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بــا افتخــار ورود شــما بــه خانــواده کرمــان موتــور را تبریــک گفتــه و برایتــان رانندگــی دلپذیــری را آرزومندیــم .افتخــار مــا در
شــرکت کرمــان موتــور ایــن اســت کــه خــودروی بــا کیفیــت بــاال و فنــاوری مهندســی پیشــرفته را در اختیــار مشــتریان خــود
قــرار دهیــم.
در ایــن کتابچــه شــما بــا ویژگــی هــا و طــرز کار خــودروی خــود آشــنا مــی شــوید تــا هرچــه بیشــتر از رانندگــی بــا ایــن خــودرو
لــذت ببریــد .قبــل از شــروع رانندگــی و اســتفاده از خــودرو ،ایــن کتابچــه را بــا دقــت مطالعــه کنیــد .در ایــن کتابچــه
مجموعــه ای از اطالعــات مهــم ایمنــی و دســتورالعمل هایــی را خواهیــد یافــت کــه شــما را بــا ویژگــی هــای ایمنــی و کنترلــی
خودروتــان آشــنا مــی کنــد و بنابرایــن قــادر خواهیــد بــود تــا بــا ایمنــی بیشــتری از آن اســتفاده کنیــد.
اطالعــات مربــوط بــه تعمیــر و نگهــداری خــودرو کــه در ایــن کتابچــه درج شــده اســت ،امــکان اســتفاده ایمــن از آن را
فراهــم کــرده و توصیــه مــا ایــن اســت کــه تمامــی ســرویس هــا و تعمیــرات خــودرو را در نمایندگــی مجــاز شــرکت کرمــان
موتــور انجــام دهیــد .نمایندگــی هــای مجــاز شــرکت کرمــان موتــور تعمیــر و نگهــداری و ســرویس را بــا کیفیــت و دقــت بــاال
انجــام مــی دهنــد و تمامــی اقدامــات الزم در ایــن زمینــه را بــه انجــام مــی رســانند.
ایــن کتابچــه بخشــی دائمــی از خــودرو اســت و بایــد آن را بــرای مراجعــات بعــدی در جایــی امــن نگهــداری کنیــد .در
صــورت وا گــذاری یــا فــروش ایــن خــودرو ،آن را بــه همــراه خــودرو بــه مالــک بعــدی تحویــل نماییــد.
تمامــی حقــوق ایــن کتابچــه متعلــق بــه شــرکت کرمــان موتــور اســت .هیــچ بخشــی از ایــن کتابچــه نبایــد بــدون اخــذ
رضایــت قبلــی و مکتــوب از شــرکت تکثیــر و یــا بــه هــر نحــوی ذخیــره شــود و یــا دخــل و تصرفــی در آن صــورت گیــرد.

1

معرفی

F
معرفی

کتابچه راهنمای مالک
استفاده از خودرو
نگهداری
مشخصات و ویژگی های اجزای آن
کلیــه اطاعــات موجــود در دفترچــه راهنمــای مالــک ،شــامل آخریــن تغییــرات اعمــال شــده در خــودرو تــا زمــان انتشــار آن
اســت .هرچنــد شــرکت کرمــان موتــور ،حــق انجــام هرگونــه تغییــر در هــر زمانــی را بــه عنــوان رویــه دائمــی شــرکت در بهبــود
و بهســازی تولیــدات ،بــرای خــود محفــوظ مــی دارد.
ایــن دفترچــه راهنمــا بــرای همــه مــدل هــای هیونــدای تدویــن شــده و شــامل شــرح و توصیــف تجهیــزات اختیــاری
هماننــد تجهیــزات اســتاندارد اســت .بنابرایــن ممکــن اســت بعضــی از مطالــب آن در مــورد خــودرو شــما صــدق نکنــد.
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در خــودروی هیونــدای شــما نبایــد هیــچ گونــه تغییــری اعمــال شــود .ایــن تغییــرات عــاوه بــر اینکــه ممکــن اســت اثــر نامطلــوب بــر عملکــرد ایمنــی یــا دوام خــودروی شــما
داشــته باشــد ،ممکــن اســت باعــث تخطــی از شــرایط پوشــش گارانتــی محــدود (وارانتــی) خــودرو شــوند .همچنیــن بعضــی از تغییــرات خــاص ممکــن اســت در تضــاد بــا مقــررات
وضــع شــده راهنمایــی و رانندگــی و دیگــر ســازمان هــای قانونــی کشــور شــما باشــند.

