
سازمان خدمات پس از فروش سايپا 
تهران، كيلومتر 17 جاده مخصوص كرج، نبش خيابان داروپخش 
تلفن: 61610    دورنگار: 61611901    صندوق پستى: 37515-836

صداى مشترى سراسر كشور: 096770    
امداد خودرو: 096550     پيامك: 5000196770     صندوق پستى امور مشتريان: 37515-1414  

www. moshtarimadari.com :سايت مشترى مدارى
پست الكترونيكى:  

www.saipayadak.org :وب سايت شركت

Usr820613
Typewritten Text
CEROM1/1/1

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text
(بخش اول )

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text



به نام خدا 

دفترچه راهنماي مشتري
93/8/26

 گردآوری و تدوین: شرکت مهندسین مشاور خودرو 

ســراتو



به منظور استفاده مطلوب از خدمات گارانتی، مطالعه دقیق مطالب این دفترچه به 
مالکین خودرو خانواده سایپا توصیه می گردد.

توجه

از آنجایی که انجام سرویس های ادواری مطابق با توصیه شرکت سازنده خودرو، تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد خودرو و افزایش عمر مفید آن دارد، لذا 
انجام این سرویس ها )از جمله تعویض روغن و فیلتر روغن موتور( مطابق با جدول سرویس های ادواری خودرو )فصل گارانتی همین دفترچه( در شبکه 
نمایندگی های مجاز سایپا الزامی بوده و عدم انجام آن در موعد مقرر منجر به خروج خودرو از شرایط گارانتی خواهد شد. لذا ضروری است جهت استفاده 
از گارانتی خودرو، با مراجعه به نمایندگی های مجاز سایپا، نسبت به انجام سرویس های مربوطه )با حداکثر اختالف 1000 کیلومتر از سر رسید پیمایش 

و یا یک ماه از سررسید زمانی مشخص شده در جدول سرویس های ادواری( اقدام نمایید.  

کارت نارنجي
مشتري گرامي، 

با توجه به اینکه ارائه خدمات پس از فروش مناسب و مطابق نیازهاي مشتریان از اولویت هاي اصلي گروه خودرو سازي سایپا مي باشد، در صورت تمایل 
شما مي توانید در هنگام خرید خودرو و یا پس از فرآیند خرید در نمایندگي هاي مجاز سراسر کشور از خدمات ویژه اي همچون امداد تکمیلي، گارانتي 
بدنه خودرو در برابر تصادفات و سرقت ها، خدمات در محل مشتري، افزایش مدت گارانتي خودرو و خدمات جذاب دیگر در قالب کارت هاي نارنجي          

بهره مند گردید. جهت اطالع بیشتر از سایت www.saipayadak.org  بازدید نمایید و یا به نمایندگي هاي مجاز سراسر کشور مراجعه فرمایید.



3

در دوران سالجقه که داراي توازن هندسي مثال 
زدني در طراحي و اجرا    مي باشد، طراحي نمود. 

تولیدات شرکت سایپا :
• سال 1347 تولید انواع مدل هاي خودروي ژیان
• سال 1355 تولید انواع مدل هاي خودرو رنو 5  

• سال 1364  انتقال  تولید خودروي وانت
نیسان از  شرکت زامیاد به شرکت سایپا
• سال 1371 تولید خودروي رنو 21  

• سال 1372 تولید خودروي پراید  
• سال 1376 طراحی و تولید خودروي پراید

 )استیشن سفري(
• سال 1376 طراحي و ساخت اولین خودرو 

ایراني به نام کاروان       
• سال 1379 تولید خودروي زانتیا 

•سال 1381 طراحي و تولید خودروي
)سایپا 141( 

• سال 1384 تولید خودروي ریو 
• سال 1386 طراحي و تولید خودروي 132 

• سال 1387 طراحي و تولید خودروي 
 تمام ایراني به نام تیبا   

جدید  خودروهای  تولید  و  سال1389طراحي   •
) X100 خانواده سایپا )پلت فرم

• سال 1392 تولید و طراحی خودرو 211 و 151
•سال 1393 تولید خودروهای سراتوی جدید

تولیدات شرکت به بازار، مدیرعامل شرکت، کلمه 
 Societe عبارت:   اول  )حروف   SAIPAC
 Anonyme Iranienne de Production
ثبت  همچنین  و   )Automobile Citroen
تولیدي  هاي  اتومبیل  انواع  براي  را  ژیان  کلمه 

شرکت تقاضا نمود. 
تولید  ایراني  سهامي  شرکت   1353 سال  در 
موافقت  جلب  از  پس  سیتروئن  هاي  اتومبیل 
خودروي  گرفت  تصمیم  فرانسه  در  رنو  شرکت 
موافقت  پي  در  و  نماید  تولید  در شرکت  را  رنو 
وزارت صنایع و معادن با درخواست شرکت و به 
جهت رفع عدم انطباق میان عنوان شرکت و نوع 
فعالیت مقرر گردید کلمه سیتروئن حذف و نام 
اتومبیل  تولید  ایراني  سهامي  شرکت  به  شرکت 

)سایپا( تغییر یابد. 
تا قبل از سال 1364، آرم مورد استفاده شرکت 
تغییر  به  توجه  با  بود.  و سیتروئن  رنو  آرم  سایپا 
در  تنوع  ایجاد  و  شرکت  تولیدي  هاي  سیاست 
براي   1363 سال  در  که  هایي  برنامه  و  تولید 
آینده شرکت تنظیم گردید، ضروري بود که آرم 
مستقل براي شرکت تهیه شود. پس از مطالعات 
بسیار هنرمند ارجمند استاد ممیز که طراحي آرم 
شرکت ها و سازمان هاي بزرگي چون هواپیمایي 
داشتند  برعهده  را   ... و  تهران  شهرداري  ملي، 
با الهام از آجر کاري سنتي ایران  نشان سایپا را 

پیشگفتار
با تشکر از حسن انتخاب شما و با تبریک جهت 
خرید خودرو جدید. قبل از رانندگي با خودروي 
نمایید.  مطالعه  دقت  با  را  راهنما  دفترچه  خود، 
در  و ضروري  مفید  اطالعات  دفترچه شامل  این 
مورد رانندگي با خودرو بوده و تجهیزات خودرو را 
به شما معرفي خواهد کرد. این دفترچه همچنین 
نحوه نگهداري و مراقبت از خودرو و نیز سرویس 
آن را به شما خواهد آموخت. امیدواریم با آگاهي 
خودرو،  تجهیزات  با  آشنایي  و  رانندگي  نحوه  از 
تجربه  سراتو  با  را  اي  آسوده  و  راحت  رانندگي 

نمایید. 

تاریخچه شرکت سایپا
هاي  اتومبیل  تولید  ایراني  سهامي  شرکت 
مساحت  به  زمیني  در  سال 1345  در  سیتروئن 
240 هزار مترمربع و زیربناي 20 هزار مترمربع با 
سرمایه اولیه 160 میلیون ریال تاسیس شد و هم 
اکنون در زمیني به مساحت 415 هزار مترمربع 

)کارخانه مرکزي( در حال فعالیت مي باشد. 
این شرکت در بدو تاسیس، فعالیت خود را با 30 
نفر شروع نمود و پس از یک سال حدود 600 نفر 
در شرکت مشغول به کار شدند که از این تعداد 
حدود 150 نفر در خط مونتاژ فعالیت مي نمودند. 
در 26 خرداد سال 1347 قبل از ورود نخستین 





 مقدمه 

 خودرو در یک نگاه  

مشخصات ایمنی خودرو

شرح تجهیزات خودرو

رانندگی با خودرو

نحوه رفتار در مواقع اضطراری

تعمیر و نگهداری

 مشخصات فنی و اطالعات مورد نیاز استفاده کننده خودرو

گارانتی خودرو

فهرست نمایندگی ها
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هشدارهای نیروی انتظامی

امروزه خودرو به عنوان یکی از ارکان حمل و نقل و نیز منبع امرار معاش تعداد زیادی از مردم، نقش عمده ای را در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارا 
می باشد.

از طرفی به دلیل قیمت نسبتاًً باال و نیز به عنوان وسیله ای برای انجام سایر جرایم مورد توجه سارقین و سایر تبهکاران قرار گرفته است.
بطوریکه سرقت خودرو به یکی از جرایم عمده تبدیل شده است. جهت مقابله با این جرم و ارتقاء امنیت عمومی رده های تخصصی در پلیس آگاهی 
ایجاد گردیده و با برنامه ریزی و اقدامات مناسب توفیقات مهمی در این راستا حاصل شده است. بطوری که در حد باالیی از خودروهای مسروقه کشف 
می گردد. لیکن از آنجا که پدیده های مجرمانه از جمله سرقت خودرو هنگامی می تواند به وقوع بپیوندد که فرصت ارتکاب جرم برای سارق مهیا گردد؛ 
از این رو عالج واقعه قبل از وقوع یعنی از بین بردن فرصت وقوع این جرم، بهترین و کم هزینه ترین گزینه )راه حل( خواهد بود. توصیه هاي پیشگیري 
از سرقت خودرو در سطح فردي براي رعایت رانندگان در قسمت های هشدارهای نیروی انتظامی  به اطالع مي رسد. امید است با رعایت موارد مذکور 

شاهد کاهش وقوع این جرم و افزایش امنیت عمومی باشیم.  



فصل1- مقدمه
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مراحل آب بندی کردن خودرو ...............................................................................................................  10
عالئم نمایشی صفحه نمایشگرها ............................................................................................................  11
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مقدمه
شده  طراحی  نحوی  به  شما،  جدید  خودروی 
است که فقط با سوخت بدون سرب با عدد اکتان 
 87AKI )عدد اکتان آزمایشگاهی( RON 91
)عدد ضد کوبش موتور( یا باالتر استفاده کنید. 

حداکثر  به  دستیابی  برای  شما  نوی  خودروی 
با  همراه  سرب  بدون  بنزین  با  عملکرد  کارایی 
حداقل گازهای خروجی اگزوز و کمترین مقدار 

دوده گرفتگی شمع طراحی شده است. 

 یادآوری 
یادآوری به اطالعات قابل توجه یا مفید اشاره دارد. 

الزامات سوخت 
موتور بنزینی

بنزین بدون سرب 

موجود بودن یا نبودن اطالعات مورد نیاز خود در 
آن بخش آگاه شوید. 

و  اخطارها، هشدارها  به  راهنما  دفترچه  این  در 
یادآوری های مختلفی برخواهید خورد. این موارد 
برای ارتقاء ایمنی شخصی شما گردآوری شده اند.
های  توصیه  و  ها  روش  همه  دقت  به  باید  شما 
ارائه شده در این اخطارها، هشدارها و یاداوری ها 

را خوانده و از آن ها پیروی کنید. 

نحوه استفاده از این دفترچه راهنما
 هدف ما کمک به برآورده شدن حداکثر رضایت 
دفترچه  است.  خود  خودروی  رانندگی  از  شما 
راهنمای مالک به انحاء مختلف می تواند کمک 
کار شما در این امر باشد. توصیه جدی ما خواندن 
کل این دفترچه راهنما است. لذا برای به حداقل 
رساندن خطر مرگ یا آسیب دیدگی باید موارد 
دفترچه  این  در  شده  ارائه  هشدارهای  و  اخطار 

راهنما را مطالعه کنید. 
تشریح  برای  دفترچه  در  متن  با  همراه  تصاویر 
ارائه  خودرو  از  رضایت  حداکثر  کسب  چگونگی 
از  شما  راهنما  دفترچه  خواندن  با  اند.  شده 
مهم  نکات  و  مهم  ایمنی  اطالعات  خصوصیات، 
رانندگی در شرایط مختلف جاده آگاه می شوید. 
تیتر کلی بخش ها در جدول فهرست مندرجات 
ارائه شده است. همچنین با استفاده از فهرست 
الفبایی می توان جستجوی موضوع مورد نیاز را 
موجود  اطالعات  لیست  فهرست  این  نمود.  آغاز 
در دفترچه راهنما را به صورت الفبایی دارا است. 

بخش ها: 
این دفترچه دارای 8 بخش بعالوه یک فهرست 
الفبایی است. هر بخش با فهرست خالصه مطالب 
با  بنابراین  شود،  می  آغاز  بخش  آن  در  مندرج 
یک نگاه کوتاه به فهرست هر بخش، می توانید از 

می  آن  به  اعتنایی  بی  که  شرایطی  به  اخطار 
تواند به صدمات جسمی، آسیب دیدگی شدید 

یا مرگ منجر شود، اشاره دارد.

هشدار به شرایطی که بی اعتنایی به آن می تواند 
به آسیب دیدگی خودرو منجر شود، اشاره دارد.

اخطار 

هشدار 
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بدون سرب در بازار عرضه می شود. 

 از گسهول حاوی بیش از 10 % اتانول و از بنزین 
یا گسهول حاوی هر گونه متانول استفاده نکنید. 
باعث  است  ممکن  ها  سوخت  این  از  کدام  هر 
بروز مشکل در کارایی عملکرد وخرابی سیستم 

سوخت رسانی خودرو شوند. 
خودرو،  عملکرد  در  مشکل  بروز  صورت   در 

استفاده ازهر نوع گسهول را متوقف کنید.
 خرابی خودرو یا بروز هر گونه مشکل در کارایی 
از سوخت  استفاده  از  ناشی  که  خودرو  عملکرد 
های زیر باشد، ممکن است توسط سازنده خودرو 

پوشش گارانتی داده نشود :
1- گسهول حاوی بیش از 10 % اتانول

2- بنزین یا گسهول حاوی متانول
3-  .بنزین سرب دار یا گسهول سرب دار 

بنزین سرب دار *
طراحی این خودرو برای بعضی از کشورها بگونه 
ایست که استفاده از بنزین معمولی برای آن امکان 
پذیر است. اگر قصد استفاده از بنزین معمولی را 
سایپا  مجاز  های  نمایندگی  از  قباًل  باید  دارید 
استفاده  به  قادر  اینکه خودرو شما  درباره  یدک 
کنید.  سئوال  خیر،  یا  است  معمولی  بنزین  از 
عدد اکتان بنزین بدون سرب و بنزین سرب دار 

یکسان است. 

بنزین حاوی الکل و متانول 
 گسهول، مخلوط بنزین و اتانولی )که به نام الکل 
غالت نیز شناخته می شود( یا بنزین یا گسهول 
حاوی متانول )که به نام الکل چوب نیز شناخته 
یا  دار  بنزین سرب  به جای  یا  می شود( همراه 

مقدمه

هرگز از بنزین سرب دار استفاده نکنید. 
مبدل  برای  دار  سرب  بنزین  از  استفاده 
شدن  معیوب  باعث  و  بوده  مضر  کاتالیستی 
حسگر اکسیژن سیستم کنترل موتور می شود. 
کنترل  سیستم  بر  دار  سرب  بنزین  همچنین 

گازهای خروجی تاثیر منفی می گذارد. 
سیستم  کننده  تمیز  مایع  نوع  هیچ  هرگز 
توصیه  مشخصاً  آنچه  جز  به  رسانی  سوخت 
)برای  نریزید  باک سوخت  درب  را  است  شده 
شرح بیشتر با نمایندگی های مجاز سایپا یدک 

تماس بگیرید(.

شدن  قطع  از  پس  زدن  بنزین  هنگام  در   •
پمپ  سرشیلنگ  توسط  جریان  اتوماتیک 

دستگاه جایگاه سوخت، بنزین اضافه نکنید. 
به  بنزین  شدن  پاشیده  از  جلوگیری  برای   •
بودن  بسته  تصادف، همیشه  در صورت  بیرون 

محکم درب باک را کنترل کنید. 

هرگز از گسهول حاوی متانول استفاده نکنید. 
استفاده از هر نوع محصول گسهول که آسیب 
زننده به کارایی عملکرد خودرو باشد را متوقف 

کنید. 

اخطار هشدار 

هشدار  

* : مطابق با مدل خودرو
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مراحل آب بندی کردن خودرو 

دوره خاصی برای آب بندی کردن خودرو مورد 
نیاز نیست. با انجام چند عمل ساده ،حین استفاده 
از خودرو در 1000 کیلومتر اول، به عملکرد عمر 

مفید و مصرف اقتصادی خودرو می افزاید. 
•  به موتور زیاد گاز ندهید. 

و   2000 بین  را  موتور  دور  رانندگی  هنگام   •
4000 دور در دقیقه نگهدارید. 

)سریع  ثابت  سرعت  یک  با  طوالنی  مدت  به   •
یا آرام( رانندگی نکنید. برای آب بندی مناسب 

موتور باید سرعت موتور تغییر کند. 
• از توقف های ناگهانی به جز در مواقع اضطراری 

خودداری کنید تا ترمزها به خوبی عمل نماید. 
از 3 دقیقه موتور را در دور آرام  برای بیش    •

نگه ندارید. 

از متانول استفاده نکنید
نباید  چوب(  )الکل  متانول  حاوی  های  سوخت 
این  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  شما  خودرو  در 
تواند کارایی عملکرد خودرو را  نوع سوخت می 
رسانی  سیستم سوخت  اجزاء  به  و  داده  کاهش 

خودرو صدمه بزند. 

سوخت های برای هوای پاک تر
توصیه  هوا،  نگهداشتن  پاکیزه  به  کمک  برای 
مواد  ها  آن  به  که  هایی  بنزین  از  که  شود  می 
در  رسوب  تشکیل  از  و  اضافه شده  کننده  پاک 
این  کنید.  استفاده  کنند،  می  جلوگیری  موتور 
نوع بنزین ها به تمیزتر کار کردن موتور کمک 
کرده و کارایی سیستم کنترل گازهای خروجی 

اگزوز را ارتقاء می دهند. 

 MTBE استفاده از
از  بیش  حاوی  های  سوخت  شود  می  توصیه 
بوتیل  ترتیاری  )متیل   MTBE حجمی   15%
اتر( )حاوی %7/2 وزنی اکسیژن( در خودرو شما 

مورد استفاده قرار نگیرد. 
حجمی   15% از  بیش  حاوی  های  سوخت 
ممکن  اکسیژن(  وزنی   7/2% )حاوی   MTBE
است کارایی عملکرد خودرو را کاهش داده، باعث 
تولید بخار و هوا گرفتن سیستم سوخت رسانی یا 

بد روشن شدن خودرو شوند.

مقدمه

است  ممکن  شما  نو  خودرو  محدود  گارانتی 
خرابی سیستم سوخت رسانی و هرگونه مشکل 
از  استفاده  اثر  بر  که  خودرو  عملکرد  کارایی 
های  سوخت  یا  متانول  حاوی  های  سوخت 
)متیل   MTBE حجمی   15% از  بیش  حاوی 
ترتیاری بوتیل اتر حاوی %7/2 وزنی اکسیژن ( 

به وجود آمده باشد را پوشش ندهد. 

هشدار 
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 چراغ هشدار شارژ باتری 

 چراغ نمایشگر وجود عیب *

 چراغ هشدار کیسه هوا *

 چراغ نمایشگر سیستم سرعت یکنواخت 
کروز *

سیستم  برقراری  حالت  نمایشگر  چراغ   
* SET سرعت یکنواخت

 چراغ نمایشگر سیستم ضد سرقت *

 چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده موتور *

 چراغ هشدار پایین بودن میزان سوخت

 چراغ هشدار سرعت بیش از حد *

 چراغ نمایشگر حالت گیربکس

عالئم نمایشی صفحه نمایشگرها 

 چراغ هشدار باز بودن درب 

 چراغ هشدار باز بودن درب صندوق عقب 

 چراغ هشدار کمربند ایمنی 

 چراغ نمایشگر نور باال

 چراغ نمایشگر راهنما

 چراغ نمایشگر مه شکن جلو *

 چراغ نمایشگر مه شکن عقب *

* ABS چراغ نمایشگر سیستم ترمز 

 چراغ هشدار ترمز دستی و مایع ترمز

  چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور 

مقدمه

* برای جزییات بیشتر فصل 4 صفحه نمایشگرها را مطالعه نمایید.  * : مطابق با مدل خودرو
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خودرو در یک نگاه  

فصل 2 - خودرو در یک نگاه

نمای تصویری داخل خودرو ......................................................................................................................  14
15  ...................................................................................................................... نمای تصویری جلو داشبورد 
محفظه موتور ................................................................................................................................................  16
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خودرو در یک نگاه  
نمای تصویری داخل خودرو

1- ضامن قفل درب    
2- کلید کنترل آینه های جانبی *   

3- کلید قفل کننده شیشه باالبر *  
4- کلید قفل مرکزی *  
5- کلیدهای شیشه باالبر *  

6- کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ *
7- اهرم تنظیم غربیلک فرمان *   
8- اهرم آزاد کننده قفل درب موتور   

9- پدال کالچ *      
10- پدال ترمز     

11- پدال گاز      
12- اهرم آزاد کننده قفل درب صندوق عقب  

13- اهرم آزاد کننده دریچه باک سوخت

* : مطابق با مدل خودرو
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خودرو در یک نگاه  
 نمای تصویری جلو داشبورد 

1- صفحه نمایشگرها 
2- کلید چراغ ها/ دسته راهنما

3- اهرم و کلیدهای برف پاک کن / شیشه شوی   
4- بوق  

5- کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی غربیلک 
فرمان *   

یکنواخت  سرعت  سیستم  کنترل  کلیدهای   -6
کروز*  

7- کیسه هوای راننده *   
8- غربیلک فرمان  

9- مغزی قفل فرمان 
10- ساعت دیجیتال  

11- فالشر )چراغهای اعالم خطر(  
12- کلیدهای سیستم صوتی*  
13- سیستم گرمایش و تهویه    

14- دسته دنده  
15- فندک *  

  iPod و AUX، USB 16- ورودی
17- خروجی برق *  

18- کیسه هوای سرنشین جلو *  
19- جعبه داشبورد 
* : مطابق با مدل خودرو
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محفظه موتور 
•  موتور 1/6 لیتری

1- مخزن مایع خنک کننده موتور
2- درپوش گلویی تغذیه روغن موتور

3- مخزن مایع ترمز/ کالچ  
4- فیلتر هوا  

5- جعبه فیوز  
6- قطب مثبت باتری        

7- قطب منفی باتری               
8- مخزن مایع شیشه شوی  

9- درپوش رادیاتور  
روغن  سطح  ارتفاع  نمایشگر  )گیج(  میله   -10

موتور
روغن  سطح  ارتفاع  نمایشگر  )گیج(  میله   -11

گیربکس اتوماتیک * 
12- مخزن روغن هیدرولیک فرمان *  

* : مطابق با مدل خودرو

محفظه موتور 

* محفظه موتور واقعی خودروی شما ممکن است با تصویر متفاوت باشد.
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محفظه موتور 
محفظه موتور 

•  موتور 2/0 لیتری
1- مخزن مایع کننده موتور  

2- درپوش گلویی تغذیه روغن موتور
3- مخزن مایع ترمز/ کالچ  

4- فیلتر هوا 
5- جعبه فیوز  

6- قطب مثبت باتری
7- قطب منفی باتری  

8- مخزن مایع شیشه شوی  
9- درپوش رادیاتور  

روغن  سطح  ارتفاع  نمایشگر  )گیج(  میله   -10
موتور

روغن  سطح  ارتفاع  نمایشگر  )گیج(  میله   -11
گیربکس اتوماتیک * 

12- مخزن روغن هیدرولیک فرمان * 

* : مطابق با مدل خودرو

* محفظه موتور واقعی خودروی شما ممکن است با تصویر متفاوت باشد.
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مشخصات ایمنی خودرو

فصل 3 - مشخصات ایمنی خودرو

20  ............................................................................................................................................................ صندلی 
کمربندهای ایمنی ........................................................................................................................................  30
سیستم محافظتی کودک ............................................................................................................................  40
50 .........................................................................................  SRS )سیستم محافظت تکمیلی )کیسه هوا
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صندلی راننده 
1- اهرم تنظیم صندلی به سمت جلو/ عقب

2- اهرم کنترل خم کردن پشتی صندلی 
3- اهرم تنطیم ارتفاع صندلی *

4- اهرم تنظیم پشت سری

صندلی سرنشین جلو 
5- اهرم تنظیم صندلی به سمت جلو/ عقب

6- اهرم کنترل خم کردن پشتی صندلی
7- اهرم تنظیم پشت سری 

صندلی عقب 
8- زیر آرنجی *

9- پشت سری *
10- اهرم تاشو صندلی عقب *

* : مطابق با مدل خودرو

مشخصات ایمنی خودروی شما

صندلی 
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یا به هر حالتی که در قفل شدن مناسب پشتی 
صندلی اختالل ایجاد نماید می تواند به آسیب 
های جدی جسمی یا آسیب های مرگ آور در 

توقف های ناگهانی یا تصادف، منجر شود. 
• همیشه در حالی که پشتی صندلی در حالت 
راست و قائم و تسمه روی پای کمربند ایمنی 
حالت  به  لگن  دور  و  سطح  ترین  پایین  در 
به  اقدام  یا  قرار دارد، در خودرو سوار  چسبان 
رانندگی با آن نمایید. در صورت تصادف، این 
وضعیت کمربند را در بهترین حالت محافظت 

از شما قرار می دهد. 
غیر  جسمی  دیدگی  آسیب  از  احتراز  برای   •
)ایربگ(،  هوا  کیسه  شدن  باز  از  ناشی  الزم 
همانند احتمال آسیب دیدگی شدید یا مرگ، 
از  سینه  میلیمتری   250 فاصله  با  همیشه 

غربیلک فرمان، در روی صندلی قرار بگیرید.

مشخصات ایمنی خودروی شما

اشیای آزاد یا غلتان قرار گرفته در محفظه زیر 
پای راننده می توانند در عملکرد پدال های زیر پا 
اختالل ایجاد کرده، احتماالً باعث تصادف شوند 
هیچ چیزی را زیر صندلیهای جلو قرار ندهید. 

هنگامی که صندلی را به حالت قائم بر می گردانید 
پشتی صندلی را نگه داشته و آن را به آهستگی 
به عقب برگردانید، مراقب باشید کسی اطراف 
نگه  بدون  صندلی  پشتی  اگر  نباشد،  صندلی 
داشتن به سمت عقب بر گردد، پشتی صندلی 
به عقب پریده ممکن است به جراحت شخصی 
که بین پشتی صندلی گیر افتاده منجر گردد. 

است،  حرکت  حال  در  خودرو  که  هنگامی   •
هرگز اقدام به تنظیم صندلی نکنید. این عمل 
می تواند باعث از دست دادن کنترل خودرو و 
جدی  دیدگی  آسیب  مرگ،  به  منجر  تصادف 

جسمی، یا لطمات مادی شود. 
• اجازه ندهید هیچ چیزی در قرار گرفتن پشتی 

صندلی به حالت معمول اختالل ایجاد نماید. 
نگهداری اشیا در حالت مقابله با پشتی صندلی 

خم  جلو  صندلی  پشتی  که  خودرویی  راندن 
شده ممکن است منجر به تصادف و در نتیجه 
اگر صندلی  آور گردد.  یا مرگ  صدمات شدید 
جلو در حین حرکت خودرو به سمت عقب خم 
شده باشد در هنگام بروز تصادف، لگن سرنشین 
نیروی  و  خورده  سر  ایمنی  کمربند  زیر  از 
وارد می گردد،  بدون حفاظ  به شکم  شدیدی 
که باعث صدمات شدید یا مرگ آور داخلی می 
گردد. راننده باید به سرنشین جلو هشدار دهد 
در  خودرو  حرکت  حین  را  صندلی  پشتی  که 

حالت قائم نگه دارد.

اخطار 

اخطار 

اخطار 

اخطار 
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تنظیم زاویه پشتی صندلی راننده 
برای خم کردن پشتی صندلی 

1- کمی به سمت جلو خم شده و اهرم کنترل 
خم کردن پشتی صندلی واقع در سمت کناری 

عقب صندلی را باال بکشید. 
پشتی  داده،  تکیه  صندلی  به  احتیاط  با   -2

صندلی را در موقعیت دلخواه تنظیم کنید. 
پشتی  شدن  قفل  از  و  کرده  رها  را  اهرم   -3
حاصل  اطمینان  نظر  مورد  موقعیت  در  صندلی 
کنید. )برای قفل شدن پشتی صندلی، اهرم باید 

به موقعیت اولیه خود باز گردد.(

تنظیم صندلی جلو
به سمت جلو و عقب 

برای حرکت دادن صندلی به سمت جلویا عقب: 
1- اهرم تنظیم کشویی صندلی را به سمت باال 

کشیده در این وضعیت نگه دارید. 
2- صندلی را به محل دلخواه سر دهید.

3- اهرم را رها کرده و از قفل شدن صندلی در 
محل مورد نظر اطمینان حاصل کنید. 

صندلی را قبل از رانندگی تنظیم نموده و با سعی 
از  استفاده  بدون  در جلو و عقب کردن صندلی 
اهرم از قفل شدن صندلی در محل خود اطمینان 
اگر صندلی حرکت کند، درست  نمایید.  حاصل 

قفل نشده است. 

مشخصات ایمنی خودروی شما

پس از تنظیم صندلی، با سعی در حرکت دادن 
از اهرم  صندلی به جلو یا عقب بدون استفاده 
اطمینان حاصل  قفل شدن صندلی  از  تنظیم، 
انتظار صندلی  از  و دور  ناگهانی  کنید. حرکت 
دادن  دست  از  به  منجر  است  ممکن  راننده 

کنترل خودرو و در نتیجه تصادف گردد.  

اخطار 
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مشخصات ایمنی خودروی شما

پشت سری 
به منظور تامین ایمنی و آرامش صندلی راننده 

و سرنشین جلو به پشت سری مجهز شده اند. 
پشت سری ها عالوه بر ارائه آسایش، به حفاظت 
صورت  در  سرنشینان  و  راننده  گردن  و  سر  از 

وقوع تصادف کمک می کنند. 

تنظیم ارتفاع تشک صندلی راننده * 
برای تغییر ارتفاع صندلی، اهرم کنترل ارتفاع به 

سمت باال یا پایین حرکت دهید. 
• برای پایین اوردن تشک صندلی، اهرم کنترل 
پایین فشار  به سمت  بار  را چند  ارتفاع صندلی 

دهید. 
کنترل  اهرم  صندلی،  تشک  بردن  باال  برای   •
باال حرکت  به سمت  بار  را چند  ارتفاع صندلی 

دهید. 

* : مطابق با مدل خودرو

در  سری  پشت  تاثیرگذاری  حداکثر  برای   •
به  باید  ها  سری  پشت  تصادف،  وقوع  صورت 
میانی  قسمت  ارتفاع  که  شود  تنظیم  نحوی 
پشت سری در ارتفاع مرکز ثقل سر بیشتر افراد 
در ارتفاع برابر با باالی چشم سرنشین می باشد. 
همچنین، پشت سری ها باید تا آنجا که ممکن 
است نزدیک به سر سرنشین تنظیم گردد. به این 
دلیل، استفاده از پشتی هایی که بدن را از پشتی 
شود.  نمی  توصیه  دارند  می  نگه  دور  صندلی 
• برای کاهش خطر صدمه دیدن سر و گردن 
پیاده  هنگام  در  احتمالی،  تصادف  بروز  حین 
نکنید.  رانندگی  خودرو  با  سری  پشت  بودن 
احتمالی  خطرات  سری،  پشت  نصب  هنگام 

صدمات گردن کاهش می یابد. 
است  حرکت  حال  در  خودرو  که  حالی  در   •

ارتفاع پشت سری را تنظیم نکنید. 

اخطار 
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نصب کردن مجدد پشت سری 
برای نصب مجدد سری، در حالی که دکمه آزاد 
کننده )2( را فشار می دهید، پشت سری را در 
 )3( صندلی  پشتی  در  شده  تعبیه  های  سوراخ 
فشار دهید، سپس ارتفاع پشت سری )1( را به 

میزان دلخواه تنظیم کنید. 

خارج کردن پشت سری
تا جاییکه  را  پیاده کردن پشت سری، آن  برای 
کننده  آزاد  دکمه  ببرید. سپس  باال  دارد  امکان 
)1( را در حالی که پشت سری را به سمت باال 

)2( می کشید، فشار دهید. 

و  باال  سمت  به  سری  پشت  ارتفاع  تنظیم 
پایین 

ارتفاع  تا  را  آن  سری؛  پشت  آوردن  باال  برای 
دلخواه )1( باال آورید. برای پایین کشیدن پشت 
سری دکمه آزاد کننده )2( تعبیه شده بر روی 
دارید،  نگه  و  داده  فشار  را  باالی پشتی صندلی 
سپس پشت سری را تا ارتفاع دلخواه )3( پایین 

بیاورید. 

مشخصات ایمنی خودروی شما

از  حفاظت  برای  سری  پشت  تنظیم  از  پس 
محل  در  سری  پشت  بودن  قفل  از  سرنشین 

خود اطمینان حاصل نمایید. 

اخطار 
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پشت سری های متحرک * 
بر  عالوه  سری  پشت  بالشتک  حالت  این  در 
قابلیت تنظیم باال و پایین شدن قابلیت تنظیم به 

عقب و جلو نیز دارد.

مشخصات ایمنی خودروی شما

انگشت خود  هنگام تنظیم پشت سري مراقب 
سري  پشت  و  صندلي  پشتي  بین  که  باشد 

قرارنگیرید.

اخطار 

* : مطابق با مدل خودرو

تنظیم صندلی عقب 
پشت سری * 

ایمنی  و  آسایش  تامین  برای  شما  خودروی 
سرنشینان صندلی های عقب نیز مجهز به پشت 

سری می باشد.
پشت سری ها، عالوه بر ارائه آسایش، به حفاظت 
از سر و گردن سرنشینان در صورت وقوع تصادف 

از آسیب دیدگی ها جلوگیری می کند. 

جیب پشتی صندلی * 
تعبیه  جلو  سرنشین  صندلی  پشتی  در  جیبی 

شده است. 

جیب پشتی صندلی 
از قرار دادن اشیاء سنگین و تیز در جیب پشتی 

صندلی خودداری نمایید. 
در صورت وقوع تصادف این اشیاء ممکن است 
از جیب صندلی خارج شده، به صدمات شدید 

سرنشینان خودرو منجر گردند.

اخطار 
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پیاده کردن
برای پیاده نمودن پشت سری، در حالی که دکمه 
آزاد کننده پشت سری )1( را فشار می دهید تا 

آنجا که ممکن است آن را باال بکشید. )2( 
برای سوار کردن پشت سری، در حالی که دکمه 
فشار می دهید،  را   )1( آزاد کننده پشت سری 
پایه های پشت سری )3( را در سوراخ های تعبیه 
شده در پشتی صندلی قرار داده اید، پشت سری 
را به سمت پایین فشار دهید. سپس ارتفاع پشت 

سری را در ارتفاع دلخواه تنظیم کنید. 

تنظیم ارتفاع پشت سری *  
برای باال بردن پشت سری، آن را تا ارتفاع دلخواه 
پایین آوردن پشت سری  برای  بیاورید.  باال   )1(
در حالی که دکمه آزاد کننده پشت سری )2( بر 
روی قسمت باال پشتی صندلی را نگه داشته اید، 
پشت سری را تا ارتفاع دلخواه )3( پایین بیاورید. 

* : مطابق با مدل خودرو

در  سری  پشت  تاثیرگذاری  حداکثر  برای   •
به  باید  ها  سری  پشت  تصادف،  وقوع  زمان 
میانی  قسمت  ارتفاع  که  شوند،  تنظیم  نحوی 
پشت سری هم ارتفاع مرکز ثقل سرنشین باشد.

هم  افراد  بیشتر  سر  ثقل  مرکز  کلی،  طور  به 
ارتفاع قسمت باالیی چشم ها می باشد. 

همچنین پشت سری را به نحوی تنظیم کنید 
سرتان  به  نزدیک  است  ممکن  که  آنجا  تا  که 

قرار گیرد. 
• هنگامی که پشت سری را پیاده کرده اید از 
عمل  این  که  زیرا  نمایید،  خودداری  رانندگی 
منجر به صدمات جسمی شدید در صورت وقوع 

حادثه می شود. 
صحیح  نحوه  به  سری  پشت  که  زمانی  در   •
به  را  گردن  ناحیه  صدمات  باشد  شده  تنظیم 

نحو قابل توجهی کاهش می دهد.

برای محافظت از سرنشین، پس از تنظیم پشت 
سری، از قفل شدن محکم آن در محل اطمینان 

حاصل نمایید. 

اخطار 

اخطار 

مشخصات ایمنی خودروی شما
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مشخصات ایمنی خودروی شما
برای خواباندن پشتی صندلی عقب

1- پشتی صندلی جلو را به حالت قائم در آورده 
و در صورت نیاز به سمت جلو فشار دهید. 

2- پشت سری صندلی عقب را تا آنجا که ممکن 
است پایین بیاورید.

پشتی  مقابل  از  را  عقب  ایمنی  کمربند   -3
صندلی، آزاد نموده.

4- صندوق عقب را باز کنید. 

تا کردن پشتی های صندلی عقب *
افزایش  یا  طویل  اشیای  تر  راحت  حمل  برای 
صندلی  های  پشتی  خودرو،  بار  حمل  ظرفیت 

عقب را می توان به سمت تشک تا نمود. 

زیر آرنجی *
به  پشتی  از  را  آن  آرنجی،  زیر  از  استفاده  برای 

سمت جلو بیرون بکشید. 

* : مطابق با مدل خودرو

عقب  صندلی  های  پشتی  خواباندن  از  هدف 
حمل اشیاء طویل تر از معمول در مواقع الزم 

است. 
هرگز اجازه ندهید سرنشین روی پشتی صندلی 
حرکت  حال  در  خودرو  در  شده،  خوابیده 
و  نیست  صحیح  نشستن  شیوه  این  بنشیند. 
امکان استفاده از کمربند ایمنی در این حالت 
توقف  یا  تصادف  وقوع  در صورت  ندارد.  وجود 
ناگهانی این امر ممکن است منجر به صدمات 
اجسام  ارتفاع  شود.  آور  مرگ  یا  جدی  جانی 
صندلی  شده  خوابیده  پشتی  روی  شده  حمل 
بیشتر  جلو  های  صندلی  ارتفاع  از  نباید  عقب 
باشد. این امر می تواند منجر به حرکت جسم یا 
بار به سمت جلو و صدمات جسمی و مادی در 

صورت توقف ناگهانی خودرو شود. 

اخطار 
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7- برای استفاده مجدد از صندلی عقب، پشتی 
صندلی را به سمت عقب و باال کشیده تا در محل 

خود با صدای کلیک قفل شود. 
8- کمربندهای ایمنی صندلی عقب را به موقعیت 

صحیح باز گردانید. 

6- پشتی صندلی را به سمت جلو و پایین بکشید. 5- اهرم آزاد کننده را بیرون بکشید.

مشخصات ایمنی خودروی شما
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مشخصات ایمنی خودروی شما

عقب  صندلی  پشتی  گرداندن  باز  هنگام  در 
بحالت قائم )پس از هر بار خواباندن پشتی به 

سمت پایین(: 
کمربندهای  قفل  یا  ها  تسمه  باشید  مواظب 
دچار  یا  نکرده  گیر  عقب  صندلی  بین  ایمنی 
باالی  دادن  فشار  با  نشوند.  دیدگی  آسیب 
در  پشتی  کامل  شدن  قفل  از  صندلی،  پشتی 
موقعیت قائم آن اطمینان حاصل کنید. در غیر 
ناگهانی،  توقف  یا  تصادف  هنگام  در  اینصورت 
پشتی صندلی می تواند به سمت جلو خوابیده 
شده، اجازه دهد بار به سمت جلو حرکت کرده 
وارد اتاق سرنشین شود. این امر می تواند باعث 

صدمات جدی جسمی یا مرگ آور شود.

برای جلوگیری از پرتاب شدن بار به اطراف در 
از  جلوگیری  و  تصادف(  اثر  )در  خودرو  داخل 
همیشه  بارها  خودرو،  سرنشینان  دیدن  صدمه 
باید بنحو مطمئن در محل بسته و محکم شوند. 
همچنین نکات ایمنی در هنگام قراردادن اشیاء 
باید مراقبت خاص  بر روی صندلی های عقب 
ناحیه  از  تصادف  اعمال شود، چون در صورت 
جلو  با سرنشینان  است  ممکن  اشیاء  این  جلو 

برخورد نمایند. 

در هنگام سوار و پیاده کردن بار از قرار داشتن 
سوییچ خودرو در موقعیت خاموش OFF، قرار 
داشتن گیربکس در موقعیت پارک P و درگیر 

بودن ترمز دستی اطمینان حاصل کنید. 
عدم رعایت این موارد ممکن است باعث حرکت 
خودرو در اثر حرکت دادن ناخواسته دسته دنده 

به موقعیت های دیگر شود. 

اخطار اخطار اخطار 
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استخوان ترقوه عبور کند.
• دقت نمایید تسمه کمربند ایمني تاب نداشته 
و گیر نکرده باشد. در صورت عدم امکان آزاد 
کردن آن سریعاً به نزدیکترین نمایندگي مجاز 

شرکت سایپایدک مراجعه نمایید. 
این وضعیت تسمه کمربند حتی ممکن  • در 
از  شود.  بدن  در  بریدگی  ایجاد  باعث  است 
نبودن تسمه کمربند  عبور مستقیم و پیچیده 

اطمینان حاصل کنید. 
مورد  متناوب  به طور  را  ایمنی  • کمربندهای 
کمربندها  که  ترتیب  بدین  دهید.  قرار  بازدید 
را کاماًلً بیرون کشیده و تسمه آن را از لحاظ 
فرسودگي، بریدگي، سوختگي و هرگونه آسیب 
کن  جمع  عملکرد  از  نمایید.  بررسي  دیدگي 
امتحان  را  ها  قفل  شوید.  مطمئن  ها  کمربند 
در  نباشند.  معیوب  عملکرد  نظر  از  تا  نمایید 
الزم  فوق،  ایرادهاي  از  یک  هر  وجود  صورت 

است کمربند تعویض گردد.

کمربندهای ایمنی 
سیستم محافظت از سرنشین کمربند ایمنی 

سیستم  مزایای  حداکثر  از  استفاده  برای   •
محافظت از سرنشین، همیشه در هنگام حرکت 

خودرو کمربندها باید بسته شده باشند. 
باشد که  تاثیر کمربندها زمانی می  • حداکثر 
داشته  قرار  قائم  حالت  در  ها  صندلی  پشتی 

باشد. 
باید  همیشه  تر  کوچک  و  ساله   12 کودک   •
بنحو مناسب در صندلی عقب مورد محافظت 
در  کودکان  ندهید  اجازه  هرگز  گیرند.  قرار 
الزم  که  صورتی  در  گیرند.  قرار  جلو  صندلی 
است کودک بزرگتر از 12 سال در صندلی جلو 
کمربند  توسط  مناسب  نحو  به  باید  بنشیند، 
مورد محافظت قرار گیرد و صندلی تا حد امکان 

به عقب کشیده شود. 
یا دور  و  بازو  زیر  از  را  ایمني  • هرگز کمربند 
قسمت  از  استفاده  ندهید.  عبور  خود  گردن 
گذرانده از روی شانه بنحو نامناسب می تواند 
باعث صدمات جسمی جدی در هنگام تصادف 
شود. تسمه روی شانه باید از وسط شانه از روی 

کمربندها برای تماس و مقابله با قسمت های 
استخوانی بدن طراحی شده اند و باید از قسمت 
بر حسب  ها  شانه  و  سینه  لگن،  جلو  و  پایین 
مورد، عبور داده شوند. از عبور دادن تسمه روی 

پا از روی شکم باید احتراز شود. 
کمربندها باید تا حد ممکن بطور محکم همراه با 
آسایش تنظیم شوند، تا بتوانند محافظت الزمی 
دهند.  ارائه  را  اند  شده  طراحی  آن  برای  که 
زیادی  بسیار  حد  تا  دار  تاب  و  شل  کمربند 

حفاظت الزم از سرنشین را کاهش می دهد. 
با اعمال مراقبت باید از آلوده شدن تسمه های 
مواد  و  ها  روغن  واکس،  و  پولیش  با  کمربند 
شیمیایی و بخصوص اسید باتری جلوگیری کرد. 
تمیز کردن می تواند با استفاده از آب و صابون 
انجام گیرد. در صورت نخ  رقیق، به نحو ایمن 
آسیب  یا  شدید  کثیفی  و  آلودگی  شدن،  نما 
دیدن تسمه ها، کمربند باید تعویض شود. در 
زمان  در  کمربند  بودن  استفاده  مورد  صورت 
کمربند  مجموعه  کل  الزمست  شدید،  تصادف 
تعویض شود، حتی اگر آسیب دیدگی مجموعه 

مشهود نباشد. 
در حالت پیچ و تاب داشتن تسمه ها نباید از 

اخطار 

اخطار 
مشخصات ایمنی خودروی شما
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مشخصات ایمنی خودروی شما
زنگ بالفاصله قطع خواهد شد. *

 C تیپ
برای یادآوری راننده، با هر بار چرخاندن سوییچ 
هشدار  چراغ   ،ON روشن  موقعیت  به  خودرو 
بدون  ثانیه  برای حدود 6  راننده  ایمنی  کمربند 
توجه به بسته یا باز بودن کمربند، چشمک می زند. 
به  خودرو  سوییچ  چرخاندن  هنگام  در  اگر 
موقعیت روشن ON، کمربند ایمنی راننده بسته 
نشده باشد، یا پس از آن از قفل خارج شود، چراغ 
تا بسته  ایمنی مربوطه روشن و  هشدار کمربند 

شدن آن روشن باقی می ماند. 
رانندگی  به  نشده  بسته  ایمنی  کمربند  با  اگر 
در  کیلومتر  از 9  بیش  به  و سرعت  ادامه دهید 
ساعت برسد، چراغ هشدار روشن کمربند ایمنی 
تا زمانیکه سرعت به 6 کیلومتر در ساعت کاهش 
نیافته است بصورت چشمک زن عمل خواهد کرد. 
اگر با کمربند ایمنی بسته نشده به رانندگی ادامه 
دهید و سرعت به بیش از 20 کیلومتر در ساعت 
برای  خودرو  ایمنی  کمربند  هشدار  زنگ  برسد، 
ثانیه به صدا درخواهد آمد و چراغ  حدود 100 
خواهد  زدن  چشمک  به  شروع  مربوطه  هشدار 

کرد. 

 B تیپ
برای یادآوری راننده با هر بار چرخاندن سوییچ 
هشدار  چراغ   ،ON روشن  موقعیت  به  خودرو 
توجه  بدون  ثانیه   6 حدود  برای  ایمنی  کمربند 
به بسته یا باز بودن کمربند، چشمک خواهد زد. 
اگر پس از چرخاندن سوییچ خودرو به موقعیت 
روشن ON کمربندایمنی راننده باز شود، چراغ 
هشدار کمربند ایمنی مجدداً برای حدود 6 ثانیه 

چشمک خواهد زد. 
 ،ON خودرو  سوییچ  بودن  باز  هنگام  در  اگر 
پس  یا  باشد  نشده  بسته  راننده  ایمنی  کمربند 
روشن  موقعیت  به  خودرو  سوییچ  چرخاندن  از 
ON کمربند ایمنی راننده باز شود، زنگ هشدار 
کمربند ایمنی برای حدود 6 ثانیه بصدا درخواهد 
آمد. در این حال اگر کمربند بسته شود، صدای 

هشدار کمربند ایمنی 
 A تیپ

برای یادآوری راننده با هر بار چرخاندن سوییچ 
هشدار  چراغ   ،ON روشن  موقعیت  به  خودرو 
توجه  بدون  ثانیه   6 حدود  برای  ایمنی  کمربند 
به بسته یا باز بودن کمربند، چشمک خواهد زد. 

* : مطابق با مدل خودرو

کمربند استفاده کرد. هر مجموعه کمربند فقط 
باید توسط یک نفر مورد استفاده قرار گیرد. 

قرار  روی کودک  از  تسمه کمربند  دادن  عبور 
گرفته بر روی پای سرنشین خطرناک است. 

استفاده کننده از کمربند باید از هر گونه تغییر 
یا اضافه کردن تجهیزاتی بر روی کمربند که از 
عملکرد صحیح، شل شدگی تسمه توسط اجزاء 
تنظیم کننده تسمه یا تنظیم مجموعه کمربند 

جلوگیری می کند، اجتناب نماید. 

اخطار 
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تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی * 
برای  را  شانه  روی  تسمه  نگهدارنده  پایه  ارتفاع 
رسیدن به حداکثر راحتی و ایمنی می توانید در 

4 وضعیت مختلف تنظیم کنید. 
اگر ارتفاع تسمه کمربند تنظیمی به گردن شما 
بسیار نزدیک باشد، نمی تواند بیشترین حفاظت 

موثر را ارائه دهد. 
تنظیم  ایمنی،  کمربند  پایه  ارتفاع  تنظیم  برای 
حرکت  پایین  یا  باال  سمت  به  را  ارتفاع  کننده 

دهید تا در مکان دلخواه قرار گیرد. 

بطور  که  صورتی  در  همچنین  شود.  می  قفل 
ایمنی  باز هم کمربند  سریع به جلو خم شوید، 

قفل می شود. 

یادآوری 
پایه نگهدارنده گیر کرده  ایمنی در  اگر کمربند 
گردد.  آزاد  تا  بکشید  محکم  را  کمربند  است، 
سپس قادر خواهید بود که کمربند را به آرامی 

بیرون بکشید. 

طریقه بستن کمربند ایمنی 
جمع  از  را  تسمه  ایمنی،  کمربند  بستن  برای 
کننده بیرون بکشید و زبانه فلزی )1( آن را در 
قفل کمربند )2( جا بزنید. وقتی زبانه فلزی در 
داخل قفل کمربند قفل شود، صدای جا رفتن و 
قفل شدن آن )کلیک( شنیده خواهد شد. فقط 
پس از آن که تسمه روی پای کمربند ایمنی به 
صورت دستی تنظیم شد و به صورت چسبان دور 
لگن قرار گرفت، طول تسمه روی شانه کمربند 
ایمنی به مقدار مناسب به طور اتوماتیک تنظیم 
می شود. اگر به آرامی و آهسته به جلو خم شوید 
طول تسمه کمربند زیاد شده، اجازه حرکت به 
اطراف را می دهد. در صورت برخورد با مانع یا 
توقف ناگهانی خودرو، کمربند در موقعیت خود 

مکانیزم قفل تسمه کمربند وسط با کمربندهای 
روی شانه صندلی عقب متفاوت است، هنگامی 
که تسمه های روی شانه صندلی عقب یا تسمه 
کمربند وسط را می بندید از صحیح جا زدن هر 
کمربند در قفل خود برای بهره وری از حداکثر 
محافظت سیستم کمربند و عملکرد مناسب آن 

اطمینان حاصل کنید. 

اخطار 

مشخصات ایمنی خودروی شما

* : مطابق با مدل خودرو
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مشخصات ایمنی خودروی شما
را  ارتفاع، آن  تنظیم کننده  پایه  بردن  باال  برای 
باال بکشید )1( برای پایین آوردن با فشار دادن 
به  را  ارتفاع )2( آن  تنظیم کننده  دکمه ضامن 

سمت پایین فشار دهید )3(.
موقعیت  در  نگهدارنده  پایه  رها کردن دکمه،  با 
خود قفل می شود. برای اطمینان از قفل شدن 
پایه نگهدارنده، سعی کنید تنظیم کننده ارتفاع 
را به سمت باال و پایین به صورت کشویی حرکت 

دهید. 
در هنگام استفاده از کمربند ایمنی صندلی عقب 
وسط  عالمت  دارای  کمربند  قفل  از  باید  وسط، 

)CENTER( استفاده کنید. روی  تسمه  ارتفاع  کننده  تنظیم  بودن  قفل   •
شانه کمربند ایمنی در ارتفاع مناسب را کنترل 
کنید. هرگز تسمه روی شانه کمربند ایمنی را 
یا صورت عبور ندهید. موقعیت  از روی گردن 
نامناسب کمربندهای بسته شده می تواند باعث 
تصادف  صورت  در  جدی  جسمی  های  آسیب 

شود. 
از  پس  ایمنی  کمربندهای  تعویض  عدم   •
کمربندهای  ماندن  باقی  به  تواند  می  تصادف 
محافظت  توانند  نمی  که  شود  منجر  معیوبی 
ارائه  دیگری  تصادف  وقوع  صورت  در  را  الزم 
جسمی  های  آسیب  باعث  نتیجه  در  و  داده 

جدی یا مرگ شوند. 

تنظیم  طوري  را  شکم  زیر  از  گذرنده  تسمه 
نمایید که در پایین  ترین محل ممکن قرار گیرد 
تا هنگام بروز تصادف، از لغزش شخص از زیر 
باال،  تصویر  با  مطابق  جلوگیري شود.  کمربند 
کمربند را از سمت شانه به باال بکشید تا با بدن 
فاصله نداشته باشد. جمع کن کمربند بصورت 
اعمال مي کند. جهت  نیروي کششي  خودکار 

ایمني بیشتر کمربند را از بدن دور ننمایید. 

اخطار اخطار 
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برای باز کردن کمربند ایمنی 
 ،)1( قفل  روی  کننده  آزاد  دکمه  دادن  فشار  با 
کمربند آزاد می شود. هنگامی که قفل کمربند 
آزاد شود، تسمه باید به طور اتوماتیک به داخل 

جمع کننده تسمه باز گردد. 
اگر این عمل انجام نشد، تسمه کمربند را بازدید 
و از تاب نداشتن آن مطمئن شوید، سپس دوباره 

این عمل را انجام دهید. 

* : مطابق با مدل خودرو

مشخصات ایمنی خودروی شما

کمربند ایمنی پیش کشنده *
ایمنی  این سیستم کشیدن کمربندهای  وظیفه 
جلو به گونه ای است که مسافر به سمت صندلی 
کشیده شود و بدین ترتیب موجب افزایش بازده 
سیستم  این  که  هنگامی  گردد  ایمنی  کمربند 
فعال می شود، قفل کن، کمربند را در محل خود 
ثابت نگه می دارد. پس از اینکه کمربندها قفل 
کمربندها  در  حرکت  کمی  مقدار  فقط  شدند، 
وجود خواهد داشت و حرکت به جلوی سرنشین 

در طی برخوردها، بسیار محدود می گردد.
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مشخصات ایمنی خودروی شما

عمده  بطور  کشنده  ایمنی  کمربند  سیستم 
در  اجزا  این  مکان  است.  زیر  اجزای  از  متشکل 

شکل نشان داده شده است: 
SRS 1- چراغ هشدار سیستم کیسه هوا
2- مجموعه کمربند ایمنی پیش کشنده 

هوا  کیسه  سیستم  کنترل  )سامانه(  ماژول   -3
 SRS

درصورت بروز تصادف و یا ترمز ناگهانی و شدید، 
کمربند ایمنی سرنشین را محکم نگه داشته و از 
پرتاب سرنشین به بیرون خودرو  جلوگیری می 
بستن کمربند  که  است  فوق  به دالیل  بنا  کند. 
به  خودرو  عقب  و  جلو  سرنشینان  برای  ایمنی 

خصوص زنان باردار،ضروری می باشد.

از  ناشی  ضربات  در  کشنده  پیش  سیستم 
روی  شخصی  که  صورتی  در  حتی  تصادفات 

صندلی نباشد فعال می گردد.
با  همراه  کشنده،  پیش  سیستم  شدن  فعال 
اتاق  داخل  دود   متصاعد شدن  و  بلند  صدای 

خواهد بود که این دود بی خطر است. 
گاز متصاعد شده،  بودن  - علی رغم بی خطر 
و  دارد  وجود  پوستی  حساسیت  بروز  احتمال 
نباید برای مدت طوالنی استشمام شود. لذا پس 

از بروزتصادف دست وصورت خود را بشویید.

کشنده  پیش  سیستم  کارایی  افزایش  جهت 
کمربند، به نکات زیر توجه نمایید.

1- الزم است کمربند به نحو صحیح بسته شود.
مکان  در  ایمنی  کمربند  تسمه  است  الزم   -2

صحیح خود تنظیم شود
- سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی باید پس 

از هر بار عمل کردن تعویض گردد.
- جهت حفظ موارد ایمنی از مبادرت به تعمیر 
افراد  توسط  یا  شخصاً  سیستم  این  تعویض  یا 
متفرقه خودداری کنید و در صورت نیاز به یکی 
مراجعه  یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی  از 

نمایید.

توجه 

هشدار 
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می  داغ  شدن،  فعال  طی  در  کشنده،  پیش 
تا  را  کشنده  پیش  ایمنی  کمربندهای  شوند. 

چند دقیقه پس از فعال شدن، لمس نکنید.
• سعی نکنید خودتان کمربندهای ایمنی پیش 
این  کنید.  تعویض  یا  کرده  بازرسی  را  کشنده 
سایپا  مجاز  های  نمایندگی  توسط  باید  کار 

یدک انجام شود. 
• به مجموعه های کمربند ایمنی پیش کشنده، 

ضربه وارد نکنید. 
• سعی در تعمیر یا سرویس کمربندهای ایمنی 

کشنده نکنید. 
کمربند  هاي  مجموعه  از  نادرست  استفاده   •
هشدارهاي  به  اعتنایي  بي  و  کشنده  ایمني 
ندادن،  تغییر  نکردن،  وارد  ضربه  به  مربوط 
سرویس  یا  نکردن،  تعویض  نکردن،  بازرسي 
به  منجر  است  ممکن  ها  آن  نکردن  تعمیر  و 
عملکرد غیر صحیح یا فعال شدن بدون دلیل 
صدمات  درنتیجه  و  کمربند  هاي  مجموعه 

جسمي جدي شود.
• همیشه هنگام رانندگي و یا زماني که سوار بر 

خودرو هستید، کمربند ایمني را ببندید.

نکته 
• در بعضی از تصادفات منجر به برخورد از ناحیه 
جلو، هر دو کمربند ایمنی پیش کشنده راننده و 

سرنشین جلو ممکن است فعال شوند.
فعال  کشنده  ایمنی  کمربندهای  که  هنگامی   •
شوند، صدای بلندی ممکن است شنیده شده و 
است  ممکن  خودرو  اتاق  در  دود  شبیه  غباری 
خطری  و  است  عادی  وضعیت  این  شود،  دیده 

ندارد. 
با وجود بی ضرر بودن ممکن است  این غبار   •
باعث خارش پوست شده و نباید به مدت طوالنی 
استنشاق شود. پس از هر تصادف منجر به عمل 
سطح  کشنده،  پیش  ایمنی  کمربندهای  کردن 
پوست در معرض )شامل دست ها و صورت( را به 

طور کامل بشویید. 

نکته 
چراغ هشدار کیسه هوای روی صفحه نمایشگرها، 
به دلیل متصل بودن سنسور فعال کننده کیسه 
از  پس  کشنده،  پیش  ایمنی  کمربند  به  هوا 
روشن  موقعیت  به  خودرو  سوییچ  چرخاندن 
ON، مدت 6 ثانیه روشن و سپس باید خاموش 

شود. 

مشخصات ایمنی خودروی شما

اگر کمربند ایمنی پیش کشنده، به درستی کار 
نکند، چراغ هشدار روشن خواهد شد، حتی اگر 
هیچ ایرادی در سیستم کیسه هوا وجود نداشته 
باشد. اگر با چرخاندن سوییچ و قراردادن آن در 
هوا  کیسه  هشدار  چراغ   ON روشن  موقعیت 
روشن نمی شود یا پس از روشن شدن به مدت 
تقریبی 6 ثانیه، همچنان روشن باقی می ماند و 
یا زمانی که خودرو در حال حرکت است روشن 
ایمنی  کمربند  زودتر  چه  هر  لطفاًً  شود،  می 
توسط  را  هوا  کیسه  سیستم  و  کشنده  پیش 
نمایندگی های مجاز سایپا یدک مورد بازرسی 

قرار دهید. 

برای  فقط  پیش کشنده  ایمنی  کمربندهای   •
از  و پس  اند  کار کردن، طراحی شده  بار  یک 
همه  همیشه  شوند.  تعویض  باید  شدن  فعال 
کمربندهای ایمنی از هر نوع، در صورت مورد 
باید  تصادف،  وقوع  زمان  در  بودن  استفاده 

تعویض شوند. 
ایمنی  کمربندهای  های  مکانیسم  مجموعه   •

هشدار 

اخطار 
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نوزادان یا کودکان کوچک 
شما باید از الزامات خاص کشور خود آگاه باشید. 
بر  باید  نوزادان  یا  کودک  محافظ  های  صندلی 
روی صندلی عقب قرار داده شده و بنحو مناسب 
نصب شوند. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 
استفاده از این صندلی های محافظ به )سیستم 
مراجعه  بخش  این  در  کودک(  محافظ  صندلی 

کنید. 

مشخصات ایمنی خودروی شما

هشدارهای کمربند ایمنی توصیه هایي در خصوص استفاده از کمربند 
ایمني

کمربندهاي  صحیح  عملکرد  از  اطمینان  جهت 
ایمني به موارد زیر توجه نمایید. 

- استفاده از کمربند ایمني حتي در فواصل کوتاه 
الزامي است. 

- اگر تسمه کمربند تاب و یا پیچ خوردگي دارد 
قبل از استفاده آن را برطرف سازید. 

- از تماس اشیاء زبر و تیز با تسمه کمربند که 
موجب آسیب دیدن تسمه مي شود، خودداري 

نمایید. 
کمربند را بطور منظم از نظر کشش، قالب، قفل 
آسیب  یا  فرسایش  و عدم  و سایر قسمت ها  ها، 
دیدگي اجزاء آن بازدید نمایید. در صورت مشاهده 
آسیب دیدگي قطعات مورد نظر را تعویض نمایید. 
محلول  از  کمربند،  تسمه  کردن  تمیز  براي   -
رقیق آب و صابون که جهت تمیز کردن روکش 

هاي داخلي بکار مي رود، استفاده نمایید. 
کننده  و خشک  سفیدکننده  مواد  بردن  بکار  از 
کار  این  زیرا  نمایید  خودداري  کمربند  تسمه 

باعث کاهش خاصیت کششي آن مي شود. 
- پس از بازکردن کمربند،  دقت کنید جمع کن 

کاماًلًً تسمه را داخل کشیده و جمع کند. 

اهمیت استفاده از کمربند ایمني
چهار دلیل  بسیار مهم در الزام بستن کمربند 

ایمني به همراه کیسه هوا قابل توجه است. 
1- نگهداشتن سرنشین در یک وضعیت، تا از 
هوا جلوگیري  به سمت کیسه  او  پرتاب شدن 

شود. 
شدن،  واژگون  در  سرنشین  از  حفاظت   -2
تصادف هاي جانبي و از عقب که کیسه هوا در 

آن ها عمل نمي کند. 
در  سرنشین  دیدن  آسیب  از  جلوگیري   -3
تصادفهاي جزئي از جلو که در آن ها کیسه هوا 

عمل نمي کند. 
4- جلوگیري از پرتاب شدن سرنشین به بیرون 

از خودرو در تصادفات.

استفاده از کمربندهاي ایمني براي کودکان
براي  حفاظت کودکان در سنین مختلف باید از 

تجهیزات ایمني مناسب استفاده کرد. 
هرگز اجازه ندهید کودکان در خودروي در حال 

حرکت بایستند و یا زانو بزنند. 
هرگز از یک کمربند ایمني براي دو کودک و یا 
یک کودک به همراه یک فرد بزرگسال استفاده 

نکنید. 

هشدار 

اخطار 
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هر نفر یک کمربند
همزمان  نباید  کودکان(  )شامل  نفر  دو  هرگز 
وقوع  صورت  در  کنند.  استفاده  کمربند  یک  از 
های  آسیب  شدت  تواند  می  عمل  این  تصادف 

وارده را افزایش دهد. 

به سمت عقب دراز نکشید
صورت  در  دیدگی  آسیب  احتمال  کاهش  برای 
سیستم  کارایی  حداکثر  از  استفاده  و  تصادف 
هنگام  در  سرنشینان  تمام  سرنشین،  از  محافظ 
حرکت باید به صورت قائم در صندلی قرار گرفته 
قائم  حالت  در  باید  جلو  های  صندلی  پشتی  و 

باشد. 
دراز  بصورت  عقب  صندلی  روی  بر  شخص  اگر 
به  جلو  صندلی  پشتی  اینکه  یا  نشسته  کشیده 
ایمنی  باشد، کمربند  سمت عقب خوابانده شده 

نمی تواند محافظت مناسب را ارائه دهد. 

استفاده از کمربند براي بانـوان باردار
باردار،  بانوان  براي  ایمني  کمربند  از  استفاده 
مگر در صورت داشتن دستورات خاص از سوي 
پزشک معالج، الزامي است. قسمتي از کمربند که 
زیر شکم بسته مي شود، الزم است کاماًلًً به نرمي 

و در پائین ترین قسمت ممکن قرار گیرد. 
از  بانوان باردار دقت نمایند که کمربند را نباید 

روي شکم و یا از باالي شکم عبور دهند. 

اشخاص مصدوم
کمربند ایمنی در زمان حمل و نقل فرد مصدوم 
باید مورد استفاده قرار گیرد. در صورت نیاز برای 

توصیه های خاص با پزشک مشورت کنید. 

مشخصات ایمنی خودروی شما

رانندگی در خودرو در حالی که پشتی صندلی 
صدمات  خطر  است،  شده  خم  عقب  به  آن 
جدی یا مرگ اور را در صورت تصادف یا توقف 
با خواباندن صندلی  افزایش می دهد.  ناگهانی 
سرنشین  از  محافظت  سیستم  حفاظت  میزان 
زیادی  حد  تا  هوا(  های  کیسه  و  )کمربندها 
کاهش می یابد. برای عملکرد مناسب سیستم، 
اطراف لگن و جلوی  باید محکم در  کمربندها 
سینه قرار گرفته باشند. هر چه پشتی صندلی 
بیشتر خوابانده شده باشد، احتمال لیز خوردن 
لگن از زیر تسمه روی پای کمربند افزایش یافته 
باعث صدمات جسمی داخلی یا برخورد گردن 
سرنشین به تسمه روی شانه کمربند می شود. 
راننده و سرنشینان همیشه باید کاماًلًً به عقب 
بر روی صندلی های خود نشسته، بنحو مناسب 
و  گیرند  قرار  محافظت  مورد  کمربند  توسط 

پشتی صندلی آن ها در حالت قائم باشد. 

اخطار 
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مشخصات ایمنی خودروی شما

زمان تعویض کمربندهای ایمنی 
قفل  یا  و  دیدن  آسیب  احتمال  تصادف،  از  بعد 
بعد  لذا  دارد.  وجود  کمربندها  مجموعه  شدن 
بار تصادف مجموعه کمربندها، جمع کن  از هر 
کمربندها، قالب ها و قسمت هاي آسیب دیده 
به  نیاز  صورت  در  و  دهید  قرار  بازدید  مورد  را 
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه 

نمایید.

بازدیدهای دوره ای 
کمربندهای ایمنی را به طور متناوب مورد بازدید 
کاماًلًً  را  کمربندها  که  ترتیب  بدین  دهید.  قرار 
بیرون کشیده و تسمه آن را از لحاظ فرسودگي، 
دیدگي  آسیب  هرگونه  و  سوختگي  بریدگي، 
از عملکرد جمع کن کمربند ها  نمایید.  بررسي 
از  تا  نمایید  امتحان  را  ها  قفل  شوید.  مطمئن 
نظر عملکرد معیوب نباشند. در صورت وجود هر 
یک از ایرادهاي فوق، الزم است کمربند تعویض 

گردد. 

کمربندها را تمیز و خشک نگهدارید
شوند.  نگهداری  خشک  و  تمیز  باید  کمربندها 
در صورت کثیفی می توانید آن ها را با استفاده 
کنید.  تمیز  گرم  آب  و  صابون  رقیق  محلول  از 
یا  قوی  های  کننده  پاک  و  رنگ  کننده،  سفید 
مواد ساینده نباید مورد استفاده قرار گیرند زیرا 
ممکن است باعث خرابی و سست و ضعیف کردن 

بافت تسمه کمربند شوند. 

مراقبت از کمربند ایمنی 
از  نباید  هرگز  ایمنی  کمربند  سیستم  اجزای 
اعمال  تغییراتی  ها  آن  در  یا  شده  جدا  یکدیگر 
شود. بعالوه باید با مراقبت از آسیب دیدن تسمه 
صندلی،  لوالی  توسط  کمربند  فلزی  اجزا  و  ها 
درب ها و دیگر استفاده های ناصحیح جلوگیری 

کرد. 

به  عقب  صندلی  پشتی  برگرداندن  هنگام  در 
حالت اولیه قائم )در صورت خواباندن( مواظب 
باشید بافت تسمه یا قالب کمربند صدمه نبیند. 
همچنین مطمئن شوید تسمه یا قالب کمربند 
بین صندلی گیر نکرده یا در صندلی عقب فرو 
نرود. کمربند ایمنی دارای تسمه یا قفل صدمه 
دیده استحکام الزم را ندارد و احتماال در هنگام 
بدرستی  تواند  نمی  ناگهانی  توقف  یا  تصادف 
جدی  صدمات  باعث  نتیجه  در  و  کند  عمل 

جسمی می شود. فوراً آن ها را تعویض کنید. 

اخطار 
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کودک عبور کند و قسمت گذرنده از زیر شکم 
باشد.  گرفته  قرار  ممکن  ترین محل  پائین  در 
نزدیکتر کردن وي به وسط صندلي عقب این 
از  امکان پذیر مي کند. قسمت گذرنده  را  امر 
کودک  صورت  یا  گردن  از  نباید  هرگز  شانه،  

بگذرد. 
- هرگز به کودک اجازه ایستادن و زانو زدن در 

خودروي در حال حرکت را ندهید. 
کودک  حرکت،  حال  در  خودروي  در  هرگز   -
کار  این  ندهید.  قرار  بزرگساالن  آغوش  در  را 
در ترمزگیریهاي شدید و یا تصادفات خطرناک 

است. 
در  خودروي  در  کودک  گرفتن  آغوش  در   -
از  محافظت  جنبه  وجه  هیچ  به  حرکت  حال 
او را ندارد. زیرا در صورت بروز تصادف، حتي 
اگر فرد بزرگسال کمربند ایمني را بسته باشد، 

تضمیني بر حفاظت کودک نخواهد بود. 

نوزاد استفاده کنید. 

نوع صندلی مخصوص محافظ  از خرید هر  قبل 
و  صندلی  با  آن  بودن  متناسب  از  کودک، 
خود  کودک  و  خودرو  ایمنی  کمربندهای 
در هنگام نصب سیستم  کنید.  اطمینان حاصل 
های محافظ کودک در خودرو، کلیه دستورالعمل 

های کارخانه سازنده را رعایت کنید. 

صندلی محافظ کودک 
با  نباید  شانه  روي   از  تسمه کمربند گذرنده   -

گردن و صورت کودک تماس داشته باشد. 
- استفاده نادرست از کمربند ایمني مي تواند به 

کودک صدمات جدي وارد آورد. 
- نشستن کودکان روي صندلي عقب نسبت به 

صندلي جلو از ایمني بیشتري برخوردار است. 
یا  کودک  صندلي  توسط  باید  کودک  ضمناً 
کمربند ایمني کاماًلًً محافظت گردد. در صورتي 
و  نصب  بطور صحیح  کودک  ایمني  که صندلي 
استفاده نشود امکان آسیب دیدن وي در تصادف 
وجود دارد. قبل از خریدن صندلي کودک دقت 
باشد. هنگام  کنید در خودروي شما قابل نصب 
شرکت  توصیه هاي  به  کودک  صندلي  نصب 

سازنده در این خصوص، توجه نمایید. 
به نحوی  سیستم های صندلی محافظ کودکان 
ایمنی  کمربندهای  توسط  که  اند  شده  طراحی 
خودرو یا سیستم ایزوفیکس ISOFIX * محکم 

و ایمن شوند. 
اگر کودکان توسط سیستم های محافظ کودک 
تصادف  در  نشوند،  محافظت  مناسب  نحو  به 
ممکن است مصدوم یا کشته شوند. برای کودکان 
کوچک و نوزادان باید از صندلی محافظ کودک و 

مشخصات ایمنی خودروی شما

* : مطابق با مدل خودرو

- صندلی کودک باید روی صندلی عقب خودرو 
قرار گیرد. از نصب صندلی کودک روی صندلی 

جلو خودداری کنید. 
- در مواقعي که از صندلي کودک استفاده نمي 
شود، صندلي را در صندوق عقب قرار داده و یا 
روي صندلي عقب با کمربند محکم کنید تا بر 

اثر ترمزگیري شدید پرتاب نشود. 
از  استفاده  امکان  کودک  که  صورتي  در   -
صندلي  روي  را  وي  دارد،   را  ایمني  کمربند 
روي  کودکان  نشستن  از  نمایید.  مستقر  عقب 

صندلي جلو، خودداري نمایید. 
شوید  مطمئن  کمربندایمني  بستن  هنگام   -
سینه  قفسه  روي  از  شانه  گذرنده  قسمت  که 

اخطار 
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استفاده از سیستم صندلی محافظ کودک 
از  استفاده  نوزادان  و  خردسال  کودکان  برای 
صندلی  این  الزامیست.  نوزاد  یا  کودک  صندلی 
محافظ کودک یا نوزاد باید در اندازه مناسب برای 
کارخانه  های  دستورالعمل  طبق  و  بوده  کودک 
توصیه         ایمنی  دالیل  به  شود.  نصب  سازنده 
در  کودک  محافظ  صندلی  سیستم  شود  می 

صندلی عقب نصب شود. 

مشخصات ایمنی خودروی شما
سیستم صندلی محافظ کودک رو به جلو  سیستم صندلی محافظ کودک رو به عقب

هرگز صندلی محافظ کودک رو به عقب را در 
صندلی سرنشین جلو نصب نکنید. چون کیسه 
هوای در حال باز شدن سرنشین جلو می تواند 
برخورد  عقب  به  رو  کودک  محافظ  صندلی  با 

نموده، باعث کشته شدن کودک شود. 

و  مناسب  بنحو  کودک  محافظ  صندلی  اگر   •
بنحو  کودک  و  نشده  وصل  خودرو  به  محکم 
مورد  کودک  محافظ  صندلی  در  مناسب 
محافظت قرار نگرفته باشد، در تصادف کودک 
شود.  کشته  یا  مصدوم  جدی  بطور  تواند  می 
کودک،  محافظ  صندلی  سیستم  نصب  از  قبل 
سازنده  توسط  شده  ارائه  های  دستورالعمل 
سیستم صندلی محافظ کودک را مطالعه کنید.
شده  داده  شرح  نحو  به  ایمنی  کمربند  اگر   •
به  مراجعه  با  کند،  نمی  عمل  بخش  این  در 
نمایندگی های مجاز سایپا یدک فوراً سیستم 

را مورد بازرسی و  کنترل قرار دهید. 
مربوط  های  دستورالعمل  از  پیروی  عدم   •
شده  ارائه  کودک  محافظ  صندلی  سیستم  به 
همراه  های  دستورالعمل  و  دفترچه  این  در 
تواند  می  کودک  محافظ  صندلی  سیستم  با 
را  یا شدت آسیب دیدگی در تصادف  احتمال 

افزایش دهد. 

اخطار 
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نصب سیستم صندلی محافظ کودک توسط 
تسمه روی پا / شانه کمربند ایمنی 

بر  کودک  محافظ  صندلی  سیستم  نصب   برای 
روی صندلی های جانبی یا صندلی وسط عقب 

خودرو، اعمال زیر را انجام دهید: 
بر  را  کودک  محافظ  صندلی  سیستم   -1
از  پیروی  با  و  داده  قرار  خودرو  صندلی  روی 
کارخانه  توسط  شده  ارائه  های  دستورالعمل 
شانه   / پا  روی  تسمه  محافظ،  صندلی  سازنده 
محافظ  میان صندلی  از  یا  اطراف  از  را  کمربند 
عبور دهید. از عدم وجود پیچ و تاب در تسمه ها 

اطمینان حاصل کنید. 

براساس  را  کمربند  پای  روی  تسمه   -3
صندلی  سازنده  کارخانه  های  دستورالعمل 
محافظ از روی صندلی محافظ کودک عبوردهید. 
و  کرده  قالب  درهم  را  کمربند  های  تسمه   -4
تسمه  تنظیم  تسمه کمربند،  آزاد  باکشیدن سر 
برای محکم نگهداشتن صندلی محافظ کودک را 
انجام دهید. پس از نصب صندلی محافظ کودک، 
سعی کنید آن را در تمام جهات حرکت دهید تا 
از محکم بودن صندلی محافظ درمحل مطمئن 

شوید. کودک  محافظ  صندلی  سیستم  نصب   *
)در  ایمنی  کمربند  پا  روی  تسمه  توسط 

صندلی وسط عقب ( - به جز اروپا 
در  کودک  محافظ  صندلی  سیستم  نصب   برای 

صندلی وسط عقب؛ اعمال زیر انجام دهید : 
روی  را  کودک  محافظ  صندلی  سیستم   -1

صندلی وسط عقب، قرار دهید. 
افزایش  را  دار  زبانه  پای  روی  تسمه  طول   -2

دهید. 

* : مطابق با مدل خودرو

مشخصات ایمنی خودروی شما
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کرده،  قالب  هم  در  را  کمربند  های  تسمه   -3
قرار  کشیده  حالت  در  های  تسمه  دهید  اجازه 
گیرند. پس از نصب صندلی محافظ کودک، سعی 
از  تا  دهید  حرکت  جهات  تمام  در  را  آن  کنید 
مطمئن  محل  در  محافظ  صندلی  بودن  محکم 

شوید. 
اگر به سفت کردن بیشتر تسمه نیاز بود، تسمه را 

به سمت جمع کننده بیشتر بکشید. 
اجازه  و  کنید  آزاد  را  کمربند  قفل  که  هنگامی 
تسمه  کننده  جمع  شود،  جمع  تسمه  دهید 
کمربند، بطور اتوماتیک به حالت قفل اضطراری 

سرنشین )نشسته( باز می گردد.

2- زبانه تسمه روی پا / شانه کمربند را در قفل 
شدن  قفل  مشخص  بصدای  بزنید.  جا  کمربند 

کمربند )کلیک( توجه داشته باشید. 
قرار  بنحوی  را  کمربند  قفل  کننده  آزاد  دکمه 
آن  به  دسترسی  اضطرار  صورت  در  که  دهید 

آسان باشد. 

مشخصات ایمنی خودروی شما
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انتخاب صندلی محافظ کودک مناسب براساس موقعیت صندلی با استفاده از کمربند ایمنی برای اروپا
از صندلی محافظ کودک دارای تاییدیه رسمی که با شرایط کودک شما همخوانی داشته باشد، استفاده کنید. هنگام استفاده از صندلی محافظ کودک، 

از جدول زیر استفاده نمایید. 

گروه سنی
محل نشستن

صندلی وسط عقبصندلی های جانبی عقبصندلی سرنشین جلو

0 : تا 10 کیلوگرم
)0 تا 9 ماهه(

xUU

0+ : تا 13 کیلوگرم
)0 تا 2 ساله(

xUU

I : 9 تا 18 کیلوگرم
)9 ماهه تا 4 ساله(

xUU

III,II : 15 تا 36 کیلوگرم
)4 تا 12 ساله(

xUU

U : مناسب و تایید شده برای استفاده به صورت )عمومی( در این گروه.
X : موقعیت صندلی، مناسب کودکان در این گروه وزنی نیست.

مشخصات ایمنی خودروی شما
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به  را  کودک  محافظ  صندلی  تسمه  قالب   -2
نگهدارنده قالب مربوطه وصل کرده، محکم کنید 
تا صندلی محافظ کودک در جای خود محکم شود. 

1- تسمه صندلی محافظ کودک ر از روی پشتی 
صندلی عبور دهید. 

در خودروهایی که پشت سری قابل تنظیم دارند، 
تسمه نگهدارنده صندلی محافظ کودک ر از زیر 
پشت سری و بین پایه های آن عبور دهید، در 
غیر اینصورت تسمه نگهدارنده را از باالی پشتی 

صندلی عقب بگذرانید. 

