
 به نام خدا

 :)شرکت نگین فن آور شریف(سیستم کالچ اتوماتیک هوشمندتنظیم و استفاده ازراهنمای 

در قط فانجام می گیرد و مشتریان محترم مجاز این تنظیمات یک بار توسط تکنسین های نصب در نمایندگی  نکته:

  .مواقع ضروری می توانند از این راهنما استفاده کنند

صاف قرار دهید به طوریکه خودرو در وضعیت دنده خالص هیچ حرکتی رو به جلو یا عقب خودرو را در سطح *

حالت زیر مواجه با سه خودرو را در وضعیت دنده یک قرار داده و پا را از روی ترمز بردارید.اکنون .نداشته باشد

 می شویم:

 088حرکت خودرو نرمال است یعنی شما با رها کردن ترمز خودرو به نرمی و آرام  با دور موتور حدودا -الف

 تعویض دنده با مشکل مواجه نیستید.در حین رانندگی در شروع به حرکت می کند و 

 میبه آرا سیم قرمز یا صورتی(خودرودر این وضعیت با زدن چند بار کلید به سمت باال) که خودرو حرکتی ندارد-ب

 به حرکت می کند و در وضعیت نرمال قرار می گیرد. شروع

می هم به طوریکه گاهی باعث خاموش شدن خودرو  و دنده ها نسبتا سخت جا می روند حرکت خودرو سریع است-ج

 بار کلید به سمت پایین)سیم سبز( حرکت خودرو آهسته و نرمال می شود. که در این وضعیت با زدن چند شود

 بهتر است هنگام تنظیم ،کلید را دوتا دوتا به سمت باال یا پایین بزنیم. :1تدکر

در کلیدهای ولوم دار وقتی ولوم را به چپ می چرخانیم حرکت خودرو سریعتر و در جهت برعکس حرکت : 2تدکر

 آرامتر می شود.در ضمن با کلید صفر و یک به راحتی می توان سیستم را روشن یا خاموش کرد.

ثانیه نگه دارید و وقتی 08برای خاموش نمودن سیستم باید کلید را به دلخواه به سمت باال یا پایین به مدت حدودا **

برای روشن نمودن سیستم این کار را تکرار میکنیم ولی این بار دوتا وق آمد دستتان را از کلید بکشید. صدای یک ب

 صدای بوق میشنویم.

 اموش یا روشن نمودن سیستم به هیچ وجه پایتان را در ترمز نگه ندارید.: در زمان خ(خیلی مهم)3# تذکر 

)خیلی مهم(: حتما بعد از باز کردن سویچ و شنیدن دوبار صدای بوق از سیستم ، اقدام به استارت زدن 4# تذکر 

 نمایید.

ن اضافه شود که بر اثر کشیدگی کابل کالچ به طول آ روز پس از نصب ممکن است7الی  3پس از مدتی حدودا ***

ایست کابل کالچ دوباره رگالژ شود بدین نحوه که این امر باعث سخت جا رفتن دنده می گردد که در این صورت می ب

و سپس مهره دوم را مجددا به پشت مهره اول محکم  مهره ی اول را آنقدر می چرخانیم که خالصی کابل گرفته شود

 اصلی خودرو(کنیم.)همانند رگالژ نمودن سیم کالچ  می

که باعث می شود شما وقتی پا  قراردارد 0088موتور خودرو زمانی که سرد است دور موتور حدودا در عدد : 5تذکر

را از ترمز برمی دارید حرکت خودرو یک مقدار سریعتر از حالت نرمال است که این وضعیت طبیعی است و نیازی 

با پایین آمدن دور موتور، تنظیم سیستم اتوکالچ به طور خودکار  به تغییر تنظیم نیست و وقتی موتور خودرو گرم شود

 به حالت نرمال بر می گردد.

هنگامی که سیستم روشن است میتوان از کالچ پایی هم استفاده کرد ولی بهتر است در حالت روشن از کالچ : 6تذکر

 گیری با پا بپرهیزید.

 ل مصرفی بودن شامل گارانتی نمی باشد.دکمه شاسی سردنده و سیم کالچ اتومات به دلی: 7تذکر

18111615595   18145914644 

 تبریز ، نمایندگی بنیادی و عارف خسروشاهیالهی*** با آرزوی سالمتی و توفیق 