نصب بی سیم دوطرفه موبایل
خــودروی شــما مجهــز بــه سیســتم تزریــق ســوخت الکترونیکــی و ســایر تجهیزاتــی اســت کــه بــه صــورت الکترونیکــی کار مــی کننــد نصــب یــا تنظیــم نامناســب دســتگاه بــی
ســیم یــا تلفــن همــراه در خــودرو ،ممکــن اســت تأثیــر منفــی بــر سیســتم هــای الکترونیکــی بگــذارد .بــه همیــن دلیــل توصیــه مــی شــود در صورتــی کــه قصــد نصــب یکــی از ایــن
دســتگاه هــا را داریــد ،دســتوالعمل هــای ســازنده دســتگاه را بــه دقــت مطالعــه و رعایــت کــرده و یــا بــرای رعایــت احتیــاط هــای الزم و دریافــت دســتورالعمل هــای مخصــوص،
بــا عاملیــت مجــاز شــرکت کرمــان موتــور مشــورت نماییــد.
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SAFETY AND VEHICLE DAMAGE WARNING

This manual includes information titled as DANGER, WARNING, CAUTIO

ایمنی و هشدارهای آسیب دیدگی خودرو
These titles indicate the following:

FCAUTI

DANGER

.باشدWARNING
 هشدار و توجه می، اخطار،با عالئم خطرDANGER
شامل اطالعاتی
،این دفترچه راهنما
SAFETY AND VEHICLE DAMAGE
indicates a hazardous situa-

DANGER

اخطار

CAUTION

CAUTION indicates a h
tion which, if not avoided, will result
tion which, if not avoid
: باشندin
میdeath
موارد زیر
نشان
عالئمAND
 اینVEHICLE DAMAGE
SAFETY
orدهنده
serious
injury.
in minor orWARNING
moderate in

This manual includes information titled as DANGER, WARNING, CAUTIO
These titles
the following:
خطرindicate
NOTICE
WARNING

WARNING
hazardous
situCAUTION
indicates
DANGER indicates a hazardous situaخطرناکــی اســت کــه
ـده شــرایط
نشــان دهنـaـتhazardous
 ایــن عالمـsituaخطرناکــی اســت
ـده شــرایطindicates
ـان دهنـ
ـت نشـaعالمـ
ایــن
DANGER
ation which, if not avoided, could
tion which, if not avoided, could result
tion which, if not avoided, will result
شــدید یــا مــرگin
دیدگــی
آســیب
ــی بــه آن باعـinjury.
بــی اعتنای
دیدگــی شــدیدresult
ـث آســیب
ـه آنor
ـی بـserious
اعتنایـ
 بــیinjury.
 کــهsituain باعـ
death
minor
orـث
moderate
in death or serious injury.
DANGER
indicates
a hazardous
tion
which,
if
not
avoided,
. بــه توصیــه هــای ارائــه شــده عمــل کنیــد.میشــود
.ـا مــرگ خواهــد شــدwill
 یـresult
in death or serious injury.

WARNING

NOTICE

توجهwhich, if not
NOTICE indicates a situation
avoided, could result in vehicle damage.

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could
ایــن عالمــت نشــان دهنــده شــرایط خطرنا کــی اســت
result in death or serious injury.