محکم کردن صندلی 
گاهی  تکیه  سیستم  به  مجهز  کودک  محافظ 
نگهدارنده قالب * نگهدارنده های قالب صندلی 
های  صندلی  پشت  طاقچه  در  کودک  محافظ 

عقب جای دارند. 

* : مطابق با مدل خودرو

مشخصات ایمنی خودروی شما

و  مناسب  بنحو  کودک  محافظ  صندلی  اگر 
بنحو  کودک  و  نشده  وصل  خودرو  به  محکم 
باشد،  نگرفته  قرار  محافظ  صندلی  در  مناسب 
در تصادف کودک می تواند بطور جدی مصدوم 
استفاده  و  نصب  برای  همیشه  شود.  کشته  یا 
صندلی  سازنده  کارخانه  های  دستورالعمل  از 

محافظ کودک پیروی کنید. 

هرگز بیش از یک صندلی محافظ کودک را به 
نگهدارنده قالب تسمه یا جای یک زبانه پایین 
افزایش  نکنید.  نصب  کودک  محافظ  صندلی 
از چند صندلی محافظ کودک  ناشی  بار  فشار 
نگهدارنده  شدن  شکسته  باعث  است  ممکن 
صندلی  پایین  های  زبانه  جای  یا  قالب  های 
جدی  صدمات  موجب  و  شده  کودک  محافظ 

جسمی یا مرگ شود. 

اخطار 
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های صندلی  پشتی  پایین  قسمت  هر طرف  در 
این  ایزوفیکس جای دارد  عقب عالمت نمایشی 
عالئم نمایشی موقعیت نگهدارنده های گیره زبانه 
های صندلی محافظ کودک را نشان می دهند. 

محکم کردن صندلی محافظ کودک با استفاده از 
سیستم ایزوفیکس )ISOFIX( و سیستم تکیه 

گاهی نگهدارنده قالب ایزوفیکس * 
و  دادن  جای  برای  استاندارد  روشی  ایزوفیکس 
محکم کردن صندلی کودک است که احتیاجی 
برای  بزرگساالن  ایمنی  کمربند  از  استفاده  به 
امر  این  ندارد.  کودک  صندلی  کردن  محکم 
استحکام و ایمنی بیشتر همراه یا استقرار عملی 
نصب  مزایای  بعالوه  سازد،  می  ممکن  را  بهتر 

آسان و سریع را بهمراه دارد. 
 )ISOFIX( ایزوفیکس  کودک  محافظ  صندلی 
گیرد  قرار  استفاده  مورد  تواند  می  زمانی  فقط 
که با توجه به استاندارد ECER44 از تاییدیه 

مخصوص نصب در خودرو برخوردار باشد. 

مشخصات ایمنی خودروی شما

* : مطابق با مدل خودرو

بازرسی و کنترل صندلی محافظ کودک
جهات  در  صندلی  کشیدن  و  دادن  فشار  با 
مختلف از محکم بودن صندلی محافظ کودک 
در محل اطمینان حاصل کنید. صندلی محافظ 
کودک نصب شده بنحو غیرصحیح ممکن است 
باال و پایین شده، برگشته یا از محل نصب جدا 

شده باعث مرگ یا صدمات جدی شود.

نگهدارنده قالب تسمه صندلی محافظ کودک
صندلی  های  تسمه  قالب  های  نگهدارنده   •
فشارهای  تحمل  برای  فقط  کودک  محافظ 
نصب  کودک  محافظ  صندلی  از  ناشی  وارده 
شده بنحو صحیح طراحی شده اند. تحت هیچ 
شرایطی نباید از آن ها برای کمربندهای ایمنی 
یا تسمه های محافظ بزرگساالن یا اتصال لوازم 

یا تجهیزات دیگر به خودرو استفاده کرد. 
• اگر قالب تسمه صندلی محافظ کودک بجز 
دیگر  بجایی  صحیح  تسمه  قالب  نگهدازنده 
وظیفه  مناسب  بطور  است  ممکن  شود،  وصل 

خود را انجام ندهد. 

اخطار 

اخطار 
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برای محکم کردن صندلی محافظ کودک 
به  کودک  محافظ  صندلی  زدن  جا  برای   -1
نگهدارنده گیره زبانه ایزوفیکس، گیره زبانه های 
گیره  نگهدارنده  به  را  کودک  محافظ  صندلی 
شدن  قفل  صدای  باید  دهید.  فشار  ایزوفیکس 

)کلیک( شنیده شود. 

به  را  کودک  محافظ  صندلی  تسمه  قالب   -2
سفت  و  وصل  کودک  صندلی  قالب  نگهدارنده 
کنید تا صندلی محافظ در محل محکم شود )به 

صفحات قبل مراجعه کنید( 

و پشتی  بین تشک  در هر طرف صندلی عقب، 
صندلی  زبانه  گیره  های  نگهدارنده  از  زوج  یک 
با  همراه  دارد  وجود  ایزوفیکس  کودک  محافظ 
پشت  )در  کف  در  باالیی  قالب  های  نگهدارنده 
محافظ  صندلی  مهار  نقاط  عقب(  های  صندلی 
در  دهند.  می  تشکیل  را  ایزوفیکس  کودک 
ای  گونه  به  باید  کودک  صندلی  نصب،  هنگام 
با نگهدارنده های گیره زبانه ها درگیر شود که 
)با  شده  شنیده  )کلیک(  آن  رفتن  جا  صدای 
کشیدن آن را امتحان کنید( و بوسیله نگهدارنده 
قالب )در کف در پشت صندلی های عقب( کاماًلً 

ثابت شود. 
باید براساس  از صندلی کودک  نصب و استفاده 
دفترچه راهنمای نصب که با صندلی ایزوفیکس 

عرضه می شود، انجام پذیرد. 

مشخصات ایمنی خودروی شما

عقب  به  کاماًلً  را  کودک  محافظ  صندلی 
چسبیده به پشتی صندلی در حالتی که پشتی 
صندلی در وضعیت قائم و نه خم شده قرار دارد، 

نصب کنید. 

های  تسمه  ندهید  اجازه  نصب  حین  در 
زبانه  توسط  عقب  صندلی  ایمنی  کمربندهای 
زبانه  گیره  نگهدارنده  یا  ایزوفیکس  صندلی 

ایزوفیکس دچاز خراش یا له شدگی شوند. 

خودرو  ایزوفیکس  سیستم  از  استفاده  هنگام 
برای نصب صندلی محافظ کودک در صندلی 
کمربندهای  فلزی  های  زبانه  تمام  عقب، 
قفل  به  باید  خودرو  عقب  صندلی  بالاستفاده 
و  شوند  محکم  و  متصل  خود  تسمه  کمربند 
تسمه کمربند نیز باید در پشت صندلی کودک 
جمع شود تا از دسترسی کودک به تسمه های 
قفل  گردد.  جلوگیری  کمربندها  نشده  جمع 
نشده  مهار  های  تسمه  فلزی  های  زبانه  یا  ها 
به  دسترسی  امکان  کودک  صندلی  اطراف  در 
برای کودک  را  تسمه کمربندهای جمع نشده 
می توانند فراهم کنند که این امر ممکن است 
مرگ  یا  جدی  دیدن  آسیب  خفگی،  به  منجر 

کودک در صندلی محافظ شود. 

اخطار 

هشدار  اخطار 
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یا  جدی  دیدن  آسیب  موجب  شده،  کودک 
مرگ شود. 

• صندلی محافظ کودک ایزوفیکس یا صندلی 
محافظ کودک سازگار با ایزوفیکس را فقط در 
مکان های مناسب نشان داده شده در تصویر 

وصل کنید. 
• همیشه از دستورالعمل های نصب و استفاده 
صندلی  سازنده  کارخانه  توسط  شده  ارائه 

محافظ کودک پیروی کنید. 

مشخصات ایمنی خودروی شما

وسط  قسمت  در  را  کودک  محافظ  صندلی 
گیره  نگهدارنده  از  استفاده  با  عقب  صندلی 
گیره  های  نگهدارنده  نکنید.  نصب  ایزوفیکس 
استفاده  برای  فقط  ایزوفیکس  صندلی  زبانه 
راست(  و  در صندلی های طرفین عقب )چپ 

خودرو قابل استفاده می باشند. 
هیچگاه عمل غیر صحیح نصب صندلی محافظ 
با استفاده از  کودک در وسط صندلی عقب را 
ایزوفیکس  صندلی  زبانه  گیره  های  نگهدارنده 

انجام ندهید. 
ایزوفیکس  صندلی  اتصاالت  تصادفات،  در 
برای  الزم  استحکام  کافی  باندازه  است  ممکن 
حفظ صندلی محافظ کودک در وسط صندلی 
در  و  باشند  نداشته  را  مناسب(  )بطور  عقب 
نتیجه ممکن است شکسته شده باعث صدمات 

جدی جسمی یا مرگ شوند. 
• بیش از یک صندلی محافظ کودک را به گیره 
زبانه صندلی ایزوفیکس در صندلی عقب نصب 
نکنید. افزایش بیش از اندازه فشار وارده بر آن 
ها می تواند باعث شکسته شده نگهدارنده های 
صندلی  ایزوفیکس  صندلی  زبانه  گیره  پایینی 
صندلی  تسمه  های  قالب  نگهدارنده  یا  عقب 

اخطار 
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انتخاب صندلی محافظ کودک براساس موقعیت های ایزوفیکس ISOFIX صندلی خودرو – برای اروپا

سایز ایزوفیکسکالس اندازهگروه وزنی
موقعیت های ایزوفیکس خودرو

صندلی 
سرنشین جلو

صندلی جانبی عقب
)سمت راننده(

صندلی جانبی عقب
)سمت سرنشین جلو(

صندلی
وسط عقب

سبد حمل نوزاد
FISO/L1-XX-
GISO/L2-XX-

-0EISO/R1-IUFIUF : تا 10 کیلوگرم

0 : تا 13 کیلوگرم
EISO/R1-IUFIUF-
DISO/R2-IUFIUF-
CISO/R3-XIUF-

I : 9 تا 18 کیلوگرم

DISO/R2-IUFIUF-
CISO/R3-XIUF-
BISO/F2-IUFIUF-
BIISO/F2X-IUFIUF-
AISO/F3-IUFIUF-

IUF : مناسب برای سیستم های صندلی محافظ کودک ایزوفیکس رو به جلو از دسته عمومی تایید شده در این گروه وزنی.
X : موقعیت ایزوفیکس برای سیستم های صندلی محافظ کودک ایزوفیکس در این گروه وزنی و / یا کالس اندازه، مناسب نیست. 

ISO/R3* : فقط زمانی قابل استفاده می باشد که صندلی سرنشین جلو تا انتها به سمت جلو تغییر موقعیت داده شود. 

مشخصات ایمنی خودروی شما
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تکمیلی  محافظت  سیستم   – هوا  کیسه 
* SRS

1- کیسه هوای راننده 
2- کیسه هوای سرنشین جلو 

مشخصات ایمنی خودروی شما

* : کیسه های هوای واقعی داخل خودرو ممکن است با تصویر تفاوت داشته باشند. 
SRS: Supplemental Restraint System

برای به حداقل رساندن احتمال آسیب دیدگی 
در صورت وقوع تصادف یا چپ کردن، شما و 
دیگر سرنشینان حتی در خودروهای مجهز به 
کیسه های هوا همیشه باید کمربندهای ایمنی 

عرضه شده در خودرو را ببندید. 

اخطار 
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به محفظه های خود را پس از تصادف خواهید 
دید. 

برخوردهای  در  حفاظت  ارائه  به  کمک  برای   •
به  باید  هوا  تصادف، کیسه های  از  ناشی  شدید 
باد شوند. سرعت عملکرد کیسه هوا در  سرعت 
زمان بسیار کوتاهی است که در آن تصادف اتفاق 
بین  ما  هوا  کیسه  گرفتن  قرار  به  نیاز  و  افتاده 
اینکه  از  قبل  بدنه خودرو  های  وسازه  سرنشین 
سرنشین به این سازه ها برخورد کند، بوجود می 
آید. این سرعت عملکرد، خطر صدمات جدی یا 
مرگ آور را در تصادفات شدید کاهش می دهد. 
الزامی در طراحی کیسه هوا  عوامل  از  یکی  لذا 

می باشد. 
باعث  تواند  نیز می  هوا  هر چند عملکرد کیسه 
آسیب دیدگی )بطور معمول خراشیدگی صورت، 
کوفتگی و شکستگی استخوان ها( شده و بعضی 
زیرا  شود،  شامل  نیز  را  شدیدتر  صدمات  اوقات 
سرعت باالی عملکرد باعث باز شدن کیسه های 

هوا با نیروی بسیار زیاد می شود. 
کیسه  با  تماس  شرایط  از  بعضی  تحت  حتی   •
صدمات  باعث  تواند  می  فرمان  غربیلک  هوای 
بسیار  سرنشین  اگر  بخصوص  شود،  آور  مرگ 

نزدیک به غربیلک فرمان نشسته باشد.

نحوه عملکرد سیستم کیسه هوا 
داشتن  قرار  زمان  در  فقط  هوا  های  کیسه   •
سوییچ خودرو در موقعیت روشن ON یا استارت 

START، )درصورت لزوم( فعال می شوند. 
زمان  در  ای  لحظه  طور  به  هوا  های  کیسه   •
وقوع برخورد جدی باد می شوند تا به حفاظت 
جسمی  جدی  صدمات  مقابل  در  سرنشینان  از 

کمک کنند. 
برای عملکرد کیسه  ثابت و مشخصی  • سرعت 

های هوا وجود ندارد. 
بطور کلی، کیسه های هوا برای عملکرد براساس 
شدت و زاویه برخورد طراحی شده اند. این دو عامل 
ارسال یا عدم ارسال سیگنال الکترونیکی توسط 
حسگرها را برای باد/ باز شدن، تعیین می کنند. 
مانند  به عوامل متعددی  باز شدن کیسه  هوا   •
سرعت خودرو، زاویه برخورد و شدت و محکمی 
خودرو  توسط  برخورد  مورد  اشیاء  یا  خودروها 
شما، بستگی دارد. لذا این عوامل تنها به موارد 

ذکر شده در باال محدود نمی شوند. 
•  کیسه های هوای جلو در لحظه بطور کامل باد 

شده وخالی می شوند. 
تصادف  زمان  در  هوا  کیسه  عملکرد  واقع  در 
توسط شما عماًل دیده نمی شود. به احتمال زیاد 
شما به سادگی کیسه های هوا خالی آویزان شده 

مشخصات ایمنی خودروی شما

برای کاهش خطر صدمات جسمی یا مرگ در 
اثر تصادف، راننده باید تا آنجا که ممکن است 
فرمان  غربیلک  داخل  هوای  کیسه  به  نسبت 
 250 قل  حدا  باید  )سینه  باشد  نشسته  عقب 
میلیمتر از غربیلک فرمان فاصله داشته باشد(، 
بطور  خودرو  خوب  کنترل  برای  آنکه  ضمن 
راحت روی صندلی قرار گرفته باشد. سرنشین 
خودرو همیشه باید صندلی خود را تا آنجا که 
بر  به عقب  کاماًلًً  و  است عقب کشیده  ممکن 

روی صندلی قرار گیرد. 
یک  در  هوا  کیسه  تصادف  وقوع  هنگام  در   •
لحظه باز می شود و سرنشینان در صورت قرار 
نداشتن در موقعیت مناسب در صندلی، ممکن 
است در اثر نیروی عملکرد کیسه هوا، مصدوم 

شوند. 
•  عملکرد کیسه هوا ممکن است منجر به بروز 
شامل  معمولی،  طور  به  )که  جسمی  صدمات 
زخم و خراش صورت یا بدن، زخمی شدن در 
مواد  توسط  سوختگی  یا  عینک  شکستن  اثر 

منفجره می باشد( شود. 

اخطار 
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صندلی  روی  بر  را  کودک  محافظ  صندلی 
سرنشین جلو نصب نکنید.

در  را  عقب  به  رو  کودک  محافظ   هرگز صندلی 
صندلی سرنشین جلو نصب نکنید. در صورت باز 
محافظ  صندلی  با  هوا  کیسه  کیسه  هوا،  شدن 
باعث  و  کند  می  برخورد  عقب  به  رو  کودک 

صدمات جدی جسمی یا مرگ آور می شود.
کودک  محافظ  صندلی  ترتیب  همین  به   بعالوه 
رو به جلو را نیز در صندلی سرنشین جلو نصب 
نکنید. در صورت عملکرد کیسه هوای سرنشین 
جلو این امر باعث وارد شدن صدمه جدی جسمی 

یا مرگ آور به کودک می شود. 

صدا و دود 
در هنگام عملکرد کیسه های هوا، صدای بلندی 
شنیده می شود و دود و پودر نرمی توسط کیسه 
امر  این  کند.  می  پر  را  داخل خودرو  فضای  ها 
عادی است و در نتیجه احتراق باد کننده کیسه 
هوا  کیسه  عملکرد  از  پس  شود.  می  ایجاد  هوا 
به  تنفس  در  ناراحتی  دچار  است  ممکن  شما 
دلیل تماس سینه خود با کمربند ایمنی و کیسه 
و  دود  استنشاق  اثر  در  منوال  همین  به  و  هوا 
و  ها  درب  زودتر  چه  هر  کردن  باز  شوید.  پودر 
تصادف  از  ناشی  برخورد  از  پس  ها  پنجره  یا   /
برای کاهش ناراحتی و جلوگیری از قرار گرفتن 
طوالنی مدت در معرض دود و پودر جداً توصیه 

می شود. 
هر چند که دود و پودر آزاد شده سمی نیستند 
ها،  باعث خارش پوست )چشم  است  اما ممکن 
شد  چنین  اگر  شوند.  آنها(  نظایر  و  گلو  بینی، 
بالفاصله پوست و صورت را با آب سرد شستشو 
با  ناراحتی  ادامه  و آب کشی کرده و در صورت 

پزشک تماس بگیرید. 

مشخصات ایمنی خودروی شما

قطعات  هوا،  های  کیسه  شدن  باز  درهنگام 
یا   / و  فرمان  غربیلک  در  هوا  به کیسه  مربوط 
جلو داشبورد و صفحه نمایشگرها و/ یا در هر 
دو طرف لبه های سقف در باالی درب های جلو 
از  جلوگیری  برای  هستند.  داغ  بسیار  عقب  و 
صدمات جسمی، بالفاصله پس از عملکرد کیسه 
را   هوا  کیسه  های  محفظه  داخلی  اجزای  هوا 

لمس نکنید. 

اخطار 
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مشخصات ایمنی خودروی شما

اجزاء و عملکرد سیستم محافظت تکمیلی 
 SRS

سیستم محافظت تکمیلی از اجزای زیر تشکیل 
شده است: 

1- کیسه هوای راننده 
2- کیسه هوای سرنشین جلو

4-  مجموعه های جمع کننده و پیش کشنده 
تسمه کمربند ایمنی

5- چراغ هشدار کیسه هوا 
کیسه  هوا  سیستم  کنترل  )سامانه(  ماژول   -6

 )SRSCM(
7- حسگرهای ضربه از ناحیه جلو

چراغ هشدار کیسه هوا
هوا  کیسه  هشدار  چراغ  شدن  روشن  از   هدف 
وجود  از  شما  کردن  آگاه  نمایشگرها  صفحه  در 
سیستم   - کیسه  هوا  سیستم  در  بالقوه  مشکل 

محافظت تکمیلی )SRS ( می باشد. 
روشن  موقعیت  به  خودرو  سوییچ  که   هنگامی 
هوا  کیسه  نمایشگر  چراغ  شود،  چرخانده   ON
ثانیه روشن شده، سپس خاموش  باید حدود 6 

شود. 

* : مطابق با مدل خودرو

را  کودک  محافظ  صندلی  زیاد!  بسیار  خطر 
توسط کیسه هوای  در صندلی محافظت شده 

مقابل آن )در خودرو( نصب نکنید. 
صندلی  در  را  کودک  محافظ  صندلی  •  هرگز 
سرنشین جلو نصب نکنید. در صورت عملکرد 
تواند  می  امر  این  جلو،  سرنشین  هوای  کیسه 
باعث صدمات جسمی جدی یا مرگ آور شود. 

اخطار 
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بمحض عملکرد، درزهای دور درپوش های کیسه 
هوا بدلیل انبساط کیسه های هوای تحت فشار 
قرار گرفته، باز می شوند و در نتیجه درپوش ها 
بیشتر باز شده و اجازه می دهند کیسه های هوا 

کاماًلً باز شوند. 

غربیلک  در وسط  یکی  هوا  کیسه  های  محفظه 
باالی  در  داشبورد  جلو  روی  دیگری  و  فرمان 
جعبه داشبورد، مقابل سرنشین جلو قرار گرفته 
قابل  ضربه   SRSCM سیستم  زمانیکه  اند. 
مالحظه ای را در قسمت جلو خودرو حس کند، 
)باد( می  فعال  را بطور خودکار  کیسه های هوا 

کند. 

روشن  موقعیت  در  خودرو  سوییچ  که  هنگامی 
هوا  کیسه  کنترل  سیستم  دارد،  قرار   ON
برای  را  تمام اجزاء سیستم  SRSCM، پیوسته 
تعیین اینکه آیا شدت ضربه وارده به خودرو برای 
کمربند  یا  هوا  کیسه  کردن  عمل  یا  کردن  باز 

ایمنی کشنده کافیست یا خیر، تحت نظر دارد
چراغ هشدار سیستم کیسه هوا پس از چرخاندن 
سوییچ خودرو به موقعیت روشن ON، به مدت 
6 ثانیه در صفحه نمایشگرها روشن می شود و 

پس از آن چراغ هشدار باید خاموش شود. 

مشخصات ایمنی خودروی شما

کیسه هوای راننده )2(کیسه هوای راننده )1(

در صورت وقوع هر یک از شرایط ذکر شده در 
زیر که حاکی از وجود مشکل در سیستم کیسه 
نمایندگی  به  مراجعه  با  باید  است،   SRS هوا 
سیستم  زودتر  چه  هر  یدک  سایپا  مجاز  های 

کیسه هوا را مورد بازرسی قرار دهید. 
به  خودرو  سوییچ  چرخاندن  از  پس  اگر   •
موقعیت روشن ON، چراغ هشدار برای مدتی 

کوتاه روشن نشود.
• اگر پس از حدود 6 ثانیه روشن ماندن، چراغ 

هشدار همچنان روشن باقی بماند. 
خودرو  حرکت  حین  در  هشدار  چراغ  اگر   •

روشن شود.

اخطار 
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باعث  تبدیل شده  آلتی خطرناک  به  تواند  می 
صدمات جسمی شود.

مشخصات ایمنی خودروی شما

بستن  با  همراه  هوا  های  کیسه  کامل  عملکرد 
مناسب کمربند ایمنی حرکت رو به جلو راننده 
و سرنشین جلو را کند کرده باعث کاهش خطر 

آسیب دیدن سر و سینه می شوند. 

 پس از عملکرد کامل کیسه هوا بالفاصله   تخلیه 
باد کیسه    هوا شروع می شود تا میدان دید راننده 
و تو انایی چرخاندن غربیلک فرمان یا استفاده از 

دیگر تجهیزات کنترل خودرو از بین نرود. 

کیسه هوای سرنشین جلوکیسه هوای راننده )3(

در خودروهایی که دارای کیسه هوای سرنشین 
لوازم  نصب  یا  دادن  قرار  از  باشند  می  جلو 
اضافی مانند )جالیوانی- جا کاستی، برچسب و 
غیره( در روی داشبورد )باالی جعبه داشبورد( 
سمت سرنشین جلو خودداری کنید. در صورت 
اشیا  این  جلو  سرنشین  هوای  کیسه  عملکرد 
شده  تبدیل  خطرناک  آالتی  به  است  ممکن 

باعث صدمه دیدن سرنشینان شوند. 
مایع  ظرف  نصب  به  اقدام  که  هنگامی     •
خوشبو کننده در داخل خودرو می کنید آن را 
در نزدیکی صفحه نمایشگرها و/ یا بر روی جلو 
داشبورد جای ندهید، در صورت عملکرد کیسه 
هوای سرنشین جلو، ظرف مایع خوشبو کننده 

اخطار 
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بیشتر  ایمنی  تامین   ، SRS سیستم  از   هدف 
راننده و یا سرنشین جلو عالوه برایمنی ارائه شده 
توسط کمربند ایمنی در صورت تصادف از ناحیه 

جلو با شدت ضربه کافی می باشد. 

کیسه هوای راننده و سرنشین جلو 
تکمیلی  محافظت  سیستم  به  شما  خودروی 

)کیسه هوا( مجهز است. 
نشان وجود کیسه هوا  SRS  وجود حروف حک 
شده )AIR BAG( بر روی درپوش روی کیسه 
داشبورد  باالی  بالشتک  و  فرمان  غربیلک   هوای 

سمت سرنشین جلو می باشد. 

از کیسه های   ، SRS  سیستم محافظت تکمیلی 
بالشتکی  )کاور( های  روپوش  زیر  در  هوایی که 
سمت  داشبورد  باالی  و  فرمان  غربیلک  وسط 

سرنشین جلو قرار دارند، متشکل شده است. 

مشخصات ایمنی خودروی شما
کیسه هوای راننده کیسه هوای سرنشین جلو

 قبل از تعویض هر فیوز یا جداکردن سرباتری، 
سوییچ خودرو را به موقعیت قفل LOCK قرار 
دهید و آن را از مغزی قفل فرمان بیرون بکشید. 
موقعیت  در  خودرو  سوییچ  که  زمانی  هرگز 
یا  برداشتن  به  نسبت  دارد،  قرار   ON روشن 
کیسه  سیستم  با  مرتبط  )های(  فیوز  تعویض 
هوا اقدام نکنید. بی توجهی به این اخطار باعث 
  SRS هوا  کیسه  هشدار  چراغ  شدن  روشن 

 خواهد شد. 

اخطار 
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تر سیستم کیسه هوا را مورد بازرسی و کنترل 
قرار دهید. 

توانند عمل  یکبار می  • کیسه های هوا فقط 
به  مراجعه  با  هوا  بازشدن کیسه  از  کنند پس 
کیسه  فورا   یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی 

هوا را تعویض کنید. 
•  طراحی سیستم کیسه های هوا SRS  بگونه 
اندازه  به  برخورد  زمان  در  فقط  که  است  ای 
کافی شدید با زاویه کمتر از 30  درجه نسبت 
به محور طولی جلوی خودرو، کیسه های هوای 
جلو باد می شوند، همچنین این کیسه های هوا 
فقط یکبار عمل می کنند. کمربندهای ایمنی 

در تمام اوقات باید بسته شده باشند. 
•  کیسه های هوای جلو به منظور عملکرد در 
واژگون  یا  عقب  بغل،  ناحیه  از  برخوردهایی 
اند. همچنین کیسه های  نشده  شدن طراحی 
هوای جلو در برخوردهای از ناحیه جلو دارای 
شدت ضربه کمتر از حد باز شدن کیسه های 

هوا، باد نمی شوند. 
• کودکان 12  ساله و کمتر همیشه باید بنحو 
قرار  محافظت  مورد  عقب  صندلی  در  مناسب 
گیرند. هرگز اجازه ندهید کودکان در صندلی 
از  بزرگتر  کودک  اگر  بنشینند.  جلو  سرنشین 
باید  بنشیند،  جلو  صندلی  در  باید  12  سال 

در  را  خودرو  بر  سوار  کودکان  همیشه  بمعنی 
صندلی عقب با  کمربند ایمنی محافظت کنید، 
می باشد. صندلی عقب ایمن ترین محل سواری 

کودکان )با هر سنی( در خودرو است. 
توانند  می  جانبی  و  جلو  هوای  های  •  کیسه 
صورت  به  جلو  صندلی  در  که  را  سرنشینان 

نامناسب قرار گرفته اند را مصدوم کنند. 
از  است  ممکن  که  آنجا  تا  را  خود  صندلی   •
کیسه های هوای جلو عقب بکشید، ضمن آنکه 

هنوز کنترل کامل خودرو را حفظ می کنید. 
بدون  نباید  هرگز  خودرو  سرنشنیان  و  •  شما 
دلیل موجه نزدیک به کیسه های هوا نشسته و 

یا به سمت آن ها خم شوید.
خم  وسط  کنسول  یا  درب  سمت  به  •  هرگز 
صندلی  در  قائم  حالت  به  همیشه  نشوید 

بنشینید. 
•  سیم کشی سیستم SRS  یا دیگر اجزای این 
سیستم را قطع یا دستکاری نکنید، این عمل 
به دلیل  بروز صدمات جسمی  باعث  تواند  می 
عمل  یا  هوا  های  کیسه  تصادفی  کردن  عمل 

نکردن آن ها در زمان الزم شود. 
•  اگر چراغ هشدار کیسه هوا SRS  در هنگام 
رانندگی خودرو روشن باقی ماند، با مراجعه به 
زود  چه  هر  یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی 

مشخصات ایمنی خودروی شما

همیشه از کمربندهای ایمنی و صندلی محافظ 
هر  زمان،  هر  سفر،  هر  کنید.  استفاده  کودک 
یک  در  هوا  های  کیسه  باشد!  که  سرنشینی 
باد می  قابل توجهی  نیروی  با  چشم بهم زدن 
شوند. کمربند به سرنشین در موقعیت مناسب 
هوا  کیسه  مزایای  از  حداکثری  استفاده  برای 
هوا،  کیسه  وجود  با  حتی  کنند.  می  کمک 
با نبستن کمربند و یا قرار نگرفتن  سرنشینان 
بازشدن کیسه  مناسب در صندلی،  در هنگام 
همیشه  شوند.  مصدوم  شدیدا  توانند  می  هوا 
کمربندهای  به  مربوط  ایمنی  های   احتیاط 
ایمنی، کیسه های هوا و سرنشینان ارائه شده 
برای  کنید.  رعایت  را  راهنما  دفترچه  این  در 
و  آور  یا مرگ  احتمالی صدمات جدی  کاهش 
سیستم  ایمنی  فواید  حداکثر  از  برخورداری 

محافظت از سرنشین خودرو خود: 
محافظ  صندلی  در  را  کودکی  هیچ  •  هرگز 
روی  بر  گرفته  قرار  کمکی  صندلی  یا  کودک 

صندلی سرنشین جلو، قرار ندهید. 
ابتدای  انگلیسی  حروف  مخفف   -  ABC  •
 in the جمله  در  شده  گرفته  کار  به  کلمات 
 back seat always buckle children

اخطار 
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ممکن  هوا  کیسه  باشد،  نداشته  قرار  مناسب 
است با شدت به سرنشین برخورد کرده باعث 

صدمات جدی جسمی یا مرگ آور شود. 

مشخصات ایمنی خودروی شما

محافظت  مورد  کمربند  توسط  مناسب  بنحو 
تا حد ممکن عقب  باید  و صندلی  گرفته  قرار 

کشیده شود. 
انواع  در  ایمنی  از حداکثر  برخورداری  برای   •
تصادفات، کلیه سرنشینان و از جمله راننده باید 
نگه دارند،  را بسته   همیشه کمربندهای خود 
ها  آن  نشستن  موقعیت  برای  کیسه  هوا  چه 
پبش بینی شده یا نشده  باشد تا خطر صدمات 
به  تصادف  صورت  در  مرگ  یا  جسمی  جدی 
بدون  برسد. در هنگام حرکت خودرو،  حداقل 
سمت  به  یا  نشده  نزدیک  هوا  کیسه  به  دلیل 

آن خم نشوید.
• نشستن بنحو نامناسب یا استقرار در موقعیت 
نامناسب در صندلی می تواند منجر به صدمات 
جدی جسمی یا مرگ آور در تصادف شود. همه 
قائم در حالی که پشتی  بطور  باید  سرنشینان 
صندلی آن ها در حالت قائم قرار دارد در وسط 
تشک صندلی نشسته، کمربند خود را بسته، پا 
را براحتی دراز و کف پای آن ها تا پارک شدن 
خودرو و بیرون آوردن سوییچ خودرو از مغزی 
قفل فرمان بر روی کف خودرو قرار داشته باشد.  
• سیستم کیسه هوا SRS برای ارائه محافظت 
الزم در تصادف، باید بسیار سریع بازشود. اگر 
موقعیت  در  کمربند  سیستم  بعلت  سرنشین 
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دالیل باز نشدن کیسه هوا در تصادفات 
)شرایط عملکرد و عدم عملکرد کیسه هوا ( 
 انواع زیادی از تصادفات که در آن ها از کیسه هوا 
نمی توان انتظار ارائه محافظت اضافی را داشت، 

وجود دارد. 
 این موارد، تصادف از ناحیه عقب و تصادف منجر 
اجسام  یا  و  خودروها  با  متعدد  برخوردهای  به 
سرعت  با  برخوردهای  ترتیب  همین  به  و  دیگر 
کم را شامل می شود. به عبارت دیگر، فقط به 
خاطر اینکه خودرو شما دچار آسیب جدی شده 
عدم  از  باشد،  استفاد  نمی  قابل  دیگر  حتی  یا 

عملکرد کیسه های هوا تعجب نکنید. 

سیستم  تصادف  و  برخورد  حسگرهای 
کیسه هوا 

1- واحد کنترل کیسه هوا
2- حسگر برخورد و ضربه از جلو

مشخصات ایمنی خودروی شما



60

3

شرایط بازشدن کیسه هوا
 کیسه هوای جلو 

در  عملکرد  برای  جلو  هوای  های   کیسه 
برخوردهای از ناحیه جلو بسته به شدت، سرعت 

یا زاویه برخورد از جلو طراحی شده اند. 

با سپرهای غیر اصلی،  یا تعویض سپر  متفرقه 
ممکن است بر عملکرد خودرو در تصادف و باز 
شدن کیسه هوا اثر معکوس )نامطلوب( داشته 

باشد. 
هوا  های  کیسه  نصب  و  استقرار  محل  به   •
هیچ  برخورد  اجازه  یا  نزده  ضربه  حسگرها  یا 

چیزی را به آن ها ندهید. 
•  این امر می تواند باعث باز شدن غیر منتظره 
یا  فرد  جدی  میت  مصدو  به  شده،  هوا  کیسه 

مرگ منجر شود. 
• اگر محل یا زاویه نصب حسگرها به هر طریق 
تغییر داده شوند، ممکن است کیسه های هوا 
الزم  غیر  زمان  در  یا  نشده  باز  الزم  زمان  در 
باز شده، باعث مصدومیت شدید یا مرگ شوند. 
بنابراین، اقدام به انجام امور تعمیر و نگهداری 
بر روی حسگرهای کیسه هوا یا در اطراف آن 
ها ننمایید. با مراجعه به نمایندگی های مجاز 
تعمیر  و  بازرسی  مورد  را  خودرو  یدک،  سایپا 

قرار دهید. 
• اگر زاویه نصب حسگرها )به دلیل تغییرشکل 
و دفرمه شدن سپر جلو تغییر کرد، با مراجعه به 
نمایندگی های مجاز سایپا یدک خودرو را مورد 

بازرسی و تعمیر قرار دهید. 
• خودرو شما برای جذب ضربه ناشی از برخورد 
و در نتیجه باز شدن کیسه های هوا در تصادفات 
طراحی شده است. سوار کردن گاردهای سپر 

اخطار 
مشخصات ایمنی خودروی شما
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مشخصات ایمنی خودروی شما

عمل نکردن کیسه هوا در برخي از تصادفات
در بسیاري از تصادفات نظیر برخوردهاي جانبي 
یا از عقب، واژگون شدن، اصابتهاي دوم و یا سوم 
با  تصادف  یا  و  خودرو  چند  بین  تصادفهاي  در 
سرعتهاي پایین، کیسه های هوا نمي توانند نقش 
خودروي  که  صورتي  در  لذا  کند.  ایفا  حفاظتي 
شما تا حدي صدمه ببیند که حتي قابل استفاده 

نباشد، الزامي بر عمل کردن کیسه هوا نیست. 
در  فقط  هوا  هاي  باشید کیسه  داشته  به خاطر 
مواردي که سرنشین به طرف کیسه هوا و یا با 
آن  سمت  به  راست  یا  به چپ  ناچیزي  انحراف 

پرتاپ شوند، عمل مي کند.

در  است  ممکن  جلو  هوای  های  کیسه   •
باد  بغل  ناحیه  از  تصادف  از  ناشی  برخوردهای 
نشوند، زیرا سرنشینان به سمت برخورد متمایل 
بغل،  ناحیه  از  برخوردهای  در  لذا  شوند،  می 
محافظت  هیچگونه  جلو  هوای  کیسه  عملکرد 

اضافی را ارائه نخواهد داد. 

• کیسه های هوا جلو برای عملکرد در تصادفات 
منجر به برخورد از ناحیه عقب طراحی نشده اند، 
چون سرنشینان توسط نیروی برخورد به سمت 
این وضعیت کیسه  در  متمایل می شوند.  عقب 
فایده  هیچگونه  ارائه  به  قادر  شده  باد  هوا  های 

اضافی نخواهند بود. 
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• در تصادفات منجر به برخورد متمایل یا زاویه 
به  را  سرنشینان  است  ممکن  ضربه  نیروی  دار، 
ارائه  به  قادر  هوا  های  کیسه  که  براند  جهتی 
حسگرها  لذا  نباشند،  اضافی  فایده  هیچگونه 

ممکن است کیسه های هوا را باد نکنند. 

•  کیسه های هوا ممکن است در تصادف های 
باز شدن  زیرا  باد نشوند  واژگون شدن  به  منجر 
ارائه  را  سرنشینان  از  الزم  محافظت  هوا  کیسه 

نخواهد کرد. 

اغلب  رانندگان  تصادف،  لحظه  از  قبل  درست 
شدید  ترمزهای  اینگونه  کنند.  می  ترمز  شدیدا 
قسمت جلوی خودرو را به سمت پایین متمایل 
زیر خودرو  به  باعث می شود جلو خودرو  کرده 
در  بلغزد.  زمین  سطح  از  بیشتر  ارتفاع  دارای 
شرایط لغزش به زیر خودرو دیگر چون نیروهای 
توسط  شده،  داده  تشخیص  سرعت  کاهنده 
با  توجهی  قابل  بطور  است  ممکن  حسگرها 
بسیار  که  دیگر  خودرو  زیر  به  لغزش  نیروهای 
شوند،  جابجا  حسگر  تشخیص  در  است   کمتر 
کیسه های هوا در تصادف منجر به لغزش در زیر 

خودروی دیگر ممکن است باز نشوند.

مشخصات ایمنی خودروی شما
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مشخصات ایمنی خودروی شما

ها  پایه  نظیر  اشیایی  با  خودرو  برخورد  •  در 
)تجهیزات کنار جاده ( یا درخت ها، بدلیل این که 
نقطه برخورد ضربه بر روی یک محدوده  متمرکز 
به حسگرها منتقل  برخورد  نیروی  است و کل  
می شود، کیسه های هوا ممکن است باد نشوند. 
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•  در صورت عمل کردن و باز شدن کیسه های 
هوا، تعویض آن ها باید توسط نمایندگی های 

مجاز سایپا یدک انجام شود. 
• اگر اجزاء سیستم کیسه هوا باید دور انداخته 
های  احتیاط  اسقاط شود  باید  یا خودرو  شده 
ایمنی بخصوصی را باید رعایت نمود. نمایندگی 
های مجاز سایپا این احتیاط ها را می دانند و 
ارائه اطالعات الزم به شما می باشند.  قادر به 
عدم رعایت این دستورالعمل ها و هشدارها می 

تواند خطر صدمات جسمی را افزایش دهد. 
•  در صورت وارد شدن آب به خودرو و خیس 
نباید  آب  با  اتاق  کف  پر شدن  یا  فرش  شدن 
توسط  باید  خودرو  کنید.  روشن  را  خودرو 
مجاز  های  نمایندگی  از  یکی  به  مجاز  عوامل 

سایپا یدک حمل شود.
یا روی محفظه  نباید نزدیک  را  • هیچ شییی 
صفحه  فرمان،  غربیلک  روی  کیسه  هوای 
نمایشگرها و صفحه جلو داشبورد باالی جعبه 
تصادف  بروز  زیرا در صورت  داد  قرار  داشبورد 
این  باز شدن کیسه های هوا،  به  شدید منجر 

اشیاء می توانند خطر آفرین باشند. 

برچسب هشدار کیسه هوا *
آگاه  برای  برچسب های هشدار کیسه های هوا 
بالقوه سیستم  از خطر  راننده و سرنشین  کردن 
داده  نشان  های  محل  در   SRS هوای  کیسه 
که  باشید  داشته  توجه  است.  شده  نصب  شده 
این هشدارهای قانونی بر خطرات تهدید کننده 
کودکان تکیه دارد. اما ما نیز خواستار هوشیاری 
شما نسبت به خطرات تهدید کننده بزرگساالن 
هستیم. این خطرات در صفحات قبل شرح داده 

شده است. 

مشخصات ایمنی خودروی شما

مراقبت و نگهداری سیستم کیسه های هوا 
 SRS

و  تعمیر  به  نیازی   SRS سیستم  کلی  طور  به 
نگهداری ندارد. هیچ قطعه ای که شما بتوانید به 
نحو ایمن آن را سرویس کنید وجود ندارد. اگر 
نمی شود  روشن   SRS هوا  کیسه  چراغ هشدار 
یا به طور مداوم روشن باقی می ماند، در اولین 
زمان ممکن، خودرو را جهت بازرسی به یکی از 

نمایندگی های مجاز سایپا یدک هدایت کنید. 

پیاده  نظیر   SRS سیستم  روی  بر  کار  نوع   هر 
روی  بر  عملی  نوع  هر  یا  تعمیر  کردن،  سوار  و 
غربیلک فرمان باید توسط تعمیر کار مجاز سایپا 
 SRS یدک انجام شود. رفتار نامناسب با سیستم

می تواند باعث صدمات جدی جسمی شود. 

•  برای تمیزکردن پوشش روی محفظه هریک 
از کیسه های هوا، فقط از پارچه نرم و خشک 
استفاده کنید.  با آب معمولی  یا مرطوب شده 
استفاده از حاللی ها یا پاک کننده ها می تواند 
و  هوا  های  کیسه  پوشش  بر  نامطلوب  تاثیری 

عملکرد مناسب این سیستم ها داشته باشد. 

اخطار 
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عملکردهای کلید 
از این کلید برای روشن کردن موتور، قفل و باز 

کردن درب ها استفاده کنید. 

A نوع
فشار  را  خالصی  شاسی  کلید،  کردن  باز  برای 
باز  خودکار  بصورت  کلید  حالت  این  در  دهید، 
را  کلید  کلید،  کردن  جمع  برای  شد،  خواهد 
را  خالصی  شاسی  که  درحالی  دستی  بصورت 

فشار می دهید تا کنید 

شماره کلید را یادداشت کنید 
برچسب  حامل  آویزه  روی  بر  کلید  کد  شماره 
است.  شده  درج  کلیدها  دسته  به  متصل  بارکد 
شماره  این  وجود  با  کلید،  گم شدن  در صورت 
آسانی می  به  نمایندگی های مجاز سایپا یدک 
تواند کلیدهای دیگری را مجدداً تهیه نماید. این 
آویزه حامل برچسب را از دسته کلید جدا کرده و 
در محلی مطمئن نگهداری کنید. همچنین الزم 
است شماره کد را در مکانی ایمن که به آسانی 
در دسترس باشد )نه در داخل خودرو( یادداشت 

کنید. 

کلیدها

وجود  با  همراه  بدون  کودکان  کردن  ترک 
سوییچ در خودرو، حتی در زمان بیرون بودن 
ها  بچه  است.  خطرناک  فرمان  قفل  از  سوییچ 
ممکن  لذا  کنند،  می  تقلید  را  بزرگترها  رفتار 
است سوییچ را در قفل فرمان جا بزنند. سوییچ 
های  کردن شیشه  فعال  به  را  کودکان  خودرو 
برقی یا دیگر کلید های کنترل کننده یا حتی 
این  قادر می کند.  به حرکت درآوردن خودرو 
امر می تواند منجر به صدمات جسمی جدی یا 
حتی مرگ شود. هرگز کودکان بدون همراه را 

در خودرو تنها نگذارید. 
فقط از قطعات یدکی اصلی برای سوییچ و قفل 
فرمان خودرو استفاده کنید. در صورت استفاده 
است  ممکن  متفرقه،  فرمان  قفل  یا  سوییچ  از 
پس از استارت زدن، سوییچ خودرو در موقعیت 
موقعیت  به  مانده  START  باقی  استارت 
روشن ON باز نگردد. در صورت وقوع این امر، 
استارت در حالت فعال باقی مانده باعث آسیب 
دیدن موتور استارت و احتماأل آتش سوزی به 
دلیل جریان شدید برق در سیم کشی می شود.

اخطار 
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و تایید شود، موتور روشن می شود. 
تایید  خودرو  سوییچ  بودن  معتبر  و  صحت  اگر 

نشود، موتور روشن نخواهد شد. 
غیرفعال کردن سیستم ضدسرقت سوییچ  برای 
به  را  آن  و  زده  جا  فرمان  قفل  در  را  خودرو 

موقعیت روشن ON بچرخانید. 

برای فعال کردن سیستم ضدسرقت 
 سوییچ خودرو را در موقعیت خاموش OFF  قرار 
دهید. سیستم ضدسرقت به طور اتوماتیک فعال 
می شود. بدون سوییچ صحیح و معتبر مخصوص 

هر خودرو، موتور روشن نمی شود. 
سیستم ضدسرقت *

از خودرو،  برای کاهش خطر استفاده غیر مجاز 
ضدفعال  الکترونیکی  سیستم  به  شما  خودرو 

شدن موتور مجهز شده است. 
فرستنده  یک  از  متشکل  ضدسرقت  سیستم 
کوچک در سوییچ خودرو و تجهیزات الکترونیکی 

در داخل خودرو می باشد. 
را در  این سیستم، هنگامی که سوییچ  با وجود 
روشن  موقعیت  به  را  آن  و  زده  جا  فرمان  قفل 
ON می چرخانید، سیستم ضدسرقت، سوییچ 
نظر  از  دریافتی  سیگنال  مقایسه  با  را  خودرو 

داشتن یا نداشتن اعتبار کنترل می کند. 
اگر صحت و معتبر بودن سوییچ خودرو تشخیص 

کلیدها

*: مطابق با مدل خودرو

برای جلوگیری از سرقت خودرو، کلید یدکی را 
در هیچ جایی در داخل خودرو نگهداری نکنید 
)پسورد( سیستم ضدسرقت خودرو،  عبور  رمز 
و  بوده  مشتری  هر  خصوصی  و  انحصاری  رمز 
باید محرمانه تلقی شود. این شماره را در هیچ 

جایی در داخل خودرو مخفی نکنید. 

هشدار 
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یادآوری 
باشید،  مواظب  خودرو  کردن  روشن  هنگام   در 
در  دیگر  خودروهای  ضدسرقت  های  سوییچ 
باشند.  نداشته  قرار  نزدیکی سوییچ خودرو شما 
در غیر اینصورت ممکن است خودرو روشن نشده 
شود.  خاموش  شدن  روشن  از  پس  بالفاصله  یا 
پس  اشکال،  گونه   هر  بروز  از  جلوگیری  برای 
از تحویل گرفتن خودرو کلیدهای خودرو را  به 

صورت جداگانه نگهداری کنید. 

یادآوری
یا  نیاز داشتید   اگر به کلیدهای اضافی بیشتری 
با نمایندگی های  کلید های خود را گم کردید 

مجاز سایپا یدک تماس بگیرید. 

*: مطابق با مدل خودرو

کلیدها

از قرار دادن تجهیزات جانبی فلزی در نزدیکی 
سوییچ خودرو اجتناب کنید. 

فرستنده  سیگنال  احتمالی  قطع  دلیل   به 
فلزی،  جانبی  تجهیزات  توسط  خودرو  سوییچ 

موتور ممکن است روشن نشود. 

از قطعات  فرستنده داخل سوییچ خودرو یکی 
عملکرد  برای  و  بوده  ضدسرقت  سیستم  مهم 
تحقق  برای  است،  شده  طراحی  مشکل  بدون 
در  خودرو  سوییچ  دادن  قرار  از  باید  امر  این 
حرکات  یا  ساکن  الکتریسیته  رطوبت،  معرض 
خشن اجتناب کنید. در غیر این صورت ممکن 

است سیستم ضدسرقت دچار مشکل شود. 

سیستم ضدسرقت را نه تغییر داده و نه تعویض یا 
تنظیم کنید. این امر می تواند باعث خرابی سیستم 
فقط  ضدسرقت  سیستم  سرویس  شود.  ضدسرقت 
توسط نمایندگی های مجاز سایپا یدک باید انجام 

گیرد. 
روي  بر  دستکاري  یا  تغییر  هرگونه  صورت   در 
سیستم که باعث ایجاد عیب بر قسمت هاي دیگر 
خودرو شود، سسیتم هاي معیوب جزو گارانتي نمي 

باشد.

هشدار 

هشدار 

هشدار 

اقدامات احتیاطي حین استفاده از فرستنده 
کنترل از راه دور 

یادآوري
فرستنده  زیر،  موارد  از  وقوع هر یک  در صورت 

کنترل از راه دور کار نخواهد کرد: 
• سوییچ خودرو در قفل فرمان باقي مانده باشد. 
• از حد مجاز مسافتي که فرستنده کنترل از راه 

دور عمل مي کند فراتر رفته باشید. )30 متر( 
• باتري فرستنده کنترل از راه دور ضعیف باشد. 
• خودروها یا اشیاء دیگر مانع رسیدن سیگنال 

فرستنده کنترل از راه دور به خودرو شوند. 
• هوا به شدت سرد باشد. 

دور  راه  از  کنترل  فرستنده  از  استفاده  محل   •
ایستگاه  نظیر  رادیویي  فرستنده  یک  نزدیک 
رادیویي یا فرودگاه )که مي تواند عملکرد معمول 
فرستنده کنترل از راه دور را دچار اختالل کند( 

قرار داشته باشد. 
هنگامیکه فرستنده کنترل از راه دور درست کار 
نمي کند، باز کردن و بستن درب را توسط کلید 
از  اگر در استفاده  انجام دهید.  )سوییچ( خودرو 
فرستنده کنترل از راه دور مشکل دارید، با یکي 
از نمایندگی هاي مجاز سایپا یدک تماس بگیرید. 
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یادآوري 
به  دور  راه  از  کنترل  فرستنده  تعویض  براي 
برنامه  براي  یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی 

ریزي مجدد فرستنده مراجعه نمایید. 

باز )2( 
از  ها  درب  تمام  شود،  داده  فشار  باز  دکمه  اگر 

قفل خارج مي شوند. 
خواهند  چشمک  بار  دو  خطر  اعالم  هاي  چراغ 
زد تا باز شدن قفل همه درب ها را نشان دهند. 
هر چند، اگر پس از فشار دادن دکمه، ظرف 30 
ها  نشوند، درب  باز  ها  از درب  کدام  هیچ  ثانیه 

مجدداً قفل مي شوند.

باز کننده درب صندوق عقب )3( *
با فشار دادن )بیش از 1 ثانیه( این دکمه، درب 

صندوق عقب باز مي شود. 
عقب،  صندوق  درب  شدن  بسته  و  باز  از  پس 

صندوق عقب به طور اتوماتیک قفل مي شود. 

عملکرد سیستم کنترل از راه دور قفل 
درب ها *

قفل )1(
اگر دکمه قفل فشار داده شود، همه درب ها قفل 

مي شوند. 
اگر تمام درب ها بسته باشند، چراغ هاي اعالم 
خطر )فالشر( یک بار چشمک خواهند زد تا قفل 

شدن همه درب ها را نشان دهند.
هر چند، اگر هر دربي باز مانده باشد، چراغ هاي 
اعالم خطر چشمک نخواهد زد. اگر تمام درب ها 
پس از فشار دادن دکمه قفل بسته شوند، چراغ 

هاي اعالم خطر یک بار چشمک خواهند زد. 

*: مطابق با مدل خودرو

سیستم کنترل از راه دور

با فشار دادن این دکمه بیش از 0/5 ثانیه آژیر 
 30 مدت  به  خطر  اعالم  هاي  چراغ  و  هشدار 
نمودن  متوقف  براي  شد.  خواهند  فعال  ثانیه 
فرستنده  دکمه هاي  از  یکي  ها  چراغ  و  آژیر 

کنترل از راه دور را فشار دهید. 

سیستم ضد سرقت را نه تغییر داده و نه تعویض 
یا تنظیم کنید، این امر مي تواند باعث خرابي 
سیستم  سرویس  شود.  ضدسرقت  سیستم 
سایپا  مجاز  نمایندگی  توسط  فقط  ضدسرقت 

یدک باید انجام گیرد. 
ایجاد  یا  تنظیم  کاري،  دست  از  ناشي  عیوب 
تغییرات نامناسب در سیستم کنترل از راه دور 
ابطال   ناکارآمد، شرایط گارانتی را  افراد  توسط 

می نماید.

هشدار 

هشدار 
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• براي قفل کردن بدون کلید هر یک از درب ها، 
دکمه داخلي قفل درب )1( یا کلید قفل مرکزي 
درب  و  داده  فشار  )قفل(  موقعیت  به  را   *  )2(

ببندید. )3(
•اگر درب به وسیله کلید قفل مرکزي )2( قفل 
شود، تمامي درب هاي خودرو به طور اتوماتیک 
قفل خواهند شد. )در صورتی که به سیستم قفل 

مرکزي مجهز باشد *( 

یادآوري 
بدون سرنشین، همیشه  ترک خودرو  هنگام  در 
سوییچ خودرو را برداشته،  ترمز دستی را درگیر 
نموده،  همه پنجره ها را بسته و تمام درب ها را 

قفل کنید. 

یادآوري
ممکن  سردسیر  مناطق  یخبندان  شرایط  •در 
مناسب  طور  به  درب  مکانیزهاي  و  قفل  است 

عمل نکنند. 
•اگر قفل درب ها به صورت پي درپي و سریع 
به وسیله کلید خودرو یا کلید روي درب خودرو، 
قفل / باز شوند، سیستم قفل مرکزي ممکن است 
به طور موقت از کار بیفتد تا از صدمه دیدن مدار 

برقي و اجزاء سیستم جلوگیري شود. 

به کارگیري قفل درب ها از بیرون خودرو 
• با چرخاندن کلید به سمت عقب خودرو، قفل 
با چرخاندن آن به سمت جلو،  باز شده و  درب 

درب قفل مي شود. 
• اگر درب را به وسیله کلید سمت راننده قفل/ 
باز کنید، همه درب هاي خودرو به طور اتوماتیک 

قفل / باز مي شوند. 
کشیدن  با  ها،  درب  قفل  شدن  باز  از  پس   •
دستگیره هر درب، مي توانید درب را باز کنید. 

•براي بستن درب ها، درب را با دست فشار دهید. 
نمایید.  اطمینان حاصل  ها  بسته شدن درب  از 

*: مطابق با مدل خودرو

 قفل درب ها
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 قفل درب ها

با استفاد از کلید قفل مرکزي *
با فشار دادن کلید قفل مرکزي، قفل و باز کردن 

قفل درب را انجام دهید. 
• با فشار دادن قسمت جلوي کلید قفل مرکزي 

)1( همه درب ها قفل مي شوند. 
• با فشار دادن قسمت عقب کلید )2( قفل تمام 

درب ها باز مي شود. 
• اما اگر سوییچ خودرو در قفل فرمان )یا کلید 
هوشمند در خودرو( قرار داشته و یکي از درب 
جلوي  قسمت  که  هنگامي  باشد،  باز  جلو  هاي 
کلید قفل مرکزي )1( فشار داده شود، درب ها 

قفل نخواهند شد. *

به  را  درب  دستگیره  درب،  کردن  باز  براي   •
سمت بیرون بکشید )3(. 

هنگام  در  جلو  درب  داخلي  دستگیره  اگر   •
قرار داشتن دکمه داخلي قفل در موقعیت قفل 
کشیده شود، دکمه داخلي از قفل خارج و درب 

باز مي شود. * 
• هنگامي که سوییچ خودرو در قفل فرمان قرار 
باشد، درب  باز  از درب هاي جلو  داشته و یکي 

هاي جلو قفل نمي شوند.*

به کارگیري قفل درب ها از داخل با استفاده 
از دکمه قفل درب 

• براي باز کردن قفل درب، دکمه داخلي قفل در 
)1( را به موقعیت )باز( فشار دهید. قسمت قرمز 

رنگ دکمه داخلي درب )2( دیده خواهد شد. 
• براي قفل کردن درب، دکمه داخلي قفل درب 
قفل  اگر  دهید،  فشار  )قفل(  موقعیت  به  را   )1(
درب به طور مناسب قفل شود، قسمت قرمز رنگ 

دکمه داخلي قفلي )2( دیده نخواهد شد. 

*: مطابق با مدل خودرو
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خرابی قفل درب
قرار  در خودرو  که  هنگامي  در  برقي  قفل  اگر 
دارید احتماال عمل نکرد، مطابق روش های زیر 

عمل نمایید: 
حالت  )هم  در  کردن  خارج  قفل  از  عمل   •
دستي و هم حالت الکترونیک( را در حالي که 
کشید،  مي  را  در  داخلي  دستگیره  زمان  هم 

پشت سر هم انجام دهید. 
• قفل ها و دستگیره هاي دیگر درب هاي جلو 

و عقب را نیز به کار گیرید. 
• شیشه جلو را پایین کشیده و از کلید براي باز 

کردن قفل درب از بیرون استفاده کنید. 

کودکان بدون همراه 
خودرو درب بسته مي تواند به شدت گرم شده، 
یا  کودکان  شدید  دیدن  آسیب  یا  مرگ  باعث 
حیوانات بدون همراهي که نمي توانند خودرو 
ممکن  ها  بچه  بعالوه  شود.  کنند،  ترک  را 
است تجهیزاتی از خودرو که می توانند موجب 
مصدوم شدن آن ها شوند را فعال کرده با در 
اثر ورود غیرمجاز افراد به خودرو، با آسیب هاي 
و  کودکان  هرگز  گردند.  مواجه  دیگر  احتمالي 
حیوانات بدون همراه را در خودرو تنها نگذارید. 

خودروهاي قفل نشده 
قفل نکردن خودرو در هنگام ترک آن می تواند 
باعث جلب دزد یا بروز خطر آسیب دیدن شما 
یا دیگران از طرف کسي که در غیاب شما در 
خودرو مخفي شده،  مي شود. همیشه پیش از 
ترک خودرو بدون سرنشین، سوییچ را برداشته، 
تمام پنجره ها  را بسته و همه درب ها را  قفل 

کنید. 

اخطار اخطار اخطار 
 قفل درب ها
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 قفل درب ها
1- درب را باز کنید. 

2- قفل ایمني محافظ کودک )1( نصب شده بر 
روي حاشیه عقب درب را به موقعیت )قفل( فشار 
دهید. هنگامي که قفل ایمني محافظ کودک در 
دستگیره  کشیدن  با  دارد،  قرار  )قفل(  موقعیت 

درب از داخل، درب عقب باز نمي شود. 
3- درب عقب را ببندید. 

براي باز کردن درب عقب، دستگیره بیروني درب 
)3( را بکشید. 

با وجود اینکه قفل درب ها را مي توان باز کرد، 
درب  داخلي  دستگیره  کشیدن  با  عقب  درب 
ایمني محافظ کودک در  قفل  زماني که  تا   )2(
نخواهد  باز  داخل  از  نگیرد،  قرار  )باز(  موقعیت 

شد. 

قفل  باز  قفل/  ازخصوصیات  می خواهید   اگر 
سایپا  مجاز  های  نمایندگی  با  کنید  استفاده 

مشورت کنید. 

قفل ایمني محافظ کودک درب عقب 
باز کردن تصادفي درب هاي  از  براي جلوگیري 
عقب از داخل خودرو توسط بچه ها، قفل ایمني 
محافظ کودک درب عقب پیش بیني و ارائه شده 

است. 
قفل هاي ایمني محافظ کودک درب هاي عقب 
کار  به  باید  بچه ها در خودرو  در هنگام حضور 

گرفته شوند. 

ضربه  هنگام  درب  قفل  کننده  باز  سیستم 
تصادف * 

کیسه  شدن  باز  باعث  تصادف  هنگامیکه  ضربه 
های هوا شود، تمام درب ها به طور اتوماتیک از 

قفل خارج می شوند. 

سیستم قفل کننده قفل درهنگام احساس 
سرعت * 

بر  کیلومتر   15 از  خودرو  سرعت  که  هنگامي 
ساعت بیشتر مي شود، درب ها بصورت اتوماتیک 

قفل مي شود. 

یادآوري
 نمایندگی های مجاز سایپا یدک می تواند بعضی 
از خصوصیات قفل / باز اتوماتیک قفل درب را به 

شرح زیر فعال کند: 
از  استفاده  با  درب  قفل  اتوماتیک  شدن  •  باز 

دکمه قفل درب راننده. 
•  باز/ قفل اتوماتیک قفل درب با قرار دادن دسته 
دنده در موقعیت پارک P  و یا خارج کردن دنده 

 . P از حالت پارک
• باز شدن اتوماتیک قفل درب با بیرون آوردن 

سوییچ خودرو از قفل فرمان.

طور  به  ها  بچه  خودرو  حرکت  هنگام  در  اگر 
ممکن  کنند،  باز  را  عقب  هاي  درب  تصادفي 
مصدومیت  دچار  شده،  پرت  بیرون  به  است 
باز  از  جلوگیري  براي  شوند.  مرگ  یا  شدید 
کردن درب هاي عقب از داخل توسط بچه ها، 
در هنگام حضور کودکان در خودرو، قفل هاي 
ایمني محافظ کودک درب هاي عقب باید مورد 

استفاده قرار گیرند. 

اخطار 

*: مطابق با مدل خودرو
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باز کردن درب صندوق عقب

بستن درب صندوق عقب 
براي بستن، درب صندوق عقب را پایین آورده، 
قفل شود.  تا  کنید  وارد  فشار  روي درب  سپس 
براي اطمینان از بسته شدن، همیشه سعي کنید 

دوباره درب را باال بکشید. 

اهرم باز کننده درب صندوق عقب
براي باز کردن درب صندوق عقب بدون استفاده 
از کلید، اهرم آزاد کننده درب صندوق عقب را 

بکشید.

باز کردن درب صندوق عقب با کلید
باز      کلید  از  استفاده  با   عقب  صندوق  درب   •

مي شود. * 
عقب  صندوق  دکمه  فشردن  صورت  در   •
عقب  درب صندوق  دور  راه  از  کنترل  فرستنده 
باز و  باز مي شود. زماني که درب صندوق عقب 
بسته شود، درب صندوق عقب به طور اتوماتیک 

قفل مي شود. 

*: مطابق با مدل خودرو

درب  است  حرکت  در  خودرو  که  هنگامي 
اگر  باشد.  بسته  کاماًلًً  بایستي  عقب  صندوق 
خروجي  گازهاي  باشد،  باز  نیمه  یا  باز  درب 
سمي، ممکن است وارد اتاق خودرو شده،  باعث 

بیماري شدید یا حتي مرگ شوند. 

اخطار 
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1- کلید شیشه برقي درب راننده 
2- کلید شیشه برقي درب سرنشین جلو 

3- کلید شیشه برقي درب عقب سمت چپ
4- کلید شیشه برقي درب عقب سمت راست 

5- باز و بسته کردن شیشه هاي برقي 
6- پایین دادن اتوماتیک شیشه برقي 

7- کلید قفل شیشه های برقي 

یادآوري 
است  ممکن  مرطوب  و  سرد  هواي  و  آب  در 
شیشه هاي  برقي به دلیل وجود شرایط یخبندان 

به طور مناسب عمل نکنند. 

 پنجره ها 
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باز و  بسته کردن شیشه هاي برقي
درب راننده به کلید اصلي قفل شیشه که تمام 
کند،  مي  کنترل  را  خودرو  برقي  هاي  شیشه 

مجهز است. 
براي باز کردن یا بستن هر شیشه، قسمت جلو 
تا موقعیت مرحله  را  به آن شیشه  کلید مربوط 

اول )5( فشار داده یا باال بکشید. 

برقي  باز شوند، شیشه هاي  اگر درب هاي جلو 
حتي در طول این 30 ثانیه )پس از خروج سوییچ 
خودرو از قفل فرمان( هم نمي توانند  عمل کنند. 

یادآوري 
هنگام رانندگي، در حالي که شیشه هاي عقب باز 
باز( است، ممکن است متوجه حرکات  )یا نیمه 
ضربه اي یا ضرباني )شوک باد( شوید این صداها 
عادي بوده و با انجام اعمال زیر کاهش مي یابد. 
اگر در حالیکه یکي یا هر دو شیشه عقب پایین 
را  جلو  شیشه  دو  هر  شنیدید،  صدایي  است، 

تقریبا به اندازه 2/5 سانتیمتر پایین بیاورید. 
شیشه هاي برقي 

براي کار کردن شیشه هاي برقي، سوییچ خودرو 
باید در موقعیت روشن ON قرار داشته باشد. هر 
یک از درب ها داراي کلید کنترل شیشه برقي 
را  درب  آن  برقي  شیشه  که  خود  به  مخصوص 
کنترل مي کند مي باشد. هر چند راننده داراي 
کلید قفل شیشه اي که مي تواند مانع عملکرد 
نیز  شود،  سرنشینان  هاي  درب  برقي  شیشه 

مي باشد. 
شیشه هاي برقي تا حدود 30 ثانیه پس از خارج 
کردن سوییچ خودرو از قفل فرمان یا چرخاندن 
یا   ACC جانبي  تجهیزات  حالت  به  سوییچ 
چند  هر  شوند.  فعال  توانند  مي   LOCK قفل 

 پنجره ها 

*: مطابق با مدل خودرو
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کلید قفل شیشه برقي 
 • با فشار دادن کلید قفل شیشه برقي قرار گرفته 
 LOCK قفل  موقعیت  به  راننده  روي درب  در 
)فشرده شده( راننده مي تواند کلیدهاي شیشه 
برقي روي درب هاي سرنشینان را غیرفعال کند.

قفل  حالت  در  برقي  قفل شیشه  که  هنگامی   •
کنترل  کلیدهاي  باشد،  داشته  قرار   LOCK
نمي  نیز  راننده  درب  روي  برقي  شیشه  اصلي 
توانند شیشه برقي درب هاي سرنشینان را فعال 

کنند. 

یادآوري 
درب  شیشه  اتوماتیک  برگشت  ایمنی   عملکرد 
دادن  )باال  خصوصیت  از  زمانیکه  فقط  راننده 
کلید  کامل  کشیدن  باال  بوسیله  اتوماتیک( 
استفاده شود، فعال می شود. در صورت استفاده 
از حالت حرکت دادن کلید شیشه برقی تا نیمه، 
عملکرد ایمنی برگشت اتوماتیک فعال نمی شود. 

آسیب  یا  جسمي  صدمات  از  جلوگیري  برای 
از  یک  هر  دادن  باال  از  قبل  خودرو،  دیدن 
مسیر  در  مانع  وجود  عدم  همیشه  ها،  شیشه 
اگر  و کنترلی کنید.  بازرسی  را  حرکت شیشه 
قطر شییی به تله افتاده در بین شیشه پنجره و 
شکاف کالف باالی پنجره، کمتر از 4  میلیمتر 
باشد، سیستم عملکرد ایمنی برگشت اتوماتیک 
تشخیص  را  شده  ایجاد  مقاومت  است  ممکن 
و  متوقف  را  شیشه  حرکت  نتیجه  در  و  نداده 

برعکس ننما ید. 

احتمالی  دیدن  آسیب  از  گیری  جلو  برای   •
سیستم شیشه برقی، دو شیشه یا بیشتر را بطور 
نبندید. همچنین  یا  باز نکرده  با هم  هم زمان 
این عمل باعث افزایش طول عمر فیوز نیز می 

شود.
• هیچ گاه سعي نکنید کلید اصلي روي درب 
بطور  را  درب  هر  مخصوص  کلید  و  راننده 
فشار  یکدیگر  با  مخالف  جهت  در  همزمان 
و  متوقف  شیشه  کاري  چنین  انجام  با  دهید، 

نمي توانند باز یا بسته شود. 

اخطار 

هشدار 
 پنجره ها 
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 پنجره ها 

پنجره ها
هرگز سوییچ را در خودرو جا نگذارید. 

• هرگز هیچ کودکي را بدون همراه در خودرو 
کوچک  بسیار  هاي  بچه  حتي  نگذارید.  تنها 
خودرو،  حرکت  باعث  ناخواسته  است  ممکن 
یا آسیب  انداختن خود در الي پنجره ها  گیر 

دیدن خود یا دیگران شوند. 
برقي دور  از بستن هر شیشه  •   همیشه قبل 
بودن ایمن بازوها، دست ها، سر و دیگر موانع 

از مسیر حرکت شیشه را دوباره کنترل کنید.
برقي  های  شیشه  با  کودکان  ندهید  اجازه   •
بازی کنند. کلید قفل شیشه برقي درب راننده 
نگهدارید.  باقي  )فشرده(  )قفل(  را در موقعیت 
توسط  برقي  شیشه های  ناخواسته  کردن  فعال 
کودکان، می تواند منجر به آسیب های جسمی 

جدی شود. 
•  در هنگام رانندگي صورت یا بازوها را از فضای 

باز پنجره ها بیرون ندهید. 
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بیرون  موتور  محفظه  از  را  نگهدارنده  میله   -3
بکشید. 

نگهدارنده  میله  از  استفاده  با  را  موتور  4- درب 
نگه دارید. 

را  موتور  و درب  رفته  به سمت جلو خودرو   -2
کمي بلند کنید. زبانه دوم قفل )1( واقع در زیر 
وسط درب موتور را کشیده، درب موتور را بلند 

کنید. )2( 

باز کردن درب موتور 
1- اهرم آزاد کننده درب موتور را بکشید تا درب 
موتور از قفل خارج شود. درب موتور باید با کمي 

باال آمدن باز شود. 

درب موتور

قطعات داغ
پوشش  داراي  که  جایي  از  را  نگهدارنده  میله 
دارید. پوشش پالستیکي  نگه  پالستیکي است 
با  از سوزاندن دستتان  بودن موتور  هنگام داغ 

فلز داغ جلوگیري مي کند. 

اخطار 
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بستن درب موتور 
1- قبل از بستن درب موتور، موارد زیر را کنترل 

کنید: 
فیلترهاي  و  مایعات  تغذیه  • همه درپوش هاي 
در  صحیح  طور  به  باید  موتور  محفظه  در  واقع 

جاي خود بسته و سوار شده باشند. 
قابل  چیز  هر  یا  ها  پارچه  تکه  ها،  دستکش   •
اشتعال دیگر باید از محفظه موتور برداشته شود. 
2- میله نگهدارنده را به محل خود برگردانید تا 

بین درب موتور گیر نکرده و آسیب نبیند. 
و  بیاورید  پایین  آرامی  به  را  موتور  درب   -3
تقریبااز فاصله 35 سانتیمتری رها کنید. پس از 
بسته شدن، لبه جلوی درب موتور را به طرف باال 

بکشید تا از قفل بودن آن مطمئن شوید.
4- هرگز درب موتور را محکم نبندید. 

درب موتور

درب موتور
برداشته شدن  از  از بستن درب موتور،  • قبل 
اطمینان  موتور  محفظه  در  موجود  موانع  همه 
حاصل کنید. بستن درب موتور با وجود موانع 
در محفظه موتور ممکن است به خسارات مادي 

منجر شود. 
قابل  یا هر چیز  پارچه ها  • دستکش ها، تکه 
اشتعال دیگر را در محیط محفظه موتور باقي 
آتش  باعث  است  ممکن  عمل  این  نگذارید. 

گرفتن آن ها توسط گرماي موتور شود. 

• قبل از شروع حرکت، همیشه براي اطمینان 
از بسته بودن محکم درب موتور، آن را دوباره 
کنترل کنید. اگر درب موتور کاماًلً قفل نشده 
باشد، ممکن است در حین رانندگي درب موتور 
از دست دادن کامل دید و در  باعث  باز شده، 

نتیجه وقوع تصادفات شود. 
• هنگام بررسي موتور و محفظه آن همیشه مراقب 
نگهدارنده دقیقا در گیره خود  باشید که میله 
قرار گرفته باشد،  این عمل از سقوط درب موتور 
و صدمات احتمالي به شما جلوگیري مي کند. 
را  خودرو  باالست،  موتور  درب  که  هنگامي   •
و  دید شما سد شده  زیرا جلو  ندهید،  حرکت 
آن  آسیب دیدن  و  موتور   افتادن درب  امکان 

وجود دارد. 

اخطار اخطار 
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به  را  آن  باک سوخت  دریچه  بستن  از  2- پس 
آرامي فشار دهید تا از بسته شدن آن اطمینان 

یابید. 

1- موتور را خاموش کنید. 
اهرم  سوخت،  باک  دریچه  کردن  باز  براي   -2

مربوط به باز کردن درب باک را باال بکشید.. 
بیرون  به سمت  را   )1( باک سوخت  3- دریچه 

بکشید تا کاماًلً باز شود. 
4- براي پیاده کردن درب باک )2(، درب باک 
هاي  عقربه  حرکت  عکس  جهت  در  را  سوخت 

ساعت، بچرخانید. 
5- برحسب نیاز باک سوخت را پر کنید. 

بستن دریچه باک سوخت
1- براي سوار کردن درب باک سوخت، آن را در 
جهت عقربه هاي ساعت تا شنیده شدن )کلیک، 
کلیک( بچرخانید. این صدا حاکي از سفت شدن 

مطمئن درب باک سوخت است. 

باز کردن دریچه باک سوخت
براي باز کردن دریچه باک سوخت، باید از داخل 
را،  باک  درب  کردن  باز  به  مربوط  اهرم  خودرو 

باال بکشید. 

یاد آوري
اگر دریچه باک سوخت به دلیل یخ زدن دور آن 
باز نمي شود، براي شکستن یخ ها و باز شدن آن، 
کنید.  وارد   فشار  یا  زده  آن ضربه  به  آرامي  به 
باز  زیر آن  اهرم در  قرار دادن  با  را  باک  دریچه 
نکنید. در صورت لزوم، دور دریچه باک سوخت 
استفاده  رادیاتور  ضدیخ  )از  ضدیخ  مایع  با  را 
نکنید( اسپري کنید یا اینکه خودرو را به مکاني 

گرم منتقل کرده اجازه دهید یخ ها آب شوند. 

دریچه باک سوخت

به  اسپري  بصورت  فشار  تحت  سوخت  اگر   •
یا  ها  لباس  است  ممکن  شود،  پاشیده  بیرون 
پوست بدن شما را آلوده نموده و در نتیجه شما 
را در معرض خطر آتش سوزي و سوختگي قرار 
آرام  و  احتیاط  با  را  باک  درب  همیشه  دهد. 
بیرون مي  باک سوخت  از درب  اگر  کنید.  باز 
زند یا اینکه صداي خفیف تخلیه گاز، )هیس( 
باز کردن کامل درب  از  شنیده مي شود. قبل 
باک سوخت، تا برطرف شدن این وضعیت صبر 

کنید. 
گیري  اتوماتیک سوخت  قطع شدن  از  پس   •
توسط سر شیلنگ پمپ جایگاه، دیگر به باک 

سوخت اضافه نکنید. 
• همیشه از بسته بودن مطمئن شوید و درب 
باک سوخت را کنترل کنید تا در صورت وقوع 
بیرون  به  سوخت  شدن  پاشیده  از  تصادف 

جلوگیري شود. 
• حتماً فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید.

اخطار 
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باعث آتش سوزي شود. اگر باید از تلفن همراه 
استفاده کنید این کار را در مکاني دور از جایگاه 

سوخت گیري انجام دهید. 
را  موتور  همیشه  گیري  سوخت  هنگام  در   •
الکتریکي  اجزاء  از  ناشي  کنید. جرقه  خاموش 
مشتعل  را  سوخت  بخارات  تواند  مي  موتور 
اتمام  از  پس  شود.  سوزي  آتش  باعث  کرده، 
سوخت گیري و قبل از استارت زدن، همیشه 
درب باک و دریچه درب باک سوخت را بازدید 
و از بسته بودن مطمئن آن ها اطمینان حاصل 

کنید. 
• هنگامي که در جایگاه سوخت گیري هستید، 
به خصوص در هنگام سوخت گیري از کبریت 
یا  نکشیده  سیگار  نکرده،  استفاده  فندک  یا 
نگذارید.  باقي  خودرو  در  را  روشن  سیگار 
و  بوده  پذیر  اشتعال  شدت  به  خودرو  سوخت 
در اثر اشتعال، مي تواند شعله ور و در نتیجه 

آتش سوزي شود. 
سوزي  آتش  گیري،  سوخت  هنگام  در  اگر   •
مدیر  به  فورا  شده،  دور  خودرو  از  شد،  ایجاد 
آتش  اداره  و  پلیس  با  یا  دهید  اطالع  جایگاه 
نشاني محل تماس بگیرید. به دستورات ایمني 

ارائه شده توسط آن ها، عمل کنید. 

مي  شما  غیره(  و  نایلون  اطلس،  استر،  پلي 
تخلیه  کنید.  تولید  ساکن  الکتریسیته  توانید 
سوخت  بخارات  تواند  مي  ساکن  الکتریسیته 
سریع  سوزي  آتش  باعث  کرده،  مشتعل  را 
اگر  شود،  خودرو  وارد  دوباره  باید  اگر  شود. 
دیگر  بار  یک  شوید،  خودرو  وارد  دورباره  باید 
بالقوه خطرناک را  الکتریسیته ساکن  باید  باید 
با لمس کردن قطعات فلزي دیگر در فواصلي 
ایمني و دور از گلویي باک سوخت و سرشیلنگ 

پمپ یا دیگر منابع سوخت، تخلیه کنید. 
• هنگامیکه از ظرف سوخت قابل حمل براي 
از  قبل  سوخت گیري استفاده مي کنید، حتماً 
دهید.  قرار  زمین  روي  را  آن  گیري  سوخت 
مي  سوخت  ظرف  ساکن  الکتریسیته  تخلیه 
باعث  کرده،  مشتعل  را  سوخت  بخارات  تواند 
به سوخت  شروع  هنگام  از  شود.  سوزي  آتش 
ظرف  بین  بدنه  اتصال  آن،  پایان  تا  گیري 
از  فقط  باشد.  برقرار  باید  خودرو  و  سوخت 
سوخت  نگهداري  و  حمل  مخصوص  ظروف 

استفاده کنید. 
• از تلفن همراه در محوطه جایگاه یا در حین 
یا   / برق  جریان  نکنید.  استفاده  سوخت گیري 
تداخل امواج الکترونیکي ناشي از تلفن همراه، 
بالقوه مي تواند بخارات سوخت را مشتعل کرده  *: مطابق با مدل خودرو

دریچه باک سوخت

خطر های سوخت گیری
اشتعال  قابل  موادي  خودرو  هاي  سوخت 
موارد  لطفاًً  گیري،  سوخت  هنگام  در  هستند. 
زیر را به دقت رعایت نمایید. بي توجهي به این 
راهنمایي ها مي تواند منجر به صدمات جسمي 
آتش  اثر  در  مرگ  یا  شدید  سوختگي  جدي، 

سوزي با انفجار شود. 
• هشدارهاي ارائه شده در جایگاه سوختگیري 

را خوانده و از آن ها پیروي کنید. 
• پیش از سوخت گیري همیشه به محل قطع 
کننده اضطراري سوخت *، در جایگاه سوخت 

توجه کنید. 
سوخت  پمپ  شیلنگ  سر  لمس  از  پیش   •
بالقوه  ساکن  الکتریسیته  باید  باک،  درب  یا 
خطرناک را با لمس قطعات فلزي دیگر خودرو 
در فواصلي ایمن و دور از گلویي باک سوخت و 
سرشیلنگ پمپ یا دیگر منابع سوخت، تخلیه 

کنید. 
• پس از شروع سوخت گیري، به داخل خودرو 
باز نگردید. با لمس، مالش یا لغزاندن هر چیزي 
که قابلیت تولید الکتریسیته ساکن دارد )نظیر 

اخطار 
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دریچه باک سوخت

• حتماً فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید.
• در صورت نیاز به تعویض درب باک سوخت، 
شده  اعالم  مشابه  یا  اصلی  باک  درب  از  فقط 
آن برای خودرو خود استفاده کنید. درب باک 
بروز عیوب  باعث  سوخت غیر صحیح می تواند 
سیستم  یا  رسانی  سوخت  سیستم  در  جدی 

کنترلی گازهای اگزوز شود.
سطوح  روی  بر  سوخت  شدن  پاشیده  •  از 
پاشیده شدن  خارجي خودرو جلوگیری کنید. 
هر نوع سوخت بر روی سطوح رنگ شده ممکن 

است باعث صدمه دیدن رنگ شود. 
• پس از سوخت گیری از بسته بودن مطمئن 
درب باک سوخت اطمینان حاصل کنید تا در 
صورت وقوح تصادف از پاشیده شدن سوخت به 

بیرون جلوگیری شود. 

