هرگز وقتي كه خودرو در سرازيري يا جاده هاي يخي و
لغزنده قرار دارد ،الستيک ها را تعويض نكنيد .اين كار
خطرناک است.
هرگز الستيک ها را در محل هاي پرتردد عوض نكنيد
در این شرایط از امداد جادهای کمک بگیرید.

 .1خودرو را به كنار جاده ،جايي كه از ترافيک دور باشد
منتقل كنيد.
 .2چراغ هاي فالشر را روشن كنيد.
 .3برروي يک سطح هموار پارک كنيد.
 .4ترمز دستی را درگير كنيد.
 .5دنده را در حالت ( Pپارک) (مدل  )CVTیا ( Rعقب)
(مدل  )MTقرار دهيد.
 .6موتور را خاموش كنيد.
 .7درب موتور را باز كنيد و مثلث شبرنگ را نصب كنيد
(در صورت تجهيز).

• تا به ساير خودروهاي عبوري هشدار دهيد.
• تا به پرسنل امداد خودرو در جاده ها عالمت دهيد كه
به كمک نياز داريد.
 .8از همه سرنشينان بخواهيد كه از خودرو بيرون رفته و
در جاي امني دور از خودروهاي عبوري و با فاصله از
خودروي شما بايستند.

تعويض الستيک پنچر
(مدلهای دارای الستیک زاپاس)

ابزارها (درصورت تجهیز)

آماده كردن ابزارها و الستیک زاپاس

تایر یدک ،جک و ابزارها در داخل محفظه بار قرار دارند.
 .1در عقب را باز كنيد.
را بيرون بياوريد .کاور کف
 .2پوشش قسمت بار
قسمت بار را باز کنید.
 .3ابزار را بیرون بیاورید.

تذکر

مدلهای بدون الستیک زاپاس یک کیت پنچرگیری
الستیک اضطراری دارند ،به قسمت پنچرگیری الستیک
(برای مدلهاای دارای کیت پنچرگیری الستیک اضطراری
جلوتر در همین فصل مراجعه کنید).

الستیک زاپاس

جک (درصورت تجهیز)

آماده کردن جک

جک در سمت راست قسمت بار قرار گرفته است.
 .1در عقب را باز کنید.
 .2خارها را فشار دهید تا کاور جک آزاد شود.
 .3بندی که جک را نگه میدارد آزاد کنید.
 .4جک را خارج کنید.

خارج کردن الستیک زاپاس
 )1در عقب را باز کنید.
 )2قسمت بار را باز کنید و کف آن را بردارید.
در جهت خالف عقربههای ساعت
 )3پیچ نگه دارنده را
بچرخانید تا باز شود.
 )4الستیک زاپاس را بردارید.

موارد اضطراری
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قرار دادن مانع جلوی چرخ ها
هشدار
حتم ًا جلوي چرخ مانع مناسبي قرار دهيد تا از حركت
خودرو جلوگيري شود .حركت خودرو ممكن است باعث
آسيب ديدن افراد شود.

موانع مناسبي را در جلو و عقب الستيكي كه به صورت
ضربدري رو به روي الستيک پنچر شده  Aقرار دارد بگذاريد
تا وقتي كه جک را باال ميبريد ،خودرو حركت نكند.

در آوردن کاور الستیک (در صورت تجهیز)

•
•

هشدار
هرگز برای در آوردن کاور الستیک از دستهایتان
استفاده نکنید .ممکن است آسیب ببینید.
هنگام در آوردن کاور الستیک مراقب باشید چرا که
ممکن است به طور ناگهانی در برود.

ابتدا بین چرخ و میلهی جک پارچه قرار دهید تا از آسیب
دیدن چرخ و کاور الستیک جلوگیری کنید (همانطور که در
شکل میبینید) و میلهی جک را بچرخانید تا کاور الستیک
در بیاید.

مهرههای قفل چرخ (در صورت تجهیز)

باز کردن مهرههای قفل چرخ:

 .1کلید قفل چرخ را داخل مهره قرار دهید.
 .2برای باز کردن مهرهی قفل چرخ ،کلید قفل چرخ را
به کمک آچار چرخ در خالف جهت عقربههای ساعت
بچرخانید.
احتیاط
• برای باز کردن مهرهها از ابزار سنگین استفاده نکنید.
• هنگام نصب چرخ ،مهرههای قفل چرخ را مانند قبل
سفت کنید .برای جزئیات به بخش نصب الستیک زاپاس
در ادامهی همین فصل رجوع کنید.

تذکر

•
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مهرهی قفل چرخ یک ُکد منحصر به فرد دارد .کلید قفل
چرخی که ُکدی جز کد مهره ندارد نمیتواند آن را باز
کند .اگر کلیدتان را گم کردید به نمایندگی مجاز نیسان
رفته تا کلیدی با همان کد دریافت کنید.

•	کد کلید را که بر روی کارتی در صفحهی اطالعات سری
چاپ شده است را یادداشت کرده و در جایی امن و نه
داخل خودرو بگذارید.
• وقتی در نمایندگی مجاز نیسان یا تعمیرگاه مجاز
خدمات دریافت میکنید ،مطمئن باشید که کلید قفل در
خودرو است .در غیر این صورت قفل چرخ را نمیتوان
باز کرد و نمیتوانید خدمات دریافت کنید.

بلند کردن خودرو با جک
هشدار

•
•
نقاط اتصال جک

•
•
•
•
•
•

حتم ًا دستورالعمل اين قسمت را مطالعه كرده و طبق آن
عمل كنيد.
حتم ًا لیبل احتیاط روی جک را قبل از استفاده مطالعه
کنید.
زير خودرويي كه فقط روي جک قرار دارد نرويد.
هرگز از جكي كه متعلق به خودروي شما نيست استفاده
نكنيد.
جک خودروي شما براي باال بردن خودروي شما در زمان
تعويض الستيک طراحي شده است.
از جک خودروی خود برای بلند کردن دیگر خودروها
استفاده نکنید.
هرگز جهت باال بردن خودرو با جک ،غير از محل
مخصوص اتصال جک با بدنه ،از قسمت ديگر خودرو
استفاده نكنيد.
هرگز خودرو را بيش از حد الزم باال نبريد.

•
•
•
•
•

هرگز مانع ها را در زير يا روي جک قرار ندهيد.
هرگز در حالي كه خودرو روي جک است ،موتور را روشن
نكنيد .ممكن است خودرو ناگهان حركت كرده و باعث
بروز تصادف شود.
هرگز به سرنشينان اجازه ندهيد زمان تعويض الستيک
داخل خودرو بمانند.
قبل از بلند کردن ماشین با جک بار آن را خالی کنید.
مطمئن شوید که مانعهای چرخ به صورت ضربدری
نسبت به تایر پنچر نصب شده است .به توضیحات
قسمت قبل مراجعه شود.

 .1جک را مستقيما زير محل مخصوص آن روي بدنه مطابق
شكل قرار دهيد تا قسمت باالي جک در آن نقطه به
خودرو متصل شود.
جك بايد روي سطح زمين محكم و هموار قرار بگيرد.

موارد اضطراری
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 .2سر جک را مطابق شكل بين دو شکافی که در نقطه
باالیی جک قرار دارد در محل مخصوص قرار دهید.
 .3شيار سر جک رامطابق شکل در محل مخصوص آن روي
بدنه قرار دهيد.
 .4مهره هاي چرخ را بترتيب در خالف جهت عقربه هاي
ساعت توسط آچار چرخ ،يک يا دو دور بچرخانيد.
قبل از اينكه الستيك از روي زمين بلند شود مهره ها
را باز نكنيد.
مدل های مجهز به مهره های قفل شونده (درصورت
تجهیز) :درصورتیکه چرخ مجهز به مهره قفل چرخ
باشد ،کلید قفل چرخ را داخل آن نمایید و آن را مطابق
با دستورالعمل فوق شل کنید .جهت کسب اطالعات
بیشتر ،به "مهره های قفل چرخ (درصورت تجهیز)" در
ادامه این بخش مراجعه فرمایید.
 .5با دقت خودرو را بلند كنيد تا اندكي فاصله بين زمين و
الستيک ايجاد شود.
 .6براي باال بردن خودرو ،اهرم جک و ميله را بدقت با دو
دست بگيريد و اهرم جک را بچرخانيد.

باز کردن الستيك

 .1مهره هاي چرخ را باز كنيد.
 .2الستيک آسيب ديده را باز كنيد.

احتياط:
الستيک سنگين است ،پا هاي خود را دور از الستيک قرار
دهيد و حتم ًا براي جلوگيري از آسيب ديدن دست ها از
دستكش استفاده كنيد.
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 .3مهره هاي چرخ را به صورت پشت سرهم مطابق شكل
1تا  5بار آچار چرخ بيش از دو دور بچرخانيد تا سفت
شوند.
مدل های مجهز به مهره قفل چرخ (در صورت تجهیز):
پس از محکم کردن مهره قفل چرخ ،کلید قفل چرخ را
در محل مناسب نگاهداری نمایید.

نصب الستيک زاپاس

•
•
•

هشدار
هرگز از مهره هاي چرخي كه متعلق به خودروي شما
نيست استفاده نكنيد .مهره هاي نامناسب يا بستن
نادرست آن ها ،ممكن است باعث شل شدن يا باز شدن
چرخ شوند و ايجاد حادثه كنند.
هرگز روي پيچ و مهره هاي چرخ ،روغن يا گريس نريزيد.
اين كار ممكن است باعث شل شدن مهره هاي چرخ شود.
الستيک زاپاس نوع  Tفقط براي مواقع اضطراري طراحي
شده است.

 .1گرد و غبار بين چرخ و توپي چرخ را پاک كنيد.
 .2الستيک زاپاس را بدقت قرار داده و مهره ها را با انگشتانتان
سفت كنيد .مطمئن شويد همه مهره ها با سطح چرخ در
تماس هستند.

در اولين فرصت مهره هاي چرخ را با آچار گشتاور تا
گشتاور معين شده براي آن ها سفت کنيد.
گشتاور سفت کردن مهره چرخ:

)80ft-lb ,11kg-m( 112N.m

مهره هاي چرخ بايد هميشه در گشتاور تعيين شده
محكم باشند .توصيه ميشود که مهره هاي چرخ ها را
در هر بار سرویس دورهای محكم کنيد.

هشدار
مهره هاي چرخ را پس از  600( 1000kmمایل) رانندگي
مجددا سفت كنيد (همچنين در مواردي مانند تعويض
الستيک پنچر ،اين كار صورت گيرد).

 .4خودرو را به آرامي پايين بياوريد تا الستيک با زمين
تماس پيدا كند.
 .5مهره ها را به ترتيبي كه در شكل نشان داده شده است
با آچار چرخ كامال سفت كنيد.
 .6خودرو را كامال پايين بياوريد.
 .7کاور چرخ را نصب کنید (در صورت تجهیز).

جاي دادن الستيک معيوب و ابزارها

•
•

هشدار
اطمينان حاصل كنيد كه الستيک ،جک و ابزار هاي
مورد استفاده ،پس از استفاده در جاي مناسبي قرار
داده ميشوند .اين وسايل ممكن است در صورت تصادف
يا توقف ناگهاني پرتاب شده و ايجاد خطر كنند.
الستيک زاپاس نوع  Tفقط براي مواقع اضطراري طراحي
شده است.

 .1الستيک معيوب ،جک و ابزار مورد استفاده را در فضاي
مخصوص نگهداري آن ها قرار دهيد.
 .2جعبهی ابزار و پوشش كف را به جای خودر بازگردانید.
 .3در عقب را ببنديد.

سیستم نظارت بر فشار الستیک ()TPMS
(در صورت تجهیز):

( )Aسوپاپ باد الستیک با حسگر

•
•

•
•

•

هشدار

در صورت بروز ایراد در سیستم ( TPMSچشمک زدن
چراغ هشدار) فورا ً به نمایندگی مجاز نیسان یا تعمیرگاه
مجاز مراجعه کنید.
اگر چراغ  TPMSحین رانندگی روشن میشود:
 از تکان دادن آنی فرمان جلوگیری کنید. سریع ترمز نکنید. سرعت خودرو را کاهش دهید. در نقطهای امن از جاده کنار بزنید. خودرو را در اسرع وقت متوقف کرده و فشارالستیکها را بررسی کنید.
رانندگی کردن با الستیکهای کمفشار میتواند به
الستیکها آسیب جدی وارد کند و آنها را از بین ببرد.
ممکن است به خودرو آسیب وارد شود و در نتیجهی آن
سرنشینان تصادف کرده و مجروح شوند.
فشار هر چهار الستیک را بررسی کنید .فشار الستیک
را به مقدار مورد نظر برای الستیک خنک که در پالکارد
الستیک نوشته شده است برسانید .تنظیمات TPMS
ِ
ریست کنید .اگر الستیکتان پنچر شد ،سریع ًا آن
را
را با الستیک زاپاس تعویض کنید( .برای کسب اطالع
از چگونگی تعویض الستیک زاپاس به قسمت پنچری
الستیک در فصل ششم مراجعه کنید).
هنگامی که از الستیک زاپاس یا الستیکی استفاده
میکنید که حسگر  TPMSندارد ،سیستم کار نمیکند
و چراغ هشدار آن به مدت یک دقیقه چشمک میزند.
پس از یک دقیقه چراغ روشن میماند .برای انداختن
الستیک نو و بررسی سیستم  TPMSبه نمایندگی مجاز
نیسان یا تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.

•

تعویض الستیکها با مدلهایی که نیسان تأیید نکرده
است میتواند بر عملکرد سیستم تأثیر بگذارد.
برای پنچرگیری موقت الستیک میتوانید از درزگیر
اضطراری اصلی نیسان یا کاالهای مشابه استفاده
کنید .به الستیک هیچ مایع الستیک یا درزگیر
آیروسول تزریق نکنید ،این کار میتواند در عملکرد
حسگر خلل ایجاد کند.

•

اگر خودرو با الستیک پنچر حرکت کند ممکن است
سنسور  TPMSآن الستیک آسیب ببیند.
ممکن است هنگامی که از زنجیر چرخ استفاده
میکنید یا الستیک در برف فرو رفته است TPMS
نتواند درست کار کند.
بر روی پنجرهها شیء آهنی قرار ندهید چرا که ممکن
است سیگنالهای دریافتی از سنسور  TPMSکاهش
پیدا کنند و سیستم خوب کار نکند.
احتمال دارد برخی دستگاهها یا فرستندهها به صورت
موقت با سیستم تداخل پیدا کنند و باعث روشن شدن
چراغ هشدار شوند .برخی مثالها در زیر میآیند:
 هنگامی که دستگاهها یا تسهیالتی نزدیک خودروقرار دارند که از فرکانسهای نزدیک استفاده
میکنند.
 هنگامی که فرستندهای تنظیم شده بر فرکانسهایمشابه در نزدیکی یا درون خودرو فعال باشد.
 اگر کامپیوتر یا تبدیل برق  DCبه  ACدر نزدیکی یادرون خودرو کار کند.

•

احتیاط

•
•

موارد اضطراری
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•
•

•
•
•
•
•

 اگر دستگاههایی که نویز الکترونیکی میفرستند بهباتری  12ولت خودرو متصل شده باشند.
هنگام تنظیم فشار الستیکها هرگز سوپاپها را خم
نکنید.
سوپاپهای مخصوص آلومینیومی برای به کار رفتن در
سنسورها استفاده شدهاند .سنسور  TPMSبا یک مهره
روی الستیکها سفت شده است .مهره باید به صورت
صحیح در گشتاور  0.5 ± 7.5 N•mتنظیم شوند .اگر
سنسور را محکمتر از حد ببندید احتمال دارد دهانهی
فلزی سنسور آسیب ببیند .اگر سنسور را شل ببندید
احتمال نشت هوا وجود دارد.
از سرپوشهای سوپاپ اصللی نیسان استفاده کنید که با
تنظیمات کارخانه همخوان باشد.
از سرپوشهای سوپاپ فلزی استفاده نکنید.
سرپوش سوپاپ را درست ببندید .بدون سرپوش ممکن
است سوپاپ و سنسورها آسیب ببینند.
هنگام نگهداری از چرخها یا تعویض الستیکهای
مختلف به سنسورها آسیب نزنید.
واشر و دهانهی سنسور را هنگام تعویض الستیک عوض
کنید .پس از جدا شدن دهانهی سنسور قابل استفاده
نیست و باید جایگزین گردد .سنسورهای  TPMSرا
میتوان دوباره استفاده کرد.
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•

هنگام استفاده از تجهیزات تنظیم فشار الستیک با
تیوب هوای سفت احتیاط کنید چرا که قدرت اهرم
وارد شده توسط لولهی بلند میتواند به سیستم سوپاپ
آسیب وارد کند.

سیستم پایش فشار باد تایر ( )TPMSفشار باد تایر چهار
چرخ را به استثنای الستیک یدک پایش می نماید .زمانیکه
چراغ نشانگر این سیستم پشت آمپر روشن شود ،یک
الستیک یا بیشتر فشار باد بسیار پایین تر از حد مطلوب
دارند .درصورتیکه خودرو با فشار باد تایر پایین رانندگی
شود ،این سیستم فعال خواهد شد و چراغ نشانگر مربوطه
روشن باقی خواهد ماند .این سیستم فقط زمانی غیر فعال
خواهد شد که فشار باد تایر تصحیح گردد و خودرو با سرعت
بیش از  25کیلومتر بر ساعت ( )16 MPHرانندگی شود.
جهت کسب اطالعات بیشتر در ارتباط با سیستم پایش فشار
باد تایر ،به "سیستم پایش فشار باد تایر (( )TPMSدرصورت
تجهیز)" ذیل بخش " .5استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید.

پنچرگیری الستیک (برای مدلهای دارای کیت
پنچرگیری الستیک اضطراری)

به جای الستیک زاپاس خودروی شما به کیت پنچرگیری
الستیک اضطراری مجهز است .از این وسیله باید برای
گرفتن موقتی پنچریهای کوچک استفاده کنید .پس از
استفاده از کیت پنچرگیری به نمایندگی مجاز نیسان یا
تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید تا الستیک شما بررسی شود و
تا تعمیر شده یا جایگزین گردد.

احتیاط

• نیسان توصیه میکند فقط از درزگیر الستیک اصل 
ی
نیسان که با خودرو در اختیارتاان قرار گفته است استفاده
کنید .استفاده از درزگیرهای متفرقه میتواند به سوپاپ
آسیب وارد کند و باعث شود فشار الستیک کاهش یابد.
• از کیت وسیلهی خودتان برای پنچرگیری الستیک
ماشینهای دیگر استفاده نکنید.
• از این وسیله فقط برای باد کردن و بررسی فشار الستیک
استفاده کنید.
• تنها از برق  12ولت برای کیت استفاده کنید.
•	کیت را از تماس با آب و گردوخاک حفظ کنید.
•	کیت را باز نکنید و به آن دست نزنید.
•	کیت را در معرض جریان برق قرار ندهید.
• تحت شرایط زیر از کیت پنچرگیری الستیک اضطراری
استفاده نکنید .با نمایندگی مجاز نیسان ،تعمیرگاه مجاز
یا تعمیرکاران امداد جادهای تماس بگیرید.
 در شرایطی که تاریخ انقضای درزگیر گذشته است (برروی لیبلی که به بطری چسبیده درج شده است).
 هنگامی که پنچری یا شکاف ایجاد شده در الستیک 6میلیمتر یا بیشتر باشد.
 هنگامی که کنار (دیواره) الستیک آسیب دیده است. هنگامی که پس از پنچر شدن فاصلهی زیادی را باماشین رفتهاید و باد الستیکا بسیار کم شده است.
 وقتی الستیک از رینگ در آمده باشد. هنگامی که رینگ آسیب دیده باشد. -وقتی بیش از یک الستیک پنچر شده است.

قبل از استفاده از کیت پنچرگیری الستیک اضطراری

•
•

اگر شیء خارجی (مث ً
ال پیچ با میخ) در الستیک فرو رفته
است آن را از الستیک بیرون نکشید.
تاریخ انقضای درزگیر (نوشته شده بر روی لیبل روی
بطری) را بررسی کنید.

پنچرگیری
آماده کردن کیت پنچرگیری الستیک اضطراری

کیت را از قسمت بار خارج کنید .کیت شامل این موارد
است:
بطری درزگیر
کمپرسور هوا
برچسب محدود کردن سرعت
تذکر

به طور استاندارد خودروهایی که این کیت را دارند جک و
الستیک زاپاس ندارند .میتوانید این ابزار را از فروشندگان
تهیه کنید ،با نمایندگی مجاز نیسان یا تعمیرگاه مجاز
تماس بگیرید .برای دیدن جزئیات کار با جک و الستیک
زاپاس به قسمت قبلتر در همین فصل رجوع کنید.

هشدار
هنگام استفاده از کیت پنچرگیری الستیک اضطراری به
توصیههای زیر عمل کنید.
ً
• بلعیدن این مواد بسیار خطرناک است .فورا تا میتوانید
آب بنوشید و به دکتر مراجعه کنید.
• اگر مواد با پوست یا چشم تماس پیدا کرد محل را با
آب فراوان به خوبی بشویید .اگر هنوز احساس ناراحتی
میکنید به دکتر مراجعه کنید.
• مواد پنچرگیری را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

 .1برچسب محدودکنندهی سرعت را از کمپروسور بکنید
و در جایی قرار دهید که راننده بتواند آن را ببیند.
احتیاط

برچسب را روی پَد فرمان ،سرعتسنج ،یا چراغهای
هشدار نچسبانید.

موارد اضطراری
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تذکر

پلمپ بطری را دست نزنید .پیچ کردن بطری روی کمپرسور
هوا پلمپ بطری را باز میکند.