کــه بــی اعتنایــی بــه آن مــی توانــد باعــث آســیب دیدگــی
.خــودرو شــود

معرفی

This manual includes information titled as DANGER, WARNING, CAUTION and NOTICE.
These titles indicate the following:

هشدار

WARNING

WARNING
hazardous
situخطرناکــی اســت
ـده شــرایطindicates
ـت نشــان دهنـaعالمـ
ایــن
ation which, if not avoided, could
دیدگــی جزئــیresult
ـث آســیب
ـه آنor
ـی بـserious
 بــی اعتنایـinjury.
کــه
in باعـ
death
.یــا متوســط شــود

NOTICE indicates a situa
CAUTI
avoided, could result
in

CAUTION indicates a h
tion which, if not avoid
in minor or moderate in
NOTICE

NOTICE indicates a situa
avoided, could result in

F3

4

این دفترچه راهنما جزئی از خودرو محسوب شده و هنگام فروش باید به مالک بعدی سپرده شود.
مشخصات خودرو

F

نوع خودرو

معرفی

رنگ خودرو:

مدل:

شماره شاسی:
شماره موتور:
تاریخ تحویل خودرو:

مهر و امضای واحد تحویل خودرو:
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مالک اصلی

مالک دوم

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

کد ملی:

آدرس:

آدرس:

شماره تلفن:

شماره تلفن:

کد پستی:

تاریخ خرید:

کد پستی:

تاریخ خرید:

گواهی می نمایم خودرو حاضر بدون هیچگونه نقصی از نظر کارکرد ،رنگ و سالمت بدنه و باتری به همراه متعلقات کامل تحویل اینجانب گردید.
نام و نام خانوادگی مالک و یا وکیل قانونی:
تاریخ:
امضا:
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هــدف مــا کمــک بــه بــرآورده شــدن حداکثــر رضایــت شــما از
رانندگــی خــودروی خــود اســت .دفترچــه راهنمــای مالــک
عالمــت هشــدار ایمنــی نشــانگر عنــوان هــای خطــر ،اخطــار
F
بــه روش هــای مختلــف مــی توانــد بــه شــما در ایــن امــر
و هشــدار مــی باشــد.
SAFETY AND VEHICLE
 DAMAGEایــن دفترچــه
WARNINGـز اهمیــت اســت.
کمــک نمایــد .توصیــه جــدی مــا خوانــدن کل ایــن دفترچــه ایمنــی شــما و ســایرین حائـ
manual DANGER,
Your safety, and theThis
safety
of others, Throughoutasthis
manual includes information titled
DANGER,
احتیاطــی
WARNING,و اقدامــات
CAUTIONـوارد عملکــردی
andبســیاری از مـ
NOTICE.راهنمــا
راهنمــا اســت .لــذا بــرای بــه حداقــل رســاندن خطــر مــرگ یــا
WARNING,
CAUTION,
NOTICE and
is very important.
This
Owner's
These titles indicate the following:
ـرار مــی دهــد.
آســیب دیدگــی بایــد مــوارد اخطــار و هشــدارهای ارائــه شــده را در اختیــار شــما قـ
will
Manual provides you with many safe- the SAFETY ALERT SYMBOL
ty precautions and operating proce- be used.
در ایــن دفترچــه راهنمــا را مطالعــه کنیــد.
dures. This information alerts youDANGER
to
ممکــن
خطــرات بالقــوه
CAUTIONرا
ایــن اطالعــات شــما
This
کــه is
safetyایthe
symازalertـی
ـ
خطرناک
ـرایط
ـ
ش
ـده
ـ
دهن
ـان
ـ
نش
ـت
ـ
عالم
ـن
ـ
ای
potential hazards that
may hurt
you a hazardousbol.
DANGER
indicates
situaCAUTION
It is used
 alertوto
آســیبyou
toa hazardous
همچنیــن
ســایرین و
indicatesشــما
دیــدن
 situaاســت باعــثتصاویــر همــراه بــا متــن در ایــن دفترچــه جهــت تشــریح
asباعــث
tionآن
which,ـی بــه
ـی اعتنایـ
notـه
avoided,ـت کـ
اسـ
ـیب or others,
wellآسـas
damage
 yourبـtoif
willpotential
result
tion which,
if not
avoided, could result
physical
injury
hazمــیorســازد.
 injury.گــردد آ گاه
چگونگــی کســب حداکثــر رضایــت از خــودرو ارائــه شــده خــودرو شــما
SAFETY
WARNING
death or serious
injury.AND VEHICLE DAMAGE
minor
moderate
vehicle.
ards. Obey inall
safety
mesinـد شــد.
خواهـ
دیدگــی شــدید یــا مــرگ
انــد .بــا خوانــدن دفترچــه راهنمــا شــما از خصوصیــات،
sages
that
follow
this
symbol
Safety messages This
found
on
vehicle
manual includes information titled as DANGER, WARNING, CAUTION and NOTICE.
ـرای
possibleراهنمــا بـ
 injuryایــن دفترچــه
ـتوالعمل هــای
اخطارهــا و دسـ
to
avoid
or
labels and in this These
manual
describe
اطالعــات ایمنــی مهــم و نــکات مهــم رانندگــی در شــرایط
titles
the following:
indicateخطر
NOTICE
WARNING
death.
The
alert
symthese hazards and what to do to
ـتورالعمل
 safetyو دسـ
ـت اخطارهــا
ـدم رعایـ
ایمنــی شــما اســت .عـ
مختلــف جــاده آ گاه مــی شــوید.
NOTICE
indicates
a
situation
which,
if
not
اخطـ a
hazardous
situprecedes
ـیبthe
signal
avoid or reduce
the
ـه آن مــی
WARNINGـی بـ
risks.ـ
 indicatesکــه بــی اعتنای
ـار بــه شــرایطی
ـه bolکادر
avoided,ـی یــا منجــر بـ
دیدگـ
آسـ
wordsباعــث
CAUTIONـد
ـی مـinـی توانـ
damage.ـای ایمنـ
هـ
could
result
vehicle
ation which, ifDANGER
not avoided,DANGER,
could
WARNING and
Warnings and
instructions
contained
دیدگــی یــا
resultـیب
inـمی ،آسـ
جسـ
صدمــات
injury.ــد منجــر بـ
 situaتوانdeath
seriousـهor
 situaمــرگ گــردد.عنــوان کلــی بخــش هــا در جــدول فهرســت مندرجــات
CAUTION indicates a hazardous
in this manual are DANGER
for yourindicates
safety. a hazardousCAUTION.
داردtion which,.
if not
tion which, if not avoided, could result
avoided,اشــاره
willــرگ شــود،
 resultم
ارائــه شــده اســت .همچنیــن بــا اســتفاده از فهرســت
Failure to follow safety
warnings
and
in death or serious injury.
عنـ in
minor
moderateـه or
injury.
ـوان هــای خطــر،
عالئــم و
دفترچــه راهنمــا بـ
در ایــن
instructions can lead to serious injury
DANGER
الفبایــی مــی تــوان جســتجوی موضــوع مــورد نیــاز را آغــاز
or death.
نمــود .ایــن فهرســت ،لیســت اطالعــات موجــود در دفترچــه اخطــار ،هشــدار و توجــه برخــورد خواهیــد کــرد.
هشدار
DANGER indicates
a hazardous
NOTICE
WARNING
راهنمــا را بــه صــورت الفبایــی دارا اســت.
ـودنsituation
which,
if
not
avoided,
ـرای آ گاه
ـت کــه بـ
ـدار ایمنــی اسـ
which,عالمــت هشـ
 if notایــن
NOTICE
indicates
a situation
WARNING
نمـsitu-
ـه آن مــی توانــد
indicatesــی اعتنایــی بـ
hazardousـهaشــرایطی کــه ب
ـدار بـ
 resultهشـ
will
in
death
or
serious
avoided,
could
result
in
vehicle
damage.
ation which, if not avoided, could
بخــش هــا :ایــن دفترچــه دارای  ۹بخــش اســت .هــر شــما از خطــرات بالقــوه آســیب هــای جســمی مــی باشــد.
resultاشــاره دارد.
منجر شــود،
orخــودرو
دیدگــی
injury.ـیب
injury.آسـ
بــه
in death
serious
تمــام پیغــام هــای ایمنــی کــه در زیــر ایــن عالمــت ارائــه
معرفی

معرفی

نحوه استفاده از این دفترچه راهنما

بخــش بــا فهرســت خالصــه مطالــب منــدرج در آن بخــش
آغــاز مــی شــود .بنابرایــن بــا یــک نــگاه کوتــاه بــه فهرســت
هــر بخــش ،مــی توانیــد از موجــود بــودن یــا نبــودن
Introduction
اطالعــات مــورد نیــاز خــود در آن بخــش آ گاه شــوید.