هشدار 
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یادآوری
• اگر تسمه پمپ هیدرولیک فرمان پاره شود یا 
پمپ هیدرولیک فرمان از کار بیفتد، نیروی الزم 
زیادی  مقدار  به  فرمان  غربیلک  برای چرخاندن 

افزایش می یابد.
سرد  هوای  در  طوالنی  مدت  به  خودرو  اگر   •
C˚10-( پارک شود. پس از اولین روشن  بیرون )
به  است  ممکن  فرمان  غربیلک  موتور،  شدن 
نیروی بیشتری برای چرخاندن نیاز داشته باشد. 
این امر در اثر افزایش گرانروی روغن هیدرولیک 
فرمان به دلیل هوای سرد رخ می دهد و حاکی 

از وجود عیب نیست.
اگر چنین اتفاقی رخ داد، با فشار دادن پدال گاز، 
برسانید،  دقیقه  در  دور   1500 به  را  موتور  دو 
موتور  دهید  اجازه  یا  کنید  رها  را  پدال  سپس 
روغن  تا  کند  کار  دقیقه   3 تا   2 آرام  دور  در 

هیدرولیک گرم شود.

غربیلک فرمان
فرمان هیدرولیک *

برای کمک به چرخاندن غربیلک فرمان، سیستم 
هیدرولیک فرمان از نیروی موتور بهره می برد. 
هیدرولیک  سیستم  یا  باشد  خاموش  موتور  اگر 
فرمان از کار بیفتد، غربیلک فرمان خودرو هنوز 
باید  برای چرخاندن  لیکن  قابل چرخاندن است 

نیروی بیشتری را صرف کنید.
برای  الزم  نیروی  در  تغییر  هرگونه  متوجه  اگر 
عادی  شرایط  در  فرمان  غربیلک  چرخاندن 
استفاده از خودرو شدید، با مراجعه به نمایندگی 
های مجاز سایپا یدک، سیستم هیدرولیک فرمان 

را مورد بازدید و کنترل قرار دهید.

*: مطابق با مدل خودرو

غربیلک فرمان

غربیلک  موتور،  بودن  روشن  هنگام  در  هرگز 
فرمان را بیش از 5 ثانیه در محل توقف انتهایی 
)حداکثر چرخش به راست یا چپ( نگه ندارید، 
این  از  یک  هر  در  فرمان  غربیلک  داشتن  نگه 
ممکن  ثانیه،   5 از  بیش  مدت  به  ها  موقعیت 
است باعث صدمه دیدن پمپ هیدرولیک فرمان 

شود.

هشدار 
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بوق
برای به صدا درآوردن بوق، عالمت نمایشی بوق 

روی صفحه فرمان را فشار دهید.
طور  به  بوق،  مناسب  عملکرد  از  اطمینان  برای 

منظم بوق را امتحان و کنترل کنید.

یادآوری
مشخص  محدوده  بوق،  درآوردن  صدا  به  برای 
شده به وسیله عالمت نمایشی بوق روی صفحه 
رجوع  تصویر  )به  دهید  فشار  را  فرمان  غربیلک 
کنید(. بوق فقط با فشار دادن این محدوده عمل 

می کند.

برای تغییر زاویه ستون غربیلک فرمان، اهرم آزاد 
و   )2( زاویه   ،)1( کشیده  پایین  را  قفل  کننده 
دلخواه  میزان  در  را  فرمان  غربیلک   )3( ارتفاع 
تنظیم کنید. سپس اهرم را به سمت باال بکشید 

تا غربیلک فرمان در محل قفل شود.
قبل از شروع به رانندگی حتماً غربیلک فرمان را 

در موقعیت دلخواه تنظیم کنید.

ستون تا شونده غربیلک فرمان *
اجازه  شما  به  فرمان  غربیلک  شونده  تا  ستون 
تنظیم ستون غربیلک فرمان را قبل از شروع به 
رانندگی می دهد. همچنین برای برخورداری از 
فضای بیشتر در هنگام ورود و خروج از خودرو، 
می  سطح  باالترین  تا  را  فرمان  غربیلک  ستون 

توانید باال دهید.
که  شود  تنظیم  نحوی  به  باید  فرمان  غربیلک 
ضمن رانندگی راحت به شما اجازه دیدن صفحه 
نمایشگرها، چراغ های هشدار و نشان دهنده ها 

را بدهد.

غربیلک فرمان

*: مطابق با مدل خودرو

تنظیم  به  اقدام  رانندگی  حین  در  هرگز   •
غربیلک فرمان نکنید، زیرا ممکن است کنترل 
دیدن  آسیب  باعث  داده،  دست  از  را  خودرو 

جسمی شدید یا تصادف شوید.
و  باال  به  را  فرمان  غربیلک  تنظیم،  از  پس   •
پایین فشار دهید تا از قفل شدن آن در محل 

بوق دلخواه اطمینان حاصل کنید. به  محکم  بوق،  درآوردن  صدار  به  برای 
با اشیای  ضربه نزده یا با مشت به آن نکوبید. 

نوک تیز به بوق فشار وارد نکنید.

اخطار 

هشدار 
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آینه داخلی دید عقب روز/ شب *
حالی  در  رانندگی  از شروع  قبل  را  آینه  تنظیم 
که اهرم انتخاب حالت روز/ شب در موقعیت روز 

است، انجام دهید.
در هنگام رانندگی در شب، برای کاهش انعکاس 
نور خیره کننده چراغ های جلو خودروهای پشت 
سمت  به  را  شب  روز/  حالت  انتخاب  اهرم  سر، 

خود بکشید.
داشتن  قرار  زمان  در  باشید،  داشته  خاطر  به 
اهرم انتخاب حالت در موقعیت شب مقداری از 

شفافیت دید عقب از دست می رود.

آینه داخلی دید عقب 
آینه داخلی را براساس دیدن نمای وسط شیشه 
عقب تنظیم کنید. تنظیم آینه را قبل از شروع به 

رانندگی انجام دهید. 

آینه ها

*: مطابق با مدل خودرو

میدان دید عقب
اجازه ندهید اشیاء روی صندلی عقب یا اشیاء 
موجود در محفظه وسایل و بار عقب مانع دید 

شما از طریق شیشه عقب خودرو شوند.

در حین حرکت خودرو آینه داخلی دید عقب 
را تنظیم نکنید. این عمل ممکن است موجب 
از دست دادن کنترل خودرو، صدمات جسمی 
مرگ  حتی  یا  و  خودرو  دیدن  آسیب  شدید، 

گردد.

آینه های دید عقب
- آینه بغل سمت راست محدب است. در بعضی 
محدب  نیز  چپ  سمت  بغل  آینه  کشورها  از 
است. اشیاء قابل رویت در این آینه ها، نزدیک 
تر از فاصله ای هستند که در آینه نشان داده 

می شود.
- برای تغییر خط حرکت، از آینه داخل یا دید 
مستقیم برای تخمین فاصله واقعی خودروهای 

پشت سر استفاده کنید.

)یا  کاغذی  حوله  از  آینه  کردن  تمیز  برای 
پاک  شیشه  مایع  یا  شده  مرطوب  آن(  نظایر 
شیشه  کننده  تمیز  مایع  کنید.  استفاده  کن 
را مستقیما به آینه اسپری نکنید، زیرا ممکن 

است مایع تمیز کننده وارد قاب آینه شود.

اخطار 

اخطار 

اخطار 

اخطار 
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تنظیم آینه های جانبی
نوع برقی 

کلید کنترل از دور آینه های بغل واقع بر روی 
آینه  موقعیت  تنظیم  اجازه  به شما  راننده  درب 
های بغل چپ و راست را می دهد. برای تنظیم 
آینه  انتخاب  کلید  ها،  آینه  از  یک  هر  موقعیت 
)1( را به طرف راست R یا چپ L برای انتخاب 
دهید،  یا سمت چپ حرکت  راست  آینه سمت 
سپس برای تغییر موقعیت آینه انتخابی به باال، 
پایین، چپ یا راست، نقطه مربوطه بر روی کلید 

را فشار دهید.
پس از تنظیم، اهرم را در موقعیت خنثی )وسط( 
اثر برخورد  ناخواسته در  از تنظیم  تا  قرار دهید 

دست، جلوگیری شود.

آینه ها

می شود،  آینه  مانع حرکت  آینه  روی  یخ  اگر 
با زور آینه را تنظیم نکنید. از اسپری ضد یخ 
تایید شده )نه ضد یخ رادیاتور( استفاده کرده 
یا خودرو را به محلی گرم منتقل کنید و اجازه 

دهید یخ ها آب شوند.

را  بغل  های  آینه  خودرو  حرکت  هنگام  در 
تنظیم یا تا نکنید. این کار می تواند منجر به از 
دست دادن کنترل خودرو و وقوع تصادف منجر 
خسارات  یا  جسمی  جدی  صدمات  مرگ،  به 

مالی شود.

یخ روی سطح آینه را نتراشید، این کار ممکن 
روی  یخ  اگر  بزند.  آینه آسیب  به شیشه  است 
شود،  می  آینه  حرکت  محدودیت  باعث  آینه 
برای  نکنید.  وارد  فشار  آینه  به  تنظیم  برای 
پاک کردن یخ، از اسپری ضدیخ یا یک اسفنج 
استفاده  بسیار گرم  با آب  نرم همراه  پارچه  یا 

کنید.

اخطار 

اخطار 

هشدار 
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روش جمع نمودن آینه های جانبی
مي توان آینه ها را هنگام کارواش، به داخل جمع 

کرد تا از آسیب دیدن آینه ها جلوگیري گردد.
برای جمع کردن آینه بغل، با دست قاب آینه را 

به سمت عقب خودرو بکشید.

آینه ها

• آینه ها پس از رسیدن به حداکثر زاویه تنظیم 
متوقف می شوند، ولی موتور آینه تا زمانی که 
کلید فشار داده می شود، کار می کند. بیش از 
ندهید،  فشار  را  کلید  تنظیم،  برای  الزم  زمان 

موتور ممکن است آسیب ببیند.
تنظیم  دست  با  را  بغل  آینه  نکنید  سعی   •
کنید. ممکن است این عمل باعث صدمه دیدن 

قطعات مکانیزم آینه شود.

هشدار 
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صفحه نمایشگر
1- دورسنج

2- درجه نشان دهنده مقدار سوخت
3- سرعت سنج

4- چراغ نمایشگر چراغ راهنما
5- چراغ های هشدار و نمایشگر
6- کیلومترشمار/ کامپیوتر سفر

LCD 7- صفحه نمایشگر

با  واقعی خودرو  نمایشگر  - ممکن است صفحه 
تفاوت داشته  صفحه نشان داده شده در تصویر 

باشد.
برای اطالعات بیشتر به »نمایشگرها« در صفحات 

بعد مراجعه نمایید.

صفحه نمایشگر
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درجه نشان دهنده مقدار سوخت
سوخت  تقریبی  مقدار  دهنده  نشان  درجه 
باقیمانده در باک را نشان می دهد. ظرفیت باک 
سوخت در بخش 8 ارائه شده است. درجه نشان 
سطح  بودن  پایین  هشدار  چراغ  توسط  دهنده 
سوخت باک که با کاهش سوخت تا حد تقریبا 

خالی روشن می شود، تکمیل شده است.
در شیب یا پیچ ها به دلیل جابجا شدن سوخت 
در باک، عقربه درجه نشان دهنده ممکن است 
بودن  پایین  هشدار  چراغ  یا  شده  پایین  و  باال 

سطح سوخت زودتر از معمول روشن شود.

نمایشگرها
سرعت سنج

سرعت سنج، سرعت حرکت رو به جلو خودرو را 
به نمایش در می آورد.

در  کیلومتر  یا  و  مایل  حسب  بر  سنج  سرعت 
ساعت مندرج شده است.

دورسنج
به  را  موتور  چرخش  تقریبی  سرعت  دورسنج، 

صورت دور در دقیقه )rpm( نشان می دهد.
تعویض  نقاط  صحیح  انتخاب  برای  دورسنج  از 
دنده و جلوگیری از پس زدن موتور و یا جلوگیری 

از دور بیش از حد موتور، استفاده کنید.
اگر در حالت خاموش بودن موتور، سوییچ خودرو 
جانبی  تجهیزات  یا   ON روشن  موقعیت  در 
ACC قرار داشته باشد، عقربه دورسنج ممکن 
است کمی حرکت کند. این حرکت عادی است و 
پس از روشن شدن موتور بر دقت دورسنج تاثیر 

نمی گذارد.

صفحه نمایشگر
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کامپیوتر آنالیز سفر *
کامپیوتر آنالیز سفر یک میکرو کامپیوتر سیستم 
اطالعات رانندگی می باشد که اطالعات مرتبط با 
رانندگی شامل مسافت طی شده در سفر، مسافت 
قابل رانندگی تا خالی شدن باک، متوسط مصرف 
سوخت، مقدار مصرف لحظه ای سوخت، سرعت 
قرار  زمان  در  را  رانندگی  زمان  و مدت  متوسط 
 ،ON داشتن سوییچ خودرو در موقعیت روشن
بر روی صفحه نمایشگر به نمایش در می آورد. 
رانندگی  اطالعات  همه  باتری  قطع  صورت  در 
ذخیره شده )بجز مسافت قابل رانندگی تا خالی 

شدن باک( صفر خواهد شد.

کیلومترشمار
کیلومترشمار، کل مسافت پیموده شده خودرو را 

نشان می دهد.
همچنین یادداشت کردن مقدار آن برای تعیین 
این که چه موقع تعمیر و نگهداری دوره ای باید 

انجام شود مفید است.

صفحه نمایشگر

*: مطابق با مدل خودرو

به موتور نباید تا حد وارد شدن عقربه نمایشگر 
دور،  نمایشگر  صفحه  رنگ  قرمز  محدوده  به 
گاز داد. این عمل می تواند باعث صدمه دیدن 

شدید موتور شود.

خودداری  کم  بسیار  سوخت  با  رانندگی  از 
سیستم  در  کم  سوخت  با  رانندگی  نمایید. 
مبدل  به  و  نموده  ایجاد  اختالل  موتور  جرقه 

کاتالیستی صدمه می زند.

اخطار 

هشدار 
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از  یک  هر  در  شده  پیموده  مسافت  حالت،  این 
سفرها را بر حسب انتخاب راننده پس از آخرین 

صفر شدن مسافت سنج نشان می دهد.
 9/999 تا   0/0 از  سنج  مسافت  کاری  محدوده 

کیلومتر است.
با فشار دادن دکمه TRIP به مدت یک ثانیه یا 
 TRIP A( بیشتر هنگامی که مسافت سنج سفر
یا TRIP B(  در حال نمایش است، مسافت سفر 

A یا B را صفر )0/0( می شود.

مسافت سنج سفر )کیلومتر km یا مایل(
A مسافت سنج سفر :TRIP A
B مسافت سنج سفر :TRIP B

صفحه نمایشگر
دکمه  رانندگی  مختلف  اطالعات  انتخاب  برای 

TRIP را کمتر از 1 ثانیه فشار دهید.

A مسافت سفر

B مسافت سفر

مسافت قابل رانندگی تا خالی شدن باک 

متوسط مصرف سوخت 

میزان مصرف لحظه ای سوخت 

سرعت متوسط 

مدت زمان رانندگی
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میزان مصرف لحظه ای سوخت
)MPG لیتر در هر 100 کیلومتر یا(

این حالت میزان مصرف لحظه ای سوخت را بر 
می  محاسبه  اخیر  ثانیه  چند  در  مصرف  اساس 

کند.

درهر100  )لیتر  سوخت  مصرف  متوسط 
)MPG کیلومتر یا

اساس  بر  را  سوخت  مصرف  متوسط  حالت  این 
کل سوخت مصرفی و مسافت طی شده از آخرین 
متوسط مصرف سوخت،  نمایش  بار صفر کردن 
بر  شده  مصرف  سوخت  کل  کند.  می  محاسبه 
اساس داده های متوسط مصرف سوخت محاسبه 
می شود. برای محاسبه دقیق، بیش از 50 متر با 

خودرو رانندگی کنید.
فشار دادن دکمه TRIP به مدت بیش از 1 ثانیه 
در زمان نمایش متوسط مصرف سوخت، نمایش 
متوسط مصرف سوخت را صفر )- - - ( می کند.

باک  شدن  خالی  تا  رانندگی  قابل  مسافت 
)کیلومتر یا مایل(

بر  را  رانندگی  قابل  این حالت مسافت تخمینی 
مقدار سوخت  و  باک  در  موجود  اساس سوخت 
که  هنگامی  دهد.  می  نشان  موتور،  به  تحویلی 
مسافت قابل رانندگی تا خالی شدن باک کمتر از 
50 کیلومتر باشد. این عالمت نمایش »- - - « 
به نمایش درآمده و عالمت نمایشی مسافت قابل 
رانندگی تا خالی شدن باک، چشمک خواهد زد. 
تا 999 کیلومتر  از 50  نمایشگر  محدوده کاری 

است.

صفحه نمایشگر
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یادآوری 
قرار  تراز  و  صاف  سطح  روی  بر  خودرو  اگر   •
نگرفته یا برق باتری قطع باشد، عملکرد محاسبه 
)مسافت قابل رانندگی تا خالی شدن باک( ممکن 

است درست انجام نشود. 
اگر کمتر از 6 لیتر سوخت به باک اضافه کنید، 
سوخت  این  است  ممکن  سفر  آنالیز  کامپیوتر 

اضافی را مورد محاسبه قرار ندهد. 
• متوسط مصرف سوخت و مسافت قابل رانندگی 
تا خالی شدن باک ممکن است و وضعیت خودرو 

به طور قابل توجهی فرق کند.
باک،  شدن  خالی  تا  رانندگی  مسافت  مقدار   •
تخمینی براساس مسافت رانندگی تاکنون است، 
لذا می تواند با مسافت قابل رانندگی واقعی فرق 

کند. 
مدت زمان رانندگی 

این حالت کل زمان طی شده در سفر را از آخرین 
بار صفر کردن مدت زمان رانندگی، نشان می دهد. 
تا  نیست،  حرکت  در  خودرو  که  هنگامی  حتی 
زمانی که موتور روشن است، محاسبه مدت زمان 

رانندگی ادامه دارد. 
محدوده کاری نمایشگر از 0:00 تا 99:95 ساعت 

و دقیقه است. 
فشار دادن دکمه TRIP به مدت بیش از 1 ثانیه 
نمایش  رانندگی،  زمان  مدت  نمایش  زمان  در 

مدت زمان رانندگی را صفر )0:00( می کند.

سرعت متوسط )کیلومتر یا مایل در ساعت(
زمان  از  را  خودرو  متوسط  سرعت  حالت  این 
آخرین بار صفر کردن سرعت متوسط، محاسبه 

می کند. 
تا  نیست،  حرکت  در  خودرو  که  هنگامی  حتی 
سرعت  محاسبه  است،  روشن  موتور  که  زمانی 

متوسط ادامه دارد.
فشار دادن دکمه TRIP به مدت بیش از 1 ثانیه 
در زمان نمایش سرعت متوسط، نمایش سرعت 

متوسط را صفر )---( می کند. 

صفحه نمایشگر
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هشدار دهنده ها و نمایشگرها
روشن  موقعیت  به  خودرو  سوییچ  چرخاندن  با 
های  تمام چراغ  نکنید(،  روشن  را  )موتور   ON
شوند،  می  آزمایش  و  امتحان  دهنده  هشدار 
نمایندگی  توسط  باید  نشود  روشن  که  چراغی 
آزمایش  و  امتحان  مورد  یدک  سایپا  مجاز  های 

قرار گیرد.
پس از روشن کردن موتور، تمام چراغ های هشدار 
دهنده را کنترل کرده و از خاموش شدن آن ها 
روشن  چراغی  هنوز  اگر  کنید.  حاصل  اطمینان 
باقی مانده است، این امر حاکی از وضعیتی است 
ترمز  کردن  آزاد  از  پس  دارد.  نیاز  توجه  به  که 
دستی، چراغ هشدار سیستم ترمز باید خاموش 
شود. اگر مقدار بنزین موجود در باک کم باشد، 
روشن  سوخت  سطح  بودن  پایین  هشدار  چراغ 

باقی می ماند. 

*: مطابق با مدل خودرو

 چراغ هشدار کیسه هوا   
با هر چرخاندن سوییچ خودرو به موقعیت روشن 
ON، این چراغ حدود 6 ثانیه روشن می شود. 

همچنین این چراغ در هنگام درست کار نکردن 
اگر  شود.  می  روشن   SRS هوا  کیسه  سیستم 
موقعیت  به  خودرو  سوییچ  چرخاندن  از  پس 
روشن ON یا روشن کردن خودرو چراغ کیسه 
هوا روشن نشود یا پس از 6 ثانیه روشن ماندن 
یا  بماند  باقی  روشن  مداوم  طور  به  همچنان 
اینکه در حین رانندگی روشن شود با مراجعه به 
کیسه  سیستم  سایپایدک  مجاز  هاي  نمایندگي 

هوا SRS را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.

 چراغ هشدار سیستم ترمز 

*)ABS( ضد قفل
روشن  موقعیت  به  خودرو  سوییچ  که  هنگامی 
ON چرخانده شود، این چراغ هشدار روشن و 
)در صورت عادی بودن عملکرد سیستم( پس از 

حدود 3 ثانیه خاموش می شود.
اگر چراغ هشدار ABS روشن باقی بماند یا در 
از چرخاندن  پس  یا  شود  روشن  رانندگی  حین 
روشن   ،ON روشن  موقعیت  به  خود  سوییچ 
نشود، این امر ممکن است به معنی وجود مشکل 

در سیستم ترمز ضد قفل باشد.
اگر چنین اتفاق رخ داد با مراجعه به نمایندگی 
را  های مجاز سایپا یدک، هر چه زودتر خودرو 
مورد بازرسی و کنترل قرار دهید. در این وضعیت 
از  گرفتن  کمک  بدون  معمولی  ترمز  سیستم 

سیستم ترمز ضد قفل فعال است.

چراغ های اعالم خطر
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 چراغ هشدار سیستم توزیع

)EBD( الکترونیکی نیروی ترمز 

اگر در حین رانندگی هر دو چراغ هشدار همزمان 
با هم روشن شدند، ممکن است خودرو شما دچار 
عیب ABS و EBD شده باشد. در این وضعیت 
ممکن است سیستم ترمز ضد قفل ABS و ترمز 
معمول خودرو شما درست کار نکنند. با مراجعه 
به نمایندگی های مجاز سایپا یدک هر چه زودتر 

خودرو را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.

یادآوری
 EBD یا چراغ هشدار ABS اگر چراغ هشدار در
بمانند، سرعت سنج  باقی  روشن  و  روشن شده 
نخواهد  کار  سفر  سنج  مسافت  کیلومترشمار  یا 
کرد در این صورت در اولین فرصت ممکن برای 
بازرسی و کنترل خودرو به نمایندگی های مجاز 

سایپا یدک مراجعه نمایید.

 چراغ هشدار کمربند ایمنی

*A تیپ
بار  هر  با  سرنشین،  و  راننده  به  یادآوری  برای 
 ،ON چرخاندن سوییچ خودرو به موقعیت روشن
چراغ هشدار کمربند ایمنی بدون توجه به بسته یا 
باز بودن کمربند حدود 6 ثانیه چشمک خواهد زد.

*B تیپ
چرخاندن  بار  هر  با  راننده  به  یادآوری  برای 
چراغ   ،ON روشن  موقعیت  به  خودرو  سوییچ 
هشدار کمربند ایمنی بدون توجه به بسته یا باز 

بودن کمربند حدود 6 ثانیه چشمک خواهد زد.
چرخاندن  از  پس  راننده  ایمنی  کمربند  اگر 
سوییچ خودرو به موقعیت روشن ON، باز شود، 
چراغ هشدار کمربند ایمنی دوباره برای حدود 6 

ثانیه چشمک خواهد زد. اگر در هنگام چرخاندن 
سوییچ خودرو به موقعیت روشن ON، کمربند 
چرخاندن  از  پس  یا  نباشد،  بسته  راننده  ایمنی 
زنگ  شود،  باز   ON روشن  موقعیت  به  سوییچ 
هشدار کمربند ایمنی برای حدود 6 ثانیه به صدا 
در خواهد آمد در این وضعیت اگر کمربند ایمنی 
بسته شود، زنگ هشدار کمربند ایمنی بالفاصله 

متوقف می شود. 

*C تیپ
بار  هر  با  سرنشین،  و  راننده  به  یادآوری  برای 
روشن  موقعیت  به  خودرو  سوییچ  چرخاندن 
ON، چراغ هشدار کمربند ایمنی بدون توجه به 
بسته یا باز بودن کمربند حدود 6 ثانیه چشمک 
خواهد زد. اگر در هنگام چرخاندن سوییچ خودرو 
راننده  ایمنی  کمربند   ،ON روشن  موقعیت  به 
چرخاندن  از  پس  اینکه  یا  باشد  نشده  بسته 
سوییچ خودرو به موقعیت روشن ON، باز شود. 
تا بسته شدن آن  چراغ هشدار کمربند مربوطه 

روشن خواهد شد.
با سرعتی  رانندگی  به  کمربند  بستن  بدون  اگر 
بیش از 9 کیلومتر در ساعت ادامه دهید، چراغ 
هشدار روشن کمربند ایمنی تا کاهش سرعت به 

کمتر از 6 کیلومترچشمک خواهد زد.

چراغ های اعالم خطر

*: مطابق با مدل خودرو

روشن  ترمز  و   ABS هشدار  چراغ  دو  هر  اگر 
شده و روشن باقی بمانند، سیستم ترمز خودرو 
شما به طور عادی )نرمال( عمل نخواهد کرد، 
با  است  ممکن  ناگهانی  ترمز  هنگام  در  لذا 
شوید.  مواجه  خطرناک  و  غیرمنتظره  وضعیت 
در این وضعیت از رانندگی با سرعت زیاد و ترمز 
ناگهانی خودداری کنید. با مراجعه به نمایندگی 
های مجاز سایپا یدک، هر چه زودتر خودرو را 

مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.

اخطار 
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چراغ های اعالم خطر

 چراغ نمایشگر نور باال
هنگامی که چراغ های جلو در موقعیت نور باال 
ای  لحظه  کردن  روشن  برای  یا  باشند  روشن 
جهت سبقت گرفتن، این چراغ نمایشگر روشن 

می شود.

 چراغ هشدار فشار روغن موتور
این چراغ هشدار، پایین بودن فشار روغن موتور 

را نشان می دهد.
این چراغ هشدار روشن  رانندگی  اگر در هنگام 

شد:
1- با رعایت ایمنی خودرو را به کنار جاده هدایت 

کرده، توقف کنید.
2- در حالی که موتور خاموش است، سطح روغن 
موتور را بازدیده و کنترل کنید. اگر سطح روغن 

پایین است در حد نیاز روغن اضافه کنید.
اگر پس از اضافه کردن روغن چراغ هشدار روشن 
باقی ماند یا روغن در دسترس نبود به نمایندگی 

های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.

سرعت  با  کمربندایمنی  بستن  بدون  اگر 
زنگ هشدار  ادامه دهید،  در ساعت  20کیلومتر 
صدا  به  ثانیه   100 حدود  برای  ایمنی  کمربند 
مربوطه  ایمنی  کمربند  هشدار  چراغ  و  درآمده 

چشمک خواهد زد.

 چراغ های نمایشگر خودروی/ راهنما
صفحه  روی  زن  چشمک  رنگ  سبز  های  فلش 
نمایشگرها، جهت چراغ های راهنما را نشان می 

دهند.
اگر فلش روشن می شود ولی در حالت چشمک 
معمول  حالت  از  تر  سریع  بسیار  یا  نیست  زن 
شود،  نمی  روشن  اصال  یا  و  زند  می  چشمک 
شده  مشکل  دچار  راهنما  های  چراغ  سیستم 
است. برای حل مشکل به نمایندگی های مجاز 
سایپا یدک مراجعه نمایید. همچنین هنگامی که 
کلید چراغ های اعالم خطر )فالشر( فعال شود، 
بصورت همزمان )چپ  نمایشگر  های  این چراغ 

وراست( چشمک خواهند زد.

اگر در هنگام روشن بودن موتور، چراغ اخطار 
ممکن  موتور  بماند،  باقی  روشن  روغن  فشار 
است دچار مشکل جدی شود. زمانی که فشار 
فشار  کاهش  اخطار  چراغ  نباشد،  کافی  روغن 
روغن روشن می شود. در حالت معمول زمانی 
 ON روشن  موقعیت  به  خودرو  سوییچ  که 
پس  و  روشن  باید  چراغ  این  شود،  چرخانده 
اگر  شود.  خاموش  باید  موتور  شدن  روشن  از 
هنگامی که خودرو در حال حرکت است چراغ 
وجود  جدی  مشکل  شود،  روشن  روغن  فشار 

دارد.
اگر چنین اتفاقی رخ داد با رعایت ایمنی، خودرو 
را هر چه زودتر متوقف و موتور را خاموش کرده 
و سطح روغن را کنترل کنید. اگر سطح روغن 
پایین است تا سطح مناسب روغن موتور اضافه 
کرده، موتور را مجددا روشن کنید اگر در هنگام 
می  باقی  روشن  چراغ  این  موتور  بودن  روشن 
ماند موتور را سریعا خاموش کنید. در صورتی 
که در هنگام روشن بودن موتور، چراغ هشدار 
فشار روغن روشن باقی بماند، قبل از رانندگی 
نمایندگی های مجاز  توسط  باید  موتور  مجدد 

سایپا یدک مورد بازرسی و کنترل قرار گیرد.

هشدار 
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 چراغ نمایشگر چراغ مه شکن جلو 
این  جلو،  شکن  مه  های  چراغ  شدن  روشن  با 

چراغ نیز روشن می شود.

 چراغ نمایشگر مه شکن عقب
با روشن شدن چراغ مه شکن عقب، این چراغ نیز 
روشن می شود. استفاده از چراغ مه شکن فقط 
در مواقع ضروری نظیر مه و گرد و غبار، توصیه 
می گردد. درسایر موارد باعث کاهش دید و آزار 

رانندگان خودروهای عقب می شود.

اهرم  موقعیت  نمایشگر  های  چراغ   
تعویض دنده *

های  انتخاب  موقعیت  نمایشگر،  های  چراغ  این 
نشان  را  اتوماتیک  گیربکس  دنده  تعویض  اهرم 

می دهند.

چراغ های اعالم خطر
به  تعمیرات الزم،  و  ترمز  بازرسی سیستم  برای 

نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.
ضربدری  ترمز  سیستم  به  مجهز  شما  خودروی 
اگر  حتی  که  معناست  آن  به  این  است.  دوبل 
یکی از سیستم های ترمزهای دوبل دچار مشکل 
شده باشد، همچنان می توانید روی دوچرخ ترمز 
کنید. هنگام کار با یکی از دو سیستم ترمز، برای 
توقف خودرو به فشار و جابجایی بیش از اندازه 

معمول پدال ترمز نیاز است.
همچنین با عملکرد فقط یکی از دو سیستم ترمز، 
خودرو در همان مسافت کوتاهی که در گذشته 
هنگام  اگر  کرد.  نخواهد  توقف  کرد،  می  توقف 
رانندگی، ترمز عمل نکرد برای کمک گرفتن از 
ترمز موتور، دنده را به دنده سنگین تر تعویض و 
هر چه زودتر با رعایت ایمنی خودرو را به طور 

ایمن متوقف کنید.
چرخاندن  از  پس  المپ  عملکرد  آزمایش  برای 
روشن   ،ON روشن  موقعیت  به  خودرو  سوییچ 
هشدار  چراغ  و  ترمزدستی  هشدار  چراغ  شدن 
پایین بودن سطح مایع ترمز را بازدید و کنترل 

کنید.

هشدار  چراغ  و  دستی  ترمز  هشدار  چراغ 
پایین بودن سطح مایع ترمز

 چراغ هشدار ترمز دستی
استارت  هنگامی که سوییچ خودرو در موقعیت 
ترمز  اگر  دارد،  قرار   ON روشن  یا   START
دستی باال باشد، این چراغ روشن می شود پس 
باید  هشدار  چراغ  دستی،  ترمز  کردن  آزاد  از 

خاموش شود.

چراغ هشدار پایین بودن سطح مایع ترمز
بماند، ممکن  باقی  روشن  این چراغ هشدار  اگر 
مایع  بودن سطح  پایین  معنی  به  امر  این  است 

ترمز در مخزن باشد.
اگر چراغ هشدار روشن باقی ماند:

1- با احتیاط تا نزدیک ترین مکان ایمن رانندگی 
کرده، خودرو را متوقف کنید.

سطح  است،  خاموش  موتور  که  حالی  در   -2
روغن و اجزاء ترمز را از نظر وجود نشتی بازدید 

و کنترل کنید.
لنت  سطح  احتماال  ندارد  وجود  نشتی  اگر   -3
وجود  نشتی  است،اگر  کرده  پیدا  کاهش  ترمز 
دارد یا چراغ هشدار روشن است یا ترمز به طور 
مناسب عمل نمی کند، با خودرو رانندگی نکنید. 

این  بودن  روشن  هنگام  در  خودرو  رانندگی 
چراغ هشدار خطرناک است. اگر چراغ هشدار 
ترمز روشن باقی ماند، با مراجعه به نمایندگی 
های مجاز سایپا یدک فورا ترمزها را بازرسی و 

تعمیر کنید.

اخطار 
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 چراغ هشدار باز بودن درب صندوق 
عقب

تا زمانی که درب صندوق عقب به طور مطمئن 
سوییچ  موقعیت  به  توجه  بدون  نشود،  بسته 

خودرو این چراغ هشدار روشن باقی می ماند.

 چراغ هشدار باز بودن درب
در صورت بسته نشدن مطمئن هر یک از درب 
این  خودرو  سوییچ  موقعیت  به  توجه  بدون  ها، 

چراغ هشدار روشن می شود.

 چراغ هشدار سیستم شارژ باتری
یا  دینام  در  مشکل  وجود  هشدار  چراغ  این 
سیستم شارژ الکتریکی باتری را نشان می دهد.

هشدار  چراغ  این  خودرو  حرکت  هنگام  در  اگر 
روشن شد:

ایمن  مکان  ترین  نزدیک  به  رسیدن  تا   -1
رانندگی کنید.

2- در حالی که موتور خاموش است، تسمه دینام 
کنترل  و  بازدید  پارگی  یا  بودن  شل  نظر  از  را 

کنید.
است،  مناسب  و  صحیح  تسمه  تنظیم  اگر   -3
مشکلی در سیستم الکتریکی شارژ باتری وجود 
سایپا  مجاز  های  نمایندگی  به  مراجعه  با  دارد. 

یدک، مشکل را فوراً برطرف نمایید.

خنک  مایع  دمای  هشدار  چراغ   
کننده موتور 

سوییچ  داشتن  قرار  هنگام  هشدار  چراغ  این 
خودرو در وضعیت روشن ON دمای مایع خنک 

کننده موتور را نشان می دهد.
هنگامی که دمای مایع خنک کننده موتور بیش 
از C˚3±120 باشد، چراغ قرمز رنگ روشن می 

شود.
هنگامی که دمای مایع خنک کننده موتور کمتر 
از C˚3±55 باشد چراغ هشدار آبی رنگ روشن 

می شود.
رانندگی  شده  داغ  حد  از  بیش  که  موتوری  با 
در  حد«  از  بیش  شدن  »داغ  بخش  به  نکنید. 

فهرست الفبایی مراجعه نمایید.

چراغ های اعالم خطر
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 چراغ نمایشگر سیستم ضد سرقت 
با استفاده از سوییچ

پس از جا زدن سوییچ ضد سرقت در قفل فرمان 
برای   ON روشن  موقعیت  به  آن  چرخاندن  و 

استارت، این چراغ روشن می شود.
در این وضعیت موتور را می توانید روشن کنید. 
می  خاموش  چراغ  موتور،  شدن  روشن  از  پس 

شود.
اگر پس از چرخاندن سوییچ به موقعیت روشن 
ON )قبل از استارت زدن(، این چراغ شروع به 
با مراجعه به نمایندگی های  چشمک زدن کرد 
و  بازرسی  مورد  را  سیستم  یدک  سایپا  مجاز 

کنترل قرار دهید.

سطح  بودن  پایین  هشدار  چراغ   
سوخت باک

را  باک  تقریبی  بودن  خالی  هشدار  چراغ  این 
باید  چراغ  روشن شدن  از  پس  دهد.  می  نشان 
هر چه زودتر سوخت بزنید. رانندگی در حالتی 
که چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت باک 
روشن شده یا مقدار سوخت به کمتر از حد خالی 
»O« رسیده باشد، می تواند باعث خاموش شدن 

موتور و آسیب دیدن مبدل کاتالیستی شود.
*: مطابق با مدل خودرو

چراغ های اعالم خطر

)MIL( چراغ نمایشگر وجود عیب 
این چراغ نمایشگر یکی از اجزای سیستم کنترل 
اجزای  عملکرد  بر  سیستم  این  است.  موتور 
کاتالیست  و  موتور  کنترل  سیستم  مختلف 
نظارت می کند. روشن شدن این چراغ در هنگام 
از  یکی  در  بالقوه  مشکلی  شدن  پیدا  رانندگی، 
گازهای  کنترل  یا  الکتریکی  سیستم  اجزای 

خروجی اگزوز را نشان می دهد.
به  خودرو  سوییچ  چرخاندن  از  پس  همچنین 
چند  و  روشن  چراغ  این   ،ON روشن  موقعیت 
می  خاموش  موتور  شدن  روشن  از  پس  ثانیه 
شود. اگر در هنگام رانندگی این چراغ روشن شد 
موقعیت  به  خودرو  سوییچ  چرخاندن  از  پس  یا 
نزدیک  به  مراجعه  با  نشد  روشن   ،ON روشن 
ترین نمایندگی های مجاز سایپا یدک، سیستم 

را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.
قابل  خودرو  وضعیت  این  در  معمول  طور  به 
ندارد،  کردن  بکسل  به  نیازی  و  بوده  رانندگی 
لیکن با مراجعه نمایندگی های مجاز سایپا یدک، 
قرار  بازرسی و کنترل  را مورد  به موقع سیستم 

دهید.

• رانندگي طوالني مدت با وجود روشن بودن 
چراغ عیب یاب موجب آسیب دیدن خودرو و 

همچنین افزایش مصرف سوخت خواهد شد.
بزند،  چشمک  چراغ  این  که  صورتي  در   •
نتیجه  در  و  کاتالیست  بودن  معیوب  احتمال 

کاهش توان موتور وجود دارد.
باک موجب  بستن صحیح درب  گاهي عدم   •
روشن شدن چراغ عیب یاب مي گردد. لذا در 
این حالت از بسته بودن صحیح درب باک نیز 

اطمینان حاصل کنید.
نمایندگي  از  یکي  به  سیستم  بازدید  جهت   •

هاي مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

هشدار 
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صدای زنگ هشدار سرعت بیش از حد
اگر با سرعتی معادل 120 کیلومتر در ساعت یا 
از آن رانندگی کنید، زنگ هشدار سرعت  بیش 
بیش از حد حدود 5 ثانیه به صدا در خواهد آمد. 
با سرعت  رانندگی  از  جلوگیری  برای  عمل  این 

بیش از حد انجام می گیرد.

برقراری سرعت یکنواخت SET، بر روی صفحه 
دکمه  که  هنگامی  شود.  می  روشن  نمایشگرها 
اینکه  یا  شود.  داده  فشار   )CANCEL( لغو 
برقراری  نمایشگر  چراغ  شود،  غیرفعال  سیستم 

سرعت یکنواخت SET روشن نمی شود.

زنگ هشدار یادآوری سوییچ خودرو 
اگر پس از باز کردن درب راننده، سوییچ خودرو 
جانبی  تجهیزات  یا   LOCK قفل  موقعیت  در 
ACC قفل فرمان باقیمانده باشد، زنگ هشدار 
آمد.  در خواهد  به صدا  یادآوری سوییچ خودرو 
این عمل برای جلوگیری از جا گذاشتن کلیدها 

در خودرو انجام می گیرد.
فرمان  قفل  از  خودرو  سوییچ  تا  زنگ  صدای 
بیرون آورده شده یا درب راننده بسته شود، ادامه 

خواهد داشت.

 چراغ هشدار سرعت بیش از حد
اگر با سرعتی معادل 120 کیلومتر در ساعت یا 
بیش از آن رانندگی کنید، چراغ هشدار سرعت 
بیش از حد به صورت چشمک زن روشن خواهد 
با  رانندگی  از  جلوگیری  برای  عمل  این  شد، 

سرعت بیش از حد انجام می گیرد.

کنترل  سیستم  نمایشگر  چراغ   
سرعت یکنواخت )کروز( *

سرعت  کنترل  سیستم  شدن  فعال  صورت  در 
یکنواخت، این چراغ نمایشگر روشن می شود.

 ON/( خاموش  روشن/  کلید  که  هنگامی 
روی  یکنواخت  سرعت  کنترل  سیستم   )OFF
نمایشگر  چراغ  شود،  داده  فشار  فرمان  غربیلک 
سیستم کنترل سرعت یکنواخت بر روی صفحه 

نمایشگرها روشن می شود.
با فشار دادن مجدد کلید روشن/ خاموش، چراغ 
نمایشگر خاموش می شود. برای کسب اطالعات 
از سیستم کنترل سرعت  استفاده  بیشتر درباره 
سرعت  کنترل  »سیستم   5 بخش  به  یکنواخت 

یکنواخت« مراجعه کنید.

سرعت  برقراری  نمایشگر  چراغ   
یکنواخت

سرعت  عملکرد  برقراری  دکمه  که  هنگامی 
یکنواخت )+/ RES یا -/SET ( فعال باشد این 

چراغ نمایشگر روشن می شود.
هنگامی که دکمه برقراری سرعت یکنواخت )+/ 
RES یا -/SET ( فشار داده شود، چراغ نمایشگر 

چراغ های اعالم خطر

*: مطابق با مدل خودرو
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چراغ داخل 
مداوم  طور  به  چراغ  حالت،  این  در   :ON  -1

روشن باقی می ماند. 
DOOR -2: در این حالت چراغ با باز و بسته 
شدن هر یک از درب ها روشن یا خاموش می شود. 
OFF -3: در این حالت چراغ همواره حتی در 

صورتیکه درب ها باز شوند، خاموش می ماند.

چراغ مطالعه *
یا خاموش کردن چراغ مطالعه  برای روشن   -1

لنز آن را فشار دهید. 
DOOR -2: در این وضعیت هنگام باز یا بسته 
شدن درب ها چراغ روشن یا خاموش می شود. 

OFF -3: همواره حتی در صورتیکه درب ها باز 
شوند چراغ خاموش  می ماند. 

سیستم چراغ های اعالم خطر )فالشر(
براي  دهنده  هشدار  چراغ  عنوان  به  فالشر 
رانندگاني است که در حال نزدیک شدن و سبقت 
گرفتن از خودروي شما مي باشند. همچنین به 
منظور بکسل خودرو یا توقف در کنار جاده ها، 
روشن  درصورت  گیرد.  مي  قرار  استفاده  مورد 
عقب  و  جلو  راهنماي  هاي  چراغ  فالشر،  شدن 
همزمان روشن و خاموش مي شوند.هنگام روشن 
بودن فالشرها، چراغ هاي راهنما به تنهایي کار 
نخواهند کرد. برای خاموش کردن فالشر، دکمه 

را مجدداً فشار دهید.
توجه:

چراغ های اعالم خطر )فالشر( حتی بدون جا زدن 
سوییچ خودرو )در قفل فرمان(، هم روشن می شوند.

سیستم هشدار و چراغ داخلی

در هنگام خاموش بودن موتور چراغ های داخلی 
را زیاد روشن نگه ندارید. این عمل ممکن است 

باعث خالی شدن باتری شود. 

هنگامی که خودرو کار نمی کند، این کلید را 
برای مدتی طوالنی در حالت روشن ON باقی 

نگه ندارید. 

هشدار هشدار 
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یادآوری 
اگر می خواهید برفک  و بخار شیشه جلو را پاک 
کنید، به )برفک زدایی/ بخار زدایی شیشه جلو( 

در این بخش مراجعه کنید. 

چراغ صندوق عقب 
صندوق  چراغ  عقب،  صندوق  درب  شدن  باز  با 

عقب روشن می شود. 

*: مطابق با مدل خودرو

سیستم هشدار و چراغ داخلی

های  المنت  دیدن  صدمه  از  جلوگیری  برای 
حرارتی چسبیده به سمت داخل شیشه عقب، 
پاک کن های  یا شیشه  تیز  ابزارهای  از  هرگز 
استفاده  کردن  تمیز  برای  ساینده  مواد  حاوی 

نکنید. 

هشدار 
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 موقعیت چراغ های پارک
پارک  موقعیت  در  ها  چراغ  کلید  که  هنگامی 
عقب،  های  چراغ  دارد،  قرار  موقعیت(  )اولین 
پالک راهنمایی و رانندگی و صفحه نمایشگرها 

روشن می شوند.

کلید کنترل چراغ ها
کلید چراغ ها دارای دو موقعیت چراغ های جلو 

و پارک است.
توپی  ها،  چراغ  کردن  غیرفعال   / فعال  برای 
انتهای دسته راهنما را به یکی از موقعیت های 

زیر بچرخانید:
ON/OFF 1- موقعیت خاموش

2- موقعیت چراغ های پارک
3- موقعیت چراغ های جلو

*AUTO 4- موقعیت روشنایی اتوماتیک

روشنایی
عملکرد حفظ توان باتری

تخلیه  از  جلوگیری  خصوصیت،  این  از  هدف   -
کلید  راننده  که  هنگامی  است.  باطری  شدن 
خودرو را از قفل فرمان خارج کرده و درب سمت 
اتوماتیک  طور  به  سیستم  کند،  می  باز  را  خود 

چراغ های کوچک را خاموش می کند.
اگر راننده خودرو را  این خصوصیت،  با وجود   -
در شب کنار جاده پارک کند، چراغ های پارک 

به طور اتوماتیک خاموش می شوند.
قفل  از  اینکه سوییچ خودرو خارج  با وجود  اگر 
فرمان است الزم بود چراغ ها روشن بمانند، به 

صورت زیر عمل کنید:
1- درب سمت راننده را باز کنید.

2- با استفاده از کلید چراغ که روی ستون فرمان 
قرار دارد، چراغ های پارک را خاموش OFF و 

سپس روشن ON کنید.

*: مطابق با مدل خودرو

روشنایی
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روشنایی

* AUTO موقعیت روشنایی اتوماتیک
هنگامی که کلید چراغ ها در موقعیت اتوماتیک 
بر  جلو  و  عقب  های  چراغ  دارد،  قرار   AUTO
یا  روشن  بیرون،  هوای  روشنایی  میزان  حسب 

خاموش می شوند.

موقعیت چراغ های جلو
چراغ  موقعیت  در  ها  چراغ  کلید  که  هنگامی 
های جلو )دومین موقعیت( قرار دارد، چراغ های 
جلو، عقب، شماره راهنمایی و رانندگی و صفحه 

نمایشگرها روشن می شوند.

یادآوری
برای روشن کردن چراغ های جلو، سوییچ خودرو 

باید در موقعیت روشن ON قرار داشته باشد.
*: مطابق با مدل خودرو

- برای کنترل مطمئن و بهتر سیستم روشنایی 
اتوماتیک، هرگز هیچ چیزی را روی حسگر )1( 
داشبورد،  جلو  روی صفحه  بر  داده شده  جای 

قرار ندهید.
های  کننده  پاک  از  استفاده  با  را  حسگر   -
کننده  پاک  است  ممکن  نکنید.  تمیز  شیشه، 
شیشه، الیه نازکی از پاک کننده که می تواند 
مزاحم عملکرد حسگر شود را از خود بر جای 

بگذارد.
- اگر شیشه جلو خودرو شما دارای پوشش رنگ 
یا هر نوع پوشش دیگر باشد، سیستم روشنایی 

اتوماتیک ممکن است درست کار نکنند.

هشدار 
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راهنمای  های  چراغ  و  راهنما  های  چراغ 
تغییر خط حرکت در مسیر 

سوییچ  راهنما،  های  چراغ  شدن  روشن  برای 
باشد.  قرارداشته   ON موقعیت  در  باید  خودرو 
دسته  راهنما،  های  چراغ  کردن  روشن  برای 
راهنما را به باال یا پایین حرکت دهید )A(. فلش 
های سبز رنگ روی صفحه نمایشگرها، عملکرد 
چراغ های راهنمای فعال را نمایش  می دهند. 
پس از کامل شدن دور خودرو، چراغ های راهنما 
به طور اتوماتیک خاموش می شوند. اگر پس از 
هم  نمایشگر  رنگ  سبز  فلش  دور،  شدن  کامل 

جلو،  های  چراغ  ای  لحظه  کردن  روشن  برای 
دسته راهنما را به سمت خودتان بکشید. پس از 
رها کردن،  دسته راهنما به موقعیت عادی خود 
)نور پایین(،  باز می گردد. برای استفاده از این 
خصوصیت به روشن کردن کلید چراغ های جلو 

نیاز ندارید.

عملکرد نور باال
دسته  باال،  نور  های  چراغ  کردن  روشن  برای 
)از خودتان  فشار دهید  به طرف جلو  را  راهنما 
دور کنید(.  برای نور پایین، دسته راهنما را به 
کردن  عمل  با  بکشید.  )خودتان(  عقب  سمت 
کلید چراغ های نور باال، چراغ نمایشگر نور باال 
روشن خواهد شد.  برای جلوگیری از خالی شدن 
روشن  از  موتور،  بودن  خاموش  زمان  در  باتری، 
باقی نگه داشتن طوالنی مدت چراغ ها خودداری 

کنید.  
*: مطابق با مدل خودرو

روشنایی
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روشنایی
برای خاموش کردن چراغ های مه شکن، کلید 
ON/ چراغ های مه شکن را به موقعیت خاموش

OFF بچرخانید. 

چراغ های مه شکن جلو 
و  دید  ارتقاء  برای  جلو  شکن  مه  های  چراغ  از 
دید  بودن  کم  هنگام  در  تصادف  از  جلوگیری 
استفاده            ها،  نظایر آن  و  برف  یا  باران  مه،  بعلت 
می شود. چراغ های مه شکن پس از چرخاندن 
با  پارک،  موقعیت  به  جلو  های  چراغ  کلید 
به   )1( شکن  مه  های  چراغ  کلید  چرخاندن 

موقعیت روشن، روشن می شوند. 

چنان به چشمک زدن ادامه داد، به طور دستی 
 ON/OFF دسته راهنما را به موقعیت خاموش

باز گردانید. 
دسته  مسیر،  در  حرکت  خط  تغییر  اعالم  برای 
این  در  را  آن  و  داده  حرکت  کمی  را  راهنما 
موقعیت نگه دارید )B(. پس از رها کردن ، دسته 
باز می   ON/OFF به موقعیت خاموش  راهنما 

گردد. 
چشمک  راهنما  های  چراغ  نمایشگر  چراغ  اگر 
زند،  غیرعادی چشمک می  به طور  یا  زند  نمی 
یکی از المپ های چراغ های راهنما ممکن است 

سوخته و نیاز به تعویض داشته باشد. 

یادآوری 
بطور  راهنما  های  چراغ  نمایشگر  فلش  اگر 
غیرعادی سریع یا کند چشمک می زند، ممکن 
است یکی از چراغ ها سوخته یا یکی از اتصاالت 

مدار برق کاماًلً محکم نباشد. 

شکن  مه  های  چراغ  بودن،  روشن  هنگام  در 
مصرف  را  خودرو  برق  جریان  از  زیادی  مقدار 

می کنند. 
از چراغ های مه  بودن دید  زمان کم  فقط در 

شکن استفاده کنید. 

هشدار 
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موقعیت 
شرایط نگهداریکلید

فقط راننده0
راننده + سرنشین جلو0

سرنشین کامل )شامل راننده(1

2 + راننده(  )شامل  کامل  سرنشین 
عقب  صندوق  داخل  بار  حداکثر 

راننده + حداکثر بار داخل صندوق 3
عقب

نور  شعاع  ارتفاع  کننده  تنظیم  سیستم 
چراغ های جلو *

برای تنظیم ارتفاع شعاع نور چراغ های جلو به 
نسبت تعداد مسافر و وزن بار موجود در قسمت بار 
کلید شستی تنظیم ارتفاع شعاع نور را بچرخانید. 
هر چقدر عدد وضعیت کلید بیشتر شود، ارتفاع 

سطح شعاع نور جلو پایین تر است. 
همیشه ارتفاع شعاع نور چراغ های جلو را در سطح 
مناسب قرار دهید، در غیر اینصورت ممکن است 
نور چراغ ها چشم رانندگان دیگر جاده را آزار دهد. 
درست  تنظیم  برای  مناسبی  مثال  زیر  جدول 
کلید می باشد. برای شرایط بارگیری غیر از آنچه 
که در جدول زیر آمده است، ارتفاع شعاع نور را 
طوری تنظیم کنید که عدد آن نزدیک ترین عدد 

به عدد وضعیت مشابه در جدول باشد.

چراغ مه شکن عقب 
عقب،  شکن  مه  های  چراغ  کردن  روشن  برای 
 ON کلید و چراغ های جلو را به موقعیت روشن
چرخانده و کلید چراغ مه شکن عقب )1( را به 

موقعیت روشن بچرخانید. 
به  جلو  شکن  مه  چراغ  کلید  چرخاندن  از  پس 
موقعیت روشن ON و قرار دادن کلید چراغ های 
جلو در موقعیت پارک، با چرخاندن کلید چراغ 
های مه شکن عقب، چراغ های مه شکن عقب 

روشن می شوند. 
برای خاموش کردن چراغ های مه شکن عقب، 
به  را  عقب  شکن  مه  های  چراغ  کلید  مجددا 
های  چراغ  کلید  یا  چرخانده  خاموش  موقعیت 

جلو را به موقعیت خاموش OFF، بچرخانید. 
*: مطابق با مدل خودرو

روشنایی
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شیشه شوی ها و برف پاک کن ها
A : کنترل سرعت برف پاک کن 

• MIST/       /         یک حرکت رفت و برگشت 
برف پاک کن.

•OFF/ O – برف پاک کن خاموش.
•---/INT – برف پاک کن به صورت متناوب.

•  LO/ 1  – برف پاک کن با سرعت عادی .
•  HI/ 2  – برف پاک کن با سرعت باال.

B : تنظیم زمان بین حرکت های متناوب برای 
برف پاک کن 

C : شستشو با حرکت برف پاک کن منحصر 

برف پاک کن ها
در هنگام قرار داشتن سوییچ خودرو در موقعیت 
روشن ON، برف پاک کن ها به شرح زیر عمل 

می کنند. 

      /       )بخار یا مه(
برف   MIST برگشت  و  رفت  یک حرکت  برای 
رها  داده،  فشار  پایین  به  را  اهرم  ها  کن  پاک 
کنید تا به موقعیت OFF بازگردد. اگر اهرم را 
به پایین فشار داده و نگهدارید، برف پاکن ها به 

طور مداوم کار خواهند کرد. 
OFF / O : برف پاک کن غیرفعال است. 

با  ---/INT : برف پاک کن به صورت متناوب 
زمان تناوب یکسان کار می کند. در صورت وجود 
استفاده  این حالت  از  بخار  و  مه  یا  باران سبک 
کنترل  استوانه  تناوب،  زمان  تغییر  برای  کنید. 

سرعت حرکت برف پاک کن را بچرخانید. 
  LO/ 1  : کارکردن با سرعت عادی

  HI/ 2  : کارکردن با سرعت باال

*یادآوری 
به  یا یخ روی شیشه ها،  در صورت تجمع برف 
منظور اطمینان از عملکرد صحیح برف پاک کن 
ها ابتدا و یا پیش از استفاده از برف پاک کن ها 
کامل  برطرف شدن  تا  یا  و  دقیقه   10 مدت  به 

برف و / یخ از گرمکن شیشه استفاده نمایید. 
‹‹ ‹‹
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شیشه شوی ها 
جهت شستشوي شیشه جلو، الزم است سوییچ 
را  کن  پاک  برف  اهرم  باشد.   ON وضعیت  در 
مطابق شکل به سمت خود کشیده و در همان 
شستشو  مایع  هنگام  این  در  نگهدارید.  حالت 
پاک  برف  و  پاشیده می شود  بروی شیشه جلو 
کن ها به صورت خودکار، 3-2 مرتبه پس از رها 

کردن اهرم کار مي کنند.
عملکرد  این  از  شیشه  بودن  کثیف  هنگام  در 

استفاده کنید. 
تا زمانی که اهرم را رها نکنید، عملکرد پاشیده 
شدن مایع و حرکت برف پاک کن ادامه خواهد 
داشت. اگر شیشه شوی کار نمی کند، سطح مایع 

شیشه شوی را بازدید و کنترل کنید. 
اگر سطح مایع شیشه شوی پایین است، به اضافه 
کردن مایع شیشه شوی غیر ساینده مناسب به 

منبع مایع شیشه شوی نیاز دارید. 
گلویی تغذیه منبع شیشه شوی در جلوی محفظه 

موتور در سمت سرنشین قرار دارد. 

شیشه شوی ها و برف پاک کن ها

برای جلوگیری از صدمه دیدن احتمالی پمپ 
شیشه شوی، در هنگام خالی بودن منبع، پمپ 

شیشه شوی را فعال نکنید.

شیشه  کردن  گرم  از  قبل  صفر،  زیر  دمای  در 
از شیشه شوی  توسط سیستم های گرمایشی 
با  مایه شیشه شوی در تماس  نکنید.  استفاده 
شیشه ممکن است یخ زده، باعث تار شدن دید 

شما شود. 

• برای جلوگیری از احتمال آسیب دیدن برف 
خشک  هنگام  در  جلو  شیشه  یا  ها  کن  پاک 
فعال  را  ها  کن  پاک  برف  جلو،  شیشه  بودن 

نکنید. 
• برای جلوگیری از صدمه دیدن تیغه های برف 
پاک کن ها، از مالیدن بنزین، نفت، تینر رنگ یا 
دیگر حالل ها به تیغه ها یا استفاده از این مواد 

در نزدیکی آن ها خودداری کنید. 
یا  بازوها  به  زدن  صدمه  از  جلوگیری  برای   •
دیگر اجزاء برف پاک کن ها سعی نکنید برف 

پاک کن ها را با دست حرکت دهید. 

هشدار 

اخطار 

هشدار 
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روشن  دقیقه   20 از  پس  عقب  کن شیشه  گرم 
به  خودرو  سوییچ  چرخاندن  از  پس  یا  بودن 
اتوماتیک  طور  به   OFF خاموش  موقعیت 

خاموش می شود.
را  گرمکن  کلید  گرمکن  کردن  خاموش  برای 

مجددا فشار دهید.

گرمکن آینه بغل *
بغل  های  آینه  های  گرمکن  به  شما  خودروی  اگر 
مجهز است، این گرمکن ها همزمان با گرمکن شیشه 

عقب فعال خواهند شد.

گرمکن شیشه عقب *
در هنگام روشن بودن موتور گرمکن برای پاک 
کردن برفک، بخار و الیه نازک یخ شکل گرفته 
بر روی سمت داخل و خارج شیشه عقب، شیشه 

را گرم می کند.
کلید  عقب،  شیشه  گرمکن  کردن  فعال  برای 
کلیدهای  صفحه  روی  بر  گرفته  قرار  گرمکن 
شدن  روشن  با  دهید.  فشار  را  وسط  کنسول 
گرمکن، چراغ نمایشگر آن بر روی کلید روشن 

می شود.
عقب  شیشه  روی  بر  برف  از  سنگینی  توده  اگر 
وجود داشت قبل از فعال کردن گرم کن شیشه 

عقب به کمک جارو برف را پاک کنید.

*: مطابق با مدل خودرو

گرم کن شیشه

های  المنت  دیدن  صدمه  از  جلوگیری  برای 
حرارتی چسبیده به سمت داخل شیشه عقب، 
پاک کن های  یا شیشه  تیز  ابزارهای  از  هرگز 
استفاده  کردن  تمیز  برای  ساینده  مواد  حاوی 

نکنید. 

هشدار
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و  گرمایشی  سیستم  دستی  کنترل 
سرمایشی 

AC )1- دکمه ایرکاندیشن )کولر
2- دکمه گرم کن شیشه عقب 

3- دکمه کنترل ورودی هوا
4- کلید کنترل سرعت فن دمنده 

5- کلید کنترل دریچه های هدایت جریان هوا
6- کلید کنترل دما

کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی
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کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی
گرمایش و سرمایش 

1- موتور را روشن کنید.
2- کنترل دریچه های هدایت جریان هوا را در 

موقعیت دلخواه قرار دهید. 
برای بهینه سازی گرمایش و سرمایش

- گرمایش : 
- سرمایش :

3- کنترل دما را در موقعیت دلخواه قرار دهید. 
تازه  هوا  موقعیت  در  را  هوا  ورودی  کنترل   -4

بیرون قرار دهید. 
5- کنترل سرعت فن را در موقعیت دلخواه قرار 

دهید. 
نظر  مورد  )کولر(  ایرکاندیشن  سرمایش  اگر   -6

است، سیستم ایرکاندیش * را روشن کنید. 
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)A,C,D,E( رو به کف 

به  هوا  جریان  سهم  بیشترین  وضعیت  این  در 
دریچه های رو به کف و مقدار کمتری به دریچه 
های برفک/ بخارزدایی زیر شیشه جلو و پنجره 

های جانبی هدایت می شود.

 رو به کف – برفک/ بخارزدایی

)A,C,D,E( 
به  هوا  جریان  سهم  بیشترین  وضعیت  این  در 
دریچه های رو به کف و دریچه های زیر شیشه 
برفک/  های  دریچه  به  کمتری  مقدار  و  جلو 

بخارزدایی پنجره های جانبی هدایت می شود.

)A,D( برفک/ بخارزدایی 

به  هوا  جریان  سهم  بیشترین  وضعیت  این  در 
دریچه زیر شیشه جلو و مقدار کمتری به دریچه 
های برفک/ بخارزدایی پنجره های جانبی هدایت 

می شود.

)B,D( حداکثر توان کولر 

در این وضعیت هوا از دریچه های رو به قسمت 
باالی بدن و صورت خارج می شود.

به  کولر  شود،  انتخاب   MAX A/C حالت  اگر 
طور اتوماتیک روشن شده و حالت گردش دوباره 

هوا داخل فعال می شود.

)B,D( رو به صورت 

در این وضعیت هوا به دریچه های رو به صورت 
هدایت می شود. به عالوه سمت هوای خروجی از 

هر یک از دریچه ها نیز قابل کنترل است.

)B,D,E,C( دو حالته 

در این وضعیت هوا به دریچه های رو به صورت 
و کف هدایت می شود.

کلید کنترل دریچه های هدایت جریان هوا
از این کنترل برای هدایت جریان هوا به دریچه 

های خروجی استفاده می شود. 
های  خروجی  کف،  سمت  به  تواند  می  هوا 
داشبورد یا زیر شیشه جلو هدایت شود. در روی 
کنترل شش عالمت نمایشی برای نمایش حالت 
 ،MAX A/C )های حداکثر ایرکاندیشن )کولر
رو به صورت، دو حالته، رو به کف، رو به کف- 
کار  به  بخارزدایی،  برفک/  و  بخارزدایی  برفک/ 

گرفته شده است.
 MAX A/C )کولر(  ایرکاندیشن  حداکثر  از 
برای خنک کردن سریع تر داخل خودرو استفاده 

می شود.

کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی
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کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی

دریچه های تهویه جلو داشبورد
دریچه های تهویه خروجی قابل باز و بسته شدن 
شستی  افقی  چرخشی  کلید  وسیله  به  انفرادی 

هستند.
همچنین با استفاده از اهرم کنترل سمت جریان 
هوای این دریچه ها؛ سمت جریان هوا را به نحو 
نشان داده شده در تصویر می توانید تنظیم کنید.

کنترل دما
کنترل دما، به شما اجازه می دهد دمای جریان 
هوای خروجی از سیستم تهویه را تنظیم کنید. 
برای هوای گرم، کلید کنترل را به راست و برای 
هوای خنک، کلید کنترل را به چپ بچرخانید تا 

دمای هوای داخل اتاق را تغییر دهید.

کنترل ورودی هوا
انتخاب  برای  کنترل  های  )دکمه(  کلید  این  از 
ورودی هوای تازه بیرون یا گردش دوباره هوای 

داخل استفاده می شود.
را  کنترل  دکمه  هوا،  ورودی  حالت  تغییر  برای 

فشار دهید.
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*یادآوری
در  گرمایش  سیستم  از  مدت  طوالنی  استفاده 
افزایش  باعث  اتاق  داخل  هواي  گردش  حالت 
بخارگرفتگی شیشه جلو و پنجره های جانبی و 
کهنه و سنگین شدن هوای داخل خودرو خواهد 

شد.
در  ایرکاندیشن  مدت  طوالنی  استفاده  عالوه  به 
حالت گردش هواي داخل اتاق به خشک شدن 
منجر  خودرو  اتاق  داخل  هوای  اندازه  از  بیش 

خواهد شد.

 حالت گردش هواي داخل اتاق
کنترل  )دکمه(  کلید  داشتن  قرار  هنگام  در 
اتاق،  داخل  هواي  در حالت گردش  هوا  ورودی 

چراغ نمایشگر روی کلید روشن می شود.
در این وضعیت از ورودي هواي خارج به داخل 
در  داخل  هواي  فقط  و  شده  ممانعت  خودرو 

جریان گردش مي باشد.

به  خارج  هوای  ورود  حالت   
داخل اتاق

کنترل  )دکمه(  کلید  داشتن  قرار  هنگام  در 
ورودی هوا در حالت ورود هوای خارج به داخل 

اتاق چراغ نمایشگر روی کلید روشن نمی شود.
از  تازه  هوای   ، دکمه  بودن  غیرفعال  حالت  در 
وارد خودرو در جریان گردش می  فضای خارج 

باشد.

- استفاده طوالنی مدت از حالت گردش هواي 
افزایش رطوبت در  به  اتاق ممکن است  داخل 
باعث  نتیجه  در  و  شده  منجر  خودرو  داخل 

بخارگرفتگی شیشه ها و تار شدن دید شود.
)کولر(  ایرکاندیشن  بودن  روشن  هنگام  در   -
یا بخاری در خودرو نخوابید. این امر می تواند 
علت  به  مرگ  یا  باعث صدمات جسمی جدی 

کاهش غلظت اکسیژن و افت دمای بدن شود.
- استفاده مداوم از حالت گردش هواي داخل 
اتاق می تواند به سرگیجه، خواب آلودگی و از 
دست دادن کنترل خودرو منجر شود. در هنگام 
رانندگی تا آنجا که ممکن است از حالت هوای 
هوا  ورودی  کنترل  )دکمه(  کلید  بیرون  تازه 

استفاده کنید.

اخطار
کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی
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کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی
به کارگیری سیستم تهویه

1- کنترل دریچه های هدایت جریان هوا را در 
وضیعت  قرار دهید.

2- کلید )دکمه( کنترل ورودی هوا را در حالت 
هوای تازه بیرون قرار دهید.

3- کنترل دما را در موقعیت دلخواه قرار  دهید.
سرعت  موقعیت  در  را  فن  سرعت  کنترل   -4

دلخواه قرار دهید.

گرمایش
1- کنترل دریچه های هدایت جریان هوا را در 

وضعیت  قرار دهید.
را در حالت هوای  2- کلید )دکمه( کنترل هوا 

تازه بیرون قرار دهید.
3- کنترل دما را در موقعیت دلخواه قرار دهید.

سرعت  موقعیت  در  را  فن  سرعت  کنترل   -4
دلخواه قرار دهید.

است،  نظر  مورد  بدون رطوبت  اگر گرمایش   -5
ایرکاندیشن * را روشن کنید.

- اگر شیشه جلو بخار کرد، کنترل دریچه های 
یا  و  وضعیت   در  را  جریان  هدایت 

قرار دهید.

ایرکاندیشن )کولر( *
کلید  ایرکاندیشن،  سیستم  کردن  روشن  برای 
نمایشگر روشن می  را فشار دهید )چراغ   A/C
شود(. برای خاموش کردن سیستم ایرکاندیشن، 

کلید را دوباره فشار دهید.

کنترل سرعت فن )دمنده(
در  باید  خودرو  سوییچ  فن،  کردن  کار  برای 

موقعیت روشن »ON« قرار داشته باشد.
کنترل سرعت فن به شما اجازه می دهد شدت 
جریان هوای خروجی از سیستم تهویه را تنظیم 
کنید. برای شدت بیشتر جریان هوا، کلید کنترل 
را به راست و برای شدت کمتر کلید کنترل را به 

چپ بچرخانید.
به  را  کنترل  کلید  فن،  کردن  خاموش  برای 

موقعیت  »O«  بچرخانید.

* : مطابق با مدل خودرو 
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یادآوری
• در هنگام رانندگی در سر باالیی ها یا ترافیک 
استفاده  هنگام  دما،  بودن  باال  زمان  در  سنگین 
مواظب  دقت  با  )کولر(  ایرکاندیشن  سیستم  از 
باشید،  نمایشگر دمای مایع خنک کننده موتور 
عملکرد سیستم ایرکاندیشن )کولر( ممکن است 
شود.  موتور  دمای  اندازه  از  بیش  افزایش  باعث 
نمایش  اگر  لیکن  ادامه دهید  از فن  استفاده  به 
حاکی  موتور  کننده  مایع خنک  دمای  نمایشگر 
ایرکاندیشن  سیستم  بود،  موتور  کردن  گرم  از 

)کولر( را خاموش کنید.
• در هنگام باز بودن پنجره ها در هوای مرطوب، 
تولید  باعث  است  ممکن  )کولر(  ایرکاندیشن 
که  آنجا  از  شود.  خودرو  داخل  در  آب  قطرات 
برقی  تجهیزات  به  تواند  می  آب  زیاد  قطرات 
آسیب بزند، فقط در زمان بسته بودن پنجره ها 

از ایرکاندیشن استفاده کنید.

ایرکاندیشن *
گاز  با  خودرو  ایرکاندیشن  های  سیستم  کلیه 
الیه  به  که   R134a زیست  محیط  با  سازگار 

اوزون آسیب نمی رساند پر شده اند.
را  ایرکاندیشن  کلید  کنید.  روشن  را  موتور   -1

فشار دهید.
2- کنترل دریچه های هدایت جریان هوا را در 

وضعیت  قرار دهید.
3- کلید کنترل ورودی هوا را در حالت هوای تازه 

بیرون یا گردش دوباره هوای داخل قرار دهید.
4- کنترل سرعت فن و کنترل دما را برای حفظ 

حداکثر آسایش تنظیم کنید.
• هنگامی که حداکثر خنک کنندگی مورد نظر 
چرخانده  چپ  به  انتها  تا  را  دما  کنترل  است، 
سپس کنترل سرعت فن را در موقعیت حداکثر 

سرعت MAX A/C قرار دهید.

توصیه های عملکردی
بوی  و  غبار  و  گرد  ورود  از  جلوگیری  برای   •
نامطبوع به داخل اتاق خودرو از طریق سیستم 
تهویه، موقتا کلید کنترل ورودی هوا را در حالت 
برطرف  از  پس  دهید.  قرار  داخل  هوای  گردش 
کلید  بیرون،  هوای  نامطلوب  وضعیت  شدن 
هوای  موقعیت  در  حتماً  را  هوا  ورودی  کنترل 
تازه برای ورود هوای بیرون به داخل خودرو قرار 
دهید. این عمل باعث هوشیاری و آسایش راننده 

می شود.
طریق  از  سرمایش  گرمایش/  سیستم  هوای   •
شبکه های جلو شیشه جلو به داخل مکیده می 
با برگ،  شود. باید دقت کنید که این شبکه ها 

برف، یخ یا هر نوع مانع دیگر مسدود نشوند.
• برای جلوگیری از تشکیل بخار بر روی سطح 
شیشه جلو، کلید کنترل ورودی هوا را در حالت 
دلخواه  به  را  فن  سرعت  داده،  قرار  تازه  هوای 
تنظیم کنید. سیستم ایرکاندیشن را روشن کرده 
قرار  دلخواه  موقعیت  در  را  دما  کنترل  کلید  و 

دهید.

* : مطابق با مدل خودرو 

کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی
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کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی
حالت باعث کهنه شدن و سنگینی هوا می شود.
• در هنگام استفاده از عملکرد سرمایش، ممکن 
هوای  خروج  متوجه  مواقع  از  بعضی  در  است 
دلیل  به  عمل  این  شوید،  ها  دریچه  از  مرطوب 
سرد کردن سریع و هوای مرطوب ورودی اتفاق 
عملکرد  عادی  خصوصیات  از  امر  این  افتد  می 

سیستم است.

فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا
فیلتر سیستم کنترل کیفیت هوا در پشت جعبه 
داشبورد جای داشته و گرد و غبار یا دیگر آلوده 
سیستم  یا  بخاری  طریق  از  که  را  هایی  کننده 
خودرو  داخل  به  بیرون  از  )کولر(  ایرکاندیشن 
با گذشت  اگر  فیلتر می کند.  را  وارد می شوند 
زمان گرد و غبار یا دیگر آلوده کننده ها در فیلتر 
دریچه  از  خروجی  هوای  جریان  شوند،  انباشته 
باعث  یافته  کاهش  است  ممکن  داشبورد  های 
تجمع رطوبت در سمت داخل شیشه جلو حتی 
در زمانی که حالت هوای تازه بیرون انتخاب شده 
باشد، شود. اگر چنین اتفاقی رخ داد با مراجعه 
به نمایندگی های مجاز سایپا یدک فیلتر هوای 

سیستم کنترل کیفیت هوا را تعویض کنید.

ایرکاندیشن
اشعه  زیر  خودرو  بیرون  گرم  هوای  در  اگر   •
مستقیم آفتاب پارک شده است برای خارج شدن 
هوای گرم داخل، پنجره ها را برای مدتی کوتاه 

باز کنید.
به  کمک  برای  بارانی  یا  مرطوب  روزهای  در   •
با روشن  کاهش رطوبت سمت داخل پنجره ها 
را  خودرو  داخل  رطوبت  ایرکاندیشن  کردن 

کاهش دهید.
ایرکاندیشن  سیستم  بودن  روشن  هنگام  در   •
به  آرام  دور  در  را  تغییر  گاه  که  است  ممکن 
دلیل فعال شدن کمپرسور حس کنید این امر از 

خصوصیات معمول عملکرد سیستم است.
• در هر ماه حتی برای چند دقیقه از ایرکاندیشن 
استفاده کنید تا سیستم حداکثر کارایی خود را 

حفظ کند.
ایرکاندیشن،  سیستم  از  استفاده  هنگام  در   •
)یا جمع  ممکن است متوجه چکیدن آب زالل 
شدن آب( بر روی زمین سمت سرنشین شوید، 
سیستم  عملکرد  معمول  خصوصیات  از  امر  این 

است.
• استفاده از سیستم ایرکاندیشن در حالت گردش 
را  کنندگی  خنک  حداکثر  داخل،  هوای  دوباره 
این  از  مداوم  استفاده  چند  هر  کند.  می  تامین 
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بازرسی و کنترل مقدار گاز خنک کننده 
ایرکاندیشن )کولر( و روغن کمپرسور 

در هنگام کم بودن گاز خنک کننده ایرکاندیشن، 
کارایی ایرکاندیشن کاهش پیدا می کند. پر بودن 
بیش از اندازه گاز نیز تاثیری منفی در عملکرد 

سیستم ایرکاندیشن دارد. 
بنابراین، در صورت برخورد با وضعیت غیرعادی، 
یدک،  نمایندگی های مجاز سایپا  به  مراجعه  با 

سیستم را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید. 

یادآوری 
در هنگام سرویس سیستم ایرکاندیشن، استفاده 
از نوع روغن و گاز خنک کننده صحیح و مقدار 
مناسب هر یک از آن ها مهم است. در غیر این 
صورت ممکن است کمپرسور دچار آسیب شده و 

سیستم به طور عادی عمل نکند. 

یادآوری 
نگهداری  و  تعمیر  برنامه  براساس  را  فیلتر   •

تعویض کنید. 
اگر خودرو در شرایط سخت رانندگی مانند جاده 
های پرگرد و خاک و ناهموار مورد استفاده قرار 
می گیرد، بازرسی و تعویض فیلتر کنترل کیفیت 
هوای ورودی در دفعات بیشتری باید انجام شود. 
• در صورت کاهش شدت جریان هوای ورودی، 
این فیلتر باید توسط نمایندگی های مجاز سایپا 

یدک مورد بازدید و کنترل قرار گیرد. 

کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی

نمایندگی  توسط  باید  ایرکاندیشن  سیستم 
های مجاز سایپا یدک سرویس شود. سرویس 
نامناسب ممکن است باعث آسیب دیدن جدی 

نفر سرویس کار شود.

اخطار
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و  گرمایشی  سیستم  اتوماتیک  کنترل 
سرمایشی *

1- کلید برفک/ بخارزدایی شیشه جلو
A/C )2- صفحه نمایش ایرکاندیشن )کولر

3- کلید برفک/ بخارزدایی شیشه عقب
4- کلید کنترل سرعت فن

AUTO 5- کلید کنترل اتوماتیک
OFF 6- دکمه خاموش کننده سیستم

7- کلید کنترل دما
A/C )8- دکمه ایرکاندیشن )کولر

9- کلید کنترل دریچه های هدایت جریان هوا 
MODE

هوای  مجدد  گردش  حالت  انتخاب  کلید   -10
داخل خودرو

11- کلید انتخاب حالت ورود هوای تازه بیرون

* : مطابق با مدل خودرو 

کنترل اتوماتیک سیستم گرمایشی و سرمایشی



124

4

یادآوری
های  سیستم  بهتر  کنترل  از  اطمینان  برای 
گرمایشی و سرمایشی، هرگز هیچ شیء را روی 
حسگر جای داده شده بر روی جلو داشبورد قرار 

ندهید.

اگر دما روی حداقل )LO( تنظیم شود، سیستم 
ایرکاندیشن به طور مداوم کار خواهد کرد.

3- برای خاموش کردن عملکرد اتوماتیک یکی از 
دکمه یا کلیدهای زیر را فشار دهید:

• کلید انتخاب دریچه های هدایت جریان هوا
• کلید ایرکاندیشن )کولر(

• گرم کن شیشه جلو
• کلید کنترل ورودی هوا
• کلید کنترل سرعت فن

و  دستی  طور  به  داده شده  فشار  کلید  عملکرد 
بقیه عملکردها به طور اتوماتیک کنترل می شود.
برای راحتی خود و افزایش تاثیر کنترل هوا، از 
 23 در  را  دما  و  کرده  استفاده   AUTO کلید 

درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

گرمایش و ایرکاندیشن )سرمایش( اتوماتیک
سرمایش  و  گرمایش  اتوماتیک  کنترل  سیستم 
را  دما سیستم  دستی  تنظیم  توسط  سادگی  به 

کنترل می کند.
 )FATC( دما  کنترل  اتوماتیک  تمام  سیستم 
به نحو زیر سیستم های گرمایش و سرمایش را 

کنترل می کند:
را   AUTO اتوماتیک  کنترل  )دکمه(  کلید   -1
فشار دهید، وضعیت دریچه های هدایت جریان 
هوا، سرعت فن، کنترل ورودی هوا و ایرکاندیشن 
به صورت اتوماتیک توسط دمای تنظیمی کنترل 

خواهد شد.
قرار  را در وضعیت دلخواه  دما  2- کلید کنترل 

دهید.