 .4بطری را در جهت عقربههای ساعت روی پیچ نگهدارندهی
کمپرسور بچرخانید.
 .5در سوپاپ الستیک پنچر را باز کنید

 .2شیلنگ و سیم برق را از کمپروسر بردارید .در نارنجی رنگ
نگهدارندهی بطری روی کمپرسور هوا را باز کنید.
 .3در بطری پنچرگیری را باز کنید.
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 .6تیوب هوای ( )Aکمپرسور را به سوپاپ الستیک پیچ
کنید .مطمئن شوید که کمپرسور هوا خاموش است و
سوپاپ آزاد کردن فشار ( )Bبسته است .حاال وسیله را به
برق بزنید.
احتیاط

اتصال ناقص بین شلنگ و سوپاپ الستیک منجر به نشت
هوا و دررفتن درزگیر میشود.

 .7فشار الستیک را از پالکارد کنار راننده چک کنید.

•	کنار الستیک آسیبدیدهای که در حال باد شدن است
نایستید چرا که ممکن است شیلنگ دربرود .اگر شکاف
یا فرورفتگی در الستیک مشاهده کردید کمپرسور را به
سرعت خاموش کنید.

اگر فشار الستیک ظرف  10دقیقه به حد مطلوب نرسد
احتمال میرود به آن آسیب وارد شود و با این کیت
نمیتوان پنچری آن را گرفت .با نمایندگی مجاز نیسان یا
نمایندگی مجاز تماس بگیرید.

 .8دکمهی استارت را در وضعیت  ACCقرار دهید،
کمپرسور را روشن کنید و سوپاپ آزاد کردن فشار را باز
کنید تا فشار الستیک به حد مطلوب برسد.
احتیاط

•

برای بیشتر از  10دقیقه از کمپرسور استفاده نکنید.

 .9سوپاپ رها کردن فشار را ببندید ،کمپرسور هوا را
خاموش کنید و شلنگ باد را خارج کنید.
 .10پس از یک دقیقه گذشتن از مرحلهی  9فورا ً با
خودرو مسیر  10کیلومتر ( 6مایل) را ظرف ده دقیقه
با سرعت  80کیلومتر بر ساعت ( )50 MPHیا کمتر
(اگر جاده اجازه میدهد) رانندگی کنید.
 .11پس از ده دقیقا یا  10کیلومتر ( 6مایل) ،تیوب هوا را
روی سوپاپ الستیک قرار دهید و سوپاپ رها کردن
فشار را باز کنید تا فشار الستیک را اندازه بگیرید.

موارد اضطراری
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روشن کردن خودرو با باتری کمکی
اگر فشار الستیک کم نشده است پنچرگیری موقت شما به
پایان رسیده است.
تذکر

•
•

اگر فشار الستیک از حد مطوب کمتر از دوباره از مرحلهی
 8تکرار کنید.
اگر فشار باز هم کم شد یا کمتر از  1.3( 130kPaبار،
 )19 PSIاست الستیک با این کیت تعمیر نمیشود .با
نمایندگی مجاز نیسان یا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

پس از پنچرگیری

فورا ً به نمایندگی مجاز نیسان یا تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید
تا الستیک شما را بررسی و تعویض کنند و همچنین به شما
بطری درزگیر و شیلنگ جدید بدهند.

•

•
•
•
•

•
•
•
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هشدار
استفاده نادرست از باتري كمكي مي تواند باعث انفجار
باتري گردد .انفجار باتري ممكن است منجر به جراحت
عميق يا مرگ شود .همچنين ممكن است به خودرو
آسيب بزند .حتم ًا دستور العمل هاي اين فصل را اجرا
كنيد.
گاز منفجر شونده هيدروژن هميشه اطراف باتري وجود
دارد .هرگونه شعله يا جرقه اي را دور از باتري نگه
داريد.
هميشه از محافظ چشم مناسب استفاده كنيد و حلقه،
دست بند و هرگونه جواهري را هنگام كاركردن از باتري
دور نگه داريد.
هرگز در زمان استفاده از باتري كمكي روي آن خم
نشويد.
هرگز اجازه ندهيد اسيد باتري با چشمان ،پوست ،لباس
هاي شما يا سطوح رنگ شده خودرو تماس پيدا كند.
اسيد باتري ،اسيد سولفوريک خورنده است كه مي تواند
باعث سوختگي شديد شود .اگر سيال با چيزي تماس
پيدا كرد سطح تماس را با مقدار زيادي آب بشوييد.
باتري را دور از دسترس اطفال نگه داريد.
باتري كمكي بايد ولتاژي در حدود  12ولت داشته باشد.
استفاده از باتري با ولتاژ نامناسب به خودروي شما
آسيب ميرساند.
هرگز تالش نكنيد از باتري كمكي براي راه اندازي باتري
يخ زده استفاده كنيد .باتري يخ زده مي تواند منفجر
شده و آسيب جدي ايجاد كند.

تذکر

•

•

برای مدلهای دارای توقف/استارت از باتری مخصوصی
استفاده کنید که ظرفیت شارژ-دیسشارژ بیشتر و
همچنین طول عمر بیشتری دارد .برای سیستم توقف/
استارت حتم ًا از باتری مخصوص استفاده کنید ،اگر از
باتری دیگری استفاده کنید احتمال دارد باتری زود
خالی شده یا سیستم توقف /استارت دچار مشکل
میشود .توصیه میشود برای باتری از قطعات اصلی
نیسان استفاده کنید.برای اطالعات بیشتر با نمایندگی
مجاز نیسان یا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
برای مدلهای دارای توقف/استارت احتمال دارد پس از
جایگزین کردن باتری یا پس از گذشت مدت طوالنی
از قطع بودن اتصال باتری ،فعال شدن توقف/استارت
بیشتر طول بکشد.

 .4تمام سيستم هاي الكتريكي غير ضروري را خاموش
كنيد (چراغ هاي جلو ،بخاري ،كولر و غيره).
 .5دكمه استارت را در وضعيت  LOCKقرار دهيد.
 .6پوشش سر هاي باتري را (در صورت تجهيز) برداريد.
 .7باتري را با يک پارچه نمناک بپوشانيد تا خطر انفجار
كاهش يابد.
 .8كابل هاي باتري كمكي را مطابق شكل وصل كنيد (
.) ، ، ،
احتياط:

•
•
•

هميشه مثبت را به مثبت و منفي را به بدنه ،نه به منفي
باتري وصل كنيد.
اطمينان حاصل كنيدكه كابل هاي باتري كمكي با
قسمت هاي متحرک موتور تماس پيدا نکنند.
اطمينان حاصل كنيدكه گيره هاي كابل هاي باتري
كمكي با هيچ گونه فلزي تماس ندارند.

موتور خودروي كمكي ()B

 .1اگر باتري كمكي در يک خودروي ديگر ( )Bاست ،دو
خودروي ( )Aو ( )Bرا مطابق شكل روبروي هم قرار
دهيد تا باتري ها تا حد ممكن نزديک هم قرار بگيرند.
احتياط:

اگر شارژ باتری خودروی ( )Aکه مجهز به سیستم کلید
هوشمند است خالی شود ،نمیتوان دکمهی استارت را در
وضعیت قفل قرار داد و اگر فرمان قفل شده باشد نمیتوانید
آن را تکان دهید .قبل از چرخاندن دکمهی استارت و آزاد
کردن قفل فرمان کابلها را به خودرو ی بوستکننده ()B
وصل کنید.

 .2ترمز دستی را درگير كنيد.
 .3دنده را در حالت ( )Pپارک (مدل  )CVTیا (عقب )R
(مدلهای دستی) قرار دهيد.

را روشن كرده و اجازه

.9
دهيد چند دقيقه كار كند.
 .10پدال گاز خودروي كمكي را تا دور  2000 rpmفشار
دهيد.
 .11موتور خودروي اصلي ( )Aرا به صورت معمول روشن
كنيد.
احتیاط

هرگز موتور استارتر را بيش از  10ثانيه درگير نگه نداريد.
اگر موتور روشن نشد ،دكمه استارت را در وضعيت LOCK
قرار دهيد و حداقل  10ثانيه صبر كنيد سپس مجددا ً
استارت بزنید.

موارد اضطراری
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روشن کردن خودرو با هل دادن
 .12پس از اينكه موتور روشن شد ،كابل هاي باتري كمكي را
بدقت و بر عكس ترتيبي كه وصل كرده بوديد، ( ،
 ) ، ،جدا كنيد.
 .13پارچه را برداريد و دور بياندازيد چون ممكن است آغشته
به اسيد خورنده باشد.
 .14پوشش سر هاي باتري را مجددا سر جاي خود قرار دهيد.

هيچ وقت سعي نكنيد موتور خودرو را با هل دادن روشن
كنيد.
احتياط:

•
•
•
•

مدل گيربكس  CVTبا هل دادن روشن نمي شود .تالش
براي اينكار ممكن است به سيستم گيربكس آسيب
برساند.
مدل مجهز به كاتاليست سه راهي را نبايد با هل دادن
روشن كنيد .تالش براي اينكار ممكن است به كاتاليست
سه راهي آسيب بزند.
هرگز سعي نكنيد كه خودرو را با بكسل كردن روشن
كنيد .وقتي كه موتور روشن ميشود ،تكان ناگهاني
خودرو ممكن است باعث تصادف آن با خودروي بكسل
كننده شود.
مدلهای دارای سیستم توقف/استارت را نمیتوان با
هل دادن روشن کرد.

اگر خودرو شما جوش آورد

•
•
•
•
•
•

هشدار
اگر خودروي شما جوش آورد به رانندگي ادامه ندهيد.
اين كار ممكن است باعث از كار افتادن موتور يا آتش
گرفتن خودرو شود.
اگر بخار از سمت موتور بيرون مي آيد ،به هيچ وجه در
موتور را باز نكنيد.
هرگز در رادياتور را در زماني كه موتور داغ است باز
نكنيد .اين كار باعث مي شود آب داغ و پرفشار به بيرون
پاشيده و جراحت و سوختگي جدي ايجاد شود.
اگر از خودرو بخار بيرون مي آيد ،دور از خودرو بايستيد
تا از سوختگي در امان بمانيد.
فن خنک كننده موتور هر زمان كه دماي مايع خنک كن
از حد معيني بيشتر شود ،روشن خواهد شد.
دقت كنيد كه دست ها ،مو ،لباس يا جواهرات شما با فن
خنک كننده يا تسمه ها تماس نداشته و بين آن گير
نكند.

اگر خودروي شما جوش آورد (درجه حرارت باال در
نمایشگر پشت آمپرها نشان داده مي شود) ،يا اگر احساس
ميكنيد قدرت موتور كم شده است يا صداي غير عادي به
گوشتان رسيد ،مراحل زير را انجام دهيد:
 .1خودرو را به كنار جاده و دور از ترافيک منتقل كنيد.
 .2فالشر ها را روشن كنيد.
 .3ترمز دستی را درگير كنيد.

6-14

موارد اضطراری

بكسل کردن خودرو شما
 .4دنده را به حالت ( )Pپارک (مدل  )CVTیا به حالت N

خالص درآوريد.
موتور را خاموش نكنيد.
 .5همه شيشه ها را باز كنيد.
 .6كولر (در صورت تجهیز) را خاموش كنيد و كنترل دما را
در وضعيت حداكثر گرما قرار دهيد و درجه فن را نيز
روي باالترين سرعت قرار دهيد.
 .7از خودرو خارج شويد.
 .8قبل از باز كردن در موتور يک بازرسي ظاهري انجام
داده و به صداي بخار خروجي از رادياتور گوش كنيد.
صبر كنيد تا همه بخار و مايع خنک كننده خارج شود
و سپس كارتان را انجام دهيد.
 .9در موتور را باز كنيد.
 .10فن خنک كننده را بازرسي كنيد كه كار كند.
 .11رادياتور و لوله هاي آن را بازرسي كنيد كه نشتي
نداشته باشد.
اگر فن خنک كننده كار نكرد ،يا مايع خنک كننده
نشتي داشت ،موتور را خاموش كنيد.
 .12پس از خنک شدن موتور ،سطح مايع خنک كننده را
در مخزن آن چک كنيد .به هيچ وجه در رادياتور (در
صورت تجهیز) را باز نكنيد.
 .13در صورت لزوم مقداري مايع خنک كننده به مخزن
اضافه كنيد.

هشدار
پیش از برداشتن در خنککنندهی موتور و برای جلوگیری
از خطر و سوختگی ،در را با پارچه بپوشانید ،آن را کمی باز
کنید و صبر کنید تا بخار خارج شود.

سريعا جهت بازديد و در صورت نياز تعمير ،به نمايندگي
مراجعه كنيد.

خودرو را بايد مطابق ضوابط و مقررات كشور بكسل
كنيد .استفاده از تجهيزات نامناسب براي بكسل كردن،
به خودرو آسيب ميرساند .نیسان پيشنهاد ميكند كه
براي اطمينان از درستي روش بكسل كردن و جلوگيري
از تصادف ،از پرسنل متخصص امداد خودرو در جاده ها
بخواهيد كه خودروي شما را بكسل كنند .توصيه ميشود
كه پرسنل متخصص امداد خودرو در جاده ها احتياطهاي
زير را به دقت مطالعه كنند.

احتياط هاي الزم در هنگام بكسل كردن

•
•

•
•

همواره پیش از بکسل کردن زنجیر ایمنی را وصل
کنید.
قبل از بكسل كردن اطمينان حاصل كنيد كه جعبه
دنده ،سيستم فرمان و سيستم انتقال نيرو كار ميكنند.
اگر يكي از قسمت ها آسيب ديده بود ،خودرو را با
استفاده از خودرو بر يا گاري مخصوص بكسل حمل
کنید (در مدلهاي .)2WD
نیسان پيشنهاد ميكند كه خودرو را در وضعيتي كه
چرخهاي محرک (جلو)آن از زمين بلند شده اند،
بكسل كنيد (در مدل هاي .)2WD
هرگز مدل  4WD/AWDرا بوسيله خودرو ديگر يدک
نكشيد و خودرو را با استفاده از خودرو بر (كفي) حمل
كنيد.

موارد اضطراری
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روش بكسل پيشنهادي نیسان
بكسل كردن مدل دو چرخ محرک 2WD

مدل های دو چرخ محرک

نیسان پيشنهاد مي كند در مواقعي كه امكان حمل با
خودروبر(كفي) نیست ،از چرخ هاي مخصوص بكسل براي
بكسل كردن خودرو استفاده كنيد (مطابق شكل)
احتياط:

•

•

هرگز مدل گيربكس  CVTرا با چرخ هاي جلو كه روي
زمين هستند ،بكسل نكنيد .اين كار باعث آسيب جدي
و پرهزينه به سيستم گيربكس مي شود .اگر الزم است
كه خودرو را بكسل كنيد ،از چرخ هاي مخصوص بكسل
يا خودرو بر (كفي) استفاده كنيد.
هنگامی که چرخهای جلو را بر بارکش بکسل کردن
گذاشتهاید :دکمهی استارت را در وضعیت  ACCیا ON
قرار دهید (مدلهای دارای سیستم کلید هوشمند) یا
آن را در حالت  OFFقرار دهید (مدلهای بدون سیستم
کلید هوشمند) ،فرمان را با طناب ببندید .دنده را در
وضعیت خالص قرار دهید.
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•

همیشه هنگامی که چرخهای عقب روی زمین قرار دارند
و از بارکش استفاده نمیکنید ترمز دستی را غیرفعال
کنید.

چرخ هاي عقب روي زمين:
 .1دکمهی استارت را در وضعیت  ACCیا  ONقرار دهید
(مدلهای دارای سیستم کلید هوشمند) یا آن را در
حالت  OFFقرار دهید (مدلهای بدون سیستم کلید
هوشمند).
 .2دنده را در وضعیت خالص قرار دهید.
 .3ترمز دستی را غیرفعال کنید.
 .4هنگام بکسل کردن از زنجیرهای ایمنی استفاده کنید.

بكسل كردن مدل 4WD

مدل های چهار چرخ محرک

نیسان پيشنهاد مي كند در مواقعي كه امكان حمل با
خودروبر (كفي) نباشد ،از چرخ هاي مخصوص بكسل براي
بكسل كردن خودرو استفاده كنيد (مطابق شكل).
احتياط:
هرگز مدل  4WDرا بوسيله خودرو ديگر يدک نكشيد و
خودرو را با استفاده از خودرو بر (كفي) حمل كنيد.

آزاد کردن خودروی گیر کرده

•
•

هشدار
هرگز به كسي اجازه ندهيد هنگام كشيدن خودرو
نزديک مسير بايستد.
هرگز الستيک ها را با سرعت زياد نچرخانيد .اينكار
باعث تركيدن آن ها و آسيب جدي مي شود .ممكن
است قسمت هايي از خودرو نيز بيش از حد گرم شده
و آسيب ببيند.

وقتي الستيک هاي خودروي شما در ماسه ،برف يا گل گير
كرده اند و خودرو نمي تواند بدون كشيدن آزاد شود ،از
قالب بكسل استفاده كنيد.
• فقط از قالب بكسل استفاده كنيد .ازمتصل نمودن
ابزارهاي بكسل به قسمت هاي ديگر بدنه خودرو
خودداري كنيد .در غير اين صورت ممكن است بدنهی
خودرو آسيب بيند.
• از قالب بكسل فقط جهت آزاد كردن خودرو استفاد
كنيد .هرگز خودرو ديگر را تنها با استفاده از قالب،
بكسل نكنيد.
• هنگام كشيدن و آزاد كردن خودروي گير افتاده ،قالب
بكسل تحت فشار بسيار زيادي هستند .هميشه وسايل
مخصوص كشيدن را در جهت مستقيم بكشيد .هرگز
قالب بكسل را به صورت مايل نكشيد.

جلو

جلو

با ابزار مناسب درپوش قالب را برداريد.
مطابق شكل قالب را در محل خود روي سپر جلو
نصب نماييد (قالب کنار ابزارهاي جک قرار گرفته
است).
پس از استفاده اطمينان حاصل كنيد كه قالب بكسل به
خوبي در قسمت مخصوص نگهداري ،محكم شده است.
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عقب

عقب:
برای مدلهای  :4WDقالب عقب به عنوان قالب بکسل
طراحی شده است.
برای مدلهای  :2WDاز قالب عقب برای کشیدن خودروی
دیگر استفاده نکنید.
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تمیز کردن بیرون خودرو
به منظور حفظ ظاهر خودرو ،مهم است که از آن به خوبی
مراقبت کنید.
در صورت امکان ،خودروی خود را در داخل پارکینگ یا در
محوطهای سرپوشیده پارک کنید تا احتمال آسیب دیدن
رنگ سطح خودرو را به حداقل برسانید.
در صورتی که الزم باشد خودرو را بیرون پارک کنید ،در زیر
سایه آن را پارک کرده یا با کاور بدنه از آن محافظت کنید.

•

احتیاط

•

دقت کنید که در هنگام کشیدن یا برداشتن کاور بدنه رنگ
سطح را خراش ندهید.
از شستشوی خودکار ماشین برای مدل های  NISMOاستفاده
نکنید؛ در این صورت ،احتمال خسارت به بادگیرهای عقب
وجود دارد.

شستشو

در موارد زیر خودروی خود را در سریعترین زمان ممکن
بشویید تا از رنگ سطح محافظت کنید.
• پس از باران ،که ممکن است باعث آسیبهای سطحی
رنگ در نتیجه باران اسیدی شود.
• پس از رانندگی بر روی جادههای ساحلی که ممکن است
باعث زنگزدگی ناشی از بادهای دریایی شود.
• هنگامی که آالیندههایی مانند دوده ،فضله پرندگان ،شیره
درخت ،ذرات فلزی یا حشرات بر روی سطح رنگ قرار
گیرند.
• هنگامی که گرد و غبار یا گل و الی بر روی سطح رنگ
تشکیل شود.
 .1سطح خودرو را با یک اسفنج مرطوب و آب فراوان بشویید.
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 .2سطح خودرو را به ارامی و کامل با استفاده از یک صابون
مالیم یا شامپوی مخصوص شستشوی خودرو مخلوط
شده با آب تمیز ،ولرم (هرگز داغ نباشد) بشویید.
احتیاط

•

خودرو را با صابون خانگی قوی ،شویندههای شیمیایی
قوی ،بنزین یا حالل نشویید.
خودرو را در مقابل نور مستقیم خورشید یا در هنگامی
که بدنه خودرو داغ است نشویید ،زیرا سطوح رنگ
ممکن است لکه لکه شود.
از استفاده از پارچههای زبر یا با بافت خشن مانند
اسکاچ استفاده نکنید .بایستی در هنگام گرد و
خاکهای فشرده شده یا سایر مواد خارجی دقت کرد تا
سطح رنگ خراش یا آسیب نبیند.

 .3خودرو را به صورت کامل با آب تمیز فراوان بشویید.
 .4رطوبتگیر برای خشک کردن سطح رنگ استفاده کنید
تا هیچ لکه آبی باقی نماند.
در هنگام شستشوی خودرو ،مراقب موارد زیر باشید:
• فلنجهای داخلی ،اتصاالت و تاخوردگیهای روی در،
صندوق عقب و کاپوت به طور ویژه در مقابل نمک جاده
آسیب پذیر هستند .بنابراین این بخشها باید به صورت
منظم تمیز شوند.
• مطمئن شوید که سوراخهای تخلیه آب در سطح تحتانی
خودرو گرفته نشده باشد.
• آب را به زیر بدنه و به منافذ چرخ بپاشید تا گرد و خاک
را شل کرده و/یا نمک جاده را بشویید.

لکهگیری

قیر و لکههای روغن ،گرد و غبار صنعتی ،حشرات
و شیره درخت را هر چه سریعتر از سطح رنگ رفع
کنید تا از خسارات یا لکههای طوالنی مدت جلوگیری
شود .محصوالت شستشوی تخصصی در فروشگاههای
 NISSANیا هر یک از فروشگاههای لوازم خودرو در
دسترس هستند.