شــده اســت را جهــت جلوگیــری از بــروز آســیب دیدگــی
احتمالــی یــا مــرگ رعایــت کنیــد.

F3

WARNING
WARNING indicates a hazardous
situation which, if not avoided,
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These titles indicate the following:

CAUTION

معرفی

CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result
in minor or moderate injury.

توجه

معرفی

F

DANGER

کوبــش موتــور) یــا باالتر اســتفاده شــود.
NOTICE

DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result
in death or serious injury.

WARNING

هشدار

اعتناییNOTICE indicates a situation which, if
ایــن عالمــت نشــان دهنــده شــرایطی اســت کــه بــی not
indicates
hazardous
situWARNINGاتوماتیــک آن
ـری ،پــس از قطــع
ـگامaســوخت گیـ
در هنـ
ـه
ـ
ک
ـده
ـ
ش
ـی
ـ
طراح
ـوری
ـ
ط
ـه
ـ
ب
ـما
ـ
ش
ـدای
ـ
هیون
ـد
ـ
جدی
ـودروی
ـ
خ
avoided,
could
result
in
vehicle
damage.
ation which, if not avoided, could
بــه آن مــی توانــد باعــث آســیب دیدگــی خــودرو شــود.
resultـگاه ســوخت،
deathدسـinـتگاه جایـ
ـیلنگ پمــپ
توســط سرشـ
or serious
بــا بنزیــن بدون ســرب بیشــترین عملکــرد ،کمتریــن آلودگی و injury.
بنزیــن اضافــه نکنیــد.
رســوب زدگــی شــمع را در پــی خواهــد داشــت.
الزامات سوخت
SAFETY AND VEHICLE DAMAGE WARNING
موتور بنزینی
بــرای جلوگیــری از پاشــیده شــدن بنزیــن بــه بیــرون در
This manual includes information titled as DANGER, WARNING, CAUTION and NOTICE.

بنزین بدون سرب
برای اروپا:

CAUTION

اخطار

ـم درب بــاک را
ـودن محکـ
ـته بـ
theـادف ،بسـ
 following:تصـ
صــورت
These
titles
indicate
همیشــه کنتــرل کنیــد.
DANGER