کنترل اتوماتیک سیستم گرمایشی و سرمایشی
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کنترل اتوماتیک سیستم گرمایشی و سرمایشی

MODE انتخاب دریچه های هدایت جریان
هوا،  جریان  هدایت  های  دریچه  کنترل  کلید 
هدایت جریان هوا به دریچه های سیستم تهویه 

را کنترل می کند.
با هر بار فشار دادن دکمه، دریچه های هدایت 

جریان هوا به شرح زیر تغییر می کند:

)B,D( رو به صورت 
در این وضعیت هوا به دریچه های رو به نیم تنه 
باالیی بدن و صورت هدایت می شود. به عالوه 
سمت هوای خروجی از هر یک از دریچه ها نیز 

قابل کنترل است.

)B,D,C,E( دو حالته 
در این وضعیت هوا به دریچه های رو به صورت 

و کف هدایت می شود.

)C,E,A,D( رو به کف 
به  هوا  جریان  سهم  بیشترین  وضعیت  این  در 
دریچه های رو به کف و مقدار کمتری به دریچه 
های برفک/ بخارزدایی زیر شیشه جلو و پنجره 

های جانبی هدایت می شود.

 رو به کف- برفک/ بخارزدایی

)A,C,E,D(
به  هوا  جریان  سهم  بیشترین  وضعیت  این  در 
دریچه های رو به کف و دریچه های زیر شیشه 
برفک/  های  دریچه  به  کمتری  مقدار  و  جلو 

بخارزدایی پنجره های جانبی هدایت می شود.

گرمایش و ایرکاندیشن )سرمایش( دستی
سیستم های گرمایشی و سرمایشی قابل کنترل 
مربوطه  کلیدهای  دادن  فشار  وسیله  به  دستی 
در  باشند.  می   AUTO اتوماتیک  کلید  جز  به 
این وضعیت سیستم پیاپی و به ترتیب بر حسب 

فرمان کلیدهای انتخاب شده عمل می کند.
1- موتور را روشن کنید.

2- کنترل دریچه های هدایت جریان هوا را در 
موقعیت دلخواه قرار دهید.

و  گرمایش  سیستم  حداکثری  تاثیر  برای 
سرمایش:

- گرمایش:  
- سرمایش:  

3- کنترل دما را در موقعیت دلخواه قرار دهید.
4- کنترل ورودی هوا را در موقعیت هوای تازه 

بیرون قرار دهید.
5- کنترل سرعت فن را در موقعیت هوای تازه 

بیرون قرار دهید.
نظر  مورد  )کولر(  ایرکاندیشن  سرمایش  اگر   -6

است، سیستم ایرکاندیشن را روشن کنید.
کلید  سیستم،  اتوماتیک  تمام  کنترل  برای 

)دکمه( اتوماتیک AUTO را فشار دهید.
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کنترل دما
به  دما  راست،  الیه  منتهی  به  کلید  چرخش  با 

حداکثر )HI( افزایش می یابد. 
با چرخش کلید به منتهی الیه چپ دما به حداقل 

)Lo( کاهش می یابد. 
هنگام چرخش کلید، دما در فواصل 5/0 درجه 

سانتیگراد کاهش یا افزایش پیدا می کند. 

دریچه های تهویه جلو داشبورد 
دریچه های تهویه خروجی قابل باز و بسته شدن 
شستی  افقی  چرخشی  کلید  وسیله  به  انفرادی 

هستند. 
همچنین با استفاده از اهرم کنترل سمت جریان 
به  را  هوا  جریان  سمت  ها،  دریچه  این  هوای 
نحوی که نشان داده شده در تصویر می توانید 

تنظیم کنید. 

)A,D( برفک/ بخارزدایی
به  هوا  جریان  سهم  بیشترین  وضعیت  این  در 
دریچه زیر شیشه جلو و مقدار کمتری به دریچه 
های برفک/ بخارزدایی پنجره های جانبی هدایت 

می شود. 

برفک/ بخارزدایی
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برفک/ بخارزدایی
تغییر واحد دما

در حالی که کلید )دکمه( AUTO را فشار داده 
اید. کلید دکمه خاموش کننده سیستم OFF را 

3 ثانیه یا بیشتر فشار دهید. 
نمایش واحد دما از سانتیگراد به فارنهایت یا از 

فارنهایت به سانتی گراد تغییر خواهد کرد. 
باتری  برق  اتصال  یا  شود  تمام  باتری  شارژ  اگر 
قطع شود، واحد نمایش دما به سانتیگراد تغییر 

خواهد کرد. 

یاد آوری 
باید توجه داشته باشید که استفاده طوالنی مدت 
از سیستم گرمایش در حالت گردش دوباره هوای 
داخل باعث افزایش بخار گرفتگی شیشه جلو و 
پنجره های جانبی و کهنه و سنگین شدن هوای 

داخل خودرو خواهد شد. 
بعالوه ، استفاده طوالنی مدت از ایرکاندیشن در 
حالت گردش دوباره هوای داخل به خشک شدن 
منجر  خودرو  اتاق  داخل  هوای  اندازه  از  بیش 

خواهد شد. 

کنترل ورودی هوا
انتخاب  برای  کنترل  های  )دکمه(  کلید  این  از 
ورودی هوای تازه بیرون یا گردش دوباره هوای 

داخل استفاده می شود. 
را  کنترل  دکمه  هوا،  ورودی  حالت  تغییر  برای 

فشار دهید. 
حالت گردش دوباره هوای داخل 

کنترل  )دکمه(  کلید  داشتن  قرار  هنگام  در 
ورودی هوا در حالت گردش دوباره هوای داخل، 

چراغ نمایشگر روی کلید روشن می شود. 
داخل،  هوای  دوباره  گردش  حالت  انتخاب  با 
گرمایش  سیستم  به  خودرو  اتاق  داخل  هوای 
شده،  انتخاب  عملکرد  برحسب  و  شده  مکیده 

گرم یا سرد می شود.

حالت هوای تازه بیرون 
در هنگام انتخاب حالت هوای تازه بیرون، چراغ 

نمایشگر روی کلید روشن می شود. 
تازه  هوای  بیرون،  تازه  هوای  حالت  انتخاب  با 
عملکرد  برحسب  و  شده  خودرو  وارد  بیرون  از 

انتخاب شده گرم یا سرد می شود. 
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ایرکاندیشن )کولر( 
کلید  ایرکاندیشن،  سیستم  کردن  روشن  برای 
نمایشگر روشن می  را فشار دهید )چراغ   A/C

شود(. 
برای خاموش کردن سیستم ایرکاندیشن، کلید را 

دوباره فشار دهید. 

 OFF حالت خاموش
سیستم  اتوماتیک  کنترل  کردن  خاموش  برای 
های گرمایشی و سرمایشی، کلید OFF را فشار 
در  خودرو  سوییچ  زمانیکه  تا  چند  هر  دهید. 
موقعیت روشن ON قرار دارد، هنوز می توانید 
مورد  را  هوا  ورودی  کنترل  کلید  کنترل  کلید 

استفاده قرار دهید. 

کنترل سرعت فن
با فشار دادن کلید کنترل سرعت فن، سرعت فن 

را به دلخواه می توان تنظیم کرد. 
سرعت  افزایش  جهت  فن  سرعت  تغییر  برای 
فن قسمت     کلید و جهت کاهش سرعت فن     

قسمت      کلید را فشار دهید. 
با فشار دادن کلید OFF، فن خاموش می شود.

›

›

برفک/ بخارزدایی
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برفک/ بخارزدایی
• برای استفاده از حداکثر عملکرد یخ زدایی، کلید 
کنترل دما را تا انتها به راست )داغ( چرخانده و 
را در موقعیت حداکثر سرعت  کلید سرعت فن 

قرار دهید. 
انجام عمل برفک زدایی یا بخار  • اگر در حین 
زدایی به هوای گرم رو به کف نیاز دارید، کلید 
 MODE کنترل دریچه های هدایت جریان هوا
را به وضعیت روبه کف برفک / بخارزدایی تغییر 

دهید. 
• قبل از شروع رانندگی برف و یخ های انباشته 
شده بر روی شیشه جلو، شیشه عقب، آینه های 

بغل و پنجره های جانبی را پاک کنید. 
و  موتور  درب  روی  شده  انباشته  یخ  و  برف   •
جلو  در  واقع  بیرون  هوای  ورودی  حفره  شبکه 
و  بخاری  کارایی  تا  کنید  پاک  را  جلو  شیشه 
احتمال  و  بخشیده  بهبود  را  زدایی  یخ  عملکرد 
کاهش  را  جلو  شیشه  داخل  سمت  کردن  بخار 

دهید. 

برفک زدایی و بخار زدایی شیشه جلو

دمای هوای بیرون
 1 فواصل  با  حاضر  حال  در  بیرون  هوای  دمای 
درجه سانتیگراد نمایش داده می شود. محدوده 

کاری بین 40- و 60 درجه سانتیگراد است. 

 گرم کردن شیشه جلو
هوای  در  سرمایش  عملکرد  از  استفاده  هنگام 
بسیار مرطوب، از وضعیت های  یا  

دریچه های هدایت جریان هوا استفاده نکنید.
اختالف دمای هوای بیرون و دمای شیشه جلو 
می تواند باعث بخار کردن سطح بیرونی شیشه 
جلو شده، به از دست دادن دید منجر شود. در 
این وضعیت کلید کنترل، دریچه های هدایت 
جریان هوا MODE را در وضعیت  قرار 
داده و کلید کنترل سرعت فن را در موقعیت 

کمترین سرعت قرار دهید. 

اخطار
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های  سیستم  اتوماتیک  کنترل  سیستم 
گرمایشی و سرمایشی

بخار زدایی سمت داخل شیشه جلو 
1- سرعت دلخواه فن را انتخاب کنید. 

2- دمای دلخواه را انتخاب کنید. 
(را فشار دهید.  3- کلید برفک / بخارزدایی )
بیرون  هوای  دمای  برحسب  ایرکاندیشن   -4
روشن و حالت ورودی هوای تازه بیرون و سرعت 

فن باالتر به طور اتوماتیک انتخاب خواهد شد. 
اگر حالت های فعال بودن ایرکاندیشن و هوا تازه 
یا  کلید  نشد،  انتخاب  اتوماتیک  طور  به  بیرون 
دکمه های مربوطه را به طور دستی فشار دهید. 
اگر حالت انتخاب شود، سرعت فن پایین تر 
به طور اتوماتیک به سرعت باالتر تغییر خواهد کرد. 

برفک زدایی سمت بیرون شیشه جلو 
)تا  موقعیت حداکثر  در  را  فن  کلید سرعت   -1

انتها به راست( قرار دهید. 
گرما،  موقعیت حداکثر  در  دما  کنترل  کلید   -2

قرار دهید. 
3- وضعیت  دریچه های هدایت جریان هوا 

را انتخاب کنید. 
بودن  فعال  و  بیرون  تازه  هوای  های  حالت   -4
خواهند  انتخاب  اتوماتیک  طور  به  ایرکاندیشن 

شد. 

های  سیستم  دستی  کنترل  سیستم 
گرمایشی و سرمایشی

بخار زدایی سمت داخل شیشه جلو 
1- یکی از سرعت های فن بجز )O( را انتخاب 

کنید. 
2- دمای دلخواه را انتخاب کنید.

3- وضعیت  یا  را انتخاب کنید. 
و  بیرون  تازه  هوای  ورودی  های  حالت   -4
خواهند  انتخاب  اتوماتیک  طور  به  ایرکاندیشن 

شد. 
ایرکاندیشن و هوای  اگر حالت های فعال بودن 
تازه بیرون به طور اتوماتیک انتخاب نشد، کلید یا 
دکمه های مربوطه را به طور دستی فشار دهید. 

برفک/ بخارزدایی
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برفک/ بخارزدایی

برفک زدایی سطح بیرون شیشه جلو 
حداکثر  موقعیت  در  را  فن  سرعت  کنترل   -1

سرعت قرار دهید. 
 )HI( 2- کنترل دما را در موقعیت حداکثر دما

قرار دهید. 
3- کلید برفک / بخار زدایی  را فشار دهید. 
بیرون  هوای  دمای  برحسب  ایرکاندیشن   -4
روشن و حالت ورودی هوای تازه بیرون به طور 

اتوماتیک انتخاب خواهد شد. 
اگر حالت  انتخاب شود، سرعت فن پایین 

تر به سرعت باالتر تغییر خواهد کرد. 

برنامه بخار زدایی
داخل  سمت  کردن  بخار  احتمال  کاهش  برای 
شیشه جلو، حالت های ورودی هوای تازه بیرون 
یا  نظیر   شرایطی  برحسب  ایرکاندیشن  یا 
اتوماتیک کنترل می شوند. برای   به طور 
داده  نحو شرح  به  زدایی  بخار  برنامه  لغو کردن 

شده در ادامه عمل کنید. 

های  سیستم  دستی  کنترل  سیستم 
گرمایشی و سرمایشی

 ON روشن  موقعیت  به  را  خودرو  سوییچ   -1
بچرخانید. 

2- کلید کنترل دریچه های هدایت جریان هوا را 
به وضعیت  بچرخانید. 

3- ظرف مدت 3 ثانیه حداقل 5 بار کلید کنترل 
ورودی هوا را فشار دهید. 

چراغ نمایشگر روی کلید کنترل ورودی هوا در 
بار چشمک خواهد زد،  ثانیه ای 3  فواصل 5/0 
این عمل حاکی از لغو شدن برنامه بخارزدایی یا 

بازگشت به برنامه می باشد. 

اگر شارژ باتری تمام یا اتصال باتری قطع شود، 
بخار زدایی به حالت برنامه باز می گردد. 

های  سیستم  اتوماتیک  کنترل  سیستم 
گرمایشی و سرمایشی 

 ON روشن  مو.قعیت  به  را  خودرو  سوییچ   -1
بچرخانید. 

2- با فشار دادن کلید برفک / بخارزدایی  
وضعیت برفک – بخارزدایی را انتخاب کنید. 

ایرکاندیشن  )دکمه(  کلید  که  حالی  در   -3
)A/C( را به حالت فشرده نگه داشته اید، کلید 
کنترل ورودی هوا را حداقل 5 بار ظرف مدت 3 

ثانیه فشار دهید. 
ثانیه   5/0 فواصل  در   A/C ایرکاندیشن  نمایش 
ای 3 بار چشمک خواهد زد. این عمل حاکی از 
لغو شدن برنامه بخار زدایی یا بازگشت به برنامه 

می باشد. 

اگر شارژ باتری تمام یا اتصال باتری قطع شود. 
بخارزدایی به حالت برنامه باز می گردد. 
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جا عینکی 
فشار  را  آن  درپوش  جاعینکی،  کردن  باز  برای 
عینک  شود.  می  باز  آرامی  به  جاعینکی  دهید، 
که  حالتی  در  جاعینکی  درب  داخل  را  خود 
قرار  باشد،  بیرون  سمت  به  عینک  های  شیشه 
فشار  باال  سمت  به  را  درب  بستن،  برای  دهید. 

دهید. 

جعبه داشبورد 
برای باز کردن جعبه داشبورد دستگیره در جعبه 
را بکشید، جعبه داشبورد به طور اتوماتیک باز می 

شود. پس از استفاده، جعبه داشبورد را ببندید.

جعبه های نگهداری اشیاء 
از این محفظه ها برای نگهداری اشیاء کوچک مورد 
لزوم راننده و سرنشینان می توان استفاده کرد.

جعبه کنسول وسط * 
برای باز کردن جعبه کنسول وسط، اهرم را باال 

بکشید.  

جعبه های نگهداری اشیاء 

* : مطابق با مدل خودرو 

در  جسمی  های  آسیب  خطر  کاهش  برای 
در  ناگهانی،  توقف  یا  تصادف  وقوع  صورت 
را  داشبورد  جعبه  در  همیشه  رانندگی  هنگام 

بسته نگهدارید. 

از نگهداری فندک، سیلندر گاز پروپان یا دیگر 
مواد قابل اشتعال / منفجره در خودرو خودداری 
کنید. در صورت قرار گرفتن خودرو در معرض 
اشیاء ممکن  این  به مدت طوالنی،  زیاد  دمای 

است آتش گرفته یا منفجر شوند

• از نگهداری هر نوع شییی به غیر از عینک در 
محفظه جا عینکی خودداری کنید.

• در هنگام حرکت، جاعینکی را باز نکنید، زیرا 
جاعینکی  توسط  آینه  عقب  دید  است  ممکن 

باز، کور شود. 

اخطار

اخطار

اخطار
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زیرسیگاری *

برای استفاده از زیرسیگاری، درب آن را باز کنید. 
پالستیکی  ظرف  زیرسیگاری،  کردن  تمیز  برای 
به  کشیدن  و  کردن  بلند  با  باید  را  زیرسیگاری 

بیرون، خارج کنید.

تجهیزات داخلی 
فندک * 

در  باید  خودرو  سوییچ  فندک،  از  استفاده  برای 
 ACC یا تجهیزات جانبی ON موقعیت روشن

قرار داشته باشید. 
به داخل  انتها  تا  را  آن  از فندک،  استفاده  برای 
جا فندکی فشار دهید، پس از داغ شدن المنت، 

فندک در وضعیت )آماده( بیرون می زند. 
فقط  کنید،  تعویض  را  فندک  است  الزم  اگر 
آن  شده  تایید  معادل  یا  اصلی  های  فندک  از 

استفاده کنید. 

* : مطابق با مدل خودرو 

تجهیزات داخلی 

• پس از داغ شدن و بیرون زدن، فندک را با 
فشار داخلی جا فندکی باقی نگه ندارید، چون 

باعث داغ شدن بیش از حد آن می شود. 
برای  نزد،  بیرون  فندک  ثانیه  اگر ظرف 30   •
از  را  آن  حد،  از  بیش  شدن  داغ  از  جلوگیری 

جافندکی بیرون بکشید. 

هیچ فندکی بجز فندک اصلی را در جافندکی 
لوازم  برای  جافندکی  از  استفاده  نزنید،  جا 
تراش،  ریش  مثال  )بطور  جانبی  الکتریکی 
جاروبرقی دستی، کتری برقی( ممکن است به 
مشکالت  بروز  باعث  یا  زده  آسیب  فندکی  جا 

الکتریکی شود. 

• از زیر سیگاری خودرو به عنوان ظرف آشغال 
استفاده نکنید. 

با  کبریت همراه  یا  روشن  دادن سیگار  قرار   •
دیگر مواد قابل اشتعال در زیر سیگاری، ممکن 

است باعث آتش سوزی شود. 

اخطار

هشدار

هشدار
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آفتابگیر*
برای ممانعت از ورود نور مستقیم از طریق شیشه 
استفاده  آفتابگیر  از  جانبی،  های  پنجره  و  جلو 
پایین  را  آن  آفتابگیر،  از  استفاده  برای  کنید. 

بکشید. 
برای قرار گرفتن آفتابگیر بر روی پنجره کناری، 
جدا   )1( نگهدارنده  پایه  از  داده،  پایین  را  آن 

کرده، به سمت کنار )2( بچرخانید. 
پایین  از آینه آرایشی، آفتابگیر را  برای استفاده 

داده، پوشش آینه )3( را بلند کنید. 
با بیرون کشیدن یا داخل نمودن قسمت عرضی 

)4( طول آفتابگیر را تنظیم کنید. 
نگهدارنده بلیط )5( برای نگهداری بلیط و قبض 

پارکینگ تعبیه شده است.

فنجان ها و قوطی های نوشیدنی کوچک را می 
توان در جالیوانی قرار داد. 

* : مطابق با مدل خودرو 

لیوان  یا  فنجان  خودرو  حرکت  هنگام  در   •
قرار  جالیوانی  در  را  داغ  مایع  دارای  )های( 
ندهید. در صورت ریختن مایع داغ، ممکن است 
ممکن  راننده  سوختن  شوید.  سوختگی  دچار 
است باعث از دست رفتن کنترل خودرو شود. 

• برای کاهش خطر صدمات جسمی در هنگام 
توقف ناگهانی یا تصادف، از قرار دادن بطوری، 
شیشه و قوطی های در باز یا مهار نشده و نظایر 
حرکت  حال  در  خودرو  جالیوانی  در  ها  آن 

خودداری کنید. 

اخطار

تجهیزات داخلی 
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تجهیزات داخلی 

ساعت دیجیتال
هنگامي که سوییچ باز باشد، دکمه هاي ساعت 

به شرح زیر عمل مي کنند.
• ساعت )1(

صفحه  روي  ساعت  عدد  دادن  تغییر  جهت 
نمایشگر، دکمه H را فشار دهید.

• دقیقه )2(
جهت تغییر دادن عدد دقیقه دکمه M را فشار

دهید
• تغییر سیستم نمایش ساعت : 

زمان،  ساعتی   12 نمایش  سیستم  تغییر  برای 
به سیستم نمایشی 24 ساعتی، هم زمان دکمه 

های H و M را بیش از 5 ثانیه فشار دهید.

خروجی )پریز( برق 
برق  تامین  جهت  به  برق  های  )پریز(  خروجی 
با  که  دیگری  الکتریکی  وسایل  یا  همراه  تلفن 
سیستم های برق خودرو کار می کنند، طراحی 
شده است. این وسایل نباید بیش از 10 آمپر برق 

)با موتور روشن( بکشند.

برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی از داخل 
خارجی  نازک  وسایل  یا  و  انگشت  کردن 
پرهیز  برق  خروجی  داخل  به   )... و  )سنجاق 
لمس  با دست خیس  را  برق  و خروجی  کرده 

نکنید. 

• فقط هنگامی که موتور روشن است از خروجی 
کار،  اتمام  از  و پس  استفاده کنید  برق  )پریز( 
پالگ )دوشاخه( را از پریز خارج کنید. استفاده 
طوالنی مدت از خروجی )پریز( برق در زمانیکه 
موتور خاموش است می تواند باعث تخلیه شارژ 

باتری شود. 
ولتاژی  ظرفیت  دارای  برقی  وسایل  از  فقط   •
کمتر از 12 و آمپر مصرفی کمتر از 10 استفاده 

کنید. 
روشن  )گرمکن(  بخاری  یا  ایرکاندیشن  اگر   •
است، در هنگام استفاده از خروجی )پریز( برق، 
ایرکاندیشن یا بخاری را در پایین ترین سطح 

عملکردی تنظیم کنید. 
• در زمان عدم استفاده از خروجی )پریز( برق، 

درپوش آن را ببندید. 
• بعضی از لوازم الکتریکی زمانی که به خروجی 
)پریز( وصل می شوند. می توانند ایجاد تداخل 
الکترونیکی نمایند. این لوازم ممکن است باعث 
تولید پارازیت صوتی زیاد یا اشکال در سیستم 
های الکترونیکی یا تجهیزات دیگر بکار گرفته 

شده در خودرو شوند. 

اخطار

هشدار
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روی  بر  صوتی  سیستم  دور  راه  از  کنترل 
غربیلک فرمان * 

کنترل از راه دور سیستم صوتی به جهت ارتقاع 
ایمنی بر روی غربیلک فرمان نصب شده است. 

آنتن 
آنتن سقفی 

 AM FM و  جهت دریافت سیگنال های موج 
خودرو به یک آنتن سقفی قابل پیاده شدن مجهز 

است. 
جهت  در خالف  را  آن  آنتن،  کردن  پیاده  برای 
برای نصب مجدد  عقربه های ساعت بچرخانید. 
آنتن، آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. 

* : مطابق با مدل خودرو 

• پیش از ورود به مکان های با سقف کوتاه از 
پیاده کردن آنتن سقفی اطمینان حاصل کنید. 
• پیش از ورود به کارواش های اتوماتیک جهت 
جلوگیری از صدمه دیدن آنتن، از پیاده کردن 

آنتن سقفی اطمینان حاصل کنید. 
مستقیم  و  محکم  آنتن،  مجدد  نصب  حین   •
امواج  بهتر  چه  هر  دریافت  برای  آنتن  بودن 
پارک  هنگام  وجود  این  با  است.  مهم  بسیار 

خودرو می توان آنتن را جدا نمود. 

را  صوتی  سیستم  دور  راه  از  کنترل  کلیدهای 
همزمان با هم فشار ندهید. 

هشدار

هشدار

تجهیزات داخلی 
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تجهیزات داخلی 
CDP حالت

در این حالت دکمه جستجوگر عمل دکمه حرکت 
سریع به جلو یا عقب )FF/REW( را  انجام می دهد. 

CDC )MODE( حالت
دکمه  عمل  جستجوگر  دکمه  حالت  این  در 
 DISC( انتخاب سی دی های ما قبل / ما بعد

UP/DOWN( را انجام می دهد. 
فشار  ثانیه   0/8 از  کمتر  جستجوگر  دکمه  اگر 
زیر  به شرح  ها  از حالت  داده شود، در هر یک 

عمل می کند. 
RADIO حالت رادیو

دکمه  عمل  جستجوگر  دکمه  حالت  این  در 
از پیش تنظیم شده  ایستگاه های  انتخاب  های 

)PRESRT/ STATION( را انجام می دهد.
CDP حالت

دکمه  عمل  جستجوگر  دکمه  حالت  این  در 
 TRACK انتخاب آهنگ های ما قبل / ما بعد

UP/DOWN را انجام می دهد. 
 CDC حالت

دکمه  عمل  جستجوگر  دکمه  حالت  این  در 
 TRACK بعد  ما   / قبل  ما  آهنگهای  انتخاب 

UP/DOWN را اانجام می دهد. 
اطالعات مشروح عملکرد دکمه های کنترل صوتی 
است.  شده  ارائه  بخش  این  بعدی  صفحات  در 

)  / ( )VOL( دکمه ولوم
• با فشار دادن کلید به سمت باال صدا زیاد می شود. 
• با فشار دادن کلید به سمت پایین صدا کم می شود. 

MUTE
• برای بی صدا کردن سیستم کلید MUTE را 

فشار دهید. 
 MUTE برای برگرداندن صدای سیستم کلید •

را مجددا فشار دهید. 
)MODE( دکمه حالت

با فشار دادن دکمه حالت )MIDE(، حالت های 
رادیو، یا CD )دیسک فشرده یا سی دی( را می 

توانید انتخاب کنید. 
)SEEK/PRESERT( دکمه جستجوگر

کار،  درحال  سیستم  براساس  جستجو  دکمه 
عملکردهای متفاوتی دارد. 

فشار  بیشتر  یا  ثانیه   0/8 جستجوگر  دکمه  اگر 
زیر  به شرح  ها  از حالت  داده شود، در هر یک 

عمل می کند. 
)RADIO( حالت رادیو

دکمه  عمل  جستجوگر  دکمه  حالت  این  در 
 AUTO SEEK اتوماتیک  جستجوی  انتخاب 

را انجام می دهد. 

* : مطابق با مدل خودرو

* iPod  و USB و AUX ورودی های
یا   / و   AUX ورودی  به  اگر خودرو شما مجهز 
 iPod یا  ترمینال(  منظوره  چند  )پایه   USB
باشد، شما می توانید از ورودی AUX برای وصل 
کردن تجهیزات صوتی و ورودی USB و ورودی 
کنید.  استفاده   iPod کردن  وصل  برای   iPod

*یادآوری 
در هنگام به کارگیری خروجی )پریز( برق خودرو 
حمل،  قابل  صوتی  تجهیزات  از  استفاده  برای 
اگر  باشد،  همراه  پارازیت  با  پخش  است  ممکن 
برق خود  تغذیه  منبع  از  داد،  رخ  اتفاقی  چنین 

تجهیزات صوتی قابل حمل استفاده کنید. 
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امواج FM با فرکانس های باال ارسال می شوند 
و نمی توانند دچار خمیدگی شده، سطح زمین 
های  مسافت  در  دلیل  بهمین  دهند.  پوشش  را 
نسبتاً کوتاه از ایستگاه فرستنده، امواج محو می 

شوند. 
همچنین امواج FM به سادگی توسط ساختمان 
می  قرا  تاثیر  تحت  دیگر  موانع  یا  ها  کوه  ها، 
به  منجر  است  ممکن  ها  حالت  این  گیرند. 
باعث تصور وجود  از شنیدن شوند که  شرایطی 
مشکل در دستگاه رادیو شود. شرایط ذکر شده 
از وجود مشکل در  و حاکی  بوده  عادی  زیر  در 

سیستم رادیو نمی باشد. 

دریافت امواج فرستنده های AM از فواصل دور 
امر ارسال  این  نسبت به FM بهتر است، دلیل 
این  است.  پایین  های  فرکانس  با   AM امواج 
می  پایین،  فرکانس  دارای  بلند  رادیویی  امواج 
توانند خمیدگی کره زمین را به صورت انعکاسی 
کنند.  طی  اتمسفر،  به  مستقیم  حرکت  بجای 
عالوه بر این، آن ها موانع را دور می زنند بهمین 
فراهم  را  بهتری  امواج  پوشش  توانند  می  دلیل 

نمایند. 

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو 
امواج رادیویی AM و FM از برج های فرستنده 
ای که در اطراف شهر شما قرار دارند ارسال می 
شوند. این امواج بوسیله آنتن خودروی شما جمع 
آوری و بوسیله رادیو دریافت و از طریق بلندگوها 
پخش می شوند. وقتی یک سیگنال قوی رادیویی 
مهندسی  شود،  دریافت  رادیو  سیستم  توسط 
با  آن  پخش  باعث  شما  صوتی  سیستم  دقیق 
بهترین کیفیت ممکن می شود. اما در بعضی از 
مواقع سیگنال ارسال شده به خودروی شما زیاد 
قوی و صاف نیست. این وضعیت به عواملی ماننده 
ایستگاه  به  نزدیکی  فرستنده،  ایستگاه  از  فاصله 
های قوی دیگر رادیو یا وجود ساختمان ها، پل 
دارد.  بستگی  منطقه  دیگر  بزرگ  موانع  یا  و  ها 

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو 
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چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو 
داخل  صوتي  تجهیزات  است  ممکن  شود،  مي 
معني  به  امر  این  شوند.  پارازیت  دچار  خودرو 
در  نیست.  صوتي  تجهیزات  در  اشکال  وجود 
چنین وضعیتي سعي کنید تلفن همراه را تا حد 

ممکن از دستگاه صوتي دور کنید.

بدلیل طراحی رادیو می باشد، چرا که رادیو باید 
دریافت  را  آن  و  پاسخ  سیگنال  ترین  واضح  به 
کند. اگر این اتفاق رخ داد، ایستگاه دیگری را با 

سیگنال قویتر انتخاب کنید. 
هم  با  سیگنال  چند  تقاطع  بدلیل  اختالل   •
چند  از  شده  دریافت  رادیویی  سیگنالهای 
صدا  پارازیت  و  ارتعاش  باعث  مختلف،  جهت 
به علت سیگنال  تواند  این حالت مي  مي شود. 
یک  از  دریافتي  یافته  انعکاس  و  مستقیم  هاي 
ایستگاه یا سیگنال هاي دریافتي از دو ایستگاه 
با فرکانس هاي نزدیک بهم باشد. اگر این اتفاق 
این  شدن  برطرف  تا  را  دیگري  ایستگاه  افتاد 

شرایط انتخاب کنید. 
استفاده از تلفن همراه یا دستگاه بي سیم زماني 
استفاده        همراه  تلفن  از  خودرو  داخل  در  که 

از  شما  خودروی  که  همانظور  شدن-  محو   •
ایستگاه فرستنده دور می شود، سیگنال ضعیف 
در  کند.  می  شدن  محو  به  شروع  صدا  و  شده 
ایستگاه  شود  می  توصیه  امر،  این  وقع  صورت 

قوی تر دیگری را انتخاب کنید. 
های  سیگنال  پارازیت-   / نامنظم  صداهای   •
رادیوی  و  فرستنده  بین  بزرگ  موانع  یا  ضعیف 
باعث  کرده،  مختل  را  سیگنال  توانند  می  شما 
کردن سطح  کم  پارازیت شوند.  یا  ارتعاش صدا 
برطرف  تا  را  تاثیر  این  است  ممکن  زیر  صدای 

شدن اختالالت، مقداری کاهش دهد.
سیگنال  شدن  ضعیف  با  ایستگاه-  تعویض   •
با فرکانسی نزدیک  FM، سیگنال قوی دیگری 
کم  کم  است  ممکن  شما  انتخابی  فرکانس  به 
حالت  این  شود.  دریافت  شما  رادیوی  توسط 

هنگامیکه از سیستم هاي ارتباطي نظیر تلفن 
خودرو  داخل  در  سیم  بي  دستگاه  یا  همراه 
بیروني جداگانه  هاي  آنتن  کنید،  استفاده مي 
شود.  نصب  خودرو  در  ها  آن  براي  باید  اي 
به  سیم  بي  دستگاه  یا  همراه  تلفن  هنگامیکه 
در  دستگاه  خود  داخلي  آنتن  توسط  تنهایي 
خودرو مورد استفاده قرار گیرد، امکان تداخل 
الکتریکي  سیستم  با  ها  دستگاه  این  امواج 
خودرو وجود داشته و تاثیرگذاري نامطلوب آن 

ها بر عملکرد ایمن خودرو متحمل است. 

استفاده  همراه  تلفن  از  رانندگي  هنگام  در 
در  باید  همراه  تلفن  از  استفاده  براي  نکنید. 

مکاني ایمني توقف کنید.

هشدار

اخطار
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یادآوري
سي دي  سیستم-  با  ناسازگار  کپي  پخش 

هاي صوتي حفاظت شده 
کپي  برابر  در  شده  حفاظت  ها   CD از  بعضي 
CDهاي  المللي  با استانداردهاي بین  شدن که 
ممکن  قرمز(،  )کتاب  ندارند  هماهنگي  صوتي 
به  شما  خودرو  صوتي  سیستم  توسط  است 

درستي پخش نشوند. 
لطفاًً توجه داشته باشید اگر CD شما در سیستم 
صوتی به نحو صحیح قادر به پخش نباشد، ممکن 
است مشکل ناشي از این CD ها بوده و دستگاه 
آن   لطفاًً  باشد.  نداشته  ایرادي  خود  خودي  به 

CD ها را تعویض کنید. 

 • از جا زدن هیچ چیزي بجز CD در دستگاه 
پخش CD اطمینان حاصل کنید )بیش از یک 

CD را در هر بار جا نزنید(
• براي محافظت از CD ها در مقابل خراش یا 
پوشش  در  را  ها   CD استفاده،  از  کثیفي، پس 

مخصوص خودشان نگه داري کنید. 
 )CD-R/CD-RW( CDها  نوع  به  بسته   •
CDهاي بخصوصي ممکن است به طور معمول 
روش  ساخت،  سازنده،  شرکت  اعالم  برحسب 
دستگاه  توسط  پخش  قابل  یا ضبط،  رمزگذاري 
به  اگر  وضعیت  این  در  نباشند.  شما  پخش 
استفاده از این نوع CD ها ادامه دهید، ممکن 
است آن ها به سیستم صوتي خودرو شما صدمه 

بزنند. 

 * CD مراقبت از
• اگر دماي داخل خودرو باالست، قبل از روشن 
به  را  ها  شیشه  خودرو  صوتي  سیستم  کردن 

منظور تهویه خودرو پایین دهید. 
MP3/WMA/ کپی و استفاده از فایل هاي •

غیرقانوني  قبلي  اجازه  بدون   AAC/WAVE
است. فقط از CD هایي که به طور قانوني تولید 

شده اند استفاده کنید. 
• از بکارگیري مواد فرار نظیر بنزین و تینر، تمیز 
مغناطیسي  هاي  اسپري  و  معمولي  هاي  کننده 
تولید شده براي دیسک هاي آنالوگ، براي تمیز 

کردن CD خودداري کنید. 
 CD سطح  دیدن  آسیب  از  جلوگیري  براي   •
لیه  یا  بیروني  هاي  لبه  از  گرفتن  با  را  ها   CD

هاي سوراخ وسط، جابجا کنید. 
• قبل جا زدن CD براي پخش، سطح CD را 
لیه هاي  )از سمت  تمیز کنید  نرم  اي  پارچه  با 
را  تمیزکاري  بیرون  هاي  لیه  سمت  به  داخل 

انجام دهید(.
• به سطح CD آسیب نزده و به آن نوار چسب، 

برچسب یا کاغذ نچسبانید.

* : مطابق با مدل خودرو 

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو 
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چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو 
)PA710TD( کنترل رادیو، تنظیم ، ولوم

FM 1- دکمه انتخاب موج
AM 2- دکمه انتخاب موج

SEEK 3- دکمه انتخاب اتوماتیک کانال
ON/OFF و کلید  4- دکمه روشن / خاموش 

بلندی صدا
 SCAN 5- دکمه انتخاب اسکن

 AST 6- دکمه به حافظه سپاری اتوماتیک
SETUP 7- دکمه تنظیم

8- کلید انتخاب دستی کانال ها و دکمه تنظیم 
9- دکمه های انتخاب ایستگاه های پیش تنظیم 

شده 
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سپاري آن ها در دکمه هاي انتخاب ایستگاه هاي 
کانال ذخیره  و پخش   )6( تا   )1( تنظیم  پخش 
شده در دکمه انتخاب ایستگاه بیش تنظیم شده 

)1( مي شود. 
اگر پس از فعال کردن عملکرد AST هیچ کانالي 
به حافظه سپرده و ذخیره نشود، دستگاه کانال 

قبلي را پخش خواهد کرد. 

SETUP 8- دکمه تنظیم
انتخاب  باعث فعال شدن  این دکمه  فشار دادن 
 TEXT و   SDVC و   PBASS اختیاري 
از  پس  ثانیه   5 تا  اگر  شود.  مي   SCROLL
فشار دادن دکمه به هیچ عملي دست زده نشود، 
دستگاه به حالت پخش باز خواهد گشت )پس از 
وارد شدن به حالت تنظیم SETUP، با استفاده 
از عملکردهاي چپ و راست و فشار کلید تنظیم و 
وارد کردن )TUNE( بین موارد حرکت کنید(.

موارد انتخابي به ترتیب عبارتند از :
.… P.BASS     SDVC    SCROLL

SCROLL •
بر  اطالعات  نمایش  افزایش  براي  عملکرد  این 
روي LCD است و توسط کلید کنترل صدا قابل 

روشن / خاموش شدن است. 

افزایش مداوم 100 کیلوهرتزي  و  باعث کاهش 
فرکانس موج مي شود تا کانال به طور اتوماتیک 
انتخاب شود. اگر کانالي یافت نشود، رادیو روي 

فرکانس قبلي باقي مي ماند. 

و   ON/OFF خاموش   / روشن  دکمه   -5
کلید کنترل تنظیم بلندي صدا

 ON هنگامي که سوییچ خودرو در موقعیت روشن
یا تجهیزات جانبي ACC  قرار داشته باشد، این 
کلید دستگاه را روشن/ خاموش مي کند. چرخاندن 
کلید به سمت راست باعث افزایش و چرخاندن 
کلید به سمت چپ باعث کاهش صدا مي شود.

SCAN 6- دکمه انتخاب اسکن
و  فرکانس  افزایش  باعث  دکمه  این  دادن  فشار 

دریافت امواج ارسالي مربوطه مي شود. 
ثانیه پخش  را 5  فرکانس دریافتي  این عملکرد 
کرده و با افزایش فرکانس، امواج ارسالي دیگر را 
پیدا مي کند. براي پخش کانال یافت شده دکمه 

را مجددا فشار دهید. 

AST 7- دکمه به حافظه سپاري اتوماتیک
اتوماتیک  انتخاب  باعث  دکمه  این  دادن  فشار 
کانال هاي داراي توان باال و دریافت و به حافظه 

FM 1- دکمه انتخاب موج
فعال شدن حالت  باعث  دکمه  این  دادن  فشار   
دریافت موج FM  مي شود و هر بار فشار دادن، 
موج به FM1 و FM2 و برعکس تغییر مي کند.

AM 2- دکمه انتخاب موج
• مدل اروپایي 

حالت  شدن  فعال  باعث  دکمه  این  دادن  فشار 
دریافت موج AM  مي شود و هر بار فشار دادن، 
موج به   MW    LW   MW … تغییر مي کند. 

• مدل عمومي 
حالت  شدن  فعال  باعث  دکمه  این  دادن  فشار 
در   AM حالت  شود.  مي   AM موج  دریافت 

صفحه LCD نمایش داده مي شود. 

SEEK 4- دکمه انتخاب اتوماتیک کانال
مدل اروپایي

باعث   )       SEEK       ( دادن دکمه  فشار 
کاهش  و افزایش مداوم 50 کیلوهرتزي فرکانس 
موج مي شود تا کانال به طور اتوماتیک انتخاب 
شود. اگر کانالي یافت نشود، رادیو روي فرکانس 

قبلي باقی مي ماند. 
مدل عمومي 

 )        SEEK         ( دکمه  دادن  فشار 

‹
‹

‹
‹
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ساعت بچرخانید تا صدا از بلندگوي عقب شنیده 
شود )صداي بلندگوي جلو کم شنیده مي شود(.

عکس  و  چپ  طرف  به  کنترل  کلید  هنگامیکه 
حرکت عقربه هاي ساعت چرخانده شود،  صدا از 
بلندگوي  )صداي  بلندگوي جلو شنیده مي شود 

عقب کم شنیده مي شود(. 

 BALANCE کنترل تعادل صدا •
ساعت  هاي  عقربه  حرکت  جهت  در  را  کلید 
بچرخانید تا صدا از بلندگوي سمت راست شنیده 
شود. )صداي بلندگوي چپ کم شنیده مي شود( 
هنگامي که کلید کنترل به طرف چپ و در جهت 
مي  چرخانده  ساعت  هاي  عقربه  حرکت  عکس 
شود )صداي بلندگوي راست کم شنیده مي شود( 

ایستگاه هاي پیش  انتخاب  10- دکمه هاي 
تنظیم شده 

براي پخش کانال ذخیره شده در حافظه هر یک 
ثانیه   0/8 از  کمتر  را   )6( تا   )1( هاي  دکمه  از 

فشار دهید. 
دکمه هاي )1( تا )6( را 0/8 ثانیه یا بیشتر فشار 
ذخیره  بوق  صداي  شنیدن  با  همراه  تا  دهید 

سازي کانال حاضر انجام شود. 

به  پخش  حالت  کلید،  دادن  فشار  با 
 MIDDLE, BASS, TREBLE, FADER
و BALANCE TUNE تغییر مي کند. حالت 
انتخابي در صفحه نمایش ظاهر مي شود. پس از 
انتخاب هر حالت، کلید کنترل صوتي را در جهت 

عقربه هاي ساعت و یا برعکس بچرخانید. 

BASS کنترل صداي بم •
براي افزایش صداي بم، کلید را در جهت عقربه 
هاي ساعت و براي کاهش صداي بم، کلید را در 

جهت خالف عقربه هاي ساعت بچرخانید.

MIDDLE کنترل صداي میاني •
جهت  در  را  کلید  میاني،  صداي  افزایش  براي 
حرکت عقربه هاي ساعت و براي کاهش، کلید را در 
جهت عکس حرکت عقربه هاي ساعت بچرخانید. 

 TREBLE کنترل صداي زیر •
براي افزایش صداي زیر، کلید را در جهت حرکت 
در  را  کلید  کاهش،  براي  و  ساعت  هاي  عقربه 
جهت عکس حرکت عقربه هاي ساعت بچرخانید.

 
 FADER کنترل صداي بلندگوهاي •

هاي  عقربه  حرکت  جهت  در  را  کنترل  کلید 

SDVC •
این عملکرد به طور اتوماتیک با توجه به سرعت 
توسط  و  کند  مي  تنظیم  را  خودرو، سطح صدا 
شدن  خاموش   / روشن  قابل  صدا  کنترل  کلید 

است. 

)POWER BASS( P.BASS •
امکان  و  کرده  تر  واقعي  را  صدا  عملکرد  این 
فشار  بار  هر  با  آورد  فراهم مي  را  بیصدا  تنظیم 
دکمه گزینه هاي به ترتیب زیر تغییر مي کند. 

     MID )میانه( LOW )پایین( OFF )خاموش(
HIGH )بلند(

9- کلید انتخاب دستي کانال و دکمه تنظیم
• مدل اروپایي 

براي افزایش یا کاهش 50 هرتزي فرکانس کلید 
را یک درجه در جهت عقربه هاي ساعت یا خالف 

عقربه هاي ساعت بچرخانید. 

• مدل عمومي 
فرکانس  هرتزي   100 کاهش  یا  افزایش  براي 
کلید را یک درجه در جهت عقربه هاي ساعت یا 

خالف عقربه هاي ساعت بچرخانید.
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 )PA710TD( پخش سی دی

1- محل قرار گیري سی دی 
EJECT 2- دکمه بیرون دهنده سی دی

CD 3- دکمه انتخاب پخش سی دی
SEEK 4- دکمه انتخاب اتوماتیک آهنگ

RANDOM 5- دکمه پخش تصادفی
RPT 6- دکمه تکرار

7- چراغ نمایشگر وجود سی دی 
SCAN 8- دکمه انتخاب اسکن

INFO 9- دکمه انتخاب نمایش اطالعات
پخش  حال  در  فولدر  تعویض  دکمه   -10

FOLDER

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو 
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1- محل قرار گیري سی دی 

برچسب  سمت  که  حالي  در  را  دي  سي  لطفاًًً 
به داخل فشار  آرامي  به  باال است  به  دار آن رو 
وضعیت  در  خودرو  سوییچ  که  هنگامي  دهید. 
روشن ON یا تجهیزات جانبي ACC  قرار دارد 
و دستگاه خاموش است، اگر سي دي بارگذاري 
شود، دستگاه به طور اتوماتیک روشن مي شود. 
هاي  دي  پخش سي  به  قادر  فقط  دستگاه  این 
12 سانتیمتري مي باشد. اگر VCD یا CD یا 
CD اطالعاتي در دستگاه بارگذاري شود، پیغام 
)Reading Error( در صفحه نمایش دستگاه 

ظاهر و سي دي بیرون داده مي شود. 

 EJECT 2- دکمه بیرون دهنده سي دي
براي بیرون دادن سي دي در حین پخش سي 
دي، دکمه  را فشار دهید. هنگامیکه سوییچ 
خودرو در موقعیت خاموش OFF  قرار دارد این 

دکمه غیرفعال مي شود.

3- دکمه انتخاب پخش سي دي 
اگر سي دي در دستگاه وجود داشته باشد، با فشار 
دادن این دکمه به حالت پخش سي دي مي رود. 
 No( پیغام  نباشد،  دستگاه  در  دي  سي  اگر 
Media( ظاهر شده و دستگاه به حالت پخش 

قبلي بر مي گردد. 

4- دکمه انتخاب اتوماتیک آهنگ 
ابتدا،  از  پخش  حالت  در  آهنگ  پخش  براي   •
ثانیه   0/8 از  کمتر  را   ]     TRACK[ دکمه 

فشار دهید. 
دکمه                      قبلي،  یا  بعدي  آهنگ  پخش  براي   •
]    TRACK    [ را کمتر از 0/8 ثانیه فشار 

داده و آن را مجدداً ظرف 1 ثانیه فشار دهید. 
•براي شروع یا برگشت به عقب و جستجو همراه 
دکمه                     پخش،  حال  در  آهنگ  سریع  و  صدا  با 
]     TRACK    [ را 0/8 ثانیه یا بیشتر فشار 

دهید. 

 RANDOM 5- دکمه پخش تصادفي
تصادفي  پخش  حالت  دکمه  این  دادن  فشار  با 
در  دي  سي  هاي  فایل  پخش  لیست  از  آهنگ 
لغو  براي  مي شود.  غیرفعال  فعال/  پخش،  حال 

این حالت دکمه را مجدداً فشار دهید.

 RPT 6- دکمه تکرار
 0/8 از  کمتر  مدت  به  دکمه  این  دادن  فشار  با 

ثانیه، آهنگ در حال پخش تکرار مي شود. 
با فشار دادن دکمه به مدت  0/8 ثانیه یا بیشتر، 

کل آهنگ هاي روي سي دي تکرار مي شود. 

›
›

› ›
›

7- چراغ نمایشگر وجود سي دي 
هنگامي که سوییچ خودرو در موقعیت تجهیزات 
جانبي ACC یا روشن ON قرار دارد، اگر سي 
دي بارگذاري شود، چراغ نمایشگر روشن و اگر 
سي دي بیرون داده شود، چراغ خاموش مي شود. 

 SCAN 9- دکمه انتخاب اسکن
فلش  در  موجود  هاي  آهنگ  تمامي  حالت  این 
اول  ثانیه   10 و  نموده  اسکن  را   USB مموري 
هر آهنگ را پخش مي کند. براي لغو این حالت 

دکمه را مجدداً فشار دهید. 

INFO 10- دکمه انتخاب نمایش اطالعات
حال  در  دي  سي  آهنگ  اطالعات  دکمه  این 

پخش را به ترتیب زیر به نمایش در مي آورد. 
نام سي دي ← نام هنرمند ← نام آهنگ ← نام 
خواننده ← زمان آهنگ ← صفحه نمایش ← 
نام سي دي )اگر این اطالعات روي سي دي وجود 
نداشته باشد، اطالعاتي به نمایش در نمي آید(

11- دکمه تعویض فولدر در حال پخش
فولدر  به   ،]     FOLDER     [ دکمه  این   •
قبلی یا بعدی رفته و اولین آهنگ داخل فولدر 
را به نمایش در مي آورد. براي حرکت در فولدر 
به نمایش درآمده، کلید TUNE/ENTER را 

› ›
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مي  شنیده  کم  راست  بلندگوي  )صداي  شود 
شود( 

براي کاهش، کلید  حرکت عقربه هاي ساعت و 
ساعت  هاي  عقربه  حرکت  عکس  جهت  در  را 

بچرخانید. 

 TREBLE کنترل صداي زیر •
براي افزایش صداي زیر، کلید را در جهت حرکت 
عقربه هاي ساعت و براي کاهش، کلید را در جهت 

عکس حرکت عقربه هاي ساعت بچرخانید. 

عقب  و  جلو   بلندگوهاي  صداي  کنترل   •
FADER  کلید کنترل را در جهت حرکت عقربه 
بلندگوي عقب  از  هاي ساعت بچرخانید تا صدا 
شنیده شود )صداي بلندگوي جلو کم شنیده مي 

شود(.
هنگامي که کلید کنترل به طرف چپ و عکس 
حرکت عقربه هاي ساعت چرخانده شود،  صدا از 
بلندگوي  )صداي  بلندگوي جلو شنیده مي شود 

عقب کم شنیده مي شود(. 

 BALANCE کنترل تعادل صدا •
ساعت  هاي  عقربه  حرکت  جهت  در  را  کلید 
بچرخانید تا صدا از بلندگوي سمت راست شنیده 
شود. )صداي بلندگوي چپ کم شنیده مي شود( 
در جهت  و  بطرف چپ  کنترل  کلید  هنگامیکه 
مي  چرخانده  ساعت  هاي  عقربه  حرکت  عکس 

فشار دهید. اولین آهنگ در فولدر پخش خواهد 
شد. 

12- کلید تنظیم وارد کردن انتخاب 
 SEARCH/ENTER

در  آهنگ  از  بعد  آهنگ  آوردن  نمایش  به  براي 
حال پخش، کلید را در جهت عقربه هاي ساعت 
بچرخانید. براي به نمایش آوردن آهنگ قبل از 
آهنگ در حال پخش، کلید را در جهت خالف 
به  پرش  براي  بچرخانید.  ساعت  هاي  عقربه 
آهنگ انتخابي و پخش آن، کلید را فشار دهید. 
 MIDDLE, با فشار دادن کلید، حالت پخش به
 TUNE و   BASS، FADER, TREBLE
BALANCE تغییر مي کند. حالت انتخابي در 
صفحه نمایش ظاهر مي شود. پس از انتخاب هر 
حالت، کلید کنترل صوتي را در جهت عقربه هاي 

ساعت و یا برعکس بچرخانید. 

BASS کنترل صداي بم •
براي افزایش صداي بم، کلید را در جهت عقربه 
هاي ساعت و براي کاهش صداي بم، کلید را در 

جهت خالف عقربه هاي ساعت بچرخانید. 

MIDDLE کنترل صداي میاني •
جهت  در  را  کلید  میاني،  صداي  افزایش  براي 

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو 
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فالش   / جانبی  های  دستگاه  از  استفاده 

 AUX/USB مموری
AUX/USB 1- دکمه انتخاب

پخش  حال  در  آهنگ  تعویض  دکمه   -2
TRACK

RANDOM 3- دکمه پخش تصادفی
4- دکمه انتخاب تکرار

SCAN 5- دکمه انتخاب اسکن
INFO 6- دکمه نمایش اطالعات

پخش  حال  در  فولدر  تعویض  دکمه   -7
 FOLDER

8- کلید جستجو و وارد کردن اطالعات 
SEARCH/ENTER
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نام  معمولي←  نمایش  صفحه   ← فایل  زمان 
فایل و ... )اگر فایل اطالعات آهنگ ها را نداشته 
باشد، هیچگونه اطالعاتي به نمایش در نمي آید.(

7- دکمه تعویض فولدر در حال پخش
فولدر   ،] ›  FOLDER[ دکمه  این   •
و  آورده  باال  را  پخش  حال  در  فولدر  از  فرزند 
مي  در  نمایش  به  را  فولدر  داخل  آهنگ  اولین 
درآمده،  نمایش  به  فولدر  به  براي حرکت  آورد. 
کلید TUNE/ENTER را فشار دهید. دستگاه 

اولین آهنگ داخل فولدر را پخش مي کند. 
فولدر   ،] › FOLDER[ دکمه  این   •
والدین را باال آورده و اولین آهنگ داخل فولدر 
به فولدر  براي حرکت  به نمایش در مي آورد.  را 
به نمایش درآمده، کلید TUNE/ENTER را 
فشار دهید. دستگاه اولین آهنگ داخل فولدر را 

پخش مي کند. 

8- کلید جستجو/ وارد کردن اطالعات 
SEARCH/ENTER

براي به نمایش درآوردن آهنگ بعد از آهنگ در 
حال پخش، کلید را در جهت عقربه هاي ساعت 
بچرخانید. براي به نمایش درآوردن آهنگ قبل 
از آهنگ در حال پخش کلید را در خالف جهت 

عقربه هاي ساعت بچرخانید. 

RANDSOM 3- دکمه پخش تصادفي
تصادفي  پخش  کردن  متوقف  یا  شروع  براي 
آهنگ ها در فولدر در حال پخش، این دکمه را 

کمتر از 0/8 ثانیه فشار دهید. 
فلش  در  موجود  هاي  آهنگ  کل  پخش  براي 
مموري USB به صورت تصادفي، دکمه را بیش 

از 0/8 ثانیه فشار دهید. 
براي لغو این حالت، دکمه را مجددا فشار دهید. 

PRT 4- دکمه تکرار
این  پخش،  حال  در  آهنگ  پخش  تکرار  براي 
دکمه را کمتر از 0/8 ثانیه فشار دهید. براي تکرار 
پخش کل آهنگ هاي موجود در فلش مموري 
فشار دهید. ثانیه  از 0/8  بیش  را  USB، دکمه 

SCAN 5- دکمه انتخاب اسکن
فشار دادن این دکمه باعث پخش 10 ثانیه اول همه 
آهنگ هاي موجود در فلش مموري USB مي شود.

براي لغو حالت اسکن، دکمه را مجدداً فشار دهید. 

 INFO 6- دکمه نمایش اطالعات
به  را  پخش  حال  در  فایل  اطالعات  دکمه  این 

ترتیب زیر به نمایش در مي آورد. 
نام فایل ← تیتر ← هنرمند ← آلبوم ← فولدر  

AUX/USB 1- دکمه انتخاب
دستگاه  به   USB صوتي  مموري  فالش  اگر 
از  دستگاه  دکمه  این  از  استفاده  با  شود،  وصل 
 AUX یا   USB حالت  به   CD پخش  حالت 
براي پخش فایل هاي موسیقي ذخیره شده در 

تجهیزات صوتي تغییر وضعیت مي دهد. 
باشد  نداشته  وجود  جانبي  تجهیزات صوتي  اگر 
 3 مدت  به  را   )NO MEDIA( پیام  دستگاه 

ثانیه به نمایش در مي آورد.

پخش  حال  در  آهنگ  تعویض  دکمه   -2
TRACK

ابتدا،  از  پخش  حال  در  آهنگ  پخش  براي   •
[ را کمتر از 0/8 ثانیه  ›  TRACK[ دکمه
فشار دهید. براي برگشت به آهنگ قبلي و پخش 
آن، دکمه را کمتر از 0/8 ثانیه فشار داده و آن را 

مجدداً ظرف 1 ثانیه فشار دهید. 
براي پخش برعکس و سریع آهنگ، دکمه را 0/8 

ثانیه یا بیشتر فشار دهید. 
TRACK[ براي پرش به آهنگ بعدي، دکمه •

[ را کمتر از 0/8 ثانیه فشار دهید. براي  ›

پخش سریع آهنگ در جهت جلو، دکمه را 0/8 
ثانیه یا بیشتر فشار دهید. 

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو 
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• MP3 هاي رمز شده قابل شناسایي توسط 
دستگاه صوتي نیستند. 

• بسته به وضعیت فلش مموري USB، فلش 
مموري صوتي وصل شده ممکن است شناسایي 

نشود. 
• هنگامي که نظم بایت / سکتور فورمت فلش 
بایت   2048 یا   USB، 512 صوتي  مموري 
شناسایي  قابل  صوتي  مموري  فلش  نباشد، 

نخواهد بود. 
• فلش مموري صوتي USB باید فورمت شده 
براساس FAT با تعداد بایت 12/16/32 باشد. 
بدون  صوتي  مموري  فلش  یا  تجهیزات   •
اتصال USB I/F اصلي )قانوني( ممکن است 

شناسایي نشوند. 
ترمینال فلش مموري صوتي  تماس  از عدم   •
یا اشیاء دیگر اطمینان حاصل  با بدن  دستگاه 

کنید. 
• اگر فلش مموري USB  را در زمان کوتاه به 
پیاده( کنید،  و  طور مکرر قطع و وصل )سوار 
ممکن است به وسیله صوتي آسیب وارد شود. 

کردن  وصل  و  قطع  حین  در  است  ممکن   •
آشنا  نا  مزاحم  صداي   USB صوتي  وسیله 

)پارازیت( به گوش برسد. 
مموري  فلش  حالت  در  پخش  در حین  اگر   •

• براي پرش به آهنگ انتخابي و پخش آن، کلید 
را فشار دهید.

 MIDDLE,با فشار دادن کلید، حالت پخش •
و    FADER, TREBLE و   BASS

BALANCE TUNE   تغییر مي کند. 
حالت انتخابي بر روي صفحه نمایش دستگاه به 
نمایش در مي آید. پس از انتخاب در حالت، کلید 
کنترل صوتي را در جهت یا خالف جهت عقربه 

هاي ساعت بچرخانید. 

 ،USB مموري  فلش  از  استفاده  هنگام  در   •
استارت  از  قبل  مموري  فلش  نبودن  وصل  از 
زدن خودرو و وصل کردن آن بعد از استارت، 

اطمینان حاصل کنید. 
 USB اگر در هنگام وصل بودن فلش مموري •
صوتي،  خودرو استارت بزنید، ممکن است این 
عمل به فلش مموري USB  آسیب بزند. )فلش 

مموري هاي محافظت شده، ESA نیستند(.
مموري  فلش  بودن  وصل  هنگام  در  اگر   •
USB، خودرو را روش یا خاموش کنید، ممکن 

است فلش مموري صوتي خارجي کار نکند. 
یا   MP3 هاي  فایل  است  ممکن  دستگاه   •

WMA  غیراصلي را پخش نکند. 
داراي   MP3 هاي  فایل  فقط  دستگاه   -1
را  ثانیه  تا 320 کیلوبایت در  بین 8  فشردگي 

پخش مي کند. 
 WMA 2- دستگاه فقط فایل هاي موسیقي
در  کیلوبایت   320 تا   8 بین  فشردگي  داراي 

ثانیه را مي تواند پخش کند.
مموري  فلش  کردن  جدا  و  وصل  هنگام  •در 
مورد  در  را  الزم  احتیاط   ،USB صوتي 

الکتریسیته ساکن رعایت کنید. 

هشدار 



150

4

همراه هستند توصیه نمي گردد. 
 لطفاًً فقط از محصوالتي که از نوع وارد کردني 
داده  نشان  تصویر  در  و  بوده   )PLUG IN(

شده استفاده نمایید. 

)سیستم صوتي( خودرو وصل کنید. 
شما    USB صوتي  فلش مموري  اگر   •
فقط  است،  شده  تقسیم  مجازي  پارتیشن هاي 
آهنگ هاي درون ریشه توسط سیستم صوتي 

خودروي شما شناسایي خواهند شد. 
فایل    کننده  اجرا  نظیر  تجهیزاتي   •
همراه،  تلفن   ،MP3 (MP3 PLAYER)
احتماال   USB I\F توسط  دیجیتال  دوربین 

قابل شناسایي نیستند. 
فلزي(  پوشش  )بدون  غیراستاندارد   USB  •

احتماال قابل شناسایي نمي باشد. 
 CF، SD، Micro USB )مانند  • رم ریدر 
خارجي   HDD هاي  هاب  با  و   )... و   SD

احتماال قابل شناسایي نیستند. 
 DRM داراي حفاظت  موسیقي  هاي  فایل   •
قابل  دیجیتال(  هاي  فایل  از  قانوني  )حفاظت 

شناسایي نیستند. 
 USB مموري  فلش  در  موجود  اطالعات   •
 AUDIO از  استفاده  حین  در  است  ممکن 
حذف شوند. تهیه فایل پشتیبان از فایل هاي 

موجود در فلش مموري توصیه مي شود. 
جک  دیدن  آسیب  از  جلوگیري  منظور  به   •
فلش مموري، استفاده از فلش مموري هایي که 
داراي جا سوییچي و یا تجهیزات جانبي تلفن 

جدا  را  صوتي  مموري  فلش   ،USB صوتي 
کنید، فلش مموري صوتي USB ممکن است 
بنابراین زماني که  یا خراب شود.  آسیب دیده 
موتور خاموش است یا دستگاه در حالت پخش 
فلش مموري صوتي USB قرار ندارد، وسیله 

صوتي خارجي را وصل کنید. 
• بسته به نوع و ظرفیت وسیله صوتي خارجي 
USB یا نوع فایل هاي ذخیره شده در فلش 
مموري صوتي USB، زمان الزم براي شناسایي 
فلش مموري صوتي متفاوت است، اما این امر 

حاکي از عیب نیست و فقط باید صبر کنید.
هیچ  براي   USB صوتي  مموري  فلش  از   •
منظور دیگري به جز پخش فایل هاي موسیقي 

استفاده نکنید. 
مموري  فلش  جانبي  تجهیزات  از  استفاده   •
هایي  کن  گرم  یا  شارژر  مانند   USB صوتي 
که از I/F فلش مموري صوتي USB استفاده 
مي کند، ممکن است کیفیت عملکرد را پایین 

آورده یا به بروز مشکل منجر شود. 
که    USB هاب  نظیر  جانبي  وسایل  از  اگر   •
کنید،  استفاده  اید  کرده  خریداري  جداگانه 
ممکن است سیستم صوتي خودرو نتواند فلش 
مموري صوتي را شناسایي کند. فلش مموري 
رسانه  ترمینال  به  مستقیما  را   USB صوتي 

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو 
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استفاده از دستگاه

 )PA710TD( iPod
A تیپ

iPod 1- دکمه انتخاب
پخش  حال  در  آهنگ  تعویض  دکمه   -2

TRACK
RANDOM 3- دکمه پخش تصادفی

RPT 4- دکمه انتخاب تکرار
INFO 5- دکمه انتخاب نمایش اطالعات

6- کلید جستجو و وارد کردن اطالعات 
SEARCH/ENTER

7- دکمه انتخاب دسته بندي

IPod یکي از عالیم تجاري صنایع تجاري اپل APPLE مي باشد. 



152

4

جهت  خالف  در  را  کلید  که  هنگامي  همچنین 
نمایش  صفحه  بچرخانید،  ساعت  عقربه هاي 
آهنگ هاي )دسته بندي( قبل از آهنگ در حال 
پخش )دسته بندي هم سطح( را به نمایش در 

خواهد آورد. 
در  درآمده  نمایش  به  آهنگ  به  مي خواهید  اگر 
دسته بندي آهنگ ها گوش دهید، کلید را فشار 
آن  پخش  و  انتخابي  آهنگ  به  پرش  تا  دهید 
انجام شود. با فشار دادن کلید، حالت پخش به 
 MIDDLE, BASS FADER, TREBLE,

و  BALANCE TUNE  تغییر مي کند. 
حالت انتخابي بر روي صفحه نمایش دستگاه به 
نمایش در مي آید. پس از انتخاب در حالت، کلید 
کنترل صوتي را در جهت یا خالف جهت عقربه 

هاي ساعت بچرخانید. 

7- دکمه انتخابي دسته بندي
فشار دادن این دکمه باعث پرش دسته بندي در 
حال پخش iPod  به دسته بندي باالتر مي شود. 
براي پرش دسته بندي آهنگ به نمایش درآمده 

دکمه TUNE/ENTER را فشار دهید. 
از  تر  پایین  بندي  دسته  جستجو  به  قادر  شما 

دسته بندي انتخاب شده خواهید بود. 
.iPod آهنگ، آلبوم ها، هنرمندان، شاخه ها و

RANDOM 4- دکمه پخش تصادفي
تصادفي  پخش  کردن  متوقف  یا  و  شروع  براي 
این  پخش  حال  در  بندي  دسته  در  ها  آهنگ 
براي  دهید.  فشار  ثانیه   0/8 از  کمتر  را  دکمه 
 iPod آلبوم  در  موجود  هاي  آهنگ  کل  پخش 
ثانیه   0/8 از  بیش  را  دکمه  تصادفي،  به صورت 
فشار دهید. براي لغو این حالت، دکمه را مجددا 

فشار دهید. 

INFO 5- دکمه انتخاب نمایش اطالعات
به  را  پخش  حال  در  فایل  اطالعات  دکمه  این 
ترتیب زیر به نمایش در مي آورد.  نام فایل ← 
تیتر ← هنرمند ← آلبوم ← فولدر ← زمان 
فایل ← صفحه نمایش معمولي ← نام فایل و 
... )اگر فایل اطالعات آهنگ ها را نداشته باشد، 

هیچگونه اطالعاتي به نمایش در نمي آید.(

6- کلید جستجو/ وارد کردن اطالعات 
SEARCH/ENTER

ساعت  عقربه هاي  جهت  در  را  کلید  هنگامي که 
)دسته  هاي  آهنگ  نمایش  صفحه  بچرخانید، 
بندي( بعد از آهنگ در حال پخش )دسته بندي 

هم سطح( را به نمایش در خواهد آورد. 

iPod 1- دکمه انتخاب
استفاده  با  شود،  وصل  دستگاه  به   iPod اگر 
به  قبلي  پخش  حالت  از  دستگاه  دکمه  این  از 
موسیقي  هاي  فایل  پخش  براي   iPod حالت 
تغییر وضعیت مي دهد.   iPod ذخیره شده در 
 NO( پیغام  باشد،  نشده  متصل   iPod اگر 
ثانیه به نمایش در آمده و  MEDIA( براي 3 

دستگاه به حالت پخش قبلي مي رود. 

پخش  حال  در  آهنگ  تعویض  دکمه   -2
TRACK

ابتدا،  از  پخش  حال  در  آهنگ  پخش  براي   •
[ را کمتر از 0/8 ثانیه  › TRACK[ دکمه
فشار دهید. براي برگشت به آهنگ قبلي و پخش 
آن، دکمه را کمتر از 0/8 ثانیه فشار داده و ظرف 

مدت 1 ثانیه مجددا آن را فشار دهید. 
     TRACK[ براي پرش به آهنگ بعدي، دکمه •

[ را کمتر از 0/8 ثانیه فشار دهید.  ›

براي پخش سریع آهنگ در جهت جلو، دکمه را  
0/8 ثانیه یا بیشتر فشار دهید. 

RPT 3- دکمه تکرار
آهنگ در حال پخش را تکرار مي کند. 

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو 
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AUX تغییر حالت دهد و در نتیجه مي تواند 
باعث صداي مزاحم )پارازیت( شود. هنگامي که 
را   iPod کابل  کنید،  نمي  استفاده   iPod از 

جدا کنید.
• هنگامي که iPod مورد استفاده نیست، باید 
کنید.  جدا   iPod دستگاه  از  را    iPod کابل 
به  دیگر   iPod نمایش  این صورت صفحه  در 

نمایش در نمي آید

iPod یادآوري استفاده از دستگاه آي-پاد
• بعضي از مدل هاي دستگاه هاي iPod ممکن 
است از مقررات )پروتکل( تبادل اطالعات تبعیت 
نکرده و فایل ها ممکن است قابل پخش نباشند 
 4G, Mini, پروتکل  تابع  هاي   iPod )مدل 

.)5G, Nano, Photo
داخل  هاي  آهنگ  پخش  یا  جستجو  ترتیب   •
در  جستجو  ترتیب  با  تواند  مي    iPod دستگاه 

سیستم صوتي فرق داشته باشد. 
• اگر iPod  به دلیل بروز مشکل در آن از کار 
کنید.   )Reset( فعال  دوباره  را   iPod افتاد؛ 
مراجعه   iPod راهنماي  دفترچه  به   :Reset(

کنید(.
عملکرد  ضعیف  باتري  با   iPod است  ممکن   •

عادي نداشته باشد. 

iPod استفاده از دستگاه آي پاد
هاي  دکمه  توسط   iPod کردن  فعال  براي   •
 iPod سیستم صوتي، به کابل برق اختصاصي
اپل  توسط  شده  عرضه   PC کابل  دارید.  نیاز 
ممکن است باعث بروز مشکل شود. از این کابل 

در خودرو استفاده نکنید. 
کابل  توسط  صوتي  وسیله  اتصال  هنگام   •
به داخل فشار دهید  انتها  تا  را  iPod،  فیش 
سیستم  در  اطالعات  تبادل  براي  مزاحمتي  تا 

صوتي ایجاد نکند. 
 iPod صداي  هاي  افکت  تنظیم  هنگام  در   •
دستگاه  دو  هر  هاي  افکت  صوتي،  سیستم  و 
یکدیگر را پوشش داده و بر هم تاثیر منفي مي 
پایین  را  لذا ممکن است کیفیت صدا  گذارند، 

آورده یا خراب کنند. 
سیستم  صداي  بلندي  تنظیم  هنگام  در   •
غیرفعال  را   iPod اکوالیزر  عملکرد  صوتي، 
استفاده  هنگام  در  همچنین  کنید.  )خاموش( 
را  صوتي  سیستم  اکوالیزر   ،iPod اکوالیزر  از 

خاموش کنید.
iPod، سیستم  کابل  بودن  هنگام وصل  در   •
حالت  به  تواند  مي    iPod وجود  بدون  حتي 

هشدار
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را در حالت )رو به کف( یا )روبه صورت( و فن 
دمنده را در یکي از حالت هاي تند قرار دهید. 
براي اطمینان از عملکرد صحیح سیستم تهویه، 
از باز و تمیز بودن شبکه هاي ورودي هوا )واقع 
در جلو شیشه جلو( از وجود برف، یخ، برگ یا 

هر نوع مانع دیگر اطمینان حاصل کنید. 

دارید.

بودن  باز  با  حتي  خودرو  داشتن  نگه  روشن 
هرگز  است.  خطرناکی  کاري  پارکینگ،  در 
و خارج شدن  برای روشن کردن  از حد  بیش 
از پارکینگ، خودرو را در پارکینگ روشن نگه 

ندارید. 

• از روشن نگه داشتن طوالني مدت خودرو با 
وجود سرنشین در داخل خودرو خودداري کنید. 
وجود  با  مدت  طوالني  داشتن  نگه  روشن  اگر 
بود،  ناپذیر  سرنشین در داخل خودرو اجتناب 
انجام داده و سیستم  باز  را در فضاي  این کار 
تهویه خودرو را در موقعیت )هواي تازه بیرون( 
و فن دمنده را در یکي از حالت هاي تند قرار 
دهید تا هواي تازه به داخل خودرو دمیده شود. 

خودرو  رانندگي  به  ناچار  که  صورتي  در 
دلیل حمل  به  در عقب  بودن  باز  درحالت 
بار حجیم شدید، موارد زیر را رعایت کنید: 

1- تمام پنجره ها را ببندید. 
2- دریچه هاي تهویه جانبي را باز کنید. 

3- کنترل هواي ورودي را در حالت )هواي تازه 
بیرون( و کنترل دریچه هاي هوایت جریان هوا 

قبل از رانندگی

خطرناک بودن گاز اگزوز موتور
• گازهاي اگزوز مي توانند به شدت خطرناک 
در  اگزوز  گاز  بوي  احساس  صورت  در  باشند. 

داخل خودرو، فوراً پنجره ها را باز کنید. 

• گازهاي اگزوز را تنفس نکنید.
منواکسید کربن می  گاز  اگزوز حاوي  گازهاي 
باشند که گازي بدون رنگ و بو است، این گاز مي 
تواند باعث بیهوشي و مرگ بصورت خفگي گردد. 

• از نبود نشتي در سیستم اگزوز مطمئن شوید. 
در هنگام باال بردن خودرو  براي تعویض روغن 
یا موارد دیگر، سیستم اگزوز را مورد بازرسي و 

کنترل قرار دهید. 
یا  و  شدید  اگزوز  صداي  در  تغییر  متوجه  اگر 
متوجه  موانع  روي  بر  رانندگي  اثر  در  اینکه 
چه  هر  شدید،  خودرو  زیر  با  چیزي  برخورد 
زودتر با مراجعه به نمایندگی های مجاز سایپا 
بازرسي و کنترل  را مورد  اگزوز  یدک سیستم 

قرار دهید. 

• خودرو را در مکان هاي سر بسته روشن نگه 

اخطار
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• تمام نشان دهنده ها را بازدید و کنترل کنید.
موقعیت  به  خودرو  سوییچ  چرخاندن  از  پس   •
روشن ON، عملکرد چراغ های هشداردهنده را 

بازدید و کنترل کنید.
از خاموش شدن  و  کرده  آزاد  را  ترمز دستی   •

چراغ هشدار ترمز اطمینان حاصل کنید.
برای به کارگیری ایمن خودرو، از آشنایی کافی 

با خودرو و تجهیزات آن اطمینان حاصل کنید.

قبل از رانندگی
قبل از ورود به خودرو

• ازتمیز بودن همه شیشه های پنجره ها، آینه 
های بغل و چراغ های خارجی اطمینان حاصل 

کنید.
• وضعیت الستیک ها را بازدید و کنترل کنید.

• زیر خودرو را از نظر وجود هرگونه عالئم نشتی 
بازدید و کنترل کنید.

هرگونه  نبود  از  بروید،  عقب  خواهید  می  اگر   •
مانع در پشت خودرو اطمینان حاصل کنید.

بازرسی های الزم 
خنک  مایع  موتور،  روغن  نظیر  مایعاتی  سطح 
کننده موتور، مایع ترمز و مایع شیشه شوی باید 
نوع  هر  به  مربوط  زمانی خاص  فواصل  براساس 
مایع مورد بازدید و کنترل قرار گیرد. شرح بیشتر 
در بخش 7، »تعمیر و نگهداری« ارائه شده است.

قبل از روشن کردن
• تمام درب ها را بسته و قفل کنید.

همه  به  آسان  دسترسی  برای  را  ها  صندلی   •
کلیدها و کنترل ها، تنظیم کنید.

• آینه داخل و آینه های بغل را تنظیم کنید.
• از عملکرد چراغ ها اطمینان حاصل کنید.

قبل از رانندگی

در حین حرکت خودرو »کمربند ایمنی« همه 
سرنشینان باید به نحو مناسب بسته شده باشد. 
برای اطالعات بیشتر درباره استفاده مناسب از 
کمربندها به »کمربندهای ایمنی« در بخش 3 

مراجعه کنید.

همیشه قبل از قراردادن دسته دنده در موقعیت 
حرکت رو به جلوD یا عقبR، محیط نزدیک 
اطراف خودرو را از نظر حضور افراد و به خصوص 

کودکان کنترل کنید.

پارک  هنگام  به  موتور  بودن  روشن  هنگام  در 
در  ندهید.  فشار  مدت طوالنی  به  را  گاز  پدال 
این صورت موتور به شدت داغ شده و موجب 
آتش سوزی در سیستم گازهای خروجی شود.

رانندگی در حالت مصرف الکل خطرناک است. 
در  یک  شماره  عامل  مستی  حال  در  رانندگی 
بزرگراه  در  تصادف  از  ناشی  میرهای  و  مرگ 
الکل بر  در هر سال است. مصرف مقدار کمی 
هوشیاری و عکس العمل ها، استنباط و قضاوت 

راننده تاثیر می گذارد.
اندازه  به  دارو  اثر  و  مصرف  از  پس  رانندگی 
رانندگی در حالت مصرف الکل و یا حتی بیش 
تصادف  وقوع  احتمال  و  است  خطرناک  آن  از 
شدید بسیـار بیشتـر می شود. اگر مست بوده 
یا تحت تاثیر دارو قرار دارید، رانندگی نکنید. 
در خودروهایی که راننده آن مست بوده یا تحت 
تاثیر دارو قرار دارد سوار نشوید. رانندگی را به 
عمومي  خودرو  از  یا  کرده  واگذار  دیگری  فرد 

استفاده کنید.

اخطار

اخطاراخطار

اخطار
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* یادآوری
موقعیت  به  سوییچ  چرخاندن  هنگام  در  اگر 
تجهیزات جانبی ACC با مشکل مواجه شدید، 
ابتدا غربیلک فرمان را به چپ و راست بچرخانید 
تا گیر و سفتی برداشته شود، سپس سوییچ را به 

موقعیت ACC بچرخانید.

ON روشن
قبل از استارت زدن، عملکرد چراغ های هشدار 
و  بازرسی  توان  می  موقعیت  این  در  را  دهنده 
کنترل کرد. موقعیت عادی سوییچ خودرو پس از 

روشن شدن موتور، این موقعیت است.
هنگام  در  باتری  خالی شدن  از  جلوگیری  برای 
موقعیت  در  را  سوییچ  موتور،  بودن  خاموش 

روشن ON باقی نگه ندارید.

START استارت
برای روشن کردن موتور، سوییچ را به موقعیت 
استارت START بچرخانید. تا موقعیکه سوییچ 
را رها نکرده اید، موتور بچرخیدن ادامه می دهد. 
 ON پس از رها کردن، سوییچ به موقعیت روشن
باز می گردد. در این موقعیت چراغ هشدار ترمز 

را می توان بازدید و کنترل کرد.

موقعیت های سوییچ خودرو
LOCK قفل

بــرای جلـوگیری از سـرقت، غــربیلک فـرمان 
را  سوییچ  حالت  این  در  فقط  شود.  می  قفـل 
برای  توان خارج کرد.  فرمان می  قفل  از مغزی 
 ،LOCK قفل  موقعیت  به  سوییچ  چرخاندن 
 ACC به موقعیت تجهیزات جانبی  را  ابتدا آن 
چرخانده، سپس سوییچ را بداخل فشار داده، به 

موقعیت قفل LOCK بچرخانید.

ACC تجهیزات جانبی
در این موقعیت فرمان از قفل خارج و تجهیزات 

بـرقی فعال می شوند.

موقعیت های سوییچ خودرو
قفل فرمان دارای چراغ *

برای راحتی شما اگر هر یک از درب های جلو 
باز شود، چراغ قفل فرمان روشن خواهد شد به 
روشن  موقعیت  در  که سوییچ خودرو  آن  شرط 

ON قرار نداشته باشد.
به  از چرخاندن سوییچ  بالفاصله پس  این چراغ 
از  ثانیه پس  موقعیت روشن ON یا حدود 30 

بستن درب خاموش خواهد شد.