واکس زدن

واکس زدن منظم از سطح رنگ محافظت کرده و به حفظ
ظاهر خودرو کمک میکند.
پس از واکس زدن ،پولیش کردن به منظور رفع کردن
بقایای تشکیل شده و جلوگیری از خراب شدن ظاهر
خودرو توصیه میشود.
فروشنده  NISSANیا تعمیرگاه مجاز میتواند در انتخاب
محصوالت واکس مناسب به شما کمک کند.

احتیاط
• خودروی خود را قبل از زدن واکس به سطح رنگ،
به صورت کامل و تمیز بشویید.
• همواره دستورات سازنده واکس را رعایت کنید.
• از واکس حاوی ترکیبات ساینده ،برنده یا
شویندههایی که ممکن است به پرداخت خودرو
آسیب بزنند استفاده نکنید.
ترکیبات شستشوی ماشین یا پولیش کردن خشن بر روی
پرداخت رنگ پوشش تمیز/رنگ پایه ممکن است پرداخت
را محو کرده یا لکههای دایروی به جا بگذارد.
==

شستشوی قسمت داخلی
شیشه

چرخهای آلیاژی آلومینیومی

از شیشهشو برای رفع کردن الیه دوده و گرد و غبار از سطوح
شیشه استفاده کنید .معموالً پس از پارک کردن خودرو در
زیر نور گرم خورشید ،شیشه زیر الیهای قرار میگیرد .شیشه
شو و پارچه نرم به سادگی این الیه را رفع میکند.

چرخها را به صورت منظم با اسفنج مرطوب شده با محلول
صابون مالیم ،مخصوصاً در زمستان در نواحی که نمک
جاده استفاده میشود بشویید .بقایای نمک حاصل از نمک
جاده میتواند رنگ چرخها را در صورتی که به صورت منظم
شستشو نشوند ،عوض کند.

در نواحی که نمک جاده در زمستان استفاده میشود ،زیر
بدنه خودرو باید به صورت منظم تمیز شوند تا از تشکیل
شدن الیه خاک و نمک و تسریع خوردگی زیر بدنه و سیستم
تعلیق جلوگیری شود.
قبل از فصل زمستان و مجددا ً در بهار ،آب بند زیر باید
بازبینی و در صورت نیاز مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

احتیاط

زیربدنه

چرخها

• چرخها را در هنگام شستشوی خودرو بشویید تا ظاهر آنها
حفظ شود.
• کناره داخلی چرخها را در هنگام تعویض چرخ یا
شستشوی زیر خودروبشویید.
• از شویندههای ساینده در هنگام شستشوی چرخها
استفاده نکنید.
• لبههای چرخ را به صورت منظم بازرسی کنید که عاری
از دندانه و خوردگی باشند .این امر ممکن است باعث افت
فشار یا خسارت دیدن مهره تایر شود.
•  NISSANتوصیه میکند که چرخهای جادهای واکس زده
شوند تا از آنها در مقابل نمک جاده در نواحی که از آنها در
زمستان استفاده میشود ،محفاظت کند.

دستورات شرح داده شده در قسمت زیر را رعایت کنید تا
از لکه لکه شدن یا رنگ برگشتگی چرخها جلوگیری شود.
• از شویندهای برای شستشوی چرخها استفاده نکنید که
حاوی ترکیبات قوی اسیدی یا قلیایی هستند.
• شوینده چرخها را در هنگامی که چرخها داغ هستند
استفاده نکنید .دمای چرخها باید با دمای محیط یکسان
باشد.
• ظرف  15دقیقه پس از اعمال شوینده ،چرخ را به صورت
کامل با آب بشویید تا شوینده شسته شود.

قطعات کرومی

هر از چند بار گرد و غبار آزاد را از روی تودوزی داخلی،
قطعات پالستیکی و صندلیها با استفاده از جاروبرقی یا
برس نرم پاک کنید .سطوح چرم و وینیل را با یک پارچه
تمیز نرم مرطوب شده با محلول صابون مالیم شسته و
سپس با یک پارچه خشک و نرم آن را پاک کنید.
مراقبت و شستشوی منظم به منظور حفظ ظاهر چرم
الزم است.
قبل از استفاده از محافظ پارچه ،توصیههای سازنده
را مطالعه کنید .برخی محافظهای پارچه حاوی مواد
شیمیایی هستند که ممکن است ماده صندلی را لک یا
سفید کنند.
از یک پارچه نرم که فقط با آب مرطوب شده است برای
شستن حفاظهای لنز سرعتسنج و کیلومترشمار استفاده
کنید.
احتیاط

•
•

تمام قطعات کرومی را به صورت منظم با پولیش غیرساینده
کروم تمیز کنید تا پرداخت آنها حفظ شود.

•
•

هرگز از بنزن ،تینر یا مواد مشابه استفاده نکنید.
ذرات کوچک گرد و غبار میتواند ساینده باشد و به
سطوح چرمی آسیب بزنند و باید فورا ً تمیز شوند .از
صابون چرم ،واکس خودرو ،پولیشها ،روغنها ،مایعات
شوینده ،حاللها ،شویندهها یا شویندههای با پایه
آمونیاک استفاده نکنید زیرا ممکن است به پرداخت
طبیعی چرم آسیب بزنند.
هر گز از محافظهای پارچهای استفاده نکنید ،مگر
اینکه سازنده توصیه کرده باشد.
از شویندههای شیشه یا پالستیک بر روی حفاظهای
لنز مجموعه کیلومترشمار و سرعتسنج استفاده
نکنید.

ظاهر خودرو و مراقبت از آن
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احتیاط

خوشبوکنندههای هوا

بیشتر خوشبوکنندههای هوا از حاللی استفاده میکنند که
بر روی بخش داخلی خودرو اثراتی دارد .در صورتی که از
خوشبوکننده هوا استفاده میکنید ،اقدامات احتیاطی زیر
را انجام دهید:
• خوشبوکنندههای هوای نوع آویز در هنگام تماس با
سطوح داخلی خودرو باعث تغییر رنگ دائمی میشوند.
خوشبوکننده را در جایی قرار دهید که بدون تماس با
سطوح داخلی آزادانه معلق باشد.
ً
• خوشبوکنندههای هوای نوع مایع نوعا بر روی دریچهها
گیر داده میشوند .این محصوالت ممکن است در صورت
پاشش بر روی سطوح داخلی ،باعث خسارات فوری و
تغییر رنگ شوند.
به دقت دستورات سازنده را قبل از استفاده از خوشبوکنندههای
هوا استفاده کنید.

زیرپاییها

استفاده از زیرپاییهای ( NISSANدر صورت تجهیز) میتواند
عمر پوشش کف خودرو را افزایش داده و شستشوی داخل
خودرو را راحتتر میکند .صرفنظر از آنکه چه زیرپایی
استفاده میشود ،مطمئن شوید که با خودرو شما مطابقت
داشته باشند و به درستی در دهانه زیر پا جا گرفته و با
عملکرد پدالها تداخل نداشته باشند .زیرپاییها ممکن است با
شستشوی منظم نگهداری شده و در صورتی که بیش از حد
مستهلک شده باشند ،تعویض شوند.
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در هنگام شستن داخل شیشهها از ابزارهای تیز،
شویندههای سایشی یا شویندههای ضدعفونی-کننده
با پایه کلرین استفاده نکنید .این موارد ممکن است به
کانداکتورهای برقی ،مانند اجزای مه-زدای شیشه عقب
(گرمکن شیشه) اسیب بزنند.

کمربندهای ایمنی
لوازم کمکی برای استقرار زیرپایی

این خودرو شامل گیره زیرپایی جلو است که به عنوان
لوازم کمکی برای استقرار زیرپایی استفاده میشود .زیرپایی
 NISSANبه صورت ویژه برای خودرو مدل شما طراحی شده
است.
زیرپایی را در هنگامی که آن را در مرکز قسمت زیر پا قرار
دادهاید ،با قراردادن قالب گیره زیرپایی در سوراخ پولکی
زیرپایی مستقر کنید.
به صورت دورهای بازبینی کنید که زیرپاییها در جای صحیح
خود باشند.

شیشه

از شیشه شو برای رفع الیه دوده و گرد و غبار از سطوح
شیشه استفاده کنید .معموالً پس از پارک کردن خودرو در
زیر نور گرم خورشید ،شیشه زیر الیهای قرار میگیرد .شیشه
شو و پارچه نرم به سادگی این الیه را رفع میکند.

•
•

هشدار
اجازه ندهید که کمربندهای ایمنی مرطوب وارد محفظه
کشش شوند.
از سفیدکننده ،رنگ یا حاللهای شیمیایی برای شستن
کمربندهای ایمنی استفاده نکنید ،زیرا این مواد ممکن
است به شدت بافت کمربند ایمنی را ضعیف کنند.

کمربندهای ایمنی با پاک کردن توسط یک اسفنج مرطوب
شده با محلول صابون مالیم قابل شستشو هستند.
قبل از استفاده از کمربندها اجازه دهید که به طور کامل در
سایه خشک شود( .به قسمت کمربندهای ایمنی در بخش
.1صندلیها ،کمربندهای ایمنی و سیستم کمربندی کمکی
مراجعه کنید).

حفاظت از خوردگی
متداولترین عوامل دخیل در خوردگی خودرو

•
•

تجمع گرد و غبار جاذب رطوبت در بخشهای بدنه،
حفرهها و سایر قسمتها
خسارات وارده به رنگ و سایر پوششهای محافظ ناشی از
پریدن ماسه و سنگ یا تصادفات جزئی در ترافیک

عوامل محیطی تأثیرگذار بر سرعت خوردگی
رطوبت

آلودگی هوا

آلودگیهای صنعتی ،وجود نمک در هوا در نواحی ساحلی،
یا استفاده زیاد از نمک جاده فرآیند خوردگی را تسریع
میکند .نمک جاده همچنین تجزیه رنگ سطوح را تسریع
میکند.

حفاظت از خودرو در مقابل خوردگی

•

تجمع شن ،گرد و خاک و آب بر روی کنارههای بدنه خودرو
میتواند باعث تسریع خوردگی شود .پوششهای مرطوب
کف در داخل خودرو کام ً
ال خشک نمیشوند .این موارد
باید جهت خشک شدن بیرون آورده شوند تا از خوردگی
صفحات کف جلوگیری شود.

•

رطوبت نسبی

•

خودرگی در نواحی با رطوبت نسبی باال تسریع میشود.

دما

افزایش دما سرعت خوردگی قطعاتی را که به خوبی تهویه
نمیشوند ،افزایش میدهد.
خوردگی همچنین در نواحی که در آنها دما بیش از حد
انجماد باقی میماند ،تسریع میشود.

•

خودرو خود را اغلب شستشو کرده و واکس بزنید تا تمیز
بماند.
همواره بدنه را در خصوص خسارات جزئی سطح رنگ
مورد بازبینی قرار دهید و در صورت وجود در اسرع وقت
آنها را تعمیر کنید.
سوراخهای تخلیه آب را در زیر درها و صندوق عقب
تمیز نگه دارید تا از تجمع آب جلوگیری شود.
زیر بدنه را در خصوص تجمع شن ،گرد و خاک یا نمک
مورد بازبینی قرار دهید .در صورت وجود ،در اسرع وقت
آن را با آب بشویید.

مواد شیمیایی استفاده شده برای یخ زدایی سطح جاده
بینهایت خورنده هستند .این مایعات خوردگی و تجزیه
اجزای زیر بدنه مانند سیستم اگزوز ،محفظه سوخت و
کفشکهای ترمز ،کابلهای ترمز ،سینی کف و گلگیر تسریع
میکنند.

در زمستان زیر بدنه باید به صورت دورهای تمیز شود.

برای اطالع از موارد حفاظت بیشتر در مقابل زنگزدگی
و خوردگی ،که در برخی نواحی الزم است ،با فروشگاه
 NISSANیا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

احتیاط

•
•

هرگز گرد و خاک ،شن یا سایر بقایا را از محفظه
سرنشین از طریق شستشو با شلنگ خارج نکنید .گرد
و خاک را با جاروی برقی پاک کنید.
هرگز اجازه ندهید که آب یا سایر مایعات با اجزای
الکترونیکی داخل خودرو تماس پیدا کنند زیرا باعث
خسارت دیدن آنها میشود.

ظاهر خودرو و مراقبت از آن
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الزامات نگهداری
برخی عملیات روزانه و منظم نگهداری برای نگهداری شرایط
مناسب مکانیکی خودرو  NISSANشما و همچنین عملکرد
مناسب آن از نظر نشر آلودگی و عملکرد موتور الزم است.
برعهده مالک است که از انجام عملیات نگهداری مشخص
شده و همچنین انجام عملیات نگهداری عمومی اطمینان
حاصل کند.
شما به عنوان مالک خودرو ،تنها کسی هستید که میتوانید
این امر را تضمین کنید که خودرو شما مورد مراقبت و
نگهداری مناسب قرار گیرد.

سرویس و نگهداری براساس برنام ه زمانبندی

برای سهولت ،موارد نگهداری برنامهریزی شده مورد نیاز ،در
انتهای همین بخش و به صورت جدول سرویسهای ادواری
فهرست شده و توضیح داده شدهاند .به منظور اطمینان از
انجام عملیات نگهداری مورد نیاز بر روی خودرو خود در
فواصل منظم به این بخش مراجعه کنید.

عملیات نگهداری عمومی

عملیات نگهداری عمومی شامل مواردی میشود که باید طی
عملکرد روزمره خودرو مورد بازبینی قرار گیرند .این موارد
برای حفظ عملکرد صحیح خودرو شما الزم هستند .برعهده
شما است که این اقدامات را به صورت منظم طبق آنچه
تعیین شده است انجام دهید.
انجام بازبینیهای نگهداری عمومی مستلزم حداقل مهارتهای
مکانیکی و فقط ابزارهای عمومی محدودی در ارتباط با
خودرو است.
این بازبینیها یا بازرسیها توسط خودتان ،یک تکنسین واجد
شرایط یا اگر ترجیح میدهید ،نمایندگی  NISSANیا
تعمیرگاه مجاز قابل انجام هستند.
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سرویس و نگهداری عمومی
نقاطی که جهت تعمیر به آنها مراجعه شود

اگر خدمات نگهداری برای خودرو الزم باشد یا خودرو به نظر
خراب برسد ،سیستم را توسط نمایندگی مجاز  NISSANیا
تعمیرگاه مجاز مورد بازبینی و تنظیم قرار دهید.
تکنسین های نیسان متخصصینی آموزش دیده هستند و
از دانش و اطالعات به روز در ارتباط با آخرین شیوه ها و
دستورالعمل های نگهداری خودرو بواسطه بولتن های فنی،
نکات خدماتی و برنامه های آموزش ویژه نمایندگی های
فروش مجاز نیسان سود می برند.
شما می توانید مطمئن باشید که بخش خدمات نمایندگی
مجاز نیسان نیازمندی های نگهداری خودروی شما را کامال
بر آورده می سازد.

در طول عملیات روزانه عادی خودرو ،نگهداری عمومی
باید به صورت منظم طبق آنچه در این بخش تجویز شده
است ،انجام شود .اگر هر گونه صدا ،ارتعاش یا بوی غیرعادی
تشخیص دادید ،حتماً دلیل آن را مورد بازبینی قرار دهید یا
اینکه از نمایندگی  NISSANیا تعمیرگاه مجاز بخواهید این
کار را برای شما انجام دهند .عالوه بر این ،اگر فکر میکنید
خودرو نیاز به تعمیر دارد باید موضوع را به نمایندگی
 NISSANیا تعمیرگاه مجاز اطالع دهید.
تذکر
برای مدل های موتور دیزل :فواصل تعویض روغن مطابق با
نوع رانندگی به ویژه با سرعت های پایین در شرایط شهری
کوتاه تر خواهد شد.

در هنگام انجام هر گونه بازبینی یا کارهای نگهداری ،به
دقت اقدامات احتیاطی نگهداری مندرج در ادامه این بخش
را رعایت کنید.

توضیح موارد نگهداری عمومی

توضیحات اضافی در خصوص موارد زیر که با ستاره (*)
مشخص شدهاند در ادامه این بخش ارائه شده است.

خارج خودرو

موارد نگهداری فهرست شده در این قسمت باید در طول
زمان اجرا شوند مگر اینکه به گونهای دیگر مقرر شده باشد.

درها و کاپوت :
بازبینی کنید که تمام درها ،درب موتور و همچنین در عقب
به درستی کار کنند .همچنین مطمئن شوید که تمام قفلهای
زبانه درب محکم باشند .لوالها و زبانههای درب را در صورت
نیاز روغنکاری کنید .مطمئن شوید که زبانه ثانویه درب موتور
هنگامی که بست اولی آزاد میشود ،مانع باز شدن آن میشود.

در هنگام رانندگی در نواحی که از نمک جاده یا سایر مواد
خورنده استفاده میکنند ،به دفعات بیشتری روانکاری را
بازبینی کنید.

در صورتيكه هنگام رانندگي در سرعت هاي عادي در
بزرگراه در غربيلک فرمان يا صندلي لرزش احساس شود،
چرخها نياز به باالنس دارد.

چراغ ها*:
چراغ هاي جلو را مرتب تميز كنيد .مطمئن شويد كه چراغ
هاي جلو ،چراغ هاي ترمز ،چراغ هاي عقب ،چراغ هاي
راهنما و ديگر چراغ ها بدرستي كار ميكنند و نصب شده
اند .همچنين تنظيم نور چراغ هاي جلو را كنترل كنيد.

شیشه جلو:
شیشه جلو را به طور منظم تمیز کنید .حداقل هر شش ماه
شیشه جلو را در خصوص ترک یا سایر خسارات بازبینی
کنید .در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

الستيكها*:
قبل از مسافرتهاي طوالني فشار باد الستيک ها را با درجه
كنترل كنيد .اگر ضرورت دارد فشار باد تمام الستيک ها،
حتي الستيک زاپاس را بر اساس درجه باد توصيه شده
تنظيم كنيد .الستيک ها را از نظر هرگونه خرابي ،پارگي و
فرسودگي بيش از حد كنترل كنيد.

داخل خودرو

تعويض جای الستيكها*:
برای مدل  2WDالستيک ها هر  10000كيلومتر بايد
تعويض جا شوند و در خصوص خودروهاي  4WDهر10/000
كيلومتر.
اگر چه زمان تعويض الستيک ممكن است بر اساس نوع
رانندگي شما و شرايط سطح جاده تغيير كند.

پدال گاز:
بازبینی کنید که پدال عملکرد یکنواخت و نرمی داشته
باشد و مطمئن شوید که پدال گیر نمیکند و نیاز به فشار
غیریکنواخت ندارد .زیرپایی را از پدال دور نگه دارید.

تنظيم زوايای چرخ و باالنس :
در صورتي كه در يک جاده صاف و مسطح خودرو شما به
يک سمت مي كشد یا اگر الستيک هاي خودروي شما
فرسايش غير عادي دارند حتماً مي بايست زواياي چرخ
تنظيم شوند.

تیغههای برفپاککن*:
اگر تیغهها به درستی عمل نمیکنند ،ترک یا فرسودگی
آنها را بازبینی کنید .در صورت نیاز آنها را تعویض کنید.
موارد نگهداری فهرست شده در این قسمت باید به صورت
منظم ،مث ً
ال در هنگام انجام عملیات سرویسهای دورهای،
شستشوی خودرو و  ...بازبینی

کمربند ایمنی:
تمام قطعات سیستم کمربند ایمنی (مانند سگک ،قالب،
تنظیم کننده و بخش کششی) به خوبی و به نرمی کار می
کنند و محکم نصب شدهاند .بافت کمربند را در خصوص
بریدگی ،فرسودگی ،استهالک یا خسارات بازبینی کنید.
فرمان:
هر گونه تغییر در شرایط فرمان ،مانند آزادی بیش از حد،
سختی حرکت یا سر و صدای غیرعادی را بازبینی کنید.
چراغهای هشدار و یادآوریهای صوتی:
مطمئن شوید که کلیه چراغهای هشدار/نشانگرها و
یادآوریهای صوتی به درستی کار میکنند.

مهزدای شیشه جلو:
بازبینی کنید که از خروجی مهزدا در هنگامی که بخار یا
تهویه مطبوع کار میکند ،هوا به درستی خارج میشود.
ف پاککن شیشه جلو*:
شیشهشوی و بر 
ف پاککن به درستی
بازبینی کنید که شیشهشوی و بر 
کار میکنند و برف پاککن رگهرگه نشده است.

پدال ترمز*:
بازبینی کنید که پدال عملکرد یکنواخت و نرمی داشته
باشد و مطمئن شوید که در هنگامی که پدال به صورت
کامل فشار داده میشود ،فاصله مناسبی از زیرپایی داشته
باشد.کارکرد بوستر ترمز را بازبینی کنید .مطمئن شوید که
زیرپاییها از پدال فاصله داشته باشد.
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باتری*:
ميزان سطح مايع را در هر يک از مخازن باتري كنترل
كنيد .اين سطح بايد بين حد بااليي و پاييني درج شده روي
باتري باشد.خودرويي كه در دماهاي باال يا در شرايط سخت
كار مي كند بايد مرتبا مورد كنترل قرار گيرند.
لنز چشمی روی باتری را کنترل کنید در صورت معیوب
بودن باتری نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
سطح روغن ترمز*:

مطمئن شويد كه سطح روغن ترمز در مخزن آن بين MIN
و  MAXاست.
سطح مايع خنك کننده موتور:
سطح مايع خنک كننده موتور را وقتي كه موتور سرد است
كنترل كنيد.
تسمه های موتور*:
اطمينان حاصل كنيد كه تسمه هاي موتور دچار ساييدگي،
فرسودگي  ،ترک نيستند و روغني نشده اند.
سطح روغن موتور*:
سطح روغن را با ميله اندازه گيري روغن ،بعد از پارک
كردن خودرو در يک سطح صاف و خاموش كردن موتور
كنترل كنيد.
نشتی مايعات:
پس از مدت زماني كه از پارک كردن خودرو مي گذرد
زير خودرو را از لحاظ نشت سوخت ،روغن ،آب يا ديگر
مايعات كنترل كنيد .اگر متوجه چكيدن بنزين يا بخار
بنزين شديد ،فورا ً علت آن را پيدا كرده و اصالح كنيد.
چكيدن آب از تهويه هوا بعد از استفاده از آن عادي است.
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مايع شيشه شوی*:
كنترل كنيد كه مايع شيشه شوي كافي در مخزن وجود
داشته باشد.