بــرای عملکــرد بهینــه خــودرو ،توصیــه مــی شــود از بنزیــن
CAUTION
indicates
a hazardous
نکنید.
استفاده
بنزین سرب دار
 situaهرگز ازF3
tion which, if not avoided, could result
( 95 RONعــدد اکتــان
بــدون ســرب بــا عــدد اکتــان
in minor or moderate injury.
in death or serious injury.
ـتی
ـ
کاتالیس
ـدل
ـ
مب
ـرای
ـ
ب
دار
ـرب
ـ
س
ـن
ـ
بنزی
از
ـتفاده
ـ
اس
یــا
موتــور)
کوبــش
ضــد
(عــدد
آزمایشــگاهی) و /91 AKI
بــرای برخــی کشــورها ،خــودروی شــما بــه نحــوی طراحــی
مضــر بــوده و باعــث معیــوب شــدن حســگر اکســیژن
باالتــر اســتفاده شــود.
شــده اســت کــه مــی تــوان از بنزیــن ســرب دار اســتفاده
NOTICE
WARNING
بنزیــن
همچنیــن
شــود.
مــی
موتــور
کنتــرل
سیســتم
کــرد .در صورتــی کــه قصــد اســتفاده از بنزیــن ســرب دار را
اکتــانNOTICE indicates a situation which,
شــما مــی توانیــد از بنزیــن بــدون ســرب بــا عــددif not
WARNING indicates a hazardous situخروجــی موتــور
 couldگازهــای
ـتم کنتــرل
دار بـinـر سیسـ
 damage.ســرب
avoided,
result
vehicle
 ationبنزیــن ســرب دار
اســتفاده از
ـوص قابلیــت
در خصـ
 couldداریــد،
which,
if not
avoided,
 94 ̴ 91 ROM / 90 ̴ 87 AKIنیــز اســتفاده کنیــد ولــی
orـاdeath
تاثیــر منفــی مــی گــذارد.
resultـرکت کرمــان موتور
inمجــاز شـ
نمایندگــی
seriousـود بـ
injury.خــودروی خـ
در
ممکــن اســت اندکــی عملکــرد خــودرو کنــد شــود(،از ســوخت
مشــورت کنیــد .عــدد اکتــان بنزیــن ســرب دار معــادل عــدد
هرگــز هیــچ نــوع مــاده تمیزکننــده سیســتم ســوخت
ترکیــب شــده بــا متانــول اســتفاده نکنیــد).
اکتــان بنزیــن بــدون ســرب مــی باشــد.
رســانی ،بــه جــز آنچــه مشــخصا توصیــه شــده اســت را
به غیر از اروپا:
در بــاک ســوخت نریزیــد( .بــرای اطالعــات بیشــتر بــا
خــودروی جدیــد هیونــدای شــما بــه طــوری طراحــی شــده
نمایندگــیمجــازشــرکت کرمــانموتــورتمــاسبگیریــد).
اســت کــه بایــد از بنزیــن بــدون ســرب بــا عــدد اکتــان
( 91 RONعــدد اکتــان آزمایشــگاهی) ( /87 AKIعــدد ضــد
DANGER indicates a hazardous situaبودن)
بنزین سرب دار (در صورت مجهز
tion which, if not avoided, will result
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F
معرفی