* : مطابق با مدل خودرو 

موقعیت های سوییچ خودرو
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کرده  حرکت  اشیا  این  است  ممکن  رانندگی 
باعث مزاحمت برای راننده و در نتیجه تصادف 

شوند.

موقعیت های سوییچ خودرو

• هرگز در هنگام حرکت سوییچ را به موقعیت 
 ACC جانبی  تجهیزات  یا   LOCK قفل 
کنترل  دادن  از دست  به  عمل  این  نچرخانید. 
سمت حرکت و ترمز که می تواند باعث تصادف 

شود، منجر خواهد شد.
• قفل فرمان جایگزین مناسبی برای ترمزپارک 
نیست. همیشه قبل از ترک خودرو از قرار داشتن 
دسته دنده گیربکس معمولی در موقعیت دنده 
“1” و گیربکس اتوماتیک در موقعیت پارک p و 
درگیر کردن کامل ترمز دستی اطمینان حاصل 
نادیده  کنید.  خاموش  را  موتور  سپس  نمایید، 
گرفتن این هشدارها ممکن است باعث حرکت 

غیر منتظره و ناگهانی خودرو شود.
• هرگز در هنگام حرکت خودرو از داخل دایره 
یا  سوییچ  چرخاندن  به  اقدام  فرمان  غربیلک 
تجهیزات  دیگر  کنترل  کلیدهای  کردن  فعال 
داخل  در  بازو  یا  دست  وجود  ننمایید.  خودرو 
دادن  دست  از  باعث  تواند  می  محدوده  این 
کنترل خودرو، تصادف و آسیب جسمی جدی 

یا مرگ شود.
• از قراردادن اشیاء آزاد مهار نشده در اطراف 
صندلی راننده خودداری کنید. چون در هنگام 

اخطار
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عملکرد گیربکس معمولی
گیربکس معمولی دارای 6 دنده روبه جلو است.

طرح تعویض دنده روی سر دسته دنده حک شده 
است. گیربکس معمولی در تمامی دنده های جلو 
سنکرونیزه )هم زمان سازی( شده است. بنابراین 
تعویض دنده به دنده باالتر یا پایین تر به سادگی 

انجام می شود.
به  انتها  تا  را  پدال کالچ  دنده  تعویض  در حین 
رها  را  آن  آرامی  به  سپس  دهید،  فشار  پایین 

کنید.
قبل از تعویض به دنده عقب R، باید دسته دنده 
را در حالت خالص N قرار داد. در حین حرکت 
دادن دسته دنده به موقعیت دنده عقب R، باید 

حلقه زیر سر دسته دنده )1( باال کشیده شود.
از توقف   ،R به دنده عقب  تعویض دنده  از  قبل 

کامل خودرو اطمینان حاصل کنید.
شدن  وارد  باعث  که  رفتاری  هیچگونه  هرگز 
عقربه دورسنج به محدوده قرمز رنگ دور موتور 

rpm شود را با موتور انجام ندهید.

 برای حرکت روبه جلو نیازی به باال کشیدن 
حلقه )1( دسته دنده نمی باشد.

 برای حرکت روبه عقب الزم است ابتدا حلقه 
)1( را باال کشید سپس موقعیت دسته دنده را در 

وضعیت R تغییر داد.

گیربکس معمولی

• در هنگام تعویض دنده پنج به چهار، احتیاط 
جانبی  دادن  فشار  از  جلوگیری  برای  را  الزم 
ناخواسته دسته دنده به نحوی که باعث درگیر 
دنده  چنین  گیرید.  بکار  شود،  دو  دنده  شدن 
موتور  سرعت  است  ممکن  نامناسبی  معکوس 
وارد  دور  دهنده  نشان  عقربه  که  حدی  تا  را 
محدوده قرمز رنگ دورسنج شود، افزایش دهد. 
احتماال  موتور،  اندازه  از  بیش  دور  گونه  این 

باعث صدمه دیدن موتور می شود.
نکرده و هنگام  از 2 دنده کم  را بیش  • دنده 
باال بودن دور موتور )5000 دور یا باالتر( دنده 
نوع دنده معکوس ممکن  این  معکوس ندهید. 

است به موتور صدمه بزند.

هشدار
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استفاده از کالچ
کف  تا  را  کالچ  پدال  باید  دنده  تعویض  از  قبل 
خودرو به پایین فشار داد، سپس پدال را به آرامی 
آزاد کرد. در هنگام رانندگی همیشه پدال کالچ 
باید کاماًلً آزاد باشد. در هنگام رانندگی پای خود 
را روی کالچ رها نکنید. این کار می تواند باعث 
از نیم کالچ برای  فرسودگی بیهوده کالچ شود. 
نگه داشتن خودرو در سرباالیی استفاده نکنید. 
این عمل باعث فرسودگی بیهوده کالچ می شود. 
از ترمز دستی برای نگهداشتن خودرو در شیب 
ها استفاده کنید. از پدال کالچ به طور سریع و 

مکرر استفاده نکنید.

دنده معکوس
بدلیل  سرعت  کاهش  به  مجبور  که  هنگامی 
رانندگی  هنگام  در  یا  هستید  سنگین  ترافیک 
از پس زدن موتور،  در سرباالیی های تند، قبل 
دنده را با دنده سنگین تر تعویض کنید. تعویض 
را  موتور  احتمال پس زدن  تر،  دنده سنگین  به 
افزایش  به  دوباره  نیاز  و در صورت  داده  کاهش 
سرعت، افزایش سرعت بهتری را ارائه می دهد. 
در سرازیری های تند، تعویض به دنده سنگین 
تر به نگهداشتن سرعت ایمن کمک کرده و عمر 

ترمز را افزایش می دهد.

• در هوای سرد، تا زمانیکه روغن گیربکس گرم 
نشده است تعویض دنده ها ممکن است با مشکل 
انجام شود. این حالت عادی است و صدمه ای به 

گیربکس نمی زند.
• اگر به صورت کامل توقف کرده اید و با تعویض 
به دنده یک و یا عقب R مشکل دارید، دنده را 
خالص کرده، پا را از روی کالچ بردارید. سپس 
مجددا کالچ گرفته، دسته دنده را در حالت دنده 

یک یا عقب قرار دهید.

گیربکس معمولی

و  از فرسودگی پیش هنگام  برای جلوگیری   •
آسیب دیدن کالچ، در هنگام رانندگی پای خود 
را به پدال کالچ تکیه ندهید. همچنین در زمان 
نظایر  و  راهنمایی  های  چراغ  پشت  در  انتظار 
آن ها، از نیم کالچ برای نگهداشتن خودرو در 

سرباالیی ها استفاده نکنید.
عنوان  به  دنده  دسته  از  رانندگی  هنگام  در   •
این  چون  نکنید،  استفاده  دست  گاه  تکیه 
عمل باعث فرسایش زود هنگام دو شاخه های 

تعویض دنده می شود.

ترمز  راننده  صندلی  ترک  از  قبل  همیشه   •
دستی را کاماًلًً درگیر کرده، موتور را خاموش 
در  دنده  دسته  داشتن  قرار  از  سپس  کنید. 
سطوح  در  پارک  هنگام  در  دنده1  موقعیت 
بدون شیب یا سرباالیی ها یا دنده عقب R در 
سرازیری ها اطمینان حاصل کنید. عدم رعایت 
ترتیب صحیح این هشدارها می تواند به حرکت 

غیر منتظره و ناگهانی خودرو منجر شود.
معمولی  گیربکس  دارای  شما  خودروی  اگر   •
غیرمجهز به میکرو سوییچ قفل سیستم جرقه 
در  موتور  کردن  روشن  هنگام  در  است،  شمع 
در  دنده  دسته  و  آزاد  دستی  ترمز  که  حالی 
موقعیت خالص N قرار ندارد، اگر بدون فشار 
خودرو  شود،  زده  استارت  کالچ  پدال  دادن 
تصادف  باعث  درآمده،  حرکت  به  است  ممکن 

شدید شود.

هشدار

اخطار
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را بپیچاند.
• اگر خودروی شما از جاده خارج شد، سریع 
فرمان را نچرخانید به جای آن، سرعت خود را 

قبل از بازگشت به خط حرکت کم کنید.
شده  تعیین  قانونی  های  سرعت  از  هرگز   •

جاده، تجاوز نکنید.

طور  به  دنـده،  تعویض  یا  سرعت  کردن  اضافـه 
روی  رانندگی  هنگام  در  باشید.  مواظب  خاص 
تواند  می  سرعت  ناگهانی  تغییر  لغزنده،  سطوح 
موجب به هم خوردن میزان چسبندگی الستیک 
از  باعث  شده،  )کشش(  جاده  به  محرک  های 

دست دادن کنترل خودرو شود.

روش های مناسب رانندگی
نکنید.  خالص  سراشیبی  در  را  خودرو  هرگز   •
است. همیشه خودرو  بسیار خطرناک  این عمل 

در حال حرکت باید در دنده قرار داشته باشد.
• از ترمزهای زیاد استفاده نکنید، این عمل باعث 
گرم کردن و ناکارایی ترمز می شود. بجای این 
کار، در زمان رسیدن به سرازیری های طوالنی، 
تر  با دنده سنگین  را  را کم کرده، دنده  سرعت 
تعویض کنید. در این صورت ترمز موتور نیز به 

کم شدن سرعت کمک می کند.
• قبل از تعویض دنده معکوس، سرعت خودرو را 
کم کنید. اینکار از افزایش ناگهانی دور موتور و 

صدمه زدن به موتور جلوگیری می کند.
زیاد  پهلو  از  باد  وزش  اگر  رانندگی  حین  در   •
باشد سرعت را کم کنید، زیرا باعث کنترل بهتر 

خودرو می شود.
توقف  از   ،R عقب  دنده  به  تعویض  از  قبل   •
کامل خودرو مطمئن شوید. در غیر این صورت 
گیربکس ممکن است صدمه ببیند. برای استفاده 
ازدنده عقب R پدال کالچ را فشار داده، دنده را 
ثانیه صبر کنید،  قرار دهید، 3  درحالت خالص 

سپس دنده را با دنده عقب R تعویض کنید.
• در هنگام رانندگی روی سطوح لغزنده، حداکثر 
احتیاط را به کار گیرید. در هنگام ترمز کردن، 

گیربکس معمولی

در  ببندید.  را  خود  ایمنی  کمربند  همیشه   •
تصادفات افرادی که از کمربند ایمنی استفاده 
کمربند  از  که  کسانی  از  بیشتر  کنند  نمی 
استفاده می کنند، در معرض خطر مرگ هستند.

• از پیچیدن با سرعت زیاد خودداری کنید.
• از فرمان دادن و حرکت سریع چرخ ها، مثل 
با  پیچیدن  یا  و  حرکت  مسیر  تند خط  تغییر 

سرعت زیاد خودداری کنید.
دادن کنترل خودرو در  از دست  • در صورت 
واژگون  خطر  ها،  بزرگراه  در  باال  ها  سرعت 

شدن، به مقدار زیادی افزایش می یابد.
زمانی  اغلب  خودرو  کنترل  دادن  دست  از   •
از سطح  بیشتر  یا  افتد که دو چرخ  اتفاق می 
برای  راننده  این حالت  بیرون رفته و در  جاده 
بازگرداندن خودرو به جاده بیش از حد فرمان 

اخطار
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عملکرد گیربکس اتوماتیک *
گیربکس اتوماتیک مجهز به 6 دنده روبه جلو و 
یک دنده رو به عقب می باشد. دنده ها به طور 
موقعیت دسته  برحسب  اتوماتیک  به طور  مجزا 

دنده انتخاب می شوند.

یادآوری
در چند مرتبه اول تعویض دنده در خودروهای 
و  قطع  باتری  برق  جریان  که  مواقعی  در  یا  نو 
وصل شده باشد، ممکن است تعویض دنده بطور 
عادی  امری  وضعیت  این  گیرد.  انجام  ناگهانی 
است و بعد از تعویض چند دنده به کمک واحد 
)سامانه یا ماژول( کنترل گیربکس )TCM( یا 
 ،)PCM( کنترل قدرت )واحد )سامانه یا ماژول

ترتیب تعویض دنده تنظیم خواهد شد.

* : مطابق با مدل خودرو 

گیربکس اتوماتیک

- هنگام تعویض دنده پا را ازپدال ترمز برداشته و دکمه آزاد کننده قفل را رها کنید.
- هنگام تعویض دنده دکمه آزاد کننده قفل را فشار دهید.

- دسته دنده را آزادانه می توان حرکت داد.

گیربکس اتوماتیک 

باال +

دکمة آزاد 
کننده قفل

پایین -
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محدوده های عملکردی گیربکس
چراغ  خودرو،  سوییچ  بودن   ON باز  هنگام  در 
موقعیت  نمایشگرها  صفحه  روی  نمایشگر  های 

دسته دنده را نمایش می دهند.

P پارک
این  به  دسته  دادن  حرکت  از  قبل  همیشه 

موقعیت، خودرو را کاماًل متوقف نمایید.
این وضعیت گیربکس را قفل کرده و از چرخش 

چرخ های جلو جلوگیری می کند.

نکته:
برای عملکرد نرم تعویض دنده، در هنگام تغییر 
از حالت خالص N به دنده جلو یا عقب، پدال 

ترمز را فشار دهید.

گیربکس اتوماتیک

گیربکس اتوماتیک
در  دنده  دسته  دادن  قرار  از  قبل  همیشه   •
موقعیت حرکت روبه جلوD یاعقب R، محیط 
نزدیک اطراف خودرو را از نظر حضور افراد و به 

خصوص کودکان کنترل کنید.
از  راننده،  صندلی  ترک  از  قبل  همیشه   •
 P پارک  موقعیت  در  دنده  دسته  داشتن  قرار 
را  دستی  ترمز  سپس  کنید،  حاصل  اطمینان 
کاماًلً درگیر کرده، موتور را خاموش کنید. عدم 
رعایت صحیح این هشدارها می تواند به حرکت 

غیر منتظره و ناگهانی خودرو منجر شود.

• برای جلوگیری از صدمه دیدن گیربکس در 
دسته  داشتن  قرار  و  ترمز  بودن  درگیر  هنگام 
دنده درموقعیت عقب R یا هریک از دنده های 

جلو به موتور گاز ندهید.
را  خودرو  ها،  سرباالیی  در  توقف  هنگام  در   •
پدال  از  ندارید.  نگه  ثابت  موتور  قدرت  توسط 

ترمز یا ترمز دستی استفاده کنید.
• هنگامی که دور موتور بیشتر از دور آرام است، 
از حالت خالص N یا پارک P به حالت حرکت 

به جلو D یا عقب R تغییر وضعیت ندهید.

اخطار

هشدار
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D حرکت
جلو  روبه  معمول  حرکت  برای  م       وقعیت  این  از 
استفـاده می شود و گیربکس بطور اتوماتیک در 
ارائه بهترین مصرف  با  توالی 4 )5( دنده همراه 

اقتصادی سوخت و قدرت عمل می کند.

یا  افزایش قدرت در هنگام سبقت گرفتن  برای 
افزایش سرعت در سرباالیی، پدال گاز را تا انتها 
یک  به  گیربکس  وضعیت  این  در  دهید.  فشار 

دنده پایین تر تغییر وضعیت می دهد.

* یادآوری
موقعیت  به  دنده  دسته  دادن  حرکت  از  قبل 
متوقف  کاماًلً  را  خودرو   ،D جلو  روبه  حرکت 

کنید.

 R عقب
از این موقعیت برای عقب رفتن استفاده می شود.

N خالص
در این موقعیت چرخ ها و گیربکس قفل نیستند 
آزادانه  جاده  شیب  کمترین  در  حتی  خودرو  و 
ترمز  از  اینکه  مگر  کند،  می  حرکت  به  شروع 

دستی یا موانع حرکت استفاده کرده باشید.

گیربکس اتوماتیک

• تغییر موقعیت دسته دنده به موقعیت پارک 
است  حرکت  حال  در  خودرو  که  حالی  در   P
باعث قفل شدن چرخهای محرک و در نتیجه 

از دست دادن کنترل خودرو می شود.
دستی  ترمز  جای  به   P پارک  موقعیت  از   •
استفاده نکنید. همیشه از جای گرفتن مطمئن 
اطمینان   P پارک  موقعیت  در  دنده  دسته 
حاصل کرده، ترمز دستی را کاماًلً درگیر کنید.

• هرگز کودکان را بدون همراه در خودرو تنها 
نگذارید.

در  را  دنده  خودرو،  حرکت  هنگام  در  اگر 
موقعیت دنده عقب R قرار دهید، ممکن است 

باعث صدمه دیدن گیربکس شوید.

همیشه قبل از تعویض به دنده عقب یا خروج از 
دنده عقب R، کاماًلً توقف کنید. اگر در هنگام 
حرکت خودرو دنده را در موقعیت عقب R قرار 
دهید، ممکن است باعث صدمه دیدن گیربکس 
کشیدن  »بیرون  روش  از  اینکه  مگر  شوید، 
داده  شرح  کردن«  عقب  و  جلو  توسط  خودرو 

شده در این دفترچه پیروی کنید.

اخطار

اخطار

اخطار
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دسته  لغزنده،  های  جاده  در  حرکت  حین   •
موقعیت  در  داده،  جلوحرکت  سمت  به  را  دنده 
باعث می شود  امر  این  دهید.  قرار   )UP( باال+ 
گیربکس به دنده 2 که برای شروع به حرکت نرم 
در جاده های لغزنده مناسب تر است، تغییر دنده 
دهد. برای بازگشت به دنده1، دسته دنده را به 

سمت پایین – )DOWN( فشار دهید.

دنده به عقب، تعویض به یک دنده پایین تر انجام 
می گیرد.

* یادآوری
به  تعویض  راننده  ترونیک   تیپ  حالت  در   •
دنده باالتر را براساس شرایط بعدی جاده انجام 
میدهد باتوجه به اینکه مواظب است دور موتور 
درمحدوده مجازیاقبل ازمحدوده قرمزباقی بماند.

• در حالت تیپ ترونیک  فقط 6 دنده جلو قابل 
انتخاب است. برای رفتن به عقب یا پارک کردن 
یا   R عقب  موقعیت  به  را  دنده  دسته  خودرو، 

پارک P برحسب نیاز حرکت دهید.
• در حالت تیپ ترونیک  تعویض به دنده پایین 
خودرو  سرعت  شدن  کم  با  اتوماتیک  بطور  تر 
انجام می گیرد. هنگامی که خودرو متوقف شود، 

دنده 1 بطور اتوماتیک انتخاب می شود.
• در حالت تیپ ترونیک  هنگامی که دور موتور 
به محدوده قرمز رنگ برسد، نقطه تعویض دنده 
بطور  باالتر  دنده  به  تعویض  تا  کند  می  تغییر 

اتوماتیک انجام شود.
• به جهت حفظ سطح کارآیی در سطوح مختلف 
ممکن  گیربکس  سیستم  ایمنی،  و  عملکردی 
را در هنگام  تعویض دنده های بخصوصی  است 

بکارگیری دسته دنده انجام ندهد.

حالت تیپ ترونیک 
است،  حرکت  در  یا  ثابت  خودرو  که  هنگامی 
دنده  دسته  دادن  فشار  با  ترونیک   تیپ  حالت 
از موقعیت D )راندن( به موقعیت ورودی دستی 
به محـدوده  بـازگشت  برای  است.  انتخاب  قابل 
به  را  دنده  دسته  مجدداً   ،D عملکرد  معمول 

موقعیت ورودی اصلی فشار دهید.
دسته  دادن  حرکت  با  ترونیک   تیپ  حالت  در 
بطور سریع  دنده  تعویض  جلو،  و  عقب  به  دنده 
انجام می گیرد. برخالف گیربکس های معمولی، 
حالت تیپ ترونیک  اجازه تعویض دنده در حال 

گاز دادن را به شما می دهد.
UP باال )+(: با یک بار فشار دادن دسته دنده به 

جلو، تعویض به یک دنده باالتر انجام می گیرد.
DOWN پایین )-(: با یک بار فشار دادن دسته 

گیربکس اتوماتیک

حالت مسابقه ای 
یا اسپرت

باال

پایین
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A تیپ
به  دسترسی  سوراخ  درپوش  احتیاط  با   .1

آزادکننده قفل تعویض دنده )1( را بردارید.
2. یک کلید و یا پیچ گوشتی را در سوراخ جازده 

و به آن فشار وارد آورید.
3. دسته دنده را حرکت دهید.

4. با مراجعه به نمایندگی های مجاز سایپا یدک 
فوراً خودرو را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.

B تیپ
1.  دکمه آزادکننده قفل را فشار دهید.

2. دسته دنده را حرکت دهید.
3. با مراجعه به نمایندگی های مجاز سایپا یدک 
فوراً خودرو را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.

آزاد کننده قفل تعویض دنده
اید،  داده  فشار  را  ترمز  پدال  اینکه  با وجود  اگر 
دسته دنده را از حالت پارک P یا خالص N نمی 
به فشار دادن  R قرار داد،  توان در حالت عقب 

پدال ترمز ادامه و اعمال زیر را انجام دهید.

* : مطابق با مدل خودرو 

سیستم قفل تعویض دنده * 
برای ایمنی شما، گیربکس اتوماتیک به سیستم 
بدون  که  است  شده  مجهز  دنده  تعویض  قفل 
فشار دادن پدال ترمز مانع حرکت دسته دنده از 

موقعیت پارک P می شود.
 P برای خارج کردن دسته دنده از موقعیت پارک

:R به موقعیت دنده عقب )N( یا خالص
1. پدال ترمز را فشار داده و نگهدارید.

2. موتور را روشن کرده یا سوییچ را به موقعیت 
روشن ON بچرخانید.

3. دسته دنده را حرکت دهید.
هنگامی که دسته دنده در موقعیت پارک P قرار 
دارد، اگر پدال ترمز مکررا فشار داده شده و رها 
شود، صدای لرزش در نزدیکی دسته دنده ممکن 
است شنیده شود. این موضوع امری عادی است.

گیربکس اتوماتیک

همیشه قبل از خارج کردن و در حین حرکت 
دادن دسته دنده از موقعیت پارک P به موقعیت 
های دیگر، پدال ترمز را کاماًلً فشار دهید تا از 
حرکت ناخواسته خودرو که می تواند منجر به 
صدمه دیدن سرنشینان داخل یا نفرات اطراف 

خودرو شود جلوگیری کنید.

اخطار
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• در هنگام رانندگی روی سطوح لغزنده، حداکثر 
احتیاط را به کار گیرید. در هنگام ترمز کردن، 
اضافه کردن سرعت یا تعویض دنده به طور خاص 
سطوح  روی  رانندگی  هنگام  در  باشید.  مواظب 
موجب  تواند  می  سرعت  ناگهانی  تغییر  لغزنده، 
های  الستیک  چسبندگی  میزان  خــوردن  بهم 
دست  از  باعث  شده،  )کشش(  جاده  به  محرک 

دادن کنترل خودرو شود.
فشار  با  خودرو  اقتصادی  و  آل  ایده  عملکرد   •

دادن و رهاکردن آرام پدال گاز میسر می شود.

روش های مناسب رانندگی 
• هرگز در حالی که پدال گاز را فشار داده اید، 
دسته دنده را ازموقعیت پارکP یاخالص N به 

هیچیک از موقعیتهای دیگر حرکت ندهید.
• هرگز قبل از توقف کامل خودرو، دسته دنده را 

به موقعیت پارک P حرکت ندهید.
به  دنده  دسته  دادن  حرکت  به  اقدام  از  قبل   •
موقعیت دنده عقب R یا درایو D، از توقف کامل 

خودرو اطمینان حاصل کنید.
• هرگز در سرازیری ها دسته دنده را در موقعیت 
خالص N قرار ندهید. این امر ممکن است بسیار 
در حال حرکت همیشه  باشد. خودرو  خطرناک 

باید در دنده قرار داشته باشد.
• پا را مستمر روی ترمز نگه نداشته و دائما در 
حال ترمز نباشید این امر باعث داغ کردن ترمز 
می شود. بجای اینکار در سرازیری های طوالنی 
سرعت را کم کرده، با انجام اینکار ترمز موتور نیز 

به کم کردن سرعت کمک می کند.
• قبل از تعویض به دنده سنگین تر، سرعت را 
تر  سنگین  دنده  صورت  این  غیر  در  کنید.  کم 

ممکن است جا نرود.
• همیشه از ترمز دستی استفاده کنید. صرفا به 
قرار دادن دسته دنده در موقعیت پارک P برای 

جلوگیری از حرکت خودرو اکتفا نکنید.

سیستم قفل داخلی مغزی سوییچ خودرو*
سوییچ خودرو را در هر موقعیتی به جز موقعیت 
فرمان  قفل  از  توان  نمی  دنده  دسته   P پارک 

خارج کرد.

* : مطابق با مدل خودرو 

گیربکس اتوماتیک
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شروع به حرکت در سرباالیی های تند
پدال  تند،  سرباالیی  در  حرکت  به  شروع  برای 
موقعیت  در  را  دنده  و دسته  داده  فشار  را  ترمز 
مناسب  دنده  دهید.  قرار   D جلو  به  رو  حرکت 
را با توجه به وزن بار و سرنشین و تندی شیب 
سرباالیی انتخاب و ترمز دستی را آزاد کنید. به 
آزاد  را  پا  زیر  ترمز  گاز،  کردن  اضافه  با  تدریج 

کنید.

گیربکس اتوماتیک

در  ببندید.  را  خود  ایمنی  کمربند  همیشه   •
تصادفات افرادی که از کمربند ایمنی استفاده 
کمربند  از  که  کسانی  از  بیشتر  کنند  نمی 
استفاده می کنند، در معرض خطر مرگ هستند.

• از پیچیدن با سرعت زیاد خودداری کنید.
• از فرمان دادن و حرکت سریع چرخ ها، مثل 
با  پیچیدن  یا  و  حرکت  مسیر  تند خط  تغییر 

سرعت زیاد خودداری کنید.
دادن کنترل خودرو در  از دست  • در صورت 
مقدار  به  شدن،  واژگون  خطر  ها،  راه  بزرگ 

زیادی افزایش می یابد.
زمانی  اغلب  خودرو  کنترل  دادن  دست  از   •
از سطح  بیشتر  یا  افتد که دو چرخ  اتفاق می 
برای  راننده  این حالت  بیرون رفته و در  جاده 
بازگرداندن خودرو به جاده بیش از حد فرمان 

را بپیچاند.
• اگر خودروی شما از جاده خارج شد، سریع 
فرمان را نچرخانید به جای آن، سرعت خود را 

قبل از بازگشت به خط حرکت کم کنید.
• هرگز از سرعت های قانونی تعیین شده جاده، 

تجاوز نکنید.

اگر خودروی شما در برف، گل، شن و نظایر آن 
ها گیر کرد، با اقدام به جلو و عقب کردن مکرر 
می توانید خودرو را آزاد کنید. در صورت حضور 
انجام  به  اقدام  اطراف خودرو  نزدیکی  در  افراد 
کردن  عقب  جلو  حین  در  ننمایید.  روش  این 
به  و  آزاد  ناگهانی  به طور  است خودرو  ممکن 
آسیب  باعث  یا عقب حرکت کرده  سمت جلو 

زدن به اشخاص و اشیاء نزدیک خودرو شود.

اخطاراخطار
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در صورت از دست رفتن ترمز
اگر ترمزها در حین حرکت خودرو از کار بازماندند، 
با استفاده از ترمز دستی بطور اضطراری خودرو 
مسافت  که  هرچند  کنید،  متوقف  توانید  می  را 
طی شده تا توقف شدن بسیار بیشتر از مسافت 

معمول خواهد بود.

ترمز مجهز به بوستر
خودروی شما دارای ترمز مجهز به بوستر است. 
بطور  معمول  استفاده  زمان  طول  در  ترمزها 

اتوماتیک تنظیم می شوند.
در مواقعی که قدرت بوستر ترمز بعلت خاموش 
شدن موتور یا دالیل دیگر از دست رفته است، 
ترمز  پدال  به  بیشتر  نیروی  آوردن  وارد  با  هنوز 
)نسبت به شرایط معمول(، قادر به متوقف کردن 
خودرو می باشید، هر چند که مسافت طی شده 
تا متوقف شدن، بیشتر از مسافت توقف معمول 

خواهد بود.
هنگامی که موتور خاموش است، با هر بار فشار 
شده  ذخیره  ازنیروی  بخشی  ترمز،  پدال  دادن 
دربوستر ترمز از دست می رود. درزمان ازدست 
رفتن نیروی بوستر، پدال ترمز را بطور مکرر فشار 

ندهید )پمپ نکنید(.
فقط در مواقعی که حفظ کنترل و فرمان پذیری 
پدال  است،  ضروری  لغزنده  سطوح  در  خودرو 

ترمز را بصورت مکرر فشار دهید )پمپ کنید(.

سیستم ترمز

• در هنگام رانندگی پای خود را به پدال ترمز 
و  زیاد  شدن  گرم  باعث  امر  این  ندهید.  تکیه 
و  کفشکی  لنتهای  فرسایش  ترمز،  غیرمعمول 
تا  ای و طوالنی شدن مسافت طی شده  لقمه 

توقف خودرو می شود.
• در هنگام پایین آمدن از شیب های طوالنی 
یا تند تپه ها، دنده را با دنده سنگین تعویض 
کرده، از ترمز کردن مداوم و مستمر خودداری 
کنید. اعمال ترمز مداوم باعث داغ کردن ترمزها 
خواهد شد و می تواند منجر به از دست رفتن 

موقتی عملکرد ترمزها شود.
• ترمزهای خیس ممکن است توانایی کاهش 
کنند.  ضعف  دچار  را  خودرو  سرعت  ایمن 
همچنین در هنگام ترمز کردن، خودرو ممکن 
ترمز  اعمال  شود.  کشیده  طرف  یک  به  است 
سبک می تواند تحت تاثیر قرار گرفتن ترمز در 
اثر خیس شدن را ظاهر سازد. همیشه پس از 
رانندگی در آبهای نسبتاً عمیق جاده ها، ترمز 
برای خشک  امتحان کنید.  این شیوه  به  را  ها 
کردن ترمزها تا بازگشت عملکرد ترمز به حالت 
عادی، در حالی که سرعت ایمن رو به جلو را 

حفظ می کنید به نرمی ترمز کنید.

کشیدن ترمز دستی در حین حرکت خودرو با 
از دست  باعث  تواند  می  معمول،  های  سرعت 
مجبور  اگر  شود.  خودرو  کنترل  ناگهانی  دادن 
متوقف کردن  برای  ترمز دستی  از  استفاده  به 
خودرو هستید، در هنگام اعمال ترمز، حداکثر 

احتیاط را بکار گیرید.

اخطار

اخطار
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ترمز دستی
درگیر کردن ترمز دستی

برای درگیر کردن ترمز دستی ابتدا پدال ترمز را 
فشار داده و بدون فشار دادن دکمه آزاد کننده 
ترمز  اهرم  ممکن  حد  تا  دستی،  ترمز  اهرم  سر 
توصیه می شود  به عالوه  بکشید.  باال  را  دستی 
در هنگام پارک خودرو در سرازیری یا سرباالیی، 
دسته دنده را در موقعیت دنده سنگین مناسب 
 P پارک  موقعیت  در  یا  معمولی(  )گیربکس 

)گیربکس اتوماتیک( قرار دهید.

لنت ترمزهای عقب *
ندارند.  فرسایش  نشانگر  عقب  ترمزهای  لنت 
از  سایش  صدای  شنیدن  صورت  در  بنابراین، 
بازدید  را  عقب  ترمزهای  لنت  عقب،  ترمزهای 
کنید. همچنین، هر بار که الستیک ها را تعویض 
کرده یا باالنس می کنید و یا هر بار که ترمزهای 
نیز  را  را تعویض می کنید، ترمزهای عقب  جلو 

بـازدید کنید.

نمایشگر فرسودگی لنت ترمز های دیسکی
خودروی شما به ترمزهای دیسکی مجهز است. 
شما  دیسکی  تـرمز  های  لنت  که  هنگامی 
فــرسوده شده و زمان تعویض آن ها فرا رسیـده 
باشد، صدای بلند و زیر هشدار از ترمزهای جلو یا 
عقب * به گوش خواهـد رسید. این صدا ممکن 
است گه گاه شنیده شده یا با فشار دادن پدال 

ترمز بطور مستمر به گوش برسد.

لطفاًً به خاطر داشته باشید که بعضی از شرایط یا 
آب و هواها ممکن است باعث بلند شدن صدای 
جیغ ترمز در اولین اعمال ترمز )یا ترمز سبک( 
از  بوده و حاکی  امری عادی  این موضوع  شوند. 

مشکل داشتن ترمزها نیست.

* : مطابق با مدل خودرو 

سیستم ترمز

به  ترمز،  پرهزینه  تعمیرات  از  احتراز  برای   •
رانندگی با لنت های فرسوده ادامه ندهید.

• همیشه لنت را بصورت یک دست کامل در 
اکسل )محور( جلو یا عقب تعویض کنید.

صدای هشدار فرسودگی لنت ترمز حاکی از نیاز 
خودرو به سرویس است. اگر این صدای هشدار 
می  که  ترمز  عملکرد  نهایتاً  بگیرید،  نادیده  را 
از دست  را  منجر شود  تصادف جدی  به  تواند 

خواهید داد.

هشدار

اخطار
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 ON روشن  موقعیت  به  سوییچ  چرخاندن  با 
چراغ  شدن  روشن  نکنید(،  روشن  را  )موتور 
هشدار ترمز را امتحان کنید. هنگام درگیر بودن 
در  خودرو  سوییچ  داشتن  قرار  و  دستی  ترمز 
این   ،STARTاستارت یا   ON روشن  موقعیت 

چراغ روشن می شود.
کامل  بودن  آزاد  از  رانندگی،  به  شروع  از  قبل 
ترمز  بودن چراغ هشدار  ترمز دستی و خاموش 

اطمینان حاصل کنید.
آزاد  از  پس  موتور،  بودن  روشن  هنگام  در  اگر 
کردن ترمز دستی چراغ هشدار ترمز روشن باقی 
ماند، ممکن است در سیستم ترمز اشکالی وجود 
داشته باشد. توجه فوری به این امر ضروری است.
خاتمه  رانندگی  به  فوراً  بود،  پذیر  امکان  اگر 
با رعایت  دهید. اگر این امر امکان پذیر نیست، 
حداکثر احتیاط فقط تا رسیدن به مکانی ایمن یا 

تعمیرگاه به رانندگی ادامه دهید.

آزاد کردن ترمز دستی
برای آزاد کردن ترمز دستی، ابتدا پدال ترمز را 
فشار داده، اهرم ترمز دستی را کمی باال بکشید، 
سپس دکمه آزاد کننده سر اهرم ترمز دستی )1( 
را فشار داده و در حالی که آن را نگه داشته اید، 

اهرم ترمز دستی را بخوابانید )2(.

سیستم ترمز

خودرو  ناخواسته  حرکت  از  جلوگیری  برای   •
دنده  دسته  از  خودرو،  ترک  و  توقف  زمان  در 
ترمز  نکنید.  استفاده  دستی  ترمز  جای  به 
دستی را درگیر کرده و از قرار داشتن مطمئن 
دسته دنده در موقعیت دنده 1 یا عقب R )در 
خودروهای مجهز به گیربکس معمولی( یا پارک 
P )در خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک( 

اطمینان حاصل کنید.
• هرگز اجازه ندهید کسی که با خودرو آشنایی 
ندارد به ترمز دستی دست بزند. اگر ترمز دستی 
باعث  آزاد شود ممکن است  ناخواسته  به طور 

آسیب های جسمی جدی شود.
همه  دستی  ترمز  پارک،  زمان  در  همیشه   •
حرکت  از  تا  باشد  درگیر  کاماًلً  باید  خودروها 
ناخواسته خودرو که می تواند باعث صدمه دیدن 
گردد. رهگذران شود، جلوگیری  یا  سرنشینان 

اخطار
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* یادآوری
صدای کلیک، کلیک یا تق تق مانندی از محل 
به حرکت  قرار گرفتن مـوتـور در هنگام شروع 
است شنیده  ممکن  موتور  کردن  روشن  از  پس 
شود. این وضعیت عادی است و حاکی از عملکرد 

صحیح سیستم ترمز ضد قفل ABS است.

هنوز  قفل،  ضد  ترمز  سیستم  وجود  با  حتی   •
دارید.  نیاز  متوقف شدن  برای  کافی  مسافت  به 
حفظ  جلویی  خودرو  از  را  ایمن  فاصله  همیشه 

نمایید.
• همیشه در هنگام پیچیدن در پیچ ها، سرعت 
را کم کنید. سیستم ترمز ضد قفل نمی تواند از 

تصادفات ناشی از سرعت باال جلوگیری کند.
• در سطوح لغزنده یا ناهموار، نتیجه عملکــرد 
منجر  است  ممکن  قفل  ضد  ترمز  سیستم 
به  نسبت  بیشتری  شدن  متوقف  مسافت  به 
خودروهای مجهز به سیستم ترمز معمولی گردد.

یا  زیاد  سرعت  با  رانندگی  وسیله  به  نباید  را 
داد.  قرار  آزمایش  مورد  ها  پیچ  در  پیچیدن 
این عمل می تواند ایمنی شما یا دیگران را در 

معرض خطر قرار دهد.

* )ABS( سیستم ترمز ضد قفل

سیستم ترمز

سرعت  مستمر  طور  به   ABS ترمز  سیستم 
ها  اگر چرخ  کند.  را حس می  ها  گردش چرخ 
بخواهند قفل شوند، سیستم ترمز ABS به طور 
تعدیل  را  ها  ترمز چرخ  هیدرولیکی  فشار  مکرر 

)کم و زیاد( می کند.
اگر ترمز در شرایطی که امکان قفل شدن چرخ 
اعمال شود، ممکن است صدای  دارد،  ها وجود 
در  یا  رسیده  به گوش  ترمزها  از  تیک«  »تیک، 
ABS را حس  به  پدال ترمز لرزش آرام مربوط 
کنید. این وضعیت عادی است و حاکی از عملکرد 

ترمز ABS است.
ترمز  سیستم  مزایای  حداکثر  از  استفاده  برای 
ABS در شرایط اضطراری، اقدام به کم و زیاد 
کردن فشار پدال ترمز یا پمپ کردن ترمز نکنید. 
پدال ترمز را تا حد ممکن یا تا حدی که شرایط 
می طلبد محکم فشار داده و اجازه دهید سیستم 
ترمز ABS فشار وارده بر ترمزها را کنترل کند.

* : مطابق با مدل خودرو 

ناشی  تصادفات  از  تواند  نمی   ABS سیستم 
رانندگی  در  خطرناک  و  نامناسب  حرکات  از 
در  را  خودرو  کنترل  چند  هر  کند،  جلوگیری 
دهد.  می  افزایش  اضطراری  ترمزهای  هنگام 
جلو  اجسام  با  را  خود  ایمن  فاصله  همیشه 
را  خودرو  سرعت  همیشه  کنید.  حفظ  خودرو 

در شرایط بد جاده باید کاهش داد.
توقف  تا  ترمز  به  شروع  از  شده  طی  مسافت 
کامل در خودرهای مجهز به سیستم ترمز ضد 
قفل ABS ممکن است نسبت به مسافت طی 
شده خودروهایی که فاقد این سیستم هستند، 

در موارد شرح داده شده در زیر بیشتر باشد:
یا  زار  ناهموار، ریگ  رانندگی در جاده های   •

پوشیده از برف
• رانندگی با زنجیر چرخ

• رانندگی در جاده هایی که سطح آن ها دارای 
یا  پایین  باال،  جاده  یا سطح  بوده  فراوان  چاله 

تغییر ارتفاع دارد.
  ABS به  ایمنی خودروهای مجهز  خصوصیات 

اخطار
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• قبل از شروع به رانندگی خودرو، باتری را شارژ 
کنید.

نحوه خوب ترمز کردن

• در خودرو پارک شده، قبل از شروع به حرکت، 
از  و  کرده  کنترل  را  دستی  ترمز  نبودن  درگیر 
دستی  ترمز  نمایشگر  چراغ  بودن  خاموش 

اطمینان حاصل کنید.

* یادآوری
هنگامی که به دلیل خالی شدن باتری، استارت 
انجام می دهید  باتری کمکی  به وسیله  را  زدن 
چراغ  و  نکند  کار  نرمی  به  است  ممکن  موتور 
به  امر  این  شود.  روشن  همزمان   ABS هشدار 
دلیل ولتاژ کم باتری اتفاق می افتد و به معنی 

مشکل داشتن سیستم ABS نیست.
• پدال ترمز را مکرراً فشار ندهید

سیستم ترمز

روشن   ABS ترمز  چراغ هشدارسیستم  اگر   •
شده و روشن باقی بماند، سیستم ABS مشکل 
دارد. هرچند در این وضعیت ترمزهای معمولی 

خودرو به طور عادی عمل می کنند.
تاحدود3   ABS ترمز  سیستم  هشدار  چراغ   •
ثانیه پس ازچرخاندن سوییچ خودروبه موقعیت 
روشن ON، روشن باقی می ماند. درطول مدت 
خودآزمایی  عمل   ABS سیستم  ثانیه،   3 این 
بودن عملکرد  انجام و درصورت عادی  را  خود 
اگر چراغ  اجزاء، چراغ خاموش می شود.  همه 
ممکن   ABS ترمز  سیستم  ماند،  باقی  روشن 
با  زودتر  هرچه  باشد.  داشته  مشکل  است 
نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.

دارای  سطح  برروی  رانندگی  هنگام   •
چسبندگی کم الستیک به جاده نظیر جاده یخ 
سیستم  ترمز،  از  مداوم  کردن  استفاده  و  زده 
و  ماند  می  باقی  فعال  مستمر  طور  به   ABS
چراغ هشدار ABS ممکن است روشن شود. در 
ایمن هدایت  مکانی  به  را  این وضعیت خودرو 

کرده، موتور را خاموش کنید.
• موتور را دوباره روشن کنید، اگر چراغ هشدار 
ABSخاموش باقی ماند دراین وضعیت عملکرد 
سیستم ترمزABS عادی است.درغیر اینصورت 
ممکن است سیستم ترمز ABS مشکل داشته 
باشد. هرچه زودتر با نمایندگی های مجاز سایپا 

یدک تماس بگیرید.

• در هنگام ترک یا پارک خودرو، همیشه اهرم 
ترمزپارک راتاحد ممکن باال کشیده و گیربکس 
را در موقعیت پارک P کاماًلً درگیر کنید. اگر 
به طور  گیربکس  و  نشده  ترمز دستی کشیده 
مطمئن در موقعیت پارک P قرار نداشته باشد، 
دیدن  آسیب  و  ناخواسته خودرو  خطر حرکت 

شما یا دیگران وجود دارد.
همه  دستی  ترمز  پارک،  زمان  در  همیشه   •
حرکت  از  تا  باشد  درگیر  کاماًلًً  باید  خودروها 
صدمه  باعث  تواند  می  که  خودرو  ناخواسته 
جلوگیری  شود،  رهگذران  یا  سرنشینان  دیدن 

گردد.

هشدار

هشدار

اخطار
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اگر جدول  شود.  عقب  به سمت  حرکت خودرو 
ایجاب  دیگری  الزامی  شرایط  یا  ندارد  وجود 
نماید، به وسیله قرار دادن بلوک مانع در پشت 
خودرو  ناخواسته  حرکت  از  ها  چرخ  جلوی  یا 

جلوگیری کنید.
• تحت بعضی از شرایط، ترمز دستی می تواند 
در حالت کشیده شده یخ بزند. احتمال وقوع این 
امر زمانی بیشتر است که برف یا یخ در اطراف 
و  باشد،  شده  انباشته  عقب  ترمزهای  نزدیک  یا 
یا اینکه ترمزها خیس باشند. اگر خطر یخ زدن 
ترمز دستی وجود داشت، زمانی که دسته دنده 
را در حالت پارک P )گیربکس اتوماتیک( یا در 
می  قرار  معمولی(  )گیربکس  عقب  یا  یک  دنده 
دهید، ترمز دستی را موقتا کشیده و چرخ های 
نتواند  خودرو  تا  کنید  مسدود  مانع  با  را  عقب 

حرکت نماید، سپس ترمز دستی را آزاد کنید.
• در سرباالیی ها خودرو را به وسیله پدال گاز 
متوقف نگه ندارید. این امر می تواند باعث گرم 
یا  ترمز  پدال  از  همیشه  شود.  گیربکس  کردن 

ترمز دستی استفاده کنید.

باعث داغ کردن ترمزها و از دست رفتن کارایی 
افزایش  باعث  همچنین  امر  این  شود.  ها  آن 

فرسودگی اجزا ترمز می شود.
به  پنچر شد،  رانندگی  در حین  اگر الستیک   •
سمت  به  مستقیم  را  خودرو  کرده،  ترمز  آرامی 
جلو در حالی که سرعت را کم می کنید، هدایت 
کنید. هنگامی که سرعت به حد کافی و ایمن کم 
توقف  امن  مکانی  در  کنار کشیده،  از جاده  شد 

نمایید.
اتوماتیک  به گیربکس  اگر خودرو شما مجهز   •
است، اجازه ندهید خورو به سمت جلو آهسته، 
این  از  جلوگیری  برای  نماید.  حرکت  آهسته 
حرکت روبه جلو، پای خود را برروی پدال ترمز 
محکم نگه دارید، تا خودرو به سمت جلو حرکت 

ننماید.
• در هنگام پارک کردن در شیب تپه ها احتیاط 
الزم را به کار گیرید، ترمز دستی رامحکم درگیر 
کرده و دسته دنده را در حالت پارک P )گیربکس 
)گیربکس  عقب  یا  یک  دنده  در  یا  اتوماتیک(، 
معمولی( قرار دهید. اگر خودرو در سرازیری قرار 
جدول  سمت  به  را  جلو  چرخهای  است،  گرفته 
بچرخانید تا مانع حرکت خودرو  به سمت جلو 
شود. اگر خودرو در سرباالیی قرار دارد چرخ های 
جلو را در جهت عکس جدول بچرخانید تا مانع 

• رانندگی از میان آب ممکن است باعث خیس 
توانند  می  ترمزها  همچنین  شود،  ترمزها  شدن 
شوند.  خیس  خودرو  شوی  و  شست  هنگام  در 
باشند!  خطرناک  است  ممکن  خیس  ترمزهای 
در صورت خیس بودن ترمزها خودرو نمی تواند 
ترمزهای خیس  شود.  متوقف  سریعا  قبل  مانند 
ممکن است باعث کشیدن خودرو به یک طرف 
شوند. برای خشک کردن ترمزها تا بازگشت عمل 
ترمز به حالت عادی به نرمی ترمز نمایید، ضمن 
رانندگی  حین  در  خودرو  کنترل  مراقبت  آنکه 
باز  عادی  حالت  به  ترمز  اگرعملکرد  هستید. 
را  ایمنی خودرو  با رعایت  نگشت هر چه زودتر 
متوقف نموده، با نمایندگی های مجاز سایپا یدک 

برای گرفتن کمک تماس بگیرید.
اینکه  بدون  ها  تپه  سرازیری  در  حرکت  از   •
امر  این  کنید.  خودداری  باشد،  دردنده  خودرو 
بسیار خطرناک است. همیشه خودرو را در دنده 
سرعت  کاهش  برای  ترمز  از  دارید.  نگه  باقی 
تغییر  تر  پایین  دنده  به  و سپس  کرده  استفاده 
به شما در حفظ  ترمز موتور،  تا  وضعیت دهید، 

سرعت ایمن کمک نماید.
رها  ندهید.  تکیه  ترمز  پدال  به  را  خود  پای   •
رانندگی  هنگام  در  ترمز  پدال  برروی  پا  کردن 
می تواند خطرناک باشد. زیرا این عمل می تواند 

سیستم ترمز
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سرعت  کنترل  سیستم  عادی  عملکرد  حین 
یکنواخت، هنگامی که کلید SET فعال شده و 
یا پس از درگیر کردن ترمزها مجددا فعال شده، 
سیستم کروز پس از حدود 3 ثانیه فعال خواهد 

شد. این تاخیر عادی است.

برای برقرار کردن سرعت یکنواخت
 ON-OFF برای فعال کردن سیستم کلید   .1
فرمان  غربیلک  روی  یکنواخت  کنترل  سیستم 
 CRUISE نمایشگر کروز  را فشار دهید. چراغ 

روی صفحه نمایشگرها روشن خواهد شد.
2. سرعت خودرو را به سرعت دلخواهی که باید 
افزایش  باشد،  ساعت  در  کیلومتر   40 از  بیش 

دهید.

رانندگی  طورمثال  به  نباشد  ایمن  است 
لغزنده  یامتغییرباجاده های  درترافیک سنگین 
و  پرپیچ  یا  برف(  از  پوشیده  یا  زده  )بارانی،یخ 
خم یا جاده های دارای شیب روبه باال یا پایین 
بیش از %6، از سیستم کنترل سرعت یکنواخت 

استفاده نکنید.
سرعت  کنترل  ازسیستم  استفاده  هنگام   •
داشته  توجه خاص  جاده  شرایط  به  یکنواخت 

باشید.
• در هنگام استفاده از سیستم کنترل سرعت 
اعمال  را  یکنواخت در سرازیری، مراقبت الزم 
کنید. در سرازیری ممکن است سرعت خودرو 

افزایش یابد

سیستم کنترل سرعت یکنواخت )کروز(*
اجازه  شما  به  یکنواخت  کنترل سرعت  سیستم 
ثابت  نگهداری سرعت  برای  را  دهد خودرو  می 
بدون آنکه پای خود را روی پدال گاز نگه دارید، 

برنامه ریزی نمایید.
از  باالتر  های  سرعت  در  کار  برای  سیستم  این 
حدود 40 کیلومتر در ساعت طراحی شده است.

سیستم کنترل سرعت یکنواخت )کروز(

* : مطابق با مدل خودرو 

• اگر سیستم کنترل سرعت یکنواخت در حالت 
 CRUISE نمایشگر  )چراغ  بماند  باقی  روشن 
ممکن  باشد(،  روشن  نمایشگرها  صفحه  روی 
است عملکرد سیستم کنترل سرعت یکنواخت 
تصادفی  طور  به  کلیدها  به  دست  برخورد  با 
فعال شود. هنگامی که سیستم کنترل سرعت 
را  ندارد، سیستم  قرار  استفاده  یکنواخت مورد 
نمایشگر  دارید)چراغ  نگه  خاموش  حالت  در 
شدن  برقرار  از  تا  باشد(،  خاموش   CRUISE

ناخواسته سرعت یکنواخت جلوگیری شود.
فقط  یکنواخت  سرعت  کنترل  ازسیستم   •
هوای  درشرایط  ترافیک  کم  های  دربزرگراه 

خوب استفاده کنید.
ممکن  یکنواخت  سرعت  حفظ  که  هنگامی   •

سرعت  کنترل  سیستم  از  استفاده  هنگام  در 
یکنواخت در خودرو مجهز به گیربکس معمولی، 
بدون فشار دادن پدال کالچ، دسته دنده را در 
باعث  چون  ندهید،  قرار   N خالص  موقعیت 
اگر  شود.  می  موتور  دور  حد  از  بیش  افزایش 
چنین اتفاقی رخ داد، پدال کالچ را فشار داده 
یا کلید ON-OFF سیستم کنترل یکنواخت 

را آزاد کنید.

اخطار

هشدار
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برای کاهش سرعت یکنواخت خودرو یکی 
از روشهای زیر را دنبال کنید:

• اهرم )1( را به سمت پایین )RES-( فشار داده 
و نگه دارید. سرعت خودرو شروع به کاهش می 
یابد. در سرعت دلخواهی که می خواهید حفظ 

شود کلید را رها کنید.
فشار   )-RES( پایین  سمت  به  را   )1( اهرم   •
داده و بالفاصله رها کنید. با هر فشار دادن اهرم، 
سرعت یکنواخت خودرو 6/1 کیلومتـر بر ساعت 

کاهش می یابد.

برای افزایش سرعت یکنواخت خودرو یکی 
از روش های زیر را دنبال کنید:

• اهرم )1( را به سمت باال )RES+( فشار داده 
و نگه دارید. سرعت خودرو شروع به افزایش می 

کند. در سرعت دلخواه کلید را رها کنید.
• اهرم )1( را به سمت باال )RES+( فشار داده و 
بالفاصله رها کنید. با هر فشار دادن اهرم، سرعت 
یکنواخت خودرو 6/1 کیلومتـر بر ساعت افزایش 

می یابد.

3. اهرم )1( را )به سمت SET-( به پایین فشار 
داده و در سرعت دلخواه رها کنید. چراغ نمایشگر 
SET بر روی صفحه نمایشگرها روشن می شود. 
هم زمان پدال گاز را رها کنید. سرعت دلخواه به 

طور اتوماتیک حفظ خواهد شد.
است  ممکن  خودرو  سرعت  تند  های  شیب  در 
کمی  رفتن  پایین  هنگام  در  یا  کاهش  کمی 

افزایش یابد.

سیستم کنترل سرعت یکنواخت )کروز(
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)چراغ  کرد  خواهد  لغو  را  یکنواخت  سرعت 
خاموش  نمایشگرها  صفحه  در   SET نمایشگر 
)خاموش(  غیرفعال  سیستم  اما  شد(،  خواهد 

نخواهد شد.
اگر میل به برقراری مجدد عملکرد حفظ سرعت 
سیستم کنترل سرعت یکنواخت را دارید، اهرم 
را )به سمت RES+( به سمت باال حرکت دهید. 
سرعت به سرعت تنظیم شده قبلی باز می گردد.

برای غیرفعال کردن عملکرد حفظ سرعت 
سیستم کنترل سرعت یکنواخت:
یکی از اعمال زیر را انجام دهید:

• پدال ترمز را فشار دهید.
• در خودروهای مجهز به گیربکس معمولی پدال 

کالچ را فشار دهید.
اتوماتیک  گیربکس  به  مجهز  خودروهای  در   •
دسته دنده را در موقعیت خالص N قرار دهید.

بر روی غربیلک  واقع   CANCEL لغو  کلید   •
فرمان را فشار دهید.

• از سرعت به حافظه داده شده، سرعت خودرو 
را 15 کیلومتر یا بیشتر کاهش دهید.

• سرعت خودرو را به کمتر از حدود 40 کیلومتر 
کاهش دهید.

عملکرد حفظ  شده،  ذکر  اعمال  این  از  یک  هر 

برای افزایش موقتی سرعت در هنگام فعال 
بودن عملکرد حفظ سرعت سیستم کنترل 

سرعت یکنواخت:
اگر در هنگامی که عملکرد حفظ سرعت سیستم 
کنترل سرعت یکنواخت فعال )روشن( است می 
افزایش دهید،  را  خواهید به طور موقت سرعت 
مزاحم  افزایش سرعت  دهید.  فشار  را  گاز  پدال 
عملکرد حفظ سرعت یکنواخت نشده یا موجب 

ایجاد تغییر در سرعت برقرار شده نخواهد شد.
برای بازگشت به سرعت برقرار شده SET، پای 

خود را از روی پدال گاز بردارید.

سیستم کنترل سرعت یکنواخت )کروز(
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سیستم  کردن  )خاموش(  غیرفعال  برای 
کنترل سرعت یکنواخت یکی از اعمال زیر 

را انجام دهید:
سرعت  کنترل  سیستم   ON-OFF کلید   •
 CRUISE یکنواخت را آزاد کنید. )چراغ نمایشگر
شد( خواهد  خاموش  نمایشگرها  صفحه  روی 

• موتور را خاموش کنید.

هر یک از این اعمال ذکر شده، سیستم کنترل 
سرعت یکنــواخت را غیر فعال )خاموش( خواهد 
کنترل  سیستم  عملکرد  خواهید  می  اگـر  کرد. 
مراحل  کنید،  فعال  دوباره  را  یکنواخت  سرعت 
»برای برقرار کردن سرعت یکنواخت« ذکر شده 

در صفحات قبل را تکرار کنید.

برای برقرار کردن مجدد سرعت یکنواخت 
سیستم  در  ساعت  کیلومتر/   40 از  باالتر 

کنترل سرعت یکنواخت:
اگر برای لغو عملکرد حفظ سرعت از یکی از این 
 )ON-OFF از کلید  استفاده  )به جز  شیوه ها 
استفاده شده و سیستم هنوز فعال )روشن( باشد، 
سمت  به   )+RES سمت  )به  اهرم  که  هنگامی 
باال حرکت داده شود، آخرین سرعت برقرار شده 
قبلی به طور اتوماتیک مجددا برقرار خواهد شد.

هرچند اگر سرعت خودرو به کمتر از 40 کیلومتر 
در ساعت کاهش یافته باشد، سرعت برقرار شده 

قبلی، مجدداً برقرار نخواهد شد.

سیستم کنترل سرعت یکنواخت )کروز(
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• خودرو خود را در شرایط خوب نگهداری کنید. 
هزینه  کاهش  و  بهتر  اقتصادی  مصرف  برای 
برنامه  با  مطابق  را  خود  خودرو  نگهداری،  های 
کنید.  نگهداری  بخش7  در  شده  ذکر  نگهداری 
رانندگی  به  مجبور  جاده  سخت  شرایط  در  اگر 
زمانی  فواصل  در  باید  نگهداری  امور  هستید، 
)برای شرح  انجام گیرد  بیشتر  تکرار  و  تر  کوتاه 

بیشتر به بخش 7 مراجعه کنید(.
• خودرو را تمیز نگهدارید. برای حفظ حداکثری 
مواد  از  عاری  و  تمیز  باید  خودرو  خودرو،  عمر 
خورنده نگهداری شود. جلوگیری از انباشته شدن 
خاک، گل یا یخ و غیره در زیر خودرو امری بسیار 
مهم است. این وزن اضافی می تواند به افزایش 

مقدار مصرف سوخت و زنگ زدگی منجر شود.
را  غیرالزم  اضافی  وزن  کنید،  حرکت  سبک   •
اختالل  باعث  اضافی  وزن  نکنید.  حمل  خود  با 

درمصرف اقتصادی سوخت می شود.
آرام  نیاز، موتور در دور  از  اجازه ندهید بیش   •
هستید  چیزی  منتظر  اگر  بماند.  باقی  روشن 
را  خود  خودرو  اید(  نکرده  گیر  ترافیک  در  )و 
خاموش کرده و در هنگام آمادگی برای حرکت 

آن را مجددا روشن کنید.
• به خاطر داشته باشید خودرو شما نیاز به گرم 
از روشن شدن  ندارد، پس  کردن طوالنی مدت 

می کند. رانندگی با سرعت متوسط بخصوص در 
بزرگراه ها، یکی از موثرترین روش ها در کاهش 

مصرف سوخت است.
• پای خود را روی پدال ترمز یا کالچ رها نکنید. 
افزایش مصرف سوخت  باعث  تواند  امر می  این 
این  اجزاء  فرسایش  میزان  افزایش  همچنین  و 
رهاکردن  با  رانندگی  به عالوه  ها شود.  سیستم 
پابر روی پدال ترمز ممکن است باعث داغ کردن 
ترمزها شود که این خود نیز می تواند موجب کم 
اثر شدن ترمزها و عواقب جدی ناشی از آن شود.
• از الستیک های خود به خوبی مواظبت کنید. 
حفظ  شده  توصیه  درحد  را  ها  الستیک  باد 
کنید. فشار باد غیر صحیح چه بسیار زیاد و چه 
بسیارکم به فرسوده شدن غیر ضروری الستیک 
ها منجر می شود. حداقل ماهی یک بار فشار باد 

الستیک ها را کنترل کنید.
• از تنظیم بودن صحیح فرمان اطمینان حاصل 
اثر  در  تواند  می  فرمان  نبودن  تنظیم  کنید. 
با  یا رانندگی  با جداول کنار خیابان ها  برخورد 
سرعت زیاد بر روی سطوح ناصاف به وجود آمده 
باشد. تنظیم فرمان ضعیف باعث فرسوده شدن 
سریعتر الستیک می شود و همچنین می تواند 
باعث پدید آمدن مشکالت دیگر شود، ضمن آنکه 

باعث مصرف سوخت بیشتر نیز می شود.

رانندگی بهینه
مصرف بهینه سوخت خودرو شما به طور عمده 
زمان  و  رانندگی  محل  شما،  رانندگی  شیوه  به 

رانندگی بستگی دارد.
هر یک از این عوامل در کیلومتر طی شده با هر 
لیتر بنزین تاثیر می گذارد. برای حداکثر استفاده 
اقتصادی ممکن از خودرو، توصیه های رانندگی 
ارائه شده در زیر را برای کمک به صرفه جویی 
مالی در پرداخت هزینه های سوخت و تعمیرات، 

به کار ببندید:
با  را  افزایش سرعت  کنید.  رانندگی  نرمی  به   •
حرکت  به  شروع  از  دهید.  انجام  معمول  شتاب 
استفاده  گاز  آخر  در حد  دنده  تغییر  یا  ناگهانی 
نکرده و با سرعت یکنواخت رانندگی کنید.فاصله 
سعی  نکنید.  طی  شتاب  با  را  قرمز  های  چراغ 
که  نمایید  تنظیم  طوری  را  خود  سرعت  کنید 
نباشید.  مکرر  غیر الزم  تغییر سرعت  به  مجبور 
در حد امکان از گرفتار شدن در ترافیک سنگین 
از  را  مناسب  فاصله  همیشه  کنید.  خودداری 
دیگر خودروها حفظ کنید، به نحوی که بتوانید 
امر  این  کنید.  خودداری  الزم  غیر  ترمزهای  از 

همچنین فرسایش ترمز را نیز کاهش می دهد.
• با سرعت متوسط رانندگی کنید. هرچه سرعت 
را مصرف  بیشتری  باشد، خودرو سوخت  بیشتر 

رانندگی بهینه
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رانندگی در شرایط خاص
رانندگی در شرایط خطرناک

رانندگی  خطرناک  شرایط  با  برخورد  هنگام  در 
خطــرات  یا  شن  گل،  یـخ،  برف،  آب،  نظیر 

مشابه، از توصیه های زیر پیروی کنید: 
• با هوشیاری رانندگی کرده و فاصله بیشتری را 

برای ترمز در نظر بگیرید.
و  کردن  ترمز  زمان  در  ناگهانی  حرکات  از   •

چرخاندن غربیلک فرمان اجتناب کنید.
• در هنگام استفاده از ترمز غیرمجهز به سیستم 
ضد قفل )ABS( به پمپ کردن نرم پدال ترمز به 

باال و پایین تا توقف خودرو ادامه دهید.

• درصورت گیر کردن دربرف، گل یا شن از دنده 
هرز  ازگردش  جلوگیری  برای  کنید.  استفاده   2
)بکسوات( چرخ های محرک، سرعت را به آرامی 

افزایش دهید.
• در هنگام گیرکردن در یخ، برف یا گل، از شن، 
سنگ نمک، زنجیر چرخ یا دیگر اشیاء یا مواد غیر 

رانندگی بهینه
سرعت خودرو را در شرایط این چنینی کم کنید.
حفظ خودرو در شرایط خوب عملکردی از نظر 
اقتصادی و ایمنی مهم است، بنابراین با مراجعه 
به نمایندگی های مجاز سایپا یدک برنامه بازرسی 
و تعمیر نگهداری دوره ای خودرو را انجام دهید.

در  ثانیه   20 تا   10 موتور  دهید  اجازه  خودرو 
دور آرام کار کند، سپس اقدام به جازدن دنده و 
حرکت نمایید. هرچند در هوای بسیار سرد باید 
به موتور اجازه دهید مدت زمان نسبتاً بیشتری 

را جهت گرم شدن صرف نماید.
• به موتور فشار نیاورده و بیش از حد به موتور 
با  رانندگی  آوردن،  فشار  از  منظور  ندهید.  گاز 
منجر  که  است  باال  بسیار  دنده  در  کم  سرعت 
حالتی  اگر چنین  می شود.  موتور  زدن  به پس 
تعویض  تر  دنده سنگین  با  را  دنده  افتاد،  اتفاق 
کنید. دور بیش ازحد، به گاز دادن بیش از حد 
قابل  امر  این  شود.  می  گفته  تعیین شده  ایمن 
در سرعتهای  دنده  تعویض  وسیله  به  جلوگیری 

تعیین شده است.
ایرکاندیشن  از  استفاده  در  را  جویی  صرفه   •
)کولر( مراعات کنید. سیستم ایرکاندیشن توسط 
مصرف  بنابراین  شود،  می  فعال  موتور  نیروی 
سوخت با استفاده از ایرکاندیشن )کولر( افزایش 

می یابد.
• باز بودن پنجره ها در سرعت های باال می تواند 

باعث افزایش مصرف سوخت شود.
به  خودرو  جلوی  یا  پهلو  ناحیه  از  باد  وجود   •
برای  زند.  می  لطمه  سوخت  اقتصادی  مصرف 
این مصرف غیرالزم،  از  به جبران بخشی  کمک 

در  یا  ها  سرازیری  در  حرکت  حین  در  هرگز 
مـوتور  کردن  خاموش  به  اقدام  حرکت  حال 
نکنید. بدون وجود موتور روشن، سیستم های 
هیدرولیک فرمان و بوستر ترمز به نحو مناسب 
عمل نخواهند کرد. به جای آن موتور را روشن 
نگه داشته و برای استفاده از تاثیر ترمز مـوتـور، 
دنده را به دنده سنگین تر مناسب تغییر دهید. 
خـاموش کردن موتور در حین حرکت می تواند 
قفل غربیلک فرمان را درگیر کرده به از دست 
رفتن عملکرد غربیلک که می تواند باعث آسیب 

های جدی جسمی یا مرگ شود، منجر گردد.

خودروهای  در   ABS قفل  ضد  ترمز  سیستم 
مجهز به ترمز ABS، پدال ترمز را پمپ نکنید.

اخطار

اخطار
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تغییر دهید. با گازبازی نکرده و حرکت چرخشی 
کم  ممکن  حد  تا  را  )بکسوات(  ها  چرخ  هرز 
کنید. اگر پس از چندین بار سعی همچنان هنوز 
گیرکرده اید، برای جلوگیری از داغ کردن موتور 
از  استفاده  با  گیربکس،  دیدن  احتمال صدمه  و 

خودرو بکسل کننده، خودرو را بیرون بکشید.

لغزنده در زیر چرخ های محرک استفاده کنید تا 
کشش و اصطکاک الزم و چسبندگی الستیک به 

جاده را تامین نمایند.

عقب  و  جلو  توسط  خودرو  کشیدن  بیرون 
کردن

یا  از برف، شن  بیرون کشیدن خودرو  برای  اگر 
شدید،  خودرو  کردن  عقب  جلو  به  مجبور  گل 
ابتدا فرمان را به راست و چپ بچرخانید تا موانع 
اطراف چرخ های جلو را دور کنید، سپس برای 
حرکت به عقب و جلو دسته دنده را به موقعیت 
)در   Rعقب دنده  و  جلو  های  دنده  از  یکی 
اتوماتیک( مکرراً  به گیربکس  خودروهای مجهز 

رانندگی در شرایط خاص

اگر خودرو شما در برف، گل، شن و نظایر آن 
به  اقدام  است  باشد. شما ممکن  ها گیر کرده 
مکرر  و عقب کردن  با جلو  آزاد کردن خودرو 
در  اشیاء  یا  افراد  وجود  در صورت  نمایید.  آن 
نزدیکی خودرو، از این روش استفاده نکنید. در 
از  است خودرو  حین جلو عقب کردن، ممکن 
گیر آزاد و به طور ناگهانی به سمت جلو یا عقب 
حرکت کرده باعث آسیب دیدن افراد یا اشیاء 

نزدیک خودرو شود.
و عقب کردن مکرر طوالنی مدت ممکن  جلو 
یا  دیدن  صدمه  موتور،  کردن  داغ  باعث  است 
معیوب شدن گیربکس و آسیب دیدن الستیک 

شود.

بخصوص  )بکسوات(  هرز  صورت  به  را  چرخها 
در سرعت های بیش از 56 کیلومتر درساعت، 
هرز  صورت  به  ها  چرخ  چرخاندن  نچرخانید. 
بی حرکت  در هنگام  باال  با سرعت  )بکسوات( 
بودن خودرو می تواند باعث داغ شدن الستیکها، 
ترکیدن و صدمه زدن به افراد ایستاده در کنار 

خودرو شود.

لغزنده  سطوح  برروی  رانندگی  هنگام  در 
تعویض به دنــده سنگین تر در گیربکس های 
اتــوماتیک می تواند باعث سانحه شود. تغییر 
ناگهانی سرعت چرخش چرخ ها می تواند باعث 
تعویض  هنگام  در  گردد.  ها  چرخ  خوردن  لیز 
با  لغزنده،  سطوح  در  تر  سنگین  دنده  با  دنده 

احتیاط عمل کنید.

اخطار

هشدار

اخطار

اخطار

* : مطابق با مدل خودرو 
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و  کثیف  های  چراغ  نمایید.  تنظیم  مناسب 
نامیزان، دید در شب را بسیار مشکل می کنند.

جلو  های  چراغ  به  مستقیم  کردن  نگاه  از   •
شما  دید  کنید.  اجتناب  مخالف  خودروهای 
عادت  و  شده  کور  موقت  طور  به  است  ممکن 
ثانیه  چندین  تاریکی  به  ها  چشم  مجدد  کردن 

طول بکشد.

رانندگی در شب
را  بیشتری  خطرات  شب  تاریکی  در  رانندگی 
نسبت به رانندگی در روشنایی روز دارد، در ذیل 
به  شب  در  رانندگی  برای  مهم  نکات  از  بعضی 

شرح ذیل توصیه می شود:
دیگر  خودروهای  از  و  کرده  حرکت  آهسته   •
در  دیدن  چون  کنید،  حفظ  را  بیشتری  فاصله 
شب به خصوص در محدوده هایی که چراغ های 
روشنایی خیابان در آن ها وجود ندارد، مشکل تر 

از روز است.
• برای کاهش انعکاس نور چراغ های جلو دیگر 

خودروها، آینه ها را تنظیم کنید.
نموده و  تمیز  را  • چراغ های جلو خودرو خود 
اتوماتیک  سیستم  به  مجهز  که  خودروهایی  در 
طور  به  را  نور  شعاع  نیست،  نور  شعاع  تنظیم 

پیچیدن نرم در پیچ ها
و  پیچها  در  دنده  تعویض  یا  کردن  ترمز  از 
بخصوص در هنگام خیس بودن جاده ها، اجتناب 
باید  ها  پیچ  همیشه  مطلوب  وضعیت  در  کنید. 
پیشنهادها  این  از  اگر  شوند.  آرام طی  شتاب  با 
پیروی کنید، فرسایش الستیک به حداقل ممکن 

خواهد رسید.

رانندگی در شرایط خاص
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رانندگی در بزرگراه ها
الستیک ها

فشار باد الستیک ها را براساس مشخصات ذکر 
باد الستیک  فشار  بودن  کم  کنید.  تنظیم  شده 
باعث گرم شدن و صدمه دیدن احتمالی الستیک 

می شود.
از به کار گرفتن الستیک های فرسوده یا صدمه 
دیده که باعث کم شدن چسبندگی الستیک به 
جاده )کشش( در حرکت یا خرابی آن می شود 

اجتناب کنید.

* یادآوری
برروی  شده  نوشته  باد  فشار  حداکثر  از  هرگز 

الستیک تخطی نکنید.

باعث لیز خوردن شده، به تصادف احتمالی منجر 
شود. از خوب بودن وضعیت الستیک ها اطمینان 

حاصل کنید.
• برای راحت تر دیده شدن شما توسط دیگران، 

چراغ های جلو خودرو خود را روشن کنید.
های  گودال  میان  از  زیاد  سرعت  با  رانندگی   •
تاثیر بگذارد. اگر  بزرگ آب می تواند بر ترمزها 
مجبور به عبور از گودال های آب هستید، سعی 

کنید آهسته از میان آن ها بگذرید.
• اگر تصور می کنید ممکن است ترمزها خیس 
تا  کنید  رانندگی می  که  در حالی  باشند،  شده 
بازگشت عملکرد ترمزها به حالت عادی، به آرامی 

ترمزها را اعمال کنید.

رانندگی در مناطق آب گرفته
از رانندگی در مناطق آب گرفته اجتناب کنید، 
مگر اینکه از باالتر نبودن ارتفاع آب از زیر توپی 
چرخ ها اطمینان داشته باشید. از میان هر سطح 
پوشیده از آب به آهستگی رانندگی کنید. چون 
قرار  آب  تاثیر  تحت  ترمز  عملکرد  است  ممکن 
گرفته باشد، لذا مسافت الزم و کافی تا توقف را 

مدنظر قرار دهید.
پس از رانندگی از میان آب، با چندین بار اعمال 
نرم ترمز در حین حرکت، ترمزها را خشک کنید.

رانندگی در باران
وجود باران و جاده خیس می تواند رانندگی را 
بخصوص زمانی که برای رانندگی در آسفالت لیز، 

آمادگی الزم را ندارید خطرناک نماید.
در زیر بعضی از نکات برای لحاظ کردن در هنگام 

رانندگی در باران عرضه می شود:
و مسافت الزم  تر  را مشکل  دید  باران شدید   •
بنابراین  کند،  می  بیشتر  را  خودرو  توقف  برای 

سرعت را کم کنید.
• وضعیت خوب برف پاک کن ها را حفظ کنید. 
ماندن لک  باقی  یا  انداختن  از خط  اگر عالئمی 
برروی شیشه را مشاهده نمودید، تیغه های برف 

پاک کن ها را تعویض کنید.
ترمز  ندارند،  خوبی  وضعیت  ها  الستیک  اگر   •
و توقف سریع بر روی آسفالت خیس می تواند 

رانندگی در شرایط خاص
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روغن  و  موتور  کننده  خنک  مایع  سوخت، 
موتور

رانندگی با سرعت باال در سفر، بیش از رانندگی 
بازدید  کند.  می  مصرف  حومه شهر سوخت  در 
فراموش  را  موتور  روغن  و  کننده  خنک  مایع 

نکنید.

تسمه پروانه
تسمه شل یا آسیب دیده ممکن است باعث داغ 

کردن موتور شود.

رانندگی در شرایط خاص

• فشــار باد کم یا بیش از انــدازه الستیک ها 
می تواند باعث فرمان پذیری ضعیف، از دست 
ناگهانی  شدن  معیوب  و  خودرو  کنترل  دادن 
جسمی  آسیب  تصادف،  نتیجه  در  و  الستیک 
رانندگی  از  قبل  همیشه  شود.  مرگ  حتی  و 
باد  فشار  بودن  مناسب  نظر  از  را  ها  الستیک 
کنترل کنید برای اطالع از فشار باد به بخش 8 

» الستیک ها و رینگ ها« مراجعه کنید.
ناکافی  آج  دارای  های  الستیک  با  رانندگی   •
فــرسوده  های  الستیــک  است.  خطرنـــاک 
می توانند باعث از دست دادن کنترل خودرو، 
مرگ  حتی  یا  و  جسمی  های  آسیب  تصادف، 
شوند. الستیک های فرسوده باید هرچه زودتر 
تعویض شده و هرگز نباید برای رانندگی مورد 
رانندگی  از  قبل  همیشه  گیرند.  قرار  استفاده 
و  بازدید  را  خود  خودرو  های  الستیک  آج 
کنترل کنید. برای اطالعات بیشتر به بخش 8 

»الستیک ها و رینگ ها« مراجعه کنید.

اخطار
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)چسبندگی الستیک به جاده( الستیک های یخ 
درحد  است  ممکن  های خشک  جاده  در  شکن 
حتی  نباشد،  باال  خودرو،  اصلی  الستیک های 
باید هوشیارانه  هم  بودن جاده  زمان خشک  در 
رانندگی کنید. برای اطالع از سرعت حداکثری 
توصیه شده الستیک با فروشنده الستیک تماس 

بگیرید.

شتاب  زیاد،  سرعت  با  حرکت  عالوه  به  باشد، 
گیری سریع، استفاده ناگهانی از ترمز و پیچیدن 
به  خطرناک  بسیار  حرکاتی  بالقوه  تند،  های 

حساب می آیند.
تا  موتور  ترمز  از  سرعت  کردن  کم  هنگام  در 
ناگهانی  کارگیری  به  کنید.  استفاده  ممکن  حد 
ترمز در جاده های برفی یا یخ زده ممکن است 
فاصله  باید  شما  شود.  لیز خوردن خودرو  باعث 
حال  در  خودرو  و  خود  خودرو  بین  الزم  کافی 
حرکت جلوی خود را حفظ نمایید. همچنین، به 
آرامی ترمز را اعمال کنید. بخاطر داشته باشید 
که نصب زنجیر چرخ باعث ارائه نیروی حرکتی 
از  ولی  شود  می  خودرو  رانندگی  در  بیشتری 

لغزیدن جانبی جلوگیری نمی کند.

الستیک های یخ شکن
اگر می خواهید از الستیک های یخ شکن برای 
و  بودن  رادیال  از  کنید،  استفاده  خودروی خود 
داشتن اندازه )سایز( و ظرفیت تحمل بار مشابه 
حاصل  اطمینان  خودرو  اصلی  الستیکهای  با 
پذیری  فرمان  در  باالنس  و  تعادل  برای  کنید. 
هوایی،  و  آب  شرایط  همه  در  خودرو  کنترل  و 
الستیک های یخ شکن را بر روی هرچهار چرخ 
کشش  که  باشید  داشته  خاطر  به  کنید.  نصب 

رانندگی در زمستان
باعث  باشد  تر  سخت  زمستانی  شرایط  هرچه 
آن  از  ناشی  دیگر  مشکالت  و  بیشتر  فرسودگی 
مشکالت  رساندن  حداقل  به  برای  شد.  خواهد 
بکار  را  زیر  های  توصیه  زمستان  در  رانندگی 

گیرید:

شرایط برفی یا یخبندان
برای رانندگی در برف عمیق، استفاده از الستیک 
ضروری  است  ممکن  چرخ  زنجیر  یا  شکن  یخ 
یخ شکن  از الستیک  استفاده  به  نیاز  اگر  باشد. 
براساس  باید  الستیک  انتخاب  ضروریست، 
الستیک مشابه اصلی از نظر سایز و نوع صورت 
گیرد. عدم انجام چنین کاری ممکن است تاثیر 
داشته  خودرو  پذیری  کنترل  و  ایمنی  بر  بدی 

رانندگی در زمستان
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زنجیرهای چرخ
نازک  رادیال  الستیکهای  دیواره  که  جا  آن  از 
ها  چرخ  زنجیر  از  بعضی  کردن  نصب  است،  تر 
بزند،  ها صدمه  آن  به  تواند  می  ها  آن  روی  بر 
به  شکن  یخ  های  الستیک  از  استفاده  بنابراین 
شود.  می  توصیه  چرخ  زنجیر  از  استفاده  جای 
آلومینیومی  های  رینگ  برروی  را  چرخ  زنجیر 
چرخ خودروها نصب نکنید، زنجیر چرخ ممکن 
اگر مجبور  باعث آسیب دیدن چرخ شود.  است 
به استفاده از زنجیر چرخ هستید، از زنجیر چرخ 
سیمی دارای قطر کمتر از 15 میلیمتر استفاده 
کنید. گارانتی خودرو شما صدمات ناشی از استفاده 
دهد. نمی  پوشش  را  نامناسب  چرخ  زنجیر  از 
زنجیرهای چرخ را فقط بر روی چرخ های جلو 

نصب کنید.

رانندگی در زمستان

الستیک یخ شکن
با  باید  یخ شکن  نوع الستیک  و  )سایز(  اندازه 
الستیک اصلی خودرو مطابقت داشته باشد. در 
و  ایمنی  بر  تواند  می  امر  این  صورت  غیراین 

فرمان پذیری خودرو تاثیر عکس داشته باشد.