احتياط هاى الزم در خصوص سرويس و نگهدارى

در زمان انجام هرگونه بازرسي يا سرويس و نگهداري،
مراقب باشيد تا آسيبي به خود و خودرو وارد نشود .در
زير احتياط هاي عمومي كه بايد كام ٌ
ال آن را رعايت كنيد
آورده شده است.

•
•
•
•
•

هشدار

خودرو را در يک سطح صاف پارک كنيد .ترمز دستی
را درگير كنيد و جلوي چرخ ها مانعي قرار دهيد تا از
حركت چرخها جلوگيري كند .دسته دنده را به وضعيت
( Pپارک) قرار دهيد.
زمانى كه در حال تعويض قطعات يا تعمير خودرو
هستید ،اطمينان حاصل كنيد كه دكمه استارت در
وضعيت  LOCKقرارداشته باشد.
وقتي كه موتور داغ است در منطقه زير درب موتور كار
نكنيد .هميشه موتور را خاموش كنيد و اجازه دهيد تا
خنک شود.
اگر الزم است هنگام كار ،موتور روشن باشد ،دست ها،
لباس ها ،مو ها و ابزارهايتان را دور از فن و تسمه ها يا
ساير قسمت هاي در حال حركت نگه داريد.
توصيه مي شود كه قبل از كار روي خودرو ،لباس هاي
گشاد يا جواهراتي مثل انگشتر ،ساعت و غيره را محكم
يا باز كنيد.

•
•
•
•
•

•

•
•

اگر الزم است موتور خودرو را در يک فضاي سربسته
مثل پاركينگ روشن كنيد مطمئن شويد كه سيستم
تهويه مناسب براي خروج گازهاي اگزوز وجود دارد.
هرگز زماني كه خودرو روي جک قرار دارد به زير خودرو
نرويد .اگر الزم است زير خودرو كار كنيد حتم ًا از
نگهدارنده هاي ايمن استفاده كنيد.
مواد دودزا ،شعله و جرقه ها را از سوخت و باتري دور
نگاه داريد.
زماني كه دكمه استارت در وضعيت “  “ ONقرار داشته
باشد ،از قطع و وصل باتري يا هر قطعه ترانزيستوري
ديگر به شدت اجتناب كنيد.
سرويس فيلتر سوخت و خطوط انتقال سوخت در
مدلهايي كه موتور بنزيني با سيستم تزريق سوخت
انژكتوري دارند حتم ًا بايد توسط نمايندگي نیسان
صورت گيرد زيرا خطوط انتقال سوخت حتي زماني كه
موتور خاموش است تحت فشار بسيار بااليي قرار دارند.
خودروي شما به يک فن خنک كننده اتوماتيک موتور
مجهز است .اين فن ممكن است هر زماني ،حتي وقتي
كه دكمه استارت در وضعيت “  “ OFFقرار داشته باشد،
يا موتور كار نمي كند ،بدون هشدار روشن شود .هميشه
براي جلوگيري از آسيب ديدگي ،قبل از كار در نزديكي
فن ،كابل منفي باتري را قطع كنيد.
هميشه هنگام كار روي خودرو از محافظ چشم استفاده
كنيد.
هرگز وقتي كه دكمه استارت در وضعيت“  “ ONقرار
داشته باشد ،اتصاالت دسته سيم قطعات مربوط به جعبه
دنده يا موتور را قطع نكنيد.

موقعیتهای بازبینی محفظه موتور

•

از تماس مستقيم با روغن موتور استفاده شده و مايع
خنک كننده موتور اجتناب كنيد .روغن موتور ،مايع
خنک كننده موتور یا هر مايع ديگرى كه در خودرو
مورداستفاده قرار گرفته ،ممكن است به محيط زيست
آسيب رسانند .هميشه هنگام دور ريختن مايعات
خودرو ،طبق مقررات عمل كنيد.

نماد شهروند آبی نیسان

فصل  8دستورالعمل هايى در مورد كارهايى كه تقريبا
آسان بوده و صاحب خودرو مى تواند آن راانجام دهد،
ارايه مى كند.

بايد آگاه باشيد كه سرويس ناقص و نامناسب ،ممكن است
منجر به ايجاد مشكالت يا آالينده هاي بيش از حد گردد و
پوشش گارانتي خودرو شما را تحت تاثير قرار دهد .اگر در
رابطه با هر گونه خدمات و سرويسی مطمئن نيستيد ،انجام
آن را به نمايندگي بسپاريد.

جهت مطالعه مروری کلی بر محفظه موتور ،به "محفظه
موتور" ذیل بخش " .0فهرست" مراجعه فرمایید.

سیستم خنککاری موتور

•
•
•

هشدار

هرگز زماني كه موتور داغ است درپوش رادياتور يا
مخزن انبساط را بر نداريد .خارج شدن مايعات تحت
فشار باال از رادياتور ممكن است باعث سوختگي هاي
شديد شود .صبر كنيد تا موتور و رادياتور خنك شوند.
مايع خنك كننده موتور سمي بوده و بايد در ظروف
مخصوص و دور از دسترس کودکان نگهداري شود.
اگر وقتی موتورداغ است ماشین را خاموش کنید فن
خنککننده ده دقیقه بعد به کار میافتد تا اجزای
موتور را خنک کند .احتیاط کنید که وقتی فن کار
میکند انگشت یا پارچه در آن گیر نکند.

سيستم خنك كننده موتور در محل كارخانه توسط
محلول خنك كننده كه حداقل يك سال دوام داشته و با
کيفيت باال و با ضد يخ پر مي شود .محلول ضد يخ داراي
مواد ضد زنگ و ضد خوردگي است بنابراين نياز به مواد
افزودني ديگر به سيستم خنک کننده نمي باشد.
احتياط:
• هرگز از افزودنیهای سیستم خنککاری مانند سیلر
رادیاتور استفاده نکنید .افزودنیها ممکن است
سیستم خنککاری را مسدود کرده و باعث وارد شدن
خسارت به موتور ،سیستم انتقال قدرت و/یا سیستم
خنککاری شوند.
• هنگامي كه مايع خنك كننده را اضافه يا جايگزين مي
كنيد اطمينان حاصل نماييد كه از مايع خنك كننده
اصلي نيسان يا مشابه آن از لحاظ كيفيت با يك نسبت
ترکيبي مناسب استفاده مي كنيد

نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید
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•

بکارگیری انواع دیگر محلول های خنک کننده باعث
تخریب سیستم خنک کننده موتور می شود.

از مبرد موتور اصل  NISSANیا معادل آن از نظر کیفیت
استفاده کنید .مبرد موتور اصل  NISSANیک مبرد نوع
پیش مخلوط شده (با نسبت اختالط  )%50است.
استفاده از سایر انواع محلولهای مبرد میتواند به سیستم
خنککننده موتور آسیب بزند.
رادیاتور به یک درپوش تخلیه فشار مجهز است .به منظور
جلوگیری از آسیب دیدن موتور ،تنها از درپوش رادیاتور
اصل  NISSANیا معادل آن در هنگام نیاز به تعویض،
استفاده کنید.
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كنترل سطح مايع خنک كننده موتور

موتور بنزینی ( HR16DEبدون توربوشارژ)

موتور بنزینی ( MR16DDTبا توربوشارژ)
سطح مايع خنک كننده در مخزن را وقتي كه موتور سرد
است كنترل كنيد .اگر سطح مايع خنک كننده زير سطح
باشد به آن مايع اضافه كنيد تا به سطح
MIN
 MAXبرسد .اگر ظرف مايع خنک كننده خالي است سطح
آن را در رادياتور هنگام سرد بودن موتور كنترل كنيد.
اگر مايع خنک كننده در رادياتور كافي نيست رادياتور را با
مايع خنک كننده تا محل لوله ورودي بااليي رادياتور پر كنيد
و همچنين به مخزن اضافه كنيد تا سطح مايع در آن تا سطح
 MAXباال بيايد .درپوش محفظه روي قسمت لوله بااليي
رادياتور قرار دهيد و درب مخزن انبساط را برداريد و موتور را
روشن كنيد تا به درجه حرارت نرمال برسد .سپس مايع خنک
كننده را تا سطح  MAXپر كرده و در آن را محكم ببنديد.

روغن موتور
اگر سيستم خنک كننده مرتب ًا نياز به مايع خنک كننده
دارد جهت كنترل به نمايندگي مجاز مراجعه كنيد.

كنترل سطح روغن موتور

تعويض مايع خنک كننده موتور

اگر مايع خنک كننده موتور نياز به تعويض دارد به
نمايندگي مراجعه كنيد.
سرويس اساسي سيستم خنک كننده موتور بايد توسط
نمايندگي مجاز صورت گيرد .روش سرويس در راهنماي
سرويس شركت نیسان موجود است.
برای سرویسهای اصلی به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه
کنید .سرويس نامناسب ممكن است منجر به كاركرد
نامناسب بخاري و گرم شدن بيش از حد موتور شود.

•
•
•
•
•

هشدار

زماني كه موتور داغ است جهت جلوگيري از سوختگي
توسط مايع يا بخارات آن ،هرگز مايع خنک كننده را
تعويض نكنيد.
هرگز زماني كه موتور داغ است درپوش رادياتور را
برنداريد .خارج شدن مايعات تحت فشار باال از رادياتور
ممكن است باعث سوختگي هاي شديد شود.
از تماس مستقيم پوست با مايع خنک كننده استفاده
شده  ،اجتناب كنيد .در صورت تماس با پوست ،سريع ًا
آن را با صابون يا مايع پاک كننده دست بشوييد.
مايع خنک كننده را دور از دسترس كودكان و حتي
حيوانات خانگي نگهداري كنيد.
مايع خنک كننده موتور بايد به نحو مناسبي دور ريخته
شود .بدين منظور طبق مقررات عمل كنيد.

A
C

موتور بنزینی ( HR16DEبدون توربوشارژ)
موتور بنزینی ( MR16DDTبا توربوشارژ)

 .1خودرو را بر روی یک سطح مسطح پارک کرده و ترمز
دستی را بکشید.
 .2موتور را استارت کرده و آن را گرم کنید تا اینکه دمای
موتور به دمای عملیاتی عادی برسد( .حدود  5دقیقه)
 .3موتور را خاموش کنید.
 .4حداقل  10دقیقه صبر کنید تا روغن موتور به کارتر
روغن برگردد.
 .5گیج روغن را برداشته و تمیز کنید.
 .6آن را مجددا ً به صورت کامل داخل کنید.
 .7میل روغن را مجددا ً بیرون بیاورید و سطح روغن را
بازبینی کنید .باید در محدوده عادی باشد)1( .
 .8اگر سطح روغن کمتر از ( )2باشد ،درپوش پرکن روغن
موتور را درآورده و روغن توصیه شده را از دریچه داخل
برید .بیش از اندازه پر نکنید)3( .
در هنگام پر کردن روغن موتور ،میله گیج روغن را بیرون
نیاورید.
ً
 .9سطح روغن را مجددا باگیج روغن بازبینی کنید.

معموالً کمی روغن موتور بین فواصل نگهداری یا در
دوره عملیات آزمایشی ،بسته به شدت شرایط رانندگی
اضافه میکنند.
احتیاط
سطح روغن باید به صورت منظم بازبینی شود .کار کردن
با مقادیر ناکافی روغن میتواند به موتور صدمه بزند و این
صدمه تحت پوشش گارانتی نیست.

نماد شهروند آبی نیسان
نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید
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تعویض روغن موتور و فیلتر روغن
هشدار
نماد شهروند آبی نیسان

روغن مصرف شده بايد به نحو مناسبى دور ريخته شود.
هرگز روغن را روى زمين ،داخل كانال ،رودخانه و غيره
نريزيد .روغن بايد از طريق روش هاى مناسب دفع مواد
زايد ،دور ريخته شود .توصيه مى كنيم كه روغن موتور،
توسط نمايندگى هاى نیسان تعويض شود.
• مراقب باشيد دچار سوختگي نشويد .چون ممكن است
روغن موتور داغ باشد.
• تماس طوالني مدت و دايم با روغن موتور استفاده شده،
ممكن است باعث سرطان پوست شود.
• از تماس مستقيم پوست با روغن موتور استفاده شده،
جلوگيري كنيد .در صورت تماس ،سريعا پوست را كامال
با آب و صابون يا محلول شستشوي دست و مقدار كافي
آب بشوييد.
• روغن استفاده شده را در ظروف داراي عالمت و دور از
دسترس كودكان نگهداري كنيد.

 .1خودرو را در سطح همواري پارک كرده ترمز دستی را
درگير كنيد.
 .2موتور را روشن كنيد و آن را تا زمانى كه دماى موتور به
دماى معمولى و نرمال برسد گرم كنيد (تقريبا  5دقيقه).
 .3موتور را خاموش كنيد.
 .4حداقل  10دقيقه صبر كنيد تا روغن موتور به كارتل
روغن باز گردد.
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 .5خودرو را توسط يک جک افقي مناسب بلند كرده و
توسط جک نگهدارنده ايمني آن را نگاه داريد.
• نگهدارنده ايمني جک را زير محل مخصوص قرار گيري
جک خودرو قرار دهيد .
• جهت جلوگيرى از صدمه ديدن زير خودرو ،قطعه اى
مناسب روى سطح فوقانى نگهدارنده ايمنى جک قرار
دهيد.
 .6کاور پالستیکی زیر موتور (در صورت تجهیز) را بردارید.
• پیچها و خارهای پالستیکی کاور زیرین را باز کنید.
 .7در موتور را باز کنید.

( HR16DEبدون توربوشارژ)

روغن موتور و فيلتر

( MR16DDTبا توربوشارژ)

درپوش پرکن روغن

 .1يک ظرف تخليه بزرگ زير پيچ تخليه قرار دهيد.
 .2پيچ تخليه را با آچار باز كنيد.
 .3در پوش مخزن روغن را باز كرده و روغن را كامال تخليه
كنيد.
اگر روغن نیاز به تعویض دارد آن را عوض کنید و از
مرحلهی چهارم ادامه دهید
وقتی فقط روغن را عوض میکنید مرحلهی  9به بعد
را اجرا کنید.
 .4پوشش پالستيكى روى محل قرار گيرى فيلتر روغن را
بوسيله باز كردن گيره هاى پالستيكى برداريد.
 .5فيلتر روغن را با دست چرخانده و باز كنيد.
 .6سطحي كه فيلتر روغن موتور روي آن سوار مي شود را
با يک پارچه تميز كنيد .اگر روغن روي موتور پاشيده
است آن را نيز تميز كنيد.
مطمئن شويد كه واشر هاى قديمى باقى مانده روى
سطح نصب فيلتر را بر داريد .عدم توجه به اين موضوع،
میتواند موجب خرابى موتور گردد.
 .8فيلتر روغن را بچرخانيد تا احساس كنيد كه مقاومتى
در برابر پيچشاندن وجود دارد ،سپس براى محكم كردن
فیلتر روغن  2/3 ،دور ديگر آن را بچرخانيد.

نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید
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تسمه موتور
گشتاور محكم کردن فيلتر روغن:

 MR16DDTیا HR16DE
17.7 NM
)(1.8 kg-m, 13 ft-lb
K9K
14 Nm
)(1.4 kg-m, 10 ft-lb
HRA2DDT
25 Nm
)(2.6 kg-m, 18 ft-lb

 .9پيچ تخليه را تميز كرده و دوباره با يک واشر جديد نصب
كنيد .پيچ تخليه را با آچار كام ٌ
ال محكم كنيد .بيش از
حد فشار وارد نكنيد.
گشتاور محكم کردن پيچ تخليه:

HR16DE or MR16DDT
34 Nm
)(3.5 kg-m, 25 ft-lb
K9K
20 Nm
)(2.0 kg-m, 15 ft-lb
HRA2DDT
50 Nm
)(5.1 kg-m, 36.9 ft-lb

 .10روغن موتور توصيه شده را به مقدار مناسب بريزيد )
به قسمت روغن هاى توصيه شده و ظرفيت ها در فصل
 9رجوع كنيد).
در زمان پر کردن روغن موتور ،میله اندازه گیری روغن
موتور را بردارید.
 .11در پوش محفظه روغن را محكم ببنديد.
 .12موتور را روشن كنيد.
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 .13كنترل كنيد كه پيچ تخليه و فيلتر روغن ،نشتى نداشته
باشد .در صورت داشتن نشتى ،نشتى آن گرفته شود.
دور ریختن روغن مصرف شده باید مطابق با مقررات
محلی صورت گیرد.
 .14موتور را خاموش كنيد.
 .15ميزان سطح روغن را كنترل كنيد (به قسمت كنترل
ميزان سطح روغن موتور در قسمت هاى قبلى اين فصل
رجوع كنيد).
 .16کاور زیرین پالستیکی موتور را نصب کنید.
 .17خودرو را با دقت پایین بیاورید.
 .18در موتور را ببندید.

حفظ محيط زيست

نماد شهروند آبی نیسان
آلوده كردن كانال ها ،منابع آب و خاک غيرقانوني است.
از امكانات جمع آوري دفع مواد زايد ،مثل اماكن رفاهي
شهري و گاراژ هايي كه داراي سيستم هاي مناسب دور
ريز روغن و فيلتر روغن هستند  ،استفاده كنيد .اگر مطمئن
نيستيد با ادارات محلي جهت نحوه دور ريختن اين مواد
تماس بگيريد.

موتور HR16DE
.1
.2
.3
.4

پمپ روغن هيدروليک فرمان
آلترناتور
پولى ميل لنگ
كمپرسور تهويه هوا
 :نقطه بازرسی کشش

مقررات مربوط به آالیندگی محیط زیست بسته به کشور
متفاوت خواهند بود.

موتور K9K

 .1پولی میل لنگ
 .2تنظيم كننده اتوماتيک سفتى تسمه

شمعها
 .3آلترناتور
 .4کمپرسور تهویهی هوا
 :نقطه بازرسی کشش

 .1آلترناتور
 .2تنظیم کنندهی اتوماتیک سفتی تسمه
 .3پولی میل لنگ
 .4کمپرسور تهویهی هوا
 .5پمپ آب
 .6ثابتکنندهی تسمه
هشدار

مطمئن شويد كه دكمه استارت در وضعيت OFF

داشته باشد.

موتور MR16DDT
 .1الترناتور
 .2تنظیم کنندهی اتوماتیک سفتی تسمه
 .3پولی میل لنگ
 .4کمپرسور تهویهی هوا
 .5پمپ آب

هشدار

مطمئن شويد که موتور و دکمه استارت در وضعيت OFF

قرار داشته باشند ،و ترمز دستی درگير است.

قرار

به صورت چشمي تسمه ها را كنترل كنيد تا ساييدگي
غيرعادي ،بريدگي ،پوسيدگي نداشته و شل نشده باشند.
اين شرايط و كشش تسمه ها را مرتبا كنترل كنيد .اگر
تسمه پروانه شرايط خوبي ندارد يا شل شده است ،به
نمايندگي جهت تعويض آن مراجعه كنيد.

شمع ها را بر اساس جدول زماني تعميرات و نگهداري،
که در کتابچهی جداگانه در اختیارتان قرار گرفته است
تعويض كنيد.
در صورت نياز به جایگزینی به نمايندگي نیسان مراجعه
كنيد.

شمعهای پالتینی
(موتورهای  HR16DEیا )HRA2DDT

الزم نيست كه شمع پالتینی را مانند شمع هاي معمولي
زود به زود عوض كنيد .اين شمع ها به گونه اي طراحي
شده اند كه نسبت به شمع هاي معمولي مدت طوالني
تري كار ميكنند.
احتیاط

•

شمع هاي پالتینی استفاده شده را ،با تميزكردن یا
تنظیم کردن دهانه شمع ،مجددا ً استفاده نكنيد.

نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید
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ترمزها

•

هميشه هنگام تعويض شمع ،از شمع هاي با الكترود
اريديوم توصيه شده استفاده كنيد.

كنترل ترمز دستی

شمع هاى پالتینی با الكترود اريديوم
(موتور )MR16DDT

الزم نيست كه شمع هاي با الكترود اريديوم را مانند شمع
هاي معمولي زود به زود عوض كنيد .اين شمع ها به گونه
اي طراحي شده اند كه نسبت به شمع هاي معمولي مدت
طوالني تري كار مي كنند.
احتياط:

•
•

شمع هاي با الكترود اريديوم استفاده شده را ،با
تميزكردن یا شيارداركردن دوباره ،مجددا استفاده
نكنيد.
هميشه هنگام تعويض شمع ،از شمع هاي با الكترود
اريديوم توصيه شده استفاده كنيد.
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از وضعيت آزاد ترمز دستی ،آن را آهسته و محكم به سمت
باال بکشید .اگر تعداد كليک ها ،خارج از محدوده فهرست
شده بود ،به نمايندگي مجاز مراجعه كنيد.
 9تا  10کليك

نيروي فشار )lb 44 ,kg 20( N 196

كنترل پدال ترمز

هشدار

اگر ارتفاع پدال ترمز به وضعيت عادي باز نمي گردد ،به
نمايندگي مجاز جهت كنترل سيستم ترمز مراجعه كنيد.

در حالي كه موتور روشن است ،فاصله  Aبين سطح بااليي
پدال و كف فلزي خودرو را اندازه گيري كنيد .اگر خارج
از محدوده فهرست شده بود ،به نمايندگي مراجعه كنيد.