توجه
بنزین حاوی الکل و متانول
اخطار
DANGER
CAUTION
هرگونه مشکل کارایی
یا
رسانی
سوخت
سیستم
خرابی
CAUTION
indicates
a hazardous
DANGER indicates a hazardous situaمتانــول اســتفاده
دار حــاوی
بنزیــن الــکل
 situaهرگــز ازبنزیــن الــکل دار (( )Gasoholکــه بــه نــام الــکل غــات نیــز
tion which, if not avoided, could result
avoided,
tionهــا ممکــن اســت
which,ـوخت
notایـifـن نــوع سـ
ـتفاده از
willشــی از اسـ
 resultنا
الــکل
بنزیــن
محصــول
نــوع
هــر
از
اســتفاده
نکنیــد.
in minor or moderate injury.
in death or serious injury.
شــناخته مــی شــود) یــا بنزیــن یــا بنزیــن الــکل دار حــاوی متانول
تحــت پوشــش گارانتــی محــدود خــودرو نــو شــما نباشــد.
دار کــه آســیب زننــده بــه عملکــرد خــودرو باشــد را
(کــه بــه نــام الــکل چوب نیز شــناخته می شــود) به همــراه و یا به
کنیــد.
متوقــف
NOTICE
WARNING
جــای بنزیــن ســرب دار در بــازار عرضــه مــی شــود.
استفاده از MTBE
NOTICE
indicates
a
situation
which,
if
not
ـا
ـ
ی
ـن
ـ
بنزی
از
و
از بنزیــن الــکل دار حــاوی بیــش از  %10اتانــول
WARNING indicates a hazardous situسایر سوخت ها
avoided, could result in vehicle damage.
ation which, if not avoided, could
گــس هــول حــاوی هرگونــه متانــول اســتفاده نکنیــد .هرکــدام
resultـای حــاوی بیــش
inـوخت هـ
deathـد سـ
orمــی کنـ
توصیــه
هیونــدای
serious
injury.
از ایــن ســوخت هــا ممکــن اســت باعــث بــروز مشــکل در استفاده از سوخت هایی مانند:
از  %15حجمــی ( MTBEمتیــل ترتیــاری بوتیــل اتــر)،
عملکــرد و خرابــی سیســتم ســوخت رســانی خــودرو شــوند.
(حــاوی  %27وزنــی اکســیژن) در خــودرو شــما مــورد
سوخت های حاوی سیلیکون ()Siـر
در صــورت بــروز مشــکل در عملکــرد خــودرو ،اســتفاده از هـ
اســتفاده قــرار نگیــرد.
سوخت های حاوی ( MMTمنگنز) Mnنــوع گــس هــول را متوقــف کنیــد.
ســوخت هــای حاوی بیــش از  %15حجمــی ( MTBEحاوی
خرابــی خــودرو یــا بــروز هرگونــه مشــکل در عملکــرد خــودرو که
سوخت های حاوی فروسن ()Fe %27وزنــی اکســیژن) ممکــن اســت کارایــی عملکــرد خــودرو
ناشــی از اســتفاده از ســوخت هــای زیــر باشــد ،ممکــن اســت
را کاهــش داده ،باعــث تولیــد بخــار و هــوا گرفتــن سیســتم
F3ــازنده خــودرو نباشــند:
جــزو مــوارد تحــت پوشــش گارانتــی س
سوخت های حاوی سایر مواد افزودنی فلزیســوخت رســانی یــا بــد روشــن شــدن خــودرو شــوند.
1 .1بنزین الکل دار حاوی بیش از  %10اتانول
ممکــن اســت باعــث بــروز آســیب خــودرو و موتــور گــردد.
2 .2بنزین یا بنزین الکل دار حاوی متانول
همچنیــن ،ممکــن اســت نشــانگر عملکــرد بــد روشــن شــده
یــا باعــث احتــراق ناقــص ،شــتاب ضعیــف ،گیــر کــردن
3 .3بنزیــن ســرب دار یــا بنزیــن الــکل دار ســرب دار(بــه
موتــور ،ذوب کاتالیــزور ،خوردگــی غیرطبیعــی ،کاهــش
اســتثناء خودروهایــی کــه بــا قابلیــت اســتفاده از
عمــر مفیــد و غیــره گــردد.
بنزیــن ســرب دار بــرای برخــی کشــورها طراحــی و
ســاخته شــده انــد).

معرفی SAFETY AND VEHICLE DAMAGE WARNING
This manual includes information titled as DANGER, WARNING, CAUTION and NOTICE.
These titles indicate the following:

معرفی

ـوخت بــه صــورت مســتمر اســتفاده نمــی
افزودنــی هــای سـ
اخطار
DANGER
CAUTION
DANGERــا نــرم کار نکــردن
indicatesــدن خــودرو ی
hazardousمشـaـکل روشــن ش
 situaکننــد و بــاCAUTION
indicates
a hazardous
محــدود خــودروی نــو شــما ممکــن اســت
 situaگارانتــیtion which, if not avoided, could result
if not
will result
tionیــک بطــری مــواد
which,کــردن
ـوند ،اضافــه
avoided,مــی شـ
موتــور مواجــه
هرگونــه مشــکل
ســوختorرســانی و
injury.سیســتم
خرابــی
in minor
moderate
death or serious injury.
F
in15000کیلومتــر بــرای اروپــا
افزودنــی بــه بــاک خــودرو در هــر
در عملکــرد خــودرو کــه بــر اثــر اســتفاده از ســوخت
و هــر  5000کیلومتــر بــه غیــر از اروپــا توصیــه مــی شــود.
 NOTICEحــاوی بیــش
هــای حــاوی متانــول یــا ســوخت هــای
WARNING
افزودنــی را مــی توانیــد همــراه بــا نحــوه
اطالعــات مــواد
ترتیــاری بوتیــل اتــر
(متیــل
حجمــیMTBEa
%15 which,
از
NOTICE
indicates
situation
if not
مجــاز شــرکت کرمــان
نمایندگــی هــای
hazardousازaآن هــا از
اســتفاده
WARNING
indicates
situavoided, could result in vehicle damage.
ation which, if not avoided, could
ـد
ـ
باش
ـده
ـ
آم
ـود
ـ
وج
ـه
ـ
ب
ـیژن)
ـ
اکس
ـی
ـ
وزن
%2.7
ـاوی
ـ
ح
نماینـ
injury.ـور تهیــه
موتـ
orـدresult in death.
serious
را پوشــش ندهــد.
از مخلوط کردن مواد افزودنی با یکدیگر خودداری کنید.
از متانول استفاده نکنید
ســوخت حــاوی متانــول (الــکل چــوب) نبایــد در خــودرو
شــما مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .ایــن نــوع ســوخت مــی
توانــد کارایــی خــودرو را کاهــش داده و بــه اجــزاء سیســتم
ســوخت رســانی خــودرو صدمــه بزنــد.
مواد افزودنی سوخت
هیونــدای توصیــه مــی کنــد از بنزیــن بــدون ســرب بــا عــدد
اکتــان ( 95 RONعــدد اکتــان آزمایشــگاهی) و 91 AKI
(عــدد اکتــان ضــد کوبــش موتــور) یــا باالتــر (بــرای اروپــا) یــا
عــدد اکتــان  91 RONو عــدد ضــد کوبــش  87یــا باالتــر بــه
جــز اروپــا اســتفاده شــود.
بــرای مشــتریانی کــه از بنزینــی بــا کیفیــت خــوب حــاوی
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روش آب بندی خودرو
بــه مــدت زمانــی خــاص بــرای آب بنــدی خــودرو نیــاز
ندارید.بــا رعایــت چنــد احتیــاط ســاده  1000کیلومتــر اول
اســتفاده از خــودرو ،مــی توانیــد نحــوه عملکــرد ،کارایــی
اقتصــادی و عمــر مفیــد خــودرو را ارتقــاء دهیــد.
با دور تند حرکت نکنید.
در هنــگام رانندگــی دور موتــور را بیــن  2000تــا  4000دور در
دقیقــه حفــظ کنیــد.
بــرای مدتــی طوالنــی ســرعت را ثابــت نگــه نداریــد ،چــه در
ســرعت پاییــن و چــه در ســرعت بــاال ،تغییــر دادن ســرعت

بــرای آب بنــدی مناســب خــودرو الزم اســت.
از توقــف ناگهانــی بــه جــز در مــوارد اضطــراری خــودداری
کنیــد تــا بــه ترمزهــا اجــازه دهیــد در محــل خــود بــه طــور
مناســب نشســته و آب بنــدی شــوند.
در  2000کیلومتــر اول اســتفاده از خــودرو ،از یــدک کشــیدن
تریلــر خــودداری کنیــد.
دستوالعمل های رانندگی با خودرو
هماننــد ســایر خودروهــای هــم نــوع ،عــدم اســتفاده
درســت از خــودرو مــی توانــد باعــث از دســت دادن کنتــرل،
تصــادف و یــا چــپ شــدن خــودرو شــود.
مشــخصه هــای خــاص طراحــی (ارتفــاع بیشــتر خــودرو،
فاصلــه بیــن چــرخ هــا و غیــره) ،ارتفــاع مرکــز ثقــل ایــن
خــودرو را بــه نســبت ســایر خودروهــا افزایــش مــی دهــد.
بــه عبــارت دیگــر ،بــا ایــن خــودرو نبایــد بــا ســرعتی مشــابه
خودروهــای دو چــرخ محــرک دور زد .از دور زدن هــای تنــد
یــا مانورهــای ناگهانــی بپرهیزیــد .عــدم اســتفاده درســت از
خــودرو مــی توانــد باعــث از دســت دادن کنتــرل ،تصــادف
و یــا چــپ شــدن خــودرو شــود .حتمــا در بخــش  ،5قســمت
«کاهــش خطــر چــپ کــردن» را مطالعــه کنیــد.
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