• از مناسب بودن اندازه و نوع زنجیر چرخ برای 
چرخ های خودرو خود اطمینان حاصل کنید. 
زنجیر چرخ غیر صحیح می تواند باعث آسیب 
دیدن بدنه خودرو و سیستم تعلیق )فنر بندی( 
توسط  است  ممکن  ها  آسیب  و  شده  خودرو 
نشوند.  داده  پوشش  خودرو  سازنده  گارانتی 
همچنین قالب های اتصال زنجیر چرخ ممکن 
دچار  خودرو  اجزای  با  برخورد  اثر  در  است 
از  زنجیر  آزاد شدن  باعث  آسیب دیدگی شده 
 S کالس   SAE تاییدیه  وجود  از  شوند  چرخ 

زنجیر چرخ اطمینان حاصل کنید.
زنجیر  ایمن  از نصب  اطمینان  برای  • همیشه 
چرخ، پس از حدود 0/5 تا 1 کیلومتر رانندگی 
و  بازدید  مناسب  نصب  نظر  از  را  چرخ  زنجیر 
کنترل کنید. اگر زنجیرها شل هستند، دوباره 

آن ها را سفت کرده یا نصب کنید.

هشداراخطار
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نصب کردن زنجیر
در هنگام نصب زنجیرهای چرخ از دستورالعمل 
های کارخانه سازنده پیروی کرده و تا حدی که 
نصب  از  پس  کنید.  سفت  را  ها  آن  توانید  می 
زنجیر به آرامی رانندگی کنید. اگر صدای برخورد 
با بدنه یا شاسی بگوش رسید، خودرو را  زنجیر 
هنوز  اگر  کنید.  سفت  را  ها  آن  کرده،  متوقف 
صدا  شدن  متوقف  تا  گیرد،  می  انجام  برخورد 
سرعت را کم کنید. به محض شروع به رانندگی 
بر روی جاده پاک، زنجیر چرخ ها را پیاده کنید.

استفاده از مایع خنک کننده کیفیت باالی 
اتیلن گلیکول

کننده  خنک  سیستم  خودرو  تحویل  هنگام  در 
باالی  کیفیت  کننده  خنک  مایع  با  موتور 
به دلیل  مایع  این  است.  پر شده  اتیلن گلیکول 
جلوگیری از زنگ زدن در سیستم خنک کننده، 
روانکاری پمپ آب و جلوگیری ازیخ زدگی، تنها 
مایع مجازیست که باید مورد استفاده قرارگیرد. 
از تعویض و دوباره پر کردن مایع خنک کننده 
بخش  در  شده  ذکر  نگهداری  برنامه  اساس  بر 
با  از هر زمستان  اطمینان حاصل کنید. قبل   7
موتور  کننده  خنک  مایع  تعمیرگاه  به  مراجعه 
خود را به جهت یخ نزدن در درجه سرمای قابل 

پیش بینی آینده مورد آزمایش قرار دهید.

بازرسی باتری و کابل های آن
زمستان بار اضافی بیشتری را به سیستم باتری 
تحمیل می کند. با چشم باتری و کابل های آن را 
به نحو شرح داده شده در بخش 7 بازرسی کنید. 
کنترل  قابل  شما  باتری  شارژ  مقدار  یا  سطح 
توسط نمایندگی های مجاز سایپا یدک یا محل 

های سرویس خودرو می باشد.

رانندگی در زمستان

را در سطحی  زنجیر چرخ، خودرو  برای نصب 
صاف و تراز به دور از ترافیک پارک کنید. چراغ 
و در  را روشن کرده  )فالشر(  اعالم خطر  های 
صورت در دسترس بودن، مثلث هشدار دهنده 
توقف اضطراری را در پشت خودرو قرار دهید. 
از نصب زنجیر چرخ، دسته دنده  همیشه قبل 
در موقعیت پارک P قرار داده، ترمز دستی را 

کشیده و موتور را خاموش کنید.

• زنجیرهای دارای اندازه )سایز( غلط یا نامناسب 
نصب شده، می توانند به لوله های سیستم ترمز 
خودرو، سیستم تعلیق )زیربندی(، بدنه و چرخ 

ها آسیب وارد کنند.
با خودرو  زنجیر چرخ  برخورد  • هرگاه صدای 
را شنیدید، خودرو را متوقف کرده، زنجیرها را 

دوباره سفت کنید.

تاثیری  است  زنجیر چرخ ممکن  از  استفاده   •
منفی بر فرمان پذیری و کنترل خودور داشته 

باشد.
• از سرعت 30 کیلومتر در ساعت یا حد سرعت 
توصیه شده کارخانه سازنده زنجیر )هرکدام که 

کمتر است( تجاوز نکنید.
• با احتیاط رانندگی کرده و از دست اندازها، 
گودال ها، پیچ های تند یا دیگر خطرات جاده 
به سمت  پرتاب خودرو  باعث  است  که ممکن 

باال شوند، اجتناب کنید.
• از پیچ های تند و ترمزهای قفل کننده چرخ 

اجتناب کنید.

اخطار

هشدار

اخطار
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جلوگیری از یخ زدن ترمز دستی
در  تواند  می  دستی  ترمز  شرایط  از  بعضی  در 
حالت درگیر یخ بزند. این امر بیشتر در مواقعی 
که برف یا یخ در اطراف یا نزدیک ترمزهای عقب 
انباشته شده و یا زمانیکه ترمزها خیس هستند 
ترمز  زدن  یخ  خطر  احتمال  اگر  است.  محتمل 
دستی وجود دارد. از ترمز دستی به طور موقت 
به حالت  قرار دادن دسته دنده  زمان  در طورل 
یا به حالت دنده  اتوماتیک(  پارک P )گیربکس 
استفاده  معمولی(  )گیربکس  عقب  دنده  یا  یک 
با مانع مهار  کرده و بالفاصله چرخهای عقب را 
ترمز  کند. سپس  نتواند حرکت  تا خودرو  کنید 

دستی را آزاد کنید.

جلوگیری از یخ زدن قفل ها
برای جلوگیری از یخ زدن قفل ها در سوراخ جای 
تزریق  گلیسیرین  یا  یخ  ضد  مایع  ها  آن  کلید 
کنید. اگر قفل با یخ پوشانده شده است با تزریق 
زدایی کنید.  یخ  را  تایید شده آن  یخ  مایع ضد 
ممکن  شما  است  زده  یخ  داخــل  از  قفل  اگر 
از  به وسیله کلید گرم شده  را  بتوانید آن  است 
قبل آن را یخ زدایی کنید. با کلید گرم شده با 
احتیاط رفتار کنید تا از سوزاندن انگشتان خود 

جلوگیری بعمل آورید.

سیستم  در  تایید شده  یخ  ضد  از  استفاده 
شستشوی شیشه

سیستم  داخل  آب  زدن  یخ  از  جلوگیری  برای 
شوی  شیشه  منبع  داخل  آب  به  شوی  شیشه 
طبق دستورالعمل روی منبع محلول شیشه شوي 
تایید شده اضافه کنید. محلول شیشه شوی قابل 
تهیه از تمام نمایندگی های سایپا یدک و بیشتر 
فروشگاه های قطعات یدکی می باشد. از اضافه 
کردن ضد یخ مایع خنک کننده موتور یا ضد یخ 
های دیگر به مایع شیشه شوی به دلیل صدمه 

زدن آن ها به ظاهر خودرو اجتناب کنید.

گرانروي  »با  روغن  با  موتور  روغن  تعویض 
پایین تر« درصورت نیاز

در بعضی از آب و هواها استفاده از روغن درجه 
زمستانی با گرانروی، پایین تر در زمستان توصیه 
می شود. به توصیه های ذکر شده در بخش 8 
رجوع کنید. اگر از درجه روغن زمستانی مطمئن 
یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی  با  نیستید 

مشورت کنید.

کنترل کردن شمع ها و سیستم جرقه
به نحو شرح داده شده در بخش 7  را  شمع ها 
نیاز آن ها  قرار داده و در صورت  بازرسی  مورد 
را تعویض کنید. همچنین وایر شمع ها و اجزاء 
سیستم جرقه را از نظر ترک، فرسودگی و هر نوع 

آسیب دیدگی بازرسی و کنترل کنید.

رانندگی در زمستان
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همراه داشتن تجهیزات اضطراری
بسته به میزان بدی آب و هوای محل رانندگی، 
همراه  را  مناسب  اضطراری  تجهیزات  باید  شما 
است  ممکن  که  تجهیزاتی  باشید.  داشته  خود 
وسائلی  تواند  می  باشید  داشته  نیاز  ها  آن  به 
یا زنجیر یدک  چون زنجیر چرخ، تسمه، طناب 
فشفشه  پرتاب  تپانچه  قوه،  چراغ  کشیدن، 
کابل  بیلچه،  شن،  کمک،  درخواست  اضطراری 
های اتصــال باتری کمکی، کاردک تمیز کردن 
کشیدن  دراز  لباس  یا  پارچه  دستکش،  شیشه، 
شامل  را  غیره  و  پتو  خودرو،  چادر  زمین،  روی 

می شود.

جلوگیری از تجمع یخ در زیر خودرو
در  است  ممکن  یخ  و  برف  شرایط  از  بعضی  در 
دادن  فرمان  برای  و  شده  انباشته  گلگیرها  زیر 
ایجاد مزاحمت  و حرکت چرخ به چپ و راست 
های  زمستان  در  رانندگی  هنگام  در  نمایند. 
باید  اتفاق ممکن است رخ دهد،  سخت که این 
از  تا  نمایید  بازدید  را  زیر خودرو  به طور مرتب 
و  راست  و  چپ  به  جلو  چرخهای  آزاد  حرکت 
حرکت اجزاء فرمان بدون مزاحمت هرگونه مانع، 

اطمینان حاصل کنید.

رانندگی در زمستان
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GVWR )وزن ناخالص خودرو(
خودروی  مجاز  وزن  حداکثر  شامل  وزن  این 
کاماًلً بارگیری شده )شامل وزن تمام تجهیزات 
باشد.  بار( می  و  استاندارد، سرنشینان  اختیاری 
GVWR بر روی برچسب شناسایی قرار گرفته 
جلو(  سرنشین  )یا  راننده  در  کناری  حاشیه  در 

نشان داده شده است.

وزن بار خودرو
این وزن به همه اوزان اضافه شده به وزن خالص 
پایه که وزن بار و تجهیزات اختیاری را نیز شامل 

است، گفته می شود.

GAW )وزن ناخالص روی اکسل(
بر  گرفته  قرار  اوزان  مجموع  شامــل  وزن  این 
ناخالص  وزن  شامل  عقب(  و  )جلو  اکسل  روی 

خودرو و وزن بارهای اضافه شده به آن است.

GAWR )حد وزن ناخالص روی اکسل(
قابل  مجــاز  وزن  حداکثــر  شامل  وزن  این 
تحمل توسط هر اکسل )جلو یاعقب( می باشد. 
استاندارد  با  تطبیق  برچسب  روی  بر  ارقام  این 

خودرو نشان داده شده اند.
 GAWR از  نباید  اکسل  وزن روی هر  مجموع 

تجاوز کند.

GVW )وزن ناخالص خودرو(
وزن  با  همراه  پایه  خالص  وزن  شامل  وزن  این 

واقعی بار به عالوه وزن سرنشینان می باشد.

وزن خودرو

وزن خودرو
این بخش به شما در بارگیری مناسب خودرو  خود 
بارگیری  بتوانید وزن خودرو  تا  کمک می کند، 
آن  شده  طراحی  ظرفیت  حد  در  را  خود  شده 
حفظ کنید. با بارگیری مناسب خودرو، حداکثر 
عملکرد طراحی شده خودرو قابل حصول است، 
اصطالحات  و  لغات  با  خودرو،  بارگیری  از  قبل 
از  استفاده  با  خودرو  وزن  نرخ  تعیین  برای  زیر 
برچسب مشخصات و تطبیق با استاندارد خودرو، 

آشنا شوید.

وزن خالص پایه
این وزن شامل وزن خالص خودرو همراه با وزن 
استاندارد  تجهیزات  تمام  و  سوخت  از  پر  باک 
بار  سرنشینان،  وزن  شامل  وزن  این  است. 

یاتجهیزات اختیاری نمی باشد.

وزن خالص خودرو
وزن خودروی شما پس از تحویل گرفتن آن از 
وزن  با  همراه  یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی 

تجهیزات متفرقه نصب شده بر روی آن است.

مجموع وزن مجاز بار روی اکسل )GAWR( و 
 ،)GVWR( مجموع وزن مجاز ناخالص خودرو
بر روی برچسب نصب شده بر روی در راننده )یا 
سرنشین جلو(، درج شده است. تخطی از این 
دیدن  صدمه  یا  تصادف  باعث  تواند  می  اوزان 
خودرو شود. قبل از قرار دادن بار یا جای دادن 
نفر در خودرو با وزن کردن می توانید وزن آن 
ها را تعیین کنید. با مواظبت از حمل بیش از 

اندازه بار خوددداری کنید.

اخطار
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هنگام  در  اضطراری  موقعیت  با  برخورد 
رانندگی

خاموش شدن موتور در وسط سوار رو یا در 
حین قطع جاده

قطع جاده  در حین  یا  رو  در وسط سوار  اگر   •
موقعیت  در  را  دنده  دسته  شد،  خاموش  موتور 
ایمن  مکانی  به  را  داده، خودرو  قرار   N خالص 

هل دهید.
)غیر  معمولی  گیربکس  دارای  اگرخودرو   •
سوییچ  برق  سیستم  قفل  به  و  بوده  اتوماتیک( 
مجهز نباشد، با قراردادن دسته دنده در موقعیت 
دنده 2 یا 3و استارت زدن )بدون استفاده از پدال 
کالچ( خودرو رامی توان به سمت جلو به حرکت 

درآورد.

پنچر شدن در هنگام رانندگی
به  شد  پنچر  رانندگی  هنگام  در  الستیک  اگر 

ترتیب زیر عمل نمایید:
1. پا را از روی پدال گاز برداشته و در حالی که 
اجازه  کنید  می  حرکت  جلو  سمت  به  مستقیم 
دهید سرعت کم شود. در این وضعیت بالفاصله 
ترمز نکرده یا سعی نکنید از جاده خارج شوید، 
رفتن  دست  از  باعث  است  ممکن  امر  این  زیرا 
که  تاحدی  سرعت  وقتی  شود.  خودرو  کنترل 

در هنگام انجام تعمیرات اضطراری یا در هنگام 
این  باید  جاده،  شانه  نزدیک  حاشیه  در  توقف 

چراغ ها بکار گرفته شوند.
در  خطر  اعالم  های  چراغ  کلید  دادن  فشار  با 
خــودرو،        سـوییچ  های  موقعیت  از  یک  هر 
چــراغ های اعالم خطر روشن می شوند. کلید 
اعالم در صفحه کلیدهای کنسول  چــراغ های 
بطور  راهنما  های  چراغ  تمام  دارد.  جای  وسط 

همزمان بصورت چشمک زن روشن می شوند.

باشد و چه روشن، چراغ  • چه خودرو خاموش 
های اعالم خطر فعال خواهند شد.

• در هنگام روشن بودن چراغ های اعالم خطر، 
چراغ های راهنما کار نخواهند کرد.

رعایت  با  باید  خودرو  شدن  بکسل  حین  در   •
)فالشر(  خطر  اعالم  های  چراغ  از  احتیاط، 

استفاده کرد.

چراغ های اعالم خطر )فالشر(
چراغ های اعالم خطر )فالشر( به منظــور اعالم 
هشدار به دیگر رانندگان برای رعــایت حداکثر 
گرفتن  نزدیک شدن، سبقت  هنگام  در  احتیاط 
کــار  به  شمــا  خــودروی  کنار  از  گذشتن  یا 

گــرفته می شود.

اعالم هشدار در جاده
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روشن نشدن موتور
بتوان خودرو را کنترل کرد، کم شد، با احتیاط 
از  تاحد ممکن  ازجاده خارج شوید.  ترمز کرده، 
جاده دورشده درسطحی صاف و سفت خودرو را 
پارک کنید. اگر در بزرگراه زوج )دوبل( رانندگی 
می کنید در فاصله وسط دو بزرگراه پارک نکنید.

اعالم خطر  های  چراغ  خودرو  توقف  از  پس   .2
درگیر  را  دستی  ترمز  کنید.  روشن  را  )فالشر( 
 P پارک  موقعیت  در  را  دنده  دسته  و  کرده 
 N خالص  موقعیت  یا  اتوماتیک(  )گیربکس 

)گیربکس معمولی( قرار دهید.
کنید.  خارج  خودرو  از  را  سرنشینان  همه   .3
سرنشینان باید از سمت دور از ترافیک خارج شوند.

در  ارائه شده  های  دستورالعمل  از  پیروی  با   .4
این بخش، الستیک پنچر شده را تعویض کنید.

خاموش شدن موتور در هنگام رانندگی
کنید. ضمن  کم  تدریج  به  را  1. سرعت خودرو 
آنکه به مسیر مستقیم ادامه می دهید با احتیاط 
از جاده خارج شده، در مکانی ایمن متوقف شوید.
2. چراغهای اعالم خطر )فالشر( را روشن کنید.

3. سعی کنید موتور را مجددا روشن کنید. اگر 
موتور روشن نشد با نمایندگی های مجاز سایپا 
کمک  متخصص  افراد  از  یا  گرفته  تماس  یدک 

بگیرید.

اما روشن  به طور معمول می چرخد  موتور 
نمی شود

1. مقدار )سطح( بنزین را کنترل کنید.
2. در حالی که سوییچ خودرو در موقعیت قفل 
LOCK قرار دارد، همه اتصاالت برقی مربوط به 
کویل و شمع ها را کنترل کنید. هر کدام شل یا 

جدا شده بود را مجددا وصل کنید.
3. مسیر سـوخت داخل محفظه موتور را کنترل 

کنید.
امداد  با  شود  نمی  روشن  هنوز  موتور  اگر   .4
خودروي سایپا تماس گرفته یا از افراد متخصص 

کمک بگیرید.

روشن نشدن موتور
نچرخیدن یا آهسته چرخیدن موتور

از  است،  اتوماتیک  دنده  شما  خودرو  اگر   .1
 N موقعیت خالص  در  دنده  داشتن دسته  قرار 
اطمینان  دستی  ترمز  بودن  درگیر  و   Pپارک یا 

حاصل کنید.
2. اتصاالت باتری را از نظر تمیزی ومحکم بودن 

کنترل کنید.
3. چراغ  های داخل را روشن کنید، اگر در هنگام 
استارت زدن، نور چراغ ها ضعیف یا خاموش شد، 

باتری شارژ ندارد.
4. اتصاالت استارت موتور را از نظر محکم بودن 

کنترل کنید.
5. به جهت روشن کردن خودرو را هل نداده یا 
نکشید. به دستورالعمل های » استارت به وسیله 

باتری کمکی« رجوع کنید.

هل  را  خودرو  موتور،  نشدن  روشن  در صورت 
باعث  است  ممکن  امر  این  نکشید.  یا  نداده 
تصادف یا صدمات دیگر شود. به عالوه روشن 
کردن موتور توسط هل یا کشیدن ممکن است 
باعث تحت فشار قرار دادن بیش از حد مبدل 
سوزی  آتش  خطر  موجب  و  شده  کاتالیستی 

شود.

اخطار
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روشن کردن اضطراری موتور

کابل ها را به ترتیب مشخص شده وصل نموده و 
در جهت عکس جدا کنید.

استارت موتور به وسیله باتری کمکی
کمکــی  باتری  بوسیله  استارت  نادرست  انجام 
می تواند خطرناک باشد، بنابراین برای جلوگیری 
یا صدمه زدن به خودرو  از آسیب زدن به خود 
باتری  بوسیله  موتور  استارت  روش  از  باتری،  یا 
کار  صحیح  انجام  از  اگر  کنید.  پیروی  کمکی 
مطمئن نیستید، استفاده از تعمیرکار مجاز یا از 
سرویس کار مجاز بکسل برای انجام اینکار جداً 

توصیه می شود.

روشن کردن اضطراری موتور

فقط از سیستم تغذیه کمکی 12 ولتی استفاده 
)چه  ولتی   24 تغذیه  منبع  از  استفاده  کنید. 
بصورت  ولتی  باتری 12   2 از  استفاده  بصورت 
سری و چه موتور ژنراتور 24 ولتی( می تواند به 
موتور 12 ولتی استارت، سیستم جرقه شمع و 
دیگر قطعات الکتریکی خودرو آسیب غیر قابل 

تعمیر بزند.

هرگز اقدام به بازدید و کنترل ارتفاع سطح مایع 
ممکن  امر  این  چون  نکنید،  باتری  الکترولیت 
شده  باتری  انفجار  یا  ترکیدن  به  منجر  است 

باعث آسیب های جسمی جدی شود.

نگه  دور  باتری  از  را  جرقه  یا  شعله  هرگونه   •
دارید. باتری گاز هیدروژن تولید می کند که در 
جرقه  یا  شعله  معرض  در  گرفتن  قرار  صورت 

ممکن است منفجر شود.
ها،  دستورالعمل  از  پیروی  عدم  صورت  در 
ممکن است صدمات جسمی جدی و آسیب به 

خودرو وارد گردد!
از  نیستید،  مطمئن  کار  صحیح  انجام  از  اگر 
مجاز جهت  کار  سرویس  از  یا  مجاز  تعمیرکار 

بکسل کردن  خودرو کمک بگیرید.
باتری خودرو دارای اسید سولفوریک است. این 
هنگام  باشد.  می  خورنده  بسیار  و  اسید سمی 
استارت زدن خودرو با استفاده از باتری کمکی، 
مراقب  و  استفاده کرده  از عینک های محافظ 
باشید اسید با چشمان، لباس ها یا بدنه خودرو 

تماس پیدا نکند.
الکترولیت  باتری خالی یخ زده یا سطح  • اگر 
آن پایین است، اقدام به استارت زدن موتور به 
وسیله باتری کمکی نکنید. باتری ممکن است 

ترکیده یا منفجر شود.

هشدار

اخطار

اخطار
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روشن کردن اضطراری موتور

استارت بوسیله هل دادن
به  نباید  را  معمولی  گیربکس  دارای  خودروی 
وسیله هل دادن روشن کرد، چون این عمل به 
سیستم کنترل گازهای خروجی می تواند صدمه 

بزند.
به  را  اتوماتیک  گیربکس  به  مجهز  خودروهای 

وسیله هل دادن نمی توان روشن کرد.
برای  این بخش  ارائه شده در  از راهنمایی های 
پیروی  کمکی  باتری  وسیله  به  موتور  استارت 

کنید

اجازه  کرده،  روشن  را  کمکی  خودرو  موتور   .5
کند.  کار  دقیقه  در  دور   2000 دور  در  دهید 
روشن  را  خالی  باتری  دارای  خودروی  سپس 

کنید.
با  باید  نبردید،  باتری پی  بعلت خالی شدن  اگر 
مراجعه نمایندگی های مجاز سایپا یدک خودرو 

را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.

روش استارت موتور بوسیله باتری کمکی
1. از 12 ولتی بودن باتری کمکی و اتصال قطب 

منفی آن به بدنه اطمینان حاصل کنید.
دیگری  خودرو  روی  بر  کمکی  باتری  اگر   .2
نصب است، از عدم تماس دو خودرو با یکدیگر 

اطمینان حاصل کنید.
3. همه مصرف کننده های الکتریکی غیر الزم را 

خاموش کنید.
4. کابل های کمکی را دقیقا به ترتیب نشان داده 
شده در تصویر وصل کنید. ابتدا انتهای یکی از 
کابل های کمکی را به قطب مثبت باتری خالی 
وصل کنید )1(، سپس سر دیگر کابل را به قطب 
وصل  با   .)2( کنید  وصل  کمکی  باتری  مثبت 
کردن سرکابل کمکی دیگربه قطب منفی باتری 
کمکی بکار ادامه دهید)3(. سپس سر دیگر این 
از نقاط صلب فلزی )بطورمثال  کابل را به یکی 
وصل  باتری  از  دور  به  موتور(  بلندکردن  پایه 
در هنگام  قطعاتی که  به  را  کابل  این  کنید)4(. 
استارت زدن به حرکت درمی آیند یا در نزدیکی 

این قطعات وصل نکنید.
اجازه ندهید کابل های کمکی با هیچ چیزی به 
جز سرباتری های صحیح یا اتصال بدنه صحیح 
تماس پیدا کنندو در هنگام انجام اتصال، بر روی 

باتری خم نشوید.

توسط کابل کمکی، قطب منفی باتری کمکی را 
به قطب منفی باتری خالی وصل نکنید. این امر 
ترک  باتری کمکی،  داغ شدن  باعث  تواند  می 

خوردن آن و خروج اسید از باتری شود.

بکسل  را  آن  خودرو  کردن  روشن  برای  هرگز 
از  پس  خودرو  ناگهانی  حرکت  چون  نکنید، 
با  تصادف  باعث  تواند  می  موتور  شدن  روشن 

خودرو بکسل کننده شود.

هشدار

اخطار



198

6

6. اگر نمی توانید علت داغ کردن موتور را پیدا 
تا بازگشت درجه حرارت موتور به حالت  کنید، 
از  معمول )نرمال( صبر کنید. سپس در صورت 
دست رفتن مایع خنک کننده موتور، با احتیاط 
کرده،  اضافه  مایع  کننده  خنک  مایع  مخزن  به 
سطح مایع داخل مخزن را تا سطح عالمت وسط 

باال آورید.
7. با احتیاط مــوتــور را روشن کرده، مراقبت 
بــروز عالئم بیشتـــری از داغ کردن باشید. اگر 
درخواست  برای  افتاد،  اتفاق  مجدداً  کردن  داغ 
کمک با نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس 

بگیرید.

کنترل کنید.اگرتسمه سرجایش بود، سفت بودن 
مناسب  تسمه  سفتی  اگر  کنید.  کنترل  را  آن 
بود، نشتی مایع خنک کننده ازرادیاتور،شیلنگها 
ایرکاندیشن  )اگر  را کنترل کنید.  زیر خودرو  یا 
)کولر( مشغول به کار )روشن( بوده، نشتی آب از 

کولر در موقع توقف امری عادی است(.

یا مایع خنک  5. اگر تسمه پمپ آب پاره شده 
کننده به بیرون نشتی دارد، فورا موتور را خاموش 
کرده، برای کمک با نزدیک ترین نمایندگی های 

مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.

داغ کردن موتور
اگر نمایشگر دمای مایع خنک کننده موتور داغ 
دچار  موتور  یا  دهد  می  نمایش  را  موتور  کردن 
کوبش  بلند  صدای  یا  است  شده  قدرت  نقصان 
رسد،  می  بگوش  دنگ  دنگ  یا  تق  تق  موتور، 
موتور احتماال داغ کرده است. اگر چنین اتفاقی 

رخ داد باید:
با رعایت  از جاده کنار کشیده، هرچه زودتر   .1

ایمنی خودرو را متوقف کنید.
2. دسته دنده را در موقعیت پارک P )گیربکس 
معمولی(  )گیربکس   N خالص  یا  اتوماتیک( 
اگر  نمایید.  درگیر  را  دستی  ترمز  و  داده  قرار 
را خاموش  آن  است،  )کولر( روشن  ایرکاندیشن 

کنید.
خودرو  زیر  از  موتور  کننده  خنک  مایع  اگر   .3
شروع به ریختن می کند یا بخار از زیر در موتور 
موتور  را خاموش کنید. در  موتور  میزند،  بیرون 
را تا وقتیکه آب از زیر موتور دیگر بیرون نریزد 
نکنید.اگر  باز  نشود  متوقف  بخار  زدن  بیرون  یا 
هیچگونه اثری از بیرون زدن مایع خنک کننده 
بلند  روشن  موتور  از  بخار  و  شود  نمی  مشاهده 
نمی شود. کار کردن فن موتور را کنترل کنید. 

اگر فن کار نمی کند، موتور را خاموش کنید.
را  پمپ  واتر  تسمه  نیفتادن  و  داشتن  وجود   .4

داغ کردن موتور

در هنگام روشن بودن موتور، دست ها و لباس 
و  فن  نظیر  موتور  متحرک  قطعات  از  را  خود 
دیدن  صدمه  از  تا  دارید  نگه  دور  ها  تسمه 

جسمی جلوگیری شود.

باز  را  رادیاتور  در  موتور،  بودن  داغ  هنگام  در 
نکنید. این امـر می تواند به خروج مایع خنک 
باعث  و  با فشار شده  رادیاتور  از گلویی  کننده 

سوختگی های جدی شود.

کاهش شدید مایع خنک کننده موتور حاکی از 
وجود نشتی در سیستم خنک کننده است. این 
مشکل باید هرچه زودتر توسط نمایندگی های 

مجاز سایپا یدک بازرسی و رفع شود.

اخطار

اخطار

اخطار
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دستورالعمل های جک زدن
چرخ  اضطراری  تعویض  منظور  به  فقط  جک 

طراحی شده است.
برای جلوگیری از لرزش و تکان خوردن جک در 
حین حرکت خودرو، جک را به نحو مناسب در 

محل آن جای دهید.
از  جسمی،  آسیب  وقوع  احتمال  کاهش  برای 

دستورالعمل های جک زدن پیروی کنید.

جک و ابزارها
الستیک زاپاس، جک، دسته جک و آچار چرخ 

در صندوق عقب جای داده شده اند.
برای دسترسی به این وسایل، موکت کف صندوق 

عقب را بردارید.
)1( دسته جک

)2( جک
)3( آچار چرخ

پنچر شدن

• هرگز در خطوط ترافیکی جاده های عمومی 
خودرو  تعمیرات  انجام  به  اقدام  ها  بزرگراه  یا 

نکنید.
چرخ،  تعویض  به  اقدام  از  قبل  همیشه   •
در شانه  کنار کشیده  از جاده  کاماًلً  را  خودرو 
بر  باید  جک  پایه  سطح  شوید.  متوقف  خاکی 
روی زمین سفت و صاف قرار داشته باشد. اگر 
نمی توانید زمینی سفت و صاف پیدا کنید، از 
سرویس های مجاز بکسل نمودن کمک بگیرید.
• از انتخاب مکان های صحیح محل جک زدن 
جلوو عقب خودرو اطمینان حاصل کنید. هرگز 
زدن  جک  برای  خودرو  دیگر  نقاط  یا  سپر  از 

استفاده نکنید.
• خودرو به آسانی می تواند از روی جک افتاده 
یا  جدی  جسمی  های  آسیب  وقوع  باعث  و 
به  شده  داشته  نگه  باال  درخودرو  شود.  مرگ 
بدن  اعضاء  نباید  هیچکس  تنها،  جک  وسیله 
خود را در زیر خودرو قرار دهد. از خرک )سه 
نگه داشتن خودرو  باال  برای  تعمیرگاهی  پایه( 

استفاده کنید.
• در هنگام قرار داشتن خودرو بر روی جک، اقدام 
نکنید. موتور  کردن  روشن  یا  استارت  زدن  به 

اخطار
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تعویض چرخ

1. خودرو را بر روی سطحی صاف پارک کرده، 
ترمز دستی را محکم درگیر نمایید.

 R عقب  دنده  موقعیت  در  را  دنده  دسته   .2
)گیربکس   P پارک  یا  معمولی(  )گیربکس 

اتوماتیک( قرار دهید.
3. چراغ های اعالم خطر )فالشر( را روشن کنید.

پیاده و سوار کردن الستیک زاپاس
پیچ نگهدارنده الستیک زاپاس را در جهت عکس 

عقربه های ساعت بچرخانید.
برعکس ترتیب پیاده کردن، سوار کردن الستیک 

زاپاس را انجام دهید.
خوردن  تکان  تکان  و  لرزش  از  جلوگیری  برای 
الستیک زاپاس و ابزارها در حین حرکت خودرو، 
آن ها را به نحو مناسب در محل خود جای دهید.

• در هنگام استفاده از جک، به هیچکس اجازه 
باقی ماندن در خودرو را ندهید.

• از قرار داشتن کودکان همراه خود در مکانی 
ایمن به دور از جاده و خودروهایی که باید در 

زیر آن جک زده شود، اطمینان حاصل کنید.

پنچر شدن
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پنچر شدن

6. همه مهره ها )چرخ( را در جهت عکس عقربه 
های ساعت، یک دور شل کنید، اما تا بلند شدن 
چرخ از روی زمین هیچکدام از مهره هاي چرخ 

را کاماًلً باز نکنید.

4. آچار چرخ، جک، دسته جک و الستیک زاپاس 
را از خودرو خارج کنید.

نسبت  ضربدری  مقابل  چرخ  عقب  و  جلو   .5
)بلوک(  مانع  با  را  گیری جک  قرار  موقعیت  به 

بیحرکت کنید.

در  خودرو  شدن  جابجا  از  جلوگیری  برای   •
را  دستی  ترمز  همیشه  چرخ،  تعویض  هنگام 
ضربدری  مقابل  چرخ  همیشه  و  کشیده  کاماًلً 
مانع  با  را  گیری جک  قرار  موقعیت  به  نسبت 

)بلوک( بی حرکت کنید.
• سد کردن چرخ های خودرو با مانع )بلوک( و 
قرار نداشتن هیچکس در خودرو در حال جک 

زدن، توصیه می شود.

اخطار
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9. مهره های چرخ را شل کرده، با انگشتان دست 
کشیده،  بیرون  ها  پیچ  از  را  چرخ  کنید.  پیاده 
نتوانــد  تا  بخوابانیــد  افقی روی زمین  بصورت 
با چرخیدن شروع به حرکت کند. برای جازدن 
بلند  را  زاپاس  الستیک  چرخ،  توپی  روی  چرخ 
کرده، ســوراخ های رینگ را با پیچ های چرخ 
سمت  به  لغزانده  ها  آن  روی  را  چرخ  و  میزان 

داخل فشار دهید.
اگر این کار مشکل است، چرخ را کمی خم کرده، 
سوراخ باالیی چرخ را با پیچ باالیی تنظیم و جا 
بزنید، سپس چرخ را به سمت جلو و عقب آنقدر 
جابجا کنید تا بقیه سوراخ ها در جای خودشان 

روی پیچ ها قرار گیرند.

جهت  در  زده،  جا  جک  در  را  جک  دسته   .8
را  خودرو  بچرخانید.  ساعت  های  عقربه  حرکت 
تا حدی که چرخ درست کمی از زمین جدا شده 
میلیمتر   30 حدود  اندازه  این  ببرید.  باال  باشد 
از  چرخ،  های  مهره  کردن  پیاده  از  قبل  است. 
جابجا  یا  لغزش  امکان  عدم  و  پایداری  و  تعادل 

شدن خودرو اطمینان حاصل کنید.

7. جک را در نزدیک ترین موقعیت محل جک 
زدن نسبت به چرخ تعویضی جلو یا عقب قــرار 
دهید. جک رادر محل های جک زدن مشخص 
شده در زیر شاسی قرار دهید. محل های جک 
زدن صفحات فلزی دارای دو زائده و یک نقطه 
به شاسی  که  بوده  با جک  تطبیق  برای  برآمده 

جوش داده شده اند.

پنچر شدن

امکان وقوع آسیب های جسمی،  برای کاهش 
فقط از جک عرضه شده با خودرو و محل جک 
از هیچ یک  کنید. هرگز  استفاده  زدن صحیح 
زدن  جک  برای  خودرو  دیگر  های  قسمت  از 

استفاده نکنید.

اخطار
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ها  پیچ  روی  را  آن  چرخ،  سوارکردن  برای   .10
با  و  سوار  ها  پیچ  روی  را  ها  مهره  نگهداشته، 
انگشت سفت کنید. چرخ را تکان تکان دهید تا 
از نشست کامل آن بر روی توپی اطمینان حاصل 
کنید، سپس تا حد ممکن مهره ها را مجددا با 

دست سفت کنید.
عکس  جهت  در  چرخ  آچار  چرخاندن  با   .11
روی  آورده،  پایین  را  های ساعت خودرو  عقربه 

زمین قرار دهید.
سپس آچار چرخ را مطابق شکل جا زده و مهره 
سر  کامل  نشست  از  کنید.  سفت  را  چرخ  های 
حاصل  اطمینان  ها،  مهره  روی  بر  چرخ  آچار 
کنید. برای سفت کردن مهره ها از فشار آوردن 
با پا بر روی دسته آچار چرخ یا اضافه کردن لوله 
آچار چرخ خودداری  افزایش طول دسته  جهت 

کنید.
مهره ها را به ترتیب یک در میان، بتدریج سفت 
سفت  میزان  دوباره  شوند.  سفت  همه  تا  کنید، 
چرخ  آچار  توسط  را  ها  مهره  از  هریک  بودن 
کنترل کنید. پس از تعویض چرخ با مراجعه به 
نمایندگی های مجاز سایپا یدک، مهره های چرخ 

را هر چه زودتر با گشتاور مناسب سفت کنید.

پنچر شدن

رینگ ها و قالپاق های آن ها ممکن است دارای 
لبه های تیز باشند. در هنگام کار بر روی آنها، 
احتیاط را رعایت کنید تا دچار آسیب دیدگی 

جدی احتمالی نشوید.
قبل از جازدن چرخ بر روی توپی از عدم وجود 
)نظیر  چرخ  یا  توپی  روی  بر  خارجی  اجسام 
از  جلوگیری  باعث  که  غیره(  و  قیر، شن  گل، 
سوارشدن محکم چرخ بر روی توپی می شوند، 

اطمینان حاصل کنید.
اگر چیزی وجود داشت آن را کاماًلً پاک کنید. 
توپی  و  رینگ  سطوح  بین  خوبی  تماس  اگر 
وجود نداشته باشد، مهره های چرخ می توانند 
از  شوند.  چرخ  آمدن  بیرون  باعث  شده،  شل 
رفتن  از دست  به  تواند  می  دادن چرخ  دست 
کنترل خودرو منجر شود. این امر ممکن است 

باعث آسیب دیدگی شدید یا مرگ شود.

اخطار
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خوردن  تکان  تکان  و  لرزش  از  جلوگیری  برای 
جک، دسته جک، آچار چرخ و الستیک زاپاس 
در هنگام حرکت خودرو، آن ها را بنحو مناسب 

در محل های پیش بینی شده جای دهید.

میزان گشتاور سفت کردن مهره چرخ:
رینگ های فوالدی و آلومینیومی:

پوند  تا79   65( برسانتیمتر  کیلوگرم   11 تا   9
برفوت(

شیر  درپوش  دارید،  باد  )گیج(  سنج  فشار  اگر 
)والو( باد الستیک را باز کرده، فشار باد را کنترل 
توصیه شده  میزان  از  باد کمتر  فشار  اگر  کنید. 
سرویس  مرکز  نزدیکترین  تا  آرامی  به  است، 
حد  در  را  الستیک  باد  کرده،  رانندگی  خودرو 
صحیح تنظیم کنید. اگر فشار باد زیادتر از حد 
توصیه شده است، آن را کم کنید تا به حد صحیح 
از  بعد  را  باد  )والو(  درپوش شیر  برسد. همیشه 
اگر  ببندید.  خود  جای  در  باد  تنظیم  و  کنترل 
درپوش در جای خود بسته نشود، ممکن است 
باد از الستیک نشت کند. اگر درپوش گم شده 

است، درپوش دیگری خریده، جایگزین کنید.
بعد از تعویض چـرخ، همیشه الستیک پنچر را 
و  کنید. جک  محکم  و  داده  قرار  در جای خود 
ابزارها را در محل های مناسب مخصوص آن ها 

جای دهید.

پنچر شدن

پیچ های بی سر و مهره های چرخ های شما 
پیاده  هنــگام  در  متریک هستند.  رزوه  دارای 
ها  مهره  همان  مجدد  بستن  از  چرخ،  کردن 
اطمینان حاصل کنید یا اگر مهره ها را تعویض 
کردید، از استفاده از مهره های متریک با همان 
شکل و پخ اطمینان حاصل کنید. سوار کردن 
متریک  سر  بی  پیچ  روی  بر  غیرمتریک  مهره 
یا برعکس، چرخ را بطور مناسب برروی توپی 
پیچ بی سر در  به  و  نمیدارد  نگه  چرخ محکم 
شوید، صدمه  آن  تعویض  به  مجبور  که  حدی 

می زند.
توجه داشته باشید که بیشتر مهره های چرخ 
از  قبل  نیستند.  متریک  رزوه  دارای  خودروها 
سوار کردن مهره های چرخ یا چرخ های متفرقه 
حتماً حداکثر دقت را در بازرسی و کنترل نوع 
رزوه بکار گیرید. اگر شک داشتید، با نمایندگی 

های مجاز سایپا یدک مشورت کنید.

اگر پیچ های بی سر چرخ دچار آسیب شوند، 
ممکن است توانایی نگهداشتن چرخ را از دست 
بدهند. این امر می تواند به از دست دادن چرخ، 

تصادف و آسیب های جسمی منجر شود.

هرچه  زاپاس،  الستیک  کردن  سوار  از  پس 
زودتر فشار باد آن را بازدید و کنترل کنید. در 
صورت لزوم آن را در حد مشخص شده تنظیم 
ها«  رینگ  و  ها  »الستیک   8 بخش  به  کنید. 

مراجعه کنید.

اخطارهشدار

اخطار
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در هنگام استفاده از الستیک زاپاس سایز 
کوچک پیشگری های زیر را انجام دهید:

کیلومتر   80 از  بیش  سرعت  با  وجه  هیچ  به   •
 80 از  بیش  سرعت  نکنید.  رانندگی  ساعت  بر 
کیلومتر بر ساعت به الستیک آسیب خواهد زد.

• به منظور جلوگیری از تمامی خطرها با سرعت 
مناسب با شرایط جاده رانندگی نمایید. عیب های 
جاده، از قبیل چاله ها، یا شن و ماسه می توانند به 
شدت به الستیک زاپاس سایز کوچک صدمه بزنند.

• استفاده طوالنی مدت از الستیک زاپاس سایز 
الستیک،  به  صدمه  به  منجر  تواند  می  کوچک 
از دست دادن کنترل خودرو و صدمات جسمی 

شدید گردد.

• بیشتر از میزان حداکثر بار مجاز درج شده بر 
روی کناره های الستیک زاپاس سایز کوچک در 

خودرو بار حمل نکنید.

الستیک  قطر  نمایید.  دوری  اندازها  دست  از   •
زاپاس سایز کوچک کمتر از قطر الستیک های 
 25 حدود  زمین  با  آن  فاصله  و  بوده  معمولی 
میلیمتر کاهش می یابد، که می تواند منجر به 

تا حدود 420  باید  سایز کوچک  های  الستیک 
)60psi( .کیلو پاسکال باد شود

یادآوری
پس از سوار کردن الستیک زاپاس، فشار باد را 
در  را  باد  فشار  لزوم  صورت  در  نمایید.  کنترل 

میزان مشخص شده تنظیم نمایید.

سایز  زاپاس  الستیک  از  استفاده  مهم- 
کوچک *

خــودروی شما به الستیک زاپاس سایز کوچک 
مجهــز است. این الستیک زاپاس فضای کمتری 
نسبت به الستیک های معمولی اشغال می کند، 
صرفا  و  بوده  معمول  های  الستیک  از  کوچکتر 

جهت استفاده موقت طراحی شده است.

پنچر شدن

مواقع  در  فقط  را  کوچک  سایز  های  الستیک 
از  استفاده  حین  نمایید.  استفاده  اضطراری 
 80 از  بیش  سرعت  با  کوچک  سایز  الستیک 
برای  نکنید.  رانندگی  ساعت  در  کیلومتر 
پیشگیری از وقوع تصادف و در نتیجه صدمات 
استفاده  از  ناشی  مرگ  یا  و  شدید  جسمی 
طوالنی مدت از الستیک سایز کوچک، الستیک 
های معمولی را در اولین فرصت ممکن تعمیر یا 

تعویض نمایید. • در هنگام رانندگی با الستیک سایز کوچک 
با دقت فراوان رانندگی نمایید. در اولین فرصت 
ممکن الستیک را با رینگ و الستیک معمولی 

عوض کنید.
• رانندگی با خودرو در حالی که بیش از یک 
است  استفاده  حال  در  کوچک  سایز  الستیک 

توصیه نمی گردد.

اخطار

هشدار

* : مطابق با مدل خودرو 
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نو تعویض  اندازه الستیک  با همان نوع و همان 
نمایید.

• الستیک زاپاس سایز کوچک را با رینگ های 
برفی،  های  چرخ  استاندارد  های  رینگ  دیگر، 
قالپاق و رینگ های فوالدی استفاده نکنید. در 
قطعات  دیگر  و  قطعات  این  به  استفاده  صورت 

خودرو صدمه می زنید.

• بیش از یک الستیک زاپاس سایز کوچک را به 
طور همزمان استفاده نکنید.

• هنگام استفاده از الستیک زاپاس سایز کوچک 
خودداری  دیگر  خودروهای  نمودن  بکسل  از 

نمایید.

پنچر شدن
آسیب دیدن خودرو گردد.

• در هنگام استفاده از الستیک سایز کوچک از 
کارواش های اتوماتیک استفاده نکنید.

• در هنگام استفاده از الستیک سایز کوچک از 
زنجیر چرخ استفاده نکنید. بدلیل سایز کوچکتر، 
جا  چرخ  روی  در  صحیـح  بطور  چرخ  زنجیــر 
و شل  دیدن خودرو  موجب صدمه  و  افتد  نمی 

شدن زنجیر می گردد.

• در صورت لزوم رانندگی در برف یا یخ الستیک 
بر روی محور جلو سوار  را  زاپاس سایز کوچک 

نکنید.

هیچ  برای  کوچک  سایز  زاپاس  الستیک  از   •
این  زیرا  نکنید،  استفاده  دیگری  خودروی 
طراحی  شما  خودروی  برای  منحصرا  الستیک 

شده است.

• عمر مفید الستیک های زاپاس سایز کوچک 
کوتاهتر از الستیک های معمولی است. الستیک 
زاپاس سایز کوچک خودرو را بطور مرتب کنترل 
نموده و الستیک زاپاس سایز کوچک ساییده را 
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ی مخصوص حمل خودرو با تجهیزات الزم زیر 
چرخ، استفاده کنید.

های  چرخ  که  حالتی  در  خودرو  کردن  بکسل 
های  بست  یا  گیره  )بدون  زمین  برروی  عقب 
نگهدارنده مناسب مخصوص بکسل( و چرخ های 

جلو از زمین بلند شده باشند قابل قبول است.
اگر هر یک از چرخ هایــی که روی زمیــن قــرار 
می گیرند و یا اجزای سیستم تعلیق )زیربندی( 
آسیب دیده باشند یا خودرو با دو چرخ جلو بر 
از گاری های  باید  باید بکسل شود،  روی زمین 
زیر چرخ مخصوص بکسل در زیر چرخ های جلو 

استفــاده کنید.
در هنگام بکسل شدن توسط سرویس های مجاز 
بکسل نمودن، اگر گیره یا بست های نگهدارنده 
مناسب زیر چرخ مخصوص بکسل وجود نداشته 
باشد، همیشه جلو خودرو باید از زمین بلند شده 

باشد نه عقب آن.

بکسل شدن خودرو
سرویس های مجاز بکسل کردن

اگر خودرو اضطراراً باید بکسل شود، توصیه می 
شود این کار توسط نمایندگی های مجاز سایپا 
شود.  انجام  بکسل  مجاز  های  سرویس  یا  یدک 
برای جلوگیری از آسیب دیدن خودرو، پیروی از 
روش های مناسب بلند کردن و بکسل ضروری 

می باشد.
توصیه می شود از گیره یا بست های نگهدارنده 
مناسب زیر چرخ مخصوص بکسل یا کامیونت ها 

بکسل کردن خودرو

• خودرو را در حالی که چرخ های جلوی آن 
نکنید،  از عقب بکسل  دارد،  قرار  برروی زمین 
این کار ممکن است باعث صدمه دیدن خودرو 

شود.
• از سیستم بکسل مجهز به جرثقیل و زنجیر 
صفحه  دارای  های  سیستم  از  نکنید.  استفاده 
زیر دو چرخ یا کامیونت های مخصوص حمل 
خودرو با تجهیزات الزم زیر چرخ استفاده کنید.

هشدار
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را رعایت کنید. برای کنترل غربیلک فــرمان و 
استفـاده از ترمز، حضور راننده در خودرو بکسل 

شونده الزامیست.
های  جاده  در  فقط  روش،  این  با  شدن  بکسل 
با  و  کوتاه  مسافتی  در  محکم،  زیرسازی  دارای 
است. همچنین  انجام  به  مجاز  کم  های  سرعت 
انتقال  مجموعه  )محورها(،  ها  اکسل  ها،  چرخ 
سالم  باید  همه  ترمزها  و  فرمان  سیستم  نیرو، 

بوده و در شرایط خوب عملکردی باشند.
• در هنگام گیر کردن چرخ های خودروی دیگر 
در گل، شن یا موارد مشابهی که از بیرون آمدن 
خودرو توسط نیروی حرکتی چرخ ها جلوگیری 
خودرو  آن  کشیدن  بیرون  به  اقدام  کنند،  می 

توسط قالب های بکسل اضطراری نکنید.
ها  آن  وزن  که  خودروهایی  کردن  بکسل  از   •
خودداری  است،  بیشتر  کننده  بکسل  خودرو  از 

کنید.
خودرو  دو  هر  های  راننده  بکسل،  هنگام  در   •
)بکسل کننده و بکسل شونده( باید باهم ارتباط 

کالمی دائمی داشته باشد.

بکسل شدن اضطراری 
اگر بکسل شدن ضروریست، توصیه می شود این 
یا  یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی  توسط  کار 

سرویس های مجاز بکسل نمودن انجام شود.
در  بکسل  سرویس  اضطراری  مواقع  در  اگر 
دسترس نبود، با بستن و محکم کردن تسمه یا 
زنجیر در قالب های بکسل اضطراری زیر جلو )یا 
عقب( خودرو، موقتا خودرو را می توانید بکسل 

کنید.
احتیاط  بکسل کردن خودرو حداکثر  هنگام  در 

بدون  خودرو  اضطراری  شدن  بکسل  هنگام  در 
استفاده از گاری های زیر چرخ مخصوص بکسل:

1. سوییچ خودرو را به موقعیت تجهیزات جانبی 
ACC بچرخانید.

قرار   N خالص  موقعیت  در  را  دنده  دسته   .2
دهید.

3. ترمز دستی را آزاد کنید.

بکسل کردن خودرو

 ،N قرار ندادن دسته دنده در موقعیت خالص
در  داخلی  صدمات  وقوع  باعث  است  ممکن 

گیربکس شود.

هشدار
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• از تسمه بکسل )سیم بکسل، زنجیر( کوتاه تر 
از 5 متر استفــاده کنید. برای بهتر دیده شدن 
پهنای حدود  )با  رنگ  قرمز  یا  سفید  ای  پارچه 
30سانتیمتر( رابه وسط تسمه بکسل نصب کنید.
بکسل  حین  در  تا  کنید  رانندگی  احتیاط  با   •
تسمه شل نشده و به سمت زمین متمایل نشود.

شکستگی  عدم  اضطراری،  بکسل  از  قبل   •
و  بازدید  را  بکسل  قالب  نبودن  دیده  یاآسیب 

کنترل کنید.
• سیم بکسل یا زنجیر را به طور محکم ومطمئن 

به قالب بکسل خودرو ببندید.
• برای جلوگیری از آسیب زدن به قالب بکسل، 
خودرو را به صورت زاویه دار یا با زاویه 90 درجه 
جانبی به یک طرف نکشید. همیشه کشیدن را 

مستقیم به سمت جلو انجام دهید.

بکسل کردن خودرو

• وسیله بکسل )سیم بکسل، زنجیر( را به قالب 
بکسل اضطراری وصل کنید.

• استفاده از قسمت های دیگری به جز قالب 
های بکسل اضطراری برای بکسل، ممکن است 

به بدنه خودرو صدمه بزند.
که  زنجیرهایی  یا  بکسل  سیم  از  فقط   •
مخصوص بکسل کردن خودرو هستند استفاده 
محکم  طور  به  را  زنجیر  یا  بکسل  سیم  کنید. 

ومطمئن به قالب بکسل اضطراری ببندید.

درهنگام بکسل کردن حداکثر احتیاط را به کار 
گیرید.

• از شروع به حرکت های ناگهانی و حرکات یا 
مانورهای غیر مترقبه ای که می تواند فشار بیش 
از اندازه به قالب های بکسل اضطراری خودرو و 
سیم بکسل یا زنجیر وارد کند خودداری کنید. 
است  ممکن  زنجیر  یا  بکسل  سیم  ها،  قالب 
های  آسیب  وقوع  باعث  شده،  پاره  یا  شکسته 

جسمی جدی یا صدمه دیدن خودرو شوند.
• اگر خودرو بکسل شونده به سختی حــرکت 
ندهید.  ادامه  بکسل کردن  به  زور  با  می کند، 
مجاز  های  نمایندگی  با  گرفتن،  کمک  برای 
سایپا یدک یا سرویس های مجاز بکسل نمودن 

تماس بگیرید.
• تا حد امکان بکسل کردن را به طور مستقیم 

به سمت جلو انجام دهید.
• در حین بکسل از خودرو دور بایستید.

اخطارهشدار
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پیش هشدارهای بکسل شدن اضطراری
• برای آزاد کردن قفل فرمان، سوییچ خودرو را 

به موقعیت تجهیزات جانبی ACC بچرخانید.
• دسته دنده را در موقعیت خالص N قرار دهید.

• ترمز دستی را آزاد کنید.
پدال  است،  یافته  کاهش  ترمز  کارایی  چون   •

ترمز را با نیروی بیشتری فشار دهید.
• چون عملکرد هیدرولیکی فرمان غیرفعال شده 
نیروی  به  نیاز  فرمان  غربیلک  چرخاندن  است، 

بیشتری دارد.
کنید،  می  رانندگی  طوالنی  سرازیری  در  اگر   •
ترمز ممکن است گرم کرده و در نتیجه کارایی 
مکرر  طور  به  شرایط  این  در  یابد.  کاهش  آن 

متوقف شده، اجازه دهید ترمز ها خنک شوند.

بکسل کردن خودرو

چرخ  چهار  هر  که  حالتی  در  خودرو  اگر   •
بکسل  شود،  بکسل  باید  دارد  قرار  زمین  روی 
در  گیرد.  انجام  ناحیه جلو  از  باید  فقط  کردن 
این وضعیت از قرار داشتن گیربکس در حالت 
خالص اطمینان حاصل کنید. جهت جلوگیری 
اتوماتیک، بکسل  از بروز خسارت در گیربکس 
کردن خودرو را به سرعت km/h 15 و مسافت 
کنید.  محدود   km 1/5 از  کمتر  را  طی شده 
با قرار دادن سوییچ در حالت تجهیزات جانبی 
“ACC”، از قفل نبودن فرمان اطمینان حاصل 
ترمز،  از  برای کنترل فرمان و استفاده  نمایید. 
شدن  بکسل  حال  در  خودرو  در  راننده  وجود 

الزامیست.
• قبل از بکسل نمودن، سطح روغن گیربکس 
روغن  سطح  اگر  کنید.  کنترل  را  اتوماتیک 
 ”HOT“ محدوده  از  تر  پایین  گیج  روی  بر 
است، روغن بیافزایید، اگر امکان افزودن روغن 
چرخ  زیر  گاری  از  باید  ندارد،  وجود  گیربکس 

استفاده شود.

هشدار
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داده،  قرار  باد  )والو(  را روی شیر  فشار سنج   .2
باد  مقداری  اینکار  به محض شروع  فشار دهید. 
صورتیکه  در  و  شود  می  خارج  )والو(  شیر  از 
فشارسنج )گیج( را محکم روی شیر فشار ندهید، 

باد به مقدار بیشتری خارج می شود.
3. با فشار دادن محکم و بدون نشت، فشارسنج 

فعال می شود.
4. برای اطالع از کم یا زیاد بودن فشار، فشار باد 

الستیک را بخوانید.
5. فشار باد را براساس فشار مشخص شده تنظیم 
کنید به »الستیک ها و رینگ ها« در بخش 8 

رجوع کنید.
6. درپوش شیر )والو( باد را مجددا سوار کنید.

جعبه کمک های اولیه 
آسیب  اشخاص  به  اولیه  های  کمک  ارائه  برای 
دیده، اشیایی نظیر قیچی، باند و چسب در این 

جعبه قرار داده شده است.

مثلث شب رنگ )فسفری( هشدار
در شرایط اضطراری )نظیر پارک کردن در کنار 
جاده بدلیل بروز مشکل(، مثلث شب رنگ هشدار 
را روی جاده مستقر کنید تا بتوانید هشدار الزم 

را به خودروهای عبوری اعالم نمایید.

فشارسنج )گیج( باد * 
می  کم  باد  مقداری  روزانه  ها  الستیک  معموال 
کنند. هر چند یکبار ممکن است مجبور به اضافه 
کردن مقــداری باد به الستیک باشید. این امر 
از الستیک نبوده و کاهشی  باد  از نشتی  حاکی 
باد را در هنگام سرد  عادی است. همیشه فشار 
با  چون  کنید،  کنترل  و  بازدید  الستیک  بودن 
پیدا  افزایش  نیز  باد الستیک  فشار  دما  افزایش 

می کند.
اعمال  باد الستیک،  و کنترل فشار  بازدید  برای 

زیر را انجام دهید:
روی  بر  گرفته  قرار  باد  )والو(  شیر  درپوش   .1

رینگ چرخ را باز کنید.

تجهیزات اضطراری*
برای کمک به غلبه نمودن بر شرایط اضطراری، 
تجهیزاتی چند در خودرو پیش بینی شده است.

کپسول آتش نشانی
اگر با آتش سوزی کوچکی مواجه شدید و نحوه 
دانید،  می  را  نشانی  آتش  کپسول  از  استفاده 
موارد ذکر شده در زیر را با احتیاط انجام دهید.

فشرده  مانع  که  کپسول  باالی  در  واقع  پین   .1
آتش  کپسول  کننده  عمل  دسته  اتفاقی  شدن 

نشانی می شود را بیرون بکشید.
2. نازل )دهانه پاشنده( کپسول آتش نشانی را به 

سمت مرکز آتش هدف گیری کنید.
فاصله گرفته، دسته  از آتش حدود 5/2 متر   .3
تخلیه شدن  به  تا کپسول شروع  فشار دهید  را 
کپسول  پاشش  کنید،  آزاد  را  دسته  اگر  نماید. 

متوقف می شود.
4. نازل را از مرکز آتش به طرف جلو، عقب مکرراً 
اینکه  از  پس  دهید.  حرکت  جارویی  صورت  به 
آتش به ظاهر خاموش شد، آن را با دقت تحت 
ور  شعله  مجدداً  است  ممکن  چون  بگیرید  نظر 

شود.

* : مطابق با مدل خودرو 

تجهیزات اضطراری
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*: مطابق با مدل خودرو
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2. درپوش گلویی تغذیه روغن موتور
3. مخزن مایع ترمز/ کالچ
4. فیلتر )تمیز کننده( هوا

5. جعبه فیوز
6. سرکابل قطب مثبت باتری
7. سرکابل قطب منفی باتری

8. مخزن مایع شیشه شوی
9. درب رادیاتور

10. میله )گیج( نمایشگر سطح روغن موتور
11. میله )گیج( نمایشگر سطح روغن گیربکس 

اتوماتیک *
12. مخزن مایع هیدرولیک فرمان *

*: مطابق با مدل خودرو * محفظه موتور واقعی خودرو شما ممکن است با تصویر متفاوت باشد.
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گارانتی، تعمیرات و تنظیم های مورد نیاز ناشی 
انجام  عدم  یا  نامناسب  نگهداری  و  تعمیر  از 

الزامات تعمیر ونگهداری را پوشش نمی دهد.
را  تعمیرات خودرو  و  نگهداری  توصیه می شود 
به نمایندگی های مجاز سایپا یدک واگذار کنید.
برای برآورده کردن رضایت کامل شما از وضعیت 
یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی  سرویس، 
لحاظ  را  سرویس  کیفیت  باالی  استانداردهای 
سایپا  از  را  نیاز  مورد  فنی  های  کمک  و  نموده 

دریافت می نماید.

مسئولیت های مالک خودرو
یادآوری

مسئولیت انجام شدن سرویس ها و ثبت آن ها 
بر عهده مالک است.

انجام مناسب سرویس  بر  باید مدارک دال  شما 
های خودرو بر اساس جداول سرویس و تعمیر و 
در صفحات  مندرج  شده  ریزی  برنامه  نگهداری 
اثبات  برای  اطالعات  این  به  را حفظ کنید.  بعد 
انجام شدن الزامات سرویس و نگهداری گارانتی 

خودرو نیاز دارید.
مشروح اطالعات گارانتی ها در دفترچه سرویس 

ارائه شده است.

تعمیر و نگهداری
یا  نگهداری  و  تعمیر  از  هریک  انجام  زمان  در 
برای  را  خود  مراقبت  حداکثر  باید  بازرسی ها 
جلوگیری از صدمه دیدن خودرو یا خودتان بکار 

گیرید.
هر  انجام  نحوه  مورد  در  وجود شک  صورت  در 
کدام از بازرسی و سرویس های خودرو، واگذاری 
یدک،  سایپا  مجاز  های  نمایندگی  به  کار  انجام 

جداً توصیه می شود.
تکنسین  از  یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی 
و  بوده  برخوردار  کارخانه  در  دیده  دوره  های 
قطعات اصلی سایپا مورد نیاز خودرو شما را برای 
سرویس مناسب در اختیار دارد. برای راهنمایی 
از  یکی  به  کیفیت،  با  سرویس  و  دقیق  های 

نمایندگی های مجاز سایپا یدک مراجعه کنید.
به  تواند  ناکافی می  یا  ناقص  نامناسب،  سرویس 
باعث  شده،  منجر  خودرو  عملکردی  مشکالت 
های  آسیب  یا  تصادف  خودرو،  دیدن  آسیب 

جسمی شود.

تعمیر و نگهداری



217

7

تعمیر و نگهداری توسط مالک

هشدارهای مرتبط با امور تعمیر و نگهداری 
قابل انجام توسط مالک خودرو

سرویس نامناسب یا ناقص ممکن است باعث بروز 
های  فقط دستورالعمل  بخش  این  مشکل شود. 
انجام موارد تعمیر و نگهداری آسان را ارائه می 
توضیح  این بخش  در  پیشتر  که  دهد. همچنان 
داده شد روش های تعمیر و نگهداری متعددی 
های  نمایندگی  های  تکنسین  توسط  فقط  باید 
ابزار  از  استفاده  با  همراه  یدک  سایپا  مجاز 

مخصوص انجام شود.

یادآوری
در طول  نگهداری  و  تعمیر  امور  نامناسب  انجام 
زمان گارانتی ممکن است بر پوشش گارانتی تاثیر 
دفترچه  به  بیشتر  اطالعات  برای  بگذارد.  منفی 
سرویس که جداگانه همراه با خودرو عرضه شده 
است، مراجعه کنید. اگر در مورد نحوه اعمال هر 
یک از روش های سرویس یا تعمیر و نگهداری 
خودرو شک داشتید، انجام اینکار را به نمایندگی 

های مجاز سایپا یدک بسپارید.

• انجام امــور تعمیر و نگهـداری بر روی خودرو 
می تواند خطرناک باشد. شما ممکن است در 
نگهداری  و  تعمیر  امور  از  بعضی  انجام  هنگام 
اگر  دیدگی شوید.  آسیب  دچار  به طور جدی 
دانش یا تجربه کافی ندارید یا اینکه فاقد ابزار و 
تجهیزات الزم برای این کار هستید، با مراجعه 
به نمایندگی های مجاز سایپا یدک کار الزم را 

انجام دهید.
• کار کردن در محفظه موتور در حالی که موتور 
روشن است خطرناک است. در صورت داشتن 
انگشتر، زیور آالت یا لباس گشاد این کار بیشتر 
خطرناک است. آن ها می توانند در بین قطعات 
شما  دیدگی  آسیب  باعث  کرده  گیر  متحرک 
محفظه  در  کار  هنگام  در  اگر  بنابراین  شوند. 
حتماً  باشد،  روشــن  موتور  است  الزم  موتور 
دستبند،  انگشتر،  )بخصوص  آالت  زیور  همه 
بند(، کراوات، دستمال گردن و  ساعت، گردن 
لباس های مشابه گشاد را قبل از نزدیک شدن 

به موتور یا فن خنک کننده، بیرون آورید.

اخطار
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و کنترل کنید. به هرگونه افزایش در نیروی الزم 
برای چرخاندن غربیلک فرمان یا شل بودن آن 
یا تغییر در موقعیت غربیلک فرمان برای حرکت 

مستقیم به جلو توجه داشته باشید.
و  هموار  های  درجاده  رانندگی  درهنگام   •
انحراف بسیارکم  برای  به تمایل خودرو  مسطح، 
یک  به  شدن  یاکشیده  مستقیم  ازحالت  مداوم 

طرف توجه داشته باشید.
• درهنگام ترمز برای متوقف شدن به صداهای 
ناآشنا و غیرعادی ترمز گوش دهید و در صورت 
کنید.  گیری  پی  و  بازرسی  را  آن  صدا  وجود 
طول  افزایش  یکطرف،  به  کشیدن  همچنین 
حرکت پدال یا سفت شدن پدال ترمز را بازرسی 

و کنترل کنید.
یا  دنده  شدن  درگیر  در  ضعف  هرگونه  اگر   •
ارتفاع  داد،  رخ  گیربکس  عملکرد  در  تغییری 

سطح روغن گیربکس را بازدید و کنترل کنید.
• عملکرد حالت پارک P گیربکس اتوماتیک را 

بازرسی و کنترل کنید.
• عملکرد ترمز دستی را بازرسی و کنترل کنید.

• نشتی مایعات از زیر خودرو را بازدید و کنترل 
کنید)چکیدن آب از سیستم تهویه مطبوع پس 

از روشن بودن آن امری عادی است(.

در  خودرو  مالک  نگهداری  و  تعمیر  برنامه 
هنگام توقف براي هر بار سوخت گیري :

کنترل  و  بازدید  را  موتور  روغن  ارتفاع سطح   •
کنید.

در  موجود  کننده  خنک  مایع  سطح  ارتفاع   •
مخزن را بازدید وکنترل کنید.

و  بازدید  را  شوی  شیشه  مایع  سطح  ارتفاع   •
کنترل کنید.

یا  باد  فشار  نبودن  کم  نظر  از  را  ها  • الستیک 
پنچری بازدید و کنترل کنید.

در هنگام رانندگی
رسیدن  مشام  به  یا  اگزوز  درصدای  تغییر  به   •
هرگونه بوی اگزوز در داخل خودرو توجه داشته 

باشید.
• غربیلک فرمان را از نظر نداشتن لرزش بازرسی 

توسط  انجام  قابل  ونگهداری  تعمیر  امور 
مالک خودرو

بازرسی  و  کنترل  بازدید،  زیر،  های  لیست  در 
های  نمایندگی  یا  مالک  توسط  باید  که  هایی 
مجاز سایپا یدک در فواصل مشخص شده برای 
اطمینان از عملکرد ایمن و قابل اتکا خودرو انجام 

شود، ارائه شده است.
برای راهنمایی در نحوه سرویس، هرگونه وضعیت 
نامطلوب باید هر چه زودتر به اطالع نمایندگی 

مجاز سایپا یدک برسد.
و  تعمیر  امور  های  بررسی  و  بازدید  عام،  بطور 
ها  گارانتی  توسط  مالک  به  مربوط  نگهداری 
هزینه  است  ممکن  و  شوند  نمی  داده  پوشش 
های دستمزد، قطعات، روغن ها و مایعات مصرف 

شده را از شما اخذ نمایند.

تعمیر و نگهداری توسط مالک

خنک  مایع  سطح  کنترل  و  بازدید  هنگام  در 
کننده موتور گرم، احتیاط را رعایت کنید. مایع 
خنک کننده داغ و بخار سوزاننده، ممکن است 
تحت فشار بیرون بزند. این عمل می تواند باعث 

وقوع صدمات جسمی جدی شود.

اخطار
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حداقل سالی یکبار
• سوراخ های تخلیه آب تعبیه شده در بدنه و 

درها را تمیز کنید.
• لوالهای در و در موتور را روانکاری )روغنکاری( 

کنید.
• قفل ها و زبانه قفل درها و در موتور را روانکاری 

)روغنکاری( کنید.
• الستیکهای آب بندی درها را روغنکاری کنید.
• سیستم ایرکاندیشن )کولر( را بازرسی و کنترل 

کنید.
اتوماتیک را  اتصاالت و کنترل های گیربکس   •

بازرسی و روغنکاری کنید.
• باتری و سرکابل های باتری را تمیز کنید.

و  بازدید  را  )و کالچ(  ترمز  مایع  ارتفاع سطح   •
کنترل کنید.

حداقل سالی دوبار
)بطور مثال، هر بهار و پاییز(:

• رادیاتور، بخاری و ایرکاندیشن )کولر( را از نظر 
کنترل  و  بازدید  دیدگی  آسیب  یا  نشتی  وجود 

کنید.
• عملکرد شیشه شوی و برف پاک کن را بازدید 
و کنترل کنید. با استفاده از پارچه نم دار شده 
با مایع شیشه شوی، تیغه های برف پاک کن را 

تمیز کنید.
و  بازدید  را  جلو  های  چراغ  نور  شعاع  تنظیم   •

کنترل کنید.
• منبع اگزوز، لوله های اگزوز، حفاظ های پوشش 
دهنده اگزوز و بست ها را بازدید و کنترل کنید.

ایمنی  کمربندهای  شانه  پا/  روی  های  تسمه   •
بازدید و کنترل  یا عملکرد  از نظر فرسودگی  را 

کنید.
• فرسودگی الستیک ها و شل بودن مهره های 

چرخ ها را بازدید و کنترل کنید.

حداقل هر ماه یکبار
• ارتفاع سطح مایع موجود در مخزن مایع خنک 

کننده موتور را بازدید و کنترل کنید.
• عملکرد کلیه چراغ های خارجی شامل چراغ 
های ترمز، چراغ های راهنما و چراغ های اعالم 

خطر )فالشر( را بازرسی و کنترل کنید.
الستیک  شامل  ها  الستیک  همه  باد  فشار   •

زاپاس را بازدید و کنترل کنید.

تعمیر و نگهداری توسط مالک
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باال  در  شده  ذکــر  شرایط  در  خودرو  از  اگر 
کردن  پر  یا  تعویض  بازرسی،  شود  می  استفاده 
بیشتری  باید در دفعات  مایعات سرویس  مجدد 
نسبت به برنامه سرویس و نگهداری عادی انجام 

شود.
پس از اتمام دوره زمانی یا فاصله مشخص شده 
فواصل  اساس  بر  ونگهداری  تعمیر  جدول  در 

مشخص شده ادامه دهید.

سرویس تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده
که  هایی  مکان  در  را  خودرو  معمول  بطور  اگر 
کند  نمی  آن صدق  بر  زیر  شرایط  از  یک  هیچ 
برنامه سرویس  از  مورد استفاده قرار می دهید، 
از  اگر هر کدام  پیروی کنید.  عادی  نگهداری  و 
شما  خودرو  از  استفاده  وضعیت  با  شرایط  این 
همخوانی داشت، از برنامه تعمیر ونگهداری برای 
رانندگی،  سخت  شرایط  در  خودرو  از  استفاده 

پیروی کنید.
• رانندگی مکرر در فواصل کوتاه 

• رانندگی در شرایط محیطی پر گرد و خاک یا 
مناطق شن زار

• رانندگی در شرایط استفاده زیاد از ترمز
مواد  دیگر  یا  نمک  که  مناطقی  در  رانندگی   •

خورنده مورد استفاده قرار می گیرد.
• رانندگی در جاده های ناهموار یا آغشته به گل 

• رانندگی در مناطق کوهستانی
• درجا کار کردن مکرر و زیاد موتور یا رانندگی 

مکرر زیاد با سرعت پایین 
• رانندگی طوالنی مدت در هوای سرد و / یا در 

آب و هوای شدیدا مرطوب
• هنگامی که بیش از %50 رانندگی در ترافیک 
سنگین شهری در هوای بسیار گرم باالتر از دمای 

C˚32 انجام می شود.

تعمیر و نگهداری توسط مالک
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تعمیر و نگهداری توسط مالک

برنامه تعمیر و نگهداری عادی

                                      زمان انجام

قسمت مربوطه

کیلومتر و یا مدت زمان کارکرد هر کدام زودتر اتفاق بیافتند.

1224364860728496ماه

153045607590105120کیلومتر × 1000
IIIIتسمه های موتور *1                            

هر 10.000 کیلومتر یا 12 ماه تعویض کنید 3*روغن موتور و فیلتر روغن موتور *2

در زمان تعویض تسمه دینام و کولر بازرسی کنید.تسمه سفت کن، پولی هرزگرد وضربه گیر
هر 10.000 کیلومتر تعویض کنید.فیلتر )تمیز کننده( هوا

هر 40.000 کیلومتر تعویض کنید *4شمع

R: تعویض کرده یا تغییر دهید. I: بازدید و در صورت لزوم تنظیم، تصحیح، تمیز یا تعویض کنید.    
*1: میزان سفتی تسمه دینام )آلترناتور( و تسمه پمپ فرمان هیدرولیک )و تسمه پمپ آب( و تسمه ایرکاندشین )کولر( * را تنظیم کنید.

بازرسی و در صورت لزوم تصحیح یا تعویض کنید.
*2: هر 500 کیلومتر یا قبل از شروع هر سفر طوالنی، ارتفاع سطح روغن موتور ونبود/ نشتی روغن را بازدید و کنترل کنید.

*3: در رانندگی در دمای تابستانی بیش از 40 درجه سانتی گراد یا رانندگی با سرعت بیش از 170 کیلومتر باید شرایط سرویس ذکر شده در جداول 
تعمیر و نگهداری برای استفاده از خودرو در شرایط سخت رانندگی مورد رعایت قرار گیرد.

*4: برای تسهیل، قبل از سر رسید زمان تناوبی تعویض آن، در هنگام انجام امور تعمیر و نگهداری اجزاء دیگر این تعویض قابل انجام است.

* : مطابق با مدل خودرو 
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تعمیر و نگهداری توسط مالک

                                      زمان انجام

قسمت مربوطه

کیلومتر و یا مدت زمان کارکرد هر کدام زودتر اتفاق بیافتند.

1224364860728496ماه

153045607590105120کیلومتر × 1000
هر 96000 کیلومتر و یا هر 48 ماه چک شود.1/6خالصی سوپاپ *6

IIشیلنگ های بخار و در باک سوخت

شیلنگ های مکش)وکیوم( وشیلنگ های تهویه محفظه میل 
لنگ )کارتر(

IIII

IRIRصافی سوخت *

IRIRصافی تهویه هوای پاک *

IIلوله ها و شیلنگ ها و اتصاالت سیم سوخت

"سطح مایع خنک کننده و نشتی آن" را هر روز بازرسی کنید.سیستم خنک کننده موتور
هنگام تعویض تسمه محرک "پمپ آب" را بازرسی کنید.

R: تعویض کرده یا تغییر دهید. I: بازدید و در صورت لزوم تنظیم، تصحیح، تمیز یا تعویض کنید.    
*5: برای تسهیل قبل از رسیدن زمان متناوبی تعویض آن در هنگام انجام امور تعمیر و نگهداری اجزای دیگر این تعویض قابل انجام است.

*6: موتور را از نظر صدای بیش از اندازه سوپاپ و/ یا لرزش بازرسی کرده و در صورت لزوم تنظیم کنید. اینکار باید توسط نمایندگی های مجاز سایپا 
یدک انجام گیرد.

*7: بازرسی فیلتر سوخت بدون برنامه خاص می باشد، ولی بازرسی دوره ای در این برنامه بستگی به کیفیت سوخت دارد. اگر مشکالتی نظیر کاهش 
جریان سوخت، از دست دادن قدرت موتور، مشکل در روشن کردن موتور که در ایمنی خودرو مهم است وجود دارد، فیلتر سوخت را فورا و بدون در نظر 

گرفتن برنامه تعمیر و نگهداری تعویض کرده و برای آگاهی جزییات بیشتر با نمایندگی های مجاز سایپا یدک مشورت نمایید.
*: مطابق با مدل خودرو
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تعمیر و نگهداری توسط مالک

                                      زمان انجام

قسمت مربوطه

کیلومتر و یا مدت زمان کارکرد هر کدام زودتر اتفاق بیافتند.

1224364860728496ماه
153045607590105120کیلومتر × 1000

اولین بار پس از 200.000 کیلومتر یا 10 سال تعویض کنید.مایع خنک کننده موتور *8
و بعد از آن هر 40.000 کیلومتر یا 24 ماه تعویض کنید. * 9

IIIIIIIIوضعیت باتری

IIIIکلیه سیستم های الکتریکی

IIIIIIIIلوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت سیستم ترمز

IIIIپدال ترمز، پدال کالچ *

IIIIIIIIترمز دستی

IIIIIIIIمایع ترمز/کالچ

IIIIIIIIترمزهای دیسکی چرخ و لنت ها

IIIIIIIIترمزهای کاسه ای چرخ و لنت ها *

R: تعویض کرده یا تغییر دهید. I: بازدید و در صورت لزوم تنظیم، تصحیح، تمیز یا تعویض کنید.    
*8: در هنگام اضافه کردن مایع خنک کننده موتور، فقط از افزودنی های مجاز مخصوص خودرو خود استفاده کرده و هرگز آب سنگین دارای امالح را 
با مایع خنک کننده پر شده در کارخانه مخلوط نکنید. مخلوط نامناسب مایع خنک کننده می تواند باعث بروز عیوب جدی یا صدمه دیدن موتور شود.

*9: برای تسهیل، قبل از سر رسید زمان تناوبی تعویض آن، در هنگام انجام امور تعمیر و نگهداری اجزاء دیگر این تعویض قابل انجام است.

*: مطابق با مدل خودرو
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تعمیر و نگهداری توسط مالک

                                      زمان انجام

قسمت مربوطه

تعداد ماه ها یا مسافت رانندگی، هر کدام زودتر سر برسد.
1224364860728496ماه

153045607590105120کیلومتر × 1000
IIIIIIIIروغن هیدرولیک فرمان و شیلنگ ها *

IIIIIIIIدنده شانه ای )جعبه( فرمان، اتصاالت و گردگیرها

IIIIIIIIپلوس ها و گردگیرها

IIIIIIIIالستیک )فشار باد و فرسودگی آج(

IIIIIIIIسیبک های سیستم تعلیق )فنربندی( جلو

IIIIIIIIپیچ و مهره های شاسی و بدنه

IIIIIIIIگاز خنک کننده ایرکاندیشن )کولر( *

IIIIIIIIکمپرسور ایرکاندیشن )کولر( * 

هر 20.000 کیلومتر تعویض کنید.فیلتر سیستم کنترل کیفیت هوا* 
IIروغن گیربکس معمولی )غیر اتوماتیک(* 

IIروغن گیربکس اتوماتیک *

R: تعویض کرده یا تغییر دهید. I: بازدید و در صورت لزوم تنظیم، تصحیح، تمیز یا تعویض کنید.    
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تعمیر و نگهداری توسط مالک

تعمیر و نگهداری برای استفاده از خودرو در شرایط سخت رانندگی- موتور بنزینی
سرویس های زیر در خودروهایی که اغلب در شرایط سخت رانندگی مورد استفاده قرار می گیرند، باید در دفعات بیشتری انجام شوند. برای اطالع از 

فواصل مناسب انجام امور تعمیر و نگهداری به جدول زیر رجوع کنید.

عمل تعمیر شرح موارد تعمیر و نگهداری
شرایط رانندگیفواصل تعمیر و نگهداریو نگهداری

,A, B, C, D, E هر 5000 کیلومتر یا 6 ماهRروغن موتور و فیلتر روغن موتور
F, G, I, K

C, Eبسته به شرایط در دفعات بیشتری تعویض کنید.Rفیلتر )تمیز کننده( هوا
Bبسته به شرایط در دفعات بیشتری تعویض کنید.Rشمع ها

A, C, D, E, F, G, H, Iهر 120.000 کیلومترRروغن گیربکس معمولی )غیراتوماتیک( *
A, C, D, E, F, G, H, Jهر 100.000 کیلومترRروغن گیربکس اتوماتیک *

C, D, E, F, Gبسته به شرایط در دفعات بیشتری تعویض کنید.Iدنده شانه ای )جعبه( فرمان، اتصاالت و گردگیرها

R: تعویض کرده یا تغییر دهید. I: بازرسی کرده و در صورت لزوم تنظیم، تصحیح، تمیز یا تعویض کنید.    