 : Aنيروي فشار )lb 110 ,kg 50( N 490

مدل های فرمان سمت چپ
 70 -میلیمتر ( 2.76اینچ) یا بیشتر

ترمزهای تنظیم خودکار

خودرو شما مجهز به ترمزهای تنظیم خودکار است .این
ترمزهای نوع دیسکی ،هر بار که ترمز گرفته میشود ،خود
را به صورت خودکار تنظیم میکنند.

هشدار فرسودگی لنت ترمز

لنت ترمز دیسکی مجهز به هشدار فرسودگی است.هنگامی
که لنت ترمز نیاز به تعویض داشته باشد ،یک صدای زیر در
حالیکه خودرو در حال حرکت است شنیده خواهد شد .این
صدا در وهله اول تنها هنگامی شنیده میشود که پدال ترمز
فشار داده شده است .پس از فرسودگی بیشتر لنت ترمز،
صدا همواره حتی هنگامی که پدال ترمز فشار داده نشده
است ،شنیده خواهد شد .در صورت شنیده شدن صدای
هشدار فرسودگی ،در سریعترین زمان ممکن ترمزها را مورد
بازبینی قرار دهید.
تحت برخی شرایط رانندگی یا جوی ،صدای جیرجیر یا
سایر صداها از ترمز ممکن است شنیده شود .صداهای
موردی ترمز در حین توقفهای سبک تا مالیم عادی است و
بر روی کارکرد یا عملکرد سیستم ترمز تأثیری ندارد.
فواصل زمانی مناسب بازرسی ترمزها باید رعایت شوند .برای
اطالعات بیشتر به دفترچه نگهداری مجزا مراجعه کنید.

 .4موتور را برای  1دقیقه بدون فشار دادن پدال ترمز
روشن کرده و سپس خاموش کنید .پدال ترمز را چند
بار فشار دهید .فاصله حرکت پدال به صورت تدریجی
با هر بار فشار دادن کاهش مییابد زیرا حجم خالی
توسط بوستر آزاد میشود.
اگر ترمزها به صورت صحیح عمل نکنند ،آنها را توسط
نمایندگی  NISSANیا تعمیرگاه مجاز مورد بازبینی قرار
دهید.

بوستر ترمز

کارکرد بوستر ترمز را به صورت زیر بازبینی کنید:
 .1در حالی که موتور خاموش است ،پدال ترمز پایی را چند
بار فشار داده و رها کنید .هنگامی که حرکت پدال ترمز
(فاصله حرکت آن) نسبت به فشار دادن قبلی ثابت ماند،
به مرحله بعد بروید.
 .2در حالیکه پدال ترمز را فشار دادهاید ،موتور را استارت
کنید .ارتفاع پدال باید کمی افت کند.
 .3درحالیکه پدال ترمز را فشار دادهاید ،موتور را خاموش
کنید .پدال را برای حدود  30ثانیه پایین نگه دارید.
ارتفاع پدال نباید تغییر کند.
نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید
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روغن ترمز

روغن کالچ (درصورت تجهیز)

هشدار

• تنها از روغن دست اول در ظروف دربسته استفاده کنید.
روغن کهنه ،نامرغوب یا آلوده ممکن است به سیستم
ترمز آسیب بزند .استفاده از روغنهای نامناسب میتواند
به سیستم ترمز آسیب رسانده و بر روی قابلیت خودرو
در هنگام ترمزگیری تأثیر بگذارد.
• درپوش پرکن را قبل از برداشتن تمیز کنید.
• روغن ترمز سمی است و باید به دقت در ظروف
عالمتگذاری شده دور از دسترس اطفال نگهداری شوند.

•
•
•
مدل های فرمان سمت چپ

احتیاط

مدل های فرمان سمت راست

سطح روغن ترمز را در مخزن كنترل كنيد .اگر سطح روغن
بود ،چراغ هشدار ترمز روشن مي
ترمز زير سطح MIN
روغن ترمز اضافه كنيد (به
شود .به مخزن تا خطMAX
قسمت سوخت /روغنهاي توصيه شده و ظرفيتها در فصل
 9رجوع كنيد).
اگر مرتباً الزم است كه روغن ترمز اضافه شود ،به نمايندگي
مجاز جهت كنترل سيستم ترمزها مراجعه كنيد.
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احتياط:

روغن ترمز را روي سطوح رنگ شده نريزيد ،چون به رنگ
آسيب ميرساند .اگر روغن ترمز روي سطح رنگ شده
ريخت ،فورا ً با مقدار زيادي آب بشوييد.

روغن را بر روی سطوح رنگ شده نریزید .این کار به رنگ
آسیب میزند .در صورت ریختن روغن آن را فورا ً با آب
فراوان بشویید.

نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید

هشدار

هميشه فقط از روغن جديد استفاده كنيد .روغن كهنه،
بي كيفيت و آلوده به سيستم ترمز آسيب ميرساند.
استفاده از روغن هاي نامناسب به سيستم ترمز آسيب
رسانده و بر قابليت توقف خودرو تاثير مي گذارد.
درپوش مخزن روغن را قبل از برداشتن تميز كنيد.
روغن ترمز سمي است و بايد به دقت در ظرف مخصوص
و عالمت دار و دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

روغن سیستم گیربکس ( CVTدر صورت تجهیز)
در صورت نياز به كنترل يا تعويض ،به نمايندگي مجاز
مراجعه كنيد.
احتياط:

•
•
مدل های فرمان سمت چپ

فقط از روغن اصلي  3-NSنيسان استفاده كنيد و آن را با
روغن هاي ديگر مخلوط نكنيد.
استفاده از روغن هاي جعبه دنده ديگر به جز روغن
اصلي  3-NSنيسان  ،به جعبه دنده  CVTآسيب ميرساند
و تحت پوشش گارانتي قرار ندارد.

فیلتر هوا
هشدار

مدل های فرمان سمت راست

سطح روغن ترمز را در مخزن كنترل كنيد .اگر سطح روغن
بود ،چراغ هشدار ترمز روشن مي
ترمز زير سطح MIN
شود .به مخزن تا خط  MAXروغن ترمز اضافه كنيد (به
قسمت سوخت/روغنهاي توصيه شده و ظرفيتها در فصل 9
رجوع كنيد).
اگر مرتباً الزم است كه روغن ترمز اضافه شود ،به نمايندگي
مجاز جهت كنترل سيستم کالچ مراجعه كنيد.

روشن كردن موتور ،در حالي كه فيلتر هوا بيرون آورده
شده است ،باعث سوختگي شما و ساير افراد مي شود.
فيلتر هوا نه تنها هواي جذب شده را تميز مي كند ،بلكه
در صورتي كه موتور پس بزند ،از ايجاد شعله جلوگيري مي
كند .اگر فيلتر هوا نصب نشود و موتور پس بزند ،ممكن
است باعث سوختگي شما شود .هرگز در حالي كه فيلتر
هواي موتور بيرون آورده شده است رانندگي نكنيد.

براي تعویض فيلتر هوا :
 )1مجرای هوا را به باال بکشید و بیرون بیاورید
 )2تسمهها را آزاد کنید
 )3کاور را به سمت جلو و باال بکشید
 )4هنگام تعويض فيلتر هوا ،داخل محفظه تميز كننده
هوا و روكش آن را با پارچه مرطوب تميز كنيد.
 )5برعکس مراحل عمل کرده و فیلتر جدید را جایگزین
کنید.

نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید
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تیغههای برف پاککن
تذکر

هنگام تعويض فيلتر هوا ،داخل محفظه تميز كننده هوا و
روكش آن را با پارچه مرطوب تميز كنيد.

نميتوان فيلتر هايي كه از جنس كاغذ ويسكوز هستند
را تميز كرده و دوباره استفاده كرد .فيلتر از جنس كاغذ
خشک را مي توان تميز كرده و دوباره استفاده كرد .فيلتر
هوا را بر اساس برنامه زمانبندي تعميرات و نگهداري ارايه
شده در دفترچهی جداگانه تعويض كنيد.

تيغه هاى برف پاک كن شيشه جلو
تميز كردن
اگر پس از استفاده از شيشه شوي شيشه جلو ،شيشه ها
تميز نمي شوند یا اگر تيغه هاي برف پاک كن هنگام كار
صدا مي كنند ،ممكن است روي شيشه جلو یا تيغه هاي
برف پاک كن ،واكس يا مواد ديگري چسبيده باشد.
سطح بيروني شيشه هاي جلو را با يک محلول شيشه شوي
يا پاک كننده ماليم تميزكنيد .شيشه جلو شما زماني تميز
است كه اگر آب بر روي آن بريزيد ،قطره هاي آب بر روي
شيشه نمانند.
تیغهها را با يک پارچه آغشته به محلول شيشه شوي يا پاک
كننده ماليم تميز كنيد .اگر پس از تميز كردن شيشهها و
تيغه ها و استفاده از برف پاک كن باز هم شيشه ها تميز
نشدند ،تيغه ها را عوض كنيد.

مراقب باشيد كه نازل شيشه ش ِوى ( ، )Aمسدود نشود در
اين حالت ممكن است ،عملكرد شيشه شوي شيشه جلو
مختل شود .در صورت مسدود شدن نازل  ،با سوزن يا
سنجاق كوچكى ( )Bسوراخ نازل را باز كنيد مراقب باشيد
كه نازل خراب نشود.
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تعويض كردن

اگر تيغه برف پاک كن ها فرسوده شده ،آن ها را تعويض
كنيد.
قبل از تعویض تیغههای برف پاککن ،برف پاککن باید
کام ً
ال بلند شود تا از خراشیدن کاپوت یا آسیب دیدن بازوی
برف پاککن جلوگیری شود .برای باال بردن بازوی برف
پاککن به قسمت سوئیچ برف پاککن و شیشهشو در
بخش  .2ابزارها و کنترلها مراجعه کنید.
 .1بازوي برف پاک كن را از روي شيشه جلو بلند كنيد.
 .2نوار آزاد كننده ( )Aرا فشار داده و سپس تيغه برف
بازوي برف پاکكن بكشيد تا
پاک كن را به پايين
باز شود.
 .3تيغه برف پاکكن را جدا كنيد.
 .4يک تيغه جديد برف پاکكن داخل بازوي برف پاکكن
قرار داده و آن را جا بياندازيد.

مایع شیشهشوی
احتياط:

•
•

پس از تعويض برف پاک كن ،بازوي برف پاک كن را به
وضعيت اوليه اش بازگردانيد .در غير اين صورت ممكن
است بازوي برف پاک كن يا در موتور خراشيده شده و
آسيب ببيند.
اگر تيغه ها آسيب ديده باشند ،به شيشه آسيب
رسانده و ديد راننده را با مشكل مواجه مي كنند.

احتیاط

•

اگر تيغه ها آسيب ديده باشند ،به شيشه آسيب رسانده
و ديد راننده را با مشكل مواجه مي كنند.

برفپاک کن شیشهی عقب
هشدار

ضد يخ سمي است و بايد در ظرف مخصوص و عالمت دار
و دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

تعويض كردن

اگر تيغه برف پاکكنها فرسوده شده ،آن ها را تعويض
كنيد.
 .1بازوي برف پاکكن را از روي شيشه جلو بلند كنيد.
 .2نوار آزاد كننده ( )Aرا فشار داده و سپس تيغه برف
بازوي برف پاکكن بكشيد تا
پاکكن را به پايين
باز شود.
 .3تيغه برف پاک كن را جدا كنيد.
 .4يک تيغه جديد برف پاک كن داخل بازوي برف
پاکكن قرار داده و آن را جا بياندازيد.

برای بررسی سطح مایع ،از انگشت استفاده کنید تا
را نگهدارید ،سپس آن
سوراخ وسط سرپوش/تیوب
را از مخزن جدا کنید
اگر در تیوب مایع وجود ندارد ،به مخزن اضافه کنید.
برای تمیز کردن بهتر حالل شوینده به آب اضافه کنید.
در زمستان به شوینده ضد انجماد اضافه کنید .برای
نسبت ترکیب به توضیحات سازنده رجوع کنید.
احتیاط
• از ضدیخ موتور در مایع شیشهشوی استفاده نکنید.
این کار به رنگ آسیب میرساند.

نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید
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باتری

•

همواره از شویندههای مورد تأیید نیسان استفاده
کنید.

هشدار

عالئم هشدار باتری
سیگار کشیدن ممنوع
قرار گرفتن در معرض
اشتعال ممنوع
جرقه ممنوع

هرگز در اطراف باتری سیگار نکشید .هرگز باتری را در معرض
شعله باز یا جرقههای الکتریکی قرار ندهید.

از چشمها حفاظت کنید.

با باتری با احتیاط رفتار کنید .همواره عینک محافظ چشم استفاده
کنید تا در مقابل انفجار یا اسید باتری از چشمها محافظت کند.

اسید باتری

اجازه ندهید که مایع باتری با پوست ،چشم ،پارچه یا سطوح
رنگ شده تماس پیدا کند .پس از کار با بارتی یا درپوش باتری
بالفاصله دستان خود را به صورت کامل بشویید .اگر مایع باتری
داخل چشمانتان یا بر روی پوست یا لباستان ریخت ،بالفاصله
برای حداقل  15دقیقه آن را با آب بشویید و به پزشک مراجعه
کنید .مایع باتری اسید است .اگر مایع باتری وارد چشمانتان شود
یا به پوستتان تماس حاصل کند ،ممکن است باعث از دست دادن
بینایی یا سوختگی شود.

از دسترس اطفال دور
نگهدارید

هرگز اجازه ندهید که کودکان به باتری دست بزنند .باتری را
خارج از دسترس کودکان قرار دهید.

به دستورات عملیاتی توجه قبل از کار کردن با باتری ،دستورات را با دقت مطالعه کنید تا از
صحت و ایمنی کار خود اطمینان پیدا کنید.
کنید
گاز انفجاری

باتری خودرو

•
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گاز هیدروژن ایجاد شده در نتیجه مایع باتری قابل انفجار است.

بايد سطح آب باتري خودروهايي كه در دماهاي باال يا
شرايط سخت كار مي كنند ،زود به زود كنترل شود.

•
•

سطح باتري را تميز و خشک نگاه داريد .باتري را با يک
محلول جوش شيرين و آب تميز كنيد.
اطمينان حاصل كنيد كه اتصاالت ترمينال ها تميز
هستند و محكم بسته شده اند.

•
•

سطح آب باتري را در همه خانه هاي باتري كنترل كنيد.
سطح آب باتري بايد بين خطوط UPPER LEVEL
و  LOWER LEVELباشد.
اگر الزم باشد كه آب باترى اضافه شود ،براى اينكه سطح
مايع به نشانگر محفظه پركننده برسد ،فقط آب فاقد مواد
معدنى /مقطر اضافه شود .باتری را بیش از حد پر نکنید.
(در صورت تجهیز) را
 .1درپوشهاي خانههاي باتري
با يک وسيله مناسب باز كنيد.
 UPPER LEVELآب مقطر اضافه كنيد.
 .2تا خط
اگر مقدار آب باتري از كنار آن بوضوح ديده نمي شود،
به داخل خانه هاي آن از باال مستقيماً نگاه كنيد .ميزان
آب باتري) مطابق شكل (در وضعيت  Aمناسب است
و اگر در وضعيت  Bباشد ،بايد به آن آب مقطر اضافه
كنيد.

اگر براي مدت بيش از  30روز از خودرو استفاده نخواهيد
كرد ،كابل ترمينال منفي باتري را قطع كنيد تا شارژش
خالی نشود.
نمایندگی مجاز نیسان یا تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.

احتیاط

نوع ( Aدر صورت تجهیز)
هشدار

اگر مقدار آب باترى كم است ،از خودرو استفاده نكنيد .كم
بودن آب باترى بار باترى را افزايش داده و در نتيجه توليد
گرما مى كند ،عمر باترى را كاهش مى دهد و در برخى
موارد ممكن است باعث انفجار شود.

خانههای باتری را بیش از حد پر نکنید چرا که ممکن
است آب حین شارژ شدن از باتری بیرون بریزد و رنگ
خودرو را خراب کند.

 .3در پوش خانه ها را سر جاي خود قرار داده و محكم
كنيد.

نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید
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باترى ريموت كنترل

نوع ( Bدر صوت تجهیز) – باتری بدون نیاز به مراقبت

برای این نوع باتری نیازی نیست سطح آب را چک کنید ،اما
نیسان توصیه میکند هر از گاهی به نشانگر سبز  Aتوجه
کنید .اگر نشانگر معلوم نبود باتری را فورا ً تعویض کنید.
اگر میخواهید باتری شما بررسی یا تعویض شود به
نمایندگی مجاز نیسان یا تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.

روشن كردن خودرو با باترى كمكى

در صورت نياز به روشن كردن خودرو با باتري كمكي به
قسمت روشن كردن خودرو با باتري كمكي در فصل 6
رجوع كنيد .اگر با باتري كمكي موتور روشن نشد یا باتري
شارژ نگرديد ،ممكن است الزم باشد كه باتري عوض شود.
براي تعويض باتري  ،به نمايندگي نیسان مراجعه كنيد.
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احتياط:

همیشه باتری را همانطور که در شکل میبینید از لبههایش
نگه دارید .لمس قطبهای باتری شارژ آن را به سرعت
تخلیه میکند.

در صورت نياز به كمک يا تعويض ،به نمايندگي نیسان
مراجعه كنيد.

فاب کلید یکپارچه  -نوع A

براى تعويض باترى
نوع :A
.1
.2

پیچ را باز کنید .A
یک پیچگوشتی کوچک در گوشهی کلید قرار دهید B

و آن را بچرخانید تا کلید باز شود .به منظور محافظت از
پوشش از پارچه روی پیچگوشتی استفاده کنید.
 .3باتری را با یک باتری نو جایگزین کنید.
باتري توصيه شده CR1620:يا مشابه آن
• به مدار داخلي و ترمينال هاي الكتريكي دست
نزنيد،اين كار باعث بروز ايراد مي شود.
• اطمينان پيدا كنيد كه طرف  +به طرفي كه در شكل
نشان داده شده ،مي باشد.
 .4درپوش را بگذارید و پیچ را سفت کنید.
 .5دکمهها را فشار دهید تا مطمئن شوید کلید کار میکند.

نوع ( Bدر صورت تجهیز):

 .1یک پیچ گوشتی دو سو یا ابزاری مناسب در شکاف قاب
فرو برده و قاب را باز کنید.
 .2در حالی که جلوی کلید ( )Aرا مطابق شکل به پایین
نگه داشتهاید پشت کلید ( )Bرا بلند کنید.
 .3باتری با تعویض کنید.
برای مدلهای مجهز به قاب کلید یکپارچه ،از باتری نوع
ذیل استفاده نمایید:
باتري توصيه شده CR2032 :يا مشابه آن
• به مدار داخلي و ترمينال هاي الكتريكي دست
نزنيد،اين كار باعث بروز ايراد مي شود.
• اطمينان پيدا كنيد كه طرف  +به طرفي كه در شكل
نشان داده شده ،مي باشد.
 .4در پوش بااليى وپايينى را بر روى هم گذاشته و تراز
كنيد و سپس فشار داده تا محكم بسته شود.
 .5دكمه ها را فشار داده و عملكرد آنها را كنترل كنيد.

نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید
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فیوزها
محفظه موتور

کلید یکپارچه  -درصورت تجهیز

تعویض باتری

 .1دكمه قفل در پشت كليد آزاد كنيد.
 .2کلید مکانیکی را بیرون بیاورید.
 .3يک پيچ گوشتي تخت را كه سر آن پارچه اي پيچيده
شده است ،به داخل شكاف گوشه وارد كنيد و بچرخانيد
تا قسمت باال و پايين آن از هم جدا شوند.
 .4باتري را با باتري جديد تعويض كنيد.
برای مدلهای مجهز به کلید هوشمند از باتری زیر استفاده
کنید:

CR2032

• به مدار داخلي و ترمينال هاي الكتريكي دست
نزنيد،اين كار باعث بروز ايراد مي شود.
• اطمينان پيدا كنيد كه طرف  +به طرفي كه در شكل
نشان داده شده ،مي باشد.
 .5درپوش را در جای خود بگذارید
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 .6دکمهها را فشار دهید تا مطمئن شوید کلید کار میکند.

نوع A

احتياط:

نوع B

هرگز از فيوز با آمپر باالتر يا پايين تر از آن چه كه برروي
روكش جعبه فيوز قيد شده استفاده نكنيد .اين كار ممكن
است باعث خرابي سيستم الكتريكي يا ايجاد آتش سوزي
شود.

در صورت عدم كاركرد تجهيزات الكتريكي ،فيوز مربوطه
آن را كنترل كنيد.

 .1اطمينان حاصل كنيد كه دكمه استارت در وضعيت
 OFFقرار داشته باشد.
 .2اطمينان حاصل كنيد كه كليد چراغ جلو خاموش باشد.
 .3در موتور را باز كنيد.
 .4اتصال جعبه فيوز را برداريد .به این منظور ،درب باکس
و باال کشیدن آن از مکان
فیوز را با فشار دادن زبانه
به بردارید.
 .5جاي فيوزي كه بايد تعويض شود را پيدا كنيد.

 .6با استفاده از فيوز كشي كه در جعبه فيوز كابين سرنشين
قرار دارد ،فيوز را باز كنيد.
 .7در صورت باز بودن فيوز ( ،)Aآن را با فيوز ( )Bعوض
كنيد.
اگر پس از نصب فيوز جديد ،دوباره فيوز سوخت به
نمايندگي نیسان جهت بازديد و در صورت نياز تعمير
سيستم الكتريكي مراجعه كنيد.
بخش نگهدارنده نیز حاوی فیوز است .برای بازرسی و یا
تعویض فیوزها ،به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه فرمایید.