*: مطابق با مدل خودرو
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تعمیر و نگهداری توسط مالک

عمل تعمیر شرح موارد تعمیر و نگهداری
شرایط رانندگیفواصل تعمیر و نگهداریو نگهداری

C, D, E, F, Gبسته به شرایط در دفعات بیشتری تعویض کنید.Iسیبک های سیستم تعلیق )فنربندی( جلو
ترمزهای دیسکی و لنت ها، مجموعه ترمز 
دیسکی چرخ )کالیپر(ها و دیسک چرخ ها

I.بسته به شرایط در دفعات بیشتری تعویض کنیدC, D, E, G

C, D, E, Gبسته به شرایط در دفعات بیشتری تعویض کنید.Iترمزهای کاسه ای چرخ و لنت ها *
C, D, E, Gبسته به شرایط در دفعات بیشتری تعویض کنید.Iترمز دستی

B, C, D, E, F, G, H, I, Jبسته به شرایط در دفعات بیشتری تعویض کنید.Iپلوس ها و گردگیرها

C, Eبسته به شرایط در دفعات بیشتری تعویض کنید.Rفیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا *

شرایط سخت رانندگی                                                               
A: رانندگی مکرر در فواصل کوتاه                                    
B: درجا کارکردن زیاد موتور                                     

C: رانندگی در جاده های پر گردو خاک، ناهموار  
D: رانندگی در مناطقی که از نمک یا دیگر موارد خوردنده استفاده می کنند.   
E: رانندگی در مناطق شن زار               

F: هنگامی که بیش از %50 رانندگی در ترافیک سنگین شهری در هوای بسیار گرم باالتر از دمای C˚32 انجام می شود.
G: رانندگی در مناطق کوهستانی

H: رانندگی بعنوان خودرو گشت، تاکسی، خودرو تجاری یا بکسل کننده
I: رانندگی با سرعت بیش از 170 کیلومتر بر ساعتر

J: رانندگی به صورت توقف و استارت های مکرر
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محفظه              بخارات  خروج  شیلنگ  های 
میل لنگ *

از نظر تغییر شکل  سطح ظاهری شیلنگ ها را 
بازدید  مورد  فیزیکی  یا صدمات  و/  گرما  اثر  در 
شیلنگ،  شدن  شکننده  و  سخت  دهید.  قرار 
کردگی  باد  و  ساییدگی  بریدگی،  پارگی،  ترک، 
زیاد از عالئم خرابی و فرسودگی شیلنگ هستند. 
سطوح شیلنگ های که نزدیک به منابع گرمایی 
باال مانند مانیفولد اگزوز قرار دارند را مورد توجه 

مخصوص و بازرسی قرار دهید.
مسیر عبور شیلنگ ها را بازدید کنید و مطمئن 
برنده  لبه های تیز  با هیچ منبع حرارتی،  شوید 
یا اجزاء متحرک که می توانند باعث آسیب های 
شوند،  فیزیکی  فرسودگی  یا  حرارت  از  ناشی 
را  ها  شیلنگ  اتصاالت  تمام  نیستند.  تماس  در 
مورد بازدید قرار دهید تا از سفت بودن قطعاتی 
مانند بست و کوپلینگ ها و نبود هرگونه نشتی 
اطمینان حاصل کنید. در صورت وجود هرگونه 
شیلنگ  دیدگی  آسیب  یا  فرسودگی  از  عالمتی 

باید فوراً تعویض شود.

های  شیلنگ  رسانی،  سوخت  های  لوله 
سوخت رسانی و اتصاالت آن ها

رسانی، شیلنگ های سوخت  لوله های سوخت 
رسانی و اتصاالت آن ها را از نظر نشتی، آسیب 

دیدگی بازدید و کنترل کنید.
فوراً  باید  نشتی  دارای  و  دیده  آسیب  قطعات 
فوراً  یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی  توسط 

تعویض گردد.

شیلنگ خروج بخارات در باک سوخت
در  باید  باک سوخت  در  بخارات  شیلنگ خروج 
فواصل مشخص شده در برنامه تعمیر و نگهداری 
صحیح  تعویض  از  گیرد.  قرار  بازرسی  مورد 
شیلنگ بخار سوخت و درباک، اطمینان حاصل 

کنید.

شرح موارد جدول برنامه تعمیر و نگهداری
روغن موتور و فیلتر 

روغن و فیلتر روغن موتور باید در فواصل مشخص 
شده در برنامه سرویس و نگهداری تعویض شوند. 
مورد  رانندگی  سخت  شرایط  در  خودرو  اگر 
فیلتر  و  روغن  تعویض  گیرد،  می  قرار  استفاده 

باید در دفعات بیشتری انجام گیرد.

تسمه های موتور
همه تسمه های موتور را از نظر وجود بریدگی، 
ترک، فرسودگی بیش از حد یا چرب بودن زیاد، 
بازرسی کرده و در صورت لزوم آن ها را تعویض 
میزان  نظر  از  مرتب  بطور  باید  ها  تسمه  کنید. 
در  و  گرفته  قرار  بازرسی  مورد  مناسب  سفتی 

صورت لزوم سفتی آن ها تنظیم شود.

*: مطابق با مدل خودرو

شرح موارد جدول برنامه تعمیر و نگهداری
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مایع ترمز
بازدید  ترمز  مایع  را در مخزن  ترمز  مایع  سطح 
های  عالمت  بین  بایستی  روغن  سطح  نمایید. 
جانبی  دیواره  روی  که   ”MAX“ و   ”MIN“
از مایع ترمز مورد  باشد. فقط  مخزن قرار دارند 

تایید DOT3 یا DOT4 استفاده نمایید.

ترمز دستی
و  دستی  ترمز  اهرم  شامل  دستی  ترمز  سیستم 

کابل های آن را مورد بازرسی قرار دهید.

مایع خنک کننده موتور
مایع خنک کننده موتور بایستی در فواصل زمانی 
مشخص شده در برنامه تعمیر و نگهداری تعویض 

شود.

روغن گیربکس معمولی
)گیربکس غیراتوماتیک(*

روغن گیربکس معمولی )غیر اتوماتیک( را طبق 
برنامه تعمیر ونگهداری مورد بازرسی قرار دهید.

روغن گیربکس اتوماتیک *
پس از اینکه موتور و گیربکس به دمای معمول 
کاری رسیدند، سطح روغن در روی گیج )میله 
قرار   ”HOT“ محدوده  در  باید  گیری(  اندازه 
گیرد. سطح روغن گیربکس اتوماتیک را با موتور 
روشن و در دنده خالص در حالی که ترمز دستی 
به طور مناسب کشیده شده است، کنترل کنید.

شیلنگ ها و لوله های ترمز
با چشم نحوه مناسب سوار بودن یا نصب، پوسته 
پوسته شدن، ترک، خرابی و فرسودگی بیش از 
های  شیلنگ  و  ها  لوله  در  نشتی  هرنوع  و  حد 
ترمز را بازدید نمایید. قطعات فرسوده یا خراب را 

بالفاصله تعویض کنید.

فیلتر هوا
توصیه          هوا،  فیلتر  تعویض  به  نیاز  صورت  در 
سایپا  شرکت  اصلی  هوای  فیلتر  از  شود  می 

استفاده کنید.

شمع ها 
در هنگام نصب شمع های نو، از محدوده صحیح 

حرارتی شمع ها اطمینان حاصل کنید.

خالصی سوپاپ 
لرزش  یا   / و  ها  سوپاپ  اندازه  از  بیش  صدای 
موتور را بازرسی )کنترل( کرده و در صورت نیاز 
باید  اینکار  کنید.  تنظیم  را  ها  سوپاپ  خالصی 
انجام  یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی  توسط 

گیرد.

سیستم خنک کننده
اجزاء سیستم خنک کننده موتور مانند رادیاتور، 
و  ها  شیلنگ  موتور،  کننده  خنک  مایع  مخزن 
اتصاالت آن ها را از نظر نشتی و آسیب دیدگی 
تعویض  را  دیده  آسیب  قطعات  کنید.  بازدید 

نمایید.

*: مطابق با مدل خودرو

شرح موارد جدول برنامه تعمیر و نگهداری
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مطبوع  تهویه  سیستم  کننده  خنک  گاز 
)کولر( *

لوله ها و اتصاالت سیستم ایرکاندیشن را از نظر 
نشتی و آسیب دیدگی کنترل کنید.

شیلنگ  و  تسمه  هیدرولیک،  فرمان  پمپ 
های فرمان هیدرولیک*

پمپ فرمان هیدرولیک و شیلنگ های آن را از 
نظر نشتی و آسیب بررسی کنید. هرگونه قطعة 
تعویض  را سریعاً  دارای نشتی  یا  و  آسیب دیده 

کنید.
تسمة فرمان هیدرولیک را بازدید کرده و آن را 
از نظر هرگونه بریدگی، ترک و  یا سایش بیش 
از حد، نرمی و کشش مناسب بازدید نمایید و در 

صورت لزوم تنظیم و یا تعویض نمایید. 

جعبه فرمان، اتصاالت و گردگیرهای سیبک 
بازویی پایین

خاموش  موتور  و  متوقف  خودرو  که  حالی  در 
و  بازدید  را  فرمان  )لقی(  خالصی  میزان  است، 
کنترل کنید. اتصاالت را از نظر نبود خمیدگی و 
آسیب دیدگی کنترل کنید. گردگیرها و سیبک 
ها را از نظر فرسودگی بیش از حد، ترک یا آسیب 
دیدگی بازرسی و قطعات آسیب دیده را تعویض 

نمایید.

پلوس ها و گردگیرها
پلوس ها، گردگیرها و بست های آن ها را از نظر 
دیدگی  آسیب  یا  حد  از  بیش  فرسودگی  ترک، 

بازدید و کنترل کنید.
قطعات آسیب دیده را تعویض و در صورت لزوم 

با گیریس پر کنید.

ترمزهای دیسکی عقب و اتصاالت *
از  را  ها  آن  اتصاالت  و  عقب  دیسکی  ترمزهای 
و  پارگی  روغن،  نشت  سوختگی،  بریدگی،  نظر 

فرسودگی بیش از حد کنترل و بازرسی کنید.

لنت های ترمز دیسکی، کالیپرها و دیسک 
های چرخ

حد،  از  بیش  فرسودگی  نظر  از  را  ترمزها  لنت 
و  فرسایش  و  تاب  نظر  از  را  چرخ  های  دیسک 
کالیپرها را از نظر نداشتن نشتی بازدید و کنترل 

کنید.

پیچ های نصب )سوار کردن( سیستم تعلیق
یا  بودن  شل  نظر  از  را  تعلیق  سیستم  اتصاالت 
مطابق  کنید.  کنترل  و  بازدید  دیدگی  آسیب 
گشتاور مشخص شده آن ها را دوباره سفت کنید

*: مطابق با مدل خودرو

شرح موارد جدول برنامه تعمیر و نگهداری
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اگر سطح روغن در نزدیکی نشانه L یا در سطح 
آن قرار داشت، برای باال آوردن آن تا سطح نشانه 
از  بیش  کنید.  اضافه  روغن  کافـی  مقدار  به   ،F

اندازه پر نکنید.
برای کمک به جلوگیری از پاشیده شدن روغن 

به اجزاء موتور، از قیف استفاده کنید.
فقط از روغن موتور مشخص شده استفاده کنید. 
)به »روانکار )روغن، گیریس( های توصیه شده و 

ظرفیت ها« در بخش 8 رجوع کنید(.

ارتفاع  کشیده،  بیرون  را  )گیج(  میله  دوباره   .5
سطح روغن را بازدید و کنترل کنید. سطح روغن 
باید در بین نشانه های F و L قرار داشته باشد. 

بازدید ارتفاع سطح روغن موتور
1. از قرار داشتن خودرو بر روی سطحی صاف و 

تراز اطمینان حاصل کنید.
2. پس از روشن کردن موتور، اجازه دهید دمای 

موتور تا حد دمای معمول کاری افزایش یابد.
ای  دقیقه  چند  کرده،  خاموش  را  موتور   .3
)حداقل 5 دقیقه( برای بازگشت روغن به کارتل 

صبر کنید.
را  روغن  سطح  ارتفاع  نمایشگر  )گیج(  میله   .4
انتها  تا  را  آن  پاک کرده، دوباره  بیرون کشیده، 

جا بزنید.

روغن موتور

درهنگام بازدید ارتفاع سطح روغن موتور بسیار 
باشید، چون  رادیاتور  با شیلنگ  تماس  مراقب 
باعث  که  باشد  گرم  ای  اندازه  به  است  ممکن 

سوختگی شما شود.

بیش از حد روغن در موتور نریزید. موتور ممکن 
است آسیب ببیند.

اخطار

اخطار
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در  دور  به  را  ضخیم  ای  حوله  کنید.  رعایت 
جهت  در  آرامی  به  را  آن  و  پیچانده  رادیاتور 
عکس حرکت عقربه های ساعت تا اولین نقطه 
توقف بچرخانید. در حین آزاد شدن فشار داخل 
سیستم خنک کننده، خود را عقب بکشید. پس 
فشار  کامل  شدن  آزاد  از  اطمینان  حصول  از 
ای  حوله  از  استفاده  با  کننده،  خنک  سیستم 
ضخیم در رادیاتور را به پایین فشار داده و به 
چرخاندن در جهت عکس حرکت عقربه های 

ساعت تا باز و پیاده کردن آن ادامه دهید.
• حتی در زمان خاموش بودن موتور، اگر موتور 
و رادیاتور داغ هستند، در رادیاتور یا پیچ تخلیه 
آب را پیاده نکنید. مایع داغ خنک کننده وبخار 
بیرون  به  است  ممکن  هم  هنوز  فشار  تحت 
آسیب های جسمی جدی  باعث  پاشیده شده 

شوند.

مایع خنک کننده موتور
از یک  موتور،  فشار خنک کننده  سیستم تحت 
مخزن پرشده با مایع خنک کننده سالیانه بهره 

می برد. این مخزن در کارخانه پر شده است.
حداقل سالی یکبار کیفیت ضدیخ و ارتفاع سطح 
مایع خنک کننده را در ابتدای زمستان و قبل از 
شروع هر سفر به نقاط دارای آب و هوای سردتر 

مورد بررسی و کنترل قرار دهید.

کننده  خنک  مایع  سطح  کنترل  و  بازدید 
موتور

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن
یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی  به  مراجعه  با 
برنامه  اساس  بر  را  موتور  روغن  فیلتر  و  روغن 
تعمیر و نگهداری ارائه شده در ابتدای این بخش، 

تعویض کنید.

مایع خنک کننده موتور

با  سوخته  موتور  روغن  مدت  طوالنی  تماس 
پوست می تواند باعث تحریک یا سرطان پوست 
شود. روغن سوخته موتور حاوی مواد شیمیایی 
است که در آزمایشگاه باعث ابتالء حیوانات به 
از  محافظت  برای  همیشه  است.  شده  سرطان 
پوست پس از اتمام کار با روغن سوخته، هرچه 
گرم  آب  و  صابون  با  کاماًلً  را  ها  دست  زودتر 

بشویید.
• هرگز در هنگام کار کردن یا داغ بودن موتور، 
انجام  نکنید.  رادیاتور  در  بازکردن  به  اقــدام 
دیــدن  آسیب  به  است  ممکن  عملی  چنین 
مـوتور  و  خودرو  موتور  کننده  خنک  سیستم 
منجر شده، باعث آسیب های جسمی جدی در 
نتیجه فــوران مایع خنک کننده داغ یا بخـار 

شود.
• موتور را خاموش کنید و تا سرد شدن موتور 
حداکثر  نیز  زمان  این  در  حتی  کنید.  صبر 
رادیاتور  در  کردن  باز  هنگام  در  را  احتیاط 

اخطار

اخطار
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درجه حرارت 
˚C/ ˚F محیط

درصد مخلوط )حجمی(
محلول 
آبضدیخ

-15˚C  )˚F5(3565
-25˚C )-13˚F(4060
-35˚C )-31˚F(5050
-45˚C )-49˚F(6040

بازرسی سیستم خنک کننده موتور به نمایندگی 
های مجاز سایپا یدک مراجعه کنید.

مایع خنک کننده موتور توصیه شده
• فقط از آب خالص )بدون امالح( برای مخلوط 

مایع خنک کننده استفاده کنید.
آلومینیومی  قطعات  دارای  موتور خودرو شما   •
باید  زدن  یخ  و  زنگ  از  جلوگیری  برای  و  بوده 
اتیلن  پایه  دارای  کننده  خنک  مایع  توسط 

گلیکول محافظت شود.
الکل و متانول  از مایعات خنک کننده حاوی   •
مایع خنک کننده  با  را  و آن ها  نکرده  استفاده 

مشخص شده مخلوط نکنید.
کمتر  یا   60% از  بیش  حاوی  های  محلول  از   •
را  توانند کارآیی محلول  از %35 ضدیخ که می 

کاهش دهند استفاده نکنید.
بـرای اطالع از درصد مخلوط به جدول زیر رجوع 

کنید.

سیستم  اتصاالت  و  ها  شیلنگ  کلیه  وضعیت 
اتصاالت  و  ها  شیلنگ  و  موتور  کننده  خنک 
و کنترل کنید. شیلنگ های  بازرسی  را  بخاری 

باد کرده و فرسوده را تعویض کنید.
کردن  اضافه  با  باید  موتور  سردبودن  هنگام  در 
مایع خنک کننده، سطح آن را تا قرار گرفتن در 
بین نشانه های )حداکثر( F و )حداقل( L روی 
دیواره جانبی مخزن مایع خنک کننده باال آورد.

مایع  است،  پایین  کننده  مایع خنک  اگر سطح 
خنک کننده مشخص شده کافی را برای حفاظت 
از سیستم در برابر یخ زدن و زنگ به مخزن اضافه 
کنید. سطح مایع را تا حد نشانه )حداکثر( F باال 
به  نیاز  اگر  نکنید.  پر  اندازه  از  بیش  ولی  آورید 
اضافه کردن بصورت مکرر اتفاق می افتد، برای 

مایع خنک کننده موتور
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تعویض مایع خنک کننده موتور
نمایندگی های مجاز سایپا یدک،  به  مراجعه  با 
مایع خنک کننده موتور را براساس برنامه تعمیر 
بخش،  این  ابتدای  در  شده  ارائه  نگهداری  و 

تعویض کنید.

مایع خنک کننده موتور

در هنگام داغ بودن موتور و رادیاتور، در رادیاتور 
بخار  و  داغ  کننده  خنک  مایع  نکنید.  باز  را 
سوزاننده ممکن است با فشار بیرون زده باعث 

آسیب های جسمی جدی شود.

• از مایع خنک کننده موتور )رادیاتور( یا ضدیخ 
برای شیشه شوی استفاده نکنید.

پاشیده  موتور در صورت  مایع خنک کننده   •
شدن به شیشه جلو، می تواند دید را به شدت 
دادن  از دست  باعث  است  و ممکن  کور کرده 
و  رنگ  به  زدن  آسیب  یا  و  خودرو  کنترل 

تزیینات بدنه خودرو شود. برای جلوگیری از سر ریزکردن و پاشیده شدن 
مایع خنک کننده به قطعات موتور )نظیر دینام 
در  مایع  مجدد  ریختن  از  قبل  آلترناتور(،  یا 
دور  به  را  ضخیم  ای  پارچه  یا  کهنه  رادیاتور، 

گلویی تغذیه رادیاتور بپیچید.

اخطار

اخطار

هشدار
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لنت  فرسایش  از  ناشی  و  بوده  طبیعی  وضعیت 
ترمزها است. اگر سطح مایع ترمز بیش از اندازه 
نمایندگي هاي مجاز  به  مراجعه  با  است،  پایین 
شرکت سایپا یدک سیستم ترمز را مورد بازدید و 

کنترل قرار دهید.
از مایع ترمز/ کالچ مشخص شده استفاده  فقط 
کنید. به » روانکار )روغن، گریس( های توصیه 

شده و ظرفیت ها« در بخش 8 مراجعه کنید.
هرگز روغن های مختلف را با هم مخلوط نکنید.

ترمز/  مایع  سطح  ارتفاع  کنترل  و  بازدید 
کالچ

ارتفاع سطح روغن مخزن را بطور دوره ای بازدید 
و کنترل کنید. سطح روغن باید بین نشانه های 
حداکثر MAX و حداقل MIN عالمت گذاری 
داشته  قرار  مخزن  جانبی  دیواره  روی  بر  شده 

باشد.
قبل از پیاده کردن درپوش مخزن و اضافه کردن 
مایع ترمز/ کالچ، اطراف درپوش مخزن را کاماًلً 
کالچ  ترمز/  مایع  شدن  آلوده  از  تا  کنید  تمیز 

جلوگیری شود.
روغن  رساندن  تا  است،  پایین  روغن  سطح  اگر 
به سطح حداکثر MAX، به مخزن روغن اضافه 
مسافت  مجموع  کیلومتر  شدن  اضافه  با  کنید. 
این  رود.  می  پایین  روغن  سطح  شده،  طی 

مایع ترمز/ کالچ

سیستم  به  روغن  کردن  اضافه  به  نیاز  اگر 
توسط  باید  خودرو  افتد،  می  اتفاق  زیاد  ترمز 
نمایندگی های مجاز سایپا یدک مورد بازرسی 

قرار گیرد.

در هنگام تعـویض و اضـافه کردن مایع ترمز/ 
اجازه  انجام دهید.  احتیاط  با  را  کار  این  کالچ 
ندهید مایع ترمز/ کالچ با چشم ها تماس پیدا 
با چشم ها تماس  ترمز/ کالچ  اگـر مایع  کند. 
پیدا کرد، فوراً چشم ها را با مقدار معتنابهي از 
آب تازه شستشو دهید. با مـراجعه به پزشک، 
معاینه  مورد  را  خود  های  چشم  زودتر  هرچه 

قرار دهید.

بدنه  رنگ  با  کالچ  ترمز/  مایع  ندهید  اجازه 
صدمه  رنگ  به  زیرا  کند،  پیدا  تماس  خودرو 
میزند. مایع ترمز/کالچ که برای مدتی طوالنی 
در معرض هوای بیرون قرار گرفته است، هرگز 
نباید مورد استفاده قرار گیرد، چون کیفیت آن 
دیگر قابل تایید نیست و باید آن را دور بریزید. 
مایع  مخزن  در  اشتباه  به  را  غیرصحیح  روغن 
کردن  اضافه  مثال  بطور  نریزید.  کالچ  ترمز/ 
چند قطره از روغن های دارای پایه معدنی نظیر 
تواند  می  کالچ  ترمز/  سیستم  به  موتور  روغن 

قطعات سیستم ترمز/ کالچ را معیوب سازد.

اخطار

اخطار

هشدار
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شده  مشخص  فرمان  هیدرولیک  روغن  از  فقط 
های  گریس(  )روغن،  روانکار  )به  کنید  استفاده 
مراجعه   8 بخش  در  ها  ظرفیت  و  شده  توصیه 

کنید.(

شیلنگ روغن هیدرولیک فرمان
نظر  از  را  ها  شیلنگ  اتصاالت  رانندگی،  از  قبل 
را  هیدرولیک  روغن  شیلنگ  و  آسیب  و  نشتی، 
از نظر نداشتن پیچ و تاب بازدید و کنترل کنید.

روغن هیدرولیک فرمان
اگر سطح روغن پایین است، روغن را تا حد سطح 

MAX اضافه کنید.
در صورتیکه نیاز به اضافه کردن روغن به سیستم 
فرمان هیدرولیک زیاد رخ می دهد خودرو باید 
مورد  یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی  توسط 

بازرسی و کنترل قرار گیرد.

روغن هیدرولیک فرمان *
روغن  سطح  ارتفاع  کنترل  و  بازدید 

هیدرولیک فرمان
به طور دوره ای درحالی که خودرو در سطحی 
صاف و تراز قرار دارد، ارتفاع سطح روغن مخزن 
در  کنید.  کنترل  و  بازدید  را  فرمان  هیدرولیک 
نشانه  بین  باید  روغن  سطح  معمول،  دماهای 
عالمت   MIN حداقل  و   MAX حداکثر  های 
قرار  مخزن  جانبی  دیواره  روی  بر  شده  گذاری 

داشته باشد.
اطراف  هیدرولیک،  روغن  کردن  اضافه  از  قبل 
آلوده  از  تا  کنید  تمیز  کاماًلً  را  مخزن  درپوش 

شدن روغن هیدرولیک فرمان جلوگیری شود.

پمپ  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای   •
هیدرولیک فرمان، در هنگام پایین بودن سطح 
مدت  به  خودرو  از  فرمان  هیدرولیک  روغن 

طوالنی استفاده نکنید.
• هرگز در هنگام خالی بودن مخزن، اقدام به 

روشن کردن موتور نکنید.
به  اضافه کردن روغن هیدرولیک  • در هنگام 
خارجی  مواد  و  آشغال  باشید  مواظب  مخزن، 

وارد مخزن نشود.
• کمبود زیاد روغن هیدرولیک می تواند فرمان 
را سفت کرده و یا باعث ایجادصدای غیرعادی 

شود.
)توصیه(  اعالم  هیدرولیک  روغن  از  استفاده   •
را  هیدرولیک  فرمان  کارآیی  تواند  می  نشده، 

کاهش داده و باعث آسیب دیدن آن شود.

هشدار

*: مطابق با مدل خودرو
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سرد  وضعیت  در  را  روغن  سطح  ارتفاع  اگر   .4
سانتیگراد(  درجه   30 تا   20 بین  روغن  )دمای 
را  روغن  دهید،  می  قرار  کنترل  و  بازدید  مورد 
بر اساس محدوده سرد “C” اضافه کنید. سپس 
ارتفاع سطح روغن را بر اساس بند 2 قبل، مورد 

بازدید مجدد قرار دهید.

به همه  را  رانندگی معمول(، دسته دنده  دقیقه 
را  دنده  دسته  سپس  داده،  حرکت  ها  موقعیت 

در موقعیت “خالص N یا پارک P” قرار دهید.
داغ  محدوده  در  روغن  داشتن سطح  قرار  از   .3
روغن  ارتفاع  نمایشگر  )گیج(  میله   ،”HOT“
گیربکس، اطمینان حاصل کنید. اگر سطح روغن 
پایین تر بود از طریق سوراخ تغذیه، روغن توصیه 
شده را اضافه کنید. اگر سطح روغن باالتر بود، از 

طریق سوراخ تخلیه، روغن را کم کنید.

روغن  سطح  ارتفاع  کنترل  و  بازدید 
هیدرولیک گیربکس اتوماتیک *

گیربکس  هیدرولیک  روغن  سطح  ارتفـاع 
و  بازدید  مورد  ای  دوره  طور  به  باید  اتوماتیک 
کنترل قرار گیرد. با کشیدن ترمز دستی خودرو 
را در سطحی صاف و تراز نگهداشته، ارتفاع سطح 
و  بازدید  زیر  اساس روش  بر  را  گیربکس  روغن 

کنترل کنید.
1. دسته دنده را در موقعیت خالص N قرار داده 
و از قرار داشتن دور موتور در وضعیت دور آرام 

اطمینان حاصل کنید.
)رسیدن  گیربکس  کافی  شدن  گرم  از  پس   .2
 80 تا   70 به  اتوماتیک  گیربکس  روغن  دمای 
 10 حد  در  مثال  طور  به  یا  سانتیگراد،  درجه 

روغن گیربکس اتوماتیک

*: مطابق با مدل خودرو
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تعویض روغن گیربکس اتوماتیک
نمایندگی های مجاز سایپا یدک،  به  مراجعه  با 
برنامه  اساس  بر  را  اتوماتیک  گیربکس  روغن 
تعمیر و نگهداری ذکر شده در ابتدای این بخش 

تعویض کنید.

 یادآوری
ارتفاع  نمایشگر  )گیج(  میله   ”C“ محدوده سرد 
فقط برای اطالع است و نباید برای تعیین ارتفاع 
استفاده  مورد  اتوماتیک  گیربکس  روغن  سطح 

قرار گیرد.

 یادآوری
رنگ روغن تازه گیربکس اتوماتیک بـــاید قرمز 
اتوماتیک  گیربکس  روغن  به  قرمز  رنگ  باشد. 
را  آن  مونتاژ  کارخانه  محل  در  تا  شده  اضافه 
اشتباه  یا ضدیخ  موتور  روغن  با  داده،  تشخیص 
نگیرند. رنگ قرمز که نشان دهنده کیفیت روغن 
مسافت  افزایش  با  باشد.  نمی  دائمی  نیست، 
شروع  اتوماتیک  گیربکس  روغن  رنگ  رانندگی، 
به تیره تر شدن می کند. در نهایت رنگ ممکن 
با  بنابراین  آید.  نظر  به  روشن  ای  قهوه  است 
مراجعه نمایندگی های مجاز سایپا یدک روغن 
و  تعمیر  برنامه  جدول  اساس  بر  را  گیربکس 

نگهداری ابتدای این بخش تعویض کنید.
اتوماتیک مشخص شده  فقط از روغن گیربکس 
های  گیریس  روغن،  روانکار  )به  کنید.  استفاده 
مراجعه   8 بخش  در  ها  ظرفیت  و  شده  توصیه 

کنید(.

روغن گیربکس اتوماتیک

زمانی  اتوماتیک  گیربکس  روغن  سطح  ارتفاع 
باید بازدیدوکنترل شود که درجه حرارت موتور 
در دمای معمول کاری قرار داشته باشد. دراین 
رادیاتور،  شیلنگ  رادیاتور،  موتور،  وضعیت، 
در  هستند.  داغ  بسیار  غیره  و  اگزوز  سیستم 
تا  کنید  احتیاط  شدیدا  کار  این  انجام  هنگام 

دچار سوختگی نشوید.

برای جلوگیری از حرکت ناگهانی خودرو، ترمز 
دستی را کشیده و قبل از حرکت دادن دسته 

دنده، پدال ترمز را فشار دهید.

• سطح پایین روغن می تواند باعث بیرون زدن 
تواند  می  اندازه  از  بیش  پرکردن  شود.  دنده 
باعث کف کردن، ازدست دادن روغن ودرست 

عمل نکردن گیربکس شود.
• استفاده از روغن توصیه نشده به درست عمل 

نکردن و خرابی گیربکس می تواند منجرشود.

اخطار

اخطار

هشدار
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بازرسی و کنترل ترمز دستی
در  شده  شنیده  های  تیک  تعداد  شمارش  با 
به  آزاد  حالت  از  دستی  ترمز  کشیدن  هنگام 
ترمز  اهرم  حرکت  طول  درگیر،  کاماًلً  حــالت 
دستی را آزمایش و کنترل کنید. همچنین ترمز 
دستی باید خودرو را در شیب های نسبتاً تند به 
نحو مطمئن بی حرکت باقی نگه دارد. اگر طول 
مشخص  مقدار  از  کمتر  یا  بیشتر  اهرم  حرکت 
شده بود، با مراجعه به نمایندگی های مجاز سایپا 

یدک، ترمز دستی را تنظیم کنید.
تعداد تیک ها: با اعمال نیروی 20 کیلوگرم )44 
پوند، 196 نیوتن( باید در حد 6 تا 8 تیک باشد.

بازدید ارتفاع سطح مایع شیشه شوی
مبنع مایع شیشه شوی شفاف است، بنحوی که 
ارتفاع سطح  توانید  بازدید سریع چشمی می  با 

مایع را تشخیص دهید.
و  بازدید  را  شوی  شیشه  مایع  سطح  ارتفـاع 
کنترل کرده و در صورت نیاز به آن مایع اضافه 
کنید. اگر مایــع شیشه شوی در دسترس نبود، 
از آب ســاده می توانید استفاده کنید، هرچند 
برای جلوگیری از یخ زدن در آب و هوای سرد، 
از مایع حالل شیشه شوی دارای خواص ضد یخ 

باید استفاده کنید.

مایع شیشه شوی 

• از مایع خنک کننده موتور )رادیاتور( یا مایع 
ضدیخ موتور در شیشه شوی استفاده نکنید.

پاشیده  موتور در صورت  مایع خنک کننده   •
شدن به شیشه جلو، می تواند دید را به شدت 
دادن  از دست  باعث  است  و ممکن  کور کرده 
و  رنگ  به  زدن  آسیب  یا  و  خودرو  کنترل 

تزیینات بدنه خودرو شود.
حاوی  شوی  شیشه  مایع  در  موجود  مواد   •
این  بخصوصی  شرایط  ودر  بوده  الکل  مقداری 
مایع قابل اشتعال است. اجازه ندهید جرقه یا 
شعله با مایع شیشه شوی یا منبع مایع شیشه 
شوی تماس پیدا کند. آسیب دیدن خودرو یا 

صدمه دیدن سرنشینان ممکن است رخ دهد.
انسان  برای  بوده و  • مایع شیشه شوی سمی 
از  و  ننوشیده  را  آن  است.  خطرناک  حیوان  و 
صدمات  اینکار  کنید.  خودداری  آن  با  تماس 
دنبال  به  تواند  می  را  مرگ  یا  جدی  جسمی 

داشته باشد.

اخطار
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2. فیلتر هوا را تعویض کنید.
3. درپوش )کاور( محفظه فیلتر هوا را با استفاده 

از گیره های اتصال، قفل کنید.

1. گیره های اتصال درپوش )کاور( محفظه فیلتر 
هوا را شل کرده، درپوش را باز کنید.

تعویض فیلتر هوا
نمود،  تعویض  را  هوا  فیلتر  باید  لزوم  هنگام  در 

تمیز کردن و استفادة دوباره آن مجاز نیست.

فیلتر )تمیزکننده( هوا
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نگهداری  و  تعمیر  برنامه  براساس  را  هوا  فیلتر 
دوره ای تعویض کنید.

اگر از خودرو در مناطق شدیدا پر گرد و خاک 
دفعات  در  را  فیلتر  شود،  می  استفاده  شنزار  یا 
بیشتری نسبت به فواصل تعمیر و نگهداری عادی 
توصیه شده تعویض کنید. )به تعمیر و نگهداری 
برای استفاده از خودرو در شرایط سخت رانندگی 

در این بخش مراجعه کنید(.

فیلتر )تمیزکننده( هوا

فیلتر سیستم کنترل کیفیت هوا *
اساس  بر  را  هوا  کیفیت  کنترل  سیستم  فیلتر 
اگر  کنید.  تعویض  نگهداری  و  تعمیر  برنامه 
دارای  شهرهای  در  طوالنی  مدت  برای  خودرو 
آلودگی شدید هوا یا جاده های ناهموار پر گردو 
خاک بکار گرفته می شود. فیلتر باید در دفعات 
بیشتر بازدید و زودتر تعویض شود. هنگامی که 
فیلتر سیستم کنترل کیفیت هوا  مالک خودرو، 
را تعویض می کند، تعویض را با استفاده از روش 
صدمه  از  و  احتیاط  رعایت  با  و  داده  انجام  زیر 

دیدن اجزای دیگر خودرو جلوگیری کنید.

• بدون فیلتر هوا با خودور رانندگی نکنید، این 
امر باعث فرســودگی بیش از اندازه موتور می 

شود.
• در هنگام پیاده کردن فیلتر هوا مواظب باشید 
گرد و غبار یاخاک به مانیفولد هوا وارد نشود، 

در غیر اینصورت موتور صدمه خواهد دید.
از  استفاده  کنید.  استفاده  اصلی  قطعات  از   •
مقدار  حسگر  به  تواند  می  غیراصلی  قطعات 

جریان هوای ورودی صدمه بزند.

هشدار
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فیلتر )تمیزکننده( هوا

تعویض  را  هوا  کیفیت  کنترل  فیلتر سیستم   .3
کنید.

4. برعکس روش پیاده کردن عمل سوار کردن 
را انجام دهید.

* یادآوری
کنترل  سیستم  هوای  فیلتر  تعویض  هنگام  در 
کیفیت هوا، فیلتر را به همان شکل قبلی سوار 
کنید. در غیر اینصورت، فیلتر ممکن است موجب 

ایجاد سرو صدا شده و کارایی فیلتر کم شود.

2. فیلتر را بیرون بیاورید. تعویض فیلتر
1. در جعبه داشبورد راباز کرده و متوقف کننده 

های دو طرف را پیاده کنید.

*: مطابق با مدل خودرو
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تعویض تیغه های برف پاک کن شیشه
هنگامی که بــرف پاک کن ها دیگر در حد کافی 
تیغه ها ممکن است  نمی کنند،  پاک  را  شیشه 
به تعویض داشته  نیاز  یا ترک داشته و  فرسوده 

باشند.

تجمع و رسوب اجسام و مواد زیر بر روی شیشه 
یا تیغه های برف پاک کن و آلوده شدن آن ها 
کند.  کم  را  ها  کن  پاک  برف  کارایی  تواند  می 
منبع اصلی این رسوبات، حشرات، صمغ درختان 
از  بعضی  در  استفاده  مورد  گرم  های  واکس  و 
کارواش های اتوماتیک تجاری است. اگر تیغه ها 
به طور مناسب شیشه را پاک    نمی کنند، هم 
شیشه و هم تیغه را با مایع تمیز کننده مناسب 
یا پاک کننده مالیم )خفیف( تمیز کرده و با آب 

تمیز کاماًلً آب کشی کنید. تیغه های برف پاک کن
بازرسی و کنترل تیغه برف پاک کن

* یادآوری
های  کارواش  در  که  تجاری  گرم  های  واکس 
ایجاد  باعث  شود،  می  زده  خودرو  به  اتوماتیک 

مشکل در تمیز کردن شیشه خودرو می شوند.

تیغه های برف پاک کن

برای جلوگیری از صدمه دیدن تیغه های برف 
پاک کن ها، از به کار گرفتن بنزین، نفت، تینر 
رنگ یا دیگر حالل ها بر رو یا در نزدیکی تیغه 

ها خودداری کنید.

بازوها یا دیگر  برای جلوگیری از صدمه دیدن 
اقدام به حرکت دادن  اجزاء برف پاک کن ها، 

برف پاک کن ها به صورت دستی نکنید.

و  متفرقه  پاک کن  برف  های  تیغه  از  استفاده 
توصیه نشده می تواند باعث درست کار نکردن 

و صدمه دیدن برف پاک کن شود.

هشدار

هشدار

هشدار
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تیغه های برف پاک کن
بازرسی و کنترل تیغه های برف پاک کن

بلند کرده، مجموعه  را  پاک کن  برف  بازوی   .1
تیغه برف پاک کن را بچرخانید تا گیره پالستیکی 

آن در معرض دید قرار گیرد.

2. گیره را جمع کرده، مجموعه تیغه را به صورت 
لغزشی به پایین فشار دهید.

3. آن را از بازو به سمت باال بلند کنید.
را  کردن  سوار  کردن  پیاده  ترتیب  برعکس   .4

انجام دهید.

تیغه های برف پاک کن

صورت  به  کن  پاک  برف  بازوی  ندهید  اجازه 
ممکن  زیرا  کند،  برخورد  شیشه  با  ای  ضربه 

است شیشه ترک خورده یا لب پر شود.

هشدار
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باتری  با  کار  هنگام  در  همیشه 
دقت  با  را  زیر  های  دستورالعمل 

مطالعه کنید.

یا  شعله  هرگونه  و  روشن  سیگار 
جرقه را از باتری دور نگهدارید.

قابل  بشدت  گازی  که  هیدروژن 
خانه  در  همیشه  است  احتراق 
های باتری وجود دارد و در صورت 

احتراق ممکن است منفجر شود.

باتری ها را دور از دسترس کودکان 
حاوی  ها  باتری  که  چرا  نگهدارید 
خورنده  بسیار  سولفوریک  اسید 
هستند. اجازه ندهید اسید باتری با 
پوست، چشم، لباس یا رنگ خودرو 

تماس پیدا کند.

اگر آب اسید )الکترولیت( با چشم 
آب  با  را  پیدا کرد، چشمها  تماس 
دقیقه   15 مدت  به  حداقل  تمیز 

شستشو داده، فوراً با پزشک تماس 
بگیرید. در صورت امکان تا رسیدن 
آب  با  به شستشوی چشم  پزشک 
توسط اسفنج یا پارچه ادامه دهید.

اگر آب اسید )الکترولیت( با پوست 
را  تماس  محل  کرد،  پیدا  تماس 
اگر  بشویید.  آب  با  کامل  طور  به 
احساس درد یا سوزش کردید، فوراً 

با پزشک تماس بگیرید.

نزدیکی  در  کار  یا  شارژ  هنگام  در 
استفاده  ایمنی  عینک  از  باتری، 
در  کار  هنگام  در  همیشه  کنید. 
مکان های سرپوشیده، تهویه محل 

را فعال کنید.

• در هنگام بلند کردن باتری های دارای قاب 
پالستیکی، فشار زیاد به قاب باتری ممکن است 
باعث نشتی اسید از آن شده و منجر به صدمه 
دیدن فرد شود. باتری را بوسیله ابزار مخصوص 
حمل آن یا در حالی که گوشه های روبرو را با 

دست گرفته اید، جابجا کنید.
• هرگز در هنگام وصل بودن کابل های باتری، 

اقدام به شارژ کردن آن نکنید.

باتری
استفاده بهتر از باتری

باتری در محل را  • حالت نصب محکم و ایمن 
حفظ کنید.

• سطح روی باتری را تمیز و خشک نگه دارید.
تمیز،  را  آن  اتصاالت  و  باتری  های  سرکابل   •
گریس  یا  نفتی  پایه  گریس  به  آغشته  و  محکم 

مخصوص سر کابل باتری، باقی نگه دارید.
• هرگونه نشتی یا سر ریز آب باتری را با محلول 

جوش شیرین و آب فوراً بشویید.
• اگر از خودرو برای مدتی طوالنی نمی خواهید 
استفاده کنید، کابل های باتری را از باتری جدا 

کنید.

باتری

اخطار
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باتری

شارژ مجدد باتری
خودروی شما از یک باتری بدون نیاز به سرویس 

دارای پایه کلسیمی بهره می برد.
• اگر باتری در مدتی کوتاه خالی شود ) به طور 
مثال به دلیل روشن باقی ماندن چراغ های جلو 
یا چراغ های داخل در هنگام بال استفاده بودن 
آهسته  طور  به  شارژ  دستگاه  توسط  خودرو(، 

باتری را در مدت 10 ساعت شارژ کنید.
• اگر باتری به طور تدریجی به علت گرفتن بار 
زیاد الکتریکی در هنگام استفاده از خودرو خالی 
شود، آن را با آمپر 20 تا 30 به مدت 2 ساعت 

شارژ کنید.

• سیستم جرقه الکتریکی شمع خودرو با ولتاژ 
باال کار می کند. هرگز اجزا این سیستم را در 
 ON حالی که موتور روشن است یا سوییچ باز

است، لمس نکنید.
به  تواند  می  باال  هشدارهای  از  پیروی  عدم 

صدمات جسمی شدید یا مرگ منجر شود.

در هنگام شارژ باتری مراقبت های زیر را اعمال 
کنید: 

• باتری باید از خودرو پیاده و در محل دارای 
تهویه خوب قرار داده شود.

• سیگار روشن، جرقه یا شعله را از باتری دور 
نگه دارید.

• در هنگام شارژ مراقب باتری بوده و در صورتی 
که خانه های باتری شروع به تخلیه گاز شدید 
)جوشیدن( نمودند یا در صورت باال رفتن دمای 
را  C˚49 شارژ  از  بیش  به  ها  خانه  از  هریک 

متوقف یا شدت آن را کاهش دهید.
حال  در  باتری  کنترل  و  بازرسی  هنگام  در   •
استفاده  چشم  محافظ  های  عینک  از  شارژ 

نمایید.
• دستگاه شارژ باتری را به ترتیب زیر از باتری 

جدا کنید:
باتری را خاموش  1. کلید اصلی دستگاه شارژ 

کنید.
باتری  منفی  قطب  از  را  منفی  کابل  گیره   .2

جدا کنید.
باتری  مثبت  قطب  از  را  مثبت  کابل  گیره   .3

جدا کنید.

• قبل از انجام امور تعمیر و نگهداری یا شارژ اخطار
مجدد باتری، تمام تجهیزات برقی را خاموش، 

سپس موتور را خاموش کنید.
جدا  کار  اولین  باتری  کردن  جدا  هنگام  در   •
کردن کابل منفی باتری و در هنگام سوار کردن 
باتری آخرین کار سوار کردن کابل منفی می 

باشد.
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موارد نیازمند تنظیم دوباره 
تجهیزاتی که پس از تخلیه کامل باتری یا قطع 

برق باتری از خودرو، باید تنظیم شوند.
)به  برقی  اتوماتیک شیشه  دادن  پایین  و  باال   •

بخش 4 رجوع کنید.(
• سقف برقی )سان روف( )به بخش4 رجوع کنید.(

• کامپیوتر سفر )به بخش4 رجوع کنید.(
• سیستم کنترل کیفیت هوا )به بخش4 رجوع کنید.(

• ساعت )به بخش4 رجوع کنید.(
• سیستم صوتی )به بخش4 رجوع کنید.(

باتری
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الستیک ها و چرخ ها

روی  از  فشارها(  و  ها  )اندازه  مشخصات  همه 
برچسب نصب شده بر روی خودرو قابل خواندن 

می باشد.

الستیک ها و چرخ ها
مراقبت از الستیک ها

بهره  و  ایمنی  مناسب،  نگهداری  و  تعمیر  برای 
همیشه  سوخت،  بهینه  مصرف  حداکثر  از  وری 
باید فشار باد توصیه شده الستیک را حفظ کرده 
و در محدوده فشار وزن و توزیع وزن توصیه شده 

برای خودرو، باقی بمانید.

فشار باد الستیک سرد
الستیک  )شامل  ها  الستیک  همه  باد  فشار 
ها  الستیک  بودن  سرد  هنگام  در  باید  زاپاس( 
به  و کنترل شود. »الستیک های سرد«  بازدید 
با خودرو حداقل سه  زمانی اطالق می شود که 
کیلومتر   1/6 از  کمتر  یا  نشده  رانندگی  ساعت 

رانندگی شده باشد.
پذیری  فرمان  و  کنترل  رانندگی،  بهترین  برای 
باال و حداقل فرسایش الستیک، فشارهای توصیه 

شده باد باید حفظ شود.
و  ها  »الستیک  به  شده  توصیه  فشارباد  برای 

رینگ ها« در بخش 8 مراجعه کنید.

کاهش شدید فشار باد )70 کیلو پاسکال معادل 
افزایش شدید  به  تواند  می  بیشتر  یا   )10Psi
دمای الستیک و در نتیجه ترکیدن، جداً شدن 
آج و بروز عیوب دیگر منجر شود. این امر می 
تواند باعث از دست دادن کنترل خودرو شده و 
در نتیجه منجر به آسیب های جسمی جدی یا 
مرگ شود. این خطر در روزهای گرم در هنگام 
بسیار  باال  سرعت  با  مدت  طوالنی  رانندگی 

بیشتر است.

اخطار
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الستیک ها و چرخ ها

از  بیش  فرسایش  به  الستیک  باد  کم  فشار   •
اندازه الستیک، کنترل و فرمان پذیری ضعیف 
شود.  می  منجر  سوخت  بهینه  غیر  مصرف  و 
شدن(  )دفرمه  شکل  تغییر  احتمال  همچنین 
رینگ نیز وجود دارد. فشار باد الستیک ها را 
در سطوح مناسب نگه دارید. اگر الستیک غالباً 
نیاز به افزایش باد پیدا می کند، با مراجعه به 
را  الستیک  یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی 

مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.
باعث  الستیک  باد  اندازه  از  بیش  فشار   •
رانندگی خشن، فرسایش بسیار زیاد آج وسط 
الستیک و امکان آسیب دیدن ناشی از خطرات 

جاده می شود.

• به طور معمول فشار باد الستیک های گرم از 
فشارهای توصیه شده الستیک سرد بین 28 تا 
41 کیلو پاسکال )4Psi تا 6( بیشتر می شود. 
برای تنظیم فشار، باد الستیک های گرم را کم 
باد  نکنید، زیرا الستیک ها دچار کمبود فشار 

خواهند شد.
باد )والو(  از بستن مجدد درپوش های شیر   •
الستیک ها اطمینان حاصل کنید. بدون وجود 
درپوش شیر باد، گرد و غبار یا رطوبت می تواند 
وارد شیر )والو( شده باعث نشت باد شود. اگر 
درپوش شیر باد گم شد، هرچه زودتر درپوش 

نو دیگری به جای آن سوار کنید.

همیشه موارد زیر را رعایت کنید:
• فشار باد الستیک ها را در زمان سرد بودن 
بازدید و کنترل کنید. )پس از حدود 3 ساعت 
 6/1 از  کمتر  رانندگی  یا  خودرو  بودن  متوقف 
کیلومتر پس از شروع به حرکت از حالت پارک 

طوالنی مدت(.
• با هر بار بازدید و کنترل فشار باد الستیک ها، 
فشار باد الستیک زاپاس را نیز بازدید و کنترل 

کنید.
• هرگز وزن بیش از اندازه را به خودرو تحمیل 
نکنید. اگر خودرو به باربند مجهز است، از قرار 
نداشتن وزن بیش از اندازه بر روی آن اطمینان 

حاصل کنید.
• الستیک های فرسوده و کهنه می توانند باعث 
تصادف شوند، اگر آج الستیک ها شدیدا رفته یا 
آسیب دیده است، الستیک ها را تعویض کنید. فشار باد بیش از حد یا کمتر از اندازه می تواند 

عمر الستیک را کاهش داده، تاثیری معکوس بر 
کنترل و فرمان پذیری خودرو باقی گذاشته، به 
معیوب شدن ناگهانی الستیک منجر شود. این 
امر می تواند به از دست دادن کنترل خودرو و 

آسیب های جسمی بالقوه منجر شود.

هشدارهشدارهشدار

اخطار



249

7

کنید.  باز  را  الستیک  بــاد  )والو(  شیر  درپوش 
را  سنج  فشار  دهانه  فشار،  گیری  اندازه  برای 
محکم به شیر فشار دهید. اگر فشار باد الستیک 
سرد با فشار توصیه شده مندرج بر روی برچسب 
اطالعات الستیک و وزن بار، تطبیق داشت، نیاز 
بود،  پایین  فشار  اگر  نیست.  بیشتری  تنظیم  به 

تا رسیدن به مقدار توصیه شده باد اضافه کنید.
اگر فشار باد بیشتر شد، با فشار دادن پین وسط 
شیر باد الستیک، فشار باد را کم کنید. دوباره با 
استفاده از فشار سنج، فشار باد را بازدید و کنترل 
کنید. از بستن مجدد درپوش شیر باد الستیک 
از  جلوگیری  با  درپوش  کنید.  حاصل  اطمینان 
ورود گرد و خاک و رطوبت، از نشت باد از شیر 

جلوگیری می کند.

بازدید و کنترل فشار باد الستیک 
و  بازدید  بیشتر  یا  یکبار  ماهی  را  ها  الستیک 

کنترل کنید.
و  بازدید  را  زاپاس  الستیک  باد  فشار  همچنین 

کنترل کنید.

نحوه بازدید و کنترل
از یک فشار  استفاده  با  را  باد الستیک ها  فشار 
کنید.  کنترل  و  بازدید  کیفیت،  با  )گیج(  سنج 
صرفا با نگاه کردن به الستیک ها به آسانی نمی 
توان از مناسب بودن فشار باد آن ها مطمئن شد. 
فشار باد الستیکهای رادیال حتی در زمان کم باد 

بودن ممکن است مناسب بنظر آید.
بودن  سرد  زمان  در  را  ها  الستیک  باد  فشار 
الستیک بازدید و کنترل کنید. »سرد« به زمانی 
اطالق می شود که با خودرو حداقل سه ساعت 
رانندگی نشده یا کمتر از 6/1 کیلومتر رانندگی 

شده باشد.

الستیک ها و چرخ ها

فشار  نظر  از  را  ها  الستیک  مرتب  طور  به   •
مناسب و نداشتن آسیب دیدگی بازدیدو کنترل 
استفاده  باد(  از فشارسنج )گیج  کنید. همیشه 

کنید.
طور  به  باد،  کم  یا  باد  پر  های  الستیک   •
و  کنترل  باعث  شده  ســاییده  غیریکنواخت 
کنترل  دادن  دست  از  ضعیف،  پذیری  فرمان 
نتیجه  و در  ناگهانی الستیک  و خرابی  خودرو 
مرگ  و حتی  هــای جسمـی  آسیب  تصادف، 
می شوند. فشار باد توصیه شده الستیک سرد 
برچسب  روی  در  و  دفترچه  این  در  را  خودرو 
الستیک واقع بر روی ستون وسط سمت راننده 

می توانید بیابید.
• الستیک های فرسوده می توانند باعث تصادف 
شوند. الستیک های فرسوده یا دارای ساییدگی 

غیر یکنواخت یا صدمه دیده را تعویض کنید.
• بازدید و کنترل فشار باد الستیک زاپاس را 
فراموش نکنید. انجام بازدید و کنترل فشار باد 
کنترل  و  بازدیــد  بار  هر  با  زاپـاس  الستیک 
فشــار بـاد الستیک ها توسط سایپا توصیــه 

می شود.

اخطار
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در هنگام جابجایی الستیک ها، لنت های ترمز 
و  بازرسی  مورد  فرسودگی  نظر  از  باید  دیسکی 

کنترل قرار گیرند

* یادآوری
الستیک های رادیال دارای آج نا متقارن را فقط 
از جلو به عقب جابجا کنید و نه از راست به چپ.

جابه جا کردن الستیک ها
توصیه  ها،  الستیک  آج  یکنواخت  سایش  برای 
می شود هر 12000 کیلومتر یک بار )یا زودتر 
پدیدار  آج  غیریکنواخت  سایش  که  صورتی  در 

شده باشد( اقدام به جابجایی چرخ ها نمایید.
در هنگام جابجایی، الستیک ها را از نظر باالنس 

صحیح بازرسی و کنترل نمایید.
در حین جابجایی، سایش غیریکنواخت و آسیب 
کنید.  کنترل  و  بازرسی  را  ها  الستیک  دیدگی 
سایش غیرعادی معموال در اثر فشار غیر صحیح 
باالنس  نامناسب،  فرمان  تنظیم  الستیکها،  باد 
نبودن چرخها، ترمزهای شدید یا پیچیدن شدید 
در پیچ ها به وجود می آید. الستیک را از نظر 
دیواره  یا  آج  در  برآمدگی  یا  ضربه  اثرات  وجود 
جانبی بازدید و کنترل کنید. در صورت مشاهده 
کنید.  تعویض  را  موارد الستیک  این  از  هر یک 
همچنین اگر پارچه یا نخ الستیک قابل مشاهده 
است الستیک را تعویض کنید. پس از جابجایی 
از تنظیم فشار باد الستیک های جلو و عقب به 
کنترل سفتی  و  بازرسی  و  مقدار مشخص شده 

مهره های چرخ ها اطمینان حاصل کنید.
به »الستیک ها و رینگ ها« در بخش 8 مراجعه 

کنید.

الستیک ها و چرخ ها

• از الستیک زاپاس سایز کوچک )موقتی( برای 
جابجایی الستیک ها استفاده نکنید.

• تحت هیچ شرایطی از الستیک های معمولی 
این  نکنید.  استفاده  خودرو  در  تواما  رادیال  و 
امر ممکن است باعث فرمان پذیری غیرعادی 
خودرو و در نتیجه مرگ، آسیب های جسمی 

شدید یا لطمات مادی شود.

اخطار
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تعویض الستیک
شده  ساییده  یکنواخت  طور  به  الستیک  اگر 
باند  به صورت  آج الستیک  نمای  سایش  باشد، 
یک پارچه در عرض آج ظاهر می شود. این امر 
باقی ماندن کمتر از 1/6 میلیمتر از آج بر روی 
الستیک را نشان می دهد. در صورت رخ دادن 

این وضعیت الستیک را تعویض کنید.
برای تعویض الستیک تا زمان ظاهر شدن باند در 

عرض همه آج صبر نکنید.

تنظیم فرمان و باالنس چرخ
چرخهای خودرو شما برای داشتن بیشترین عمر 
در  دقت  با  عمومی  عملکرد  بهترین  و  الستیک 

کارخانه میزان فرمان و باالنس چرخ شده اند.
در بسیاری از موارد نیازی به میزان فرمان مجدد 
ندارید، در هر حال اگر متوجه سایش غیر عادی 
الستیک خودرو شدید یا اینکه خودرو شروع به 
می  نمود  دیگر  طرف  یا  طرف  یک  به  کشیدن 

تواند نیاز به تنظیم فرمان مجدد داشته باشد.
اگر در هنگام رانندگی در جاده های صاف متوجه 
لرزش خودرو شدید ممکن است چرخهای شما 

نیاز به باالنس مجدد داشته باشد.

الستیک ها و چرخ ها

استفــاده از وزنه های نــامناسب باالنس چرخ 
خودرو  آلومینیومی  های  رینگ  به  تواند  می 
چرخ  باالنس  های  وزنه  از  فقط  بزند.  صدمه 

تایید شده استفاده کنید.

برای کاهش احتمالی صدمات جسمی یا مرگ 
آور در هنگام تصادفات ناشی از مشکل الستیک 

یا از دست دادن کنترل خودرو:
با  هایی  الستیک  فرسوده،  های  الستیک   •
تعویض  را  دیده  آسیب  یا  نامتقارن،  سایش 
کنید. الستیک های فرسوده ممکن است منجر 
فرمان  کنترل  ترمز،  تاثیر  دادن  دست  از  به 

پذیری و کشش الستیک ها شود.
• از رانندگی با الستیک های دارای فشار بسیار 
این  کنید.  خودداری  کم  بسیار  فشار  یا  زیاد 
عمل منجر به سایش نامتقارن و صدمه دیدن 

الستیک می گردد.
از  هرگز  هــا،  الستیک  تعــویض  هنگام   •
الستیک های معمولی و رادیال تواما در خودرو 
استفاده نکنید. هنگام تعویض نوع الستیک ها 
از رادیال به معمولی تمامی الستیک ها را با هم 

تعویض کنید. )شامل الستیک زاپاس(
به  هایی  چرخ  با  ها  الستیک  از  استفاده   •
پذیری  فرمان  موجب  شده  توصیه  سایز  جز 
غیرعادی شده و کنترل پذیری فرمان خودرو را 
کــاهش داده، منجــر به تصادفات جدی می 

گردد.

هشدار

اخطار
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*: مطابق با مدل خودرو

الستیک ها و چرخ ها
کاهش  برای  کنید.  تعویض  باید  را  الستیک 
احتمال از دست دادن کنترل خودرو، در هنگام 
و  یخ  برف،  از  پوشیده  های  جاده  در  رانندگی 

هوای بارانی سرعت خودرو را کم کنید.

تعمیر و نگهداری الستیک
باد مناسب، میزان فرمان صحیح  عالوه بر فشار 
به کاهش فرسایش الستیک کمک می کند. اگر 
شدید،  مواجه  الستیک  غیریکنواخت  سایش  با 
یدک،  نمایندگی های مجاز سایپا  به  مراجعه  با 

میزان فرمان را بازرسی و کنترل کنید.
آن  در هنگام نصب الستیک های جدید، حتماً 
و  سواری  آسایش  امر  این  کنید.  باالنس  را  ها 
عمر الستیک را افزایش می دهد. به عالوه پس 
از خارج کردن الستیک از رینگ و سوار کردن 

مجدد آن، الستیک همیشه باید باالنس شود.
جاده(  به  چسبندگی  و  )اصطکاک  کشش 

الستیک
رانندگی با الستیک های فرسوده، الستیک هایی 
در سطوح  رانندگی  یا  و  دارند  نامناسب  باد  که 
لغزنده جاده ها می تواند باعث کاهش اصطکاک 
و چسبندگی الستیک به جاده و کنترل پذیری 
خودرو شود. هنگامی که الستیک تا حد پدیدار 
شود،  ساییده  الستیک  آج  نمای  سایش  شدن 

تعویض رینگ
هنگام تعویض رینگ های فلزی چرخ ها به هر 
های  رینگ  با  ها  رینگ  بودن  مشابه  از  منظور، 
تنظیم  و  رینگ  پهنای  قطر،  در  خودرو  اصلی 

خارج از مرکز اطمینان حاصل نمایید.

است  ممکن  صحیح  غیر  سایز  دارای  رینگ 
تاثیر نامطلوب بر عمر چرخ و بلبرینگ، توانایی 
پذیری  فرمان  خصوصیات  توقف،  و  ترمز  های 
و کنترل، فاصله از سطح زمین، فاصله بدنه تا 
تنظیم  بدنه،  از  چرخ  زنجیر  فاصله  الستیک، 
سرعت سنج، تنظیم ارتفاع شعاع نور چراغ های 

جلو و ارتفاع سپر داشته باشد.

استاندارد  مشخصات  دارای  که  هایی  چرخ   •
و  نیافتاده  جا  مناسب  بطور  احتماال  نیستند، 
پذیری  فرمان  خودرو،  دیدن  صدمه  به  منجر 

غیرعادی و کنترل ضعیف خودرو گردند.
با  ها  چرخ  سرعت  مقایسه  با   ABS ترمز   •
یکدیگر عمل می کند. اندازه الستیک می تواند 
تعویض  از  پیش  بگذارد.  تاثیر  بر سرعت چرخ 
الستیک ها، هر چهار الستیک باید دارای سایز 
باشند.  خودرو  اصلی  های  الستیک  با  مشابه 
استفاده از الستیک ها با سایز متفاوت می تواند 
ضد  ترمز  سیستم  نادرست  عملکرد  به  منجر 

قفل ABS گردد.

اخطار
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مشخصات سایز رینگ
اطالعات مهمی نیز بر روی رینگ ها حک شده 
آن  از  رینگ  تعویض  به  نیاز  در صورت  تا  است 
و  حروف  معنی  زیر  مندرجات  کنید.  استفاده 
شماره های مشخصات سایز رینگ را توضیح می 

دهد.
بطور مثال مشخصات سایز رینگ :

6.0J 16
6.0 - پهنای رینگ به اینچ
J- مشخصات طوقه رینگ 

16 - قطر رینگ به اینچ

های  شماره  و  حروف  معنی  زیر،  مندرجات 
مشخصات سایز الستیک را توضیح می دهد.

به طور مثال مشخصات سایز الستیک:
)این اعــداد و شماره ها فقط به عنوان مثال ارائه 
تواند  می  شما  خودرو  الستیک  سایز  اند.  شده 

متفاوت باشد.(

205/55R16 91H
205 - پهنای الستیک به میلیمتر

الستیک  مقطعی  ارتفاع  ابعادی.  نسبت   -  55
بصورت درصدی از پهنای آن

R- کد طراحی و ساخت الستیک )رادیال(
16- قطر رینگ بر حسب اینچ

عددی  که  بار،  تحمل  ظرفیت  شاخص   -  91
وابسته به حداکثر بار قابل حمل توسط الستیک.
برای  سرعت.  شاخص  نمایشی  عالمت   -H
اطالعات بیشتر به جدول شاخص سرعت در این 

بخش رجوع کنید.

مندرجات روی دیواره الستیک 
این اطالعات به مشخص کردن و شرح خصوصیات 
شناسایی  شماره  و  پرداخته  الستیک  ای  پایه 
الستیک )TIN( که برای تایید استاندارد ایمنی 
در  کند.  می  تشریح  را  شود  می  گرفته  بکــار 
صورت نیاز از TIN برای تشخیص الستیک می 

توان استفاده کرد.

1. نام سازنده یا مالک
نام سازنده یا مارک نشان داده شده است.

2. مشخصات سایز الستیک
دیواره جانبی  روی  بر  مشخصات سایز الستیک 
انتخاب  هنگام  در  است.  شده  حک  الستیک 
الستیک برای خودرو به این اطالعات نیاز دارید. 

الستیک ها و چرخ ها
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4. ترکیب چیدمان الیه ها )PLY( و جنس 
مواد

ای  پارچه  بافت  دارای  الهای  یا  الیه  تعدادی 
الستیک  در  الستیکی  مواد  با  شده  پوشیده 
مواد  باید  سازند  کارخانه  همچنین  دارد.  وجود 
بکار گرفته شده در الستیک را که شامل فوالد، 
نایلون، پولیستر و مواد دیگر می باشد مشخص 
کند. حرف R به معنی سازه دارای الیه رادیال 
اریب  به معنی سازه دارای الیه   D است. حرف 
به معنی سازه دارای الیه کمربندی   B و حرف 

مورب است.

 :TIN( الستیک  عمر  کنترل  و  بازرسی   .3
شماره شناسایی الستیک(

بیش  دارای  هرالستیک  عملکرد  و  استحکام 
)حتی  ساخت  تاریخ  اساس  بر  عمر  سال   6 از 
الستیک زاپاس استفاده نشده( به طــور طبیعی 
سیر نزولی را طی می کند. بنابراین الستیک ها 
)شامل الستیک زاپاس( باید با الستیک های نو 

تعویض شوند.
جانبی  دیواره  روی  را  الستیک  ساخت  تاریخ 
می  چرخ(  داخل  سمت  در  )احتماال  الستیک 

توانید همراه با کد DOT بیابید.
انگلیسی  و حرف  تعدادی شماره  از   DOT کد 
را  الستیک  ساخت  تاریخ  است.  شده  تشکیل 
توانید  می   DOT کد  آخر  روی چهار حرف  از 

بخوانید.

DOT: xxxx xxxx 0000
سمت ابتدایی DOT نمایشگر کد محل کارخانه 
و چهار  بوده  آج  و طرح  سازنده، سایز الستیک 
می  نشان  را  ساخت  سال  و  هفته  انتهایی  عدد 

دهند.
بطور مثال: DOT xxxx xxxx 1608، ساخته 
شدن الستیک در شانزدهمین هفته سال 2008 

را نمایش می دهد.

شاخص های سرعت الستیک
مختلف  های  سرعت  های  شاخص  زیر  جدول 
مورد استفاده برای خودروهای سواری موجود را 
نمایش  عالمت  دهد.  می  نشان  حاضر  حال  در 
شاخص سرعت بخشی از مشخصات سایز الستیک 
می  الستیک  جانبی  دیواره  روی  بر  شده  حک 
باشد. این عالمت نشانگر حداکثر سرعت تعیین 

شده ایمن برای استفاده از الستیک می باشد.

عالمت شاخص 
حداکثر سرعتسرعت

S180 کیلومتر /ساعت
T190 کیلومتر /ساعت
H210 کیلومتر /ساعت
V240 کیلومتر /ساعت
Zبیش از 240 کیلومتر /ساعت

الستیک ها و چرخ ها

الستیک ها با گذشت زمان مستهلک می شوند، 
حتی اگر مورد استفــاده قــرار نگیرند. توصیه 
باقی مانده،  می شود بدون در نظر گرفتن آج 
الستیک ها به طور عام پس از گذشت 6 سال 
از تاریخ ساخت، تعویض شوند. گرمای ناشی از 
بار باال و  غیر آب و هوای گرم همچنین فشار 
مکرر، می تواند پروسه مستهلک شدن الستیک 
می  هشدارها  این  به  توجه  عدم  کند.  تسریع 
منجر  ناگهانی الستیک  معیوب شدن  به  تواند 
و  تصادف  کنترل،  دادن  دست  از  باعث  شده، 

مصدومیت جدی یا مرگ آور شود.

اخطار
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کشش)چسبندگی الستیک به جاده(
AA, A, B & C

ترین  پایین  تا  باالترین  از  کشش  های  درجه 
ها  درجه  این  هستند.   AA, A, B & CC
توانایی الستیک ها برای توقف در جاده خیس در 
شرایط کنترل شده در سطوح آزمایش )مشخص 
آسفالت  جنس  از  کشوری(  قوانین  توسط  شده 
دارای  الستیک  دهند.  می  مشخص  را  بتون  یا 
عملکرد کشش ضعیفی  است  ممکن   C عالمت 

داشته باشد.

سایش آج
مبنای  بر  ای  مقایسه  شاخصی  سایش،  درجه 
در  آزمایش  هنگام  در  الستیک  سایش  میزان 
شرایط کنترل شده در مسیر آزمایش )مشخص 
بطور  باشد.  می  کشوری(  قوانین  توسط  شده 
 1/5  ،150 سایش  درجه  دارای  الستیک  مثال 
از الستیک دارای درجه سایش 100  بار بیشتر 
کشوری(  قوانین  )توسط  شده  تعیین  مسیر  در 

ساییده می شود.
واقعی  شرایط  به  ها  الستیک  نسبی  عملکرد 
دارد. هرچند عملکرد  از آن ها بستگی  استفاده 
الستیک ها ممکن است با میزان معمول )نورم( 
به دلیل تفاوت در عادات رانندگی، نحوه سرویس 
و تفاوت ها در خصوصیات جاده و آب و هوا فرق 

داشته باشد.

الستیک  های  دیواره  روی  بر  ها  درجه  این 
الستیک  است.  شده  حک  سواری  خودروهای 
روی  سفارشی  یا  دسترس  در  استاندارد  های 
است  ممکن  بندی  درجه  نظر  از  شما  خودروی 

با هم فرق کنند.

5. حداکثر فشار مجاز
این عدد حداکثر فشار مجاز الستیک را نشان می 
دهد. از حداکثر فشار مجاز باد تخطی نکنید. به 
برچسب اطالعات فشار وزن روی الستیک برای 
اطالع از فشار باد توصیه شده الستیک مراجعه 

کنید.

6. حداکثر فشار وزن روی الستیک
این عدد حداکثر وزن قابل حمل توسط الستیک 
را به کیلوگرم یا پوند نشان می دهد. در هنگام 
تعویض الستیک های خودرو همیشه از الستیک 
دارای ظرفیت تحمل فشار وزن مشابه با الستیک 
خودرو  سازنده  کارخانه  در  شده  نصب  های 

استفاده کنید.

7. درجه همگون کیفیت ساخت
درجه همگون کیفیت را می توان بر روی دیواره 
الستیک بین شانه های آج و عریض ترین بخش 

الستیک یافت.
برای مثال:

سایش آج 200
AA )کشش )چسبندگی الستیک

A دما

الستیک ها و چرخ ها
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A, B & C  دما
درجه های دما A )بیشترین(، B و C هستند. 
درجه ها، مقاومت الستیک ها در مقابل حرارت 
آن  پراکنده کردن حرارت  توانایی  و  تولید شده 
ها در هنگام آزمایش در شرایط کنترل شده در 
آزمایشگاه سرپوشیده آزمایش الستیک )مشخص 

شده توسط قوانین کشوری( را نشان می دهد.
باعث تباهی جنس  تواند  باال می  دمای پیوسته 
کاهش  را  ها  الستیک  عمر  و  شده  ها  الستیک 
به  تواند  زیــاد می  بسیار  دهد. همچنین دمای 
معیوب شدن ناگهانی الستیک منجر شود. درجه 
های A و B سطوح باالتر عملکردی در آزمایشگاه 
الستیک را که بیشتر از حداقل الزامات قــانونی 

است نشان می دهند.

الستیک ها و چرخ ها

درجه کشش )چسبندگی یا اصطکاک( منظور 
های  آزمایش  اساس  بر  الستیک  برای  شده 
کشش یا اصطکاک ترمز در حرکت رو به جلو 
بوده و شامل خصوصیات شتاب گیری، حرکت 
کشش  حداکثر  یا  خیس  جاده  روی  پیچ،  در 

)چسبندگی یا اصطکاک( نمی شود.

اساس  بر  ها  الستیک  این  برای  دما  درجه 
الستیکی که در حد مناسب باد شده و بیش از 
اندازه تحت فشار بار قرار نگرفته باشد، تعیین 
می شود. سرعت بیش از اندازه، باد کم یا بــاد 
بیش از اندازه چه به تنهایی و چه در مجموع 
معیوب شدن  و  دما  رفتن  باال  باعث  تواند  می 
می  امر  این  شود.  الستیک  ناگهانی  احتمالی 
و  خودرو  کنترل  دادن  دست  از  باعث  تواند 

آسیب های جسمی جدی یا مرگ شود.

اخطاراخطار
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فیوزها
سیستم برق خودرو به وسیله فیوزهای مختلف در 
مقابل بار بیش از حد الکتریکی محافظت می شود.
یکی  است.  فیــوز  جعبه  دو  دارای  خودرو  این 
در صفحه محافظ جلوی زانوی راننده و دیگری 
باتری جای داده شده  در محفظه موتور نزدیک 

است. 
یا  جانبی  تجهیزات  ها،  چراغ  از  کدام  هر  اگر 
مدار  فیوز  نکردند،  کار  کننده  کنترل  کلیدهای 
سوختن  با  کنید.  کنترل  و  بازرسی  را  مربوطه 

فیوز، المنت داخل فیوز آب می شود.
در صورت از کار افتادن هر کدام از سیستم های 
الکتریکی، ابتدا جعبه فیوز سمت راننده را بازدید 

و کنترل کنید.
آمپر  با همان  فیوزی  با  را  فیوز سوخته  همیشه 

)آمپر مشابه( تعویض کنید.
اگر فیوز تعویضی نیز سوخت، این امر حاکی از 
وجود مشکل الکتریکی می باشد. از سیستم های 
برقی دارای مشکل خودرو استفاده نکنید. برای 
مشورت فوراً با نمایندگی های مجاز سایپا یدک 

تماس بگیرید.
به کار گرفته شده  این خودرو  نوع فیوز در  سه 
نوع  و  کم  آمپرهای  برای  ای  تیغه  نوع  است: 

کارتریجی و رابط برای آمپرهای بیشتر.

فیوزها

فیوز  جز  به  چیزی  هیچ  با  را  فیوز  هرگز   •
دیگری با همان آمپر تعویض نکنید. 

از  آسیب  باعث  تواند  می  باالتر  آمپر  فیوز   •
آتش  احتماال  و  اندازه  از  بیش  گرمای  طریق 

سوزی شود.
• هرگز به جای فیوز مناسب، از یک تکه سیم 
استفاده نکنید. )حتی به عنوان تعمیر یا تعویض 
موقتی(. این امر می تواند باعث آسیب گسترده 

سیم کشی و احتماال آتش سوزی شود.

از پیچ گوشتی یا اشیاء فلزی دیگر برای پیاده 
کردن فیوزها استفاده نکنید، چون ممکن است 
باعث اتصالی مدار و آسیب دیدن سیستم شود.

اخطار

هشدار
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فیوز حافظه
زمان  در  باتری  شدن  خالی  از  جلوگیری  برای 
خواباندن خودرو برای مدتی طوالنی، خودرو شما 
به »فیوز حافظه« مجهز شده است. قبل از پارک 
از روش  و خواباندن خودرو برای مدت طوالنی، 

زیر پیروی کنید.

1. موتور را خاموش کنید.
2. چراغ های عقب و جلو را خاموش کنید.

3. در جعبه فیوز جلو پای راننده را باز کرده فیوز 
حافظه را باال بکشید.

4. فیوز بیرون کشیده شده را بازدید و کنترل کنید.
اگر سوخته است، آن را تعویض کنید.

5. فیوز نو )با آمپر مشابه( را جا بزنید و از محکم 
جارفتن آن درگیره فیوز اطمینان حاصل کنید.

اگر فیوز شل جا می رود، با نمایندگی های مجاز 
سایپا یدک مشورت کنید.

آمپر مشابه  با  فیوزی  از  ندارید،  فیوز یدکی  اگر 
که ممکن است برای بکارگیری خودرو به آن نیاز 
نداشته باشید )مانند فیوز فندک(، استفاده کنید.
با  الکتریکی  اجزاء  دیگر  یا  جلو  های  چراغ  اگر 
وجود آنکه فیوز آن ها سالم است کار نمی کنند، 
و  بازرسی  را  موتور  محفظه  داخل  فیوز  جعبه 

کنترل کنید. 
اگر فیوزی سوخته است، باید تعویض شود.

تعویض فیوز واقع در جلوی زانوی راننده
1. سوییچ خودرو را بسته OFF و همه کلیدهای 
قرار   OFF خاموش  موقعیت  در  را  دیگر  برقی 

دهید.
2. در جعبه فیوز را باز کنید.

3. فیوز مشکوک را به طور مستقیم بیرون بکشید.
از ابزار بیرون کشنده فیوز جای داده شده در جعبه 
کنید. استفاده  موتور  محفظه  داخل  اصلی  فیوز 

فیوزها

جعبه فیوز جلوی زانوی راننده
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فیوزها

فیوز اصلی
به نحو شرح  باید  فیوز اصلی سوخته است،  اگر 

داده شده در زیر پیاده شود:
1. کابل منفی باتری را جدا کنید.

را  باال  تصویر  در  داده شده  نشان  مهره های   .2
باز کنید.

3. فیوز را با فیوز نو آمپر مشابه تعویض کنید.
را  کردن  سوار  کردن،  پیاده  ترتیب  برعکس   .4

انجام دهید.

* یادآوری
نمایندگی های  با  اگر فیوز اصلی سوخته است، 

مجاز سایپا یدک مشورت کنید.

تعویض فیوز واقع در محفظه موتور
همه  و    OFF  موقعیت در  را  خودرو  سوییچ   .1

کلیدهای برقی دیگر را خاموش کنید.
درپوش  کشیدن،  باال  و  زائده  دادن  فشار  با   .2

جعبه فیوز را پیاده کنید.
3. فیوز پیاده شده را بازدید و کنترل کنید، اگر 
سوخته است آن را تعویض نمایید. برای پیــاده 
کردن یا جازدن، از ابزار بیرون کشنده فیوز جای 
موتور  محفظه  داخل  فیوز  جعبه  در  شده  داده 

استفاده کنید.
4. فیوزی نو با آمپر مشابه را جا بزنید و از محکم 
جا رفتن آن در گیره فیوز اطمینان حاصل کنید. 
اگر فیوز شل جا می رود، با نمایندگی های مجاز 

سایپا یدک تماس بگیرید.

* یادآوری
فیوز  جعبه  در  آن  محل  از  حافظه  فیوز  اگر   •
صوتی،  سیستم  هشدار،  زنگ  شود،  کشیده  باال 
ساعت، چراغ های داخل و ... از کار خواهند افتاد. 
از  بعضی  اول،  به حالت  فیوز  برگرداندن  از  پس 
تجهیزات باید دوباره تنظیم شوند. ) به باتری در 

این بخش مراجعه کنید(
است،  شده  کشیده  باال  حافظه  فیوز  آنکه  با   •
روشن  وسیله  به  شدن  خالی  قابل  باتری  هنوز 
کردن و استفاده از چراغ های جلو یا تجهیزات 

الکتریکی دیگر خودرو است.
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* یادآوری
دفترچه  این  در  شده  ارائه  فیوزهای  همه  شرح 
نکند.  صدق  شما  خودرو  مورد  در  است  ممکن 
با واقع  این شرح در زمان چاپ دفترچه مطابق 
بوده است. در هنگام بازرسی جعبه فیوز خودروی 

خود، به برچسب داخل جعبه رجوع کنید.

شرح جعبه فیوز/ رله
از جعبه  برچسب داخل درپوش هریک  بر روی 
فیوز/ رله ها نام و آمپر هر کدام از فیوز/ رله ها را 

می توانید پیدا کنید.

فیوزها

داخل  فیوز  جعبه  کنترل  و  بازرسی  از  پس 
جعبه  درپوش  مطمئن  نحو  به  موتور،  محفظه 
نشود  انجام  کار  این  اگر  کنید.  سوار  را  فیوز 
خرابی الکتریکی به دلیل نفوذ آب به داخل آن 

می تواند رخ دهد.