نوع A

نوع B
فیوزهای کابلی

اگر هر یک از تجهیزات الکتریکی کار نکند و فیوزها در
وضعیت خوبی باشند ،فیوزهای کابلی را در بخشهای
بازبینی کنید .اگر هر یک از این
و
نگهدارنده
فیوزهای کابلی ذوب شده باشند ،آنها را تنها با قطعات اصل
 NISSANتعویض کنید.
برای بازرسی و تعویض اتصالهای قابل فیوزگذاری در
بخشهای نگهدارنده  ،به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه
فرمایید.
نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید

8-23

احتياط:

داخل اتاق خودرو

هرگز از فيوز با آمپر باالتر يا پايين تر از آن چه كه بر روي
روكش جعبه فيوز قيد شده استفاده نكنيد .اين كار ممكن
است باعث خرابي سيستم الكتريكي يا ايجاد آتش سوزي
شود.

جعبه فیوز اصلی

()1
()2
()A

()B

پوشش جعبهی فیوز

در صورت عدم كاركرد تجهيزات الكتريكي ،فيوز مربوطه
آن را كنترل كنيد.
 .1اطمينان حاصل كنيد كه دكمه استارت در وضعيت
 OFFقرار داشته باشد.
 .2اطمينان حاصل كنيد كه كليد چراغ جلو خاموش باشد.
 .3در جعبه فیوز را باز كنيد.
 .4جای فیوزی که باید تعویض شود را پیدا کنید.
 .5با استفاده از فیوزکش فیوز را خارج کنید .

جعبه فیوز ثانویه (درصورت تجهیز)

فیوزکش

فرمان چپ دست
فرمان راست دست
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 .6در صورت باز بودن فيوز ( ،)Aآن را با فيوز ( )Bعوض
كنيد.

چراغها
اگر پس از نصب فيوز جديد ،دوباره فيوز سوخت به
نمايندگي نیسان جهت بازديد و در صورت نياز تعمير
سيستم الكتريكي مراجعه كنيد.

 .3درپوش جعبه فیوز را بردارید.
 .4نوارهای قفل کن ( )1موجود در اطراف سوئیچ فیوز
نگهداری طوالنی را فشار دهید.
 .5سوئیچ فیوز نگهداری طوالنی را به صورت مستقیم از
جعبه فیوز بیرون بکشید)2( .

چراغ هاي جلو

در هنگام باران يا شستشوي خودرو ممكن است در حباب
چراغ هاي بيرون موقتا بخار ايجاد گردد .تفاوت دماي
داخل و بيرون حباب چراغ ها سبب ايجاد بخار مي گردد.
اين دليل بر ايجاد عيب نمي باشد .اگر قطرات درشت آب
در داخل حباب چراغ ها ديده شد ،به نمايندگي نیسان
مراجعه كنيد.

چراغهای کناری LED
این چراغها از LED

شدن نیستند.
سوئیچ نگهداری طوالنی (در زمانیکه نمیخواهید به مدت
طوالنی از خودرو استفاده کنید)(در صورت تجهیز)
اگر هریک از تجهیزات برقی عمل نکنند ،سوئیچ فیوز
نگهداری طوالنی را برداشته و دوباره آن را جا بزنید.
تذکر

این سوئیچ برای ذخیره سازی طوالنی مدت استفاده می
گردد .درصورتی که این سوئیچ خراب شده است ،سوئیچ
نگهداری طوالنی ضرورتا نباید تعویض گردد .فیوز را از
سوئیچ جدا نمایید ،سپس ،فقط فیوز مربوط به جعبه فیوز
را تعویض نمایید.

احتیاط

• برای جلوگیری از شوک الکتریکی هیچ گاه چراغ LED
را باز نکنید.
• اگر باید چراغ را تعویض کنید به نمایندگی مجاز نیسان
یا تعمیرگاه مجاز رجوع کنید.

چراغ جلوی زنونی (نور پایین) (در صورت تجهیز)

چراغ جلو مدل پروژکتوری است و از خود گاز ساطع
میکند .این چراغ مجهز به یک المپ زنونی است که قابل
تعمیر نیست.

نحوه برداشتن سوئیچ فیوز نگهداری طوالنی:

 .1برای برداشتن سوئیچ فیوز نگهداری طوالنی ،مطمئن
شوید که سوئیچ استارت در وضعیت خاموش یا قفل
است.
 .2مطمئن شوید که چراغ جلو خاموش است.

استفاده میکنند و قابل سرویس

هشدار

•

ولتاژ باال

چراغ هاي زنون هنگام روشن بودن ولتاژ باال ايجاد مي
كنند ،لذا جهت جلوگيري از شوک الكتريكي هرگز
سعي نكنيد كه اين چراغ ها را تعمير يا باز كنيد.

نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید

8-25

• هميشه جهت تعويض چراغ هاي زنون ) xenon

نمايندگي نیسان مراجعه كنيد).
تعویض المپ زنون چراغ جلو:

(به

چراغ جلو زنون دارای قطعات قابل سرویس کردن توسط
کاربر نیست .تعویض این چراغ ها باید توسط نمایندگی
مجاز نیسان صورت گیرد.
احتیاط

دستورالعمل ایمنی ذیل باید در زمان کار با چراغ جلو نوع
زنون دنبال شود:
• زمانیکه چراغ های جلو روشن هستند ،حباب ها
میزان معینی از پرتو  UVرا تولید می نمایند .به منظور
جلوگیری از بروز مسائل سالمت (سوختگی و ورم
ملتحمه) ،حبابها فقط باید در چراغ های جلو محصور با
شیشه جاذب  UVمناسب مورد استفاده قرار گیرند.
• بخاطر احتمال بروز سوختگی ،حباب باید ابتدا به مدت
 3دقیقه پس از خاموش کردن خنک گردد.
• چراغهای جلو نوع زنون فقط با تعادل مناسب کار می
نماید که ولتاژهای بسیار باالیی را در زمان روشن شدن
و استفاده تولید می کند.
• از اینرو ،از تماس با حباب ها و سیم ها باید اجتناب گردد
و فاصله ایمنی حداقل  30میلیمتر در زمان کار با آنها
باید رعایت شود.
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مدل چراغ هاي جلو هالوژني (در صورت تجهیز)

چراغ هاي هالوژني جلو از نوع نيمه هالوژن میباشد و
المپهاي آن ها از داخل محفظه موتور و بدون نياز به پياده
نمودن مجموعه چراغ قابل تعويض مي باشند.

تعویض چراغ نور پایین

احتياط:

داخل المپ هاي هالوژن گاز تحت فشار هالوژن مي باشد.
المپ بر اثر خراش روي آن يا افتادن مي شكند.

 .1کابل منفی باتری را قطع کنید.
 .2درپوش پالستیکی را بردارید.
 .3کانکتور برق را ازانتهای عقب حباب با فشار دادن زبانه
و کشیدن آن به طرف پایین قطع نمایید.
 .4المپ را بچرخانید تا شل شود .

 .5در هنگام خارج کردن آن را تکان نداده و نچرخانید.
 .6المپ جدید را عکس مراحل باز کردن آن نصب کنید.

تعویض چراغ نور باال

احتیاط

•
•

در هنگام کار با المپ ،به محفظه شیشهای دست نزنید.
از نوع شماره و وات مشابه آنچه در ابتدا نصب شده است
استفاده کنید.

 .5کانکتور برق را ازانتهای عقب حباب با فشار دادن زبانه
و کشیدن آن به طرف پایین قطع نمایید.
 .6المپ چراغ جلو را تعویض نمایید.
 .7المپ جدید را عکس مراحل باز کردن آن نصب کنید.
احتیاط

•
•

مدلهالوژن چراغ جلو
حباب نور پایین55W (H11( :
المپ را بیرون از کاسه چراغ جلو برای مدت طوالنی رها
نکنید ،زیرا گرد و غبار ،رطوبت یا دود ممکن است وارد بدنه
چراغ شده و بر روی عملکرد چراغ جلو تأثیر بگذارد.
در صورتی که فقط حباب تعویض شده باشد ،معموالً تنظیم
زاویه آن الزم نیست .در صورت نیاز به تنظیم زاویه با
فروشگاه  NISSANیا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

در هنگام کار با المپ ،به محفظه شیشهای دست نزنید.
از نوع شماره و وات مشابه آنچه در ابتدا نصب شده
است استفاده کنید.

مدل هالوژن چراغ جلو

حباب نور پایین60W (HB3( :

المپ را بیرون از کاسه چراغ جلو برای مدت طوالنی رها
نکنید ،زیرا گرد و غبار ،رطوبت یا دود ممکن است وارد
بدنه چراغ شده و بر روی عملکرد چراغ جلو تأثیر بگذارد.
در صورتی که فقط حباب تعویض شده باشد ،معموالً
تنظیم زاویه آن الزم نیست .در صورت نیاز به تنظیم زاویه
با فروشگاه  NISSANیا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

 .1کابل منفی باتری را قطع کنید.
 .2درپوش پالستیکی را بردارید.
 .3المپ را بچرخانید تا آزاد شود .
 .4المپ را با کانکتور متصل به آن از طریق منفذ بیرون
بکشید.

نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید
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چراغ های بیرونی
چراغ
چراغ نور باال
چراغ نور پایین
چراغ راهنما جلو
چراغ کناری جلو
چراغ مه شکن جلو *1

چراغ اجباری روز **1 ،

چراغ راهنما کنار
چراغ ترکیبی عقب
چراغ راهنما
چراغ وسط عقب
چراغ وسط عقب/توقف
چراغ دنده عقب
چراغ مه شکن عقب
چراغ توقف باال عقب*
چراغ پالک

نوع

وات ()w

HB3
H11
PY21W
LED
H8
LED
LED

60
55
21
35
-

P21W
LED
5W/P21
P18W
P21W
LED
W5W

21
21.5
18
21
5

* برای تعویض ،با نمایندگی مجاز نیسان تماس حاصل نمایید.
 :*1درصورت تجهیز

چراغ های داخلی
چراغ

چراغ نقشه
چراغ محفظه بار
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نوع

وات ()w

W5W
W5W

5
5

نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید

 .11چراغ مه شكن عقب
 .12چراغ هاي پالک
 .13چراغ اتاق بار
 .14چراغهای روز (فقط برای مدل )NISMO RS

موقعيت چراغ ها

 .1چراغ نقشهخوان/اتاق
 .2چراغ مه شكن جلو (در صورت تجهيز)
 .3چراغ جلو (نور باال و پایین)
 .4چراغهای روز (غیر از مدل  /)NISMO RSچراغ کناری
جلو

 .5چراغ راهنمای جلو
 .6راهنماي جانبي
 .7چراغ ترمز باال
 .8چراغ دنده عقب
 .9چراغ راهنمای عقب
 .10چراغ ترمز

نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید
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چراغ راهنما جلو

جداسازی
نصب

روش تعویض

همه انواع ديگر چراغ ها نوع  C,B,Aيا  Dهستند هنگام
تعويض المپ  ،ابتدا لنز و  /يا روكش آن را باز كنيد.
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چراغ مه شکن جلو (درصورت تجهیز)

 .3چراغ ترکیبی را برعکس مراحل فوق مجددا ً نصب نمایید.

چراغ ترکیبی عقب

برای تعویض حبابهای چراغ های ترکیبی عقب مراحل زیر
را دنبال نمایید:
 .1مهره های  Aرا بردارید و چراغ ترکیبی عقب  Bرا برای
دسترسی بهتر به طرف باال حرکت دهید؛ سپس ،چراغ
را با ابزار مناسب و با دقت بازرسی نمایید.
 .2المپ را تعویض نمایید (چراغ دنده عقب  ،چراغ
راهنما  ،چراغ توقف ).

چراغ مه شکن عقب

و واحد چراغ مه شکن عقب

 .1پیچ و مهره ها
را باز نمایید.
را در جهت عکس عقربه های
 .2سوکت المپ چراغ
ساعت بچرخانید و جدا نمایید.
را تعویض نمایید و سوکت المپ را
 .3المپ چراغ
با المپ جدید در داخل واحد چراغ مه شکن نصب
نمایید.
 .4واحد چراغ مه شکن عقب را به ترتیب عکس مراحل
فوق مجددا در جای خود نصب نمایید.
نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید
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الستیکها و چرخها
در صورتي كه الستيک خودرو شما پنچر شده است ،به
قسمت پنچر شدن الستيک در فصل  6رجوع كنيد.

فشار باد الستيکها

مرتباً فشار باد الستيکها از جمله الستيک زاپاس را كنترل
كنيد .در صورتي كه فشار باد الستيک نامناسب باشد ،باعث
كم شدن طول عمر الستيک و عدم تعادل خودرو خواهد
شد .فشار باد الستيک را زماني بايد كنترل كرد كه خودرو
سرد باشد .الستيک ها زماني سرد هستند كه خودرو به
مدت  3ساعت يا بيشتر پارک بوده يا مسافت كمتر از 6/1
 1( kmمایل) طي كرده باشد .فشار باد الستيک سرد روي
برچسب ستون وسط سمت راننده نصب شده است.
كم بودن فشار باد الستيک ممكن است باعث گرم شدن
بيش از حد الستيک و آسيب ديدن داخل آن بشود .اين
موضوع در سرعت هاي باال باعث نخ نما شدن الستيک و
حتي تركيدن آن شود.

چراغ پالک

چراغ نقشه
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چراغ محفظه بار

انواع الستيک ها
احتياط:

هنگام تعويض الستيک ها ،اطمينان حاصل كنيد كه هر
چهار الستيک از يک نوع (الستيک تابستان ،چهار فصل
يا برف) هستند .نمايندگي مجاز نیسان مي تواند اطالعاتي
در مورد نوع الستيک ،اندازه ،ميزان سرعت و در دسترس
بودن آن به شما ارايه كند.

ممكن است ميزان سرعت الستيک هايي كه پس از تعويض
نصب مي شوند پايين تر از الستيک هاي نصب شده در
كارخانه باشند و از توانايي تحمل كمتري در سرعت حداكثر
خودرو برخوردار گردند .هرگز با سرعت بيش از تحمل
الستيک رانندگي نكنيد.

الستيکهاي چهار فصل

به منظور بهره وري حداكثر از الستيكها در طول سال )شامل
شرايط برفي يا يخي جاده( ،نیسان توصيه مي كند از الستيک
هاي چهار فصل براي بعضي از مدل هاي خودرو استفاده
شود .عالمت  ALL SEASONيا  M&Sروي الستيک ها درج
شده است .در جاده هاي برفي و يخي الستيک مخصوص
برف عملكرد بهتري نسبت به الستيک چهار فصل دارد.

الستيکهاي تابستاني

به منظور بهره وري حداكثر از الستيک ها در فصل تابستان،
نیسان توصيه مي كند از الستيک هاي تابستاني براي بعضي
از مدل هاي خودرو استفاده شود كه در جاده هاي خشک
كار كرد بسيار خوبي داشته باشد .اما از عملكرد الستيک هاي
تابستاني در جاده هاي برفي و يخي به ميزان زيادي كاسته
مي شود .بر روي الستيک هاي تابستاني عالمت  M&Sحک
شده است .نیسان توصيه مي كند كه اگر قصد داريد با خودرو
در شرايط برفي يا يخي رانندگي كنيد ،روي هر چهار چرخ،
الستيک مخصوص برف يا الستيک چهار فصل نصب كنيد.

الستيک هاي مخصوص برف

الستيک مخصوص برف بايد داراي مشخصات الستيک
اصلي از نظر سايز و تحمل فشار باشد .عدم رعايت موارد
گفته شده ميتواند ايمني در رانندگي را به خطر بيندازد.
به طور كلي ميزان سرعت خودرو با الستيک هاي مخصوص
برف كمتر از الستيک هاي اصلي مي باشد .هرگز با سرعت
بيش از تحمل الستيک رانندگي نكنيد .در صورت استفاده از
الستيک هاي مخصوص برف نیسان توصيه مي كند از يک
نوع الستيک براي چهار چرخ استفاده شود .براي اصطكاک
بيشتر در جادههاي يخي از الستيک هاي يخ شكن ممكن
است استفاده گردد.

در بعضي از كشورها ممكن است استفاده از الستيک هاي
يخ شكن بر روي جاده هاي يخي ممنوع باشد ،لذا قبل از
استفاده از الستيک هاي يخ شكن قوانين كشور در اين
خصوص را مطالعه كنيد .قابليت لغزش الستيک هاي يخ
شكن از الستيک هاي برفي بدون يخ شكن كمتر است.

جابجايي الستيکها

زنجير چرخ

استفاده از زنجير چرخ در بعضي از كشورها ممكن است
ممنوع باشد ،لذا قبل از استفاده از زنجير چرخ قوانين
كشور در اين خصوص را مطالعه كنيد .سايز زنجير چرخ
بايد متناسب با سايز چرخ باشد .همچنين در سوار كردن
زنجير چرخ رعايت استاندارد كارخانه سازنده زنجير چرخ
الزامي است.
سفتي زنجير چرخ بايد مطابق آنچه در دستورالعمل
كارخانه سازنده قيد گرديده ،باشد .جهت جلوگيري از ضربه
خوردن گلگير و متعلقات آن ،زنجير چرخ را به نحوي نصب
كنيد كه هيچ قسمتي از آن آزاد نباشد .در صورت امكان بار
سنگين با خودرو مجهز به زنجير چرخ حمل نكنيد .ضمنا
جهت جلوگيري حادثه و از دست دادن تعادل خودرو مجهز
به زنجير چرخ ،آن را با سرعت آرام برانيد.
زنجير چرخ را فقط بر روي چرخهاي جلو نصب كنيد.
هنگام رانندگي بر روي جاده هاي تميز شده از برف از
زنجير چرخ استفاده نكنيد .استفاده از زنجير چرخ در چنين
شرايطي به دليل فشار اضافي به خودرو ،به مكانيزمهاي
مختلف آن مي تواند صدمه وارد كند.

نیسان توصيه ميكند كه در خودروهاي  4WDچرخ ها
در هر  10/000كيلومتر جابجا شوند و در خودروهاي
تک ديفرانسيل  2WDچرخ ها در هر  10/000كيلومتر.
به هرحال جابجايي به طور كلي بستگي به شرايط جاده
و عادت رانندگي راننده دارد (به قسمت پنچر شدن
الستيک در فصل  6رجوع كنيد).

•
•
•
•

هشدار

بعد از جابجايي الستيک ها ،فشار باد الستيکها را
تنظيم كنيد.
مهره چرخها را پس از  10000كيلومتر رانندگي و بعد از
جابجايي يا تعويض الستيک پنجر شده ،محكم كنيد.
الستيک زاپاس نوع  Tرا در جابجايي الستيکها
استفاده نكنيد.
انتخاب الستيک غير استاندارد و نصب نامناسب
الستيک ،باعث كم شدن ايمني و رانندگي خودرو و
افزايش ريسک و بروز حادثه و آسيب ديدگي شما مي
شود .اگر ترديد داريد با نمايندگي نیسان یا كارخانه
توليد كننده الستيک مشورت كنيد.

نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید
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تذکر

مدل های مجهز به سیستم پایش فشار باد تایر (: )TPMS
پس از جابجایی تایرها ،سیستم باید صفر گردد .جهت کسب
اطالعات بیشتر ،به "سیستم پایش فشار باد تایر ()TPMS
(درصورت تجهیز)" ذیل بخش " .5استارت و رانندگی"
مراجعه فرمایید.

تایرهای فرسوده و صدمه دیده

عمر الستیک

هرگز از الستيک هاي با عمر بيش از شش سال استفاده
نشود ،حتي اگر تا كنون استفاده نشده باشد .الستيک ها به
مرور زمان و در اثر استفاده روي خودرو خراب مي شوند.
براي كنترل و باالنس الستيک هاي خودرو به تعميرگاه يا
اگر ترجيح مي دهيد به نمايندگي نیسان مراجعه كنيد.

تعويض رينگ ها و الستيک ها
هشدار

هرگز الستيک تغيير شكل پيدا كرده را حتي پس از تعمير
روي خودرو نصب نكنيد .ممكن است اين الستيک ها از
لحاظ ساختاري آسيب ديده باشند و بدون اينكه هشداري
بدهند به خودرو آسيب برسانند.

نشانگر ساييدگي
عالمت محل نشانگر ساييدگي
الستيک ها از نظر پارگي ،ورم كردگي و فرورفتن اشياء
خارجي به داخل آن ها به صورت دايم ميبايستي كنترل
شوند .در صورت مشاهده پارگي ،ورم كردگي ،ترک و
هرگونه صدمه ديگر در الستيک ،سريعا آن را تعويض كنيد.
الستيک هاي اصلي داراي نشانگر داخلي ساييدگي آج
هستند .وقتي كه نشانگر ظاهر مي شود ،بايد الستيک
تعويض شود.
سرويس نادرست الستيک زاپاس ممكن است منجر به
آسيب شديد افراد شود .در صورت نياز به تعمير الستيک
زاپاس ،به نمايندگي نیسان مراجعه كنيد.
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در زماني كه الستيک را تعويض مي كنيد  ،بايد از نوعي
كه داراي تمامي مشخصات يكسان با الستيک اصلي از
قبيل ميزان ظرفيت تحمل وزن  ،سرعت و اندازه باشد
استفاده كنيد (به قسمت رينگ ها و الستيک ها در فصل
 9درخصوص نوع و اندازهی رينگ ها و الستيكها رجوع
كنيد) .استفاده از رينگ ها و الستيک ها ي غير استاندارد،
نداشتن مشخصه هاي الستيک اصلي  ،مشابه نبودن با
الستيک پيشنهادي يا استفاده همزمان رينگ ها و الستيک
ها متفاوت از نظر عاج  ،سايز ،مارک  ،سازنده يا نوع (سيم
دار ،تيوپ دار و راديال "بدون تيوب") مي تواند اثرات منفي
بر ترمز ،هدايت خودرو ،فاصله تا زمين ،فاصله بدنه خودرو
تا الستيک ،فاصله چرخ مجهز به زنجير چرخ ،كاليبراسيون
سرعت سنج ،تنظيم چراغ هاي جلو و ارتفاع سپر داشته
باشد .بعضي از اثرات منفي قيد شده فوق مي تواند منجر به
حادثه در رانندگي و آسيب رسيدن به افراد باشد.

اگر به هر دليلي چرخ ها را تعويض مي كنيد ،هميشه از
چرخ هايي استفاده كنيد كه داراي ابعاد شعاعي يكساني
باشند .اگر ابعاد شعاعي چرخ ها با هم متفاوت باشد ،باعث
زود ساييده شدن الستيک و احتماالً بد شدن ويژگي هاي
كنترل خودرو و /يا تعامل با ديسک /كاسه ترمز مي شود.
اين تعامل ممكن است باعث كمتر شدن كارآيي ترمز و /يا
ساييده شدن زود هنگام لنت ترمز شود.

مدلهای چهارچرخ محرک ()4WD

احتیاط

همواره از تایرهایی با اندازه ،برند ،ساخت (bias, bias-
 ،)belted or radialو الگوی آج یکسان برای هر چهار

چرخ استفاده کنید .عدم انجام این کار ممکن است منجر
به اختالف محیط بین تایرهای روی محورهای جلو و عقب
شود که باعث استهالک بیش از حد تایرها شده و ممکن
است به سیستم انتقال قدرت ،محفظه انتقال قدرت و
دندههای دیفرانسیل آسیب بزند.

تنها از تایرهای یدکی تعیین شده برای مدلهای چهار چرخ
محرک ( )4WDاستفاده کنید.

باالنس چرخ

اگر چرخها باالنس نباشند بر كاركرد خودرو و طول عمر
الستيكها تاثير ميگذارند .حتي ممكن است با استفاده
عادي از خودرو ،نيز چرخها از حالت باالنس خارج شوند.

الستيک زاپاس (در صورت تجهیز)

•
•
•

برچسب الستیک یدک (درصورت تجهیز)

الستيک زاپاس استفاده موقت (نوع )T
در صورت لزوم استفاده از الستيک نوع  Tموارد احتياطي زير

را رعايت كنيد ،در غير اين صورت خودروي شما ممكن است
آسيب ببيند يا دچار سانحه شود.
احتياط:

•
•
•
•
•

الستيک زاپاس را فقط در مواقع اضطراري استفاده كنيد
و در اولين فرصت ميبايستي با الستيک سالم تعويض
گردد.
هنگام استفاده از الستيک زاپاس در رانندگي دقت
بيشتري گردد.
از دور زدن يا ترمز ناگهاني خودداري نماييد.
فشار باد الستيک زاپاس را مدام چک نماييد .فشار باد
هميشه بايد  )60psi ,4.2bar( 420 kpaباشد.
با سرعت بيش از  80كيلومتر در ساعت رانندگي نكنيد.

•
•
•

به جهت صدمه وارد شدن به خودرو به دليل اندازه
نبودن زنجير چرخ با الستيک زاپاس نوع  ،Tاز زنجير
چرخ روي اين الستيک استفاده نگردد.
عاج الستيک زاپاس نوع  Tسريعتر نسبت به الستيكهاي
اصلي ساييده مي شود .لذا به محض مشاهده ساييدگي
الستيک زاپاس نوع  Tآن را تعويض نماييد.
به دليل كوچكتر بودن الستيک زاپاس نوع  Tنسبت
به الستيكهاي اصلي ،فاصله كف خودرو تا زمين در
خودروهايي كه از الستيک زاپاس نوع  Tاستفاده
ميكنند نسبت به خودروهاي با الستيكهاي اصلي
كمتر است .هنگام استفاده از الستيک زاپاس نوع  Tاز
رانندگي بر روي جاده هاي ناهموار و كارواش اتوماتيک
“به منظور جلوگيري از صدمه ديدن خودرو“ خودداري
نماييد.
الستيک زاپاس نوع  Tرا در خودروهاي ديگر استفاده
نكنيد.
فقط از يک الستيک زاپاس نوع  Tدر هر زمان در خودرو
استفاده نماييد.
هنگام استفاده از الستيک زاپاس از يدک كش استفاده
نكنيد.

احتیاط

تحت شرایط زیر از کیت پنچرگیری الستیک اضطراری
استفاده نکنید .با نمایندگی مجاز نیسان ،تعمیرگاه مجاز
یا تعمیرکاران امداد جادهای تماس بگیرید:
• در شرایطی که تاریخ انقضای درزگیر گذشته است (بر
روی لیبلی که به بطری چسبیده درج شده است).
• هنگامی که پنچری یا شکاف ایجاد شده در الستیک 6
میلیمتر یا بیشتر باشد.
• هنگامی که کنار (دیواره) الستیک آسیب دیده است.
• هنگامی که پس از پنچر شدن فاصلهی زیادی را با
ماشین رفتهاید و باد الستیکها بسیار کم شده است.
• وقتی الستیک از رینگ در آمده باشد.
• هنگامی که رینگ آسیب دیده باشد.
• وقتی بیش از یک الستیک پنچر شده است.

برای جزئیات بیشتر به بخش پنچری الستیک در فصل 6
تحت عنوان در مواقع اضطراری رجوع کنید.

کیت پنچرگیری اضطراری الستیک (در صورت تجهیز)

به جای الستیک زاپاس خودروی شما به کیت پنچرگیری
الستیک اضطراری مجهز است .از این وسیله باید برای
گرفتن موقتی پنچریهای کوچک استفاده کنید .پس از
استفاده از کیت پنچرگیری به نمایندگی مجاز نیسان یا
تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید تا الستیک شما بررسی شود و
تا تعمیر شده یا جایگزین گردد.
نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید
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ظرفیتها و مایعات /روغنهای توصیه شده

مقادیر زیر ظرفیتهای تقریبی هستند .ظرفیت پرکردن واقعی ممکن است کمی با این مقادیر تفاوت داشته باشد .در هنگام پرکردن مایعات ،دستورالعملها شرح داده شده در بخش  .8نگهداری
و اقداماتی که خود باید انجام دهید را به منظور تعین ظرفیت صحیح تکمیل رعایت کنید.
ظرفیت (تقریبی)

مدل های  2WDبا موتور  HR16DE، HRA2DDTیا K9K
مدل های  2WDبا موتورMR16DDT
مدل های  4WDبا موتورMR16DDT

سوخت

روغن موتور (تعویض کردن)

HR16DE
MR16DDT
HRA2DDT

K9K

سیستم مبرد (با مخزن)

HR16DE
جمع کل

مخزن
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MR16DDT
HRA2DDT
K9K
HR16DE
MR16DDT
HRA2DDT
K9K

اطالعات فنی

لیتر واحد انگلیسی
46

10 1/8 gal

50

11 gal

با تعویض فیلتر روغن
بدون تعویض فیلتر روغن
با تعویض فیلتر روغن
بدون تعویض فیلتر روغن
با تعویض فیلتر روغن
بدون تعویض فیلتر روغن
با تعویض فیلتر روغن

4.3
4.1
4.5
4.3
4.63
4.3
4.4

3-3/4 qt
3-5/8 qt
4 qt
3-3/4 qt
4-1/8 qt
3-3/4 qt
3-7/8 qt

بدون تعویض فیلتر روغن

4.24

3-3/4 qt

دنده دستی
دنده اتوماتیک CVT
دنده دستی
دنده اتوماتیک CVT
دنده دستی

6.4
6.6
7.9
8.1
6.4
7.4

5-5/8 qt
5-7/8 qt
7 qt
7-1/8 qt
5-5/8 qt
6-3/4 qt

0.7

5/8 qt

0.6

1/2 qt

Euro5b+, Euro6 ,Euro5

مایعات و روغنهای توصیه شده
به قسمت اطالعات سوخت در ادامه این بخش مراجعه کنید.
ظرفیتهای تقریبی فهرست شده مقادیر پر کردن مجدد در هنگام تعویض روغن موتور هستند.
برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت روغن موتور در بخش  .8عملیات نگهداری و اقداماتی
که خود باید انجام دهید ،مراجعه کنید.
موتور بنزینی:
• روغن موتور اصل NISSAN
• گرید  API: SL, SMیا SN
• گرید  ILSACو GF-4 ,GF-3یا GF-5
•  C2 ,B4/A3 , B3/A3 , ACEA A1/ B1یا C3
• برای اطالع از شماره لزجت  SAEبه قسمت شماره لزجت  SAEتوصیه شده در ادامه
این بخش مراجعه کنید.
موتور دیزل:
• روغن موتور اصل نیسان DPF 5W30
• ( SAE 5W30 ،ACEA C4)*2با  SAPSپایین
جهت کسب اطالعات بیشتر در ارتباط با ویسکوزیته ،به «میزان ویسکوزیته SAE
توصیه شده» در ادامه این بخش مراجعه فرمایید.

از مبرد موتور اصل  NISSANیا معادل آن از نظر کیفیت استفاده کنید ،از
خوردگیهای احتمالی سطوح آلومینیومی در سیستم مبرد موتور در نتیجه
استفاده از مبرد موتور غیر اصلی جلوگیری کنید.

توجه داشته باشید که هر گونه تعمیرات مربوط به سوانح سیستم خنککاری
موتور در حین استفاده از مبرد موتور غیر اصل ممکن است تحت پوشش
گارانتی قرار نگیرد ،حتی اگر این سوانح طی دوره گارانتی رخ داده باشد.

مقادیر زیر ظرفیتهای تقریبی هستند .ظرفیت پرکردن واقعی ممکن است کمی با این مقادیر تفاوت داشته باشد .در هنگام پرکردن مایعات ،دستورالعملها شرح داده شده در بخش  .8نگهداری
و اقداماتی که خود باید انجام دهید را به منظور تعین ظرفیت صحیح تکمیل رعایت کنید.
ظرفیت (تقریبی)

)4WD( MR16DDT
روغن دنده اتوماتیک ()CVT

لیتر واحد انگلیسی
8.6

7-5/8 qt

HR16DE

7.1

6-1/4 qt

5 MT

2.3

2 qt

روغن دنده دستی

6 MT
روغن گیربکس کمکی (مدل )4WD
روغن سیستم انتقال قدرت
روغن ترمز و کالچ
گریس چندکاره
مبرد سیستم تهویه مطبوع
روانسازهای سیستم تهویه مطبوع

2.0

1-3/4 qt

0.37
0.4

3/8 qt
3/8 qt

مطابق دستورالعمل بخش  .8عملیات نگهداری و اقداماتی که
خود باید انجام دهید تا سطح مقتضی پر کنید.
-

-

مایعات و روغنهای توصیه شده
روغن دنده اتوماتیک اصل NISSAN – NS3
فقط از روغن دنده اتوماتیک اصل  NISSAN – NS3استفاده کنید .استفاده از روغن
دنده اتوماتیکی به غیر از روغن دنده اتوماتیک اصل  NISSAN – NS3به سیستم
دنده اتوماتیک آسیب می زند و این آسیب تحت پوشش وارانتی قرار نمیگیرد.
جهت کسب اطالعات بیشتر یا انجام سرویس ،با نمایندگی مجاز نیسان تماس
حاصل نمایید.
روغن دنده دستی اصل ( NISSANروغن دنده  Nissan MT- XZنوع 75W-80 )TL/JR
یا معادل آن.
اگر روغن دنده اصل ( NISSANروغن دنده  Nissan MT- XZنوع  )TL/JRموجود
نباشد API GL4 ،با ویسکوزیته  75W-80 SAEرا می¬توان به عنوان جایگزین
موقتی استفاده کرد .به هر حال در سریعترین زمان ممکن است از روغن دنده اصل
( NISSANروغن دنده  Nissan MT-XZنوع  )TL/JRاستفاده کنید.
جهت کسب اطالعات بیشتر یا انجام سرویس ،با نمایندگی مجاز نیسان تماس
حاصل نمایید.
روغن دیفرانسیل اصل نیسان هیپوئید سوپر  80W-90 GL-5یا ،API GL-5
ویسکوزیته 80W-90 SAE

روغن ترمز اصل  ،NISSANیا معادل  DOT3یا DOT4
هرگز انواع مختلف روغن را ( DOT3یا  )DOT4با هم مخلوط نکنید.
 NLGIشماره ( 2با پایه صابون لیتیومی)

)HFC-134a (R-134a
روغن سیستم تهویه مطبوع اصل نیسان نوع ( R (DH-PRیا معادل ()*7

اطالعات فنی
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اطالعات سوخت

مدل های موتور بنزینی

احتياط:

• از بنزين سرب دار استفاده نكنيد .استفاده از بنزين
سرب دار باعث خراب شدن كاتاليست سه راهى مى
شود.
• از بنزین  LRPاستفاده ننمایید .این موضوع احتمال وارد
شدن خسارت به موتور را افزایش خواهد داد.
از بنزین سوپر بدون سرب با عدد اکتان حداقل )RON( 95
استفاده نمایید.
مدلهای : NISMO RS

از بنزین سوپر بدون سرب با عدد اکتان حداقل )RON( 98
استفاده نمایید.
تذکر

به استثنای اروپا و آفریقای جنوبی:
اگر بنزین درجه یک بدون سرب استفاده نمیشود ،بنزین
معمولی بدون سرب با نرخ اکتان حداقل  )RON( 91با
عملکردی کمی پایینتر قابل استفاده است .به هر حال،
برای حداکثر عملکرد خودرو و دستیابی به حدکثر قابلیت
حرکت ،استفاده از بنزین درجه یک بدون سرب توصیه
میشود.

9-4

اطالعات فنی

ویسکوزیته توصیه شده SAE
دامنه دمای بیرونی پیشبینی شده پیش از تعویض
روغن بعدی

روغن موتور ()Nismo RS, U9K, HRA2DDT, HR16DE

روغن موتور

( HR16DE، HRA2DDT، K9Kو )NISMO RS
روغن موتور  5W-30مطلوب است.
در صورتی که روغن  5W-30در دسترس نباشد،

از روی جدول مربوطه ويسكوزيته مناسب براي
محدوده دماي بيرونی را انتخاب کنيد.

:HRA2DDT

روغن موتور  5W-40مطلوب است.
در صورتی که روغن  5W-40در دسترس نباشد،
از روی جدول مربوطه ويسكوزيته مناسب براي
محدوده دماي بيرونی را انتخاب کنيد.
احتیاط

دامنه دمای بیرونی پیش بینی شده پیش از تعویض
روغن بعدی

روغن موتور ( MR16DDTبه استثنای )NISMO RS

دامنه دمای بیرونی پیشبینی شده پیش از تعویض
روغن بعدی

روغن دنده

مبرد و روانساز سيستم تهويه مطبوع
سيستم تهويه مطبوع خودروي شما بايد با خنک كننده
( HFC-R134a )R134aو روان ساز سيستم مبرد نيسان
 ،A/C System Oil Type Rيا مشابه آن پر شود .استفاده
از سایر مبردها یا روانسازها باعث وارد شدن خسارت جدی
به سیستم می گردد به طوریکه سیستم باید به طور کامل
تعویض گردد.
نماد شهروند آبی نیسان
در بسياري از كشور ها و مناطق ،آزاد شدن خنک كننده
در اتمسفر ممنوع است .خنک كننده (HFC- )R134a
 R134aدر خودروي شما خطري براي اليه ازن زمين
ندارد .به هر حال ،ممكن است تاثير كمي بر پديده گرم
شدن زمين داشته باشد .نیسان توصيه مي كند كه خنک
كننده بازيافت شده و دوباره استفاده شود .در زمان
سرويس سيستم تهويه هوا ،به نمايندگي نیسان مراجعه
كنيد.

برای  MR16DDTبه استثنای :NISMO RS
روغن موتور  0W-20مطلوب است.
در صورتی که روغن  0W-20در دسترس نباشد ،از روی
جدول مربوطه ويسكوزيته مناسب براي محدوده دماي
بيرونی را انتخاب کنيد.

روغن دنده دیفرانسیل (مدل های )4WD

روغن  80W-90برای دنده دیفرانسیل عقب مطلوب است.

اطالعات فنی
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موتور

مدل موتور

HR16DE

چیدمان سیلندرها

 4سیلندر سری

نوع

جابجایی × قطر
حجم جابجایی

دورآرام اهرم دنده در حالت
خالص ()N
زمانبندی احتراق ()BTDC
شمع

نوع

فاصله

بنزینی  4زمانهDOHC ،
78.0x 83.6
)(3.071 x 3.291) mm (in
)1,598 )97.51( Cm3 (cu in
50±650 rpm
دنده اتوماتیک7±°2 :
درجه
دنده دستی10±°2 :
استاندارد 11-DILZKAR6A
)1.1 )0.043( mm (in
زنجیر تایمینگ

عملکرد میل بادامک

MR16DDT

)MR16DDT (NISMO RS

HRA2DDT

 4سیلندر سری

 4سیلندر سری

بنزینی  4زمانهDOHC ،

بنزینی  4زمانهDOHC ،

81.1 × 79.7
()3.193 × 3.138
(1,618 )98.78
دنده اتوماتیک50±650 :
دنده دستی50±600 :
دنده اتوماتیک5±°2 :
دنده دستی5±°2 :

81.1 × 79.7
()3.193 × 3.138
(1,618 )98.78
دنده اتوماتیک50±650 :
دنده دستی50±600 :
دنده اتوماتیک6±°2 :
دنده دستی8±°2 :

DILKAR7E9HS

DILKAR7C9H

ILKAR7F7G

(0.9 )0.035

(0.9 )0.035

(0.65 )0.026

زنجیر تایمینگ

زنجیر تایمینگ

زنجیر تایمینگ

 4سیلندر سری

بنزینی  4مرحله

73.1 x 72.2
()2.88 x 2.84
(1,197 )73.0
750±50

*

* جهت کسب اطالعات بیشتر با نمایندگی مجاز نیسان تماس حاصل نمایید.

میزان مصرف سوخت
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تیپ خودرو

نوع موتور

میزان مصرف سوخت شهری
)(Lit/100km

میزان مصرف سوخت برون شهری
)(Lit/100km

میزان مصرف سوخت ترکیبی
)(Lit/100km

Sky Pack
Platinum
Sport

HR16

7.5

5.1

6.0

HR16

7.5
9.5

5.1
6.1

6.0
7.3

اطالعات فنی

MR16

ابعاد

چرخها و تایرها
تایرها
اندازه تایر

225/45 R18 95Y
225/45 R18 91W *1
215/55 R17 94V *1
215/55 R17 94V *1
205/60 R16 92H *1* 3
215/60 R16 95V *1* 3

یدکی

T135/70D17 102M *1*2

ارتفاع کلی
فاصله چرخهای جلو
فاصله چرخهای عقب

چرخها

 :*1درصورت تجهیز
 :*2فقط استفاده موقتی
 :*3مناسب برخی مناطق

طول کلی
عرض کلی

 :*1درصورت تجهیز
 :*2فقط استفاده موقتی
 :*3مناسب برخی مناطق

چرخهای جادهای
آلومینیوم 7J x 18
آفست  47میلیمتر
آلومینیوم 7J x 17
آفست  47میلیمتر *1
فوالدی 6.5J x 16
آفست  40میلیمتر *3*1

در هنگام انتقال یا ثبت خودرو در سایر کشورها

چرخهای یدک

فوالدی 4J x 17

آفست  30میلیمتر *2*1

فاصله بین محور جلو و عقب
 :*1مدلهای چرخ  16اینچی – 2WD
 :*2مدلهای چرخ  17اینچی – 2WD
 :*3مدلهای 4WD
 :*4مدلهای NISMO RS

واحد :میلیمتر (اینچ)

(4,135 )162.8
*4,165 )164(4
(1,765 )69.5
*1,770 )69.7( 4
*1,570 )61.8(2*1
*1,565 )61.6(4*3
*1,540 )60.6(1
*1,525 )60.0(4*3*2
*1,535 )60.4(1
*1,525 )60.0(2
*1,512 )59.5(3
*1,523)60.0( 4
*1,505 )59.3( 4*3
(2,530 )99.6

در صورتی که قصد دارید به کشور دیگری سفر کنید ،باید
ابتدا تحقیق کنید که آیا سوخت موجود در آن کشور برای
موتور خودرو شما مناسب است یا خیر .استفاده از سوخت
با نرخ اکتان پایین میتواند باعث آسیب دیدن موتور شود.
بنابراین مطمئن شوید که سوخت مورد نیاز هر جا که
میروید وجود داشته باشد .برای کسب اطالعات بیشتر
در ارتباط با سوخت توصیه شده به قسمتهای قبلی این
بخش مراجعه کنید.
در هنگام انتقال ثبت خودرو به یک کشور ،ایالت ،استان

یا حوزه دیگر ،نزد مراجع مربوطه تحقیق کنید که آیا
خودرو با الزامات آن کشور مطابقت دارد یا خیر .در برخی
موارد ،خودرو نمیتواند الزامات قانونی را برآورده کند و
در سایر موارد ،ممکن است برای برآورده شدن قوانین و
مقررات نیاز به اصالح خودرو باشد .عالوه بر این ممکن
است خودرو نتواند خود را با برخی مناطق منطبق کند.
قوانین و مقررات کنترل نشر آلودگی موتور خودرو و
استانداردهای ایمنی بسته به کشور ،ایالت ،استان یا حوزه
تغییر میکند؛ بنابراین ،مشخصات خودرو ممکن است
تفاوت کند.
هنگامی که یک خودرو به کشور ،ایالت ،استان یا حوزه
دیگر منتقل میشود ،اصالح ،حمل ثبت و سایر مخارج
مربوطه برعهده کاربر است NISSAN .در قبال مشکلهای
ایجاد شده در این راستا مسئولیتی برعهده ندارد.