هشدار
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فیوزها

جعبه فیوز سمت راننده
اجزاء یا مدارهای مورد حفاظتآمپر فیوزفیوز

START10Aبازدارنده سوییچ، سیستم قفل سوییچ
A/CON SW10A)ماژول کنترل کولر )اتوماتیک

MIRR. HTD10A بخارزدایی آینه بغل برقی سمت راست/ سمت چپ، ماژول کنترل کولر)سوییچ برفک/بخارزدایی
PCM ،)عقب

A/CON10A ،PDM )اتوماتیک(،  خودرو  داخل  دمنده(،BCM، حسگردمای  )رله   E/R رله  فیوزو  جعبه 
ماژول کنترل کولر

HEAD LAMP10A)رله )نور باال/ نور پایین( چراغ جلو( E/R جعبه فیوز و رله

WIPER )FR(25A رله برف پاک( E/R جعبه فیوز و رله،)کلید چندمنظوره )کلید شیشه شوی و برف پاک کن
کن( سوییچ موتور برف پاک کن جلو

FOG LP )RR(/SSB15A)رله چراغ مه شکن عقب( ICM جعبه رله ،FOB نگهدارنده

P/WDW DR25A سوییچ قفل مرکزی شیشه های برقی )ایمنی(، کلید شیشه برقی عقب سمت چپ، ماژول ایمنی
شیشه برقی

D/CLOCK10Aساعت،سوییچ آینه بغل برقی ،BCM، PDM،سیستم صوتی
C/LIGHTER15Aفندک
DR LOCK20A)رله قفل/باز در( ICM جعبه رله
DEICER15A)رله گرم کن شیشه جلو( ICM جعبه رله

STOPER LP15Aکلید المپ ترمز، کلید حالت تیپ ترونیک
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اجزاء یا مدارهای مورد حفاظتآمپر فیوزفیوز
DR LOCK20A)رله قفل/باز در( ICM جعبه رله
DEICER15A)رله گرم کن شیشه جلو( ICM جعبه رله

STOPER LP15A)کلید المپ ترمز، کلید حالت ورزشی )مسابقه ای

 POWER
CONNECTOR

ROOMLP15A
المپ درون صندوق عقب، BCM، ساعت، صفحه نمایشگرها، کانکتور اتصال اطالعات، ماژول 
 ،RF کننده  دریافت  اتاق،  در، المپ  هشدار  سوییچ  و  سوییچ   III کلید  ایرکاندیشن،  کنترل 

سوییچ LH/RH، چراغ مطالعه
AUDIO15Aسیستم صوتی

TRUNK OPEN15Aرله بازکننده در صندوق عقب
PDM25APDM

SAFETY P/WDW25Aماژول کنترل ایمنی شیشه برقی

P/WDW ASS25A ،قفل مرکزی شیشه برقی، کلید شیشه برقی سرنشین، کلید شیشه برقی عقب سمت راست
کلید ایمنی قفل مرکزی شیشه برقی

P/OUTLET15Aخروجی )پریز( برق
T/SIG LP10A)کلید فالشر )چراغ های اعالم خطر

A/BAG IND10A)صفحه نمایشگرها )چراغ نمایشگر

CLUSTER10A آینه الکترونیکی کرمی، رئوستات، سنسور زاویه ،BCM ،)صفحه نمایشگرها )چراغ نمایشگر
غربیلک فرمان

A/BAG15Aماژول کنترل کیسه هوا
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فیوزها

اجزاء یا مدارهای مورد حفاظتآمپر فیوزفیوز
IGN1-A15APDM

HAZARD LP15Aکلید فالشرها ،ICM )جعبه رله )رله فالشرها

TAIL LP )RH(10A کلید شیشه برقی ،S المپ ترکیبی عقب سمت راست، المپ جلو راست، کانکتور جستجوگر
)4DR( سرنشین، چراغ سمت راست پالک راهنمایی و رانندگی

TAIL LP )LH(10A
المپ جلو سمت چپ، المپ ترکیبی عقب چپ )داخل/بیرون(، کلید مرکزی شیشه برقی، 

کلید ایمنی قفل مرکزی شیشه برقی، چراغ پالک راهنمایی و رانندگی )2DR(، چراغ سمت 
)4DR( چپ پالک راهنمایی و رانندگی
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فیوزها

اجزاء یا مدارهای مورد حفاظتآمپر فیوزفیوز

وره
نظ

د م
چن

ی 
زها

فیو

ALT125A)ABS1 ،چراغ مه شکن جلو ،IGN1 ،دمنده ،ABS2 ،فن ،HTD شیشه ،MDPS( ژنراتور، فیوز
ABS 240AABS ماژول کنترل
C/FAN40Aرله دور باال/ دور پایین فن دمنده

BLOWER40Aرله دمنده
HTD GLASS40Aرله برفک/ بخارزدایی عقب

IGN 230A)ESCL سوییچ، رله استارت، جعبه رله دکمه )رله

BATT 1
50A شیشه برقی، ایمنی ASS ،شیشه برقی DR ،)فیوز )چراغ عقب)نور باال/پایین( I/P جعبه اتصال

شیشه برقی، چراغ مه شکن عقب/ SSB، SMK، PDM(، رله چراغ عقب، رله پنجره برقی(

BATT 2
50A کانکتور برقی ) سیستم صوتی، المپ سقفی(، فیوز )چراغ ترمز، گرمکن، المپ( I/P جعبه اتصال

فالشر، قفل در، بازکننده صندوق عقب(

یوز
ف

ABS 140AABS ماژول کنترل
IGN 130A)IGN1( ESCL( سوییچ، جعبه رله دکمه )رله
ECU30Aرله کنترل موتور

FOG LP (FR)10Aکانکتور کنترل چند منظوره، رله چراغ مه شکن جلو
H/LP HI20Aرله )نور باالی( چراغ جلو
HORN10Aرله بوق
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اجزاء یا مدارهای مورد حفاظتآمپر فیوزفیوز

یوز
ف

H/LP LO (LH)10Aچراغ جلو سمت چپ، کلید تنظیم چراغ جلو، فعال کننده وسیله تنظیم چراغ جلو سمت چپ
H/LP LO (RH)10Aچراغ جلو سمت راست، فعال کننده وسیله تنظیم چراغ جلو سمت راست

SPARE10A--
SNSR 310Aکلید چراغ ترمز ،”A“ حسگر سرعت خودرو، ژنراتور پلوس ،PCM

ABS10AABS کانکتور اتصال چند منظوره، ماژول کنترل
ECU 315APCM ،سیم پیچ سوییچ )#1 تا #4(، کندانسور

B/UP LP10Aسوییچ المپ حرکت به سمت عقب ،”B“ ،بازدارنده سوییچ، ژنراتور پلوس
SPARE15A--
SPARE20A--

IGN COIL20A)G4KF) 4# سیم پیچ سوییچ #1 تا ،)G4KF( کندانسور

SNSR 210A سوپاپ کنترل روغن، حسگر موقعیت محور بادامک، رله پمپ سوخت، رله زیاد/ کم فن، سوپاپ برقی
)G4FC(تخلیه کنیستر

ECU 210A)G4KF()(، حسگر میزان اکسیژن )پایینG4KF( سوپاپ برقی تخلیه کنیستر ،G4KF( PCM(

INJECTOR10A )G4KF( )باال(  اکسیژن  میزان  )G4KF(، حسگر  بادامک  موقعیت محور  ایرکاندیشن، حسگر  رله 
انژکتور #1 تا 4#

SNSR 115A فعال ،)G4FC( )(، حسگر اکسیژن )پایینG4FC( )باال( حسگر میزان اکسیژن ،G4KF )PCM(
)G4FC( کننده کنترل سرعت دور آرام

فیوزها
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اجزاء یا مدارهای مورد حفاظتآمپر فیوزفیوز

یوز
ف

ECU 110APCM
A/CON10Aرله ایرکاندیشن
F/PUMP15Aرله پمپ سوخت

فیوزها
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یادآوری
یا  شدید  باران  در  رانندگی  هربار  از  پس 
شستشوی خودرو، شیشه چراغ های جلو و چراغ 
شرایط  این  کنند.  بخار  است  ممکن  عقب  های 
به علت اختالف درجه حرارت بین سمت داخل 
و خارج شیشه چراغ رخ می دهد. این امر شبیه 
بخار کردن شیشه ها در هنگام رانندگی بوده و 
اگر  باشد.  نمی  در خودرو  عیب  وجود  از  حاکی 
آب به داخل مدار المپ نفوذ کرد با مراجعه به 
نمایندگی های مجاز سایپا یدک خودرو را مورد 

بررسی و کنترل قرار دهید.
فقط از المپ های دارای قدرت )وات( مشخص 

شده استفاده کنید.

فیوزها

قبل از کار بر روی چــراغ ها برای جلوگیری 
انگشتان  سوختن  و  خودرو  ناگهانی  حرکت  از 
دست یا دریافت شوک الکتریکی، ترمز دستی 
را محکم درگیر کرده و از قرار داشتن سوییچ 
اطمینان   ”LOCK“ قفل  موقعیت  در  خودرو 

حاصل کنید.

وات  همان  با  المپی  با  را  سوخته  المپ  حتماً 
تعویض کنید، در غیر اینصورت این عمل ممکن 
است باعث آسیب دیدن فیوز یا سیستم سیم 

کشی الکتریکی خودرو شود.

اگر ابزارهای الزم، المپ های صحیح و مهارت 
مجاز سایپا  نمایندگی های  با  ندارید،  را  کافی 
یدک مشورت کنید. در بسیاری از موارد تعویض 
المپ ها مشکل است چون برای دسترسی به 
المپ ابتدا باید قطعات دیگر خودرو پیاده شود. 
این امر بخصوص در هنگام اجبار به پیاده کردن 
المپ  به  دسترسی  برای  جلو  چراغ  مجموعه 

)ها( صحت دارد.
پیاده/ سوار کردن مجموعه چراغ جلو به آسیب 

دیدن خودرو می تواند منجر شود.

اخطار

هشدار

هشدار
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فقط پس از سوار کردن المپ در چراغ جلو آن 
را روشن کنید.

• اگر المپ صدمه دیده یا ترک برداشته است 
دور  را  آن  احتیاط  با  فوری  تعویض  از  پس 

بیاندازید.
ایمنی  عینک  از  المپ  تعویض  هنگام  در   •
استفاده کنید. قبل از شروع به کار اجازه دهید 

المپ سرد شود.

المپ چراغ جلو تعویض المپ های چراغ جلو، چراغ کوچک 
جلو، چراغ راهنما، چراغ مه شکن جلو

)1( چراغ جلو )نور باال(
)2( چراغ جلو )نور پایین(

)3( چراغ کوچک جلو 
)4( چراغ راهنمای جلو

)5( چراغ مه شکن جلو 

فشار  تحت  گاز  حاوی  هالوژنی  های  المپ   •
بوده و در صورت شکستن، خرده شیشه های 

آن به اطراف پرتاب خواهند شد.
• همیشه در هنگام کار با آن ها احتیاط کرده 
و از خراش برداشتن یاسایش آن ها جلوگیری 
کنید. اگر چراغ ها روشن هستند، از تماس آن 
دست  با  هرگز  کنید.  جلوگیری  مایعات  با  ها 
پس  نکنید.  لمس  را  ها  آن  لخت شیشه  های 
مانده روغن دست ممکن است باعث داغ شدن 
بیش از اندازه المپ و ترکیدن آن پس از روشن 

شدن شود. 

اخطار

المپ چراغ ها
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المپ چراغ ها

11. اتصال برق المپ را به پشت مجموعه چراغ 
جلو وصل کنید.

12. مجموعه چراغ جلو را در بدنه خودرو ســوار 
کنید.

4. با چرخــاندن روپــوش المپ در جهت خالف 
عقربه های ساعت آن را پیاده کنید.

5. اتصال سوکت المپ چراغ جلو را جدا کنید.
6. سیم فلزی فنری نگهدارنده المپ چراغ جلو را 
با فشردن انتهای آن و فشار دادن به سمت باال 

آزاد کنید)نورباال(.
7. المپ را از مجموعه چراغ پیاده کنید.

8. المپ جدید چراغ جلو را سوار کرده و سیم 
کردن  میزان  با  را  المپ  نگهدارنده  فنری  فلزی 
جا  خود  موقعیت  در  المپ  روی  شیار  با  سیم 

بزنید.
9. اتصال سوکت المپ چراغ جلو را وصل کنید.

10. درپوش المپ را با چرخاندن در جهت عقربه 
های ساعت سوار کنید.

1. در موتور را باز کنید.
2. با شل کردن پیچ های نصب، مجموعه چراغ 

های جلو را از بدنه خودرو پیاده کنید.
چراغ  مجموعه  پشت  از  را  برق المپ  اتصال   .3

جلــو جدا کنید.



270

7

تعویض المپ چراغ های جانبی *
درصورتی که المپ عمل نکند خودرو باید توسط 

نمایندگی مجاز سایپا بررسی شود.

ســوکت را بداخل فشــار داده و در جهت عقربه 
های ساعت بچرخانید.

تعویض المپ چراغ های کوچک
1. با کشیدن مستقیم سوکت به بیرون، سوکت 

را از مجموعه پیاده کنید.
2. با کشیدن مستقیم المپ به بیرون، المپ را از 

مجموعه پیاده کنید.
سوکت  درون  دادن  فشار  با  را  جدید  المپ   .3

سوار کنید.
4. سوکت را با فشار دادن در مجموعه سوار کنید.

تعویض المپ چراغ مه شکن جلو
1. دست خود را پشت سپر جلو ببرید.
2. اتصال برق را از سوکت جدا کنید.

3. تا میزان شدن زائده های روی سوکت و المپ 
عقربه  در خالف جهت  نصب  محل  شیارهای  با 
جدا  را  المپ  و  سوکت  چرخانده،  ساعت  های 

کنید.
4. سوکت و المپ جدید را در حالی که زائده های 
روی سوکت با شیارهای محل نصب میزان شده، 
جا زده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

5. اتصال برق سوکت را جا بزنید.

تعویض المپ چراغ راهنما
با  سوکت  روی  های  زائده  شدن  میزان  تا   .1
جهت  خالف  در  را  سوکت  لنز،  روی  شیارهای 
از  را  سوکت  و  چرخانده  ساعت  های  عقربه 

مجموعه جدا کنید.
2. با فشار دادن المپ به داخل و چرخاندن در 
میزان شدن  تا  های ساعت  عقربه  خالف جهت 
زائده های روی المپ با شیارهای سوکت، آن را از 
سوکت جدا کنید. المپ را از سوکت بیرون بکشید.

3. المپ نو را در ســوکت جــا زده و در جهت 
محل  در  کاماًلً  تا  بچرخانید  ساعت  های  عقربه 

خود محکم شود.
لنز  روی  شیارهای  با  را  سوکت  های  زائده   .4

میزان کنید.
*: مطابق با مدل خودرو

المپ چراغ ها
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تا  ساعت  های  عقربه  خالف  در  را  سوکت   .3
میزان شدن زائده های روی سوکت با شیارهای 
مجموعه  از  را  سوکت  چرخانده،  مجموعه  روی 

پیاده کنید.
4. با فشار دادن المپ بداخل و چرخاندن آن تا 
میزان شدن زائده های المپ با شیارهای سوکت، 
المپ را از سوکت پیاده کنید، المپ را از سوکت 

بیرون بکشید.
5. المپ نور را با جا زدن در سوکت و چرخاندن 

آن تا قفل شدن، در محل سوار کنید.
6. با تنظیم زائده های روی سوکت با شیارهای 

مجموعه، سوکت را در مجموعه سوار کنید. 
سوکت را بداخل مجموعه فشار داده، در جهت 

عقربه های ساعت بچرخانید.

چراغ ترمز/ عقب و چراغ راهنمای عقب
1. در صندوق عقب را باز کنید.

2. بخش اتصال روپوش سرویس را باز کنید.
روپوش کاور را باز کنید.

تعویض چراغ ترکیبی عقب
)1( چراغ ترمز و عقب

)2( چراغ راهنمای عقب
)3( چراغ دنده عقب

)4( چراغ مه شکن عقب یا چراغ عقب
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5. المپ نو را با جازدن در سوکت و چرخاندن 
تا قفل شدن آن در محل، در سوکت جا بزنید.

6. با چرخاندن سوکت تا میزان شدن زائده های 
با شیارهای روی مجموعه، سوکت  روی سوکت 
را در مجموعه  بزنید. سوکت  را در مجموعه جا 

جازده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
را  با بستن پیچ ها پوشش در صندوق عقب   .7

دوباره سوار کنید.

شکن  مه  چراغ  عقب،  دنده  چراغ  تعویض 
عقب یا چراغ عقب

1. درب صندوق عقب را باز کنید.
داخل  پوشش  نصب  های  پیچ  کردن  با شل   .2
درب صندوق عقب، پوشش درب صندوق عقب 

را پیاده کنید.
عقربه  جهت  خالف  در  سوکت  چرخاندن  با   .3
روی  های  زائده  شدن  میزان  تا  ساعت  های 
از  را  با شیارهای روی مجموعه، سوکت  سوکت 

مجموعه پیاده کنید.
4. با فشار دادن المپ به داخل و چرخاندن آن 
تا میزان شدن زائده های روی المپ با شیارهای 
روی سوکت، المپ را از سوکت پیاده کنید. المپ 

را از سوکت بیرون بکشید.

بداخل حفره سرویس  روپوش  دادن  فشار  با   .7
آن را سوار کنید.

المپ چراغ ها
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المپ چراغ ها

تعویض المپ چراغ پالک راهنمایی و رانندگی
عقربه  جهت  خالف  در  سوکت  چرخاندن  با   .1
روی  های  زائده  شدن  میزان  تا  ساعت  های 
از  را  با شیارهای روی مجموعه، سوکت  سوکت 

مجموعه پیاده کنید.
را  لنز  تخت،  گوشتی  پیچ  یک  از  استفاده  با   .2

پیاده کنید.

تعویض چراغ ترمز باال
1. درب صندوق عقب را باز کنید.

عقربه  جهت  خالف  در  سوکت  چرخاندن  با   .2
روی  های  زائده  شدن  میزان  تا  ساعت  های 
از  را  با شیارهای روی مجموعه، سوکت  سوکت 

مجموعه پیاده کنید.
3. المپ را با بیرون کشیدن مستقیم از سوکت 

پیاده کنید.
4. المپ جدید را در سوکت جا بزنید.

در  کردن،  پیاده  عکس  ترتیب  به  را  سوکت   .5
مجموعه جا بزنید.

3. سوکت را از لنز پیاده کنید.
4. المپ را با بیرون کشیدن مستقیم از سوکت 

پیاده کنید.
5. المپ نو را در سوکت سوار کرده و سوکت را 

در لنز نصب کنید.
6. لنز را مجددا بطور ایمن سوار کنید.
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آب  با  کامل  به طور  را  از شستشو، خودرو  پس 
ندهید  اجازه  کنید.  کشی  آب  سرد  یا  و  ولرم 
خودرو  )رنگ(  خارجی  پوشش  روی  بر  صابون 

خشک شود.

خارجی  تزیینات  و  رنگ  ونگهداری  تعمیر 
خودرو

شستشو
از رنگ و پوشش های  برای کمک به محافظت 
خوردگی  زنگ،  مقابل  در  خودور  بدنه  خارجی 
از خرابی رنگ، خودرو را  شیمیایی و جلوگیری 
در دفعات مکرر و حداقل ماهی یکبار با آب ولرم 

یا سرد کاماًلً شستشو کنید.
می  استفاده  جاده  از  خارج  در  خودرو  از  اگر 
کنید، باید پس از هر سفر خارج از جاده خودرو 
هرگونه  انباشت  زدودن  برای  کنید.  شستشو  را 
مواد  دیگر  و  گل  آلودگی،  خاک،  و  گرد  نمک، 
از  کنید.  اعمال  را  الزم  خاص  مراقبت  خارجی 
آب  تخلیه  های  سوراخ  ماندن  باقی  تمیز  و  باز 
اطمینان  کف  صفحات  و  درها  های  لبه  زیر  در 

حاصل کنید.
فضوالت  درختان،  صمغ  جاده،  قیر  حشرات، 
پرندگان، آلودگی های صنعتی یا رسوبات مشابه، 
باید بالفاصله زدوده شوند، در غیر اینصورت می 

توانند به پوشش ظاهری خودرو صدمه بزنند.
حتی شستشوی به موقع با آب ساده ممکن است 
نتواند همه این رسوبات را بزداید. از صابون مالیم 
می  شده  رنگ  سطوح  کردن  تمیز  برای  ایمن 

توانید استفاده کنید.

مراقبت از خارج خودرو
هشدارهای عمومی

روی  بر  مندرج  های  دستورالعمل  از  پیروی 
برچسب )نحوه استفاده( ظرف مواد پاک کننده 
از  استفاده  هنگام  در  شیمیایی  های  پولیش  یا 
آن ها اهمیت بسیار زیادی دارد. همه اخطارها و 
هشدارهای درج شده بر روی برچسب را مطالعه 

از صابون های قوی، پاک کننده های شیمیایی کنید.
یا آب داغ استفاده نکنید. همچنین خودرو را در 
زیر اشعه مستقیم آفتاب شستشو نکرده یا در 
اقدام به شستن  هنگام گرم بودن بدنه خودرو 

آن نکنید.

پس از شستشوی خودرو، در حالی که به آرامی 
کردن  امتحان  به  اقدام  کنید،  می  رانندگی 
ترمزها برای اطالع از تحت تاثیر قرار گرفتن آن 
ترمز دچار ضعف شده  اگر عملکرد  نمایید.  ها 
سرعت  که  حالی  در  نرم  کردن  ترمز  با  است، 
کم روبه جلو را حفظ کرده اید، آن ها را خشک 

کنید.

هشدار

هشدار

مراقبت از بخش بیرونی خودرو
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مراقبت از بخش بیرونی خودرو

تعمیر آسیب دیدگی پوشش خارجی بدنه
خراش های عمیق یا جدا شدن رنگ از سطوح 
رنگ شده در اثر برخورد سنگ و سنگریزه باید 
به موقع تعمیر شود. فلــز لخت به سرعت زنــگ 
می زنــد و می تواند باعث گسترش تعمیرات به 

تعمیراتی پر هزینه شود.
* یادآوری

اگر خودرو به دلیل صدمه دیدن نیاز به تعمیرات 
صافکاری یا تعویض کاری دارد، از اعمال ضدزنگ 
تعمیرگاه  توسط  تعویضی  یا  تعمیری  به قطعات 

اطمینان حاصل کنید.

واکس زدن
هنگامی که آب بصورت قطرات روی سطوح تمیز 
به  اقدام  شود،  می  پخش  کاماًلً  و  نمانده  باقی 

واکس زدن خودرو نمایید.
و  راشستشو  خودرو  زدن،  ازواکس  قبل  همیشه 
خشک کنید. از واکس مایع یا خمیــری دارای 
های  دستورالعمل  از  و  استفاده  خوب  کیفیت 
تزیینات  کنید. همه  پیروی  آن  سازنده  کارخانه 
فلزی را به جهت محافظت و حفظ درخشش آن 

ها واکس بزنید.
پاک کردن روغن، قیر و مواد مشابه با پاک کننده 
خارجی  پوشش  از  را  واکس  معموال  لکه  های 
)رنگ( پاک می کند. حتی در صورت عدم نیاز 
بقیه سطوح خودرو به واکس حتماً سطوح پاک 
شده توسط پاک کننده های لکه را مجدداً واکس 

بزنید.

شستشوی  شامل  موتور  محفظه  شستشوی   •
صدمه  باعث  است  ممکن  آب  با  فشار  تحت 
محفظه  در  واقع  الکتریکی  مدارهای  دیدن 

موتور شود.
• هرگز اجازه ندهید آب یا مایعات دیگر با اجزاء 
الکتریکی/ الکترونیکی داخل خودرو تماس پیدا 

کند، چون ممکن است به آن ها صدمه بزند.

کردن  تمیز  برای  خشک  پارچه  از  استفاده   •
پوشش  خودرو،  بدنه  از  خاک  یا  غبار  و  گرد 

خارجی )رنگ( را دچار خش می کند.
• از سیم ظرف شویی، پاک کننده های ساینده 
یا  باال  قلیایی  قوی  شیمیایی  کننده  پاک  یا 
برای تمیز کردن قطعات کرومی  مواد خورنده 
یا آلومینیومی یا آلومینیوم آب کاری )انودایز( 
شده استفاده نکنید. این عمل باعث صدمه زدن 
به پوشش محافظ آن ها و تغییر رنگ یا از بین 

رفتن رنگ آن ها می شود.
هشدار

هشدار
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تعمیر و نگهداری زیر خودرو
مواد خورنده ای که برای یخ زدایی و پاک کردن 
بکار گرفته  یا کنترل گردو خاک در جاده  برف 
انباشته  خودرو  زیر  در  است  ممکن  شوند،  می 
شده، به زیر خودرو بچسبند. اگر این مواد زدوده 
و  اجزا  در  )شیمیایی(  سریع  خوردگی  نشوند، 
قسمت های زیر خــودرو نظیر لوله های سوخت، 
شاسی، زیر کف و سیستم اگزوز ) با اینکه آن ها 
اند( می  انـدود شده  با مواد پیشگیــری کننده 

تواند رخ دهد.
ماهی یکبار، پس از هر بار رانندگی در خارج از 
پایان هر زمستان، زیر خودرو و  از  جاده و پس 
زیر گلگیرها را با آب ولرم یا سرد کاماًلً شستشو 
کنید. به این مکانها توجه مخصوص داشته باشید 
چون دیدن همه گل ها و گرد و خاک انباشته در 
این محدوده ها مشکل است. خیس کردن گردو 
بدون  زیر خودرو  انباشته شده در  و جرم  خاک 
از گرد و خاک  بیشتر  بخوبی زدوده شوند  آنکه 
پایینی  زند. کالف  می  به خودرو صدمه  خشک 
درها، صفحات کف و اجزای شاسی دارای سوراخ 
های تخلیه آب هستند، اجازه ندهید این سوراخ 
ها با گل و خـاک بسته شوند، آب به تله افتــاده 
در این نقــاط می تواند باعث خوردگی شیمیایی 

شود.

نگهداری از قطعات فلزی براق
حشرات  یا  جاده  قیر  و  دوده  زدودن  برای   •
مرده، از محصوالت پاک کننده دوده و قیر جاده 

استفاده کنید، نه اشیاء تیز.
براق  فلزی  قطعات  سطح  از  محافظت  برای   •
در مقابل زنگ، سطح مورد نظر را با الیه ای از 
واکس یا مواد محافظ کرم پوشانده، تا حد برق 

زدن مالش دهید.
قطعات  مناطق ساحلی  یا  زمستانی  هوای  در   •
براق فلزی را با الیه ضخیم تری از واکس یا مواد 
محافظ بپوشانید. در صورت لزوم این قطعات را 
ترکیبی  مواد  یا  غیرخورنده  نفتی  های  روغن  با 

محافظ پوشش دهید.

پس از شستشوی خودرو، در حالی که به آرامی 
کردن  امتحان  به  اقدام  کنید،  می  رانندگی 
ترمزها برای اطالع از تحت تاثیر قرار گرفتن آن 
ترمز دچار ضعف شده  اگر عملکرد  نمایید.  ها 
سرعت  که  حالی  در  نرم  کردن  ترمز  با  است، 
کم روبه جلو را حفظ کرده اید، آن ها را خشک 

کنید.

هشدار
مراقبت از بخش بیرونی خودرو
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مراقبت از بخش بیرونی خودرو

خوردگی  بیشترین  مستعد  هایی  مکان 
شیمیایی

اگر به دلیل محیط زندگی، خودروی شما دائما 
در  حفاظت  دارد،  قرار  خورنده  مواد  معرض  در 
برابر خوردگــی به طور خــاص بسیار مهم است. 
برخی از دالیل معمول افزایش سرعت خوردگی 
مواد  جاده،  های  نمک  از:  عبارتند  شیمیایی 
شیمیایی کنترل گردو خاک، شرایط آب هوایی 

مناطق مجاور دریا و آلودگی های صنعتی.

رطوبت، ایجاد کننده خوردگی شیمیایی
ایجاد خوردگی  برای  را  بهترین شرایط  رطوبت، 
مثال،  عنوان  به  کند.  می  فراهم  شیمیایی، 
خوردگی در رطوبت، به خصوص زمانی که دمای 
هوای محیط کمی باالتر از صفر است، تسریع می 
گردد. در این شرایط، از آنجا که ذرات ریز آب به 
با سطوح  کندی تبخیر می شوند، مواد خورنده 

بدنه خودرو در تماس باقی می مانند.
گل ها، بخصوص دارای خورندگی زیادی هستند، 
زیرا خیلی دیر خشک می شوند و رطوبت را در 
سطوح خودرو باقی نگه می دارند. اگرچه به نظر 
اما  است،  شده  خشک  ظاهرا  گل  که  رسد  می 
همین گل خشک شده هم می تواند رطوبت را 
خوردگی  فرآیند  و  نگهدارد  خود  در  همچنان 

شیمیایی         خوردگی  برابر  در  حفاظت 
)زنگ زدگی(

خودروی خود را از خوردگی شیمیایی محافظت 
کنید.

ترین  پیشرفته  از  استفاده  با  شما  خودروهای 
مقابله  برای  ساخت  تجارب  و  طراحی  دانش 
با  بتواند  تــا  است  شده  تولید  زدگی  زنگ  با 
مقابله کند.  و زنگ زدگی  خوردگی شیمیــایی 
اما این فقط بخشی از کار است. برای دستیابی به 
مقاومت طوالنی مدت خودرو در برابر خوردگی، 

همکاری مالک خودرو نیز الزم است.

دالیل شایع خوردگی شیمیایی
در  شیمیایی  خوردگی  شایع  دالیل  بیشترین 

خودروی شما عبارتند از:
• نمک جاده، رطوبت، گل و خاک جاده که در 

سطح زیرین خودرو انباشته می شوند.
• جداشدن رنگ یا پوشش های محافظ توسط 
ضرب  و  ساییدگی  یا  سنگریزه  شن،  سنگ، 
لخت  باعث  که  جزیی  های  )قرشدگی(  دیدگی 
شدن سطوح قسمت های فلزی شده و آن ها را 
خوردگی  معرض  در  محافظت  گونه  هیچ  بدون 

قرار می دهد.

تعمیر و نگهداری رینگ های آلومینیومی
رینگ های آلومینیومی با پوشش محافظ شفاف 

آب کاری شده اند.
های  پولیش  ساینده،  های  کننده  پاک  از   •
ترکیبی، حالل ها یا برس های سیمی برای تمیز 
کردن رینگ های آلومینیومی استفاده نکنید. آن 
ایجاد  خراش  رینگ  پوشش  در  است  ممکن  ها 

کرده یا به آن صدمه بزنند.
• برای این منظور فقط از صابون مالیم یا پاک 
کننده های طبیعی استفاده کرده و با آب کاماًلً 
آب کشی کنید. همچنین پس از راننــدگی در 
جاده های آغشته به نمک، حتماً چرخ ها را تمیز 
کنید. این امر به جلوگیری از زنگ زدگی کمک 

می کند.
• از شستن رینگ ها توسط برس های پرسرعت 

کارواش ها اجتناب کنید.
• از پاک کننده های حاوی اسید استفاده نکنید، 
آلومینیومی  های  رینگ  به  است  ممکن  ها  آن 
آب کاری )اندود( شده با پوشش محافظ شفاف، 
صدمه زده و باعث ایجاد خوردگی در آن ها شوند.
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خشک نگه داشتن پارکینگ
خودرو را در پارکینگ های خیس یا مرطوب که 
پارک  یابد  نمی  جریان  خوبی  به  ها  آن  در  هوا 
نکنید. این شرایط محیط مناسبی را برای خوردگی 
شیمیایی ایجاد می کند، به خصوص اگر خودرو 
را در پارکینگ بشویید، یا در حالی که خودرو، 
با برف، یخ یا گل و الی پوشیده شده یاهمچنان 
مرطوب است آن را در پارکینگ پارک کنید. حتی 
یک پارکینگ گرم هم می تواند به روند خوردگی 
پارکینگ  داخل  هوای  اینکه  مگر  کند  کمک 
شود. پراکنده  رطوبت  و  شده  تهویه  خوبی  به 

حفظ رنگ و تزیینات خارجی خودرو
برای کاهش امکان خوردگی شیمیایی خراش ها 
و محل های پوسته شدن رنگ از سطوح باید در 
سریع ترین زمان ممکن با رنگ لکه گیری شوند. 
بدون رنگ در خودرو  و  فلزی لخت  اگر سطوح 
مشاهده شد، توصیه می شود به کارگاه تخصصی 

صافکاری و رنگ مراجعه کنید. 

فضوالت پرندگان 
فضوالت پرندگان بسیار خورنده بوده و می توانند 
دچار  ساعت  چند  ظرف  را  شده  رنگ  سطوح 
هر  را  پرندگان  فضوالت  همیشه  نمایند.  آسیب 

چه زودتر بزدایید.

خوردگی  از  جلوگیری  برای  دارد،  وجود  ها  آن 
شیمیایی باید مراقبت های خاصی اعمال کنید. 
در زمستان، حداقل ماهی یک بار، با شیلنگ آب، 
زیر خودرو را شسته و در پایان زمستان نیز این 

شستشو را به طور کامل انجام دهید.
گل  زیر  اجزا  خودرو،  زیر  کردن  تمیز  هنگام   •
در  که  دیگری  های  قسمت  و  سپرها  و  گیرها 
قرار  خاص  توجه  مورد  را  نیستند  دید  معرض 
کردن  خیس  ندهید،  انجام  ناقص  را  کار  دهید. 
گل های جمع شده و چسبیده به خودرو به جای 
زدودن کامل آنها، سرعت خوردگی را بیشتر می 
کند. استفاده از آب تحت فشار زیاد و بخار، تاثیر 
فوق العاده ای در جدا کردن و پاک کردن گل و 

مواد خورنده چسبیده به خودرو دارد.
• هنگام تمیز کردن قسمت های پایین دور در، 
صفحات کف خودرو، لوالها و اجزاء شاسی، از باز 
حاصل  اطمینان  آب،  خروج  های  سوراخ  بودن 
کنید تا در نتیجه رطوبت امکان فرار به بیرون را 
داشته، در داخل این قسمت ها محبوس نشود و 

نهایتا سرعت خوردگی را افزایش ندهد.

می  هم  زیاد  گرمای  ببرد.  پیش  را  شیمیایی 
هوا  در قسمتهایی که  را  تواند سرعت خوردگی 
به درستی در آن ها جریان نمی یابد و رطوبت 
در سطح آن ها وجود دارد، افزایش دهد. بنا به 
همین دالیل، پاکیزه نگه داشتن خودرو از گل و 
مواد دیگر چسبیده به آن، اهمیت ویژه ای دارد. 
این کار را نه فقط برای قسمتهایی از خودرو که 
برای  خصوص  به  بلکه  هستند،  دید  معرض  در 

سطوح زیرین خورو هم باید انجام داد.

کمک به جلوگیری از خوردگی شیمیایی
شما با رعایت موارد زیر می توانید به جلوگیری 

از خوردگی شیمیایی در خودرو کمک نمایید:

تمیز نگه داشتن خودرو
بهترین راه برای پیشگیری از خوردگی شیمیایی، 
تمیز نگه داشتن خودرو و پاک کردن آن از مواد 
زیر  سطح  به  توجه  خصوص  به  است.  خورنده 

خودرو اهمیت دارد.
باال  خورندگی  شرایط  با  هایی  محیط  در  اگر   •
زندگی می کنید، مانند مناطقی که از نمک برای 
یا  از یخ زدن جاده استفاده می شود  جلوگیری 
مناطق مجاور دریا و مکان هایی که آلودگی های 
صنعتی، مواد شیمیایی و باران های اسیدی در 

مراقبت از بخش بیرونی خودرو
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مراقبت از بخش بیرونی خودرو

تمیز کردن تودوزی و تزیینات داخلی 
وینیل *

با  را  از سطوح  آشغال های جدا  و  و خاک  گرد 
کنید.  تمیز  برقی  جارو  یا  نرم  برس  از  استفاده 
کننده  تمیز  های  محلول  با  را  وینیلی  سطوح 

وینیل، تمیز کنید.

پارچه *
با  را  از سطوح  آشغال های جدا  و  و خاک  گرد 

استفاده از برس نرم یا جاروبرقی تمیز کنید.
توصیه  مالیم  صابون  های  محلول  از  استفاده  با 
شده، تودوزی پارچه ای را تمیز کنید. لکه های 
با تمیز کننده های لکه پارچه تمیز  تازه را فوراً 
کنید. اگــر به لکه های تازه توجه فوری نکنید، 
تحت  است  ممکن  آن  رنگ  و  شده  لک  پارچه 
مناسب  نا  نگهداری  همچنین  گیرد.  قرار  تاثیر 
می تواند مقاومت ضد آتش پارچه را کاهش دهد.

مراقبت از داخل خودرو
هشدارهای عمومی 

)سوزاننده  خورنده  های  محلول  تماس  از 
با  آرایشی  های  روغن  و  عطر  نظیر  شیمیایی( 
آسیب  باعث  چون  کنید.  جلوگیری  داشبورد 
دیدن داشبورد یا تغییر رنگ آن می شوند. اگر 
پاک  را  ها  آن  بالفاصله  داد،  رخ  تماسی  چنین 
مناسب  کردن  تمیز  های  دستورالعمل  کنید. 
اشیاء وینیلی را مطالعه و از آن ها پیروی کنید. 

از داخل خودرو غفلت نکنید
جمع  خودرو  کف  موکت  زیر  تواند  می  رطوبت 
برای  شود.  شیمیایی  خوردگی  باعث  شده، 
اطمینان از خشک بودن این قسمت ها، به طور 
در  کنید.  بازدید  را  اتاق  کف  موکت  زیر  مرتب 
کننده  پاک  مواد  شیمیایی،  کود  که  صورتی 
کنید،  می  حمل  خودرو  داخل  در  شیمیایی  یا 

مراقبت جدی را اعمال کنید.
این مواد باید در ظروف مناسب نگهداری و حمل 
باید  مواد  این  از  حاصل  نشتی  یا  ریزش  شوند. 
پس از تمیز کردن، با آب شسته شده، سپس به 

طور کامل خشک گردد.

*: مطابق با مدل خودرو

هرگز اجازه ندهید آب یا مایعات دیگر با اجزاء 
تماس  خودرو  داخل  الکترونیکی   / الکتریکی 
صدمه  ها  آن  به  است  ممکن  چون  کند،  پیدا 

بزند.

هشدار
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مراقبت از بخش بیرونی خودرو

کمربند  شانه  پا/  روی  تسمه  کردن  تمیز 
ایمنی

توصیه شده  مالیم  صابون  محلول  از  استفاده  با 
کف  موکت  یا  داخل  تزیینات  تمیزکاری  برای 
از  کنید.  تمیز  را  کمربند  های  تسمه  خودرو، 
پیروی  صابون  با  شده  ارائه  های  دستورالعمل 
استفاده  کننده  رنگ  یا  بر  رنگ  مواد  از  کنید. 
نکنید، این مواد ممکن است باعث تضعیف پارچه 

تسمه کمربند شوند.

تمیز کردن سمت داخل شیشه ها
اگر شیشه ها از داخل بخار کردند، )چون ممکن 
است الیه نازکی از روغن گریس یا واکس آن ها 
را پوشانده باشد( باید آن ها را با پاک کننده های 
شیشه تمیز کنید. از دستورالعمل های درج شده 

بر روی ظرف شیشه پاک کن، پیروی کنید.

استفاده از هر چیزی بجز پاک کننده ها و روش 
های توصیه شده، ممکن است تاثیری نامطلوب 
پارچه  گیری  آتش  ضد  مقاومت  و  ظاهر  بر 

داشته باشد.

سطح داخلی شیشه عقب را نتراشیده و خراش 
باعث صدمه دیدن شبکه گرم  امر  این  ندهید. 

کن شیشه عقب می شود.

هشدارهشدار
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)PCSV( شیر برقی ورود سوخت
کنترل  ماژول  توسط  سوخت  ورود  برقی  شیر 
مایع  موتور کنترل می شود. هنگامی که دمای 
حاوی  در  کردن  کار  حین  موتور  کننده  خنک 
PCSV بسته می شود  والو  پایین است،  موتور 
شود  نمی  موتور  وارد  سوخت  بخار  نتیجه  در 
روشن  موتور  عادی  رانندگی  حین  که  هنگامی 
گردد. می  موتور  وارد  سوخت  بخار  شود،  می 

3. سیستم کنترل گازهای خروجی اگزوز
سیستم کنترل گازهای خروجی اگزوز، سیستمی 
خوب  عملکرد  حفظ  ضمن  و  بوده  کارا  بسیار 
خودرو، گازهای خروجی اگزوز را کنترل می کند.

ایجاد تغییر و دستکاری خودرو
ایجاد تغییر و  نباید دستکاری شود.  این خودرو 
دستکاری در نحوه عملکرد، ایمنی و دوام تاثیر 
ایمنی  قوانین  است  ممکن  حتی  گذاشته  منفی 

وضع شده دولتی را نیز زیر پا بگذارید.
در  عملکرد  مشکالت  یا  صدمات  این،  بر  عالوه 
گارانتی  پوشش  تحت  دستکاری  هرگونه  نتیجه 

نخواهد بود.

1. سیستم کنترل بخار محفظه میل لنگ 
بخارات  توسط  هوا  آلودگی  از  جلوگیری  برای 
سیستم  لنگ،  میل  محفظه  از  شده  متصاعد 
پیش   )PCV( لنگ  میل  محفظه  مثبت  تهویه 
سیستم  این  است.  شده  گرفته  کار  به  و  بینی 
هوای تازه فیلتر شده را از طریق شیلنگ ورودی 
این  کند.  می  هدایت  لنگ  میل  محفظه  به  هوا 
هوا با گاز و بخارات متصاعد شده از محفظه میل 
لنگ )کارتر( مخلوط شده، سپس از طریق شیر 
سیستم تهویه مثبت محفظه میل لنگ PCV به 

سیستم مکش موتور وارد می شود.

2. سیستم کنترل تبخیر بخار سوخت
بخارات  فرار  از  جلوگیری  برای  سیستم  این 

سوخت به هوای بیرون طراحی شده است.

مخزن کنیستر
در هنگام خاموش بودن موتور، بخارات سوخت 
و  به مخزن کنیستر جذب  باک،  در  تولید شده 
شدن  روشن  از  پس  شوند.  می  ذخیره  آن  در 
برقی کنیستر  از طریق شیر  بخارات  این  موتور، 
به سیستم مکش موتور هدایت شده، توسط این 

سیستم مکیده می شوند.

سیستم کنترل گازهای خروجی اگزوز 
خودرو  اگزوز  خروجی  گازهای  کنترل  سیستم 
شما توسط گارانتی محدود مکتوب پوشش داده 

شده است.
لطفاًً اطالعات گارانتی مندرج در دفترچه سرویس 

خودرو خود را مطالعه کنید.
با همه قوانین محدود  انطباق  برای  خودرو شما 
کنترل  سیستم  به  خروجی  گازهای  کننده 
سیستم  است.  شده  مجهز  خروجی  گازهای 
شرح  به  فرعی  سیستم  سه  از  خروجی  گازهای 

زیر تشکیل شده است.

لنگ  میل  محفظه  بخار  کنترل  سیستم   )1(
)کارتل(

)2( سیستم کنترل بخار سوخت
)3( سیستم کنترل گازهای خروجی اگزوز 

های  سیستم  صحیح  عملکرد  از  اطمینان  برای 
اگزوز، توصیه می شود  کنترل گازهای خروجی 
برای بازدید فنی با توجه به جدول زمانی برنامه 
تعمیر و نگهداری این دفترچه راهنما، به یکی از 
نمایندگی های مجاز سایپا یدک مراجعه نمایید.

سیستم کنترل گازهای خروجی اگزوز
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های  مبدل  برای  عملکردی  هشدارهای 
کاتالیستی *

)نظیر  بسته  در  یا  محصور  های  مکان  در   •
پارکینگ منزل( بیش از زمان الزم برای ورود یا 
خروج خودرو از محل، موتور را روشن نگه ندارید.
بیش  توقف  و  موتور  بودن  روشن  هنگام  در   •
را  تهویه  سیستم  باز،  فضای  در  کوتاه  مدتی  از 
برای مکش هوای بیرون به داخل )برحسب نیاز( 

تنظیم کنید.
برای  هرگز  است  روشن  موتور  که  حالی  در   •
یا  شده  پارک  خودرو  در  طوالنی  نسبتاً  مدتی 

متوقف ننشینید.
یا  شود  می  خاموش  خود  به  خود  موتور  اگر   •
روشن نمی شود، بیش از سه بار استارت نزنید. 
یا  شود  می  خاموش  خود  به  خود  موتور  اگر 
بیش از اندازه استارت می خورد، این امر ممکن 
است باعث صدمه دیدن سیستم کنترل گازهای 

خروجی اگزوز شود.

خودروی شما به تجهیز مبدل کاتالیستی کنترل 
گازهای خروجی اگزوز مجهز می باشد، بنابراین 

احتیاط های زیر باید رعایت شوند:
• در موتورهای بنزینی فقط بنزین بدون سرب 

استفاده کنید.
نظیر  موتور  عیب  از  عالئمی  وجود  هنگام  در   •
کارایی  توجه  قابل  کاهش  یا  شدن،  خاموش 

موتور، از خودرو استفاده نکنید.
• موتور را مورد استفاده نادرست یا سوء استفاده 
قرار ندهید. به طور مثال ادامه دادن رانندگی با 
از شیب های تند  پایین رفتن  موتور خاموش و 
در دنده در حالت خاموش بودن موتور، استفاده 

نادرست محسوب می شود.
• در هنگام درجا کارکردن موتور از فشردن پدال 

گاز به مدت طوالنی خودداری نمایید.

هشدارهای گاز خروجی از اگزوز 
)منواکسید کربن(

• گاز منواکسید کربن می تواند با دیگر گازهای 
بوی  اگر  بنابراین  باشد،  همراه  اگزوز  خروجی 
داخل  در  باشد  که  نوع  هر  از  اگزوز  گازهای 
نمایندگی  به  مراجعه  با  رسید،  مشام  به  خودرو 
را  خودرو  زودتر  هرچه  یدک،  سایپا  مجاز  های 
ورود  به  اگر  دهید.  قرار  تعمیر  و  بازرسی  مورد 
گاز اگزوز به داخل خودرو شک داشتید، فقط در 
حالتی که تمام پنجره ها به طور کامل باز باشد، 
با آن رانندگی کنید. فورا خودرو را مورد بازرسی 

و تعمیر قرار دهید.
*: مطابق با مدل خودرو

منواکسید  گاز  اگزوزحاوی  خروجی  گازهای 
کربن )CO( می باشند. این گاز بی رنگ و بی 
بو خطرناک بوده و در صورت تنفس می تواند 
مسمومیت  از  جلوگیری  برای  باشد،  آور  مرگ 
پیروی  زیر  دستورالعمل  از   CO گاز  توسط 

کنید.

سیستم اگزوز داغ می تواند اجسام قابل اشتعال 
زیر خودرو را آتش بزند. خودرو را در نزدیکی یا 
بر روی اجسام قابل اشتعال نظیر، علف، گیاه، 

کاغذ، برگ و نظایر آن ها پارک نکنید.

اخطار

اخطار

سیستم کنترل گازهای خروجی اگزوز
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سیستم کنترل گازهای خروجی اگزوز
کنترل  سیستم  یا  موتور  قطعات  از  یک  هیچ   •
یا  سازی  بهینه  مورد  را  موتور  گازهای خروجی 
بازرسی و تنظیم  دست کاری قرار ندهید. کلیه 
ها باید توسط نمایندگی های مجاز سایپا یدک 

انجام گیرد.
خودداری  کم  بسیار  سوخت  با  رانندگی  از   •
تواند  امر می  این  تمام شود،  اگر سوخت  کنید. 
به فشار  باعث خاموش شدن موتور شده، منجر 

زیاد روی مبدل کاتالیستی گردد.
عدم رعایت این احتیاط ها می تواند باعث آسیب 

دیدن مبدل کاتالیستی و خودرو شود.
خودروی  گارانتی  توانند  می  امور  این  عالوه  به 

شما را بی اعتبار نمایند.





8
مشخصات فنی و اطالعات مورد 
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اندازه ها و توان
اندازه ها )ابعاد(

میلیمتر )اینچ(شرح
(178.3) 4530طول کلی 

(69.8) 1775عرض کلی

(57.4) 1460ارتفاع کلی

فاصله عرضی چرخ های جلو
1557/1543*1  /  1539*2  

(61.3/60.7/60.6)

فاصله عرضی چرخ های عقب
1564/1550*1  / 1546*2  

(61.6/61.0/60.9)

205/55R16 1*: با الستیک

215/45R17 2*: با الستیک

توان )وات( المپ ها
واتالمپ چراغ

55چراغ های جلو )نور پایین(
55چراغ های جلو )نور باال(
21چراغ های راهنمای جلو
5چراغ های کوچک جلو

5چراغ های راهنمای جانبی 
27چراغ مه شکن جلو 
21چراغ مه شکن عقب 
5/21چراغ های ترمز و عقب
21چراغ راهنمای عقب

16چراغ دنده عقب
16چراغ ترمز باال

5چراغ پالک راهنمایی و رانندگی
8چراغ مطالعه جلو 
8چراغ سقفی وسط

5چراغ صندوق عقب 
5چراغ آینه آرایشی 
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الستیک ها و چرخ ها

الستیک ها و چرخ ها

اندازه اندازه الستیکشرح
رینگ

Kpa)psi( فشار باد 
گشتاور )تورک( سفت کردن

)Kg.m )I.bf,N.m مهره حداکثر بادباد معمولی
عقبجلوعقبجلو

سایز الستیک
195/65  R15 91H 5.5J ×15220

(32)
220
(32)

220
(32)

220
(32)

9~11
(65~79, 88~107)

205/55 R16 91H6.0J ×16
215/45 R17 87H7.0J ×17

الستیک زاپاس سایز 
کوچک *

T125/80 D154.0T ×15
420
(60)

420
(60)

420
(60)

420
(60)

*: مطابق با مدل خودرو
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روانکار

روانکار )روغن، گیریس( ها و ظرفیت های توصیه شده 
برای بهره مندی از عملکرد مناسب و دوام موتور و مجموعه انتقال نیرو، فقط از روانکارهای دارای کیفیت مناسب استفاده کنید. روانکارهای صحیح 

)توصیه شده( به ارتقاء کارآیی موتور کمک می کنند و در نتیجه مصرف اقتصادی سوخت را نیز بهبود می بخشند.
استفاده از این روانکار )روغن( ها و مایعات سرویس در خودرو توصیه می شود.

کالس روغنحجم )L/usgt(روانکار
روغن موتور *1*2

)تخلیه و پر کردن، با فیلتر روغن(
1.6L3.3 (3.4)

SM, یا API Service SL
ILSAC GF-4 یا باالتر 2.0L(4.2)4.0 :با خنک کن روغن

بدون خنک کن روغن: 3.9(4.1)

API GL-4, SAE 75W-85(2.0) 1.9روغن گیربکس معمولی )غیر اتوماتیک(
(HD GEAR OIL XLS یا ZIC GF TOP)

روغن گیربکس اتوماتیک
1.6L6.8 (7.2)

DIAMOND AFT SP-III, SK ATF SP-III
2.0L6.6 (6.9)

PSF-3(0.9) 0.9روغن هیدرولیک فرمان

مایع خنک کننده موتور
1.6L5.9 (6.2)از آلومینیومی  رادیاتورهای  )در  آب  و  یخ  ضد  مخلوط 

مایع خنک کننده با پایه اتیلن گلیکول استفاده کنید( 2.0L6.0 (6.3)

DOT-4  یا 0.7FMVSS116 DOT-3~0.8 (0.8~0.7) مایع ترمز / کالچ
--(us gal 13.7) 52سوخت
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استفاده از روغن های دارای گرانروی متفاوت با 
صدمه  به  تواند  می  شده  توصیه  های  گرانروی 

دیدن موتور منجر شود.
هوای  دمای  محدوده  روغن،  انتخاب  هنگام  در 
زمان استفاده از خودرو تا قبل از تعویض روغن 
بعدی را مدنظر قرار دهید. با استفاده از جدول 
زیر گرانروی )ویسکوزیته( روغن را انتخاب کنید.

گرانروی )ویسکوزیته یا غلظت( روغن موتور، بر 
مصرف سوخت و کار در هوای سرد )روشن کردن 
و جریان روغن( تاثیر می گذارد. روغن موتورهای 
دارای گرانروی پایین تر، مصرف اقتصادی بهتر و 
عملکرد بهتری را در هوای سرد می توانند ارائه 
بخش  رضایت  کاری  روغن  برای  هرچند  دهند، 
به روغن موتورهای دارای  در هوای بسیار گرم، 

گرانروی )ویسکوزیته( باالتر نیاز است.

عدد گرانروی )ویسکوزیته( توصیه شده
روانکار

*1. برای مصرف اقتصادی تر سوخت، توصیه می شود از روغن موتور دارای درجه گرانروی

این روغن در کشور وجود  اگر  استفاده کنید.    SAE 5W-20*2 (API SM/ILSAC GF-4)
نداشت، روغن مناسب را با استفاده از جدول گرانروی )ویسکوزیته( روغن باال انتخاب کنید.

*2. در خاور میانه، از روغن موتور با ویسکوزیته SAE 5W-20 استفاده نکنید.

همیشه قبل از بازدید یا تخلیه هریک از روانکار 
گلویی  درپوش  اطراف  سرویس،  های  )روغن( 
تغذیه، پیچ تخلیه یا میله اندازه گیر )گیج( آن 
بخصوص  امر  این  کنید.  تمیز  حتماً  را  روانکار 
و  های شنی  بوم  یا  غبار  و  گرد  پر  مناطق  در 
آسفالته  غیر  های  جاده  در  خودرو  از  زمانیکه 
استفاده می شود، مهم است. تمیز کردن اطراف 
درپوش و میله اندازه گیر از ورود آلودگی، گردو 
مکانیزم  دیگر  و  موتور  داخل  به  شن  و  خاک 
هایی که ممکن است از این امر آسیب ببینند، 

جلوگیری می کند.

هشدار
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پالک  شناسایی خودرو
پالک شناسایی خودرو روی ستون وسط سمت 
شماره  و  دارد  جای  جلو(  سرنشین  )یا  راننده 

شناسایی خودرو )VIN( را ارائه می دهد.

)VIN( شماره شناسایی خودرو
ثبت  برای   )VIN( خودرو  شناسایی  شماره  از 
خودرو و همه موارد قانونی مربوط به مالکیت و 

غیره استفاده می شود.

*: مطابق با مدل خودرو

شماره شناسایی

برچسب مشخصات الستیک و فشار باد
ارائه  گرفتن  نظر  در  با  شما  نو  خودرو  الستیک 
رانندگی  معمول  شرایط  در  عملکرد  بهترین 
انتخاب شده است. برچسب الستیک روی ستون 
توصیه  باد  فشار  دارد،  قرار  راننده  سمت  وسط 
ارائه  را  شما  های خودروی  برای الستیک  شده 

می دهد.
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شماره موتور
شماره موتور بنحو نشان داده شده در شکل، بر 

روی بلوک موتور حک شده است.

شماره موتور
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حقوق مشتریان
حقوق مشتریان محصوالت شرکت سایپا*

سایپا یدک مبتکر طرحهاي نوین خدماتي در صنعت خودرو کشور ، در راستاي نهادینه کردن فرهنگ مشتري محوري در سطح شبکه نمایندگیهاي 
مجاز در سراسر کشور در نظر دارد مجموعه اطالعات ضروري در خصوص حقوق في مابین را به منظور ارائه خدمات پس از فروش اثربخش و متناسب 
با حد انتظار مالکین محترم تقدیم نماید. لذا با اعتقاد به این مجموعه قوانین و مقررات گارانتي بعنوان چارچوب تعیین کننده دامنه اختیارات طرفین 

بشرح ذیل ارائه میگردد که امیداست مثمر ثمر واقع گردد.

ضوابط و مقررات خدمات پس از فروش و وظایف نمایندگي هاي مجاز
- خدمات گارانتي منوط به انجام سرویس اولیه و ادواری مي باشد که دوره زماني و کیلومتر انجام آن باتوجه به نوع خودروي شما در این دفترچه ذکر 

شده است.
- استهالک معمولي قطعات داخلي: تودوزي، روکش هاي صندلي، موکت کف، المپ چراغها و همچنین بهاي روغن موتور، واسکازین گیربکس، فیلتر 

روغن، فیلتر هوا و موارد مصرفي: لنت ترمز، صفحه کالچ و تیغه برف پاک کن جز تعهدات گارانتي نمي باشد.
از آنجائیکه طبق مقررات گارانتي، کلیه قطعات تعویض شده در دوره گارانتي متعلق به شرکت خودروساز مي باشد لذا نمایندگي از عودت قطعات داغي 

به شما مشتري گرامي معذور مي باشد.

واحد پذیرش نمایندگي موظف است هزینه تقریبي ارائه خدمات فني و قطعات یدکي مصرفي و زمان تحویل خودرو را به مالکین محترم اعالم نماید.
مسئولیت عیب یابي، تعمیر و یا تشخیص تعویض قطعات معیوب بعهده کارشناس فني نمایندگي هاي مجاز مي باشد. لذا در هنگام مراجعه به تعمیرگاه 

صرفاً نسبت به اعالم عیوب خودرو خود اقدام فرموده، موضوع کارشناسي یا تعویض قطعات را به نمایندگان مجاز واگذار نمائید.
- نمایندگي موظف به پیش بیني تامین قطعات مورد نیاز بوده بنحوي که خودروي مشتري حداقل زمان توقف در نمایندگي راداشته باشد زیرا نمایندگي 

در مقابل توقف بي مورد خودرو مسئول مي باشد.

نمایندگي موظف به استفاده از قطعات استاندارد و مورد تائید شرکت مي باشد.
تبعات ناشي از تعمیرات غیر استاندارد بعهده نمایندگي مجاز خواهد بود لذا جلب رضایت مشتریان و تحقق تعهدات نمایندگي به مشتریان از وظایف 

مهم نمایندگي مجاز مي باشد.
نمایندگي مجاز موظف به ارائه فاکتور رسمي در قبال ارائه کلیه خدمات اعم از سرویس اولیه، گارانتي و غیر گارانتي مي باشد و در صورت وجود هرگونه 
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حقوق مشتریان
ابهام در شرح اقدامات انجام شده و یاهزینه تعمیرات اعم از قیمت قطعات و اجرت تعمیرات پاسخگو خواهد بود.

نمایندگان مجاز موظف به نصب تابلو رتبه بندي ) رتبه ارزیابي نمایندگي در آن درج شده است ( در محل پذیرش مي باشد
نمایندگي مجاز موظف است در دوران وارانتي تعمیرات را فقط براساس موارد ذکر شده در برگ پذیرش انجام دهند و از تعمیرات مازاد برآن خودداري 

نمایند.
در صورت  نمایند  تنظیم   تعمیرات  ساعت  نرخ  همچنین  و  تعمیرات  زمان  فهرست  براساس  را  مشتري  صورتحساب  موظفند  مجاز  تعمیرگاههاي   -

درخواست مشتري فهرست تعمیرات خود را به رؤیت ایشان برسانند. 
- مجموعه هاي معیوب قبل از سرویس اولیه نیز بایستي تعمیر یا تعویض گردند.

- کلیه نمایندگیهاي مجاز موظف به پذیرش خودرو جهت سرویس اولیه و گارانتي در روز مراجعه مي باشند.
- هرگونه عیب و نقص و خسارت مالي و جاني وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستمهاي جانبي و یا دریافت 
خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طي دوران گارانتي ایجاد شود، مشمول گارانتي نبوده و هیچگونه حقي براي مصرف کننده 

و اشخاص ثالث در برابر شرکت پارس خودرو و یا شرکت سایپا یدک ایجاد نمي کند.
- هرگونه عملیات الزم تحت عنوان گارانتي مي بایست توسط نمایندگي مجاز سایپا یدک صورت پذیرد.

- خدمات گارانتي محدود به تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب )بنا به تشخیص شرکت سایپا یدک(و دستمزد مربوطه مي باشد.
- تعویض یا تعمیر قطعات تحت عنوان گارانتي نمي تواند موجب تمدید دوره گارانتي خودرو گردد.

- براي دریافت خدمات سرویس اولیه و گارانتي حتماً از طریق نمایندگي هاي مجاز و یا تعمیرگاه هاي مرکزي شرکت اقدام شود.این شرکت در قبال 
هزینه هاي صرف شده از طریق تعمیرکاران متفرقه هیچگونه مسئولیتي ندارد.
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گارانتي خودرو
خودروی شما مطابق زمان و کیلومتر )هر کدام زودتر فرا رسد( مندرج بر روی کارت خدمات خودرو، به شرط انجام به موقع سرویس اولیه و سرویس 

های ادواری، مطابق شرایط درج شده در این دفترچه، توسط شرکت سایپا یدک، گارانتی می گردد.

سرویس اولیه 
انجام سرویس اولیه این خودرو، بین کیلومتر 500±5000 و یا 6 ماه پس از تاریخ شروع گارانتی )هر کدام زودتر فرا رسد( الزامی بوده و عدم انجام 

سرویس اولیه در محدوده های زمانی و مسافتی مذکور، منجر به ابطال گارانتی خودرو می گردد.
تبصره 1: انجام بازدیدهای سرویس اولیه فقط یک بار و به صورت رایگان صورت می پذیرد.

تبصره 2: هزینه مواد مصرفی و اجرت تعویض آنها )روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوا*( در سرویس اولیه به عهده مشتري مي باشد.

سرویس های ادواری: 
مطابق با جدول مندرج در همین دفترچه الزامی بوده و عدم انجام آن ها در شبکه نمایندگی های مجاز سایپا منجر به ابطال گارانتی خودرو می گردد.

تبصره: اجرت انجام سرویس های ادواری و هزینه مواد مصرفی مورد استفاده در این سرویس ها بر عهده مشتری می باشد. خدماتی که هزینه آنها بر 
عهده بسته خدمت )کارت نارنجی( می باشد، نیازی به پرداخت وجه از طرف مشتری نیست.

کارت خدمات خودرو
کارت خدمات خودرو که در هنگام تحویل خودرو به مشتری ارائه می گردد، کارتی است که به منظور استفاده از خدمات خودرو ثبت مکانیزه و سیستمی 

سوابق تعمیراتی خودرو تهیه شده است.
تبصره 1: همراه داشتن کارت خدمات خودرو به هنگام مراجعه به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک جهت استفاده از خدمات گارانتی الزامی است.
تبصره 2: کارت خدمات بصورت سالم تحویل مشتري مي گردد و در صورت بروز هر گونه ایراد فیزیکي و اختالل سیستمي در کارت خدمات، هزینه 

صدور مجدد کارت بر عهده مشتري خواهد بود. 

گارانتی خودرو 



297

9

استثنائات گارانتي 
موارد زیر خارج از تعهدات گارانتي مي باشد:

1- تعمیرات ناشی از فرسودگی متداول خودرو )منظور از فرسودگی متداول، خرابی های ناشی از عدم انجام تعمیرات و نگهداری مناسب، عدم انجام 
بازدیدهای ادواری، فرسودگی الستیک و مواردی نظیر المپ و فیوز می باشد(.

2- هزینه هاي مربوطه به عملیات سرویس و نگهداري خودرو، تنظیمات رایج و سرویس های ادواری
3- هر گونه صدمات ناشي از عوامل که مرتبط با ساختار خودرو نباشد شامل تصادفات، سنگ خوردگی،خراش، سرقت، آتش سوزي و بالیاي طبیعی و 

غیر مترقبه، جنگ، اغتشاش و آشوب.
4- اقالم ضمانت در خودرو شامل موارد و قطعات مصرفی: روغن موتور، روغن جعبه دنده اتوماتیک، روغن هیدرولیک، روغن ترمز، مایع خنک کننده، 
آب باتری، فیلترهای هوا و روغن و استهالک: لنت ترمز، صفحه کالچ، تسمه ها، و   تیغه برف پاک کن و الستیک چرخ )به جز اقالم مصرفی( که از 

طرف عرضه کننده تضمین گردیده است.

تبصره: طی دوره گارانتی خودرو تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهالکی که ناشی از عیب موجود در هر یک از مجموعه های خودرو باشد، بر عهده 
خودرو ساز بوده و مشمول تضمین می گردد.

نکته: الزم بذکر است که چنانچه قطعات فوق در اثر استهالک مصرف شده و نقص فني در قطعه موجود نبوده یا بروز نکرده باشد شرایط گارانتي براي 
آن قطعه ملحوظ نمي باشد.

استثنائات گارانتی
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موارد نقض و ابطال گارانتي خودرو

موارد منجر به جرح سر نشین
مشاهده شده است جهت تمیز ماندن موکت کف اقدام به نصب مشمع در کف اتاق می نمایند که به دلیل عدم رعایت گشتاور در مونتاژ مجدد صندلی 

و کمربند ایمنی در هنگام حادثه باعث مجروح شدن سرنشینان شده است.
موارد منجر به آتش سوزی خودرو

1- مشاهده شده است به هنگام نصب روکش صندلی، دسته سیم بین اتصاالت و بدنه خودرو قرار گرفته که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.

2- مشاهده شده است به هنگام نصب دزدگیر تغییراتی در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو می دهند که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.
3- استفاده از وسایل غیر استاندارد مانند )فیوزها، باندها، چراغ های جلو و عقب و راهنما و ...(

4- استفاده از وسایل غیر استاندارد در محل فندک مانند )مدوالتور FM، دستگاه تصفیه هوا، چراغ شارژی، ...( که این امر موجب آتش سوزی خودرو  
می گردد.

هشدار

موارد نقض و ابطال گارانتي خودرو

تحت شرایط زیر گارانتي خودرو از درجه اعتبار ساقط شده و شرکت سایپا یدک هیچگونه تعهدي در خصوص خودروي مشتري نخواهد داشت:
1- استفاده از قطعاتي که مورد تایید شرکت سایپا یدک نباشد.

2- ایجاد تغییرات بر روي خودرو، بدون تایید و موافقت شرکت سایپا یدک 
3- عدم انجام سرویس اولیه و سایر سرویس هاي ادواري مندرج در همین دفترچه

4- هرگونه تغییر در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو )سوئیچ قطع کن صفحه کیلومتر، تغییر به دلیل نصب دزدگیر و ...(
5- هرگونه عیب و نقص و خسارات مالي و جاني به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستم هاي جانبي و یا دریافت 

خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طي دوره گارانتي ایجاد شود، مشمول گارانتي نبوده و هیچگونه حقي براي مصرف کننده
و اشخاص ثالث در برابر شرکت هاي سایپا و سایپا یدک ایجاد نمي کند.

6-  در صورتیکه هر کدام از قطعات مربوط به سیستم کیلومترشمار دستکاري شود بگونه اي که اختالف پیمایش در سیستم خودرو رویت  گردد.
7- هر گونه تغییر در سیستمهاي الکتریکي و الکترونیکي خودرو مانند نصب دزدگیر، سیستمهاي صوتي، تغییر در سیم کشي که منجر به بروز ایراد در 
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گارانتی رنگ خودرو
خودرو گردد.

8- تعویض اتاق کامل در اثر تصادف شدید.

محدودیت هاي گارانتي خودرو
1- خدمات گارانتي محدود به تعمیر و یا تعویض قطعه معیوب مي باشد که هزینه آن بر عهده شرکت سایپا یدک مي باشد. همچنین تشخیص عیب 

قطعه و تصمیم گیري در خصوص تعمیر یا تعویض آن بر عهده شرکت سایپا یدک است.
2- قطعات تعویض شده در دوره گارانتي خودرو، متعلق به شرکت سایپا یدک مي باشند.

3- تعمیر یا تعویض قطعات تحت عنوان گارانتي نمي تواند موجب تمدید دوره گارانتي خودرو گردد.
4- قطعات مصرفی دارای محدودیت گارانتی به شرح ذیل می باشند:

الف: باتری، موتور برف پاک کن دارای 12 ماه یا 24000 کیلومتر )هرکدام زودتر فرا رسد( گارانتی می باشند.
ب: لنت های جلو و عقب، *کیت کالچ )دیسک، صفحه و بلبرینگ(، تیغه برف پاک کن دارای 3 ماه یا 6000 کیلومتر )هرکدام زودتر فرا رسد( گارانتی 

می باشند.

گارانتی رنگ خودرو
خودروی شما دارای 3 سال گارانتی رنگ می باشد و در صورت بروز تغییراتی در رنگ خودرو نظیر ریزش رنگ، دو رنگ شدن، پوسته شدن، مشتری     

می بایست با مراجعه به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک، مراتب را سریعاً به اطالع برساند.

تبصره 1- ریزش مواد شیمیایی و آسیب های ایجاد شده در اثر نگهداری نامناسب خودرو، تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرند.
تبصره 2- زدودن چربی و یا تمیز کردن قطعات مکانیکی، زیر اتاق خودرو، قطعات لوالدار،قطعات پالستیکی بیرونی رنگ شده به کمک موادی که مورد 

تایید فنی نیستند یا وسایل شوینده با فشار توصیه نمی گردد.

*: مطابق با مدل خودرو
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عملیات سرویس اولیه 
عملیات مربوط به سرویس اولیه به شرح زیر می باشد

سرویسهاي پیش بیني شده در این دفترچه با توجه به توصیه هاي کارخانه سازنده، این خودرو بوده و انجام به موقع سرویس اولیه و سرویس هاي ادواري 
شما را در نگهداري خودروي خود در وضعیت مطلوب یاري مي نماید.

عملیات سرویس اولیه 
1- بازدید سیستم خنک کننده موتور

2- بازدید وضعیت تسمه دینام و کولر و تنظیم آنها در صورت نیاز
3- بازدید لقي پدال و تنظیم سیم کالچ

4- بازدید وضعیت عملکرد ترمزو کنترل سطح روغن ترمز )نشتي(
5- بازدید وضعیت باک بنزین، لوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت )نشتي(

6- بازدید سیستم فرمان هیدرولیک )نشتي سیستم و همچنین اتصاالت چهارشاخ بوسیله چرخش فرمان و وجود صدا چک شود.(
7- بازدید وضعیت گردگیرهاي مجموعه هاي جعبه فرمان و پلوس

8- بازدید وضعیت تایرها )تنظیم باد(
9- بررسي نشتي از مجموعه موتور و گیربکس

10- بازدید وضعیت باتري و اتصاالت
11- بازدید و کنترل گشتاور کلید اتصاالت ایمنی
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زمان و یا کیلومتر کارکرد انجام عملیات نوع عملیاتشرح فعالیتردیف
)هر یک زودتر به وقوع بپیوندد(

هر 10.000 کیلومتر یا 1سالRروغن موتور و فیلتر روغن موتور 1*1
هر 15000 کیلومتر یا 1سالRفیلتر هوا2
هر 15000 کیلومتر یا 1سالRفیلتر سیستم تهویه مطبوع3
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIوضعیت باتری4
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIلوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت سیستم ترمز5
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIترمز دستی6
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIروغن ترمز / کالچ7
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIدیسک ها، کاسه چرخ ها و لنت های ترمز8
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIروغن هیدرولیک فرمان و شیلنگ ها9
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIجعبه فرمان، اتصاالت و گردگیرها10
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIپلوس ها و گردگیرها11
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIتایر ها )فشار باد و فرسودگی آج(12
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIسیبک های سیستم تعلیق جلو13
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIپیچ، مهره ها و اتصاالت شاسی و بدنه14
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIگاز خنک کننده سیستم تهویه مطبوع15
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIکمپرسور سیستم تهویه مطبوع16

سرویس های دوره ای
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سرویس های تکمیلی

زمان و یا کیلومتر کارکرد انجام عملیات نوع عملیاتشرح فعالیتردیف
)هر یک زودتر به وقوع بپیوندد(

هر 30.000 کیلومتر یا 2سالRفیلتر سوخت1
هر 30.000 کیلومتر یا 2سالRفیلتر هوای باک سوخت )در صورت مجهز بودن(2
هر 30.000 کیلومتر یا 2سالIتسمه های موتور *33
هر 30.000 کیلومتر یا 2سالIپدال ترمز، پدال کالچ4
هر 30.000 کیلومتر یا 2سالIکلیه سیستم های الکتریکی5
هر 40.000 کیلومترRشمع موتور6

برای اولین بار در 60.000 کیلومتر و یا 3سالRمایع خنک کننده موتور *74
پس از آن هر 40.000 کیلومتر و یا هر 2سال

هر 15000 کیلومتر یا 1سالIروغن گیربکس معمولی و اتوماتیک8
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIلوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت مدار سوخت9
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIشیلنگ های بخارات بنزین و درب باک بنزین10
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIخالصی سوپاپ ها *115
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIتسمه سفت کن، پولی هرز گرد و ضربه گیر12
هر 15000 کیلومتر یا 1سالIسیستم خنک کننده موتور13

I= بازدید و در صورت نیاز تنظیم ، تمیز یا تعویض گردد.                                              R = تعویض گردد.
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*1: توسط مالک هر 500 کیلومتر یا قبل از شروع هر سفر طوالنی، ارتفاع سطح روغن موتور و نبود نشتی روغن بازدید گردد. در ضمن رانندگی در 
شرایط   تابستانی )دمای باالتر از 40 درجه سانتیگراد( می بایست مطابق جداول شرایط سخت عمل نمود.

*2: بازدید فیلتر سوخت دارای برنامه خاصی نمی باشد و سرویس اعالم شده در این برنامه وابستگی کامل به کیفیت سوخت دارد. در صورتیکه مشکالتی 
نظیر کاهش جریان  سوخت، از دست دادن قدرت موتور و مشکل در روشن شدن موتور مشاهده گردید، فیلتر سوخت را بدون در نظر گرفتن برنامه 

سرویس تعویض نمایید.
*3: میزان سفتی تسمه آلترناتور )دینام( فرمان هیدرولیک )تسمه واتر پمپ( و تسمه سیستم تهویه مطبوع )کولر(  را کنترل و در صورت نیاز تنظیم و 

یا تعویض نمایید.
*4: در هنگام اضافه کردن مایع خنک کننده، فقط از افزودنی های مجاز و مخصوص این نوع خودرو استفاده نمایید، و هرگز از آب سنگین که دارای 

امالح می باشد استفاده ننمایید. مخلوط نامناسب مایع خنک کننده می تواند باعث بروز عیوب جدی یا صدمه دیدن موتور گردد.
*5: موتور را از نظر صدای بیش از حد سوپاپ ها و یا لرزش بازرسی نمایید و در صورت لزوم تنظیم نمایید.

سرویس های تکمیلی
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ف
نوع شرح فعالیتردی

عملیات
زمان و یا کیلومتر کارکرد انجام عملیات 

شرایط رانندگی)هر یک زودتر به وقوع بپیوندد(

A,B,C,D,E,F,G,H,I,Kهر 5000 کیلومتر با 6 ماهRروغن موتور و فیلتر روغن 1
C,Eبا توجه به شرایط به دفعات بیشتر تعویض گردد.Rفیلتر هوا2
B,Hبا توجه به شرایط به دفعات بیشتر تعویض گردد.Rشمع موتور3
C,Eبا توجه به شرایط به دفعات بیشتر تعویض گردد.Rفیلتر هوای سیستم تهویه مطبوع4
A,C,D,E,F,G,H,I,Jهر 120.000 کیلومترRروغن گیربکس معمولی5
A,C,D,E,F,G,H,I,Kهر 100.000 کیلومترRروغن گیربکس اتوماتیک6
C,D,E,F,Gبا توجه به شرایط به دفعات بیشتر بازدید گردد.Iجعبه فرمان، اتصاالت و گردگیرها7
C,D,E,F,Gبا توجه به شرایط به دفعات بیشتر بازدید گردد.Iسیبک های سیستم تعلیق جلو8
C,D,E,G,Hبا توجه به شرایط به دفعات بیشتر بازدید گردد.Iدیسک ها، کاسه چرخ ها و لنت های ترمز9
C,D,E,G,Hبا توجه به شرایط به دفعات بیشتر بازدید گردد.Iسیلندرهای ترمز دیسکی و کاسه ای10
C,D,E,G,Hبا توجه به شرایط به دفعات بیشتر بازدید گردد.Iترمز دستی11
B,C,D,E,F,G,H,I,J,Kبا توجه به شرایط به دفعات بیشتر بازدید گردد.Iپلوس ها و گردگیرها12

سرویس های شرایط سخت
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فصل 10  - فهرست نمایندگی های مجاز

جهت اطالع از آخرین لیست نمایندگی های مجاز شبکه خدمات پس از فروش شرکت سایپا یدک 
شامل لیست نمایندگان دارای مجوز ارائه خدمات به خودروی شما، لطفاً به بخش خدمات مشتریان 

فهرست نمایندگان شرکت در سایت شرکت سایپا یدک به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
www.saipayadak.org

فهرست نمایندگی های مجاز
10
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فهرست نمایندگی ها

کدتلفن آدرسCeratoنام نمایندگيشهر استانکد تابلوردیف 
تلفنشهر

34679590-450265متري اتوبان گلشهر خ هوشیار پ 24×رضا وتقي  زینلي قاهانيکرجالبرز1535

3302190-3302192-3303245-023بلوار علویان روبروي کارخانه یخ×رضا خسروانيسمنانسمنان23216
3304156

4228570-4225826-4243001-0814انتهای خیابان اکباتان- جنب ترمینال اتوبوسها×حافظ فتحیهمدانهمدان32407

 55079636-9 /02155074849 خ فدائیان اسالم نبش خیابان بني هاشم پ 282×شرکت بازرگاني پژمان تهران تهران4111

77458013-77452960-02177895346نارمک- خیابان فرجام شرقي- بعد از چها رراه ولیعصر پ275×عین اله مسیبي تهران تهران5531

5-22376003- -02122080628اتوبان یادگار امام شمال به جنوب- فرحزاد شمالی- نرسیده به کوچه آبشار پ 16×محمدعلی فرحزادیتهران تهران61160

7302111 - 0715بلوار سلمان فارسي*نصراهلل حریتشیرازفارس7221

2517100-2525377-8-0342523932خ خواجو ) تون آپ سابق (×محمدعلي جدیداالسالميکرمانکرمان85102

3333120 -0763333765اول آزادگان ×جلیل رحمانیان کوشککيبندرعباسهرمزگان9284

0517528811بلوار صد متري - حدفاصل پمپ گاز و میدان خیام×علیرضا سیاسيمشهدخراسان رضوي103008

5537376-0137انتهاي خیابان طالقاني - نرسیده به داناي علي - پالک 934×شرکت خودروسرویس خزررشتگیالن112014

3249797-9-0113244040کمربندي بابل،جنب پمپ بنزین×شرکت خدمات خودرو بزرگ روشنامیرکالمازندران123155

5511111-0415515253خ امام خمیني - روبروي باغ گلستان×محمود وفادوستتبریزآذربایجان شرقي132270

2773430-2778898-0442777422بلوار آزادي روبروي سیلو×شرکت باخترتعمیرارومیهارومیهآذربایجان غربي14251

8239344-5-8245835-8256015-16-083بلوار شهید بهشتي جنب اداره ارشاد اسالمي×علي  صدیقي صفائيکرمانشاهکرمانشاه15271
8253780-8253779

37757363-03137762277سه راه بلوار کشاورزی جنب تاالر بیستون×حسین پاکرواناصفهان اصفهان16169

3369148-3777794-061195فلکه بزرگ3راه خرمشهراتوبان حمیدیه روبروي مسجدالرحمن×محسن   محمدياهوازخوزستان174102

نشانگر نمایندگي داراي مجوز سطح دو )2( ارائه خدمات پس از فروش به خودرو خاص است.*

نشانگر نمایندگي داراي مجوز سطح یک )1( ارائه خدمات پس از فروش به خودرو خاص است. ×

سطح یک )×( شامل ارائه کلیه خدمات به همراه تعمیرات اساسي و سطح دو )*( شامل کلیه بازدیدها، تعویض انواع فیلتر، تعویض انواع روانکارها، مایع خنک کننده و سرویسهاي ادواري مي باشد. توضیحات
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