اطالعات فنی
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مشخصات خودرو
پالک شناسايي خودرو

پالک شماره شناسایی خودرو ()VIN
(در صورت تجهیز)

شماره شناسایی خودرو طبق شکل الصاق شده است.
درپوش را بردارید تا به شماره دسترسی پیدا کنید.
از پوشاندن ،رنگ زدن ،جوشکاری ،برش ،دریل ،تغییر
بر روی یا برداشتن این شماره شناسایی خودرو ()VIN
خودداری نمایید.

شماره سریال موتور
پالک شناسایی خودرو طبق شکل نصب شده است.

تاریخ ساخت (در صورت تجهیز)

تاریخ ساخت بر روی پالک شناسایی خودرو مهر شده است.
تاریخ ساخت به معنای ماه و سال تقویمی است که در آن
پوسته بدنه و مجموعههای انتقال قدرت بر روی هم سوار
شدهاند و خودرو از خط تولید جابجا شده یا خود حرکت
کرده است.

پالک شماره شناسایی خودرو در محل نمایش داده شده
نصب شده است .این شماره شناسایی خودرو شما است و
در زمان ثبت خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.
از پوشاندن ،رنگ زدن ،جوشکاری ،برش ،دریل ،تغییر
بر روی یا برداشتن این شماره شناسایی خودرو ()VIN
خودداری نمایید.

موتور HR16DE

شماره شناسایی خودرو (( )VINشماره شاسی)

موتور HRA2DDT
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اطالعات فنی

نصب فرستنده RF
لیبل مشخصات باد تایر

موتور MR16DDT
فشار تایر سرد بر روی پالکارد نصب شده بر روی ستون
وسطی کنار راننده نشان داده شده است.

برای کشورهایی که مقررات سازمان ملل متحد شماره  10یا
معادل آن را دنبال می نمایند:

نصب فرستنده  RFدر خودرو می تواند بر سیستم های
تجهیزات الکتریکی تاثیر بگذارد .اطمینان حاصل نمایید که
پیش از نصب با نمایندگی مجاز نیسان در ارتباط با اقدامات
احتیاطی یا دستورالعمل های اختصاصی مربوط به نصب RF
مشورت نمایید .بنا بر درخواست ،نمایندگی مجاز نیسان
اطالعات مربوط به نصب (از قبیل ،باند ،برق ،موقعیت آتن،
راهنمای نصب و غیره) را در اختیار شما قرار خواهد داد.

برچسب مشخصات سيستم تهويه مطبوع

موتور K9K
شماره سريال موتور بر روي موتور مطابق با شکل حک
شده است.
برچسب مشخصات سيستم تهويه مطبوع مطابق با شکل
زير درب موتور نصب شده است.

اطالعات فنی
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اطالعات و شماره تاييد راديو
سیستم ریموت کلید (درصورت تجهیز)

بدینوسیله شرکت  ALPS ELECTRICاعالم می نماید که
این تیونر  TPMSو سیستم بدون کلید ،مدل TWCZ5124
و فرستنده بدون کلید ،مدل  TWB1U761و سیستم
 ASSY-IMMOBILSERو مدل  MW1014مطابق با
الزامات و سایر مفاد مربوط از آیینامه  1999/5/ECهستند.
احتیاط :از قرار گرفتن این مولفه در معرض دمای باال (مانند
نور مستقیم خورشید ،آتش یا امثالهم) اجتناب نمایید.
احتیاط :درصورتیکه باتری به طور نادرست تعویض گردد،
احتمال انفجار آن وجود دارد .باتری را فقط با نوع یکسان یا
نوع هم ارز تعویض نمایید.
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اطالعات فنی

ریموت کلید – و سیستم ماژول کنترل بدنه (– )BCM
ویتنام (درصورت تجهیز)

سیستم ایموبالیزر خودروی نیسان و سیستم کلید
هوشمند (درصورت تجهیز)

بدینوسیله شرکت  ALPS ELECTRICاعالم می نماید
که سیستم ورود غیر فعال (دستی) ،مدل TWB1G154
و سیستم  ASSY-IMMOBLISERو مدل TWK1A002
مطابق با الزامات و سایر مفاد مربوط از آیینامه 1999/5/EC
هستند.
احتیاط :از قرار گرفتن این مولفه در معرض دمای باال
(مانند نور مستقیم خورشید ،آتش یا امثالهم) اجتناب
نمایید.
احتیاط :درصورتیکه باتری به طور نادرست تعویض گردد،
احتمال انفجار آن وجود دارد .باتری را فقط با نوع یکسان
یا نوع هم ارز تعویض نمایید.

نیوزیلند
آدرس:

NISSAN New Zealand Ltd, 261 Roscommon Road,
Wiri, Auckland 2104, NEW ZEALAND

سیستم ایموبالیزر خودروی نیسان ،فاب کلید و سیستم
کلید هوشمند (درصورت تجهیز)
مصر ،گرجستان ،هندوراس و کالدونیای جدید

سیستم ایموبالیزر

سیستم ریموت کنترل

اطالعات فنی
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سیستم کلید هوشمند
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اطالعات فنی

سیستم کلید هوشمند

سیستم کلید هوشمند

اردن

سیستم فاب کلید

• نام مدل TWB1U761 :
شماره تاییدیهTCR/LPD/2009/109 :
شماره قطعه نیسان28268 C990D .
• نام مدل TWC1G124 :
شماره تاییدیهTCR/LPD/2008/125 :
شماره قطعه نیسان28596 EL01A .
سیستم ایموبالیزر

نام مدل TWK1A002 :
شماره تاییدیهTCR/LPD/2013/3 :
شماره قطعه نیسان28590 1FA1A .

فرستنده کلید هوشمند

نام مدل TWB1G662 :
شماره تاییدیهTCR/LPD/2013/4 :
شماره قطعه نیسان285E3 1KA0D .

تیونر کلید هوشمند

نام مدل TWC1G154 :
شماره تاییدیهTCR/LPD/2010/7 :
شماره قطعه نیسان28595 1KA1A .

نیوزیلند
آدرس:

NISSAN New Zealand Ltd, 261 Roscommon
Road, Wiri, Auckland 2104, NEW ZEALAND

پاراگوئنه

سیستم کلید هوشمند

NISSAN
ALPS ELECTRIC CO., LTD. Automotive Division
36-3-6, Nakazato, Furukawa, Osaki-city, Miyagipref., JAPAN 6181-989

تایوان

آدرس:

نام مدل TWB1G662 :
کشور سازنده MADE IN JAPAN :
شماره قطعه نیسان1KA0D 285E3 .

سیستم ورود غیرفعال

مدلTWB1G662 :
شماره ثبت2010-10-1-0166 :

آتن سیستم ایموبالیزر

مدلTWK1A002 :
شماره ثبت2012-07-1-0119 :
سیستم ماژول کنترل بدنه

مدلBN009 :
شماره ثبت2012-10-1-0177 :
سورینام

سیستم ایموبالیزر

نام مدل TWK1A002 :
نام برندNISSAN :
شماره قطعه نیسان28590 1FA1A .
سیستم ریموت کلید

نام مدل TWB1U761 :
کشور سازنده MADE IN JAPAN :
شماره قطعه نیسان28268 C990D .
اطالعات فنی
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سیستم فاب کلید

نام مدل TWB1U761 :
کشور سازندهMADE IN JAPAN :
2012/FR/002 URSEC
شماره قطعه نیسانC990D 28268 .
سیستم کلید هوشمند

نام مدل TWB1G662 :
کشور سازنده MADE IN JAPAN :
2012/FR/002 URSEC
شماره قطعه نیسان1KA0D 285E3 .
آفریقای جنوبی

اروگوئه

سیستم فاب کلید

سیستم فاب کلید

سیستم ایموبالیزر

نام مدل TWK1A002 :
نام برندNISSAN :
URSEC 002/FR/2012
شماره قطعه نیسان28590 1FA1A .

سیستم ایموبالیزر

سیستم کلید هوشمند
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اطالعات فنی

کروواسی

اروپا

سیستم بدون کلید کنترل از راه دور (درصورت تجهیز)
بدینوسیله شرکت  ALPS ELECTRICاعالم می نماید که
این تیونر  TPMSو سیستم بدون کلید ،مدل TWCZ5124
و فرستنده بدون کلید ،مدل  TWB1U761و سیستم
 ASSY-IMMOBILSERو مدل  MW1014مطابق با
الزامات و سایر مفاد مربوط از آیینامه  1999/5/ECهستند.
احتیاط :از قرار گرفتن این مولفه در معرض دمای باال (مانند
نور مستقیم خورشید ،آتش یا امثالهم) اجتناب نمایید.
احتیاط :درصورتیکه باتری به طور نادرست تعویض گردد،
احتمال انفجار آن وجود دارد .باتری را فقط با نوع یکسان یا
نوع هم ارز تعویض نمایید.

روسیه

•
•
•

سیستم ایموبالیزر خودروی نیسان
سیستم بدون کلیدکنترل از راه دور (درصورت تجهیز)
سیستم کلید هوشمند (درصورت تجهیز)

بدینوسیله شرکت  ALPS ELECTRICاعالم می نماید
که سیستم ورود غیر فعال (دستی) ،مدل ،TWB1G662
سیستم ورود غیر فعال (تیونر) ،مدل  TWB1G154و
سیستم  ASSY-IMMOBLISERو مدل TWK1A002
مطابق با الزامات و سایر مفاد مربوط از آیینامه 1999/5/EC
هستند.
احتیاط :از قرار گرفتن این مولفه در معرض دمای باال (مانند
نور مستقیم خورشید ،آتش یا امثالهم) اجتناب نمایید.
احتیاط :درصورتیکه باتری به طور نادرست تعویض گردد،
احتمال انفجار آن وجود دارد .باتری را فقط با نوع یکسان یا
نوع هم ارز تعویض نمایید.
اطالعات فنی
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سیستم کنترل از راه دور (درصورت تجهیز)
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اطالعات فنی

سیستم ایموبالیزر خودروی نیسان و سیستم کلید هوشمند

سیستم ایموبالیزر خودروی نیسان و سیستم کلید هوشمند

مراکش

اطالعات فنی
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تیونر سیستم پایش فشار باد تایر (( )TPMSگیرنده)

سیستم ورود غیر فعال (فاب کلید)

مربوط به اسرائیل

تیونر بدون کلیدTPMS/

مربوط به سنگاپور

بدینوسیله شرکت  ALPS ELECTRICاعالم می نماید
که مدل  TWD1G791با الزامات و سایر مفاد آیین نامه
 1999/5/ECمطابق دارد.
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اطالعات فنی

تیونر سیستم پایش فشار باد تایر (( )TPMSفرستنده)
بدینوسیله شرکت  PACIFIC INDUSTRIALاعالم
مینماید که مدل  PMV-CA14با الزامات و سایر مفاد آیین
نامه  1999/5/ECمطابقت دارد.

مربوط به تایوان

اطالعات فنی
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9-20

مربوط به روسیه

مربوط به صربستان

مربوط به اوکراین

مربوط به تایوان

اطالعات فنی

اطالعات پمپ بنزین
اطالعات سوخت

مدل های موتور بنزینی
احتیاط
• از بنزین سربدار استفاده نکنید .استفاده از بنزین
سربدار به مبدل کاتالیزور آسیب میزند.
• از بنزین  LRPاستفاده ننمایید .این موضوع احتمال وارد
شدن خسارت به موتور را افزایش خواهد داد.
کلیه مدل ها به استثنای :NISMO RS

از بنزین سوپر بدون سرب با عدد اکتان حداقل )RON( 95
استفاده نمایید.

مدلهای :NISMO RS

از بنزین سوپر بدون سرب با عدد اکتان حداقل )RON( 98
استفاده نمایید.
تذکر

به استثنای اروپا و آفریقای جنوبی:

اگر بنزین درجه یک بدون سرب استفاده نمیشود ،بنزین
معمولی بدون سرب با نرخ اکتان حداقل  )RON( 91با
عملکردی کمی پایینتر قابل استفاده است .به هر حال،
برای حداکثر عملکرد خودرو و دستیابی به حدکثر قابلیت
حرکت ،استفاده از بنزین درجه یک بدون سرب توصیه
میشود.

روغن موتور توصیه شده

موتورهای بنزینی  ،HR16DE، HRA2DDTیا MR16DDT

•
•
•
• C3 / C2 ,B5/A5 ,B4/A3 ,B3/A3 ,B1/ACEA A1
روغن موتور اصلی نسان
گرید  API: SLیا SM
گرید  3-ILSAC: GFیا 4-GF

* جهت کسب اطالعات بیشتر ،به "مایعات ،روانسان ها و
ظرفیت های توصیه شده" ذیل بخش " .9اطالعات فنی"
مراجعه فرمایید.

فشار تایر سرد

به لیبل تایر که بر روی ستون مرکزی کنار راننده نصب
شده است ،مراجعه کنید.

محیط زیست (خودروهای فرسوده)
مالحظات محیط زیستی

امروزه اقدامات انجام شده توسط  NISSANبرای انجام
مسئولیتهای شرکت به منظور حفاظت و نگهداری از محیط
زیست بسیار گسترده است .در شرکت  ،NISSANباالترین
سطوح دستورالعملها را در هر ناحیه و در کلیه حیطههای
عملیاتی ایجاد کردهایم.

رعایت الزامات در کلیه مراحل

 NISSANبر اطمینان از استفاده مجدد ،بازیافت و احیای
اجزای خودروهای فرسوده و تضمین رعایت مقررات اتحادیه
اروپا (آئیننامه خودروهای فرسوده) تأکید دارد.

ما خودروها را با در نظر داشتن بازیافت آنها میسازیم

کاهش زبالههای سطح زمین ،نشر آالیندهها ،حفظ منابع
طبیعی و ارتقای فعالیتهای بازیافت روزانه در عملیات
تولید ،فروش و تعمیر و در امحای خودروهای فرسوده
( )ELVمورد تأکید قرار دارد.

مرحله طراحی

به منظور کاهش دادن اثرات محیط زیستی خودرو نیسان
را تا  %95قابل بازیابی ساختهایم .ما اجزا را به منظور
تسهیل پیادهسازی ،بازیافت و کاهش مواد خطرناک
عالمتگذاری میکنیم .ما به دقت مواد مهم را شناسایی
و کنترل میکنیم .ما قبال میزان کادمیوم ،جیوه و سرب
را در خودرو نیسان به حداقل رساندهایم NISSAN .مواد
بازیافت شده را در خودرو قرار داده و به دنبال فرصتهایی
برای افزایش درصد مواد بازیافت شده مورد استفاده است.

مرحله ساخت

کارخانجات  NISSANمستقر در انگلستان واسپانیا هم اکنون
به نرخ بازیافت بیش از  %90درصد دست یافتهاند و به دنبال
بهبودهای بیشتر هستند .در کارخانه انگلستان  10توربین بادی
برای کاهش نشر آالیندههای دی-اکسید کربن در نیروگاههای
به ظرفیت بیش از  3،000تن در سال نصب شده استNMISA .
(اسپانیا) از یک سیستم گرمایش آب صفحه خورشیدی برای
صرفهجویی در انرژی استفاده میکند .این سیستم  %33انرژی
مصرف شده در حمامها را در طول عملیات رنگآمیزی خودرو
تولیدمیکند.

مرحله تولید و توزیع

از منابع به صورت کارآمد استفاده میشود تا مقدار زباله ایجاد
شده در حین مرحله تولید و توزیع کاهش یابدNISSAN .
فعالیتهایی مبتنی بر کاهش ،مصرف مجدد و بازیافت مواد را
هرگاه امکانپذیر باشد ترویج میکند .هدف  NISSANنیل به نرخ
بازیافت  %100برای عملیات در ژاپن و در سطح جهان است.

مرحله بهرهبرداری و تعمیر

فروشگاههای  NISSANدریچه ارتباط شرکت با شما،
مشتریان است .به منظور برآورده شدن انتظارات آنها نه تنها
خدمات با کیفیت باال ارائه میکنند بلکه همچنین در قبال
محیط زیست خود را مسئول میدانند NISSAN .فعالیتهایی
برای بازیافت زبالههای ایجاد شده در نتیجه فعالیتهای مرکز
خدمات ترویج میکند.

مرحله امحاء

خودروی فرسوده خود یا اجزای آن را بازیافت کنید .هنگامی که
خودرو  NISSANشما به پایان عمر کاری خود میرسد ،و دیگر
جهت استفاده روزانه مناسب نباشد ،همچنان ارزش دارد .میتوانید
با کمک به جلوگیری از تأثیرات زباله بر روی محیط زیست خودرو
 NISSANخود را در شبکه جمعآوری این شرکت در حوزه
مربوطه بازیافت کنید .شبکههای جمعآوری برای رسیدگی به
خودروی فرسوده شما هیچ هزینهای را تضمین نمیکنند.

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص چگونگی و محل
امحای خودروهای فرسوده به فروشگاه محلی NISSAN
مراجعه کرده یا با آدرس www.nissan-europe.com
مشورت کنید.

حفاظت از محیط زیست در حین رانندگی

رفتار رانندگی شما اثر قابل توجهی بر روی مصرف سوخت
و محیط زیست دارد .راهنماییهای زیر را برای بازدهی بهتر
سوخت ،عادات بهتر رانندگی و سازگاری با محیط زیست و
کاهش نشر آالیندهها رعایت کنید:

رانندگی با صرفهجویی در مصرف سوخت

پیشبینی شرایط ترافیک و اقدام مطابق با آن مصرف
سوخت را کاهش میدهد و به حفاظت از محیط زیست
طبیعی کمک میکند .در هنگامی که به چراغ راهنمایی
میرسید برای اینکه از ترمز کردن در دقیقه آخر هنگامی
که چراغ قرمز میشود ،خودداری کنید ،پای خود را از روی
گاز بردارید.
از سرعت گرفتن ،شتابگرفتن سریع و ترمز کردن محکم
خودداری کنید .صرفهجویی در زمان ،آلودگی محیط
زیست را جبران نمیکند .سعی کنید در هنگام رانندگی
در سرباالیی سرعت خود را حفظ کنید تا از مصرف سوخت
و آلودگی جلوگیری کنید .سرعت را حفظ کرده یا اجازه
دهید که خودرو در جاییکه ترافیک اجازه میدهد ،کندتر
حرکت کند.

در هنگام رانندگی پنجرهها را ببندید.

رانندگی با پنجره باز در  100کیلومتر بر ساعت (62
مایل بر ساعت) مصرف سوخت را تا  %4افزایش میدهد.
رانندگی با پنجرههای بسته اجازه صرفهجویی بیشتر را در
سوخت میدهد.

استفاده از تهویه مطبوع را بهینه کنید.

سیستم تهویه مطبوع با خنککردن و کاهش رطوبت ،اثر
مثبتی بر رانندگی و ایمنی خودرو دارد ،رانندهها هشیارتر
شده و در هنگامی که حذف بخار/مهزدایی شیشه الزم
باشد ،دید بهتری خواهند داشت .به هر حال ،استفاده از
سیستم تهویه مطبوع مصرف سوخت را در محیط شهری به
میزان قابل توجهی افزایش میدهد .با استفاده از دریچهها
تا جایی که امکان دارد ،استفاده از تهویه مطبوع را بهینه
کنید.

بر روی شیبها از ترمز دستی استفاده کنید

هنگامی که خودرو خود را بر روی شیب نگه میدارید از
ترمز دستی استفاده کنید .از استفاده از کالچ (دنده دستی)
یا گاز (دنده اتوماتیک) برای نگه داشتن خودرو اجتناب
کنید ،زیرا این کار منجر به مصرف سوخت و استهالک
غیرضروری میشود.
هنگامی که خودرو خود را بر روی شیب نگه میدارید از
ترمز دستی استفاده کنید .از استفاده از کالچ (دنده دستی)
یا گاز (دنده اتوماتیک) برای نگه داشتن خودرو اجتناب
کنید ،زیرا این کار منجر به مصرف سوخت و استهالک
غیرضروری میشود.

حفظ فاصله ایمن

شرایط ترافیکی را برای رانندگی هموار و تضمین آسودگی
و ایمنی در حین سفر پیشبینی کنید .با فاصله ایمنی
از سایر خودروها در هنگام ترافیک رانندگی کرده و این
فاصله را حفظ کنید .این کار به کاهش مصرف سوخت
کمک میکند زیرا در این صورت به صورت مستمر ترمز
نخواهید گرفت.

فشار تایر خود را بازبینی کنید.

فشار کم تایر مصرف سوخت را مانند استفاده از تایرهای
توصیه نشده افزایش میدهد .فشار صحیح تایر نیروی
اصطکاک خودرو را افزایش داده و مصرف سوخت را بهینه
میکند.

خودرو را به طور منظم سرویس کنید.

سرویس کردن منظم به شما این امکان را میدهد که
خودرو خود را در شرایط بهینه و با بهترین بازدهی
سوخت استفاده کنید .خودرو خود را توسط فروشگاه
 NISSANیا تعمیرگاه مجاز سرویس کنید تا از حفظ
استاندارد اصلی آن اطمینان حاصل کنید.

برچسب کیسه هوا (در صورت تجهیز)

هرگز از کمربند کودک و به پشت در روبروی صندلی
حفاظت شده توسط ( active airbagکیسه هوای فعال)
استفاده نکنید .این کار ممکن است باعث مرگ یا جراحت
شدید در کودک شود.

مراجعه سریع

•
•
•
•
•

موارد اضطراری " ...دکمه چشمکزن هشدار خطر" در بخش  .6موارد اضطراری (تایر پنچر ،موتور استارت نمیزند ،داغ کردن موتور ،یدککشی)
نحوه استارت زدن موتور " ...قبل از استارت موتور" در بخش  .5استارت و رانندگی
نحوه قرائت سیستمهای اندازهگیری و گیجها " ...ابزارهای اندازهگیری و گیچها" در بخش  .2ابزارها و کنترلها
نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید" ... .الزامات نگهداری" در بخش  .8عملیات نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید.
اطالعات فنی " ...مایعات/روانکارهای توصیه شده و ظرفیتهای آنها" در بخش  .9اطالعات فنی

